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Samenvatting 

Voorwoord 
Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeeronderzoek getiteld "Optimalisatie van besluitvorming 
omtrent huisvesting". Dit onderzoek is de afsluiting van de opleiding Architecture, Building & Planning aan 
de Technische Universiteit Eindhoven metals afstudeerrichting Real Estate Management & Development. 

De directe aanleiding om besluitvorming omtrent huisvesting als onderwerp te kiezen voor mijn 
afstudeeronderzoek, is de manier waarop er binnen veel organisaties wordt omgegaan met hun 
huisvesting. Het gros van de organisaties zet huisvesting (nag) niet actief in ten behoeve van hun 
algemeen beleid en een voorname reden daarvan is waarschijnlijk dat men zich niet bewust is van de 
kansen die zich voor doen door het actief managen van de vastgoedportefeuille. 
Door een beslissingsondersteunend model te ontwikkelen beoogt dit onderzoek organisaties handvatten 
te bieden die hen in staat stelt om deze kansen wel te benutten. Dit zal echter niet gemakkelijk gaan, in de 
eerste plaats al doordat de mens de gebouwde omgeving vaak als een gegeven ervaart. De quote van 
Winston Churchill onderaan de pagina omschrijft dit fenomeen in algemene zin. 

Gedurende het afgelopen jaar heb ik hulp mogen ontvangen van een groat aantal personen, daarom 
spreek ik hier graag een woord van dank uit. Allereerst wil ik Rianne Appel bedanken voor de begeleiding 
van het onderzoek vanuit de TU Eindhoven. Rianne Appel heeft mij als eerste afstudeerbegeleider 
geholpen bij het opzetten en structureren van mijn onderzoek. Zij heeft mij behoed voor het afwijken van 
de gekozen opzet en gaf bevestiging wanneer ik twijfelde. Haar vakinhoudelijke kennis heeft mijn 
onderzoek naar een hoger planniveau getild. 
Verder wil ik Jos Smeets graag bedanken voor zijn ondersteuning als tweede begeleider. Zijn rijke ervaring 
met afstudeeronderzoeken en zijn visie op portefeuillemanagement vanuit de corporatiesector hebben 
mij geholpen bij het opzetten en uitwerken van het afstudeeronderzoek. 

Jasper van Berlo heeft mij vanuit Cresco, het afstudeerbedrijf, uitstekend begeleid gedurende het 
onderzoek. Zijn praktijkervaring en verfrissende kijk op zaken uit het vakgebied zijn een waardevolle 
aanvulling geweest op het onderzoek en het te ontwikkelen model. 
De broodnodige vertaalslag naar de praktijk is in mijn onderzoek dus concreet invulling gegeven door de 
inbreng van Jasper van Berlo en andere medewerkers van Cresco. Daarom wil ik ook alle medewerkers 
van Cresco bedanken voor hun commentaar, medewerking en de zeer prettige samenwerking. 

Tenslotte wil ik alle vrienden en familie bedanken die gedurende mijn hele studietijd hebben gezorgd voor 
motivatie en ontspanning, in het bijzonder mijn ouders en Rowan. 

Eindhoven, november 2010 
Niek Wicherink 

"First we shape our buildings, thereafter they shape our fifes" Vrij naar: Winston Churchill. 
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Samenvatting 

Vanu it bedrijfskundige motieven heeft er eind jaren '80 een omschakeling plaatsgevonden in het 
bedrijfsleven en dit heeft de ontwikkeling van corporate real estate management (hierna aangeduid als 
CREM) als apart vakgebied in gang gezet. CREM wordt gedefinieerd als "het geheel van activiteiten om het 
ondernemingsvastgoed optimaal bij te laten dragen aan de organisatieprestaties" [De Jonge et al., 2008] . 
Sinds midden jaren '90 wordt ondernemingsvastgoed niet !anger alleen ingezet om huisvestingskosten te 
drukken, het bedrijfsmiddel wordt inmiddels ook binnen veel organisaties erkend als bron van 
concurrentievoordeel. De Jonge constateert deze omschakeling in denken op dat moment ook en stelt dat 
de perceptie van ondernemingsvastgoed dient te transformeren van een noodzakelijk kwaad (kostenpost) 
in een volwaardig bedrijfsmiddel [De Jonge, 1996]. Het doel van CREM is tegenwoordig om zoveel 
mogelijk waarde toe te voegen aan de primaire processen van de organisatie en bij te dragen aan het 
prestatievermogen van de totale organisatie. 

De afgelopen twee decennia is er binnen het vakgebied veel onderzoek verricht naar de meerwaarde van 
CREM voor een organisatie. De kennis die inmiddels is opgedaan over het managen van 
ondernemingsvastgoed wordt tot op heden in de praktijk nog niet uitgebreid toegepast. Hier zijn 
verscheidene oorzaken voor aan te wijzen . Zo richt onderzoek en kennis zich vooral op organisaties die de 
professionaliseringsslag op het gebied van huisvesting al hebben gemaakt. Door het hoge 
abstractieniveau sluit de theorie dus beperkt aan bij concrete huisvestingsvraagstukken die spelen binnen 
veel organisaties. Er is dus een gebrek aan praktijkgerichte instrumenten en hulpmiddelen. Een andere 
voorname oorzaak is een gebrek aan bewustwording. Men is zich niet bewust welke kansen het actief 
managen van het ondernemingsvastgoed biedt. Ook het veronderstelde gebrek aan middelen (geld, 
personeel, tijd) om huisvesting te managen, de complexe vastgoedmarkt en de manager 'die vastgoed er 
wel even bijpakt' zijn bekende barrieres richting een professioneel huisvestingsbeleid. 

Vooral binnen kleine en middelgrote organisaties worden de vruchten van een afgestemd en consistent 
huisvestingsbeleid vaak nog niet geplukt en hier valt dus nog veel winst te behalen. In deze scriptie is er 
een bewuste keuze gemaakt voor middelgrote kantoorhoudende organisaties als doelgroep. Hier worden 
in Nederland opererende zakelijke eindgebruikers van vastgoed onder verstaan die vanuit hun core 
business (of ter ondersteuning daar aan) behoefte hebben aan kantoorruimte voor 500 tot 1000 
werkplekken . 
Door het opsteilen van een beslissingsondersteunend model wordt in dit onderzoek getracht bewezen 
kennis in een toegankelijke vorm aan te reiken aan middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
Voorgaande heeft geresulteerd in de volgende probleemstelling: 

Hoe kunnen verschillende theorieen warden gecombineerd tot een integraal, wetenschappelijk gefundeerd 
beslissingsondersteunend model waarmee het huisvestingsbele id van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties kan warden ge(her)formuleerd? 

Het te ontwikkelen model moet vastgoedverantwoordelijken handvatten bieden om een afgestemd en 
consistent huisvestingsbeleid te kunnen voeren om daarmee optimal isatie van het besluitvormingsproces 
omtrent huisvesting mogelijk te maken. Het model dient daarom een soort van referentiekader te warden 
met daarin een aantal te doorlopen stappen om te komen tot een proactief, afgestemd en consistent 
huisvestingsbe!eid. 

t in k aart b rengen van 
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Kritische succesfactoren die de organisatie
prestaties positief be1nvloeden zijn strategische 
afstemming, beleidsmatige inbedding van CREM 
in de organisatie en het streven om met het 
huisvestingsbeleid gelijke tred te houden met de 
ontwikkeling van de organisatie. Met dit laatste 
wordt bedoeld dat het ontwikkelingsstadium van 
CREM (zie figuur 1) enigszins overeen dient te 

M@¥HFFWM6£Edi-ifa¥MF\lliif\h& 
Figuur 1 Het CREM-ontwikkelingsmodel beschrijft vijf 
ontwikkelingsstadia van CREM binnen de organisatie. Een hogere 
stadium gaat gepaard met meer competenties en dus een andere 
vorm van toegevoegde waarde voor de organisatie [Bewerking 
van Joroff et al., 1993]. 
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komen met de ontwikkeling van de organisatie. Het doorgroeien naar het 
hoogste ontwikkelingsstadium van 'strateeg' mag geen doel op zich zijn. 
Verder zijn het opzetten van een goed informatiesysteem en het kunnen 
aantonen welk effect huisvestingsingrepen hebben op het bedrijfsresultaat 
stappen richting een afgewogen besluitvorming omtrent huisvesting, wat 
natuurlijk altijd het uiteindelijke doel is. 

Binnen het vakgebied bestaan er tot nog toe slechts enkele modellen en 
theorieen die er op gericht zijn om het besluitvormingsproces omtrent 
huisvesting te optimaliseren. Lindholm [2008], De Jonge et al. (2008] en De 
Vries [2007) hebben modellen ontworpen met een dergelijke strekking. Het 
door De Jonge et al. ontwikkelde procesmodel (zie figuur 2) is als kapstok 
gebruikt bij het ontwikkelen van het beslissingsondersteunend model. Er 
kunnen aan het model van De Jonge et al. verschillende theorieen warden 
gehangen. 
In het besluitvormingsproces omtrent huisvesting vervullen de 
vastgoedstrategieen een sleutelrol. Aan de voorkant warden er 
vastgoedstrategieen gekozen op basis van de organisatie en haar strategie 
en aan de achterkant bepalen ze de uitvoering van het beleid door 
huisvestingsingrepen te structureren. De acht vastgoedstrategieen die in dit 

Samenvatting 

Ontwerpproces van 
efit1 vastgoedstratflgie 

Vastgoedstrategie 
(portefeuilleniveau) 

-tirtvoenngsprocesvan 
een vastgoedstraUlfl/& 

Figuur 2 Het procesmodel van 
De Jonge et al. (2008) 

onderzoek warden gehanteerd staan in het kader hiernaast 
en zijn afkomstig van Lindholm [2008] en De Vries [2007]. • Kosten reduceren; 

Het hoofddoel van het te ontwikkelen model is dat het 
huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties beter kan warden afgestemd op het algemeen 
beleid en daardoor bij kan dragen aan het behalen van 
bedrijfsdoelstellingen. Het model is pertinent geen 
gebruiksaanwijzing, maar een hulpmiddel dat in geval van 
juist gebruik het nemen van ad-hocbeslissingen terug zal 

• Productiviteit verhogen; 
• Werknemerstevredenheid verbeteren; 
• Waardecreatie door inzet als activa; 
• Flexibiliteit verhogen; 
• Marketing en verkoop ondersteunen; 
• lnnoverend vermogen stimuleren; 
• Bedrijfscultuur ondersteunen. 
{Lindholm. 2008/ en {De Vries, 2007/ 

dringen en daardoor bijdraagt aan een consistent en afgestemd huisvestingsbeleid. 

De conceptversie van het model is ter beoordeling voorgelegd aan experts om te beoordelen of deze 
bruikbaar is voor de geformuleerde doelgroep en hoe het model in de praktijk beter zou kunnen werken. 
Er zijn 19 experts ge'interviewd, 17 van hen zijn consultants en 2 zijn theoretici vanuit de TU Delft. Aan hen 
is een aantal vragen gesteld over de wijze waarop middelgrote kantoorhoudende organisaties hun 
huisvestingsbeleid momenteel voeren en het model en haar werking in de praktijk. 

De interviewresultaten hebben uitgewezen dat veel middelgrote kantoorhoudende organisaties zich nag 
steeds in grate mate onbewust zijn van de meerwaarde die het opstellen van huisvestingsbeleid voor de 
totale organisatie kan betekenen. Als men al 
CREM bedrijft dan bevindt het gros zich in de 
drie laagste ontwikkelingsstadia, men is dus 
beheerder, controller of onderhandelaar (zie 

Ontwikbli111CREM 
/in cntwikklli"ll!Stadia/ 

! 

Strateeg t --- ., 
figuur 3). Waar er al sprake is van lnterne ! 
huisvestingsbeleid heeft men dus veelal een onderneme,i 

; 

voorkeur voor een operationele aanpak van 
huisvestingsvraagstukken. 
De overgrote meerderheid van de experts is 
van mening dat het model met enige 
begeleiding wel toepasbaar is voor middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. Een enkeling 
heeft aangegeven dat het model wellicht te 
complex en te uitvoerig is voor middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 
De interviewresultaten hebben echter ook 
aangetoond dat het nodig is om strategische 
afstemming in het model in te bouwen wat 
gepaard gaat met enige complexiteit. 
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Figuur 3 Ongeveer vier van vijf middelgrote kantoorhoudende 
organisaties bevinden zich in de laagste drie ontwikkelingsstadia van 
CREM. Dit gegeven heeft tot gevolg dat het model erg toegankelijk 
zal moeten zijn voor de laagste stadia van CREM om ook hen in staat 
te stellen hulsvestingsbeleid te (her)formuleren. 
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Samenvatting 

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan om het conceptueel model meer toe te spitsen op de praktijk. 
Omdat het besluitvormingsproces omtrent huisvesting een iteratief proces is, zal er een terugkoppeling 
warden ingebouwd richting het algemeen beleid . Ook zijn er alternatieven toegevoegd in een tussenstap 
die de besluitvorming moet vergemakkelijken. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de -------------------------. 
definitieve versie van het 
besl issingsondersteunend model (zie . · 
figuur 4}. Door de strategische keuzes . 
uitvoerig te inventariseren (stap 0) 
wordt er een set vastgoedstrategieen 
gekozen (stap 1} die de leidraad vormt 
voor het huisvestingsbeleid. Deze set 
wordt doorvertaald in veertien 
vastgoeddoelstellingen (stap 2) en na 
confrontatie met de huidige 
vastgoedportefeuille (stap 3) vindt er 
besluitvorming plaats over de te plegen 
huisvestingsingrepen (stap 4) . Tot slot 

wordt de vastgoedportefeuille continu 
gemonitord ten behoeve van meer 
gedegen besluitvorming (stap 5}. 

INGRIJPENOt . HERFORMULEREN 

IJ . . . 
.. .. 

' t • • 

., . - . 

Figuur 4 Het beslissingsondersteunend model bevat zes stappen, waarvan de 
eerste stap benoemd is als stap O omdat deze start met de inventarisatie van 
de organisatie en haar beleid. 

Met de ontwikkeling van het model is de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord. Door gebruik te 
maken van het beslissingsondersteunend model wordt het huisvestingsbeleid beter afgestemd op het 
algemeen beleid en daardoor wordt er bijgedragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het 
nemen van ad-hocbeslissingen wordt bovendien teruggedrongen door het besluitvormingsproces te 
structureren, wat de consistentie en afstemming van het huisvestingsbeleid ten goede komt. Het model 
biedt tenslotte de kans om in rap tempo een professionaliseringslag op het gebied van huisvesting te 
maken. 

De bevindingen uit dit onderzoek bevestigen in veel gevallen de bestaande literatuur. Theorieen van 
Lindholm [2008], De Vries [2007], De Jonge et al. [2008] en anderen over het opstellen en implementeren 
van huisvestingsbeleid zijn in grate mate bevestigd. Verschillende interviewresultaten geven voorzichtig 
aan dat er wel ontwikkeling en professionalisering plaatsvindt op het gebied van CREM. De huidige 
marktomstandigheden maskeren dit op het moment echter en hierdoor is de feitelijke ontwikkeling lastig 
bloat te leggen. 
Tot slot zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Er zal moeten warden onderzocht 
wat naast de organisatiegrootte bepalende factoren zijn voor de ontwikkeling van CREM binnen een 
organisatie. Daarnaast verdient prestatiemeting van CREM de nodige aandacht en uitwerking. 
Het model zal inhoudelijk nog nader uitgewerkt moeten warden en nog meer toegespitst moeten warden 
op de doelgroep om het daadwerkelijk te laten werken in de praktijk. Sommige gesignaleerde knelpunten 
zullen in de praktijk onoplosbaar blijven. Een pragmatische inslag en een gebrek aan overtu iging zullen, 
het ontwikkelde model ten spijt, lastig uit de organisatie uit te bannen zijn. 
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Summary 
This is the summary of the master thesis called 'Optimization of decision making on corporate real 
estate'. The master thesis is the final product of the master track Real Estate Management & 
Development of Architecture, Building and Planning at University of Technology. 

Late eighties a shift occurred in business and this shift launched the development of corporate real estate 
management (CREM hereinafter) as a separate discipline. CREM is defined as "all activities on corporate 
real estate to contribute in an optimal way to the overall performance of the organization" [De Jonge et al, 
2008] . 
Since the mid nineties corporate real estate is no longer just a means to realize cost minimization. 
Corporate real estate is more and more approached as the fifth resource of a organization and so 
recognized as a source of competitive advantage. De Jonge noted this shift in thinking also and suggests 
that the perception of corporate real estate must turn from a inevitable need into a strategic resource [De 
Jonge, 1996]. Nowadays the purpose of CREM is to create maximum added value to core business 
processes of the organization and contribute to the organizational performance. 
The past two decades much research in the field has been carried out on the value added by corporate 
real estate to the organization. The gained knowledge on CREM is not yet extensively applied in practice, 
several causes for this can be distinguished. Research in the field has focused mainly on organizations who 
already manage their real estate portfolio in a professional manner. Due to its high abstraction level 
theory does not match with accommodation issues that arise in many organizations. There is a lack of 
practical tools and methods. Another major cause is a lack of awareness, decision makers within 
organizations are not aware what chances active management of the real estate portfolio offers. The 
alleged lack of resources (money, time, staff) to manage corporate real estate, the complex real estate 
market and the manager who 'adds real estate to his task list' are known obstacles towards a professional 
CREM. 

Especially small and medium sized organizations do not use the benefits of a aligned and consistent 
accommodation policy, so in this organizations there is a lot to improve. In this thesis a conscious choice 
has been made for medium sized office organizations as target group. Medium sizes office organizations 
are defined as profit organizations operating in the Netherlands who need for their core business (or in 
support of it) office space for 500-1,000 workstations. 
This study tries to hand evidence based knowledge in an accessible form to medium sized office 
organizations by developing a decision supporting model. This has resulted in het following research 
question: 

How can different theories be combined in an integrated, science-based decision supporting model which 
facilitates medium sized office organizations to (re)formulate their accommodation policy? 

The model should offer (corporate real estate) managers grips to make aligned and consistent 
accommodation policy in order to contribute to the optimization of the real estate portfolio. To 
accomplish this goal the model should be a kind of framework containing a number of steps involved to 
achieve a proactive, aligned and consistent accommodation policy. 

Answering the research question starts with a comprehensive literature study in the field of CREM. The 
study makes clear that management of corporate r al estat adds alue to n e e V a ~~nss lly support the 
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organization when the accommodation policy fu 
general policy of the organization. Critical success f 
for a well-functioning CREM are strategic 
alignment, political embedding of CREM in the 
organization and the goal of accommodation 
policy to keep pace with the organizational 
development. The latter means that the 
development stage of CREM (see figure 1) would 
match somewhat with the organizational 
development. Growing to the stage of 'strategist', 
the highest stage of CREM, cannot be a goal of an 
organization. 

Figure 1 The stages of CREM within an organization. A higher 
stage will involve more competencies, so the added value for the 
organization will change [applied from Joroff et al., 1993). 
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Furthermore, the development of a good information system about CREM and the ability to demonstrate 
the impact of real estate interventions on the organizational performance are crucial steps towards 
balanced decision making on accommodation. 

Within the field of CREM there are just a few models and theories that aim 
to optimize the decision making around accommodation. Lindholm [2008), 
De Jonge et al [2008] and De Vries (2007) designed such models. The 
process model designed by De Jonge et al. (see figure 2) is used as a 
framework for developing the decision support model. Other theories can 
be integrated in the model of De Jonge et al. 
Several theories are used to describe the process from the organization and 
its strategy to the final real estate intervention in order to realize 
improvement of the real estate portfolio. 
Real estate strategies are key aspects in the process that involves the 
(re)formulation of accommodation policy. Firstly real estate strategies are 
chosen based on the organization and its strategy and secondly they play an 
important role by determining which real estate interventions are desirable 
for the organization. The eight real estate strategies that are used in this 
study are listed in the adjoining box and come from Lindholm [2008] and De 
Vries [2007]. 

The main objective of the model is helping medium sized office 
organizations to create a good match between the accommodation policy 
and the general policy. Finally a good match between those aspects results in 

Ontwerpproces van 
een vastgoedstrategie 

Vastgoedstrategie 
(portefeuilleniveau) 

Uitvoeringsproci!s van 
een vastgoedstrategie 

Figure 2 The process model of 
De Jonge et al. [2008]. 

a contribution to the achievement of business goals. The 
model is definitely not a manual, it is a tool. Proper use of 
the model will reduce ad hoc decisions and thus contributes 
to a consistent and aligned accommodation policy. 

• Decreasing costs 
• Increasing productivity; 
• Increasing employee satisfaction; 
• Increasing value of assets; 

The draft version of the model is presented to experts in an 
interview session. Experts in the field of CREM have reviewed 
the model and its applicability for the target group in 
practice. They have also indicated how the model might 

• Increasing flexibility; 
• Promoting marketing and sales; 
• Increasing innovations; 
• Supporting the culture. 
{Lindholm, 2008/ en [De Vries, 2007/ 

work better in practice. There are 19 experts interviewed, 17 
of them are consultants and two are researchers of the Delft University of Technology. The experts is 
asked a series of questions about two topics. The first topic is the way medium sized office organizations 
currently implement their accommodation policy. The second topic is the model and its applicability for 
medium sized office organizations in practice. 

The interview results have shown that many 
medium sized office organizations are still 
unaware of the added value of active CREM for 
the entire organization. They do not recognize 
the advantages arising from a well formulated 
accommodation policy. 
The majority of the organizations that manage 
their corporate real estate is in the three lowest 
stages. CREM functions in these organizations 
as a task manager, controller or dealmaker (see 
figure 3). Medium sized office organizations 
usually have a preference for an operational 
approach to accommodation issues. 
The vast majority of experts believes that the 
model with some guidance is applicable for 
medium sized office organizations. A few 
experts have indicated that the model might be 
too complex and too detailed for these 
organizations. 
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Figuur 3 Almost five out of four medium sized office organizations 
are in the three lowest stages of CREM. As a result of this the model 
should focus more on its accessibility for less developed 
organizations to enable them (re)formulating their accommodation 
policy. 
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The interview results have also shown the need for strategic alignment in the model. Ironically, the 
assimilation of alignment in the model will always have complexity as side effect. 

There are a number of adjustments made to the conceptual model to focus more on practice. Because 
decision making on corporate real estate is an iterative process, a feedback will be built into the model. 
Another adjustment is the addition of 
alternatives in an intermediate step. 
This should improve decision making 
on corporate real estate. •• 

D 

• "G '"'"'G< • : """M"e<T< ·. •: i 
IN MARKET OR > ACCOMMODATIO. 

•

RGANIZATION POLICY D . 
. . . 

• 
··; :.·· 

. 
. . 

Finally, these adjustments led to the 
final version of the decision support 
model (see figure 4). By investigating 
the strategic choices in an organization 
(step 0) a set of real estate strategies 
must be selected (step 1). This set of 
real estate strategies are a guideline for 
the accommodation policy. Thereafter 
this set is translated into fourteen real 
estate goals (step 2). Then a 

confrontation with the current real Figure 4 The decision supporting model consists of six steps. The First step Is 
estate portfolio must be made (step 3). calledstepObecauseitstartswithaninvestigation of the organization and 

The bottlenecks in the portfolio must be its general policy. 

tackled by decision making about interventions in the real estate portfolio {step 4) . At last the portfolio 
needs continuously monitoring (step 5) for a better decision making n future. 

By developing the decision support model the research question is answered. Utilization of the decision 
support model will result in more aligned accommodation policy. As a result of this a contribution to the 
achievement of business goals can be realized. Ad hoc decisions are reduced by structuring the decision 
making and so the consistency and alignment of the accommodation policy will be improved. The model 
finally provides the opportunity to rapidly professionalize CREM within the organization . 

The findings from this study confirm the literature in many cases. Theories of Lindholm [2008), De Vries 
[2007), De Jonge et al [2008) and others on design and implementation of accommodation policy are 
largely confirmed. Several interview results indicate a careful development in the field of CREM. The 
current market conditions mask this and thus the true development in the field of CREM is difficult to 
uncover. 
Finally, there are a number of recommendations for further research . Besides the organization size a lot of 
factors influence the development of CREM within an organization, these factors deserve further 
research. The same applies to monitoring of CREM performance in order to improve decision making in 
future. deserves due consideration and elaboration . 
The content of the model should be elaborated and contain a stronger focus on medium sized office 
organizations to improve the applicability in practice. Some identified problems will remain insoluble. A 
pragmatic approach and a lack of conviction will be difficult to eradicate from the organization, despite 
the developed model. 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 

Het eerste hoofdstuk dient om het onderwerp van dit afstudeeronderzoek in te leiden en uit te leggen 
hoe het onderzoek in elkaar steekt. Achtereenvolgens komen de aanleiding, de probleemschets, de 
doelstelling en probleemstelling, de onderzoeksopzet en de afbakening aan bod. Tot slot volgen er een 
korte omschrijving van het afstudeerbedrijf en een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding 

Het management van organisatievastgoed wordt corporate real estate management (vanaf hier verder 
aangeduid als CREM) genoemd. CREM wordt gedefinieerd als: 
"het geheel van activiteiten om het organisatievastgoed optimaal bij te laten dragen aan de 
organisatieprestaties" [De Jonge et al., 2008]. 
Door proactief handelen streeft het management van een organisatie er dus naar het vastgoed optimaal 
aan te laten sluiten bij de activiteiten en processen binnen de organisatie, zodat er een bijdrage geleverd 
kan warden aan het efficient uitvoeren van deze processen. Het doel van CREM is om zoveel mogelijk 
waarde toe te voegen aan de primaire processen van de organisatie en bij te dragen aan het 
prestatievermogen van de totale organisatie [Lindholm, 2008). 
CREM kan in tal van organisaties worden ingezet: core business, grootte, sector, organisatiestructuur en 
dergelijke vormen geen belemmering voor de toepasbaarheid. In deze scriptie wordt specifiek ingegaan 
op hoe kantoorhoudende organisaties met hun vastgoed bij kunnen dragen aan de organisatieprestaties. 

Het managen van ondernemingsvastgoed heeft binnen het bedrijfsleven altijd al plaatsgevonden, doordat 
huisvesting voor organisaties in praktisch alle sectoren een primaire behoefte is. CREM wordt pas vrij 
recent professioneel ingezet ten behoeve van het bedrijfsproces, 
voordien werd het vaak zijdelings opgepakt door directieleden of 
eigenaren van een bedrijf. 

Vanuit bedrijfskundige motieven heeft er eind jaren '80 een 
omschakeling plaatsgevonden in het bedrijfsleven, men is de core 
business centraal gaan stellen binnen de gehele bedrijfsvoering. 
Met ender andere ondernemingsvastgoed trachtte men de core 
business van de organisatie te ondersteunen. 
Joroff1 et al. benoemden vastgoed in 1993 voor het eerst als 
vijfde bedrijfsmiddel, naast de vier reeds erkende 
bedrijfsmiddelen mensen, kapitaal, technologie en informatie. Dit 
is schematisch weergegeven in figuur 1.1. 
In dit licht moet ook het ontstaan van CREM worden gezien. De 
primaire rol van CREM was in eerste instantie puur het 
ondersteunen van de core business door de huisvestingslasten te 
minimaliseren. Het feit dat huisvesting veelal de tweede of derde 
kostenpost is binnen organisaties heeft er aan bij gedragen dat 

Mensen 

011derneming,'!llst11oed 

lnformat,e 

Figuur 1.1 Vastgoed als een van de vijf 
bedrijfsmiddelen die wordt ingezet ten 
behoeve van de organisatieprestaties. 
[Joroff et al., 1993 in: De Vries, 2007] 

huisvesting in toenemende mate onderdeel is gaan uitmaken van kostenreductieprogramma's [Singer, 
2008). Vooral in economisch mindere tijden groeide de belangstelling voor het managen van de 
huisvestingslasten. Het faciliteren van de gewenste ruimte tegen een juiste prijs was alomvattend het 
doel van CREM tot omstreeks midden jaren '90 [Lubiniecki en Desrocher, 2003). 

Strategisch management van ondernemingsvastgoed heeft tegenwoordig veel meer te bieden dan het 
terugdringen van kosten. Sinds midden jaren '90 wordt ondernemingsvastgoed niet !anger alleen ingezet 

1 een Amerikaa ns onderzoeker van het eerste uur op het ge bied van CREM 
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om huisvestingskosten te drukken, het bedrijfsmiddel wordt inmiddels ook binnen veel organisaties 
erkend als bron van concurrentievoordeel. 
Een grote meerderheid van het topmanagement van organisaties was er in 1995 al van overtuigd dat het 
primaire proces baat heeft bij een goede huisvesting (en een facilitaire dienstverlening); 77% van de 
bestuurders van private en publieke organisaties onderschreef dat de huisvestingssituatie van invloed is 
op de resultaten die een organisatie boekt in het primaire proces [Dewulf et al., 1995 in: De Vries, 2007). 
De Jonge constateert deze omschakeling in denken in 1996 ook en stelt dat de perceptie van 
ondernemingsvastgoed kan transformeren van een noodzakelijk kwaad (kostenpost) in een volwaardig 
bedrijfsmiddel [De Jonge, 1996). 

Ondernemingsvastgoed dient dus in toenemende mate benaderd te worden als een "value adding 
opportunity" [Lindholm, 2008). Oftewel, door een proactief en afgestemd huisvsestingsbeleid te voeren, 
beoogt een onderneming waarde toe te voegen aan haar primaire processen en bij te dragen aan haar 
totale prestatievermogen. Lindholm onderscheidt in haar proefschrift acht aspecten waarop CREM 
toegevoegde waarde biedt, te weten: 

• Kosten reduceren; 
• Productiviteit verhogen; 
• Werknemerstevredenheid verbeteren; 
• Waardecreatie door inzet van activa; 
• Flexibiliteit verhogen; 
• Marketing en verkoop ondersteunen; 
• lnnoverend vermogen stimuleren; 
• Participatie in strategische processen. 

De concrete praktische invulling van deze toegevoegde waarden van CREM is terug te vinden in enkele 
actuele nieuwsberichten2 over de Nederlandse vastgoedmarkt. Onderstaande tekstfragmenten illustreren 
hoe CREM van toegevoegde waarde is binnen enkele organisaties: 

MARKETING &VERKOOP/CULTUUR/KOSTEN: MOB/EL WERKEN MAAKT KANTOORMETERS OVERBODIG {03 .12.09j 
AMSTERDAM - Mabie/ werken zal de komende jaren een op de drie kantoormeters overbodig maken, aldus Paul 
Smits van Vodafone Nederland. Mabie/ werken is het nieuwe verzamelbegrip, waar concepten achter schui/gaan 
als telewerken, zelfsturende teams, flexibele kantoren en het paperless office. ( .. .) Vodafone zit zelf bijna op het 
kantelpunt met dat nieuwe werkconcept: in het toekomstige hoofdkantoor van Vodafone op het Amsterdamse 

Oosterdokeiland is een besparing bereikt van ruim een derde op het aantal kantoormeters voor 350 medewerkers. 

FLEXIBILITEIT/KOSTEN: ESSENTTERUG VAN 13 NAAR 5 KANTOORLOCATIES (12.02.2010) 
ARNHEM - Essent goat de komende jaren hoar kantooractiviteiten concentreren op vijf locaties verspreid over 
Nederland. Op dit moment hebben Essent en RWE Nederland (dat in Essent is geintegreerd) 13 kantoorlocaties in 
11 plaatsen. ( .. .) Essent kan in de nieuwe situatie die gericht is op flexibel werken toe met veel minder werkp/ekken 
en vierkante meters aan kantoorruimte. De taegenomen efficientie van de kantoorgebouwen, in combinatie met 
de doling van het aantal reiskilometers, zal zorgen voor een aanzienlijke doling van de operationele kosten. 

MARKETING & VERKOOP/PRODUCT/VITE/T: STRAFHOF IN 2015 NAAR NIEUW HOOFDKANTOOR (09.03 .10) 
DEN HAAG - Het lnternationaal Strafhof (ICC) verhuist in 2015 naar een nieuw hoofdkantoor in Den Haag. Het 
nieuwe hoofdkantoor moet vooral respect, vertrouwen, hoop en gerechtigheid uitstralen. ( ... ) Het huidige gebouw 
in de Binckhorst geeft een gesloten indruk en is omgeven met prikkeldraad, schrikdraad en camera's. Veiligheid is 
volgens de winnende architect in het ontwerp voor het nieuwe gebouw en zijn omgeving gei'ntegreerd, al is dot 
niet zichtbaar. Het gebouw krijgt een rechtszaaltoren en vijf kleinere vierkante kantoren, die bij moeten dragen 
aan een hogere efficientie en een soepe/er verloop van processen van het Strafhof. 

' De berichtgeving is overgenomen uit de digitale nieuwsbrieven van PropertyNL en Vastgoedmarkt 
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FLEX/8/LITEIT/KOSTEN/MARKET/NG & VERKOOP: SHELL TERUG NAAR HART ROTTERDAM (04.06.2010} 
ROTTERDAM - Shell keert terug In hartje Rotterdam. Het oliebedrijf voegt vijf van zijn vestigingen samen op het 
Weena. ( ... ) Bedrijfsvestigingen van Shell Downstream worden vanaf 1 december 2012 weer samengebracht op 
12.000 vierkante meter kantoorruimte in het huidige pond van ASR Nederland. "De wereld verandert, we willen 
mensen die met verschillende klanten praten weer bij elkaar brengen. Op een locatie met uitstraling': oldus 
president-directeur Peter de Wit (Shell Nederland). De bijzonder goede bereikbaarheid per openbaor vervoer en 
auto was volgens hem doorslaggevend om na een speurtocht van twee jaar voor het Weena te kiezen. Vee/ 
werknemers zijn maar een of twee dagen per week op kantoor wegens bezoek aan locaties elders. Alie 
werknemers krijgen daorom een flexibele werkplek. 

De berichten in het bovenstaande kader geven blijk van het grote belang dat organisaties hebben of 
kunnen hebben bij het managen van ondernemingsvastgoed . Het huisvestingsbeleid van organisaties 
moet continu in overeenstemming zijn met de organisatie- en de marktontwikkelingen. 

Hiervoor zijn de toegevoegde waarden van CREM al genoemd waarmee meerwaarde kan warden 
gecreeerd voor de totale organisatie. Uit voorgaande bespreking spreekt echter niet concreet een 
aanleiding om als organisatie ook daadwerkelijk het ondernemingsvastgoed te (gaan) managen, dergelijke 
argumenten zijn wel te halen uit verscheidene onderzoeken. 
Zo hebben bedrijven sterk behoefte aan flexibele, efficiente, innovatieve en productieve werkomgevingen 
om te kunnen opereren in de snel veranderende, competitieve bedrijfstakken van vandaag de dag 
[Lindholm, 2008]. 
Appel-Meulenbroek en Feijts [2007] hebben onderzoek verricht naar het directe en indirecte effect van 
huisvesting op de organisatieprestaties. Zij onderscheidden na literatuuronderzoek 51 huisvestings
kenmerken die een aantoonbaar effect hebben op het prestatievermogen van een organisatie. 
BOSTl 3 komt tot de conclusie dat de directe werkomgeving door haar ontwerp in staat is om het gemak en 
de kwaliteit van communicatie, de prestaties en de tevredenheid te ondersteunen en dit heeft een 
positief effect op werknemers en dus op werk in het algemeen. BOST! stelt dat 2 tot 5% van het jaarlijks 
salaris van iedere werknemer kan warden bespaard door het effectief plannen en ontwerpen van de 
kantooromgeving. Het economisch voordeel kan zelfs oplopen tot 15% als de werkomgeving perfect 
matcht met het werk [BOST!, 2002; Brill, 1984 in: Lindholm, 2008]. Laatstgenoemde opmerking is echter 
slechts van theoretische waarde, aangezien een voortdurende perfecte match tussen organisatie en haar 
huisvesting een illusie is. Gebouwen hebben namelijk per definitie moeite om grate en/of snelle 
wijzigingen in het primaire proces te volgen [Schoonhoven en Van Griensven, 2008]. 

Uit bovenstaande voorbeelden spreekt de aanleiding om huisvesting als vijfde bedrijfsactief te activeren. 
Huisvesting zal dan wel actief moeten warden gemanaged om het van meerwaarde te laten zijn voor de 
totale bedrijfsvoering. Binnen veel grotere organisaties is dit reeds gebeurd, maar het gros van de 
middelgrote en kleine organisaties plukt slechts zeer beperkt de vruchten van een professioneel en 
afgestemd huisvestingsbeleid. 

1.2 Probleemschets 

CREM is een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. De laatste jaren zijn er veel omvangrijke studies 
uitgevoerd die hun bijdrage hebben geleverd aan het inzicht en de kennis omtrent het managen van 
ondernemingsvastgoed. Er is met name veel geschreven over de toegevoegde waarde(n) van CREM. In 
diverse onderzoeken warden de 'added values' genoemd waarop ondernemingsvastgoed een bijdrage 
aan de onderneming kan leveren. Op het gebied van de toegevoegde waarden van CREM heeft Ramakers 
[2008] belangrijk onderzoek verricht. Zij heeft onderzoek gedaan naar vastgoedstrategieen, 
bedrijfsstrategieen en de onderlinge afstemming tussen beide strategieen. 

3 
Een Amerikaans onderzoeksbureau, BOST! staat voor Buffalo Organisation for Social and Technological Innovation. 
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Onderzoeken op het snijvlak van vastgoed en organisatie vinden echter slechts beperkt toegang tot de 
praktijk: kennis is wel bekend, maar veel organisaties zijn er niet bekend mee. Dit komt voor een groat 
deel door de opzet van de onderzoeken; onderzoek binnen het vakgebied kenmerkt zich door haar 
kwalitatieve aard, gerichtheid op 'de succesverhalen van CREM' en het gebrek aan vertaalslag naar de 
praktijk. 
De onderzoeken hebben zich (misschien onbewust) vooral toegelegd op ondernemingen die de 
prafessionaliseringsslag op het gebied van CREM al grotendeels hebben gemaakt. De onderzoeksobjecten 
zijn in veel gevallen multinationals, pioniers binnen hun vakgebied, in het bezit van een eigen CREM
afdeling en niet onbelangrijk: ze volgen al een vastgoedstrategie die afgestemd is op de bedrijfsstrategie. 
Dit betekent dat de zo gewenste beleidsmatige inbedding van CREM al in grate mate is gerealiseerd. 

De hiervoor geschetste ontwikkeling geldt voor nagenoeg alle toonaangevende onderzoeken op het 
gebied van CREM, dit is even verklaarbaar als opmerkelijk. Een jong onderzoeksgebied, zoals CREM is, 
richt zich primair op organisaties die al een zekere professionalisering hebben doorgemaakt zodat de 
reeds aanwezige kennis gericht kan warden uitgebouwd. 
Deze focus heeft echter ook een keerzijde. Er bestaan voor middelgrote en kleine organisaties vrijwel 
geen geschikte modellen of theorieen die voor hen als hulpmiddel kunnen dienen bij het (her)formuleren 
van huisvestingsbeleid. 
Binner. kleine en middelgrote organisaties is er desondanks nog veel winst te behalen door inzet van 
CREM, de kansen warden nu (nog) niet optimaal benut. In deze scriptie is er een bewuste keuze gemaakt 
voor middelgrote kantoorhoudende organisaties (500 tot 1000 werkplekken) als doelgroep4

. Voor deze 
graep eindgebruikers zal een model ontwikkeld warden dat hen in staat stelt protessioneel en afgestemd 
huisvestingsbeleid te (her)formuleren. Kleine kantoorhoudende organisaties warden als graep uitgesloten 
omdat zij andere (en minder complexe) vraagstukken kennen op het gebied van CREM en daardoor 
behoefte hebben aan een andere (meer pragmatische) aanpak. 

Naast het gebrek aan praktijkgerichte hulpmiddelen zijn er enkele andere knelpunten aan te wijzen voor 
een onterecht achterblijvend huisvestingsbeleid binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties. Deze 
warden hierander een voor een bespraken. 

Samenhangend met het gebrek aan praktijkgerichte hulpmiddelen zijn de theorieen uit de vakliteratuur 
gefragmenteerd of slecht toepasbaar op middelgrote kantoorhoudende organisaties. De tot dusver 
gepubliceerde literatuur op het gebied van CREM heeft over het algemeen een (te) hoog abstractieniveau 
en dit staat de toegankelijkheid ervan in de weg, zelfs voor multinationals. Dit probleem ligt echter niet 
volledig besloten in de onderzoekswereld. De bedrijfsvoering van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties verschilt daarvoor te veel van die van grate kantoorhoudende organisaties. 
Middelgrote organisaties zijn minder stabiel dan grate organisaties en mede daardoor is hun 
bedrijfsmatige horizon korter. Hier hangt mee samen dat middelgrote organisaties hun organisatie- en 
huisvestingsbeleid over het algemeen een stuk minder ver ontwikkeld hebben. Men heeft hierdoor 
onvoldoende inzicht in (of is zich zelfs niet bewust van) de eigen core business en het toekomstbeeld en 
dit frustreert de toepasbaarheid van CREM voor dergelijke organisaties. Daar komt nag bij dat 
middelgrate organisaties qua organisatiestructuur (Amerikaanse dochteranderneming, onderdeel van een 
holding, etc.) en wijzigingen daarin (fusies, overnames) verschillen van grate organisaties. De afstemming 
op het organisatiebeleid en de beslissingsbevoegdheid liggen beduidend anders. Kortom, de bestaande 
theorie vergt aanpassingen omdat deze zich in hoofdzaak toelegt op multinationals. 

De zwakke toepasbaarheid van de vakliteratuur voor middelgrote kantoorhoudende organisaties is deels 
ook te wijten aan een gebrek aan bewustwording van de kansen die CREM biedt aan organisaties . 
Een flink aantal middelgrote kantoorhoudende organisaties zal het nut niet inzien van actief management 
van de huisvesting. In hun ogen ontbreekt simpelweg de urgentie voor een afgestemd huisvestingsbeleid. 
Middelgrote organisaties richten zich met huisvesting in hoofdzaak alleen op kostenreductie, zeals in de 
aanleiding al naar voren kwam. Ze beschouwen hun ondernemingsvastgoed, nog meer dan grate 

4 
In paragraaf 1.5 warden de middelgrote kantoorhoudende organisaties als doe lgr□ep nader omschreven en afgebakend. 
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organisaties, als kostenpost in plaats van een strategisch bedrijfsmiddel. Deze omslag in denken en doen 
is in middelgrote organisaties in negen van de tien gevallen nog niet gemaakt. Men is niet gewend om op 
strategisch niveau naar huisvesting te kijken. 
Middelgrote organisaties ontberen daarnaast vaak de middelen om veel aandacht te besteden aan een 
consistent en afgestemd huisvestingsbeleid . Men heeft geen vastgoedstrategie, geen prestatie
indicatoren of werknemer(s) die expliciet verantwoordelijk is/zijn voor het huisvestingsbeleid van de 
organisatie. CREM blijft een ondergeschoven kindje en daardoor een inactief vijfde bedrijfsmiddel. 
De fout ligt ook deels bij beleidsbepalers binnen organisaties. CREM wordt in veel gevallen, en zeker 
binnen middelgrote organisaties, 'erbij gedaan' door eigenaren en directieleden van een bedrijf. Dit wordt 
versterkt en deels veroorzaakt door het feit dat vastgoed emotie is, ieder mens heeft immers een 
beleving bij de ruimtelijke omgeving om zich heen. ledereen denkt er verstand van te hebben en denkt er 
een verstandig besluit over te kunnen nemen. Het blind, onbewust of op boerenverstand voeren van 
huisvestingsbeleid is een grote valkuil die professioneel huisvestingsbeleid vaak in de weg staat. 
Om ondernemingsvastgoed wel als bedrijfsmiddel te activeren is een bewustwordingsproces 
noodzakelijk. In dit proces dient de bijdrage van ondernemingsvastgoed aan de organisatieprestaties zich 
overzichtelijk en concreet te openbaren, zodat beleidsbepalers er wel aandacht en tijd aan besteden. 

Tot slot zorgt de markt voor ondernemingsvastgoed an sich ervoor dat alle eindgebruikers hinder 
ondervinden bij het benutten van kansen op het gebied van huisvesting. Dit komt omdat de markt voor 
bedrijfsvastgoed te snel en bovendien imperfect is. De markt is vele malen sneller dan de tot op dat 
moment in het vakgebied opgedane kennis. De snelheid van onder meer de marktontwikkelingen verleidt 
kantoorgebruikers tot het nemen van kortetermijnmaatregelen. Sterker nog, de marktomstandigheden 
dwingen hen er momenteel toe, de huidige recessie heeft dit eens te meer aangetoond. Nag afgezien van 
de huidige marktomstandigheden kent het huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties veelal een reactief in plaats van een proactief karakter . 
Het probleem van de imperfecte vastgoedmarkt schuilt in het feit dat de markt financiele drijfveren kent: 
"De Nederlandse vastgoedmarkt is een imperfecte markt voor bedrijfsvastgoed, zij wordt vol/edig 
gedreven door financiele uitgangspunten; er is onvoldoende aandacht voor gebruikerswensen en risico's 
en de onbalans tussen de bedrijfsmatige horizon van maximaal drie tot vijf jaar en een investeringshorizon 
van tien tot dertig jaar" [Kets en Crassee, 2004]. lnmiddels is de aandacht voor gebruikersrisico's van 
ondernemingsvastgoed enigszins verbeterd door het overaanbod op de huidige kantorenmarkt. De 
onbalans tussen de investeringshorizon en bedrijfsmatige horizon blijkt momenteel nag sterk aanwezig. 

De genoemde knelpunten die spelen bij het opstellen van professioneel huisvestingsbeleid binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties pleiten voor het ontwikkelen van een beslissings
ondersteunend model. 
Het te ontwikkelen model zal organisaties in staat moeten stellen om huisvestingsbeleid te 
(her)formuleren. Het nemen van ad-hocbeslissingen zal zoveel mogelijk moeten warden voorkomen, 
zodat organisatiegerichte huisvesting kan voortkomen uit gebruik van het model. 
Critici zullen opmerken dat beleidsbepalers ook blind, onbewust of op boerenverstand een goed 
huisvestingsbeleid kunnen voeren zonder kennis van zaken en/of model te hebben. Op den duur zal een 
zorgvuldig opgesteld huisvestingsbeleid echter altijd meer kans bieden op een positieve bijdrage aan de 
core business. Wat dat betreft verwoorden Schoonhoven en Van Griensven de situatie treffend: 
"Strategisch omgaan met huisvesting is net als biljarten: Het goat niet om die ene gaede stoat, maar om 
wat je daarna overhoudt voor het maken van het volgende punt [Schoonhoven en Van Griensven, 2008] . 

Uit bovenstaande uitspraak spreekt ook de noodzakelijke focus op de lange termijn. 
Huisvestingsvraagstukken warden tot nog toe binnen organisaties vaak gezien als projecten, terwijl 
huisvesting juist bij uitstek een bedrijfsmiddel is dat om een lange termijn aanpak vraagt. De minder 
gebruikelijke term onroerend goed dekt wat dat betreft de lading: vastgoed is traag, onverzettelijk en 
voor lange tijd onveranderlijk. Dit statische, onveranderlijke karakter van vastgoed is er ook debet aan dat 
huisvestingsvraagstukken niet in een of twee jaar zijn op te lossen. Zeker binnen ondernemingen met veel 
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bezit en/of langdurige huurcontracten {tien jaar of !anger), zoals de meeste productiebedrijven, kan de 
tijdshorizon van portefeuilleoptimalisatie meer dan twintig jaar bedragen. 
Kantoorhoudende organisaties hebben doorgaans geen panden in eigendom en daardoor is de 
tijdshorizon van portefeuilleoptimalisatie vaak korter, maar naar bedrijfskundige begrippen nog steeds 
Jang. Deze is namelijk afhankelijk van de resterende looptijd van de huurcontracten, wat in de praktijk 
vaak neer komt op vijf of tien jaar met bijbehorende opties. Wat dat betreft is de opmerking van 
Schoonhoven en Van Griensven (2008) dat huisvestingsbeleid opstellen meer een proces is dan een 
project meer dan terecht. Huisvesting zal in toenemende mate als een verandertraject moeten worden 
beschouwd binnen organisaties en niet als een reeks van afzonderlijke projecten [De Vries, 2007). 
Om huisvesting ook daadwerkelijk volgens een lange termijn aanpak op te kunnen pakken is het opstellen 
van professioneel huisvestingsbeleid noodzakelijk. Door besluitvorming gedurende het proces (dat loopt 
van strategische afstemming tot de ingrepen) te structureren kan beleid op het vlak van huisvesting 
eenvoudig worden opgezet. 

1.3 Doelstelling en probleemstelling 

Op basis van de probleemschets kan het volgende probleem geformuleerd worden: 

Het vakgebied CREM ontbeert tot op heden modellen of methoden waarmee het huisvestingsbeleid van 
middelgrote kantoorhoudende organisaties kan worden ge(her)formuleerd. 

Om een oplossing te bieden voor het geformuleerde probleem zal er een beslissingsondersteunend 
model worden ontwikkeld. Dit te ontwikkelen model is het eindproduct van deze scriptie. Het 
beslissingsondersteunend model dient een soort van referentiekader te worden met daarin een aantal te 
doorlopen stappen om te komen tot een afgestemd en consistent huisvestingsbeleid. 
Deze scriptie zet uiteen hoe middelgrote kantoorhoudende organisaties dit stapsgewijs kunnen 
bewerkstelligen. Het model dient middelgrote kantoorhoudende organisaties per stap te ondersteunen 
bij het zorgvuldig afstemmen van inhoudelijke en procesmatige keuzes. Dit moet leiden tot een soepeler 
besluitvormingsproces en daarmee een meer consistent huisvestingsbeleid. 

Er zijn een aantal eisen waaraan het beslissingsondersteunend model zal moeten voldoen. Het te 
ontwikkelen model behoort integraal en wetenschappelijk gefundeerd te zijn. Met integraal wordt in deze 
context gerefereerd aan het feit dat het beslissingsondersteunend model geen stappen mag missen; het 
totale traject van de strategische afstemming tot en met de te plegen ingrepen dient aan bod te komen. 
Wetenschappelijk gefundeerd heeft betrekking op de theoretische onderbouwing die wenselijk is voor 
het model om naar te kunnen refereren bij het {her)formuleren van het beleid. In het model wordt 
daarom een groot aantal inhoudelijke aspecten uit de CREM-literatuur ten opzichte van elkaar 
gepositioneerd. 
Het werkwoord (her)formuleren staat voor het feit dat het model zowel is te gebruiken bij het ma ken van 
nieuw huisvestingsbeleid als bij het controleren van bestaand huisvestingsbeleid, de toepassing van het 
model zal in het ene geval kaderstellend en in het andere geval corrigerend zijn. Wanneer er nog geen 
beleid op het gebied van vastgoed is ontwikkeld, zijn de stappen in het beslissingsondersteunend model 
niet evaluerend maar constructief bedoeld. 

Bij het ontwikkelen van het model zal er gebruikt worden gemaakt van bestaande vakliteratuur. Deze 
literatuur zal op een manier moeten worden aangereikt die past bij de te bedienen doelgroep. Het model 
zal immers goed toepasbaar moeten zijn voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
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Uit de probleemschets is al enigszins duidelijk geworden dat het hier gaat om toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. Met behulp van theorie wordt getracht een concrete oplossing te vinden voor het geschetste 
probleem. Concreter geformuleerd luidt de doelstelling van het onderzoek als volgt : 

Door het combineren van verschillende theorieen komen tot een integraal, wetenschappelijk gefundeerd 
beslissingsondersteunend model waarmee het huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties kan warden ge(her)formuleerd. 

Het (her)formuleren van het huisvestingsbeleid is het uiteindelijke doe\ van het onderzoek. Om dit doe\ 
te kunnen bereiken wordt het beslissingsondersteunend model ontwikkeld. Het model moet 
vastgoedverantwoordelijken, degenen die over huisvesting beslissen binnen de organisatie, handvatten 
bieden om een afgestemd en consistent huisvestingsbeleid te kunnen voeren. In het kader van deze 
afstemming en consistentie is het van belang dat vastgoedverantwoordelijken te allen tijde de meest 
optimale beslissingen over hun huisvesting kunnen nemen. Het nemen van ad-hocbeslissingen zal door 
het gebruik van het model moeten worden terug gedrongen. Het is daarom van groot belang dat het 
besluitvormingsproces wordt geoptimaliseerd. 

In algemene zin dient het beslissingsondersteunend model nog en aantal doelen. Middelgrote 
kantoorhoudende organisaties zullen door gebruik van het model hun huisvestingsbeleid beter kunnen 
afstemmen op het algemeen beleid en daardoor bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen. 
Door het opzetten en standaardiseren van een bepaalde werkwijze (door gebruik van het model!) kan er 
bovendien een professionaliseringsslag op het gebied van CREM plaatsvinden. Dok komt de zo gewenste 
beleidsmatige inbedding van CREM in de organisatie een stap dichterbij. Het expliciet(er) maken van 
besluitvorming heeft tot slot een meer organisatiegerichte huisvesting tot gevolg. 

Het besluitvormingsproces zal in het model gericht moeten warden aangepakt door inhoudelijke en 
procesmatige keuzes over huisvesting te structureren en inhoudelijk vorm te geven. In deze scriptie ligt de 
nadruk op de inhoudelijke keuzes over huisvesting en minder op het procesmatig keuzes. De 
procesmatige keuzes hebben betrekking op het verbeteren van het feitelijke proces dat schuil gaat achter 
het (her)formuleren van huisvestingsbeleid. 
Dit proces verschilt sterk per organisatie door onder andere steeds verschillende actoren en een andere 
bedrijfsmatige context. Hierdoor is de beleidsmatige inbedding telkens anders en daarom zal er in deze 
scriptie beperkt aandacht aan worden besteed. Het beslissingsondersteunend model zal een generieke 
structuur krijgen die eenvoudig en eenduidig is voor de totale doelgroep. 

Dit onderzoek en het te ontwikkelen model zijn bijzonder relevant voor middelgrote kantoorhoudende 
organisaties en dan met name degenen die over huisvesting beslissen binnen hun organisatie. Ook voor 
andere eindgebruikers en hun vastgoedverantwoordelijken kunnen het onderzoek en het model 
interessant zijn . 
Naast organisaties is het model interessant voor consultants omdat het als instrument in de praktijk kan 
worden ingezet. Veel middelgrote kantoorhoudende organisaties zullen door hun professionaliteit op het 
gebied van CREM (of het gebrek daaraan) namelijk behoefte hebben aan begeleiding gedurende het 
doorlopen van het model. Het model zal daarom zodanig worden ontworpen dat het doorlopen kan 
warden met externe begeleiding, maar ook zonder. 

Het onderzoek is tevens interessant voor alle professionals die op een of andere manier betrokken zijn bij 
het besluitvormingsproces omtrent huisvesting, zoals Raden van Bestuur, managers op verschillende 
niveaus en ondersteunende functies als ICT, financien en Human Resources. 
Meer in algemene zin is het onderzoek bedoeld om beschikbare kennis en inzichten over het opstellen en 
implementeren van huisvestingsbeleid door te ontwikkelen. Hierdoor is het onderzoek ook relevant voor 
alle theoretici en studenten die zich focussen op het vakgebied CREM. 
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De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Hoe kunnen verschillende theorieen warden gecombineerd tot een integraal, wetenschappelijk gefundeerd 
beslissingsondersteunend model waarmee het huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties kan warden ge(her}formuleerd? 

Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen, dienen er eerst afzonderlijk een aantal 
onderzoeksvragen te warden beantwoord: 

1. Hoe is CREM van toegevoegde waarde voor de totale organisatie en wat zijn daarbij kritische 
succesfactoren? 

2. Hoe kunnen bestaande modellen en theorieen over het opstellen en implementeren van 
huisvestingsbeleid warden gebruikt in het te ontwikkelen beslissingsondersteunend model? 

3. Hoe kunnen de modellen en theorieen warden gecombineerd tot een (conceptueel) 
beslissingsondersteunend model? 

4. Hoe wordt het huisvestingsbeleid in de praktijk gevoerd binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties? 

5. Hoe wordt de toepasbaarheid van het (conceptueel) beslissingsondersteunend model in de 
praktijk beoordeeld? 

6. Hoe kan de conceptversie van het model naar aanleiding van de praktijk (de huidige 
uitvoering en beoordeling van de toepasbaarheid) warden aangepast tot het definitief 
beslissingsondersteunend model? 

1.4 Dnderzoeksopzet 

Deze paragraaf zet uiteen hoe het onderzoek aangepakt gaat warden, aan bod komen het type 
onderzoek, de onderzoeksmethode en de opbouw van het onderzoek. 

Het gaat in deze scriptie om een interpretatief onderzoek. Dit wil zeggen dat het onderzoek zich in 
hoofdzaak op theorie richt en nagaat welke theorieen de empirische wereld op een logische wijze 
verklaren om zodoende aan te sluiten op de praktijk [Studion, 2010]. 
Er wordt van interpretatie gesproken omdat een bepaalde hypothese of theorie (over het 
huisvestingsbeleid in dit geval) wordt toegepast op een bepaalde onderzoeksgroep (de middelgrote 
kantoorhoudende organisaties). Daarbij is het niet zeker of de hypothese of theorie wel juist is en/of van 
toepassing is. Door middel van toetsing in de praktijk, zal warden vastgesteld hoe theorieen kunnen 
warden toegepast voor het huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende organisaties. 

Bij het te onderzoeken probleem en het type 
onderzoek past een abductieve redeneervorm. 
Deze redeneervorm gaat uit van een bepaalde 
grand van waarschijnlijkheid: er wordt 
aangenomen dat de meest waarschijnlijke 
conclusie de juiste is. 

..___..,. 

Marching 

Direr-non and 
redmrt1011 

... __ 
De keuze voor een abductieve theorievorming 
is sterk ingegeven vanuit het vakgebied CREM. 
Dit relatief jonge onderzoeksgebied vraagt om 

Figuur 1.2 In het onderzoek wordt getracht theorie en praktijk 
onderzoek dat informatie uitdiept om daarmee systematisch te combineren tot een raamwerk, in dit geval een 
tot een algemeen geaccepteerde theorie te wetenschappelijk gefundeerd beslissingsondersteunend model [Vrij 

komen [Lindholm, 2008] . naar Dubois en Gadde, 2002 in: Lindholm, 2008). 

Bovendien is een abductieve redeneervorm aan te raden doordat verandering in het prestatievermogen 
van een organisatie lastig is toe te schrijven aan een wijziging in het huisvestingsbeleid oftewel: de ceteri 
paribus-clausule is vrijwel onmogelijk te waarborgen in onderzoek. 
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In het proefschrift van Lindholm wordt een analysevorm genoemd die goed past binnen het onderzoek, 
namelijk het systematisch combineren van theorie en praktijk [Dubois en Gadde, 2002 in: Lindholm, 
2008). Het matchen van bestaande theorieen en praktijkervaringen is voor dit onderzoek het middel om 
tot een nieuw stukje theorie te komen, namelijk het wetenschappelijk gefundeerd 
beslissingsondersteunend model (zie figuur 1.2). 

In het onderzoek is opgebouwd uit vier fasen, namelijk (1) inleiding, (2) de bouw van het conceptueel 
model, (3) de bouw van het definitief model en (4) conclusies en aanbevelingen. In figuur 1.3 is de aanpak 
van het onderzoek in een schema gevisualiseerd. 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de fasen 2 en 3 van groot belang, dit zijn de 

inhoudelijke fasen van het onderzoek en zullen hierna als zodanig warden besproken . De eerste en de 
laatste fase, de inleiding en de conclusies, spreken voor zich en verdienen geen nadere toelichting. 
Per inhoudelijke fase komen aan bod welke informatie nodig is en hoe deze vergaard wordt. 

- ·---------· ----------
Onderzoeksontwerp (Hoofdstuk 1) 

"Hoe ku1111en verschillende cheorieen warden gerombineerd tot een inregroal, wetenschappelijk 
gefundeerd beslissi11gsandersreu11end made/ waormee middelgroce kamaorhoudende orgonisoties in 
stoar zijn hun huisvestingsbeleidre (her)formuleren?" 

Bouw conce tueel model 

Theoretisch kader 
CREM 
Hoofdstuk2 

@ Bouw deflnltlef model ! ---------, 
Praktijk: st atus quo huisvestingsbeteid MKO's 
Hcofdst,.1kS 

( Het beslissings
ondersteunend 

Pra -i,j : becorde!ing v.an_ de t oe~asbaarheid ~ model (definitief) 
van het conceptueel mo\C!el voor MKO's - , \ Hoofdstuk6 
HoofdstukS 

Conclushts 9ft aanbeveHngen hoofdstuk 7 

Figuur 1.3 De aanpak van het onderzoek kent vier fasen, waarvan 2 en 3 de inhoudelijke uitwerking van het 
onderzoek betreffen. 

Fase 2: Bouw van het conceptueel model 
In deze fase warden de onderzoeksvragen 1 tot en met 3 beantwoord. Voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen zijn er twee literatuurstudies uitgevoerd. De eerste is een orienterende studie en de 
tweede brengt een verdiepingsslag die aanzet tot het ontwerp van het model. 
De eerste studie is het theoretisch kader waarin CREM als vakgebied nader wordt toegelicht. Daarnaast 
zal de toegevoegde waarde van CREM voor de totale organisatie, de strategische positie van CREM en de 
succesfactoren worden besproken. 
Vervolgens vindt er een verdiepende literatuurstudie plaats op basis waarvan de conceptversie van het 
beslissingsondersteunend model wordt samengesteld. Bruikbare procesmodellen over het opstellen en 
implementeren van huisvestingsbeleid komen uitgebreid aan bod. Ook bestaande theorieen en 
methoden die als ingredienten kunnen dienen in het beslissingsondersteunend model warden besproken. 
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De theoretische verdiepingsslag vormt de aanzet tot de conceptversie van het model. 
Het resultaat van de eerste inhoudelijke fase is het ontwerp van de conceptversie van het 
beslissingsondersteunend model. Het conceptueel model is volledig gebaseerd op bestaande modellen 
en theorieen en daarom wordt er gesproken over een wetenschappelijk gefundeerd model. 
Het is in theorie mogelijk dat middelgrote kantoorhoudende organisaties aan de hand hiervan hun 
huisvestingsbeleid (her)formuleren . Om de praktische toepasbaarheid van het model te vergroten zal fase 
3 in gang worden gezet. 

Fase 3: Bouw van het definitief model 
In fase 3 van het onderzoek worden de vierde, vijfde en zesde onderzoeksvraag beantwoord. Om de 
vierde en vijfde vraag te kunnen beantwoorden is er veldwerk verricht. Op basis van het veldwerk is 
vervolgens de conceptversie van het model aan te passen tot een definitief model. 

Het veldwerk houdt een interviewsessie in met negentien experts, twee daarvan zijn theoretici en 
zeventien zijn consultants. Zij, en niet vastgoedverantwoordelijken binnen middelgrote kantoorhoudende 
organisaties, zullen worden ge'interviewd omdat zij overzicht hebben over het vakgebied en daardoor 
kunnen putten uit hun ervaring met meerdere organisaties. 
Ten eerste zullen er vragen worden gesteld aan de experts over de wijze waarop middelgrote 
kantoorhoudende organisaties momenteel hun huisvestingsbeleid voeren, oftewel de status quo van het 
huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende organisaties. Gerichte vragen over de ontwikkeling 
van CREM binnen de middelgrote kantoorhoudende organisaties moeten bijdragen aan bijstelling van het 
conceptueel model. 
Ten tweede wordt er gevraagd naar de potentiele werking van het model in de praktijk door de 
conceptversie van het beslissingsondersteunend model ter beoordeling voor te leggen tijdens de 
interviewsessie. De experts zullen door hun ervaring in het vakgebied in staat zijn om in te schatten of het 
uit de literatuur gedestilleerde model toepasbaar zal zijn in de praktijk. Ook deze interviewresultaten 
zullen als input dienen bij het aanpassen van de conceptversie van het model. 
Tenslotte zal de laatste onderzoeksvraag worden beantwoord door aanpassingen door te voeren naar 
aanleiding van uitkomsten van het veldwerk. Het resultaat van de derde fase is de definitieve versie van 
het model, die vervolgens in het concluderende hoofdstuk zal worden geevalueerd . 

1.5 Afbakening 

Om het onderzoek qua complexiteit te beperken is het op verschillende fronten afgebakend, te weten 
doelgroep, onderzoeksgebied, perspectief, tijd en plaats. 

Middelgrote kantoorhoudende organisaties vormen de beoogde doelgroep voor het te ontwikkelen 
beslissingsondersteunend model. Hier worden in Nederland opererende zakelijke eindgebruikers van 
vastgoed ender verstaan die vanuit hun core business (ofter ondersteuning daar aan) behoefte hebben 
aan kantoorruimte voor 500 tot 1000 werkplekken. 
Het gedeelte dat in de vorige zin tussen haakjes staat heeft tot gevolg dat het model bruikbaar is voor 
meer organisaties dan alleen degenen die kantooractiviteiten als core business hebben. Zo behoren een 
kantoorafdeling van een productiebedrijf en een business unit met kantoorbehoefte binnen een 
industriele onderneming ook tot de te bedienen doelgroep. 
Semioverheden en non-profitorganisaties die vanuit hun activiteiten overeenkomstige wensen en 
behoeften op het vlak van kantoorgebruik hebben, zullen vooralsnog categorisch worden uitgesloten 
omdat ze geen zakelijke eindgebruikers zijn. Aan het einde van de scriptie zal hier op worden 
gereflecteerd door de externe validiteit te bespreken. 

De keuze voor middelgrote kantoorhoudende organisaties is gemaakt op basis van de professionalisering 
die organisaties met een dergelijke grootte over het algemeen al zullen hebben doorgemaakt. De mate 
waarin het huisvestingsbeleid van organisaties zich heeft ontplooid is namelijk niet altijd rechtevenredig 
met de grootte van de organisatie. 
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Men mag er van uit gaan dat middelgrote kantoorhoudende organisaties als eindgebruikers te maken 
hebben met een vastgoedportefeuille van een omvang die om enig actief management vraagt. De 
vastgoedportefeullle van middelgrote kantoorhoudende organisaties zal, uitgaande van 20 vierkante 
meter VVO per werkplek, naar schatting tussen de 10.000 en 20.000 m2 WO liggen. Zeker wanneer het 
metrage verspreid is over meerdere locaties wordt de urgentie om het huisvestingsbeleid te 
optimaliseren groter. Het aantal vestigingen is in het onderzoek echter niet nader afgebakend. 

Het onderzoek is nadrukkelijk ingezet vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Vanuit verschillende 
invalshoeken van CREM zal het geschetste probleem benaderd worden (zie figuur 1.4). 
De Jonge onderscheidt vier invalshoeken 
binnen CREM, te weten : algemeen 
management, asset management, facility 
management en project management [Dewulf, 

Bedrijfsmatig 
perspectief 

Vastgoed 
perspectief 

Krumm en De Jonge, 2000]. Zowel het strategische 

algemeen als het asset management gaan over focus 

de strategische focus, de overige twee 
aspecten betreffen de dagelijkse aansturing en 
beheersing van ondernemingsvastgoed . 
In dit onderzoek gaat het voornamelijk over het 

Operationele Ii 
algemeen en het asset management en de focus 

afstemming daartussen. Het zwaartepunt van 
het onderzoek ligt op de overgang van het 
algemeen naar het asset management en op de 
overgang van het asset management naar het 

Figuur 1.4 De vier invalshoeken van CREM. De rode lljn staat voor 
datgene wat in dit onderzoek aan bod komt[Bewerking van: De 
Jonee in: Dewulf. Krumm en De Jenee. 20001. 

project management. Datgene waar dit onderzoek op ingaat is in figuur 1.4 weergegeven met een rode 
lijn . De beide pijlen staan voor de aansturing en afstemming tussen de verschillende aspecten. 
In veel literatuurstudies wordt management als een piramidevormig model opgevat met van de basis naar 
de top achtereenvolgens het operationeel, tactisch en strategisch niveau. De focus van dit onderzoek ligt 
op het tactisch niveau en de koppeling van het tactisch niveau met het operationeel en het strategisch 
niveau. 

Het model is ook afgebakend qua inhoud. Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven wordt in het model de 
nadruk gelegd op de inhoudelijke uitwerking van de verschillende stappen van het model en dus niet op 
de proces dat gepaard gaat met optimalisatie van de besluitvorming. 
Vooralsnog is het 'speelveld' van dit onderzoek beperkt tot in Nederland gevestigde organisaties. Het 
onderzoek is zodanig ingestoken dat het geen beperkingen kent qua tijd. Het beslissingsondersteunend 
model dient te allen tijde ingezet te kunnen worden, ongeacht de macro-economische omstandigheden. 
De toepasbaarheid van het te ontwikkelen beslissingsondersteunend model zal echter afhankelijk blijven 
van de geldigheid van de gebruikte theorieen. 
De externe validiteit van het te ontwikkelen beslissingsondersteunend model zal in het achterhoofd 
worden meegenomen gedurende het onderzoek. Wellicht is het beslissingsondersteunend model 
eenvoudig aan te passen zodat deze ook goed toepasbaar is voor organisaties van een andere grootte of 
werkzaam in een andere sector. 

1.6 Afstudeerbedrijf: Cresco 

Cresco is een onafhankelijke huisvestingsadviseur op het gebied van 
commercieel en in mindere mate maatschappelijk vastgoed. Het bedrijf is 
in 2005 opgericht door Jasper van Berlo en is inmiddels uitgegroeid tot een 
organisatie van tien personen . Het logo van Cresco is hiernaast in figuur 1.5 
weergegeven. 

r ., 

cresco 
Figuur 1.S Het adviesbureau waa r het 
afstudeeronderzoek intern is verricht. 
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Cresco werkt uitsluitend voor eindgebruikers van vastgoed en adviseert bedrijven en inste!lingen op het 
snijvlak van organisatie en vastgoed. Zij wordt door eindgebruikers ingeschakeld gedurende alle fasen, 
van strategiebepaling tot nazorg en management. Cresco is een onderneming met veel ervaring op de 
diverse gebieden van de vastgoedpraktijk. Men biedt toegevoegde waarde voor eindgebruikers van 
vastgoed op financieel, juridisch, fiscaal , technisch, rekenkundig en ruimtelijk vlak. 

Doordat er uitsluitend vanuit de vraagzijde wordt geopereerd, en dus niet vanuit de aanbodzijde, is 
volledige onafhankelijkheid gewaarborgd. De (eind}gebruiker en haar core business zijn veelal bepalend 
bij het vaststellen van de randvoorwaarden om tot een optimale oplossing voor het vastgoedvraagstuk te 
komen. De (eind)gebruiker heeft in het vastgoedproces vaak het meeste 'te verliezen', ook omdat zij als 
minst professionele partij deel neemt aan het vastgoedproces. Bovendien is men zich vaak niet eens 
bewust van de kwetsbare positie die zij inneemt op de vastgoedmarkt. 

Daar waar organisaties vaak zelf niet beschikken over (voldoende) kennis van de vastgoedmarkt, heeft 
men behoefte aan een adviseur die optimaal en uitsluitend in het belang van de opdrachtgever adviseert, 
metals doel een maxima al (financieel) resultaat. 

1.7 Leeswijzer 

In deze eindrapportage wordt het afstudeeronderzoek inhoudelijk beschreven. Het rapport bestaat 
achtereenvolgens uit een inleiding, een theoretisch deel, een empirisch deel en deel voor conclusies. In 
dit hoofdstuk wordt het onderzoek als zodanig beschreven, hierin wordt ook duidelijk op we!ke wijze de 
onderzoeksvragen zullen worden beantwoorden. 
Aan de hand van twee literatuurstudies (hoofdstuk 2 en 3) is het conceptueel beslissingsondersteunend 
model opgesteld (hoofdstuk 4) dat vervolgens in de praktijk aan een eerste toets is onderworpen 
(hoofdstuk 5). Hoofdstuk 5 is dus het veldwerk waar experts tijdens een interviewsessie hun mening 
geven over het model. 
De interviewresultaten leiden tot aanpassing van de conceptversie van het model. Aan de hand van de 
voorgestelde aanpassingen is het conceptueel model in hoofdstuk 6 door ontwikkeld tot het uiteindelijke 
beslissingsondersteunend model. 
Tot slot vat hoofdstuk 7 de antwoorden op de onderzoeksvragen samen. Hierin worden ook 
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek en zal er een slotbeschouwing volgen over het onderwerp. 

De eindrapportage is opgebouwd uit zeven hoofdstukken, ieder hoofdstuk beschrijft een afzonderlijk deel 
van het onderzoek. Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt er beschreven wat er in dat hoofdstuk aan 
bod komt. Hier wordt ook de te beantwoorden onderzoeksvraag nogmaals genoemd. 
Vervolgens zullen er een aantal paragrafen volgen die bijdragen aan beantwoording van de 
onderzoeksvraag die hoort bij het hoofdstuk. Tot slot zal er in de laatste paragraaf van ieder hoofdstuk 
worden terug gekeken. In veel gevallen zal er op die plek worden geevalueerd welke consequenties de 
bevindingen uit dat hoofdstuk hebben met betrekking tot het te ontwikkelen model. Het 
beslissingsondersteunend model dat ontwikkeld wordt, is namelijk het eindproduct van het 
afstudeeronderzoek. 

Bij de eindrapportage hoort een bijlage waar in de tekst enkele malen naar verwezen wordt. Ook wordt er 
soms middels een voetnoot verwezen naar aanvullende informatie of een gemaakte keuze in het 
onderzoeksproces. Na de literatuurlijst volgt er een begrippenlijst die enkele veelgebruikte termen nader 
verklaart. 

HET OPTIMAUSEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



) 

Hoofdstuk 2 Theoretisch kader CREM 

Hoofdstuk 2 Theoretisch kader CREM 

In dit tweede hoofdstuk zal er literatuurstudie worden verricht naar CREM en het huisvestingsbeleid van 
organisaties die zich op dat vlak meer ontwikkeld hebben. De te beantwoorden onderzoeksvraag luidt als 
volgt: 

Hoe is CREM van toegevoegde waarde voor de totale organisatie en wat zijn daarbij kritische 
succesfactoren? 

Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden in dit hoofdstuk de meest actuele 
theorieen over CREM bestudeerd. 
De literatuurstudie start met een inleiding in het vakgebied van corporate real estate management 
(CREM). Wanneer het vakgebied inhoudelijk is toegelicht, zullen achtereenvolgens be·invloeding van de 
organisatieprestaties, de strategische positie van CREM binnen de organisatie, de ontwikkeling van CREM 
en tot slot de succesfactoren van CREM aan bod komen. 
Aan het einde van dit hoofdstuk dienen CREM en haar toegevoegde waarde voor de organisatie in grote 
lijnen bekend te zijn, deze worden in de laatste paragraaf kort geresumeerd. 

2.1 Wat is CREM? 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal CREM nader worden toegelicht. Om de bijzondere aard van 
CREM binnen de vastgoedsector te kunnen begrijpen zal er eerst worden uitgezoomd. De aparte status 
van CREM binnen de sector en vervolgens de toegevoegde waarde van CREM zullen warden besproken. 

CREM: een status aparte 
CREM is binnen de vastgoedsector een vreemde eend in de bijt doordat deze redeneert vanuit de 
eindgebruikende organisatie en dus niet vanuit de vastgoedmarkt zoals alle andere spelers binnen de 
sector. Dit essentiele verschil in benadering is terug te voeren op de bril die men binnen het vakgebied 
van CREM op heeft: men bekijkt het geheel van gebouwen en terreinen totaal anders. CREM spreekt in 
dat geval van huisvesting, terwijl vanuit de markt gesproken wordt over vastgoed. Dit verschil in 
benadering is kenmerkend voor het vakgebied CREM en uit zich verder op veel verschillende manieren 
(zie tabel 2.1) . 
Waar het bij CREM draait om de eindgebruiker en het onderbrengen van de bedrijfsprocessen, focust de 
rest van de vastgoedmarkt zich op de gebouwen en de gebruikersmarkt van vastgoed. Oftewel, andere 
spelers binnen de sector 'denken in stenen', terwijl CRE-managers kijken naar de bijdrage aan de eigen 
organisatie en haar bedrijfsactiviteiten. Deze tegenstelling is terug te voeren op datgene wat men 
uiteindelijk nastreeft, bij CREM streeft men namelijk een maximaal prestatievermogen van de 
onderneming na, terwijl waardevermeerdering of rendement de drijfveer is voor de rest van de sector. 
Dit vertaalt zich vervolgens ook door aan de onderhandelingstafel. De eindgebruikende organisatie is 
gebaat bij huisvesting die qua pand, locatie, eigendomsvorm en in geval van huur qua contractduur, 
huurprijs en bijbehorende opties past bij de huidige en toekomstige primaire processen van de 
onderneming. Kortom, het gehele huisvestingsplaatje dient te zijn afgestemd op de businesscase5

• 

Eigenaren, beleggers, beheerders, financiers en ontwikkelaars hebben alien belang bij een zo optimaal 
mogelijk rendement en dus bij solvabele huurders die zich, het liefst voor langere tijd, committeren aan 
een object met een marktconform huurcontract. Een langlopend huurcontract met een solvabele huurder 
garandeert een zekere cashflow en dit resulteert in een risicobeperking op de gedane investering. De 
korte, bedrijfsmatige tijdshorizon van maximaal drie tot vijf jaar is daarbij nogal eens conflicterend met de 
behoefte die aan de andere kant van de onderhandelingstafel leeft, namelijk: een hoge en zekere 
cashflow die resulteert in het terugverdienen van de investering. De bedrijfsmatige tijdshorizon kan onder 

5 
Met de business case wordt het strategisch plan (vaak het ondernemingsplan) bedoeld, waarin de prognose wordt beschreven hoe 

de onderneming de komende jaren naar verwachting zal gaan functioneren. 
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slechte marktomstandigheden nog veel korter zijn dan drie jaar en zelfs maar een aantal maanden 
bedragen! 
Andere aspecten waarin CREM sterk verschilt van de andere actoren op de vastgoedmarkt is de zijde van 

waar uit zij opereert en de manier waarop men werkt. Eindgebruikende organisaties handelen (vaak 
bijgestaan door een bedrijfsmakelaar) vanuit de vraagzijde van de gebruikersmarkt voor vastgoed, terwijl 
andere actoren opereren vanuit de aanbodzijde. Daarnaast werkt CREM vooral procesgericht doordat 
binnen ondernemingen kernactiviteiten ook dynamisch en veranderlijk zijn . Dit staat in schril contrast met 
het objectgerichte karakter van de werkzaamheden in de vastgoedbranche. 

Het afstemmen van het aanbod van vastgoed op de vraag naar huisvesting is samengevat de discipline 
van CREM. De termen vastgoed en huisvesting verschillen in benadering, maar dit verschil wordt in de 
literatuur (vooralsnog) genegeerd . Door de hoeveelheid geraadpleegde literatuur is het verschil in 
benadering lastig consequent door te voeren in dit onderzoek. Met deze opmerking is getracht het 
verschil tussen huisvesting en vastgoed inhoudelijk te verduidelijk, zodat het nuanceverschil tussen 
beiden wel is aangestipt in dit onderzoek. 

Persp~ctief CREM De vastgoedsector 
-- - ~ - -- ---- ~ - ~ ~ --- -

... denkt vanuit: de eindgebruiker de vastgoedmarkt zelf 

... Spreekt over: hulswstlng vastgoed 
Bij ... draait het om: het onderbrengen van bedrijfsprocessen de gebouwen ('de stenen' ) 

... street\ ... na: een rn<!xlmaal prestatievermogen van de waardevermeerdering/rendement 
l)lf1dernemlng 

... is gebaat bij: koop/hvur van huisvesting afgestemd op de courant pand met marktconforme 
business case transactieprijs/langdurige contracten 

... opereert vanu!t: de vraagzijde van de qebruiker~markt de aanbodzijde van de gebruikenma,kt 

... werkt: procesgericht objectgericht 

Tabel 2.1 Vergelijking tussen CREM en de rest van de vastgoedsector [bewerking van: Schoonhoven en Van Griensven, 2008] 

De toegevoegde waarde van CREM 
In het eerste hoofdstuk werd CREM gedefinieerd als "het geheel van activiteiten om het 
organisatievastgoed optimaal bij te laten dragen aan de organisatieprestaties" [De Jonge, 1996). 
Deze definitie was uiterst geschikt ter introductie van het onderwerp, maar verd ient enige aanpassing 
voor het vervolg van het onderzoek. Krumm, Dewulf, en De Jonge hebben CREM iets uitvoeriger 
gedefinieerd en wel als volgt: "het managen van de vastgoedportefeuille van een organisatie door de 
portefeuilfe en diensten af te stemmen op de behoeften van de core business (processen), om maximale 
toegevoegde waarde te behalen en optimaal bij te dragen aan de prestaties van de organisatie" [Krumm, 
Dewulf, en De Jonge, 2000]. Deze definitie bespreekt de relatie met de core business en het bieden van 
toegevoegde waarde. Deze twee essentiele aspecten van CREM warden oak door andere 
toonaangevende onderzoekers [Nourse, 1990; De Jonge, 1996) benadrukt. 

Brown et al. (1993 in: Lindholm, 2008) stellen dat vastgoedmanagement eigenlijk bestaat uit drie 
versch illende aspecten die ieder min of meer een eigen sector (functie) vertegenwoordigen : asset 
management (financieel perspectief) facility management (organisatorisch perspectief) en property 
management (fysiek perspectief) . Wanneer het algemeen management er als vierde perspectief bij wordt 
gepakt, is het model met de vier kwadranten van Krumm, Dewulf en De Jonge uit het eerste hoofdstuk 
compleet. 
Naar aanleiding van de opmerking van Brown et al. stelt Lindholm dat CREM gaat over alle vastgoed en 
facility management gerelateerde issues in publieke en private organisaties. De inhoud en het 
takenpakket van CREM varieert van organisatie tot organisatie. Doordat iedere organisatie anders is en 
een ander beleid voert, verschilt de te volgen vastgoedkoers per onderneming. Er kan daarom niet een 
algemeen model voor CREM warden opgesteld, waarmee de bijdrage van ondernemingsvastgoed aan de 
gebruikende organisatie en de kansen voor het bieden van toegevoegde waarde kunnen warden 
vastgesteld. De vraag naar en behoefte aan vastgoed is immers voor iedere organisatie anders. Allen 
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hebben echter wel een gemeenschappelijk doel in het ondersteunen van de core business van de 
organisatie. 

Het creeren van toegevoegde waarde voor de core business werd al in een vroeg stadium onderkend. 
Zeckhauser en Silverman [1983 in: Lindholm, 2008] onderzochten begin jaren '80 de economische 
uitwerking van vastgoed op de complete bedrijfsvoering. Zij concludeerden uit dit onderzoek dat veel 
bedrijven kansen op het creeren van toegevoegde waarde door middel van bedrijfsvastgoed niet 
herkennen of onbenut laten. Bovendien werd ondernemingsvastgoed volgens Gale en Case (1989 in: 
Lindholm, 2008] destijds meer bekeken vanuit het oogpunt van kostenreductie dan als bran van 
concurrentievoordeel. Als reactie hierop formuleerden Nourse en Roulac (1993] acht vastgoedstrategieen 
om de beleidsdoelstellingen ten voile te ondersteunen. Deze strategieen zijn zo opgezet dat ze het 
beslissingsproces omtrent ondernemingsvastgoed stroomlijnen en dat ze tevens overeenkomen met de 
beleidsdoelstellingen . 

Krumm en De Vries [2003] stellen dat ondernemingsvastgoed bij kan dragen aan de prestaties van 
bedrijven door enerzijds kostenreductie en anderzijds opbrengstengroei. Daarnaast concluderen zij dat de 
aard van de toegevoegde waarde aan het verschuiven is van een puur technische/vastgoedfinanciele 
benadering naar een meer bedrijfseconomische benadering. Met toegevoegde waarden van 
laatstgenoemde soort warden indirecte effecten bedoeld die het effectief en efficient functioneren van 
bedrijfsactiviteiten ondersteunen. Volgens Krumm en De Vries zijn deze indirecte effecten lastig te 
kwantificeren en warden ze daarom vaak onterecht buiten beschouwing gelaten waardoor kansen op 
waardecreatie onbenut blijven. 
In een reactie daarop formuleerde De Jonge6 (1996] een zevental toegevoegde waardes. De toegevoegde 
waardes doen recht aan de omschakeling in denken over ondernemingsvastgoed . Deze is namelijk 
verschoven van een kostenpost (noodzakelijk kwaad) naar een volwaardig bedrijfsmiddel. 

Lindholm stelt het bieden van kansen om met CREM van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie 
gelijk aan het daadwerkelijk verzilveren van deze kansen. Deze gedachtegang is logisch en te 
rechtvaardigen, aangezien door professioneel CREM de mogelijkheid wordt geboden op waardecreatie. 
Het feit of deze kansen ook daadwerkelijk verzilverd worden is niet relevant. 
De term prestatievermogen sluit wat dat betreft naadloos aan op het gelijkstellen van het bieden van 
kansen op toegevoegde waarde aan het verzilveren ervan. Het woo rd vermogen veronderstelt immers al 
een bepaalde potentie van prestaties. 

2.2 Beiilvloeding van de organisatieprestaties 

De vraag die nu rijst is hoe ondernemingsvastgoed bij kan dragen aan het prestatievermogen van een 
kantoorhoudende organisatie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal men eerst hoger in de 
organisatie moeten kijken en zich afvragen wat de bedrijfskundige doelstellingen zijn en hoe deze kunnen 
warden behaald. Alleen als de bedrijfskundige doelstellingen en de interne bedrijfsprocessen duidelijk 
zijn, is het mogelijk om met ondernemingsvastgoed bij te kunnen dragen aan de organisatieprestaties. 
De Vries definieert organisatieprestatie als: "de mate waarin een organisatie haar doelstellingen realiseert 
en het oordeel van de be/anghebbenden daarover" [De Vries, 2007]. Deze formulering richt zich enerzijds 
op de productie van de producten en diensten (de output) en anderzijds op realisatie van de 
doelstellingen. Ook de inzet van productiemiddelen en de processen warden tegenwoordig immers 
beoordeeld. 
De organisatieprestatie verschilt met het binnen de organisatie te verrichten werk. Hierdoor warden de 
prestaties van een organisatie vaak gekoppeld aan de soort organisatie: beursgenoteerde organisaties 
warden bijvoorbeeld beoordeeld op aandeelhouderswaarde, terwijl non-profitorganisaties 
(overheidsinstellingen, gezondheidszorg) warden afgerekend op aantal geleverde diensten, aantal 
clienten of afwijkingen ten opzichte van het budget. 

6 
een hoogleraar van de Technische Universiteit Delft 
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Organisatieprestatie is volgens Tangen [2005, in: De Vries, 2007] een samengestelde grootheid, bestaande 
uit productiviteit (als de verhouding tussen de output en de input), winstgevendheid (verschil tussen 
opbrengsten en kosten) en onderscheidend vermogen (mate waarin de ene organisatie zich onderscheidt 
van de andere). Om de continu"iteit te waarborgen streven ondernemingen naar winstgevendheid op de 
langere termijn; dit wordt gegarandeerd als organisaties zich kunnen blijven onderscheiden van 
concurrenten. De deelprestaties leiden samen tot het wel of niet realiseren van de 
organisatiedoelstellingen . 
Op alle drie de prestatieaspecten zijn de termen efficientie en effectiviteit van toepassing. Effectiviteit 
heeft betrekking op de doeltreffendheid (de juiste dingen doen) van de ingrepen op het desbetreffende 
prestatieaspect. Dit heeft te maken met de output en de afstemming op de markt. Efficientie heeft 
betrekking op de doelmatigheid (de dingen juist doen) van ingrepen. De efficientie is intern gericht en 
wordt bepaald door de factoren tijd, geld en kwaliteit. Men spreekt van efficientie wanneer er met 
minimale middelen de gewenste kwaliteit wordt bereikt. 

In de bedrijfswetenschappen warden 
organisaties vaak beschreven als 
productiehuishoudens die met een 
bepaalde input een bepaalde output 
realiseren. De Vries7 [2007] heeft in 
haar proefschrift die opvatting 
gecombineerd met de 
organisatieprestaties en dit in een 
schema samengebracht. Deze is In 
figu ur 2.1 weergegeven. 
De input wordt in het input-output 
model vertegenwoordigd door de 
bedrijfsmiddelen mensen, 
technologie, informatie, kapitaal en 
vastgoed. Deze vijf bedrijfsmiddelen 

INPUT 

Mensen 
Technologie 
Inform a tie 
Kapitaal 

Vastgoed 

Productiviteit 

BEDRIJFS
PROCESSEN 

OUTPUT 

Producten 
Olensten 

ORGANISA TIE PREST A TIES 
Winstgevendheid 

Figuur 2.1 De onderneming als input-output model geschematiseerd met daarbij 
de be'invloeding van de organisatieprestaties door vastgoedingrepen en 
beslissingen [bewerking van: De Vries, 2007] , 

worden in de bedrijfsprocessen ingezet en daar komen producten en diensten als output uitrollen. De 
bedrijfskundige doelstellingen worden gerealiseerd door de productie en de afzet van de output. 

Het bepalen van de bijdrage van CREM aan de organisatieprestaties is vrij complex: een wijziging in een 
van de vijf bedrijfsmiddelen (kapitaal, mensen, technologie, informatie en ondernemingsvastgoed) gaat 
over het algemeen vergezeld met veranderingen in de andere middelen. Dit probleem met betrekking tot 
de isoleerbaarheid van ondernemingsvastgoed maakt het aantonen van wederzijdse relaties tussen 
enerzijds vastgoedingrepen en anderzijds prestatievermogen uiterst lastig, in het eerste hoofdstuk kwam 
dit probleem ook al kort ter sprake. 
Er wordt daarom vaak gesproken over het vertraagde en indirecte effect van vastgoedingrepen op het 
prestatievermogen van een onderneming. Ter illustratie van het indirecte effect zal de bijdrage van 
huisvesting aan het welbevinden en de tevredenheid van medewerkers worden gesproken. Tevreden 
werknemers leiden tot producten en diensten die innovatiever en van een hogere kwaliteit zijn . Dok het 
verloop van de medewerkers kan be'invloed worden, waardoor de kennis in de organisatie behouden 
blijft. Omdat met huisvesting het welbevinden en de tevredenheid van werknemers kunnen worden 
be'invloed en daarmee het prestatievermogen, spreekt men van een indirect effect. Er wordt gesproken 
van een vertraagd effect als wijzigingen in huisvesting niet gelijk effect sorteren, maar over een langere 
termijn prestatieverandering veroorzaken. Vrij veel huisvestingsingrepen hebben een vertraagd en 
indirect effect op de organisatieprestaties. 

7 
De Vries heeft in haa( prcefschrift onderzoek gedaan naar de wijze waarop vastgoedingrepen direct en indirect bijdragen aan de 

prestat ies van organisat ies in het algemeen en hogescholen in het bijzonder. 
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Er zijn oak vastgoedingrepen die een direct effect hebben op het financieel resultaat, zonder daarbij het 
organisatieproces ingrijpend te veranderen. Een voorbeeld hiervan is het besparen van huisvestingslasten 
door te kiezen voor duurzame en/of flexibele huisvestingsoplossingen. Oak waardecreatie door inzet van 
vastgoed valt hier ender, hierbij kan gedacht warden aan de aan- of verkoop van vastgoedobjecten en 
verandering van eigendomconstructies als sale-and-leaseback, (De Vries, 2007]. 
Appel-Meulenbroek en Feijts (2007) hebben onderzoek verricht naar het directe en indirecte effect van 
huisvesting op de organisatieprestaties. Zij onderscheidden na literatuuronderzoek 51 huisvestings
kenmerken die een aantoonbaar effect hebben op het organisatorisch prestatievermogen. 

De Vries concludeert uit voorgaande studies ((Haynes, 2000] en [Rouse, 2004]) en eigen onderzoek dat: 
"de meeste vastgoedbeslissingen voornamelijk gebaseerd zijn op financiele overwegingen of ingegeven 
warden door kopieergedrag, zonder te weten welke effecten de beslissingen precies hebben op de diverse 
aspecten van prestatie" [De Vries, 2007]. De Vries illustreert het belang van besluitvorming op basis van 
gedegen overwegingen. Organisaties dienen duidelijk te kunnen aangeven welk effect een 
vastgoedbeslissing op de organisatieprestaties om op basis daarvan te beslissen over ingrepen. De praktijk 
blijkt volgens De Vries echter vaak anders, men doet eigenlijk maar wat. De onduidelijkheid omtrent de 
bijdrage van vastgoed aan de organisatorische doelstellingen leidt zelfs in sommige gevallen tot het 
kopieren van huisvestingsoplossingen van anderen. Het kopieren van een succesvolle 
huisvestingsoplossing zal echter geenszins leiden tot de optimale inzet van middelen en de beoogde 
prestatieverbetering, omdat de problemen waar organisaties een oplossing voor zoeken verschillend zijn. 
Dit toont eens te meer aan dat met professioneel huisvestingsbeleid nag genoeg winst te behalen valt. 
Eindgebruikers kunnen dan met hun huisvestingsbeleid zowel direct als indirect de organisatieprestaties 
be'invloeden en wel op veel verschillende manieren. De Vries stelt dat indirecte be"invloeding door een 
gebrek aan inzicht vaak buiten beschouwing wordt gelaten. Een geed huisvestingsbeleid heeft oak 
aandacht voor de indirecte invloed van huisvesting op de organisatieprestaties. 

Om de uiteindelijke effecten van wijzigingen in huisvesting 
op waarde te kunnen schatten is inzicht in de drie krachten 
uit het krachtenveld van CREM noodzakelijk. De organisatie, 
de afzetmarkt en de vastgoedmarkt vormen samen het 
krachtenveld van CREM en hebben onderling een sterke 
wisselwerking (zie figuur 2.2). Vastgoedverantwoordelijken 
dienen inzicht te hebben in de eigen organisatie, de 
afzetmarkt en de vastgoedmarkt en de onderlinge 
wisselwerking om onvoorziene effecten zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
Met de afzetmarkt wordt de markt waar vraag en aanbod 
naar de goederen en diensten van de desbetreffende 
organisatie samenkomen bedoeld. Hier vallen oak 
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 
ender. 

De ondernemlng .. 

Figuur 2.2 Het krachtenveld van CREM bestaat uit 
drie factoren die onderling een sterke wisselwerking 
vertonen. 

De vastgoedmarkt moet gezien warden als de gebruikersmarkt waar vraag en aanbod naar vastgoed 
samenkomt. De organisatie is een voor de onderneming specifieke context. Deze wordt bepaald door de 
processen binnen de onderneming, de beleidskeuzes die gemaakt warden en de wijze waarop de 
onderneming aangestuurd wordt. 
Wanneer een van de krachten ingrijpend verandert, heeft dit zijn weerslag op de andere twee krachten en 
het CREM in haar totaliteit. Deze krachten kunnen zelfs zo ingrijpend zijn dat hier door de 
kantoorhoudende organisatie op geanticipeerd en gereageerd dient te warden. De kantoorhoudende 
organisatie kan hier alleen vanuit de interne organisatie op anticiperen door haar organisatorisch en 
huisvestingsbeleid naar nieuwe inzichten bij te stellen. De vastgoed- en afzetmarkt zijn door 
eindgebruikers nagenoeg onbe"invloedbaar. 
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De huidige crisis toont op wrange wijze het gebrek aan inzicht in het krachtenveld van CREM binnen veel 
organisaties. Hoe hard deze confrontatie is voor een onderneming, hangt vooral af van de 
conjunctuurgevoeligheid van de branche waarin de onderneming werkzaam is. De conjunctuur heeft 
naast de afzetmarkt ook invloed op de vastgoedmarkt, zij het indirect. 
Veel ondernemingen zien hun vastgoed momenteel weer in toenemende mate als kostenpost (dus een 
noodzake/ijk kwaad) in plaats van een volwaardig bedrijfsmiddel. De wisselwerking tussen markt en 
organisatie is voor veel bedrijven zelfs dusdanig bedreigend is dat een overlevingsdrang en dus een 
kortetermijndenken prevaleert . Deze gedachtegang is niet zo vreemd aangezien huisvesting nog altijd een 
grote kostenpost is op de begroting van ondernemingen. lnclusief facilitaire kosten kunnen de totale 
huisvestingskosten oplopen tot wel 15% van de operationele kosten [Siemens et al., 2005]. 
Hoewel op deze crisis geen beleid was te ma ken, draagt het wel een belangrijke les in zich mee. Namelijk 
dat de afstemming tussen strategieen op het vlak van vastgoed en de totale onderneming cruciaal is voor 
een geed huisvestingsbeleid [Van der Meer et al., 2009]. 

2.3 De strategische positie van CREM binnen de organisatie 

Commerciele markten zijn zich door onder andere globalisering voortdurend aan het evolueren tot sterk 
competitieve, snel veranderende en wereldwijde markten. Dit dwingt bedrijven zich steeds opnieuw uit te 
vinden om productiever te worden en beter te presteren [Lindholm, 2008]. 
Het managen van ondernemingsvastgoed heeft daarom door de jaren heen een gedaantewisseling 
ondergaan. Waar CREM van origine alleen een dak boven het hoofd regelde voor de bedrijfsvoering, 
probeert het tegenwoordig nadrukkelijk waarde te creeren door het faciliteren van efficiente, innovatieve 
en productieve werkomgevingen die daarbij ook nog eens flexibel zijn voor uitbreiding of inkrimping. Dit 
vormt tegenwoordig de grootste uitdaging voor het CRE-management [Gibler et al., 2002 in: Lindholm, 
2008]. Door deze omschakeling ligt de nadruk niet langer op kostenbesparing, maar op het bieden van 
toegevoegde waarde voor de organisatie. 

Lindholm stelt dat tastbare en ontastbare vastgoedingrepen en -beslissingen over ondernemingsvastgoed 
als gelijken zouden moeten worden behandeld, omdat beiden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren 
aan de prestaties van een eindgebruiker. Zij concludeert in haar proefschrift dat abstracte toegevoegde 
waarden vanaf 2002 al terrein hebben gewonnen, in vergelijking met een onderzoek uit 2002 [Gibler et 
al., 2002 in: Lindholm, 2008] . Een voorbeeld van een toegevoegde waarde met een lange doorlooptijd is 
het verbeteren van de werknemerstevredenheid. 

Als gevolg hiervan zou het accent binnen CREM ook moeten verschuiven volgens Lindholm, men behoort 
niet !anger te focussen op korte termijn resultaten, maar in plaats daarvan op lange termijn strategieen. 
Tech heeft de rol van 
vastgoedverantwoordelijken binnen 
bedrijven geen soortgelijke ontwikkeling 
doorgemaakt. CREM-afdelingen zijn 
voornamelijk bezig met het managen van 
bestaande gebouwen en hebben daardoor 
weinig aandacht voor kansen om waarde 
toe te voegen aan de organisatie. 
Figuur 2.3 schetst hoe CREM bijdraagt aan 
het functioneren van eindgebruikende 
organisaties in het hedendaagse 
bedrijfsleven. 

De schetsmatige weergave in figuur 2.3 is 
in belangrijke mate afgeleid van de 
aandeelhouderswaardetheorie die de 
afgelopen twee decennia het beleid 

✓----------.., 

( Visie, missie ) 

'--··-- ---

---- ... ---------- --
Figuur 2.3 Het werkgebied van CREM (de rood gestippelde ovaal) en haar 
strategische positie binnen de onderneming uitgaande van de 
aandeelhouderswaardetheorie [Lindholm et al., 2006]. 
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binnen het bedrijfsleven heeft bepaald [Lazonick and O'Sullivan, 2000; Nappi-Choulet, 2002 in: Lindholm, 
2008]. De aandeelhouderswaardetheorie gaat ervan uit dat de waarde van een bedrijf toeneemt wanneer 
er waarde voor de aandeelhouders wordt gecreeerd. Het interpreteren van waardecreatie in de zin van 
aandeelhouderswaarde is vrij gangbaar binnen het bedrijfsleven en dat met name onder multinationals. 
Zij zijn vanuit hun bedrijfsvoering immers vertrouwd met het begrip aandeelhouderswaarde. 
De stakeholdertheorie is de tegenhanger van de aandeelhouderswaardetheorie en deze gaat er van uit 
dat er waarde wordt gecreeerd voor een organisatie door de waarde voor de stakeholders (dus de 
betrokken partijen) te maximaliseren. Dit vertaalt zich in tal van manieren waarop CREM toegevoegde 
waarde kan bieden en wel op verschillende niveaus, te weten: werknemers, kernactiviteiten, eigenaars en 
de omgeving. Deze theorie wordt vooral aangehangen door publieke organisaties en is het meest 
dominant in Europa. 

Een overkoepelend hoger doel voor beide theorieen is het streven naar continuiteit en dit wordt op haar 
beurt weer bewerkstelligd door een positief financieel resultaat op lange termijn te behalen 
(winstgevendheid). De doelstellingen van de meeste organisaties zijn financieel getint en gericht op het 
vervullen van het streven naar continu'iteit. Toch blijkt steeds vaker dat naast de continu'iteit, waarvoor 
een positieve balans tussen kosten en opbrengsten een voorwaarde is, organisaties ook maatschappelijke 
en sociale doelstellingen formuleren. Deze zijn binnen het bedrijfsleven echter nooit het zwaarst wegend 
omdat men daar tech winstgevendheid nastreeft, ongeacht de grootte van het bedrijf. 
Bedrijven zijn gebaat bij het creeren van waarde voor haar aandeelhouders/stakeholders en dit komt tot 
uiting in de bedrijfsstrategie, die mede is gebaseerd op de visie en missie van de organisatie. De 
strategieen voor de ondersteunende functies human resources, ICT, financien en vastgoed (de andere 
strategieen uit figuur 2.2) dienen vervolgens op elkaar en de bedrijfsstrategie te word en afgestemd, zodat 
die ten voile gesteund wordt. 

Het CRE-management kan vervolgens binnen haar werkgebied (de rood gestippelde ovaal) de core 
business direct en indirect be·invloeden door met strategieen het asset management (AM: financieel), het 
property management (PM: projecten) en het facility management (FM) aan te sturen. Door de juiste 
beslissingen te nemen over ondernemingsvastgoed kan CREM een bijdrage leveren aan de core business 
en daardoor de winstgevendheid positief be'invloeden. Uiteindelijk resulteert dit in het behalen van het 
hogere doel, voor multinationals betekent dit in hoofdzaak waardecreatie voor de aandeelhouders. 
Hoewel CREM-pioniers8 niet per definitie multinationals zijn en multinationals niet per definitie CREM
pioniers, is de overlap in beide groepen wel erg groat. Globaal kan daarom gesteld warden dat CREM
pioniers uit zijn op het creeren van aandeelhouderswaarde. Dit geldt veel minder voor middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 

Strategisch bedrijfsmiddel of ondersteunende functie? 
Joroff9 et al. [1993] onderkenden als een van de eersten de strategische waarde van 
ondernemingsvastgoed voor ondernemingen. Hij verwoordt de ontwikkeling van CREM (van kostenpost 
tot volwaardig bedrijfsmiddel) als volgt: "ondernemingsvastgoed is zich in hoog tempo aan het 
transformeren zoals andere bedrijfsmiddelen als HRM en IT dat in het recente verleden ook hebben 
ondergaan." Om een volwaardig bedrijfsmiddel te zijn, dient CREM gericht te zijn op 
"bedrijfsontwikkelingen die het strategisch voordeel, productiviteit en aandee/houderswaarde 
bei'nvloeden" [Joroff et al, 1993]. 
Joroff et al. beschouwen ondernemingsvastgoed (en dus huisvesting) als vijfde bedrijfsmiddel, naast de 
vier andere bronnen kapitaal, mensen, technologie en informatie. Binnen veel ondernemingen leeft 
desondanks nag de aloude perceptie dat huisvesting een ondersteunende functie is in plaats van een 
strategisch bedrijfsmiddel [Osgood, 2004]. Lindholm steunt deze opvatting en geeft huisvesting een 
minder grote plaats in de onderneming. Het dient volgens haar een afgeleide te vormen van de algehele 

'Dit begrip is in dit onderzoek ge'fntroduceerd, een CREM-pionier is gedefinieerd als een organisatie die haar ondernemingsvastgoed 
al professioneel en strategisch managet volgens nieuwe inzichten in het vakgebied. 
9 hoogleraar van Massachusetts Institute of Technology (MIT) en een van de voortrekkers van CREM van het eerste uur. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



Hoofdstuk 2 Theoretisch kader CREM 

bedrijfsstrategie en deze tegelijkertijd te ondersteunen om effectief bij te dragen aan de onderneming als 
geheel. Lindholm ziet huisvesting (net als ICT, human resources en financien) dus als een ondersteunende 
strategische functie en daarmee gaat zij enigszins in tegen de theorie van Joroff die vastgoed puur als 
vijfde bedrijfsmiddel beschouwt. 
De vraag is echter of hier sprake is van een tegenstell ing. Lindholm nuanceert immers Joroffs opvatting en 
ziet huisvesting tegelijkertijd als een ondersteunende en een strategische functie. Beiden wijzen immers 
op het belang van een consistent en afgestemd huisvestingsbeleid. 

Vastgoedafdeling 
In het verlengde van voorgaande discussie ligt het bedrijfskundige dilemma over het wel of niet hebben 
van een vastgoedafdeling. Biedt men dus intern diensten op het gebied van huisvesting aan of kiest men 
voor uitbesteden? Ook hier !open de meningen over uiteen. Krumm en De Vries stellen outsourcing van 
CREM gelijk aan het missen van kansen op het creeren van toegevoegde waarde voor de onderneming, 
doordat uitbesteding proactief management onmogelijk maakt [Krumm en De Vries, 2003). Ze stellen 
ironisch genoeg zelf ook vast dat CREM door veel beleidsbepalers niet als core business wordt beschouwd 
en zodoende vaak wordt uitbesteed. Een vastgoedafdeling zal door dit gegeven constant haar 
meerwaarde voor de totale organisatie moeten tonen . 
Er bestaat volgens Bank (2006 in: De Vries, 2007) echter niet een waarheid : of er wel of geen 
vastgoedafdeling in het ideaalplaatje van een onderneming past, versch ilt per organisatie. Hij stelt zelfs 
dat er geen ideale vastgoedorganisatie bestaat, doordat de doelstellingen en belanghebbenden voor 
iedere organisatie uniek zijn . 

Volgens Lindholm kan het management dat beslist over het ondernemingsvastgoed het beste centraal 
worden aangestuurd. Daarnaast is nauwe samenwerking (en het regelmatig trainen daarvan) met de 
uitvoerende bedrijfsonderdelen en ondersteunende functies aan te bevelen. 70% van de ondervraagde 
multinationals gaf in 2005 aan dat vastgoedbeleid en -management centraal werd georganiseerd. 
Siemons et al. bespeurden in 2005 een duidelijke trend van professionalisering en centralisering van 
vastgoedmanagement bij Nederlandse multinationals [Siemons et al., 2005) . 

Frederix (2005) komt na het onderzoeken van de inrichting van CREM binnen de organisatie tot eenzelfde 
conclusie en voegt er aan tor dat de organisatiestructuur afhankelijk is van een aantal organisatorische 
keuzes. Maar weinig middelgrote kantoorhoudende organisaties zullen beschikken over een 
vastgoedafdeling of eigen management op het gebied van huisvesting. In de meeste gevallen zullen 
externe experts worden ingeschakeld om het topmanagement te adviseren. 

2.4 De ontwikkeling van CREM 

,------I Strclteeg 

Joroff et al. hebben uitvoerig stil gestaan bij de ontwikkeling die CREM binnen 
een onderneming door maakt. Hij heeft de evolutie van CREM in een 

fnterne 
,------I model weten samen te brengen, dit heeft geresulteerd in 

het CREM-ontwikkelingsmodel (zie figuur 2.4). ,-------1 Ooder-
Controller hande la ar 

ondememer 

Dit model is gebaseerd op vijf fasen, waarbij 
iedere fase een andere focus heeft. Naast de 
focus verschillen ook de belanghebbenden, het 
takenpakket, de verantwoordelijkheden en de 
instrumenten van de vastgoedmanager per fase. 
Naarmate de vastgoedfunctie zich in een ander 
stadium van ontwikkeling bevindt, worden 
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Figuur 2.4 De evolutie van de vastgoedafdeling binnen de 

meerdere doelen tegelijk beschouwd. De onderneming [Bewerking van Joroff et al., 1993). 

bijdrage die de vastgoedafdeling kan leveren, 
verschuift dan en wordt daardoor complexer en meer uitgebreid . In het kader op de volgende pagina 
zullen de vijf ontwikkelingsstadia beknopt worden besproken. 
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Ten aanzien van het CREM-ontwikkelingsmodel dient te warden opgemerkt dat deze van natuur additief 
is. Dit houdt in dat de vijf stadia achtereenvolgens doorlopen warden en dat het niet mogelijk is om een 
niveau over te slaan. 
Daarnaast zijn de niveaus geen doelen op zich : het niveau dat bereikt wordt is een keuze van de 
organisatie en is gebaseerd op de visie van de organisatie met betrekking tot het vastgoed. De trapvorm is 
wat dit betreft misleidend aangezien het lijkt alsof de hoogste trede 'de beste' is en dient te warden 
nagestreefd. 

De beheerder faciliteert ruimte naar de ruimtevraag zoals die bestaat binnen de organisatie. Men heeft een technische 
benadering en richt zich op het technisch in stand houden van de gebouwen. De bepalende factor daarbij is de technische 
levensduur van de materialen ongeacht het gebruik. Getracht wordt om op elke vraag zo goed mogelijk te reageren, 
zonder gehinderd te warden door kostenbesef; de gebruikers zijn niet kostenaansprakelijk. Men heeft een behoefte aan 
technische informatie. 

De controller Is een 'beheerser' die zich richt op de vraag van de top van de organlsatie om de gebouwkosten inzichtelljk 
te maken en te minimaliseren . Controllers werken analytisch en hebben als doel de gebouwgebonden kosten te 
minimallseren door het afstemmen van de investeringen en de exploitatie. De afschrijving op het vastgoed wordt door de 
gebruikers gedragen. Er wordt gelet op kosten maar er is nog niet veel vergelijkingsmateriaal. Men heeft behoefte aan 
kostengegevens. 

De onderhandelaar gaat probleemoplossend te werk om vastgoedknelpunten zo te verhelpen dat financiele waarde voor 
de gebruiker ontstaat. Hij tracht het gebouwgebruik af te stemmen op de gebruikerswensen en kijkt meer naar de markt 
voor ondersteuning en vergelijking van prestaties. Onderhandelaars worden gestuurd door markteconomische motleven; 
ze proberen de totale kosten van de organisatie (gebouwgebonden en gebruikskosten) te minimaliseren, onder andere 
door standaardisatie. Aan de gebruikers kan naast afschrijving ook rente op ge'investeerd vermogen in rekening warden 
gebracht. Men heeft behoefte aan normgegevens. 

De interne ondernemer werkt als een intern vastgoedbedrijf binnen de eigen organisatie en doet voorstellen aan de 
gebruikers die zich kunnen meten aan die van concurrenten. Men werkt plannend en eventueel met de markt als hiermee 
beter zaken gedaan kan worden. De missie van de onderneming wordt ge'incorporeerd in de vastgoedstrategie. De 
gebruikers betalen een marktconforme huur. Men heeft behoefte aan marktgegevens. 

De strateeg tracht samen te werken met het topmanagement van de onderneming. Er warden strategische beslissingen 
genomen ten behoeve van het voortstuwen van de bedrijfsmissie. In de laatste fase gaat het behalve om aan financiele 
waarde (winstgevendheid) ook bij te dragen aan het onderscheidende vermogen van de organisatie. Als strateeg 
anticipeert men op trends in de markt, meet en controleert men de impact en draagt men bij aan de waarde van de 
onderneming door over de eigen (vastgoed)grenzen heen te kijken. De kosten warden doorberekend op basis van gewenst 
rendement. Men heeft behoefte aan trendgegevens. 

[Bewerking van: loroff et al., 1993] 

De Vries merkt op dat de vierde fase, die van interne ondernemer, als ontwikkelingsstadium buiten 
beschouwing gelaten kan warden. In deze fase wordt de vastgoedmanagementfunctie marktconform 
gerealiseerd. Daarmee is de vastgoedorganisatie vergelijkbaar met een externe aanbieder en past als 
zodanig niet meer binnen de onderneming. Deze fase wordt door De Jonge et al [2006] daarom niet 
beschouwd als een ontwikkelingsstadium. 

Joroff et al. [1993] koppelen de ontwikkelingsstadia van CREM uit figuur 2.4 aan een aantal taken van de 
vastgoedafdeling binnen de organisatie. Als een vastgoedafdeling een bepaald takenpakket uitvoert of 
beheerst, opereert het op een bepaald niveau. Deze zogenaamde competenties warden gaandeweg 
vergaard door een organisatie die zich professionaliseert op het gebied van CREM. 

In tabel 2.2 is te zien welke competenties er horen bij de verschillende ontwikkelingsstadia van CREM. De 
behaalde resultaten van de vastgoedafdeling kunnen immers warden vastgesteld en uit deze resultaten 
volgt een competentieniveau . Dit competentieniveau is vervolgens weer uit te drukken in het 
ontwikkelingsstadium waarin de vastgoedafdeling zich bevindt. 
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In figuur 2.5 is de ontwikkeling van de 
organisatie uitgezet tegen de ontwikkeling 
van de vastgoedafdeling (volgens het 
CREM-ontwikkelingsmodel) . De 
ontwikkeling van de totale organisatie 
wordt weergegeven volgens het INK
modellC. Het INK-model is een 
managementtool, waarmee managers het 
prestatievermogen van de organisatie 
kunnen optimaliseren. Het INK-model 
beschrijft verschillende fasen van een 
dienstverlenende organisatie. 
Weinig ontwikkelde organisatie bevinden 
zich in de laagste ontwikkelingsfase en 
orienteren zich !outer op de eigen 
activiteit. De meest doorontwikkelde 
organisaties bevinden zich in de hoogste 
ontwikkelingsfase en zij hebben zorg voor 
de kwaliteit van de totale organisatie. 

· Technische ondersteuning bedrij fsproces 

Kostenbeheersing X X X 

Verbeterde financiering ' X X X X 
V!!'rlagin /beheers1 n van facilitalre k.ist~n X X X 
Risicobeheersi ng X X X 
Verbeterde inteme communicatie · x X 
Vertaiing bedrijfsstrategie in huisvesting I X X 
VerHerken integraai management X X 
Versterken corporate identity X X 
Opt1rr,ailillren rocessen en producten X ,x 
Realiseren strategisch personeelsmanagement X X 
Effectief en efficient om aan met tijd )( X 

Realiseren bedrijfsdoelstellingen X X 
1 Ondersteunen cultuurverandenn en X 

Bijdragen in bedrijfsstrategie X 

Tabel 2.2 Door een bepaald takenpakket uit te voeren of te beheersen 
opereert een organisatie op een bepaald competentieniveau van CREM. 
Dit is vervolgens uit te drukken in een ontwikkelingsstadium van CREM 
[Joroff et al., 1993]. 

De blauwe vlakken laten zien dat de ontwikkeling van CREM ongeveer gelijke tred houdt met de 
ontwikkeling van de organisatie. De inhoud en het takenpakket van CREM dient ook in lijn te !open met de 
ontwikkeling van de primaire processen binnen de onderneming. Joroff et al. stellen dat het CREM mee 
moet groeien met de ontwikkeling van de totale organisatie, iedere fase brengt immers andere 
problemen en vraagstukken met zich mee. 

Het kan voor organisaties dus geen doel op 
zich zijn om strateeg te worden. De 
ontwikkeling van CREM binnen een 
organisatie dient in lijn te !open met de 
ontwikkeling van de totale organisatie om 
optimaal van waarde te kunnen zijn . 
Hier wordt feitelijk dus opgemerkt dat het 
worden van een strateeg geen doel op zich 
mag zijn voor een organisatie. 
Vermoedelijk zullen veel organisaties met 
hun huisvesting achter blijven bij de totale 
organisatorische ontwikkeling: vastgoed
verantwoordelijken opereren nog als een 
beheerder of controller, terwijl de 
organisatie zich al in een veel verder 
ontwikkelingsstadium bevindt. 

Ontwikkeling van de organi satie afge,1.!t tegcn ontwikkeling van CREM 

I ~!oroff: 
I {iN!<: 

Tct .:r !e 1<wal ite ,t 

·--------.---~ 

A.c.tl\; it~it 

Figuur 2.5 Vergelijking tussen het INK-model en het CREM
ontwikkelingsmodel van Joroff [bewerking van: Schoonhoven en Van 
Griensven, 2008]. 

De Vries concludeert wel dat de vastgoedfunctie van organisaties aan het verschuiven is. Dit baseert zij op 
de toenemende vraag om benchmarking en beheersinstrumenten (fase 3) en het feit dat men niet meer 
alleen gericht is op de technische staat van het gebouw, maar ook op het gebruik en de realisatie van de 
geformuleerde organisatiedoelstellingen. 

2.5 CREM als succesfactor 

De status van strateeg is het hoogste stadium waarin een vastgoedafdeling kan verkeren. Als CREM deze 
status heeft bereikt, wordt huisvesting op ontwikkelingen binnen en buiten het primaire proces 

10 
!NK is het Nederlands instituut voor kwaliteitsmanagement. 
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afgestemd. Men heeft daarnaast inzicht in de organisatieprestaties en de wijze waarop huisvesting de 
aspecten van organisatieprestatie be"invloedt. De effecten van vastgoedingrepen worden uitgebreid 
gemonitord en gecommuniceerd richting directie. 
Dit stadium is tot nog toe niet of nauwelijks bereikt door organisaties, zelfs beperkt door CREM-pioniers. 
Desalniettemin zal het menig beleidsbepaler als (toekomst)muziek in de oren klinken . 

Tabel 2.3 toont aan dat CREM pas sinds vrij recent op een dergelijk hoog niveau wordt bedreven. In het 
figuur zijn de ontwikkelingsstadia van Joroff in een iets andere vorm gekoppeld aan een tijdsperiode. De 
tijdsperioden gelden vooral voor de koplopers op het gebied van CREM, de CREM-pioniers dus. De 
gemiddelde onderneming is een stuk minder ver ontwikkeld, CREM bevindt zich binnen veel 
ondernemingen nog in het eerste, tweede of derde ontwikkelingsstadium. 

Hieruit blijkt eens te meer dat er nog veel verbetering valt te behalen voor (bijvoorbeeld) middelgrote 
kantoorhoudende organisaties! Tegelijkertijd kan het, zoals hiervoor al is opgemerkt, geen doel op zich 
zijn om strateeg te warden als vastgoedafdeling of huisvestingsmanager. 

Ontwikkelstadium CREM Van ... tot ... De rol van CREM 
- - - -
Toezicht houdend Begin-1970 Status huisvesting bijhouden 

Ol'idirll"Ml'!Wmd 1970-1985 Aetiefooda ·-·-· 
Beleid makend 1985-1995 Uitbesteden, benchmarking en financieel rendement 
MBltl-----~ 1995-iOOl. ~ ,mdierl>Mn str'!Xlmllimm 
Strategisch 2002- ???? Creeren van inspirerende huisvesting 

Tabel 2.3 CREM heeft door de jaren heen al een grote ontwikkellng doorgemaakt [Roulac, 2001 in: De Vries, 2007]. 

Voor het slagen van het ingezette huisvestingsbeleid is inbedding in het strategisch proces van de 
organisatie van doorslaggevend belang. Een absolute voorwaarde voor succesvol CREM is het strategisch 
niveau waarop CREM dient te worden uitgeoefend. De strategische planning van CREM meet afgestemd 
zijn op de bedrijfsstrategie, en dus de core business, maar ook op de andere ondersteunende functies 
(human resources, ICT en financien). 
Door middel van strategisch huisvestingsbeleid dat gerelateerd is aan de doelstellingen van de 
onderneming en de ondersteunende functies kunnen vastgoedverantwoordelijken het meest helder hun 
waarde demonstreren en een draagvlak creeren om betrokken te zijn in het totale beleidsproces van de 
onderneming. Wanneer CREM niet op strategisch niveau opereert, kan er onmogelijk proactief warden 
gereageerd op mogelijke wijzigingen in het primaire proces van de onderneming. 

Pittman en Parker onderkennen het belang van nauwe contacten tussen vastgoedverantwoordelijken en 
het senior management [Pittman en Parker, 1989 in: Lindholm, 2008] . De reden hiervan is eenvoudig 
verklaarbaar: vastgoedingrepen zijn effectief als ze de algemene bedrijfsdoelstelllngen ondersteunen. 
Door het CREM af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen kunnen 
vastgoedverantwoordelijken enerzijds hun toegevoegde waarde demonstreren en anderzijds meer 
word en betrokken bij de strategische plannen van de directie . 
In de praktijk blijkt laatstgenoemd aspect nogal eens een struikelpunt voor een professioneel en 
afgestemd huisvestingsbeleid. CRE-managers hebben lang niet allemaal nauw contact met de 
beleidsbepalers binnen hun bedrijf. De zogenaamde korte lijnen richting de directie zijn nog vaak een 
utopie, zo blijkt uit het Eindgebruikersdebat11 van 2009. 

Om een woordje mee te spreken aan de directietafel dienen vastgoedverantwoordelijken naast kennis 
van de vastgoedmarkt verstand te hebben van de bedrijfsprocessen en de ruimtevraag en aanverwante 
behoeften die daar uit voort vloeien . lnzicht in de bedrijfsprocessen vergemakkelijkt de communicatie 
met de verschillende bedrijfsonderdelen en de directie. Bovendien biedt het een vertrouwensband tussen 

11 
Het Eindgebruikersdebat vindt jaarlijks plaats op de PROVADA en is een in itiatief van AT Osborne en Core Net . Op 17 juni 2009 

was ik als rapporteur aanwezig bij een aantal discussierondes. 
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het (RE-management en andere bedrijfsonderdelen en dit verbetert de bereidheid mee te werken aan 
veranderingen omdat men daardoor de toegevoegde waarde beter herkent. 
Beieidsbepalers moeten daarnaast overtuigd raken dat een actievere en meer betrokken CREM bijdraagt 
aan een betere bedrijfsvoering. Het inzichtelijk maken van consequenties van door het management 
ge'initieerde ingrepen wordt als een middel gezien om beleidsbepalers te overtuigen . 

Om de bijdrage aan de totale organisatie en de progressie van het CREM uit te kunnen drukken, is het 
ontwikkelen van een set van prestatie-indicatoren essentieel. Men zal de directie moeten kunnen 
uitleggen welke uitwerking vastgoedbeslissingen (direct en indirect) hebben op het financiele resuitaat 
van de organisatie. Deze effecten zal men dus nauwgezet moeten monitoren om besluitvorming helder te 
kunnen onderbouwen en inzichtelijk te kunnen maken. 
Om de huisvestingsprestaties inzichtelijk te kunnen maken is een voorbereidende stap noodzakelijk. Een 
informatiesysteem en daarna een uitgebreide inventarisatie en taxatie van al het in gebruik zijnde 
ondernemingsvastgoed worden als opstap naar een professioneel huisvestingsbeleid beschouwd. 
Verschillende auteurs12 stellen dat een goed informatiesysteem over ondernemingsvastgoed zelfs een 
doorslaggevende factor is voor een goede afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de 
vastgoedingrepen. 

Een laatste kritische succesfactor om met CREM tot waardecreatie voor de organisatie te komen is 
afstemming van de vastgoedstrategie op de bedrijfsstrategie. In ruimere zin behoort het 
huisvestingsbeleid een afgeleide te zijn van het organisatorisch beleid om maximaal van waarde te 
kunnen zijn voor de totale organisatie. 

2.6 Resume 

CREM is van toegevoegde waarde binnen een organisatie wanneer het organisatorisch beleid ten voile 
wordt ondersteund . De core business en de bedrijfsprocessen van de organisatie staan centraal en deze 
verdienen ondersteuning door de vastgoedportefeuille en diensten zo goed mogelijk hier op af te 
stemmen. 
Om maximaal van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de organisatie zijn strategische afstemming, 
beleidsmatige inbedding van CREM in de organisatie en het streven om met CREM gelijke tred te houden 
met de ontwikkeling van de organisatie kritische succesfactoren . Het opzetten van een goed 
informatiesysteem en het aantonen welk effect huisvestingsingrepen hebben op het bedrijfsresultaat zijn 
stappen richting een afgewogen besluitvorming over huisvesting. 

Eindgebruikers die de hiervoor opgesomde succesfactoren van CREM door hebben, kunnen huisvesting als 
volwaardig bedrijfsmiddel inzetten en op de vastgoedmarkt professioneel meespelen. Van Enk [2008) 
merkt terecht op: '1De eindgebruiker heeft de s/eutel tot de vastgoedmarkt in handen, mits hij aok een 
duidelijke strategie heeft". De strategie waar Van Enk het over heeft is in feite het strategisch 
huisvestingsbeleid van een organisatie. Deze zal een organisatie duidelijk moeten warden na het 
doorlopen van het te ontwikkelen model. 

12 
[Nourse, 1994], ([Veale, 1989] en [Gibler et al., 2002], alien afkomstig uit het proefschrift van Lindholm . 
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Het derde hoofdstuk is een koppeling tussen de theorie en het te ontwikkelen beslissingsondersteunend 
model. Waar in het vorige hoofdstuk vooral de hoofdlijnen van CREM zijn uit gezet, zal in dit hoofdstuk de 
aanzet worden gemaakt tot de conceptversie van het beslissingsondersteunend model. 
De te beantwoorden onderzoeksvraag lu idt daarom als volgt: 

Hoe kunnen bestaande model/en en theorieen over het opstellen en implementeren van 
huisvestingsbeleid warden gebruikt in het te antwikkelen bes/issingsondersteunend model? 

Allereerst zullen enkele bestaande modellen en theorieen worden geevalueerd die een soortgelijk doel 
dienen als het beslissingsondersteunend model dat uiteindelijk ontwikkeld wordt in deze scriptie. De 
positieve en negatieve aspecten van deze modellen zullen op een rijtje warden gezet, zodat deze kunnen 
warden meegenomen in het ontwerpproces van het beslissingsondersteunend model. 
Vervolgens zullen er paragrafen worden gewijd aan de stappen die globaal dienen te worden gezet in het 
te ontwikkelen model. ledere paragraaf zal literatuur bespreken die inhoudelijk ingaat op een betreffende 
stap, aan de hand hiervan is het model in het volgende hoofdstuk vorm te geven. 

3.1 Vergelijkbare model/en en theorieen 

De eerste paragraaf zal uiteen zetten welke enigszins vergelijkbare procesmodellen er reeds zijn 
vervaardigd en hoe die bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van het beslissingsondersteunend model. 
Er bestaan tot nog toe slechts enkele modellen en theorieen die er op gericht zijn om het 
besluitvormingsproces omtrent huisvestingsbeleid te optimaliseren. Geen van alien is echter specifiek 
gericht op kantoorhoudende organisaties. Ook behandelen de meeste modellen niet het totale traject, 
namelijk van het organisatiebeleid tot en met de uiteindelijk geplande huisvestingsingrepen. 

Om wel een dergelijk model te kunnen ontwikkelen zullen er allereerst drie modellen worden bekeken 
die trachten het huisvestingsbeleid te structureren van de strategische afstemming tot en met de 
uiteindelijke uitvoering. In figuur 3.1 zijn de drie bruikbare modellen naast elkaar gezet die het proces aan 
de hand van een aantal stappen beschrijven. De modellen zijn afkomstig van De Jonge et al. [2008], De 
Vries (2007] en Lindholm [2008]. 

1 :·· 
- : . . . . 

De Jonge et al. 

A~ Ontwer,)proces van · 
- : ·~en vastgoedstrategie . . . 
. . i: . . 

8 : Ultvoerlngsproces van 
- : e811 vastgoedstrategie. 

. 
3 : - , .. . ... 

De Vries 

Speerpunten uit 
oriin1Sabedoelst!!lhn11en 

1. Herleiden 
vastgoeddoelstelllngen 

Eepaien gewenst 
kwaliteitsniveau 
huisvesting 

Bepalen aanwezig 
kwallte1tsri11eau 

2. 
Haalbaarheidstoets 
ingrepen 

3. 
Realisatie en 
monitoren 

Lindholm 

Vertalen van 

1. 
bedrijfsstrategle In een 
combinatievan 
vastgoedstrategie!!n 

Vastgoeddoelstellingen 

2 . 
formuleren kloppend 
met marktposltie en 
producten/diensten 

Met prestatie-

3. 
indicatoren nagaan of 
ingrepen de juiste 
uitwerking hebben 

Huisvestlngsprestaties 
4. monitoren en periodlek 

communiceren 

Figuur 3.1 Drie modellen die het proces van de bedrijfsstrategie tot de uiteindelijke ingrepen bespreken aan de hand van een 
aantal stappen. Deze modellen zullen in dit onderzoek warden gebruikt als kapstok voor het te ontwikkelen model. Het rode kader 
bakent af welk deel van het proces in deze scriptie wordt geoptimaliseerd. 
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De drie modellen zijn in feite stappenplannen en kunnen ieder als kapstok dienen voor het te ontwikkelen 
model. De modellen geven allen weer hoe het proces globaal dient te verlopen en zijn in grate mate in 
overeenstemming met elkaar. leder model legt op een bepaalde manier een verband met het 
bedrijfskundig strategisch management aan de bovenkant en met vastgoedingrepen aan de onderkant. 
De daar tussen te zetten stappen verschillen per model en hierdoor ligt de focus binnen het model telkens 
anders. Dit blijkt ook uit de ongelijke scheidingslijnen tussen de verschillende stappen. 

Het rode kader in het meest linkse model van figuur 3.1 geeft aan welk deel van het proces daadwerkelijk 
aan bod komt in het beslissingsondersteunend model. De eerste en de laatste fase worden slechts half 
meegenomen in het te ontwikkelen model, aangezien deze fasen deels buiten het bereik van het 
onderzoek vallen. 
Het uitstippelen van het organisatorisch beleid en het opstellen van een bedrijfsstrategie verdienen geen 
plaats in een model dat beoogt het huisvestingsbeleid te (her)formuleren. Dit zijn namelijk puur 
bedrijfskundige vraagstukken en verantwoordelijkheden voor de organisatie zelf. Desalniettemin is het 
een belangrijke stap die vantevoren door de organisatie gezet moet worden voordat er uberhaupt 
huisvestingsbeleid kan worden opgesteld. 
De laatste fase, de vastgoedportefeuille en de ingrepen, valt er deels buiten omdat de feitelijke uitvoering 
project management is en dus operationeel en niet strategisch van niveau is. Dit behoort niet tot de 
inhoud van een model dat poogt het strategisch huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende 
organisaties vorm te geven. 

De modellen uit figuur 3.1 hebben alien betrekking op het proces. Ze bespreken niet zo zeer de 
inhoudelijke invulling van de verschillende stappen, maar de te zetten stappen zelf. Hieronder zullen de 
drie stappenplannen kort worden besproken . 

Het model van De Jonge et al. is ook daadwerkelijk bedoeld als kapstok voor theorieen, het is afkomstig 
uit een dicta at van de TU Delft waarin allerlei theorieen aan bod komen die gaan over het ontwerpen en 
implementeren van CREM binnen organisaties. In het dictaat zijn veel verschillende theorieen terug te 
vinden die inhoudelijk ingaan op de verschillende stappen van het proces. 
Het model omschrijft globaal het proces dat gepaard gaat met het formuleren van huisvestingsbeleid . Het 
is naar eigen inzicht met verschillende theorieen en instrumentaria uit te bouwen tot een volledig 
referentiekader en is daardoor bij uitstek geschikt om het proces inhoudelijk vorm te geven. 

Het model van Lindholm is gedestilleerd uit haar proefschrift. De essentiele voorwaarden die volgens 
Lindholm leiden tot succesvol huisvestingsbeleid komen sterk terug in haar model. Deze voorwaarden zijn 
afstemming tussen de strategieen, verduidelijking van de uitwerking van vastgoedbeslissingen (direct en 
indirect) op het financiele resultaat en monitoring van deze effecten. 
Lindholms model kenmerkt zich door een vrij theoretische benadering van vastgoedvraagstukken. 
Lindholm baseert haar model sterk op haar visie op het vakgebied en de interviews die zij heeft 
afgenomen met vastgoedverantwoordelijken binnen CREM-pioniers. De route die Lindholm schetst op 
basis van ervaringen met deze CREM-pioniers kan mogelijk verschillen met de ideale route voor 
middelgrote kantoorhoudende organisaties. Het model zou dus wellicht te theoretisch van aard kunnen 
zijn voor de doelgroep. Een ander nadeel is het middenstuk van het model waarin ogenschijnlijk stappen 
worden overgeslagen, zo wordt bijvoorbeeld de huidige huisvesting in het model nergens meegenomen. 

Ook De Vries heeft een standaard stappenplan opgesteld waarmee huisvestingsvraagstukken aangepakt 
kunnen warden. Deze is tot stand gekomen in haar proefschrift over de gevolgen van vastgoedingrepen 
op het prestatievermogen van hogescholen. Het model is vrij algemeen opgezet en daardoor op het 
eerste oog ook goed bruikbaar voor het opstellen van huisvestingsbeleid voor middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 
Het model start met het opstellen van de speerpunten uit het organisatiebeleid ten behoeve van 
strategische afstemming tussen het organisatorisch beleid en het huisvestingsbeleid. Daarna warden 
vastgoeddoelstellingen herleid om aan de hand daarvan het gewenste kwaliteitsniveau van huisvesting 
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vast te leggen. Als deze vervolgens wordt geconfronteerd met de kwaliteit van de huidige huisvesting 
vloeien daar ingrepen uit voort. De ingrepen zullen op haalbaarheid moeten worden getoetst voordat de 
ingrepen worden gerealiseerd en de effecten op de organisatieprestaties worden gemonitord. 
Het model van De Vries oogt qua stappen vrij compleet, maar is misschien wat te theoretisch ingestoken 
voor de doelgroep. Dit geldt met name voor de laatste stappen. De bruikbaarheid van het model voor 
middelgrote kantoorhoudende organisaties is een ander punt van aandacht. 

De drie hiervoor gepresenteerde modellen zijn bruikbaar om het proces vorm te geven. De inhoudelijke 
invulling van de stappen zal op verschillende theorieen worden gebaseerd. Verschillende theorieen en 
modellen zullen worden gecombineerd om te kunnen bouwen aan een beslissingsondersteunend model. 

Twee handzame publicaties die net als het te ontwikkelen model als doe! hebben het totale proces te 
optimaliseren verdienen op deze plek een speciale vermelding. Deze zijn van de hand van Schoonhoven 
en Van Griensven [2008] en lkiz-Koppejan, Van der Voordt en Hartjes-Gosselink (2009]. Beide modellen 
zullen nog meerdere malen terug komen in dit hoofdstuk. 
Schoonhoven en Van Griensven (2008] hebben een praktijkgerichte handleiding geschreven op het gebied 
van CREM. De publicatie richt zich op de keuzes bij ontwikkeling van huisvesting of de gebouwenvoorraad 
en hoe deze keuzes doorvertaald dienen te worden in huisvestingsbeleid. De handleiding is bruikbaar 
voor organisaties in verschillende sectoren en dus niet specifiek afgestemd op kantoorhoudende 
organisaties. Desalniettemin is de publicatie uiterst bruikbaar en toegankelijk doordat die zich sterk richt 
op organisaties die minder ver ontwikkeld zijn op het gebied van CREM. 
lkiz-Koppejan, Van der Voordt en Hartjes-Gosselink [2009] hebben namens het CfPB13 het 
huisvestingskeuzemodel ontwikkeld. Het huisvestingskeuzemodel is geschreven vanuit het perspectief 
van de organisatie en heeft als doel om organisatiegerichte huisvesting te realiseren; het kijkt sterk naar 
de organisatie en de consequenties die besluitvorming over huisvesting heeft voor de organisatie. 
Het document beschrijft zowel inhoudelijke als procesmatige stappen met betrekking tot 
organisatiegericht huisvesten. Het huisvestingskeuzemodel is gebaseerd op theorie, eerder opgestelde 
procesmodellen en praktijkervaring en is bedoeld voor organisaties van uiteenlopende aard en daardoor 
weinig specifiek over mogelijke eindresultaten. 
Het model van het Cf PB orienteert zich bovendien meer op het proces en minder op de inhoud. Daarnaast 
wordt huisvesting meer op gebouwniveau dan op portefeuilleniveau geoptimaliseerd. 

De invulling van de stappen zal grotendeels worden bepaald in het vervolg van dit hoofdstuk. De komende 
paragrafen zullen alien een stap uit het procesmodel van De Jonge et al. behandelen. Aan de hand hiervan 
zal het beslissingsondersteunend model in het volgende hoofdstuk vorm worden gegeven. 

3.Z De arganisatie en haar strategie 

Het huisvestingsbeleid van een organisatie is in grate mate afhankelijk van datgene wat men nastreeft 
binnen de organisatie: het behoort een afgeleide te zijn van het organisatorisch beleid . Om die simpele 
reden staan de organisatie en haar strategie aan de basis van iedere vorm van huisvestingsbeleid. 
Ramakers 14 (2008] stelt vast dat beleidsbepalers in de zorgsector zich vaak baseren op organisatiebeleid 
van een (te) laag strategisch niveau. Dit komt het voeren van consistent en afgestemd huisvestingsbeleid 
geenszins ten goede. Het huisvestingsbeleid behoort idealiter namelijk te warden afgestemd op het 
strategische niveau van de organisatie, oftewel zo hoog mogelijk in de strategic thinking map van Swayne, 
Duncan en Ginter (2006, in: Ramakers, 2008]. 
In de praktijk zullen middelgrote kantoorhoudende organisaties hun huisvestingsbeleid vermoedelijk 
nauwelijks baseren op organisatiebeleid van het meest strategische niveau. Ook zal de strategische koers, 
zoals die is vastgelegd op papier, nogal eens uiteen lopen met de ontwikkeling die een onderneming in 

13 Center for People and Buildings, een kenniscentrum dat nzich bezig houdt met het maken en de/en van kennls over de relatie 
tussen gebouwen en mensen, toegespitst op de werkende mens. n [CfPB, 2010] 
14 Ramakers heeft een belangrijke voorstudie verricht op het gebied van vastgoedstrategieen, bedrijfsstrategieen en de onderlinge 
afstemming tussen beide strategieen. Zij heeft onderzocht hoe strategische afstemming binnen de zorgsector kan warden 
gerealiseerd. Haar scriptie blijkt echter ook voor dit onderzoek uitermate bruikbaar. 
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werkelijkheid door maakt. In deze scriptie wordt er vanuit gegaan dat de bedrijfsstrategie en dergelijke 
inhoudelijk julst zijn, zodat deze als input kunnen warden gebruikt bij het opstellen van 
huisvestingsbeleid. 
De bedrijfsstrategie wordt algemeen erkend als de belangrijkste input in het ontwerpproces van een 
vastgoedstrategie. Het vertegenwoordigt immers de koers die de onderneming de komende jaren denkt 
te gaan varen . De bedrijfsstrategie beschrijft globaal hoe een organisatie met het totale functioneren 
waarde denkt te creeren voor de aandeelhouders of in sommige gevallen de stakeholders. Het hogere 
doel dat zij daarmee nastreven is uiteindelijk continuHeit van de onderneming. 
Vanuit de literatuur wordt een breed scala aan concepten voor bedrijfsstrategieen aangedragen. 
Hieronder zullen de twee concepten voor bedrijfsstrategieen warden besproken die het meest relevant 
zijn voor het model: de generieke strategieen en de drijvende krachten. 

De generieke concurrentiestrategieen van Porter 
Volgens de theorie van Porter15 zijn organisatorische 
strategieen onder te verdelen naar enerzijds 
marktbenadering en anderzijds de bron van concurrentie
voordeel (zie figuur 3.2). 
Porter stelt dat er drie categorieen generieke strategieen 
zijn die ondernemingen in de concurrentiestrijd, 
onafhankelijk van de situatie en mogelijkheden, in kunnen 
zetten. Dit zijn : 

• cost leadership (geen fratsen); 
• differentiatie (het creeren van unieke 

gewenste producten en diensten); 
• focus (het bieden van een specialisme in een 

Porter, 
1985 

Bron van concurrentievoordecl 
!- - - - - - ~-------- - ·+·-

Dit'ferc11tiatie 

(if, procfocl\:l'l} 

D!fFERENTIATIE" 

.s.tn.1 1eg-i 

nichemarkt). Figuur 3.2 De generieke concurrentiestrategieen 

Porter scheidt de focusstrategie in tweeen in kostenfocus en van Porter [19851-
differentiatiefocus, deze termen zijn enigszins verwarrend. Kostenfocus dient te warden opgevat als 
kostenreductie binnen een marktsegment en differentiatiefocus als differentiatie binnen een 
marktsegment. Beiden hebben gemeen dat ze zich richten op een bepaald marktsegment en niet op de 
complete markt. 
Om te kunnen overleven zullen organisaties zich op een van de vier concurrentiestrategieen toe moeten 
leggen. Tegelijkertijd zal op de andere strategieen een bepaald minimum moeten warden behaald om te 
kunnen opereren in de snel veranderende, competitieve bedrijfstakken van vandaag de dag. In bijlage 1 is 
meer informatie over de generieke concurrentiestrategieen van Porter te vinden . 

De drijvende krachten van Tregoe en Zimmerman 
Ramakers opteert in haar onderzoek voor de drijvende 
krachten van Tregoe en Zimmerman (1980, in: Ramakers, 
2008] als concept voor de bedrijfsstrategie. De studies van 
Nourse en Roulac (2003] en Scheffer, Singer en Van 
Meerwijk [2006] maken ook gebruik van de drijvende 
krachten. 
Tregoe en Zimmerman zijn de scheppers van de drijvende 
krachten en definieren het als: "de bepalende factor van 
het werkingsgebied van toekomstige producten en 
markten" [Tregoe en Zimmerman, 1980, in: Ramakers, 
2008]. Hun onderzoek brengt naar voren dat er negen 
fundamentele strategische gebieden zijn, die de aard en de 
richting van iedere organisatie be'invloeden. De negen 
drijvende krachten zijn in tabel 3.1 op een rijtje gezet. In elk 

;ln.:i0 1At ,;mrw:H .:>!ing d1 ~r•st1:n -;- r, m ,1 .-!-. t,::11 
do.:-,r ;,e.:hn::,J-:-gts<.il ':' ,:--.xpie- rris-e 

ik\1r:jr".m1dd-::!':!n bf:.:,d1i.icJ..,_;1~ ;?;'. ;P.-b1 ,,ik 1,1 .-,n s.p-: dli ,;' l.r? 
b ,:>d:"!ihf/'1((1 ,j ~ ~I) {vb. §ll'.I Oii'!'=h.ifr~n) 

Tabel 3.1 De drijvende krachten van Tregoe en 

Zimmerman [1980]. 

15 Michael Porter is professor aar. de Harvard Business School. Hij is een icoon op managementgebied en heeft veel invloedrijke 
theorieen op zijn naam staan, waaronder het vijfkrachtenmodel, waardeketenmodel en de generieke concurrentiestrategieen. 
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bedrijf is tenminste een van de negen strategische gebieden de drijvende kracht van de organisatie. In 
bijlage 2 worden de drijvende krachten inhoudelijk verduidelijkt. 

De organisatie 
Het huisvestingsbeleid van een organisatie kan onmogelijk gebaseerd worden op alleen een drijvende 
kracht of generieke concurrentiestrategie. Ra makers en De Vries betrekken daarom ten behoeve van een 
goede afstemming tussen organisatie en huisvesting oak verschillende organisatorische aspecten als input 
in het proces. 
Deze aspecten dienen te warden ge'inventariseerd aan de hand van een zogenaamd ondernemingsprofiel. 
In dit ondernemingsprofiel warden strategische keuzes van de organisatie uiteengezet die hun weerslag 
hebben op het huisvestingsbeleid, zoals de bedrijfscultuur, de primaire processen binnen de organisatie 
en het marktsegment waarin de organisatie opereert. 
De Vries heeft voor de ontwikkeling van haar model verschillende organisatorische aspecten in kaart 
gebracht. Zij noemt dit contextvariabelen en bedoelt hiermee alle mogelijke krachten die de context 
bepalen waarin huisvesting zich in de toekomst zal bevinden. lkiz-Koppejan, Van der Voordt en Hartjes
Gosselink (2009] spreken in plaats hiervan ook wel van het speelveld van organisatiegericht huisvesten. 
In bijlage 3 zijn de contextvariabelen uit de door De Vries onderzochte organisatiemodellen te zien. In het 
volgende hoofdstuk zal warden gekozen welke contextvariabelen er deel uit maken van het 
ondernemingsprofiel. 

3.3 Afstemmingsproces van vastgoedstrategieen 

Het door De Jonge et al. (2008) benoemde ontwerpproces van een vastgoedstrategie (zie figuur 3.1) is 
feitelijk een afstemmingsproces. In dit afstemmingsproces staat enerzijds het organisatiebeleid (en de 
ondersteunende functies) en anderzijds het huisvestingsbeleid. Het belang van een juiste afstemming 
tussen huisvestingsbeleid en organisatorisch beleid wordt door iedere auteur op het gebied van CREM 
benadrukt. 
Hoe deze afstemming kan worden bewerkstelligd is een vraag die menig onderzoeker zich al heeft 
gesteld. Ramakers (2008) heeft de strategische afstemming onderzocht en zij concludeert na een 
uitgebreide literatuurstudie dat geen van de acht bestudeerde studies leidt tot een optimale afstemming. 
Zij ziet het afstemmingsproces, dat ingewikkeld en managementintensief is, en het gebrek aan uniforme 
bedrijfsstrategieen als grootste struikelpunten . 
De afstemmingsmethoden die uitgaan van de drijvende kracht en de generieke concurrentiestrategieen 
uit de vorige paragraaf zullen hieronder warden besproken. 

A/stemming op basis van de generieke cancurrentiestrategieen 
De Vries selecteert de te volgen vastgoedstrategieen door te kijken naar de theorie van Tregoe en 
Zimmerman over generieke concurrentiestrategieen. 
Op basis van de te volgen bedrijfsstrategie is de voornaamste organisatorische doelstelling (het 
prestatieaspect) bloot te leggen om vervolgens tot de bijbehorende vastgoedstrategieen te komen. Dit is 
in tabel 3.2 weergegeven. 
De afstemmingsmethode van De Vries is 
echter een sterke simplificering van het 
ingewikkelde en managementintensieve 
afstemmingsproces. De methode geeft een 
richting aan waarin het huisvestingsbeleid 
zou moeten warden ontwikkeld, het is min 
of meer een globale indicatie van wat van 
belang is op het gebied van huisvesting. Als 
de afstemmingsmethode van De Vries te 
strikt wordt genomen, zou het namelijk 
betekenen dat er slechts drie verschillende 
standaardprocedures zijn voor het 

Bedrijfsstrategie Prestatieaspect Vastgoedstrategieen 

(Porter) 

Cost leadership en Winstgevendheld Kosten reduceren, waardecreatie doer 
focus op kosten lnzet van activa, flexibiliteit verhogen 

Differentiatle Productivitei: Werknemerstevredenheid verbeteren, 
lnnoverend vermogen stimulecen 

Focus op Onderscheidend Marketing en verkoop ondersteunen, 
differentietie vermogen rultuur veranderen, productiviteit 

verhogen 

Tabel 3.2 De generieke bedrijfsstrategleen gekoppeld aan de drie 
prestatieaspecten en de vastgoedstrategieen [Bewerking van: De Vries, 
2007) 
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huisvestingsbeleid. De gewenste invulling van het huisvestingsbeleid (het kiezen van te volgen 
vastgoedstrategieen) kan dus onmogelijk worden bepaald door afstemming op basis van alleen een 
concurrentiestrategie. De afstemmingsmethode is desondanks goed bruikbaar en zal in het volgende 
hoofdstuk uitgebreider worden besproken. 

A/stemming op basis van de drijvende krachten 
Scheffer, Singer en Van Meerwijk [2006] kiezen de te volgen vastgoedstrategieen door de drijvende 
kracht(en) binnen de organisatie in kaart te brengen. In bijlage 4 is de matrix van Scheffer, Singer en Van 
Meerwijk weergegeven waaruit is af te !eiden op welke vastgoedstrategieen er dient te worden ingezet 
als de drijvende kracht(en) van de organisatie zijn bepaald. 
Afhankelijk van de drijvende kracht(en) binnen een organisatie zijn een of meerdere vastgoedstrategieen 
geschikt om deze kracht te ondersteunen. Voor een effectieve bijdrage van huisvesting aan de 
bedrijfsstrategie dient er nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de vastgoedstrategieen die 
corresponderen met de betreffende drijvende krachten. 
De matrix is tot stand gekomen na het bestuderen van literatuur die ingaat op de relaties tussen de 
drijvende krachten en de toegevoegde waarden van CREM. De relaties zijn echter in sommige gevallen 
niet te onderbouwen of zijn te vrij naar interpretatie. Een ding dat wel zeker is dat de 
afstemmingsmethode een leidraad biedt voor het op te stellen huisvestingsbeleid. Ook de afstemming op 
basis van de drijvende krachten zal daarom in het volgende hoofdstuk terug komen . 

3.4 Vastgoedstrategieen op porte/euilleniveau 

Vastgoedstrategieen nemen een centrale rol in binnen het te ontwikkelen model: ze worden gebruikt om 
enerzijds bedrijfskundige doelstellingen te verwezenlijken en anderzijds om beslissingen over 
vastgoedingrepen te structureren. Door hun cruciale rol in het model zullen de vastgoedstrategieen in 
deze paragraaf uitvoerig worden besproken . 

Een vastgoedstrategie is gebruikmakend van de definitie van CREM te definieren als: "Een plan van 
handelen om de bijdrage van vastgoed aan de gebruikende organisatie en de kansen voor het bieden van 
toegevoegde waarde aan de core business te vergroten en te bevorderen". In plaats van een 
vastgoedstrategie wordt er ook vaak gesproken over een toegevoegde waarde van CREM. 
Vastgoedstrategieen, of de toegevoegde waarden van CREM, worden ingezet om bedrijfskundige 
doelstellingen te behalen en de core business te ondersteunen. De inzet van meerdere strategieen 
tegelijkertijd is gebruikelijk. 

In Ramakers' onderzoek [2008] wordt geconcludeerd dat Lindholms lijstje met vastgoedstrategieen het 
meest compleet is. Er zijn weinig noemenswaardige verschillen met lijstjes van andere auteurs als De 
Jonge et al. [2008] en De Vries [2007] op te merken. De enige toegevoegde waarde die door Lindholm niet 
wordt genoemd, is het ondersteunen van de bedrijfscultuur. Lindholm stelt het ondersteunen van de 
bedrijfscultuur min of meer gelijk aan het stimuleren van het innoverend vermogen en kiest er voor om 
alleen de laatste als toegevoegde waarde in het lijstje op te nemen. 
Dit is in mijn ogen en in die van De Jonge et al. [2008] 
onterecht aangezien deze twee toegevoegde waarden zich 
duidelijk van elkaar onderscheiden en op verschillende 
manier de kernactiviteiten van de onderneming 
ondersteunen. 
Na toevoeging van de strategie 'bedrijfscultuur 
ondersteunen' ontstaat het lijstje met vastgoedstrategieen 
dat in het vervolg van deze scriptie zal worden gehanteerd

16
, 

deze is te zien in het kader hiernaast. 

• Kosten reduceren; 
• Productiviteit verhogen; 
• Werknemerstevredenheid verbeteren; 
• Waardecreatie door inzet van activa; 
• Flexibiliteit verhogen; 
• Marketing en verkoop ondersteunen; 
• lnnoverend vermogen stimuleren; 
• Bedrijfscultuur ondersteunen. 

16 In de toekomst zullen er uit onderzoeke:1 bi:1nen het vakgebied nag wel andere lijstjes op blijven dui ken . Het bedrij fskundige 
karakter van CREM is hier debet aan, het vakgebied is namelijk verre van een exacte wetenschap en kent zodoende niet een 
waarheid of op!ossing. De identificatie van de toegevoegde waarden van CREM staat of valt met de ervar!ngen en intuitie van de 
onderzoeker. Daarnaast kan het perspectief van waaruit men CREM beschouwt een ander licht op de zaak werpen. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HU!SVESTING 



) 

Hoofdstuk 3 Verdiepingsslag theorie: de aanzet tot het model 

De acht vastgoedstrategieen zullen hierna afzonderlijk warden besproken. De volgorde van bespreken 
geeft in grote lijnen de mate weer waarin de vastgoedstrategieen warden gevolgd in 200417

, Lindholm 
heeft vastgoedverantwoordelijken binnen CREM-pioniers hier namelijk over ge'interviewd. 

Het reduceren van kosten wordt (nog steeds) gezien als de meest gebruikelijke manier om waarde toe te 
voegen aan de kernactiviteiten binnen de onderneming. Alie literatuurstudies (h)erkenden kostenreductie 
als vastgoedstrategie en dit is niet verwonderlijk. Kostenbesparing heeft natuurlijk ook een directe 
uitwerking op de winstgevendheid en daarmee op de financiele prestaties van een onderneming wat de 
herkenbaarheid ten goede komt. Kostenreductie is door zijn concrete uitwerking een veel in de praktijk 
voorkomende vastgoedstrategi e. 
Verschillende auteurs18 zijn echter kritisch over een (te) grate nadruk op het kostenaspect binnen het 
huisvestingsbeleid van organisatie, het inzetten op kostenreductie als enige vastgoedstrategie zal op den 
duur leiden tot het niet benutten van kansen op het gebied van huisvesting. Puur snijden in de 
huisvestingskosten heeft een duidelijk effect op de korte termijn resultaten, maar ondermijnt in veel 
gevallen de lange termijn visie van de organisatie volgens Lindholm (2008]. 

Net als kosten reduceren is het verhogen van de productivitelt een vrij gangbare manier om waarde toe 
te voegen aan de organisatie, bijna tweederde van de vastgoedverantwoordelijken die Lindholm heeft 
ge·interviewd noemt productiviteitsverhoging als vastgoedstrategie. Evenals kostenreductie wordt het 
verhogen van de productiviteit door alle auteurs als vastgoedstrategie genoemd. 
Als de te volgen vastgoedstrategie het verbeteren van de productiviteit is, wordt de winstgevendheid 
vanzelfsprekend verbeterd. De ingrepen die de productiviteit doen veranderen zorgen er namelijk voor 
dat werknemers efficienter en effectiever functioneren. 

Doordat zakelijke dienstverlening doorgaans erg kennisintensief is, wordt er over werknemers in 
bedrijfskundige kringen ook wel gesproken van het menselijk kapitaal. De werknemers zijn van groat 
belang voor een kantoorhoudende organisatie en daarom wordt werknemerstevredenheid door 
vastgoedverantwoordelijken als algemeen middel erkend om te komen tot waardecreatie. 
De meeste ingrepen bij deze vastgoedstrategie hebben betrekking op de werkplek, dit komt doordat de 
werkplek het dichtst bij de menselijke beleving van een kantoorbaan staat. Ondernemingsvastgoed 
be'invloedt op indirecte wijze het personeelsbeleid, door middel van de werkplek kan namelijk de 
werknemerstevredenheid be'invloed warden en daarmee kan geschikt personeel warden aangetrokken en 
behouden. Naast de directe werkomgeving wordt ook locatiekeuze een steeds belangrijker aspect van 
CREM, werkgevers zouden hun bedrijfsprocessen vanuit het oogpunt van werknemerstevredenheid 
moeten huisvesten op locaties die aantrekkelijk zijn voor werknemers. Tevreden werknemers 
functioneren immers beter en daardoor warden indirect de opbrengsten en de winstgevendheid 
verbeterd. 

Flexibllitelt als vastgoedstrategie geeft een grate verscheidenheid aan mogelijkheden om tot verbetering 
van de organisatieprestaties te komen. Flexibiliteit kan namelijk vrij ruim worden ge'interpreteerd, zo 
bestaat er flexibiliteit in fysieke, financiele en functionele zin [Lindholm, 2008]. Alie auteurs noemen 
flexibiliteit als vastgoedstrategie in hun onderzoek. 
Door de recente economische laagconjunctuur is de vraag naar flexibiliteit in al haar verschijningsvormen 
aangewakkerd. De planningscycli zijn korter geworden en dit heeft gevolgen voor de match tussen de 
ruimtevraag van een organisatie en het aanbod op de markt [Buck, 2009]. Flexibiliteit staat daardoor 
meer dan ooit in de schijnwerpers. 
Flexibiliteit op de werkvloer, dus fysieke en functionele flexibiliteit, is momenteel ook een hot issue in het 
bedrijfsleven. lnmiddels zijn verschillende concepten doorgebroken zeals de invoer van flexplekken, 

17 De definitieve versie van Lindholms proefschrift is in ma art 2008 tot stand gekomen en de interviews zijn in het eerste halfjaar van 
2004 afgenomen. De interviewresultaten van Lindholm schetsen dus de situatie van CREM en haar speelveld (economische context!) 
van 2004 en niet die van 2008. 
18 (Lindholm, 2008], [De Vries, 2007] en [Schoonhoven en Van Griensven, 2008]. 
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(deze concepten vallen onder de ingrepen 
werkplekinnovatie en werkomgevnigsconcept). Oak blijkt er meer aandacht te zijn voor multifunctionele 
werkplekken en indelingsvarianten [Buck, 2009]. 
Flexibiliteit in financiele zin heeft vooral betrekking op de inhoud van contracten . De korter wordende 
bedrijfshorizon, en dus de planningscyclus, van kantoorgebruikers staan haaks op de intentie van 
verhuurders om langetermijncontracten af te sluiten. Hierbij kan gedacht warden aan het prefereren van 
huur boven koop, het vastleggen van breekclausules in huurcontracten en het opnemen van uitbreidings
of krimpopties in huurcontracten. Hierbij dient te warden opgemerkt dat (financiele) flexibiliteit een 
prijsopdrijvend effect met zich meebrengt; een grotere flexibiliteit leidt haast automatisch tot een hogere 
huurprijs doordat de verhuurder een grater risico loopt. 

Waardecreatie door inzet van activa beschouwt 
ondernemingsvastgoed als kapitaal en bekijkt de 
bijdrage van vastgoed puur vanuit een financieel 
perspectief. Bij het managen van de 
vastgoedportefeuil!e is vooral de timing van en de 
verkoop van objecten van belang. Alie auteurs erkennen 
de meerwaarde van actief management van de 
vastgoedportefeuille en haar waarde. 
Sale-and-lease-back wordt vaak als middel ingezet ten 
gunste van deze vastgoedstrategie, in het kader 
hiernaast wordt dit fenomeen enigszins uitgediept. 

Het ondersteunen van marketing en verkoop is een 
vastgoedstrategie met een indirect effect op de 
organisatieprestaties. Door onder andere strategische 
locatiekeuzes en de uitstraling van het gebouw kan 
bijgedragen warden aan marketing en verkoop van de 
onderneming en daarmee aan de organisatieprestaties. 
Bereikbaarheid en zicht op de locatie zijn 
sleutelaspecten om de aandacht van klanten te trekken 
en dus om omzet te genereren. De uitstraling van het 
gebouw kan ingezet warden om het bedrijf onder de 
aandacht van haar (toekomstige) leveranciers, 
werknemers, klanten en investeerders en op die manier 
indirect waarde toe te voegen aan de organisatie. 
Appel-Meulenbroek et al., [2010] hebben onderzoek 
gedaan naar de bijdrage van ondernemingsvastgoed aan 

Sale-and-lease-backtransacties hebben de 
afgelopen Joren veelvuldig plaatsgevonden in 
het bedrijfsleven. Het opmerkelijke aan sale
and-lease-back is dat het weliswaar de waarde 
van de vastgoedportefeui/le maximaliseert, 
maar tegelijkertijd de overall 
huisvestingskosten in de daaropvolgende 
exploitotieperiode veelal omhoog doet schieten. 
Deze vostgoedingreep bedient de twee 
hierboven genoemde doelstellingen dus op 
tegengestelde wijze. 
Ondememingen die sole-and-lease-back 
overwegen dienen derhalve vooraf een 
afweging te maken of men dringend behoefte 
heeft aan liquide middelen of dat men gebaat is 
bij lagere overall huisvestingskosten gedurende 
een lange periode. Sale-and-lease-back is 
immers te vergelijken met een spaarpot die 
kapot gegooid wordt, om daor vervolgens de 
verplichting tegenover te krijgen om iedere 
week naar verhouding meer geld in een andere 
spaarpot terug te storten . Vooral in 'slechtere 
tijden' blijken organisaties vook geneigd om 
met hun vastgoed bi} te dragen aan de 
finonciele positie om zodoende de behoefte aan 
solvabiliteit en liquiditeit het hoofd te kunnen 
bieden [Brounen, 2003 in: De Vries, 2007]. 

de corporate identity van zakelijke dienstverleners. Zij concluderen dat 
belangrijker is dan het gebouw. 

de locatie voor corporate identity 

Een vastgoedstrategie die minder vaak wordt genoemd is het stimuleren van het innoverend vermogen 
binnen een onderneming. Door de grote concurrentieslag onder met name het kennisintensieve 
bedrijfsleven wordt innovatie steeds belangrijker. 
Het kennisintensieve bedrijfsleven heeft behoefte aan werkplekken die het innoverend vermogen van 
werknemers ondersteunen. Op werkplekniveau dient er een inspirerende omgeving te warden gecreeerd, 
waardoor de eindgebruiker goed functioneert en zich thuis voelt, dit zal op zijn beurt leiden tot een 
opbrengstengroei. 

19 
Het Nieuwe Werken is een in itiatief om faciiity management, HRM en ICT beter op elkaar af te stemmen metals doe! mensen in 

staat te ste llen zelf te kiezen waar, wanneer er: hoe samen te werken. Meer product!eve en gemotiveerde medewerkers lelden tot 
duurzame groei van organisaties. 
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Het ondersteunen van de bedrijfscultuur is een vastgoedstrategie die door Lindhom niet als zodanig 
wordt erkend. Bewaking en/of ondersteuning van de bedrijfscultuur is echter een wezenlijke toegevoegde 
waarde van CREM, die niet valt te scharen ender de overige vastgoedstrategieen. Dit aspect is vooral van 
groat belang wanneer de bedrijfscultuur in het geding dreigt te komen, zeals in situaties als overnames en 
fusies. Ook in gevallen van centralisatie of juist decentralisatie is bewaking van de bedrijfscultuur erg 
belang. Dergelijke trajecten zijn door proactieve inzet van huisvesting te stroomlijnen. 

Onderzoek van Ernst & Young uit 2005 heeft uitgewezen dat het gros van de ondernemingen slechts 
beperkt bekend is met het fenomeen vastgoedstrategieen. Het hebben van een vastgoedstrategie is 
eigenlijk helemaal geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet voor multinationals. Onder Nederlandse 
multinationals blijkt liefst een derde geen vastgoedstrategie te hebben. Veel organisaties hanteren 
daarnaast een te simpele of onjuiste vastgoedstrategie. De inhoud van de vastgoedstrategieen van 
multinationals stelt in veel gevallen oak nog eens erg weinig voor [Siemens et al., 2005). 
De vastgoedstrategieen zijn ook nog eens veelvormig en warden telkens anders benoemd. Zo bestaat er 
binnen de ene onderneming een lange termijn huisvestingsplan en spreekt men binnen een andere 
onderneming over een beleidsnotitie. 
De voornaamste redenen voor ondernemingen om wel een vastgoedstrategie op te stellen zijn de relatief 
hoge huisvestingskosten en het grote vermogensbeslag dat gepaard gaat met ondernemingsvastgoed 
[Siemons et al., 2005) . 

3.5 Uitvoeringsproces van vastgoedstrategieen 

Om de vastgoedstrategieen tot uitvoering te kunnen brengen zijn er een aantal te plegen 
vastgoedingrepen en -beslissingen aan te wijzen. Hier is literatuuronderzoek naar verricht en daaruit zijn 
vier wezenlijke literatuurstudies naar voren gekomen waarin huisvestingsingrepen warden gekoppeld aan 
de vastgoedstrategieen, te weten [Lindholm, 2008], [De Vries, 2007), [De Jonge, 1996] en [Schoonhoven 
en Van Griensven, 2008] . 
Tabel 3.3 op de volgende pagina toont een grote matrix waarin 35 huisvestingsingrepen zijn uitgezet 
tegen de verschillende vastgoedstrategieen . Uit de matrix valt te herleiden welke ingrepen de 
verschillende strategieen be'invloeden en welke auteurs de ingrepen als zodanig hebben genoemd in 
zijn/haar onderzoek20

. Voor iedere vastgoedstrategie zijn tevens de in te zetten huisvestingsingrepen en 
beslissingen te bepalen door in de kolom van de betreffende strategie te kijken. 

Na bestudering van de matrix wordt al duidelijk dat vastgoedstrategieen elkaar kunnen versterken, maar 
ook kunnen tegenwerken. De vastgoedstrategieen hebben daarnaast ook onderling invloed op elkaar, zo 
draagt het verbeteren van de cultuur bij aan een grotere werknemerstevredenheid. Het vergroten van de 
werknemerstevredenheid wordt echter ook apart benoemd. 
Daar komt nog bij dat veel ingrepen een tegengestelde werking hebben: ingrepen en beslissingen die voor 
de ene vastgoedstrategie gunstig zijn, zijn dat in veel gevallen niet voor andere vastgoedstrategieen. Een 
beslissing over bijvoorbeeld het aanbieden van faciliteiten en voorzieningen wordt puur vanuit het 
oogpunt van kostenreductie geheel anders genomen dan vanuit de vastgoedstrategie werknemers
tevredenheid. Ook in sommige ingrepen zelf zit een contradictie besloten . De beslissing om de 
onderhoudsfrequentie te verlagen, kan in eerste instantie tot lagere exploitatiekosten leiden. Op termijn 
kan dit echter forse investeringen vragen als gevolg van achterstallig onderhoud en verstoringen in de 
bedrijfsprocessen, waardoor de organisatie per saldo duurder uit is. 
Globaal kan warden gesteld dat naarmate er meer vastgoedstrategieen warden be'invloed met een 
ingreep of beslissing, het beslissingsproces ingewikkelder zal warden. In een reactie hier op stelt De Vries 
[2007) dat er gezocht meet worden naar de optimale balans tussen alle mogelijke ingrepen om de 
bedrijfskundige doelstellingen te kunnen dienen. 

20 N.B. De lijstjes met vastgoedingrepen en -beslissingen zijn niet uitputtend en er kan overlap in de verschillende ingrepen zitten, de 
ruime interpretatie van de ingrepen staat volledigheid in deze in de weg. De lijstjes geven desondanks wel een goed overzicht welke 
ingrepen een bepaalde strategie dienen. 
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Hoofdstuk 3 Verdiepingsslag theorie: de aanzet tot het model 

Uit de matrix blijkt verder het aantal ingrepen dat een bepaalde vastgoedstrategie dient. 
Vastgoedstrategieen die vrij direct en concreet be'invloedbaar zijn, kunnen door een groter aantal 
ingrepen worden geaffecteerd. Deze blijken ook in de praktijk het vaakst te worden gevolgd, althans dat 
gaven de door Lindholm ge'interviewde vastgoedverantwoordelijken te kennen. Vastgoedstrategieen met 
een vrij duidelijke uitwerking op de bedrijfsvoering (de eerste vier) sorteren effect op korte termijn en 
werken daardoor sneller door op de kernactiviteiten wat be'invloeding van de organisatieprestaties snel 
inzichtelijk maakt. Hierdoor word en ze logischerwijs ook vaker verkozen. Lindholm stelt in een reactie hier 
op dat tastbare en ontastbare vastgoedingrepen en -beslissingen over ondernemingsvastgoed als gelijken 
moeten worden behandeld, omdat beiden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de prestaties van 
een eindgebruiker. 

Omdat de 35 huisvestingsingrepen lastig te hanteren zijn binnen een model is er gezocht naar een 
overkoepelende indeling voor de ingrepen. Deze is gevonden in de veertien beslisvelden die Nourse en 
Roulac in 1993 al hebben opgesteld. Deze veertien beslisvelden zijn in Nourse en Roulacs onderzoek in 
een matrix uitgezet tegen acht vastgoedstrategieen. Hieruit is eenvoudig af te leiden welke beslisvelden 
cruciaal zijn voor welke strategie en waar deze conflicteert met and ere strategieen. 
De lijst met beslisvelden van CREM is naar aanleiding van haar 
gedateerdheid enigszins bewerkt. Negen van de veertien beslisvelden 
van Nourse en Roulac zijn onveranderd als huisvestingsthema 
gehandhaafd. Degene die nieuw zijn toegevoegd of zijn samengevoegd 
zijn dikgedrukt weergegeven in het kader hiernaast. Eigendomsrechten 
is een samenvoeging van eigendomsrechten en contractduur en risico 
& controle is een samenvoeging van controle en risicomanagement. 
Werkplekken en beleidsafstemming zijn als huisvestingsthema's 
toegevoegd. De eerste dient om het beleid nader te kunnen 
specificeren op werkplekniveau en de tweede om te kunnen 
controleren of het huisvestingsbeleid in lijn is met de bedrijfsstrategie 
en strategieen op andere ondersteunende functies (ICT, Human 
Resources, financien). Het beslisveld 'mechanische systemen' is niet als 
huisvestingsthema benoemd. 
Na deze aanpassingen is een lijst met 13 huisvestingsthema's ontstaan, 
deze lijst is opgesomd in het kader hiernaast. De lijst van dertien 
huisvestingsthema's komt in grate lijnen overeen met de elf 

• Locatie 
• Ruimtevraag 
• Eigendomsrechten 

(koop/lease/huur) 
• ldentiteit/uitstraling gebouw 
• Gebouwgrootte en -karakter 
• Voorzieningen en faciliteiten 
• 0mgevingskwaliteit 
• Kantoorconcept (binnen) 
• Werkplekken 
• lnformatie- en 

communicatiesystemen 
• Financiering 
• Rislco en controle 
• Beleldsafstemming (op 

andere strategiei!n) 

onderdelen die lkiz-Koppejan, Van der Voordt en Hartjes-Gosselink (2009] onderscheiden in hun 
huisvestingskeuzemodel. 
De in de literatuur gesignaleerde relaties tussen huisvestingsingrepen en vastgoedstrategieen (zie tabel 
3.3) zijn in de matrix uit Nourse en Roulacs onderzoek toegevoegd. De keuzematrix die hier vervolgens uit 
is voortgevloeid zal in het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd omdat die actief wordt gebruikt in 
het beslissingsondersteunend model. 

3.6 De vastgoedportefeuitle en -ingrepen 

De laatste stap van het in stappenplan van De Jonge et al. (2008) is het realiseren en monitoren van de te 
plegen huisvestingsingrepen. Alleen monitoring zal in deze paragraaf besproken warden omdat de 
realisatie van projecten door het operationele niveau niet behoort tot het model. Monitoring en de 
daarvoor benodigde prestatie-indicatoren zijn van belang om de uitwerking van het huisvestingsbeleid op 
de organisatieprestaties te kunnen evalueren, controleren en verbeteren. 
Met behulp van prestatie-indicatoren kan het functioneren van deelprocessen warden beoordeeld, maar 
oak het functioneren van de totale onderneming. Het gebruik van een set prestatie-indicatoren biedt 
tevens inzicht in de relatie tussen huisvestingsprestaties. Dit helpt vastgoedverantwoordelijken in de 
toekomst bij het nemen van investeringsbeslissingen over huisvesting. Door gerichte monitoring kan de 
mate bepaald warden waarin de vastgoedafdeling haar doelstellingen behaald. Bovendien kunnen de 
voordelen van een professioneel en afgestemd huisvestingsbeleid ten behoeve van de kernactiviteiten 
concreet tot uitdrukking worden gebracht. 
Monitoring dient meerdere doelen tegelijk, men kan door monitoring: 

• doelstellingen communiceren richting werknemers; 
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• het vervullen van de doelstellingen begeleiden; 
• nagaan of strategische doelstellingen behaald warden; 
• de validiteit van de te volgen strategie top-down en bottom-up controleren; 
• de inzet van werknemers om bij te dragen aan de bedrijfsstrategie reconstrueren. 

De hiervoor geschetste mogelijkheden staan in schril contrast met monitoring zoals dat in werkelijkheid 
plaats vindt binnen het bedrijfsleven. Een onderzoek van Ernst & Young naar de visie van ondernemingen 
op hun vastgoed toont de rauwe realiteit : bijna de helft van de bedrijven gebruikt geen indicatoren om de 
prestatie van het vastgoed te meten. Wanneer huisvestingsprestaties al worden bijgehouden, dan zijn ze 
simpel, conventioneel en vaak financieel getint: de kosten per vierkante meter, ruimte per werknemer en 
het leegstandspercentage zijn de meest gangbare prestatie-indicatoren [Siemens et al., 2005]. 
De financiele aard van de gebruikte indicatoren vindt zijn oorsprong in het feit dat prestaties in het 
bedrijfsleven van oudsher geassocieerd worden met het financieel resultaat. De mate van succes wordt 
bepaald door financiele cijfers (bijvoorbeeld de omzet of het rendement op een investering) te vergelijken 
met cijfers uit voorgaande jaren. In jaarverslagen komt huisvesting niet of nauwelijks aan bod en dat 
terwijl ondernemingsvastgoed binnen het vakgebied door velen nog wel wordt beschouwd als het vijfde 
strategisch bedrijfsmiddel. 
De Vries bevestigt na inventarisatie van prestatie-indicatoren op organisatieniveau het gebrek aan 
aandacht voor het meten van huisvestingsprestaties: slechts enkele indicatoren zijn vastgoedgerelateerd 
en geen van de gebruikte indicatoren meet het behalen van organisatiedoelstellingen. Zij stelt dat 
beslissingen over huisvesting "in het meest gunstige geval gebaseerd warden op de investerings- en/of 
exploitatiekosten" [De Vries, 2007]. Hiermee negeren ondernemingen feitelijk kansen op waardecreatie 
door hun huisvesting proactief in te zetten ten gunste van het ondernemingsbeleid. 
De uitspraak van De Vries toont aan dat monitoring van CREM nog sterk in de kinderschoenen staat, dit 
geldt overigens ook nog steeds voor het totale vakgebied, zij het in mindere mate. Zowel Lindholm als De 
Vries constateert een groeiende aandacht voor beheersinstrumenten en benchmarking. 
Vastgoedmanagers blijken sterk behoefte te hebben aan meer innovatieve, strategische indicatoren om 
de impact van wijzigingen in huisvesting op de organisatieprestaties te kunnen evalueren. Het gebrek aan 
deze indicatoren is gelijk het grootste manco van professionele monitoring van CREM. 
Doordat prestatie-indicatoren vrij simpel zijn, stuurt men vooral vanuit een kostenperspectief en niet op 
het behalen van bedrijfskundige prestaties. Men werkt daarmee onbewust een kortetermijndenken in de 
hand (waardoor rendement op de lange termijn dus vaak wordt uitgesloten} en bovendien wordt 
huisvesting niet erkend als bron van concurrentievoordeel. 

Verder is het voor ondernemingen uiterst lastig in beeld te brengen hoe de huisvesting globaal genomen 
scoort. Vooral wanneer vastgoedafdelingen zijn doorgegroeid naar de status van strateeg, hebben de 
vastgoedmanagers behoefte aan instrumenten waarmee de invloed van huisvesting op het presteren van 
de onderneming in kaart gebracht en gemeten kan worden om zodoende proactief te kunnen sturen. 
Hierdoor kan de inzet van huisvesting een rol spelen tijdens de strategische besluitvorming binnen een 
organisatie. 

Er zijn meerdere knelpunten aan te wijzen voor het feit dat monitoring nog weinig wordt toegepast en/of 
succesvol is. Het eerste probleem is dat prestaties alleen gebruikt en bijgehouden warden als een hogere 
autoriteit daar om heeft gevraagd. Daarnaast zijn indicatoren vaak sectorspecifiek en worden ze alleen 
uitgerekend als de benodigde data daarvoor eenvoudig verkrijgbaar is. Daar komt nog bij dat 
dataverzameling en -verwerking omvangrijk en tijdrovend is. 
Een ander probleem is de aard van de bijgehouden prestaties, de indicatoren zijn vooral operationeel in 
plaats van strategisch. Hierdoor kunnen ze alleen gebruikt worden om interne processen te evalueren, 
controleren en verbeteren en dit frustreert de betrokkenheid van CREM bij de algehele bedrijfsvoering. 
Lindholm stelt tot slot dat monitoring vooralsnog tekort schiet door de onvolledigheid. Het effect van 
genomen vastgoedbeslissingen op de organisatieprestaties wordt niet/nauwelijks gemeten. Hierdoor zal 
het voor vastgoedverantwoordelijken lastig blijven om de meerwaarde van CREM voor de kernactiviteiten 
van het bedrijf aan te tonen. 

Om gericht op huisvesting te kunnen sturen zijn er prestatie-indicatoren nodig die aansluiten bij de 
bedrijfsstrategie en de organisatorische succesfactoren. Doordat iedere ondernerning anders is en een 
ander beleid voert, verschilt de te volgen vastgoedstrategie per onderneming en daardoor ook de set 
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prestatie-indicatoren. Er bestaat namelijk geen alomvattende indicatorenset of methode van CREM die 
toepasbaar is voor alle organisaties [Lindholm, 2008). 

Benchmarking biedt weliswaar veel inzicht wat besluitvorming omtrent huisvesting vergemakkelijkt, het 
mag echter niet als de sleutel tot een afgestemd, proactief huisvestingsbeleid worden beschouwd. Zo kan 
vergelijking aan de hand van bestaande kengetallen tot een suboptimale inzet van vastgoed leiden, 
aangezien "de organisatie met de laagste kosten/m2 wet eens de minst productieve kan zijn" [De Vries, 
2007]. Sturen op minimalisatie van de gebouwgebonden kosten zou immers bij het gebruik extra kosten 
kunnen veroorzaken. Om dergelijke foute veronderstellingen te voorkomen dient bij besluitvorming de 
input (de ingezette middelen) te worden gerelateerd aan de prestaties, namelijk de mate waarin 
bedrijfskundige doelstellingen worden gerealiseerd. De Vries stelt voor om afwegingen ten minste te 
baseren op kosten, gebruik en m2

, waarbij de doelstelling van de organisatie als randvoorwaarde 
beschouwd moet worden [De Vries, 2007]. 

3.7 Resume 

Binnen het vakgebied bestaan er tot nog toe slechts enkele modellen en theorieen die er op gericht zijn 
om het besluitvormingsproces omtrent huisvesting te optimaliseren. Lindholm [2008), De Jonge et al. 
[2008) en De Vries (2007) hebben modellen ontworpen met een dergelijke strekking en zijn daardoor 
goed bruikbaar bij het ontwikkelen van het beslissingsondersteunend model. 

Het door De Jonge et al. geschetste procesmodel is een algemeen model ten behoeve van het opstellen 
en implementeren van huisvestingsbeleid. Deze wordt gebruikt als kapstok bij het ontwikkelen van het 
beslissingsondersteunend model. Er kunnen aan het model van De Jonge et al. verschillende theorieen 
worden gehangen. 

Voor alle vijf fasen van het procesmodel van De Jonge et al. zijn geschikte theorieen gevonden die 
invulling kunnen geven aan het uiteindelijke beslissingsondersteunend model. De organisatie en haar 
strategie zijn in te vullen met de drijvende kracht van Tregoe en Zimmerman, de generieke 
concurrentiestrategie van Porter en het ondernemingsprofiel van Osgood. 
In de volgende fase, het afstemmingsproces van vastgoedstrategieen, zijn er twee bruikbare 
afstemmingsmethoden van De Vries en Scheffer, Singer en Van Meerwijk gepresenteerd. De verschillende 
vastgoedstrategieen die hieruit voort kunnen komen zijn in de volgende fase (vastgoedstrategieen op 
portefeuilleniveau) nader omschreven. 
Hoe deze vervolgens tot uitvoering kunnen worden gebracht is aan de hand van de keuzematrix en 
dertien huisvestingsthema's te bepalen. Tot slot is monitoring als laatste fase behandeld, hieruit is naar 
voren gekomen dat monitoring voor een goede besluitvorming essentieel is maar nog beperkt van de 
grond komt in de praktijk. 
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Hoofdstuk 4 Het beslissingsondersteunend model (concept) 

De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde literatuur zal in dit hoofdstuk warden verwerkt tot een 
conceptueel beslissingsondersteunend model. De conceptversie zal na een reeks interviews en bijstelling 
naar aanleiding van die interviews resulteren in de definitieve versie van het model. 
In dit hoofdstuk dient daarom de volgende onderzoeksvraag te warden beantwoord: 

Hoe kunnen de model/en en theorieen warden gecombineerd tot een (conceptueel) 
beslissingsondersteunend model? 

De eerste paragraaf zal het model in het algemeen bespreken, verder komen het doel, de structuur en 
het gebruik van het model aan bod. De daaropvolgende paragrafen zullen uiteenzetten hoe de stappen 
van het beslissingsondersteunend model inhoudelijk zijn ingevuld. 

4.1 Het model: doe/, structuur en gebruik 

In het eerste hoofdstuk is geschetst welke knelpunten er spelen met betrekking tot het (her)formuleren 
van huisvestingsbeleid onder middelgrote kantoorhoudende organisaties. De conceptversie van het 
beslissingsondersteunend model, die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd, tracht deze knelpunten voor 
zover mogelijk weg te werken. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal het besluitvormingsproces binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties moeten warden aangepakt. 
Het hoofddoel van het model luidt daarom als volgt: 

Het optimaliseren van het besluitvormingsproces omtrent huisvesting binnen middelgrote kantoorhoudende 

organisaties. 

De achterliggende gedachte van het ontwikkelde model is het creeren van een duidelijke koers op het 
gebied van huisvesting. De doelstelling van de totale scriptie wordt er immers mee gediend, het model 
stelt middelgrote kantoorhoudende organisaties in staat om, in samenwerking met een deskundig 
adviseur, de besluitvorming omtrent huisvesting te optimaliseren. 

Om het huisvestingsbeleid te kunnen (her)formuleren is er allereerst behoefte aan een model dat 
structuur en houvast biedt in het besluitvormingsproces. De structuur van het model zal warden 
gebaseerd op de procesmodellen die in de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd. 
Naast een degelijke, herkenbare structuur zal het model inhoudelijk moeten warden vorm gegeven. Er zit 
een zekere contradictie besloten in de invulling van de verschillende stappen: deze dient enerzijds aan te 
sluiten bij de doelgroep en anderzijds te warden gebaseerd op beproefde literatuur. In het model wordt 
een groat aantal inhoudelijke aspecten uit de CREM-literatuur ten opzichte van elkaar gepositioneerd. 

Het optimaliseren van het besluitvormingsproces is niet het enige doel dat gediend wordt met het 
ontwikkelen van het beslissingsondersteuend model, het model biedt middelgrote kantoorhoudende 
organsaties de mogelijkheid om het huisvestingsbeleid in rap tempo te professionaliseren. Gebruik van 
het model zal namelijk een aantal subdoelen kunnen dienen die de professionalisering van CREM binnen 
de organisatie bespoedigt: 

• 

• 

• 

Bewustwording - Het creeert bewustwording bij betrokkenen over de stappen en hun onderlinge 
relaties (zowel inhoudelijk als procesmatig); 
Onderbouwing van keuzes - Overwegingen die ten grondslag liggen aan beslissingen warden beter 
onderbouwd met opgedane ervaring en beproefde literatuurstudies; 
lnzicht- Het biedt inzicht in het functioneren van huisvesting binnen de organisatie; 
Duide/ijkheid - Het biedt duidelijkheid en transparantie richting alle betrokkenen (projectleden, 
managers, medewerkers, etc.) doordat het huisvestingsbeleid is vastgesteld; 
Communicatie - Het maakt doelen, afwegingen, beslissingen en keuzes meer communiceerbaar 
binnen de organisatie door het invoeren van een eenduidig begrippenkader; 
Verwachtingspatroon en ralverdeling - Het draagt indirect bij aan een reeel verwachtingspatroon en 
een ingekaderde rolverdeling doordat de koers al is uitgestippeld; 
Toetsing en reflectie - Voor keuzes met betrekking tot huisvesting kan getoetst warden in hoeverre 
deze het organisatiebeleid ondersteunen, dit kan ook achteraf plaatsvinden. 
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Om deze subdoelen te kunnen bereiken zal het model wel op een juiste manier gebruikt moeten warden . 
Het besef dat het beslissingsondersteunend model een hulpmiddel is, is hierbij een belangrijke 
voorwaarde : het model is geen gebruiksaanwijzing die absolute waarheden verkondigt en/of bepaalde 
handelingen voorschrijft. 
Als het model als hulpmiddel wordt gebruikt kan het een belangrijke leidraad vormen die beleidsbepalers 
dwingt doordachte antwoorden te geven op basis van rationele gronden. Onjuist gebruik zal echter in veel 
geval!en resulteren in huisvestingsbeleid dat matig tot slecht past bij de organisatie en haar strategische 
koers. De kans dat er foute veronderstellingen in het besluitvormingsproces sluipen is immers altijd 
aanwezig en dient zoveel mogelijk te warden ingeperkt. Er dient daarom verstandig te worden 
omgesprongen met deze kwetsbaarheid van het model, betrokkenen zullen te alien tijde kritisch moeten 
zijn op de uitkomsten van de verschillende stappen. 

Het huisvestingsbeleid dient volgens de theorie van Swayne, Duncan en Ginter (2006, in: Ramakers, 2008] 
te warden ingestoken op organisatiebeleid van het meest strategische niveau om de afstemming tussen 
beiden te bevorderen. Het beslissingsondersteunend model begint daarom bewust niet met het 
signaleren van de huidige problemen; 'brandjes blussen' is niet de insteek. In plaats daarvan wordt er 
gestart met het bekijken van de strategische keuzes die nu en in de toekomst zullen spelen binnen de 
organisatie. Hierdoor wordt er vermeden dat het model toewerkt naar voor de hand liggende oplossingen 
die in veel gevallen de strategische afstemming tussen het huisvestingsbeleid en het organisatorisch 
beleid zullen ondermijnen. 
Hoewel de inventarisatie waarmee het model start van een hoog strategisch niveau is, is datgene waar 
uiteindelijk naar toe gewerkt wordt van een operationeel niveau (het plegen van huisvestingsingrepen). 
Naast de verschuiving van het strategisch niveau verschuift het model van grof naar fijn : de keuzes zullen 
gedurende het proces binnen steeds strakkere kaders en op een hoger detailniveau komen te liggen. 

Het model is zowel te gebruiken bij het maken van nieuw huisvestingsbeleid als bij het controleren van 
bestaand huisvestingsbeleid, de werkwijze zal in het ene geval kaderstellend en in het andere geval 
corrigerend zijn. Het model is daarnaast zodanig ontworpen dat het door haar algemene karakter de 
lading dekt voor de doelgroep, de middelgrote kantoorhoudende organisaties. Binnen de doelgroep 
bestaat er nag een grate verscheidenheid aan organisaties: een reclamebureau, een advocatenkantoor, 
een kantoorafdeling binnen Shell, een architectenbureau en een financiele dienstverlener behoren er 
allemaal toe. 
Het algemene karakter van het model staat de toepasbaarheid ervan voor middelgrote kantoorhoudende 
organisaties niet in de weg. Het model kan namelijk warden toegespitst op de organisatie en haar 
belangen door bepaalde aspecten in het proces te benadrukken. In stap 1 bijvoorbeeld warden 
vastgoedstrategieen gekozen aan de hand van aspecten die voor de organisatie belangrijk zijn. Hierdoor 
verschuift ook het accent van het beslissingsondersteunend model en daarmee het huisvestingsbeleid dat 
aan de hand hiervan wordt opgesteld. 

Gebruikmakend van de literatuur uit het vorige hoofdstuk is de conceptversie van het 
beslissingsondersteunend model ontwikkeld (zie figuur 4.1). 

me·thukHge 
P,>ft.eleuille 

NOGO 

Figuur 4.1 De conceptversie van het beslissingsondersteunend model. Het model bevat zes stappen, waarvan de eerste stap 
benoemd is als stap O omdat deze start met de inventarisatie van de organisatie en haar beleid. 

Uit figuur 4.1 wordt duidelijk dat het model bestaat uit de stappen O tot en met 5, die in chronologische 
volgorde dienen te warden doorlopen. Per stap moet telkens consensus worden bereikt voordat men 
verder kan naar de volgende stap, dit is in het model gevisualiseerd met de groene pijl die staat voor GO 
en de rode pijl die staat voor NO GO. Een NO GO duidt dus op herbezinning van de betreffende stap. 
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De grote paarse pijl, van stap 5 terug naar stap 0, staat voor het opnieuw (her)formuleren van het 
huisvestingsbeleid. Als een van de drie krachten uit het CREM-krachtenveld ingrijpend wijzigt zal het 
huisvestingsbeleid opnieuw moeten worden afgestemd op het organisatorisch beleid. De mate waarin de 
krachten veranderen is bepalend voor de noodzaak om het huisvestingsbeleid opnieuw tegen het licht te 
houden: hoe ingrijpender de wijziging in een van de drie krachten van CREM (zie hoofdstuk 1), des te 
meer aanpassing zal het huisvestingsbeleid vergen. Het model zal vervolgens dus oak uitvoeriger moeten 
worden doorlopen om tot gerichte herformulering van het huisvestingsbeleid te komen. Men mag er 
overigens van uit gaan dat de snelheid en handigheid waarmee het model wordt doorlopen toeneemt 
naarmate het model vaker wordt gebruikt. 

In het eerste hoofdstuk is al benadrukt dat in deze scriptie vooral wordt ingegaan op het inhoudelijk 
vormgeven van het model en minder op het procesmatig vormgeven van het besluitvormingsproces. Het 
beslissingsondersteunend model heeft daarom een generieke structuur die eenvoudig en eenduidig is 
voor de totale doelgroep. 
De volgende zes paragrafen beschrijven ieder inhoudelijk een stap van het beslissingsondersteunend 
model. In het vervolg van dit hoofdstuk zal dus naar voren komen hoe de stappen (van het inventariseren 
van de strategische keuzes tot en met de vastgoedingrepen) concreet zijn ingevuld. 

4.2 Stap 0: inventarisatie van strategische keuzes 

Het te formuleren huisvestingsbeleid behoort idea liter een afgeleide te zijn van het organisatorisch beleid. 
In stap O zullen de organisatie en haar strategische keuzes daarom zorgvuldig en met realiteitszin warden 
geanalyseerd. Deze analyse zal met het oog op de toekomst moeten plaatsvinden, het huisvestingsbeleid 
zal immers op de toekomstige in plaats van de huidige organisatie moeten warden afgestemd. 
De mate waarin beleidsbepalers in staat zijn om hun toekomstige organisatie te schetsen, is sterk 
bepalend voor de kwaliteit van het te formuleren huisvestingsbeleid. Bij het schetsen van het 
toekomstbeeld wordt sterk een beroep gedaan op de visie van beleidsbepalers. 

Een grondige inventarisatie van de strategische keuzes die nu en in de toekomst zullen spelen binnen de 
organisatie is het logische gevolg van voorgaande. Er is daarom voor gekozen om in stap O twee 
concepten voor de bedrijfsstrategie naast elkaar te gebruiken en daarnaast nag de organisatie in kaart te 
brengen met het ondernemingsprofiel. 

De twee concepten voor de bedrijfsstrategie zijn complementair aan elkaar, doordat ze in elkaar grijpen : 
de drijvende kracht schetst de interne kracht van de organisatie en de generieke concurrentiestrategie 
schetst de benadering van de markt. De krachten markt en 
organisatie zijn hierdoor beiden vertegenwoordigd in de 
inventarisatie van de strategische keuzes wat de inventarisatie 
zodoende vollediger maakt. In de kaders hiernaast zijn de beide 
concepten voor de bedrijfsstrategie weergegeven . 

Na bestudering van de verschillende lijstjes met contextvariabelen 
in bijlage 3 lijken de aspecten die Osgood (2004, in: De Vries, 
2007] noemt de juiste inhoud te geven aan het 
ondernemingsprofiel. De aspecten van Osgood vormen daarom 
samen het ondernemingsprofiel. 
Het ondernemingsprofiel schetst een vrij compleet beeld van de 
strategische keuzes met betrekking tot de eigen organisatie en de 
markt waarin men opereert. 

Drijvende kracht 

Generieke concurrentiestrategie 

• Missie & visie; 
• Klanten & markten; 
• Producten & diensten; 
• Onderscheidend vermogen; 
• Waarde & cultuur. 

Een ander positief punt aan de aspecten van Osgood is de vertrouwdheid van managers met de aspecten 
doordat ze concreet zijn en de termen als zodanig vaak terug komen in managementtaal. In het kader zijn 
de aspecten te zien die behoren tot het ondernemingsprofiel. 
Zowel in de beide concepten voor de bedrijfsstrategie als in het ondernemingsprofiel komen de 
voornaamste krachten uit het krachtenveld van CREM terug: de markt en de organisatie. Op basis hiervan 
mag er vanuit warden gegaan dat deze krachten beiden voldoende vertegenwoordigd zullen zijn in de 
inventarisatie van de strategische keuzes. In combinatie met de drijvende kracht en de generieke 
concurrentiestrategie vormt het ondernemingsprofiel de input op basis waarvan te volgen 
vastgoedstrategieen warden gekozen. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



Hoofdstuk 4 Het beslissingsondersteunend model (concept) 

4.3 Stop 1: vertaling in vastgoedstrategieen 

In stap 1 vindt het feitelijke afstemmingsproces plaats. Aangezien afstemming cruciaal is voor het 
opstellen van huisvestingsbeleid, zal het grondig worden aangepakt door bij stap 1 twee 
afstemmingsmethoden naast elkaar te gebruiken en ook het ondernemingsprofiel er in te betrekken. 
De grondige aanpak is ingegeven door het feit dat het huisvestingsbeleid in deze stap daadwerkelijk 
gestalte wordt gegeven. Het duwt het huisvestingsbeleid op basis van de organisatie en haar 
bedrijfsstrategie in een bepaalde richting die daarna vrijwel onomkeerbaar is. De wijze waarop stap 1 
wordt gezet is in figuur 4.2 gevisualiseerd. 

1. Afstemmen 

.. 0 ,. " • .:,_ .. .. ' .. ,. ··1 
_, ... ., .., 0 ., " ,. .. ,. = q • ( ~ .... ~ ,, 

- · •• ' •. , • • · 1 
-· • ~ <> ~ 0 0 ·'.• <. 

,: :. :~: : _: :_ : __ :J 
Methode Generieke 
c.oncurn?.ntte-st rategie ~-~=--1=1 l ·-- J ---- --· --1== . ==- 1=- !E? l -~--~·-·---·-L--_ 1 

2. Checken I discussieren 

• K):rnt~n Rt rr.a; kten 
0 Producteo & diemlen 
• Orider<:chetdend vein1or,en 
r. Waarde & cuh:uur 

3. Kiezen 

Kiezen van 1, 2 of 3 
vastgoedstrategieen 

• Kosten reduceren 
• P-roductivite1t v~d,osr:- ,'"! 
• \Nerkn 2.n-1er~tewedenheid verb~"rer,~n 
• \r./:J~1rd t:•a·e~r -2n dr;or ~!Ut~t . .;d ::, i!~~ti v.:1 
• t-! c-x!b1!1te1t verhogt>n 
• M~1. rkt?t ing -P.n vs rk•.:1op c:nrl ~r,:.teun-en 
1.1 lnnoverend vermogen st imuleren 
• Bedrijfscu l t uur ondersteunen 

Figuur 4.2 Stap 1 in beeld gebracht: allereerst het afstemmen aan de hand van de twee methoden, daarna de uitkomsten checken 
aan de hand van het ondernemingsprofiel en discussie op basis hiervan om vervolgens 1, 2 of 3 vastgoedstrategieen te kiezen als 
leidraad voor het huisvestingsbeleid. 

De twee afstemmingsmethoden, van De Vries [2007] en van Scheffer, Singer en Van Meerwijk [2006] zijn 
in het vorige hoofdstuk beschreven en hieruit is naar voren gekomen dat geen van beiden zal leiden tot 
een betrouwbare afstemming tussen het organisatorisch beleid en het huisvestingsbeleid [Ramakers, 
2008]. Beide afstemmingsmethoden kennen zo hun beperkingen, zo is afstemming op basis van de 
drijvende krachttheorie te vrij naar lnterpretatie en afstemming op basis van de concurrentiestrategie te 
zwart-wit . 

Een gevaar dat bij stap 1 op de loer ligt is dat het teveel als een invuloefening wordt beschouwd en 
gehanteerd. Er komt na het halfslachtig invullen van de beide afstemmingsmethoden uiteindelijk altijd 
wel een antwoord uit, het is alleen de vraag of het een goede is. Het model is, zoals hiervoor al is 
opgemerkt slechts een hulpmiddel en de uitkomsten van stap 1 zijn geen absolute waarheden . 

De discussie die voortkomt uit de beide afstemmingsmethoden en de check met het ondernemingsprofiel 
zijn wat dat betreft belangrijker dan de uitkomsten uit de beide afstemmingsmethoden. Er ligt in stap 1 
een belangrijke rot weggelegd voor de consultant binnen het traject door de discussie en de check met 
het ondernemingsprofiel intensief te begeleiden. De beleidsbepalers zullen geprikkeld moeten worden 
om doordachte antwoorden te geven ten behoeve van een voorspoedig besluitvormingsproces. 

De discussie zal uiteindelijk resulteren in het kiezen van een combinatie van vastgoedstrategieen, dit zijn 
idealiter een, twee of drie vastgoedstrategieen. Deze vastgoedstrategie(en) vormen tezamen de rode 
draad van het huisvestingsbeleid, het is een soort van hoofdgedachte achter het te voeren 
huisvestingsbeleid. 
In deze scriptie is er expliciet voor gekozen om geen vastgoedstrategieen te formuleren, doordat dit in de 
praktijk vaak is ervaren als een struikelpunt [Provoost, 2007]. Het gaat er om dat de verbinding tussen het 
organisatorisch beleid en het huisvestingsbeleid sterk is. Dit kan het meest optimaal worden gedaan door 
het kiezen van een combinatie van vastgoedstrategieen om het huisvestingsbeleid aan te sturen . Deze 
handelswijze is ge'introduceerd door Nourse en Roulac [1993] en wordt ook in enkele andere 
afstemmingsmethoden toegepast, zo blijkt uit het onderzoek van Ramakers [2008]. 
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4.4 Stop 2: vastgoeddoelstellingen formuleren 

In stap 2 dienen de te volgen vastgoedstrategieen te worden doorvertaald in geconcretiseerd 
huisvestingsbeleid. Er is voor gekozen om organisaties aan de hand van een aantal huisvestingsthema's 
concrete doelstellingen te laten formuleren. Het meegeven van concrete doelstellingen zal namelijk 
bevorderend werken in het totale proces, terwijl vage richtlijnen het proces juist frustreert [De Puy en 
Van der Schaaf, 2002 in: De Jonge et al., 2008). 

De lijst met huisvestingsthema's die in paragraaf 3.5 gepresenteerd werd, is voortgekomen uit de veertien 
cruciale beslisvelden [Nourse en Roulac, 1993]. Zoals in paragraaf 3.5 al bleek hebben deze cruciale 
beslisvelden na enige aanpassing geleid tot dertien huisvestingsthema's. 
Deze huisvestingsthema's zijn in een matrix uitgezet tegen de acht vastgoedstrategieen. De keuzematrix 
is deels voortgekomen uit Nourse en Roulacs onderzoek en is aangevuld met de in de literatuur gevonden 
relaties tussen huisvestingsingrepen en vastgoedstrategieen uit tabel 3.3. De dikgedrukte termen zijn 
toevoegingen aan de keuzematrix naar aanleiding van de literatuurstudie. 
De keuzematrix illustreert de uitwerking van vastgoedstrategieen op de verschillende 
huisvestingsthema's, deze is weergegeven in tabel 4.1 die hierna volgt. 

Met behulp van de keuzematrix kan inzichtelijk warden gemaakt hoe vastgoedstrategieen van invloed zijn 
op de 13 huisvestingsthema's. Bij het huisvestingsthema 'ruimtevraag' zijn er bijvoorbeeld vier 
vastgoedstrategieen van invloed: kosten reduceren, productiviteit verhogen, werknemerstevredenheid 
verbeteren en flexibiliteit verhogen. Vaak hebben de op een thema van invloed zijnde 
vastgoedstrategieen tegengestelde belangen ten opzichte van elkaar. Dit is in het geval van het 
huisvestingsthema 'ruimtevraag' ook zo. Vanuit het oogpunt van werknemerstevredenheid is een bepaald 
aantal vierkante meters gewenst om comfortabel te kunnen werken. Wanneer men redeneert vanuit de 
vastgoedstrategie kostenreductie zal er meer toegewerkt warden naar het wettelijk vereist minimum. 

Middelgrote kantoorhoudende organisaties dienen dertien vastgoeddoelstellingen te formuleren (een 
voor ieder huisvestingsthema) waarmee het huisvestingsbeleid zal warden aangestuurd. Net als bij stap 0 
is de toekomst wederom van belang, de vastgoeddoelstellingen zullen toekomstbestendig moeten zijn. 
De keuzematrix wordt actief ingezet bij het formuleren van de vastgoeddoelstellingen. Doordat de 
combinatie van te volgen vastgoedstrategieen bekend is en de invloed van de strategieen op de thema's 
in de keuzematrix inzichtelijk is gemaakt, kan er per huisvestingsthema een afweging warden gemaakt 
wat van belang is en wat niet. Op basis van deze afwegingen valt er een doelstelling te formuleren op 
ieder thema. 

Bij het formu leren van doelstellingen 
over de thema's zal een organisatie 
echter altijd rekening moeten houden 
met twee zaken, de balans tussen 
financien en functionaliteit en de 
mogelijke scenario's (zie figuur 4.3). 
De vastgoeddoelstellingen behoren in 
balans te zijn als het gaat om de 
financien ten opzichte van de 
functionaliteit. Orie zaken komen bij het 
formuleren van doestellingen op de 13 
huisvestingsthema's volgens Fritzsche 
[2004, in : De Jonge et al., 2008] telkens 

' I 

Bij formulering van vastgoeddoelstellingen rekening houden met: 

Ba/ans Scenario's 

; ~~~(= doelst~lllngJ 

! flnijntien 

finandele 

··••""'"''" ...,_ .. , 

(2) Minimumwaarde 

~ Streefwaarde 

□ Maximumwaarde 

Figuur 4.3 Bi] het formuleren van vastgoeddoelstellingen dient er rekening te 
warden gehouden met de balans en de scenario's. Het linkergedeelte is een 
bewerking van Fritzsche et al., (2004, in De Jonge et al., 2008). 

terug: ambitie, financiele mogelijkheden en de aanwezige kwaliteiten van het huidige vastgoed. Er heerst 
een continu spanningsveld tussen deze drie zaken en bij het formuleren van de doelstellingen dient hier 
een juiste balans tussen te warden gevonden. 

Naast de balans tussen financien en functionaliteit moet een opgestelde vastgoeddoelstelling rekening 
houden met de toekomst door een scenariogedachte te implementeren. Met toekomstscenario's zullen 
schommelingen binnen het organisatorisch beleid immers opgevangen moeten kunnen warden . Om een 
doelstelling tegen een worst case-scenario of een best case-scenario bestand te maken, zal er per thema 
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een minimum- en een maximumwaarde (wat deze ook moge zijn) worden geformuleerd. De 
tussenliggende streefwaarde vertegenwoordigt de doelstelling bij normale omstandigheden, voor zover 
dat mogelijk is. 

De dertien huisvestingsthema's geven voldoende inhoud aan het huisvestingsbeleid van een 
kantoorhoudende organisatie, de aspecten waar ze van zijn afgeleid zijn door Nourse en Roulac [1993] 
niet voor niets betiteld als de cruciale beslisvelden van CREM. De doelstellingen op de 13 thema 's vormen 
gezamenlijk de toekomstige vraag naar huisvesting van de totale organisatie. Met de dertien 
geformuleerde doelstellingen kan het huisvestingsbeleid gericht tot uitvoering warden gebracht. Stap 2 is 
feitelijk het toetsingskader aan de hand waarvan in een later stadium beslissingen warden genomen over 
mogelijke huisvestingsingrepen. 
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Tabel 4.1 In de keuzematrix zijn de acht vastgoedstrategieen uitgezet tegen de 13 huisvestingsthema's. De dikgedrukte termen 
zijn toevoegingen naar aanleiding van de uitgevoerde literatuurstudie. 
Met behulp van de keuzematrix kan worden bekeken welke invloeden er spelen binnen een thema om op basis daarvan te komen 
tot formulering van een vastgoeddoelstelling (bewerking van: Nourse en Roulac, 1993). 
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Een mogelijk nieuwe huisvestingsthema of vastgoedstrategie is duurzaamheid. Duurzaamheid is een hot 
issue maar komt slechts zeer beperkt aan bod in de in hoofdstuk 2 en 3 gepresenteerde iiteratuur. 
Duurzaamheid maakt in sterk toenemende mate onderdeel uit van het huisvestingsbeleid van 
kantoorhoudende organisaties, zo blijkt uit onderzoek van Jones Lang Lasalle [2010). Jones Lang Lasalle 
heeft onderzoek gedaan naar de invloed van duurzaamheid op het huisvestingsbeleid door 
vastgoedverantwoordelijken binnen kantoorhoudende organisaties naar hun visie op duurzaamheid te 
vragen. Binnen 73% van de Nederlandse kantoorhoudende organisaties staat duurzaamheid in 2010 hoog 
op de agenda van CREM, dit percentage bedroeg in 2008 nag slechts 38%. Maar liefst 86% van de 
kantoorgebruikers geeft bovendien aan plannen op te stellen of acties uit te voeren gericht op het 
realiseren van duurzame huisvesting. 
De exacte rol van duurzaamheid binnen het huisvestingsbeleid is dus nag ongewis: is het een 
vastgoedstrategie, een huisvestingsthema of een invulling van enkele huisvestingsthema's? Tijdens de 
interviews zal de kwestie duurzaamheid daarom aan de experts word en voorgelegd . 

4.5 Stap 3: confrontatie met de huidige portefeuille 

In stap 3 vindt de confrontatie van de toekomstige huisvestingsvraag (de dertien vastgoeddoelstellingen) 
met de huidige portefeuille plaats, in figuur 4.4 is deze confrontatie in beeld gebracht. De vier 
verschillende vlakken staan voor de huidige en toekomstige huisvestingsvraag en het huidige en 
toekomstige aanbod, met dit laatste wordt de vastgoedportefeuille van de organisatie bedoeld. 
De verschillende pijlen tussen de vlakken 
staan voor een aantal beiangrijke relaties. 
Een pijl geeft aan welke inzichten 
vergelijking van de beide factoren oplevert. 

De meest linkse pijl legt een verband tussen 
de huidige huisvestingsvraag en het huidig 
aanbod. De uitkomst van deze vergelijking 
zijn de huidige knelpunten, oftewel de 
problemen die op dit moment spelen binnen 
de organisatie met betrekking tot 
huisvesting. 
Deze knelpunten zijn weliswaar belangrijk, 
maar niet datgene wat organisaties zouden 
moeten blootleggen. Het signaleren en 
vervolgens oplossen van de huidige 

Huidige huisvestingsvraag 

Huidig aanbod 
Vastgoedportefeuil/e nu 

----~• -------
Toekomstig aanbod 

Vastgoedportefeuille in 20?~ 

Figuur 4.4 De verschillende pijlen tonen hoe de huisvestingsvraag en 
het aanbod (de vastgoedportefeuille) zich tot elkaar verhouden in het 
heden en de toekomst [bewerking van: De Jonge et al., 2008]. 

knelpunten leidt in veel gevallen tot korte termijn resultaten en niet tot beleid op de lange termijn. Dit is 
geenszins de bedoeling van strategisch huisvestingsbeleid en oak niet de strekking van het model. Het 
model biedt juist handvatten om de afstemming tussen huisvesting en de organisatie op de lange termijn 
inzichtelijk te kunnen ma ken zodat deze kan warden gemanaged. 

Strategisch huisvestingsbeleid dient te warden afgestemd op de toekomstige organisatie. Het draait in 
stap 3 dus om het blootleggen van de knelpunten tussen de huidige vastgoedportefeuille en de 
toekomstige huisvestingsvraag (de diagonale pijl). 
Hoe scherper organisaties de verwachte ontwikkeling van de organisatie voor de komende jaren kunnen 
schetsen (de bovenste pijl), des te beter kan de toekomstige huisvestingsvraag warden geformuleerd. Het 
aantal jaren dat beleidsbepalers vooruit kunnen kijken is afhankelijk van de bedrijfsmatige horizon en 
deze verschilt met organisatie en de omstandigheden waarin zij opereert. 
Het schetsen van een toekomstbeeld van de eigen organisatie is de laatste jaren lastig gebleken, op de 
crisis van de afgelopen jaren is echter oak geen beleid te ma ken. 

Om de confrontatie met de toekomstige huisvestingsvraag te kunnen maken, zal de huidige portefeuille 
ook daadwerkelijk moeten warden geanalyseerd. De analyse van de portefeuille zal aan de hand van de 
dertien huisvestingsthema's plaatsvinden. Doordat dezelfde thema's oak zijn gehanteerd bij het 
formuleren van de vastgoeddoelstellingen is het eenvoudig mogelijk om de huidige vastgoedportefeuille 
te vergelijken met de toekomstige huisvestingsvraag. 
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4.6 Stap 4: vastgoedingrepen en -beslissingen 

In stap 4 warden de daadwerkelijke beslissingen genomen over de vastgoedportefeuille. De in stap 3 
gesignaleerde knelpunten vormen de input in het besluitvormingsproces, problem en zijn immers in wezen 
de inverse van oplossingen. 
Wat de oplossingen zijn die voortvloeien uit gebruik van het model hangt af van de (mis)match tussen de 
toekomstige huisvestingsvraag en het huidige aanbod (het momenteel in gebruik zijnde vastgoed) in 
kwantitieve en kwalitatieve zin [Bosma, 2008]. Wanneer de mismatch klein is dan kan een functionele 
aanpassing in het gebouw voldoende zijn, is de mismatch groat dan behoort een meer rigoureuze 
huisvestingsingreep als verhuizen tot de mogelijkheden. 

Niet alle gesignaleerde knelpunten zullen warden opgelost, aangezien in een bedrijfsmatige omgeving 
niet alle financiele middelen zullen warden aangewend ten behoeve van een perfecte match tussen 
organisatie en huisvesting. De optimale 
vastgoedportefeuille is dus een utopie, 
hetzelfde geldt voor een perfecte 
afstemming tussen de huisvestingsvraag en 
de vastgoedportefeuille. 
Figuur 4.5 lijkt op het voorgaande figuur, 
maar geeft een volgende fase weer. Uit de 
toekomstige knelpunten (de diagonale pijl) 
volgen de te plegen ingrepen en deze zullen 
op basis van urgentie warden toegewezen 
of afgewezen. Er zal zich, zoals hiervoor al is 
opgemerkt, namelijk nooit de situatie 
voordoen waarin alle te bedenken 
huisvestingsingrepen warden gepleegd ten 
behoeve van een optima le 
vastgoedportefeuille. 

-- - ---~---- - -

Huidige huisvestingsvraag 
Organisat,e nu 

Huidig aanbod 
Vastgoedpartefeuille nu 

Toekomstig aanbod 
Vastgaedpartefeui/le in 20?? 

Figuur 4.5 De verschillende pijlen tonen hoe de huisvestingsvraag en het 
aanbod (de vastgoedportefeuille) zlch tot elkaar verhouden in het heden 
en de toekomst [bewerking van: De Jonge et al., 2008). 

Het draait bij stap 4 dus om het prioriteren van de huisvestingsingrepen. Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties dienen op ieder moment de meest optimale beslissing over huisvesting en 
huisvestingsingrepen te kunnen nemen. Dit betekent dat in de besluitvorming de belangrijkste 
overwegingen helder dienen te zijn. 
Zaken die van belang zijn bij prioritering zijn de essentiele huisvestingsthema's en de grootte van een 
knelpunt. De mate waarin huisvestingsthema's essentieel zijn voor het huisvestingsbeleid van een 
organisatie volgt uit de vastgoedstrategieen die men volgt. De grootte van een knelpunt spreekt als 
criterium voor zich: een dringend probleem dient sneller te worden opgelost. 

Om het nemen van ad-hocbeslissingen zoveel mogelijk uit te bannen warden er op deze plaats een drietal 
overwegingen ge'introduceerd die standaard kunnen worden toegepast bij besluitvorming over 
huisvestingsingrepen: 

• Effecten op prestatievermogen organisatie inschatten; 
• Balans (financien vs. kwaliteit) bewaren; 
• Zowel investerings- als exploitatiekosten beschouwen. 

De eerste overweging is sterk ingegeven vanuit de literatuur en geeft mee dat effecten op het 
prestatievermogen van de organisatie ingeschat dienen te worden21

. 

De tweede overweging is een logische en vindt min of meer al automatisch plaats. Wanneer de balans 
echter fors dreigt uit te slaan naar een van beide zijden zal men de beslissing moeten heroverwegen. 
Tenslotte wordt er sterk gehamerd op het belang van het nemen van beslissingen op basis van de life 

cycle costs in plaats van alleen op de investeringskosten. Met life cycle costs warden dus ook de kosten 
gedurende de exploitatie in de afweging over een huisvestingsingreep meegenomen. 

21 Het prestatievermogen van een organisatie is opgebouwd uit de drie-eenheid winstgevendheid, productiviteit en onderscheidend 
vermogen. De verhouding tussen deze drie aspecten ligt binnen iedere organisatie anders [Tangen, 2005, in : De Vries, 2007) . 
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4. 7 Stap 5: realisatie & monitoring 

In de laatste stap wordt het beleid tot uitvoering gebracht, de realisatie an sich wordt echter niet 
meegenomen in het beslissingsondersteunend model. Monitoring behoort wel tot het model en is van 
belang om het huisvestingsbeleid naar een hoger niveau te kunnen tillen binnen de organisatie. Het 
bijhouden van prestatie-indicatoren biedt namelijk inzicht in het functioneren van huisvesting binnen de 
totale organisatie; voortschrijdend inzicht wordt op een presenteerblaadje aangeleverd. Op basis van het 
vergrote inzicht in het functioneren van huisvesting zijn beslissingen in een later stadium eenvoudiger en 
beter te nemen. 

Een voor de hand liggend probleem van monitoring zal zijn dat middelgrote kantoorhoudende 
organisaties het nut niet inzien van "tijd en energie verslindende prestatiemetingen". Om de 
beleidsbepalers te overtuigen van het nut zal de meerwaarde van prestatiemeting dus eerst fors moeten 
worden benadrukt. Er zal in veel gevallen de nodige overredingskracht nodig zijn om organisaties een 
aantal prestatie-indicatoren te laten analyseren en dan ook blijvend te analyseren. Zelfs binnen CREM
pioniers zal de bereidheid om de huisvestingsprestaties te monitoren soms nog moeten worden 
gekweekt. Het meten van de huisvestingsprestaties zal daarvoor eerst ge"implementeerd moeten worden 
binnen vrijwel alle middelgrote kantoorhoudende organisaties. 

De implementatie van prestatiemeting van CREM binnen een organisatie vergt dus veel aandacht, zeker 
binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties. Als prestatiemeting loopt binnen een organisatie is 
het de bedoeling dat de huisvestingsprestaties periodiek worden gecommuniceerd richting de 
beleidsbepalers, opdat de meest optimale beslissingen over huisvesting kunnen warden genomen. Het 
overkoepelende doel van CREM wordt hiermee eveneens gediend, namelijk: het afstemmen van het 
huisvestingsbeleid op het organisatorisch beleid . 

lndien men bereid is prestatie-indicatoren bij te houden is het vinden van de juiste indicatoren een zaak 
die nauw luistert. Aan de hand van de prestatie-indicatoren zal men immers moeten kunnen nagaan of de 
huisvestingsingrepen en beslissingen de juiste uitwerking hebben op de organisatieprestaties, dit is echter 
niet eenvoudig. 
In het model wordt er naar gestreefd om per vastgoeddoelstelling prestatie-indicatoren te formuleren die 
het mogelijk maken om de betreffende doelstelling te toetsen. Het gaat dus om het meetbaar maken van 
de verschillende huisvestingsthema's, aan ieder thema zal dus minstens een prestatie-indicator warden 
toegewezen. 

Als prestatiemeting eenmaal loopt binnen een organisatie is het slechts een administratieve klus. De 
gegevens moeten dan alleen nog periodiek gemonitord en gerapporteerd worden om daadwerkelijk op de 
prestatie-indicatoren te kunnen sturen. 
Monitoring van huisvestingsprestaties dient de komende jaren nader te warden onderzocht, de 
meerwaarde is nog niet algemeen erkend/bekend wat implementatie in de praktijk in de weg staat. 

4.8 Resume 

Het ontwikkelde model bestaat uit een groot aantal inhoudelijke aspecten uit de CREM-literatuur. In de 
zes stappen die op elkaar aansluiten zijn deze inhoudelijke aspecten met elkaar gecombineerd en 
verbonden. 

Door de strategische keuzes te inventariseren wordt er een set vastgoedstrategieen gekozen die de 
leidraad vormt voor het huisvestingsbeleid. Deze combinatie van vastgoedstrategieen (1,2 of 3) wordt 
vervolgens doorvertaald in dertien vastgoeddoelstellingen en na confrontatie met de huidige 
vastgoedportefeuille vindt er besluitvorming plaats over de te plegen huisvestingsingrepen. Tot slot wordt 
de vastgoedportefeuille continu gemonitord ten behoeve van meer gedegen besluitvorming. 
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Hoofdstuk 5 Het interview en de resultaten 

In het vijfde hoofdstuk wordt het veldwerk van het onderzoek gepresenteerd. Het in het vorige hoofdstuk 
ge'introduceerde beslissingsondersteunend model zal hier aan een eerste test in de praktijk worden 
onderworpen. Het model is immers gedestilleerd uit literatuuronderzoek en zal dus nader getoetst 
moeten warden. Dat gebeurt in dit hoofdstuk door het model voor te leggen aan verschillende experts op 
het gebied van CREM. Dit zijn zowel personen die kennis hebben van de theorie als de praktijk. 

In de eerste paragraaf komt het doel van de interviews aan de orde, hierin zullen ook de interviews zoals 
die met de experts zijn gehouden warden besproken. Vervolgens zullen de interviewresultaten kort 
warden ingeleid. In de daaropvolgende paragrafen komen uiteindelijk de interviewresultaten aan bod in 
drie delen : de ontwikkeling van CREM, het beslissingsondersteunend model en de beoordeling van het 
model. 
Bij de bespreking van de interviewresultaten zal geregeld warden bekeken hoe de resultaten zich 
verhouden tot de bestaande vakliteratuur, die al in het tweede en derde hoofdstuk is besproken. Er zal 
warden bekeken of de interviewresultaten de literatuur bevestigen of juist ontkrachten. Daar waar de 
interviewresultaten de literatuur ontkrachten, zullen in het volgende hoofdstuk aanpassingen aan de 
conceptversie van het beslissingsondersteunend model worden voorgesteld. 
In dit hoofdstuk worden twee onderzoeksvragen beantwoord, namelijk: 

Hoe wordt het huisvestingsbeleid in de praktijk gevoerd binnen middelgrote kantoorhaudende 
organisaties? 

Hoe wordt de toepasbaarheid van het (conceptueel) beslissingsondersteunend model in de praktijk 
beoordeeld? 

5.1 De interviews: doe/, structuur en inhoud 

Uit de inleidende tekst is de rol van de interviews binnen het onderzoek al grotendeels duidelijk 
geworden, namelijk het testen van de conceptversie van het beslissingsondersteunend model om die 
vervolgens uit te kunnen werken tot een definitieve versie. 
Het doel van de interviews is verwant aan de rol binnen het onderzoek, namelijk het aan een eerste toets 
onderwerpen van het beslissingsondersteunend model. Dit doel van de interviews loopt echter uiteen in 
het toetsen van de theoretische onderbouwing en het toetsen van de praktische bruikbaarheid voor 
middelgrote kantoorhoudende organisaties. 

Na een korte evaluatieronde blijken deze twee toetsingen (theorie en praktijk) lastig te verenigen in een 
interview, aangezien er dan grote eisen warden gesteld aan de te interviewen experts en deze daardoor 
wel erg schaars warden. Ten eerste wordt er dan van de experts verlangd dat zij ervaring hebben met het 
opstellen en implementeren van het huisvestingsbeleid van (middel)grote kantoorhoudende organisaties. 
Ten tweede dienen de experts oak nog eens te kunnen beoordelen of het beslissingsondersteunend 
model is gebaseerd op de juiste theorieen en of de keuzes ten aanzien hiervan kloppen . 
Dit heeft er toe geleid dater voor de theoretische onderbouwing een aangepaste versie van het interview 
is gehanteerd. De nadruk ligt binnen dit interview meer op de theoretische onderbouwing, terwijl de 
standaardversie meer focust op toetsing van de praktische toepasbaarheid. 
Het interview gericht op het toetsen van de theoretische onderbouwing heeft een enigszins andere 
bedoeling. Bovendien leidt dit tot een ander zoekprofiel voor de te interviewen experts. Aan de hand van 
verschillende selectiecriteria is namelijk gezocht naar geschikte kandidaten . Hieronder zullen de bedoeling 
en de gehanteerde selectiecriteria van het standaardinterview en het aangepaste interview uiteen 
warden gezet. 

Het standaardinterview (praktische toepasbaarheid) 
De bedoeling van het standaardinterview is om de conceptversie van het beslissingsondersteunend model 
oak daadwerkelijk af te stemmen op de middelgrote kantoorhoudende organisaties. De experts zullen 
voornamelijk vragen krijgen voorgeschoteld over hun ervaringen met CREM binnen (middel)grote 
kantoorhoudende organisaties en hoe zij de bruikbaarheid van het beslissingsondersteunend model 
inschatten voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
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Om in te kunnen schatten of het model ook echt zou kunnen werken in de praktijk is de keuze gevallen op 
consultants in plaats van degenen die binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties beslissen over 
huisvesting (CEO, CFO, controller, manager vastgoed/huisvesting, etc.) . De keuze voor consultants in 
plaats van de feitelijke beslissers is ingegeven door een aantal redenen : 

• consultants hebben in tegenstelling tot de beslissers een helikopterview, zij adviseren meerdere 
organisaties tegelijkertijd (oak professionelere waar van te leren is!) en hebben dus een overzicht over 
ontwikkelingen binnen het vakgebied die beslissers niet/beperkt hebben; 
• de bril op CREM van beslissers zal in veel gevallen gekleurd zijn door de situatie binnen de eigen 
organisatie (de portefeuille, de core business, de organisatiestructuur, etc.) en dit zal leiden tot sterk gekleurde 
antwoorden; 
• consultants zijn vanuit hun dagelijkse werkzaamheden vertrouwd met het werken met modelien, zij zullen 
dus beter in kunnen schatten of een procesmodel, dat gedestilleerd is uit theorie, kans van slagen heeft in de 
vluchtige praktijk . Zij kunnen vervolgens door hun eigen ervaringen ook beter aanbevelingen doen hoe het 
model aangepast dient te warden; 
• de inschatting is dat een groot deel van de middelgrote kantoorhoudende organisaties amper strategisch 
omgaat met haar ondernemingsvastgoed. Er kan in dat geval dan ook weinig geleerd warden van hun 
ervaringen/werkwijze. 

Deze keuze draagt ook negatieve consequenties in zich mee, maar deze wegen niet op tegen de hiervoor 
geschetste voordelen. Door niet beslissers maar consultants te vragen naar de bruikbaarheid van het 
model blijven de antwoorden altijd meningen over de werkelijkheid, die op hun beurt ook weer gekleurd 
zijn. 
De vraag is of het interviewen van beslissers in plaats van consultants zal leiden tot een objectiever 
oordeel over de bruikbaarheid van het beslissingsondersteunend model. In veel gevallen zal het antwoord 
hier nee luiden. Feit blijft dat de antwoorden die consultants geven, derhalve met enige voorzichtigheid 
dienen te warden ge'interpreteerd. Dit is met name het geval bij inschattingsvragen over de 
professionalisering van kantoorhoudende organisaties. 

Op basis van praktische haalbaarheid is een aantal van 15 a 20 te interviewen experts het streven, dit is 
een acceptabel aantal voor een afstudeeronderzoek. De experts zullen warden geselecteerd aan de hand 
van een aantal selectiecriteria. De te interviewen persoon dient: 
✓ werkzaam te zijn binnen een organisatie die onafhankelijk adviseert over huisvestingsvraagstukken; 
✓ ervaring te hebben met het opstellen en implementeren van het huisvestingsbeleid van 

(middel)grote kantoorhoudende organisaties; 
✓ bij voorkeur op de hoogte te zijn van actuele theorieen en modellen die gaan over het ontwerp- en 

implementatieproces van huisvestingsbeleid. 

Het aangepaste interview ( theoretische onderbouwing) 
De nadruk ligt binnen het aangepaste interview net even anders dan binnen het standaardinterview. Het 
interview zal minder ingaan op de praktische toepasbaarheid voor middelgrote kantoorhoudende 
organisaties en meer op de theoretische onderbouwing van het beslissingsondersteunend model. 
De vragen zijn er op gericht om de keuzes ten aanzien van de theorieen (waarop het 
beslissingsondersteunend model is gebaseerd) te checken: zijn de juiste theorieen gebruikt en zijn ze op 
de juiste manier gebruikt? Ook zal de experts gevraagd warden naar hun oordeel over het 
beslissingsondersteunend model en de wetenschappelijke basis die daar aan ten grondslag ligt. 
Om gerichte feedback te krijgen op het model en de gebruikte theorieen dienen de te interviewen 
personen zeer goed op de hoogte te zijn van de vakliteratuur. Zij zullen daarom in het vervolg van het 
onderzoek worden aangeduid als de theoretici. 

Voor het toetsen van de theoretische onderbouwing komt in Nederland een select gezelschap in 
aanmerking, er zullen dus slechts enkele personen als theoreticus worden ge'interviewd. De theoretici 
zullen evenals de consultants worden geselecteerd aan de hand van een aantal selectiecriteria. De te 
interviewen persoon dient: 
✓ actuele en parate kennis te bezitten over theorieen en modellen die gaan over het ontwerp- en 

implementatieproces van huisvestingsbeleid; 
✓ een theoretische achtergrond te hebben binnen het vakgebied van CREM. 
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De twee theoretici die uiteindelijk zijn geselecteerd, zijn mevrouw J. de Vries en mevrouw M. Arkesteijn. 
De keuze voor deze theoretici is gemaakt op basis van hun kennis over het ontwerpen en implementeren 
van huisvestingsbeleid. De Vries heeft instrumenten ontworpen om beide processen te begeleiden en 
Arkesteijn heeft mee gewerkt aan een dictaat waarin meerdere theorieen over het ontwerp- en 
implementatieproces warden beschouwd. Hieruit blijkt hun actuele en parate kennis over modellen en 
theorieen op dit vlak. Een positieve bijkomstigheid is bovendien dat beide theoretici door hun 
onderwijsachtergrond aan de TU Delft vertrouwd zijn met het vormgeven van modellen als degene die in 
deze scriptie ontwikkeld wordt. 

Structuur en inhoud 
De beide interviews (met de consultants en de theoretici) verschillen qua inhoud en structuur uiteindelijk 
niet bijster veel van elkaar. In beide gevallen is er voor gekozen een semigestructureerd interview te 
houden om in een kort tijdsbestek veel informatie los te krijgen en om meer eenduidigheid in de 
onderzoeksresultaten te bewerkstelligen. De interviews zijn begeleid aan de hand van een presentatie, 
met daarin verwijzingen naar de vragen. De vragen zijn zoveel mogelijk voorgelegd aan de hand van 
multiple choicevragen. Naarmate een onderwerp binnen het interview verder de diepte in gaat en/of de 
mening van de consultant/theoreticus gehoord wil warden, is er voor gekozen de vragen een meer open 
karakter te geven. 

In tabel 5.1 is voor de twee interviewversies de inhoud beknopt weergegeven. Na een korte introductie 
van het onderzoek en het interview (onderdeel 1) zijn er over een vijftal onderwerpen vragen gesteld aan 
de experts. 

Onder Onderwerp Stondoordmterview Aongeposte Vrogen over ... 
dee/ (consultants) [ interview {theoretic,) 

1 lntroductie ja ja Geen, introductie onderzoek en interview 

2 tnl'etdende: vragen 4VT71gen - Wm.enranng ~ ervarmgeo met 
k,rntooriloudeGd~ Gr4rallisaties 

3 Deel I: de ontwikkeling 6 vragen 6 vragen Ontwikkeling vakgebied, verschil in 
van CREM ontwikkeling + oorzaken, motieven 

(her)formulering huisvestingsbeleid 

4 Deel' It: het besl~ssmgs• · 13vragen 1hmpn Ervaring 111 beoord'eltng v.1·n de mppen en 
~~~ ti& a&br!Mlu t:Morleifl, 

5 Deel Ill : de case 6 vragen - Stap te zetten voor weinig ontwikkelde 
middelgrote kantoorhoudende organisatie 

6 Beo-ordehng 3vragen 4vragen t.ogtca en vcfk!dlghetdmodel, 
~h&Wletlde Y!iil@A 

Tabel 5.1 De onderdelen van de interviews in chronologische volgorde achter elkaar gezet. lnhoudelijk blijkt het aangepaste 
interview uiteindelijk weinlg te verschillen van het standaardinterview. 

De inleidende vragen (onderdeel 2) zijn niet voorgelegd aan de theoretici, doordat deze specifiek in gaan 
op de ervaringen van consultants met middelgrote kantoorhoudende organisaties en daarom niet 
relevant zijn voor de theoretici. 
De volgende twee onderdelen zijn in beide interviews opgenomen. Vragen over de ontwikkeling van het 
vakgebied en het beoordelen van de stappen en de gebruikte theorieen is voor zowel de consultants als 
de theoretici goed te doen. De nadruk zal voor de theoretici liggen op het beoordelen van de gebruikte 
theorieen en de keuzes die daaromtrent zijn gemaakt. 
De case (onderdeel 5) is niet voorgelegd aan de theoretici. In de case wordt de consultants gevraagd of 
een stap te zetten is voor een imaginaire middelgrote kantoorhoudende organisatie die zich op het vlak 
van CREM neg minder ontwikkeld heeft. De theoretici hebben naar inschatting weinig tot geen contact 
met middelgrote kantoorhoudende organisaties en zullen deze vragen dus beperkt kunnen 
beantwoorden. Het zesde en laatste onderdeel is aan beide groepen voorgelegd. Dit zijn meer 
beschouwende vragen die ingaan op het totale model en hoe deze werkt/zou kunnen werken in de 
praktijk. 

De vraagstelling is voor de verschillende onderdelen van het interview zo veel mogelijk hetzelfde 
gehouden. Bij een groat aantal vragen wordt de experts gevraagd om allerlei inhoudelijke aspecten van 
het beslissingsondersteunend model te rangschikken naar mate van gebruik en de meerwaarde voor de 
organisatie. Er wordt dus bijvoorbeeld gevraagd om een aantal bedrijfskundige beleidsdocumenten te 
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rangschikken naar mate van gebruik (vb. hoe vaak wordt ... gehanteerd als input bij het opstellen van 
huisvestingsbeleid?) en naar meerwaarde voor de organisatie (vb. zou ... volgens u moeten worden 
gehanteerd als input bij het opstellen van huisvestingsbeleid?) . De eerste rangschikking staat voor een 
inschatting van de mate waarin het betreffende aspect wordt gebruikt. De tweede rangschikking is 
eigenlijk een beoordeling van de bruikbaarheid zoals die ingeschat wordt door de consultants en 
theoretici. Deze twee rangschikkingen zullen als scores warden weergegeven in de figuren behorende bij 
de interviewresultaten. Uit de vergelijking van beiden komt in feite het verschil tussen de huidige en de 
gewenste situatie van het huisvestingsbeleid . 
Ook worden er geregeld een aantal opties (veelal vier of vijf) over een bepaald onderwerp voorgelegd om 
daar vervolgens de experts de meest van toepassing zijnde optie voor middelgrote en grote 
kantoorhoudende organisaties uit te !aten kiezen . Deze opties zijn nominaal of ordinaal van meetniveau 
en gaan veelal in op het huisvestingsbeleid zoals dater op dit moment uitziet binnen middelgrote en grote 
kantoorhoudende organisaties. 
Richting het einde van het interview warden er meer open vragen gesteld, dit is het geval bij de case 
(onderdeel 5) en bij de beoordeling van het beslissingsondersteunend model (onderdeel 6) waar de 
mening/visie van de ge'interviewde van groot belang is. 

De interviews zoals die uiteindelijk gehouden zijn met de consultants en de theoretici zijn in bijlage 5 
opgenomen. In bijlage 6 zijn alle ge'interviewde personen terug te vinden. Per ge'interviewde zijn onder 
andere de organisatie waarvoor de persoon werkzaam is, de functie, de werkervaring vermeld. 

5.2 lnleiding interviewresultaten 

Door de exploratieve aard van het onderzoek heeft het loslaten van statistiek op de interviewresultaten 
weinig nut. De analyse van de interviews zal beschrijvend zijn. Er zal worden nagegaan of de 
interviewresultaten de literatuur bevestigen of juist ontkrachten. Daar waar de interviewresultaten de 
literatuur ontkrachten, zullen aanpassingen aan de conceptversie van het beslissingsondersteunend 
model worden gedaan. De conclusies op basis van de interviews zullen dus gaan over mogelijke 
aanpassingen op de conceptversie van het beslissingsondersteunend model en de onderliggende 
theorieen . 

Bij de interviewresultaten dient te worden opgemerkt dat er geen goed of fout is toe te kennen aan de 
gegeven antwoorden tijdens de interviews. Feitelijk zijn de resultaten zoals die voortvloeien uit de 
interviews negentien meningen over of visies op het vakgebied en het te ontwikkelen 
beslissingsondersteunend model. Een 'absolute waarheid' valt hier dus niet uit af te leiden, wat het 
trekken van harde conclusies lastig maakt. Dit hoeft echter geen handicap voor het onderzoek te vormen. 
lntegendeel, het sluit immers aan bij het doel van de interviews: het toetsen van de theoretische 
onderbouwing en het toetsen van de praktische bruikbaarheid voor middelgrote kantoorhoudende 
organisaties. 

De antwoorden op sommige vragen zijn gehercodeerd om de verwerkbaarheid van de resultaten te 
verbeteren. De hercodering is doorgevoerd in alle vragen waarin aspecten door de consultants en 
theoretici zijn gerangschikt. Het vaakst gebruikte of meest waardevolle aspect verandert dus van de 
laagste waarde (1) in de hoogste waarde (afhankelijk van het aantal antwoordmogelijkheden) . 
Hierna zullen de interviewresultaten zoveel mogelijk in chronologische volgorde en per onderdeel worden 
gepresenteerd, hier is echter in sommige gevallen van afgeweken. De beide interviews (het 
standaardinterview en het aangepaste interview) zullen gezamenlijk worden besproken, aangezien ze qua 
onderwerpen op elkaar aansluiten en de antwoorden bovendien vrij overeenkomen. Wanneer er 
afwijkende of aanvullende antwoorden zijn gegeven door de theoretici zullen deze bij het betreffende 
onderwerp ter sprake komen. 

De case is in de verdere bespreking van de resultaten als apart onderdeel geschrapt. De uitkomst op de 
voorgelegde vragen (vb. is stap O te zetten door middelgrote kantoorhoudende organisatie X?) is vrij 
eensgezind gebleken want het antwoord was vrijwel tel kens 'ja'. Dit waardeoordeel is op zich positief, 
maar geeft geen aanleiding tot een aparte bespreking van deze resultaten. lnhoudelijke argumenten zijn 
uiteraard wel waardevol en deze zijn daarom meegenomen in de bespreking van het vierde onderdeel. 
Het zesde en laatste onderdeel van de interviews zal in het volgende hoofdstuk worden besproken, 
aangezien de vragen ingaan op de beoordeling van het ontwikkelde model. In het volgende hoofdstuk 
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zullen de interviewresultaten worden ge·interpreteerd en wordt ook bekeken hoe deze resultaten leiden 
tot aanpassingen op de conceptversie van het beslissingsondersteunend model. 

lnleidende vragen 
De inleidende vragen zijn alleen aan de consultants gesteld. Vragen over de werkervaring en de ervaring 
met kantoorhoudende organisaties zijn in het interview opgenomen om te kunnen controleren of de 
juiste personen worden ge'interviewd. Hiermee kunnen bovendien de visies van de consultants op het 
vakgebied en de ontwikkeling van CREM enigszins op waarde geschat worden . In bijlage 5 zijn alle 
ge·interviewde personen terug te vinden. 

De gemiddelde werkervaring van de ge'interviewde experts binnen het vakgebied is iets minder dan 7 jaar 
(6,8). Dit gemiddelde geeft een enigszins vertekend beeld van de uitkomsten, aangezien een vijftal 
respondenten het gemiddelde fors omhoog haalt (twee keer 10 jaar, een keer 14 en twee keer 20 jaar). 
Vrijwel alle consultants hebben ervaring met het opstellen en implementeren van huisvestingsbeleid. 
lmplementeren moet in deze worden opgevat als het adviseren bij/over het implementeren van 
huisvestingsbeleid. In totaal hebben respectievelijk 14 van de 17 ge"interviewde consultants aangegeven 
ervaring te hebben met zowel het opstellen als implementeren van huisvestingsbeleid binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties. 

5.3 Resultaten I: de ontwikkeling van CREM 

Ontwlkkellns CREM 
(ir. ontwikkelin sstadia 

' ' : ------:,---:,-:-. 

: ···---····j·~--t.--·1 ... : y ., · : • : 

Strateeg 

lnterne 

De consultants en de twee theoretici is 
gevraagd hoe een trendlijn er volgens hen uit 
zou zien in een diagram met op de X-as de 
grootte van een kantoorhoudende organisatie 
(in aantal werkplekken, let op: logaritmisch) 
en op de Y-as de ontwikkeling van CREM 
(uitgedrukt in ontwikkelingsstadia van CREM) . 
Figuur 5.1 laat zien hoe de verschillende 
ge'interviewden de ontwikkeling van CREM 
inschatten ten opzichte van de 
organisatiegrootte. 
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Er kunnen grofweg vier verschillende lijnen 
worden onderscheiden: de optimistische, 
rechte, dubbel gekromde en pessimistische 
lijn . De v1s1e van consultants op de 
ontwikkeling van CREM varieert dus van 
redelijk optimistisch tot redelijk pessimistisch . 

Verschillende consultants signaleren een 
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toenemende aandacht van kantoorhoudende Figuur S.1 De vier verschillende trendlijnen, zoals die door de 

organisaties voor CREM. Volgens hen zijn experts zijn geschetst, in een grafiek uitgezet. 

steeds meer kantoorhoudende organisaties, van klein tot groot, zich bewust van de meerwaarde van 
proactief en consistent huisvestingsbeleid en daardoor ook bereid om hun ondernemingsvastgoed 
actiever te gaan managen. Bij de organisaties die minder ontwikkeld zijn op het gebied van CREM va\t 
bovendien over het algemeen de meeste progressie te boeken. 

De consultants en theoretici hebben de in Nederland opererende middelgrote kantoorhoudende 
organisaties in percentages verdeeld over de verschillende ontwikkelingsstadia van Joroff. Hetzelfde 
hebben zij nogmaals gedaan voor grote kantoorhoudende organisaties. 
De verdeling van de percentages is inzichtelijk gemaakt in het staafdiagram van figuur 5.2 met daarin een 
rode lijn die de verdeling over de ontwikkelingsstadia globaal weer geeft22

• 

22 Een interview met enkele sterk afwijkende waarden is niet meegenomen in de onderzoeksresultaten van deze vraag. De 
desbetreffende consultant schatte de ontwikkeling van CREM binnen kantoorhoudende organisaties beduidend hoger in. Het feit dat 
deze consultant organisaties uit de zorg- en onderwijssector adviseert, zou hier een plausibele oorzaak voor kunnen zijn. Hij kijkt op 
tegen het bedrijfsleven en ziet de ontwikkeling van CREM binnen het bedrijfsleven en kantoorhoudende organisaties in het 
bijzonder te rooskleurig voor zich. 
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Middelgrote kantoorhoudende organisaties 
bevinden zich volgens de ge·interviewden 
vooral in de drie laagste 
ontwikkelingsstadia . Grote kantoor-
houdende organisaties daarentegen zijn 
volgens de ge'interviewde experts vooral 
vertegenwoordigd in de drie middelste 
ontwikkelingsstadia van Joroff. 
De consultants schatten de ontwikkeling 
van grote kantoorhoudende organisaties 
vrij positief in, volgens hen bevindt 18% van 
de grote kantoorhoudende organisaties zich 

Middel&:rote en grote kantoorhoudende oreanisaties verdeeld over 
I 
,de vijf ontwikkelinesstadia van Joroff 

beh•erd., contro!l tr onderhandeiMr internt 
ond~rn!Mf.r 

ill Middelgrote kanloorhoudendeorpoisobes ~ Grote kantoorho.dondtor i ani>otjes 

in het hoogste ontwikkelingsstadium. Figuur 5.2 Honderd procent verdeeld over de vijf ontwikkelingsstadia 

Afgaande op de verdeling over de vijf van CREM voor middelgrote en grate kantoorhoudende organisaties. 

ontwikkelingsstadia toont de ontwikkeling van CREM binnen grote kantoorhoudende organisaties 
gelijkenissen met een normaalverdeling. De eerste rode lijn geeft immers min of meer een 
normaalverdeling weer. De ontwikkeling van CREM binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties 
wordt vrij goed benaderd door een steeds sterker aflopende rode lijn. 

Uit bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat de consultants van mening zijn dat grote 
kantoorhoudende organisaties hun huisvestingsbeleid verder hebben ontwikkeld dan middelgrote. Deze 
conclusie is weinig verrassend en bevestigt het geschetste beeld van CREM binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties uit de voorgaande hoofdstukken. 
De aflopende rode lijn voor middelgrote kantoorhoudende organisaties (figuur 5.2) hoeft echter niet per 
definitie tout te zijn. Niet alle organisaties, zeker de kleinere niet, zouden als een strateeg met hun 
ondernemingsvastgoed om moeten gaan. Voor veel organisaties voldoet een technische benadering 
vanuit de rol van beheerder namelijk prima, CREM kan immers ook het controleren van de gebouwstaat 
zijn. Als de organisatie en haar bedrijfsprocessen niet ingrijpend wijzigen, valt er voor die organisatie niet 
veel meer te managen dan het gebouw zelf. Ook binnen organisaties met 500 tot 1000 werkplekken kan 
dit soms zelfs het geval zijn . 
Het streven naar het 'strateeg zijn' kan dus nooit een doel op zich zijn. De intentie zou zo moeten zijn dat 
men met de ontwikkeling van CREM binnen een organisatie redelijk gelijk blijft lopen met de ontwikkeling 
van de totale organisatie. Deze gedachtegang werd in hoofdstuk 2 ook al ge'introduceerd en wordt hier 
dus door de consultants onderschreven. 

De Vries stelt dat bepaalde factoren meer invloed op de professionalisering van CREM hebben dan de 
organisatiegrootte. Zo is het aantal vestigingen volgens haar een belangrijke(re) graadmeter voor de 
urgentie om huisvesting strategisch te managen. Een portefeuille met daarin een gebouw van 10.000 m2 

(uitgaande van 20 m2 per persoon dus een gebouw met 500 werkplekken) vraagt om aanmerkelijk minder 
management dan een portefeuille van vijf gebouwen met een soortgelijk totaal vloeroppervlak. 
Naast het aantal vestigingen zijn de core business en de mate waarin het speelveld van de core business 
wijzigt, bepalend voor de ontwikkeling van het huisvestingsbeleid. Het contact van de organisaties met 
haar klanten en het gegeven of er klanten over de vloer komen (front office vs. back office) zijn andere 
belangrijke factoren in het huisvestingsbeleid van kantoorhoudende organisaties. 

Over de ontwikkeling van CREM ten opzichte van de ontwikke!ing van de totale organisatie is ook een 
vraag voorgelegd aan de consultants en de theoretici. Hen is gevraagd aan te geven hoe deze twee zich 
tot elkaar verhouden. De antwoordmogelijkheden zijn van een ordinaa! meetniveau en uitgezet op een 
vijfpuntsschaal uiteenlopend van blijft sterk achter bij tot loopt sterk voor op. 
De ontwikkeling van CREM binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties blijft volgens de 
geraadpleegde consultants achter, en in sommige gevallen zelfs sterk achter, bij de ontwikkeling van de 
totale organisatie. Voor kantoorhoudende organisaties met meer dan duizend werkplekken wordt de 
situatie iets positiever ingeschat: de experts verwachten dat binnen deze organisaties de ontwikkeling van 
CREM achterblijft of gelijk loopt met de ontwikkeling van de totale organisatie. 
Kantoorhoudende organisaties met 500 tot 1000 werkplekken gaan volgens Arkesteijn bovendien 
pragmatischer met hun huisvesting om dan grotere organisaties en dit is ook gepast: de 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



) 

Hoofdstuk 5 Het interview en de resultaten 

huisvestingsvraagstukken zijn minder complex en daarmee ontbreekt de urgentie om huisvesting 
strategisch te managen simpelweg. 
Bij deze vraag wordt door verscheidene experts de kanttekening geplaatst dat de ontwikkeling van CREM 
in principe nooit voor kan lopen op de ontwikkeling van de totale organisatie. Hooguit enkele CREM
pioniers ter wereld zijn in staat om hun huisvesting zodanig strategisch te managen dat de ontwikkeling 
van CREM voorloopt op de ontwikkeling van de totale organisatie. 

Organisaties waar consultants aan denken bij het horen van de definitie van CREM-pionier zijn vrijwel 
allemaal multinationals. Naast de in de presentatie vermelde bedrijven Shell, Vodafone, ING, TNT en ABN 
Amro zijn namen als AKZO Nobel, Ahold, Siemens, Microsoft, Google, KPN en Tandem Computers de 
revue gepasseerd. Naast deze multinationals wordt de Rijksoverheid verscheidene malen genoemd. De 
RGD is vooral bekend door haar asset management en voortrekkersrol/voorbeeldfunctie op de 
kantorenmarkt. Een enkele keer wordt een (semi)publieke instantie genoemd, zeals een universiteit, 
hogeschool, provincie of gemeente. 

Er is een aantal oorzaken aan te 
wijzen waarom het huisvestingsbeleid 

De oorzaken voor achterblijvend huisvestingsbeleid beoordeeld 
r1aar volgorde van belang 

binnen middelgrote kantoorhoudende Huisvestingwordtnogsteeds beschouwdals 

organisaties (sterk) achterblijft. De kostenposti.p.v. strategiscnbedrijfsmiddel 
2) De urger:,., om ht.➔"-..g ,mte-glsch te ma e•~ 

zeven oorzaken die in hoofdstuk 1 zijn oAtbreen 

genoemd, zijn aan de consultants en 1 '3:l fcR;EM;w;;~r;ct~••;,b;ii;i~•;d•;•n';d;o;or~•;•n~, d;ire;ct;•u;r/~~jlll~·.·.·.·.\•.··· l- manage: me: orwoldaende aandacht/experttS~ e:rvoor 
theoretici voorgelegd . Hen is gevraagd 41 [(f,r,',O(i,tto~dencieortanis"ti"'ootb,-rendemlddclen 

deze (en eventueel aangevulde) onthi.m hcis,•cs,:lr,e<':,-,ter.wcr, tem£nagell 
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waarbij 1 de belangrijkste en 7 de 6l er;._,l<-'1.i1-s"''""'Hik••11:hu,hu~"••idd-.1e,, 

eit:oolr. 
min st belangrijke oorzaak is. 7j I CREfvHhecrie sluitniet aan bij vraagstukken uitde 
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antwoorden geresulteerd in de scores 
zoals die in tabel 5.1 zijn weergegeven. 
Het staafje achter de oorzaak staat 

Tabel 5.1 De oorzaken voor (sterk) achterblijvend huisvestingsbeleid 
gerangschikt naar volgorde van belang. Het staafje achter de oorzaak staat 
voor het belang dat de consultants er gemiddeld aan toegekend hebben. 

voor het belang dater door de consultants en theoretici aan wordt toegekend. 

Volgens de ge"interviewde experts zijn er twee oorzaken aan te wijzen die hier met name debet aan zijn : 
de ontbrekende urgentie en het feit dat huisvesting nag als kostenpost wordt beschouwd in plaats van 
een strategisch bedrijfsmiddel. De ontbrekende urgentie meet overigens warden opgevat als 'het niet 
inzien' van huisvesting als een strategisch te managen aspect van de onderneming. 
De Vries ziet het beschouwen van huisvesting als kostenpost (in plaats van een strategisch bedrijfsmiddel) 
ook a\s belangrijkste oorzaak voor een achterblijvend huisvestingsbeleid. Juist in tijden van 
laagconjunctuur wil iedereen overa\ op besparen. CREM is volgens De Vries per definitie de afweging 
tussen belangen en kosten is altijd een van de belangen. 
De ge"interviewden zien de laatste vier duidelijk als inferieure oorzaken . Het gebrek aan middelen, het 
gebrek aan praktijkgerichte hulpmiddelen en tools, de veranderlijke vastgoedmarkt en de slecht 
aansluitende CREM-theorie worden niet als voorname oorzaken voor een achterblijvend 
huisvestingsbeleid gezien. 

Tijdens de interviews zijn er ook neg andere oorzaken voor een achterblijvend huisvestingsbeleid 
aangedragen. Een daarvan is de onduidelijkheid welk effect huisvesting kan hebben op het 
bedrijfsresultaat: men heeft hier geen inzicht in of wil eerst weten wat CREM op kan leveren voor het 
bedrijf. Als de kosten niet opwegen, of niet lijken op te kunnen wegen, tegen de baten, wordt een 
investering binnen een commerciele organisatie niet gedaan. Daar komt neg bij dat investeringen die op 
korte termijn resultaat opleveren binnen het bedrijfsleven vaak de voorkeur krijgen Deze oorzaak is 
overigens niet nieuw, in het tweede hoofdstuk is ook al zijdelings gesproken over het veelal vertraagde en 
indirecte effect van CREM op de organisatieprestaties en de voorkeur van bedrijven voor korte termijn 
resultaten. 
Een andere aangedragen oorzaak is dat huisvesting op een operationeel niveau wordt gemanaged in 
plaats van een strategisch niveau . Er wordt daardoor geen beleid gemaakt op het gebied van huisvesting 
en dit wordt op zijn beurt vaak weer veroorzaakt door de twee voornaamste oorzaken. 
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Een oorzaak die in alle opgesomde oorzaken al enigszins terugkomt is het feit dat vastgoed een middel is 
en geen doel op zich binnen een organisatie die vanuit haar core business niet in de vastgoedbranche 
werkzaam is. De core business is binnen een organisatie altijd leidend en vastgoed is een middel om de 
bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te faciliteren . 

Nadat de oorzaken zijn besproken, zijn er globale beweegredenen om over te gaan tot (her)formulering 
van het huisvestingsbeleid aan de experts voorgelegd . Deze globale beweegredenen zijn de drie krachten 
uit het krachtenveld van CREM (zie hoofdstuk 1). 
De consultants en theoretici hebben de krachten naar volgorde van belang gerangschikt. Deze 
rangschikking, waarbij 1 de belangrijkste en 3 de minst belangrijke kracht is, is vervolgens gehercodeerd. 
Uit figuur 5.3 blijkt dat consultants twee krachten ALGE MENECONTEXT 

ongeveer op gelijke waarde inschatten : de afzetmarkt - - - - - - - - - - - - - -
voor producten en diensten en de organisatie en haar 
beleidskeuzes. Deze twee krachten kennen een grote 
onderlinge wisselwerking, wat het herkennen vanuit 
welke kracht de wijziging is ingezet lastig maakt. Wat 
dat betreft is het een beetje een 'kip en het ei
verhaal', wordt er vanuit de organisatie geanticipeerd 
op marktontwikkelingen of bepaalt de organisatie de 
koers middels beleidskeuzes en wordt daarmee de 
markt be'invloed? De vastgoedmarkt is vervolgens 
duidelijk de derde kracht waar men op zoek gaat naar 
oplossingen. 

m3.ats·~hap~rj 
demoe:rafie 

marktontw,kkeline 

Figuur 5.3 Het krachtenveld met de scores zoals die door 
De Vries en Arkesteijn zijn van mening dat het de experts per kracht zijn toegekend, een hoge score duidt 

krachtenveld van CREM als zodanig aangepast dient te op een hoger belang van de betreffende kracht. 

worden . De figuur zoals die in het tweede hoofdstuk geschetst is (pagina 19) heeft namelijk onvoldoende 
aandacht voor de algemene context waarin CREM bedreven wordt. Door toevoeging van de algemene 
contextvariabelen (wet- en regelgeving, macro-economie, maatschappelijke, demografische en 
marktontwikkeling) van De Vries [2007] ontstaat vervolgens figuur 5.3 . Om te benadrukken dat de 
onderneming een losse entiteit is binnen de algemene context, is er een stippellijn om de onderneming 
gezet. 

Na het rangschikken van de krachten als globale beweegredenen is de consultants gevraagd welke 
beweegredenen zij concreet in de praktijk tegen komen . Veel van de door de consultants gesignaleerde 
concrete beweegredenen hebben een directe relatie met de winstgevendheid van de organisatie. Men 
noemde meer dan eens de financiele noodzaak vanuit de organisatie (balanspositie versterken) en 
daarmee samenhangend kosten reduceren en liquide middelen genereren. 
Naast deze vanuit financien gedreven motieven spelen binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties 
andere belangrijke beweegredenen als het verbeteren van de efficiency, het veranderen van de 
bedrijfscultuur, het kunnen opvangen van groei en krimp van de organisatie en het stroomlijnen van 
organisatorische veranderingen als fusies, overnames, reorganisaties en strategische koerswijzigingen. 
Andere minder genoemde beweegredenen zijn duurzaamheid, flexibeler willen zijn en simpelweg 
expiratiedata en het verliezen van controle/overzicht over de eigen portefeuille. 

Er zijn vaak een aantal redenen aan te wijzen waarom organisaties in het verleden hun huisvestingsbeleid 
hebben geprofessionaliseerd. Voor TNT was dit bijvoorbeeld het (te) grote aantal locaties in combinatie 
met de veranderde markt voor postdiensten. Een consultant merkt terecht op dat een organisatie vaak 
huisvesting actief begint te managen als het de organisatie 'pijn doet'. De pijn wordt veroorzaakt doordat 
een van de drie krachten van CREM ingrijpend wijzigt. Het komt in de praktijk vaak neer op een 
inkomstenderving of verlies en als deze maar groot genoeg is, zal de intentie van een manager warden 
aangewakkerd om het ondernemingsvastgoed actief te gaan managen. 
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5.4 Resultaten II: het beslissingsondersteunend model 

De resultaten uit het vierde en vijfde onderdeel van het interview worden hieronder per stap besproken. 
Ook de resultaten uit de case worden hier behandeld. 

Stap 0: inventarisatie van strategische keuzes 
Om te kunnen peilen waarop middelgrote 
kantoorhoudende organisaties hun 
huisvestingsbeleid baseren, zijn er een aantal 
bedrijfskundige documenten aan de experts 
voorgelegd. De consultants en theoretici is 
gevraagd om deze bedrijfskundige 
documenten te rangschikken naar mate van 
gebruik en naar meerwaarde voor de 
organisatie. De eerste beoordeling staat dus 
voor de mate waarin het beleidsdocument op 
dit moment wordt gebruikt om 
huisvestingsbeleid op te baseren en de laatste 
is in feite een indicatie voor de bruikbaarheid 
van de beleidsdocumenten zoals die wordt 

De bedrijfskundige beleidsdocumenten beoordeeld 
naar mate van gebruik en bruikbaarheid 
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Flguur 5.4 De bedrijfskundige beleidsdocumenten zeals die door 
ingeschat door de consultants en theoretici. 

consultants en theoretici zijn gerangschikt naar bruikbaarheid en 
Het resultaat op deze vraag is weergegeven in mate van gebruik. 

het staafdiagram van figuur 5.423
• Wanneer de 

twee reeksen met elkaar worden vergeleken valt het op dat de lichtblauwe staven veel minder in hoogte 
verschillen ten opzichte van elkaar. De mate van gebruik van de verschillende beleidsdocumenten ligt dus 
vrij dicht bijeen, terwijl de bruikbaarheid van de beleidsdocumenten meer uitgesproken is. 
De interviewresultaten tonen verder een verschil aan tussen de mate van gebruik en de bruikbaarheid 
van de beleidsdocumenten. Het meest strategische en tevens meest abstracte beleidsdocument, de 
bedrijfsstrategie, is verreweg het hoogst gewaardeerd als beleidsdocument om het huisvestingsbeleid op 
te baseren, maar scoort daarentegen relatief laag op mate van gebruik. De abstractere 
beleidsdocumenten (de bedrijfsstrategie, de missie en visie en in mindere mate de toekomstscenario's) 
scoren sowieso hoger op bruikbaarheid dan op mate van gebruik. 
De beleidsbepalers binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties lijken, afgaande op de 
interviewresultaten, een voorkeur te hebben voor minder abstracte beleidsdocumenten als basis voor het 
huisvestingsbeleid. Zo geven de geinterviewde experts aan dat beleidsbepalers binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties hun huisvestingsbeleid vooral baseren op concrete beleidsdoelstellingen. 
Daarnaast worden ook de toekomstscenario's en het ondernemingsplan naar inschatting van de 
consultants redelijk vaak gebruikt als input bij het opstellen van huisvestingsbeleid. 
Het opgemerkte verschil tussen de bruikbaarheid en het gebruik van beleidsdocumenten is in 
overeenstemming met bevindingen van Ramakers (2008]. Zij stelde namelijk vast dat organisaties in de 
zorgsector zich baseren op organisatiebeleid van een (te) laag strategisch niveau. Een mogelijke verklaring 
voor het feit dat organisaties hun huisvesting vaak baseren op relatief laag gewaardeerde 
beleidsdocumenten is dat deze beleidsdocumenten gemakkelijker hanteerbaar zijn door het lagere 
abstractieniveau. 

De aspecten die tijdens stap O van het beslissingsondersteunend model warden ge'inventariseerd, de 
drijvende kracht, de concurrentiestrategie en het ondernemingsprofiel {de vijf aspecten van Osgood), 
zijn ter beoordeling voorgelegd aan de consultants en theoretici . Er is hen de vraag gesteld of deze 
aspecten zijn te herleiden uit het organisatiebeleid van middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
Volgens het merendeel van de ge"interviewden moet dit wel lukken, mits natuurlijk de juiste vragen 
worden gesteld. 
Als men vaststelt dat iets niet herleid kan worden uit het organisatiebeleid, dan zijn dat de minder 
tastbare, abstracte aspecten. Voor deze abstracte aspecten is de kans ook grater dat ze fout gekozen of 
ge·interpreteerd worden en dus zijn hier de grootste moeilijkheden te verwachten. De abstracte aspecten 

23 De optie 'anders, namelijk' is ook voorgelegd aan de experts, maar deze antwoordmogelijkheid heeft geen noemenswaardige 
resultaten opgeleverd. Om deze reden is het niet opgenomen in de bespreking van de interviewresultaten. 
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waar hier op gedoeld wordt, zijn de drijvende kracht en de concurrentiestrategie (men kent ze zelf niet), 
het onderscheidend vermogen en waarde & cultuur. Het belang van deze aspecten wordt vaak 
onderschat, volgens De Vries zijn het zelfs de belangrijkste aspecten binnen kantoorhoudende 
organisaties. 
Een belangrijk punt van kritiek van De Vries op het gebruik van de drijvende kracht en de 
concurrentiestrategie is het feit dat ze te vrij naar interpretatie zijn. Uiteindelijk zijn ze weliswaar te 
herleiden, maar dit vergt veel coordinatie, tijd en visie van zowel de begeleidende consultant als de 
beleidsbepaler wat de kans op slagen geenszins goed doet. 
Een ander groot knelpunt bij de abstracte aspecten is dat de organisatorische beleidsdocumenten die op 
schrift zijn gesteld niet kloppen met de werkelijkheid. Dit geldt vooral voor de meer abstracte 
documenten (missie & visie, de concurrentiestrategie en de drijvende kracht) . Vo/gens De Vries en 
Arkesteijn lees je hoe beleidsbepalers hun organisatiebeleid op papier hebben gezet, dit is vaak een 
gestileerd beeld van de werkelijkheid, de vraag is of men werkt zeals men zegt dat men werkt . Als 
bijvoorbeeld het onderwerp onderscheidend vermogen ter sprake komt zullen er veel open deuren 
worden ingetrapt en sociaalwenselijke antwoorden worden gegeven. 

Stop 1: vertaling in vastgoedstrategieen 
Bij stap 1 is de consultants allereerst gevraagd naar hun inschatting of middelgrote en grote 
kantoorhoudende organisaties een vastgoedstrategie en/of huisvestingsplan hebben geformuleerd. 
Driekwart van de consultants schat in dat middelgrote kantoorhoudende organisaties wel een 
huisvestingsplan, maar geen vastgoedstrategie hebben opgesteld. De beleidsbepalers binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties zijn dus beperkt bekend met het formuleren van een vastgoedstrategie. 
Uit het feit dat ze in veel gevallen wel een huisvestingsplan hebben opgesteld, blijkt wederom hun 
voorkeur voor een meer operationele aanpak van huisvestingsvraagstukken. 
lets meer dan de helft van de consultants schat in dat grate kantoorhoudende organisaties zowel een 
vastgoedstrategie als een huisvestingsplan hebben geformuleerd. Dit heeft natuurlijk te maken met het 
feit dat organisaties met meer dan duizend werkplekken hun huisvestingsbeleid professioneler 
aanpakken. 
De antwoorden van de consultants blijken enigszins te verschillen met de antwoorden die 
vastgoedverantwoordelijken binnen multinationals in 2005 gaven. Met uitzondering van een consultant 
schat iedereen in dat grote kantoorhoudende organisaties in ieder geval een huisvestingsplan opstellen . 
Vijf jaar geleden kwam slechts een derde van de vastgoedverantwoordelijken binnen grate 
kantoorhoudende organisaties tot eenzelfde conclusie. liefst 38% gaf toen zelfs aan dat de eigen 
organisatie geen vastgoedstrategie en geen huisvestingsplan had opgesteld [Siemons et al., 2005]. 

De consultants en theoretici zijn van mening dat stap 1 met de juiste aanpak we! te zetten moet zijn voor 

middelgrote kantoorhoudende organisaties. Deze stap vergt echter de meeste toekomstvisie en hier 
ontbreekt het middelgrote kantoorhoudende organisaties nogal eens aan . Hoewel de twee 
afstemmingsmethoden houvast bieden, vraagt de check met het ondernemingsprofiel en de discussie die 
zich daar uit ontspint om een sterk op de toekomst geente visie. Op basis van het geschetste 
(toekomst)beeld worden namelijk beslissingen genomen over de te volgen vastgoedstrategieen. Het 
belang van stap 1 voor het gehele beslissingsondersteunend model komt hier duidelijk naar voren en is in 
het voorgaande hoofdstuk al uitgebreid uiteengezet. 

Het binnen het vakgebied welbekende rijtje vastgoedstrategieen is aan de consultants voorgelegd met de 
vraag of zij ze kunnen rangschikken naar mate van gebruik en naar waarde voor de organisatie24

• De mate 
van gebruik staat voor hoe vaak de betreffende vastgoedstrategie bewust of onbewust gevolgd wordt. De 
waarde voor de organisatie beoordeelt of middelgrote kantoorhoudende organisaties deze 
vastgoedstrategie zouden moeten volgen om meerwaarde te creeren voor de totale organisatie. 

Het resultaat op deze vraag na hercodering is in figuur 5.5 weergegeven. De mate van gebruik en de 
waarde blijken voor sommige vastgoedstrategieen nogal uiteen te !open. Vooral de vastgoedstrategie 
kostenreductie springt er wat dat betreft uit. Deze is verreweg het meest gebruikt, maar liefst 12 van de 
16 ge"interviewden zien kostenreductie als de vaakst gevolgde vastgoedstrategie. 

,. De theoretici is a Ileen gevraagd naar de waarde voor de organisatie, omdat ze de mate van gebruik beperkt in kunnen schatten. 
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Hoewel kostenreductie als vastgoedstrategie 
extreem hoog scoort op mate van gebruik, valt de 
score op waarde voor de organisatie beduidend 
lager uit. Hieruit valt op te maken dat puur snijden 
in de kosten volgens de experts weinig waarde 
heeft voor de totale organisatie. Deze conclusie is 
in overeenstemming met Lindholms opvatting over 
CREM, zoals die in hoofdstuk 2 aan bod gekomen is. 
Lindholm stelt dat CREM zich in plaats van op korte 
termijngewin veel meer zou moeten focussen op 
lange termijn strategieen [Lindholm, 2008]. 

De antwoorden van de experts bevestigen in een 
aantal gevallen de onderzoeksresultaten van 
Lindholm. Zij heeft vastgoedverantwoordelijken 
binnen CREM-pioniers gevraagd naar hun visie op 
CREM binnen de eigen organisatie en de gevolgde 
vastgoedstrategieen. 
De consultants concluderen hetzelfde als de door 
Lindholm ge'interviewde vastgoedverantwoorde-
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Figuur 5.5 De vastgoedstrategieen zoals die door 
consultants en theoretici zijn gerangschikt naar waarde voor 
de organisatie en naar mate van gebruik. 

lijken over de mate van gebruik van de verschillende vastgoedstrategieen; de meest directe en concreet 
be'invloedbare vastgoedstrategieen warden het vaakst gevolgd. Dit is gezien het voorgaande dat is 
opgemerkt over de ontwikkeling van CREM een vrij logische conclusie. Vastgoedstrategieen met een vrij 
duidelijke uitwerking op de bedrijfsvoering sorteren effect op korte termijn en werken daardoor sneller 
door op de bedrijfsprocessen wat be'invloeding van de organisatieprestaties snel inzichtelijk maakt. 
De volgorde van mate van gebruik van de vastgoedstrategieen komt vrijwel overeen met de rangschikking 
die Lindholm heeft opgesteld op basis van interviews met de vastgoedverantwoordelijken binnen CREM
pioniers. Een uitzondering hierop is flexibiliteit, deze vastgoedstrategie is volgens de consultants op het 
moment het volgen waard en wordt volgens hen ook vaak gevolgd. De toegenomen aandacht voor 
flexibiliteit ten opzichte van Lindholms onderzoeksresultaten uit 200425 is in lijn met opmerkingen over 
flexibiliteit in het derde hoofdstuk. Daar werd al opgemerkt dat flexibiliteit door de huidige 
marktomstandigheden (op de afzetmarkt en de vastgoedmarkt) momenteel sterk gewaardeerd wordt 
binnen organisaties. 

Lindholm concludeert in haar proefschrift dat abstracte vastgoedstrategieen vanaf 2002 terrein hebben 
gewonnen, na vergelijking met een onderzoek uit 2002 [Gibler et al., 2002 in: Lindholm, 2008] . Op basis 
van de interviewresultaten valt een soortgelijke winst ten opzichte van 2004 vooralsnog niet te bespeuren 
binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties. De meer abstracte vastgoedstrategieen warden 
immers nag steeds weinig gevolgd en zelfs laag gewaardeerd. Het uitblijven van deze winst is wellicht 
deels te wijten aan de huidige laagconjunctuur. De Vries stelt dat het kostenaspect weer, en misschien 
wel meer dan ooit, de boventoon voert. Dit sluit feitelijk weer aan bij het betoog van Frederix en Krumm 
[2008] over de uitwerking van de conjunctuur op de ontwikkeling van CREM (zie hiervoor hoofdstuk 2). 
De lage waardering van abstracte vastgoedstrategieen ten opzichte van de meer concrete en 
be'invloedbare vastgoedstrategieen spreekt de visie van Lindholm tegen. Lindholm stelt namelijk dat 
tastbare en ontastbare vastgoedingrepen en -beslissingen over ondernemingsvastgoed als gelijken 
zouden moeten warden behandeld, omdat beiden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
prestaties van een eindgebruiker. Uit de interviewresultaten blijkt dat de consultants een andere mening 
zijn toebedeeld. 

Stop 2: vastgoeddoelstellingen formuleren 
De tweede stap vraagt de consultants naar hun inschatting of middelgrote en grate kantoorhoudende 
organisaties doelstellingen en/of richtlijnen hebben geformuleerd op het gebied van huisvesting en 
vastgoed. Het gros van de consultants schat in dat middelgrote kantoorhoudende organisaties wel 
richtlijnen, maar geen doelstellingen hebben geformuleerd. Grote kantoorhoudende organisaties 

25 De definitieve versie van Lindholms proefschrift is in maart 2008 tot stand gekomen en de interviews zijn in het eerste halfjaar van 
2004 afgenomen. De interviewresultaten van Lindholm schetsen dus de ontwikkeling van CREM en haar speelveld (economische 
context I) van 2004 en niet die van 2008. 
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formuleren volgens de meeste consultants zowel 
richtlijnen als doelstellingen op het gebied van huisvesting 
en vastgoed. 
De constatering dat men eerder richtlijnen dan 
doelstellingen formuleert, is wederom tegenstrijdig met 
de al eerder aangehaalde bevindingen van Swayne, 
Duncan en Ginter; men steekt het huisvestingsbeleid het 
liefst operationeel in, terwijl het om een strategische 
benadering vraagt. [2006 in : Ra makers, 2008). 
De experts is gevraagd of er vaak doelstellingen en/of 
richtlijnen over de dertien huisvestingsthema's warden 
geformuleerd en of het formuleren hiervan waardevol is 
voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Twee 
rangschikkingen zijn het resultaat op deze vragen en die 
zijn in het staafdiagram van figuur 5.6 uitgezet26

• De derde 
staaf is het resultaat op een vraag uit de volgende stap 
over de mate waarin de verschillende huisvestingsthema's 
gepeild zouden moeten warden. 

Het eerste dat opvalt aan de mate van gebruik (de 
lichtblauwe staven dus) van de verschillende 
huisvestingsthema is het grate verschil tussen de eerste 
twee en de overige thema's. Locatie en ruimtevraag zijn 
volgens de consultants met afstand de belangrijkste zaken 
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Figuur 5.6 De staven staan voor de mate waarin er 
doelstellingen en/of richtlijnen over het 
desbetreffende huisvestingsthema zijn geformuleerd 
(lichtblauw) en de waarde om er doelstellingen en/of 
richtlijnen over te formuleren {donkerblauw). 

waar men beleid op maakt. De combinatie van deze twee thema's legt de meest basale dingen over 
huisvesting immers al min of meer vast; men weet waar en globaal waar in men met de organisatie wil 
gaan zitten. Dat de twee hu isvestingsthema's ook als meest waardevolle worden gezien door de experts is 
wat dat betreft niet zo verrassend. 
Wat verder opvalt is dat de huisvestingsthema's die voor een langere periode vast staan als er een 
beslissing over genomen wordt, over het algemeen hoog scoren op mate van gebruik. 
Huisvestingsthema's die eenvoudig te wijzigen zijn, scoren juist relatief laag. 
De scores van de verschillende huisvestingsthema's op waarde voor de organisatie en mate van gebruik 
komen over het algemeen vrij overeen. Dit betekent dat consultants van mening zijn dat middelgrote 
kantoorhoudende organisaties vaak wel in staat zijn om doelstellingen en/of richtlijnen over de juiste 
thema's op te stellen. Een uitzondering op voorgaande is beleidsafstemming. Dit huisvestingsthema is 
nuttig om een doelstelling of richtlijn over op te stellen, maar in de praktijk wordt dit slechts beperkt 
gesignaleerd door de consultants. 

Na het presenteren van het lijstje vastgoed
strategieen en het lijstje huisvestingsthema's, is de 
kwestie duurzaamheid voorgelegd aan de 
consultants en theoretici. Hen is gevraagd hoe zij 
de rol van duurzaamheid binnen het vakgebied 
zien voor de komende jaren; is het een strategie, 
een thema of toch iets anders? 
De antwoorden op de vraag zijn in figuur 5. 7 te 
zien . Hieruit blijkt dat er verdeeldheid heerst 
binnen de groep ge'interviewden over de kwestie 
duurzaamheid. De consultants zien duurzaamheid 
met het oog op de toekomst het vaakst als een 
mogelijk nieuw toe te voegen huisvestingsthema. 
Een aantal andere consultants ziet duurzaamheid 
als een nieuw toe te voegen vastgoedstrategie. In 
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Figuur 5.7 Er wordt door de experts getwist over de rol die 
duurzaamheid binnen CREM in gaat nemen in de toekomst. De 
cijfers tussen haakjes achter de percentages staan voor de 
absolute aantallen tijdens het interview. 

26 Anders dan voorgaande vragen om verschil lende zaken te rangschikken, is er hier gevraagd naar een top 5 in plaat s van een tota le 
rangschikking. Dit heeft tot gevolg dat de scores verder uiteen liggen doordat sommige zaken erg weinig of juist erg vaak zijn 
genoemd. 
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hoofdstuk 3 is namelijk al opgemerkt dat lijstjes met bijvoorbeeld vastgoedstrategieen en 
huisvestingsthema's nooit compleet zijn doordat CREM en de context waarin zij plaatsvindt zich continu 
ontwikkelen. 
Waar geen verdeeldheid over heerst, is het toegenomen belang van duurzaamheid in CREM. Een enkeling 
houdt echter nog een slag om de arm en trekt de impact van duurzaamheid op de lange termijn in twijfel. 
De consultants en theoretici blijken nagenoeg dezelfde mening te zijn toebedeeld als 
vastgoedverantwoordelijken van kantoorhoudende organisaties. Hun visie op duurzaamheid, zeals die 
gepeild is door Jones Lang Lasalle [2010], is in hoofdstuk 4 al kart gepresenteerd. 

Stop 3: confrontatie met de huidige portefeuille 
De derde stap vraagt de consultants in te schatten hoe vaak middelgrote en grate kantoorhoudende 
organisaties hun huisvesting vergelijken met de toekomstige huisvestingsvraag. Middelgrote 
kantoorhoudende organisaties peilen hun portefeuille aanmerkelijk minder vaak dan grote kantoor
houdende organisaties, aldus de ge"interviewden. Volgens hen denken middelgrote kantoorhoudende 
organisaties niet vaak over hun huisvesting na, veelal om de vijf tot tien jaar of drie tot vijf jaar. Deze 
intervallen hangen samen met de gebruikelijke contractperioden van commercieel vastgoed van vijf jaar 
en tien jaar. Zadra een expiratiedatum in zicht komt, begint men zich dus af te vragen of de huidige 
huisvesting nog wel voldoet aan de toekomstige huisvestingsvraag. 
Grote kantoorhoudende organisaties peilen vaker of hun huisvesting nog klopt met de toekomstige 
huisvestingsvraag, varierend van meer dan eens per jaar tot eens in de vijf jaar. Voor hen is de urgentie 
ook hoger om hun huisvesting professioneel te managen. Bovendien beschikken grote kantoorhoudende 
organisaties wel over de specialistische kennis en de financiele middelen om hun huisvesting vaker in 
kaart te brengen. 

De resultaten op de vraag over het peilen van de 
verschillende huisvestingsthema's zijn gevisualiseerd 
middels de witte staven in figuur 5.8. Hierin zijn de 
staven uit figuur 5.6 nogmaals uitgezet om verschillen 
ten opzichte van de staaf 'periodiek peilen' inzichtelijk 
te kunnen maken. Net als de vragen over de mate van 
gebruik en de waarde voor de organisatie is er voor de 
dertien huisvestingsthema's gevraagd naar een top 
vijf. Dit heeft wederom tot gevolg dat de scores van de 
thema's ver uiteen kunnen liggen. 

De mate waarin de verschillende thema's periodiek 
gepeild worden kent enkele in het oog springende 
verschillen ten opzichte van de andere twee scores. 
Thema's die hoger scoren op periodiek peilen dan op 
andere twee scores zijn vrijwel allemaal thema's die 
gedurende de looptijd van een contract nag aangepast 
kunnen warden. De thema's die gemakkelijk te 
veranderen zijn na het aangaan van een contract zijn 
beleidsafstemming, ruimtevraag, werkplekken, 
kantoorconcept, voorzieningen en faciliteiten en 
informatie- en communicatiesystemen. Deze thema's 
zijn daardoor over het algemeen ook meer 
veranderlijk en dit heeft tot gevolg dat ze vaker 
gepeild zouden moeten warden. 
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Figuur 5.8 De staaf periodiek peilen (wit) is aan de twee 
staven van figuur 5.6 toegevoegd. Hiermee zijn de 
verschillen van de staaf 'periodiek peilen' ten opzichte van 
de andere twee inzichtelijk te maken. 

Omgekeerd geldt min of meer hetzelfde: huisvestingsthema's die vastliggen bij het ondertekenen van een 
contract hoeven minder vaak gepeild te word en. De lage score van het thema locatie, zeker in vergelijking 
met de andere twee scores, spreekt wat dat betreft boekdelen. 
Beleidsafstemming en ruimtevraag zijn de thema's die verreweg het vaakst gepeild zouden moeten 
warden volgens de consultants en theoretici. Het feit dat consultants uitspreken dat beleidsafstemming 
zeer periodiek gepeild moet warden, onderstreept nogmaals de importantie van de afstemming tussen 
het organisatorisch en het huisvestingsbeleid . Deze afstemming dient volgens de consultants en theoretici 
actief te worden bewaakt. 
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Het advies van de experts om de ruimtevraag zeer regelmatig te peilen geeft aan dat de ruimtevraag een 
cruciaal thema is binnen het huisvestingsbeleid, dat bovendien ook nog eens erg veranderlijk is. 
Verscheidene consultants benadrukken het belang van het periodiek opstellen van zogenaamde groei- en 
krimpscenario's, hierbij is een goede koppeling tussen CREM en HRM onontbeeriijk. 

Gedurende stap 3 moet de beleidsbepalers eigenlijk voortdurend een spiegel worden voorgehouden, 
zodat zij objectief over hun eigen organisatie oordelen. De verschillende huisvestingsthema's zullen dus 
moeten warden geobjectiveerd. In tegenstelling tot harde variabelen zoals huurprijs en vierkante meters 
zijn softe variabelen lastig tot uitdrukking te brengen, methodes als REN 27 zijn volgens enkele experts 
geschikte hulpmiddelen om deze softe variabelen meetbaar en daardoor beheersbaar te maken. 
Een laatste kritiekpunt op de derde stap van De Vries en Arkesteijn is dat er alleen knelpunten warden 
gesignaleerd, maar dat hier vervolgens geen oplossing of oplossingsrichting voor wordt aangedragen. Wat 
er met deze kritiek gedaan wordt, komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 

Stap 4: vastgoedingrepen en -beslissingen 
De consultants is gevraagd op basis van welke 
afwegingen vastgoedverantwoordelijken binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties naar 
hun inschatting beslissingen nemen over 
huisvesting en huisvestingsingrepen. In figuur 
5.9 zijn de resultaten op deze vraag tot 
uitdrukking gebracht. Volgens de helft van de 
consultants warden beslissingen over 
huisvestingsingrepen genomen op basis van 
kosten of kosten in combinatie met 
productiviteit. Het effect van een ingreep op de 
twee and ere organisatieprestaties, 
winstgevendheid en onderscheidend vermogen, 
wordt beduidend minder vaak overwogen. 
Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet zou bij iedere 
huisvestingsingreep binnen een middelgrote 
kantoorhoudende organisatie het effect op de 

Vastgoedverantwoordelijken beslissen over huisvesting 

n huisvestingsingrepen op basis van ... 

■ l) alleen kost en 

a 2) kosten + p:oductivit '=Jl 

■ 4J [2) + wlnstgevendheid 

vermogen 

6) iets anders 

Flguur 5.9 Volgens de geraadpleegde consultants warden 
beslissingen over huisvesting voomamelijk genomen op basis 
van alleen kosten of kosten en productiviteit. De cijfers tussen 
haakjes achter de percentages staan voor de absolute aantalten 
tijdens het interview. 

kosten en de drie organisatieprestaties moeten warden afgewogen. Deze drie organisatieprestaties zijn 
de productiviteit, de winstgevendheid en het onderscheidend vermogen. Dit gebeurt tot op heden alleen 
absoluut nog niet, zo blijkt uit de antwoorden van de experts. Men heeft alleen oog voor de kosten die 
gepaard gaan met een huisvestingsingreep en beschouwt soms welk effect de ingreep heeft op de 
productiviteit. Het terugverdienen van investeringen op een lange(re) termijn, door het effect op de 
winstgevendheid en het onderscheidend vermogen, heeft men feitelijk dus vaak geen aandacht voor. 

Het prioriteren van de huisvestingsingrepen zal, naar mening van enkele experts, leiden tot interne 
discussies. Om deze discussies voor te zijn is het van belang dat de impact van een ingreep op de 
organisatieprestaties en de financien helder is. Bij de bespreking van de vorige stap is hier feitelijk ook al 
op gehamerd door het meetbaar en beheersbaar ma ken van variabelen. 

Stap 5: realisatie & monitoring 
De moeilijkheidsgraad van prestatiemeting, zoals die is besproken in hoofdstuk i8, wordt door het gros 
van de ge"interviewde consultants volmondig bevestigd. Beleidsbepalers moeten in de praktijk ook echt 
nog overtuigd worden van de noodzaak van prestatiemeting van CREM, zo blijkt uit de interviews. 
Prestatiemeting blijkt nog maar beperkt van de grand te zijn gekomen binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. De experts is namelijk gevraagd of zij een vijftal vrij gangbare prestatie
indicatoren kunnen rangschikken naar waarde voor de organisatie en naar mate van gebruik. In figuur 
5.10 zijn de antwoorden van de experts weergegeven. 

27 Real Estate Norm is een meetinstrument voor kwalitatieve aspecten van huisvesting die door een cooperatieve stichting in beeld is 
gebracht in 2003. 
28 Onder andere theorieen van De Vries [2007] en Lindholm [2008]. 
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Hoewel de prestatie-indicatoren vrij gangbaar en 
'niet tijd en energie verslindend' zijn, worden ze 
naar inschatting van de experts slechts beperkt 
bijgehouden binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. Hetzelfde geldt in 
mindere mate voor grate kantoorhoudende 
organisaties. 

De prestatie-indicatoren beoordeeld naar mate van 
eebruik en waarde voor de organisatie 
3,5 

3 

z,sl 
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De indicatoren die het vaakst worden gemonitord 
zijn €/m2, de kosten per werkplek en de 
huisvestingskosten als percentage van de 
operationele kosten. De overige twee prestatie
indicatoren, bezettingsgraadratio's en leegstands
percentages worden aanmerkelijk minder 
bijgehouden. 

Figuur 5.10 De experts hebben een oordeel geveld over de 
mate van gebruik en de waarde van de verschillende prestatie

De prestatie-indicatoren die men het vaakst indicatoren. 

bijhoudt zijn volgens de consultants tevens het meest waardevol om bij te houden. Als men de 
huisvestingsprestaties al monitort dan blijkt men dus wel in staat om de juiste prestatie-indicatoren te 
selecteren. 
Door de consultants zijn ook enkele prestatie-indicatoren aangedragen: huisvestingskosten per business 
unit, huisvestingskosten per gebouw, servicekosten, totale huisvestingskosten, de hoeveelheid 
koolstofdioxide per vierkante meter en de kosten per FTE. De bruikbaarheid van deze prestatie
indicatoren is echter lastig in te schatten. 

5.S Resultaten Ill: beoordeling van het model 

Zeals aan het begin van deze paragraaf al is 
opgemerkt zal de beoordeling van het 
beslissingsondersteunend model in het volgende 
hoofdstuk uitgebreid ter sprake komen. Hier wordt 
nog wel de vraag besproken die de aanzet heeft 
gegeven tot het beoordelen van het gepresenteerde 
model. 
De theoretici en consultants is namelijk gevraagd 
welke stap van het model volgens hen in de praktijk 
tot de meeste moeilijkheden zal leiden. Figuur 5.11 
toont de antwoorden op deze vraag en daaruit blijkt 
dat de eerste twee stappen als het meest lastig 
warden ervaren. Deze conclusie komt overeen met 
de in hoofdstuk 4 uitgesproken verwachting dat deze 
stappen het moeilijkst te zetten zouden zijn . 
De moeilijkheden van de zes stappen, zoals die althans 
zijn ervaren door de experts, zullen in het volgende 
hoofdstuk worden besproken. 

5.6 Resume 

Welke stap van het beslissingsondersteunend 

model is het lastigst om te zetten? 

■ StapO 

■ Stap 1. 

■ Stap2 

■ Stap3 

Stap4 

StapS 

Figuur 5.11 De eerste stappen blijken door de consultants 
en theoretici als het meest lastig te warden ervaren. 

De interviews met de 2 theoretici en 17 consultants hebben geleid tot een aantal inzichten naar 
aanleiding waarvan de conceptversie van het model is aan te passen. Een eerste inzicht is dat veel 
middelgrote kantoorhoudende organisaties zich beperkt bewust zijn van de meerwaarde die het opstellen 
van huisvestingsbeleid betekent voor de totale organisatie. Deze meerwaarde zal bekend moeten warden 
bij organisaties voordat men gaat werken met het model. 

Uit de interviews komt verder naar voren dat het gros van de middelgrote kantoorhoudende organisaties 
zich in de drie laagste ontwikkelingsstadia bevindt. CREM begeeft zich binnen deze organisaties dus op het 
niveau van beheerder, controller of onderhandelaar. 
Daar waar er al sprake is van enige vorm van huisvestingsbeleid heeft men een voorkeur voor een 
operationele aanpak van huisvestingsvraagstukken. In verschillende vragen is deze voorkeur naar voren 
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gekomen, dit is in tegenspraak met de zo gewenste strategische afstemming tussen het huisvestingsbeleid 
en het algemeen beleid . 

De overgrote meerderheid van de experts is van mening dat het model met enige begeleiding wel 
toepasbaar zal zijn voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Een enkele expert heeft aangegeven 
dat het model wellicht te complex en te uitvoerig is voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
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In dit hoofdstuk zal de conceptversie van het beslissingsondersteunend model warden aangepast tot de 
definitieve versie van het model. Verschillende voorgaande delen van het onderzoek komen in dit 
besluitende hoofdstuk bijeen. Er zal worden bekeken of de conceptversie van het beslissings
ondersteunend model (hoofdstuk 4) naar aanleiding van de interviewresultaten (hoofdstuk 5) moet 
warden aangepast. 
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: 

Hoe kan de conceptversie von het model naar aanleiding van de praktijk (de huidige uitvoering en 
beoordeling van de toepasbaarheid) warden aangepast tot het definitief beslissingsondersteunend model? 

Alvorens de definitieve versie gestalte krijgt zullen er verschillende stappen gezet moeten warden. Het 
hoofdstuk start met het evalueren van de interviewresultaten, hierbij komen oak de antwoorden op de 
beoordelende vragen aan het eind van het interview ter sprake. In de evaluatie zullen conclusies ten 
aanzien van de interviews warden getrokken en zal warden besproken welke consequenties de 
interviewresultaten hebben voor het model. 
Uit de evaluatie zullen vervolgens aanpassingen voortvloeien die uiteindelijk leiden tot de definitieve 
versie van het model. Daarnaast zullen er randvoorwaarden voor werking van het model worden 
opgesteld, alsmede een aanzet tot nadere uitwerking van het model. Tot slot zal de definitieve versie van 
het beslissingsondersteunend model warden gepresenteerd. 

6.1 Evaluatie interviewresultaten 

In deze paragraaf zullen de interviewresultaten worden geevalueerd. De belangrijkste resultaten zullen 
warden besproken aan de hand van een aantal onderdelen, te weten de voorfase, het model in het 
algemeen en verder de zes stappen van het model. Zijdelings zullen per onderdeel de voornaamste 
problemen en aandachtspunten warden benoemd, oak zal er uiteengezet warden welke consequenties 
deze problemen en aandachtspunten concreet hebben voor het model. 

De voor[ase 
De voornaamste oorzaken voor een achterblijvend huisvestingsbeleid hebben alien te maken met 
bewustwording van de meerwaarde van CREM. Beleidsbepalers binnen middelgrote kantoorhoudende 
organisaties zijn zich niet of onvoldoende bewust van de kansen die zich voordoen op het gebied van 
huisvestingsbeleid en hoe ze deze moeten benutten. 
De oorzaken die de consultants zelf aandroegen tijdens de interviews hebben oak te maken met een 
gebrek aan herkenning en erkenning van kansen op het bieden van toegevoegde waarde door proactief 
en afgestemd huisvestingsbeleid. Dit blijkt al uit het feit dat vastgoedverantwoordelijken zich de vraag 
stellen 'welk effect heeft het op het bedrijfsresultaat'. 
Uit deze resultaten spreekt een duidelijke behoefte om de beleidsbepalers binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties te overtuigen van de meerwaarde van actief en consistent 
huisvestingsbeleid. Sterker neg, dit is een voorstap die gezet moet warden binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties, alvorens het beslissingsondersteunend model uberhaupt van waarde kan 
zijn. 
Met betrekking tot het model betekent dit dat er een fase aan het model vooraf gaat, waarin de 
organisatie zich bewust wordt van de meerwaarde van CREM . De intentie om huisvesting actief te 
managen dient in deze voorfase intern draagvlak te krijgen. 
Deze intentie wordt in de eerste plaats aangewakkerd door het communiceren van succesverhalen van 
CREM die aansluiten bij de belevingswereld van organisatie. De succesverhalen, die de organisatie 
triggeren om huisvesting actief te gaan managen, veranderen inhoudelijk naarmate een organisatie en 
haar CREM zich meer hebben ontwikkeld . De ontwikkeling van de organisatie en haar CREM zijn 
waarschijnlijk in grote mate bepalend voor de manier waarop organisaties overtuigd kunnen warden. 
De ontwikkeling op beide vlakken zorgt er voor dat het startpunt van het gehele proces telkens 
verschillend is, waardoor de voorfase niet verder te specificeren valt voor middelgrote kantoorhoudende 
organisaties als groep. De fase zal daarom geen deel uitmaken van het beslissingsondersteunend model. 
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In het vervolg van dit hoofdstuk zullen er wel regelmatig uitspraken over warden gedaan. De voorfase is 
namelijk erg belangrijk, doordat bewustwording en het overtuigen van de meerwaarde van CREM 
belangrijke issues blijven voor gebruik van het model en het totale vakgebied . 
Bij gebruikmaking van het model zal er vanuit warden gegaan dat de te adviseren organisaties intern 
deelname, betrokkenheid en draagvlak hebben gekweekt voor het (her)formuleren van 
huisvestingsbeleid. De experts benadrukken in de interviews het belang van deze randvoorwaarde voor 
het een succesvol verloop van het totale proces. 

Uit figuur 6.1 wordt duidelijk dat het 
ontwikkelingsniveau van CREM binnen de 
doelgroep, de middelgrote kantoorhoudende 
organisaties, vrij ver uiteen kan lopen maar 
dat het gros zich in een laag 
ontwikkelingsstadium bevindt. Uit de rode 
cijfers in het figuur valt namelijk op te maken 
dat de twee hoogste ontwikkelingsstadia 
nauwelijks vertegenwoordigd zijn met 18%. 
In het vorige hoofdstuk is al geconstateerd 
dat steeds meer kantoorhoudende 
organisaties, van klein tot groat, zich bewust 
warden van de meerwaarde van CREM en 
daardoor bereid zijn om hun 

ondernemingsvastgoed actiever te gaan 
managen. Desondanks valt er nag voldoende 
progressie te boeken voor (middelgrote) 
kantoorhoudende organisaties de komende 
jaren. 
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Figuur 6.2 Het uitgelichte zwarte kader staat voor de doelgroep van het 
beslissingsondersteunend model: de middelgrote kantoorhoudende 
organisaties. De rode percentages tonen de verdeling van de doelgroep 
over de verschillende ontwikkelingsstadia. 

Het streven naar het 'strateeg zijn' kan nooit een doel op zich zijn voor organisaties. De intentie zou 
moeten zijn dat de ontwikkeling van CREM binnen een organisatie redelijk gelijke tred houdt met de 
ontwikkeling van de totale organisatie. De experts onderschrijven in de interviews de literatuur van 
Schoonhoven en Van Griesven [2007): zij zijn ook van mening dat de inhoud en het takenpakket van CREM 
in lijn dienen te lopen met de ontwikkeling van de primaire processen binnen de onderneming. 
De antwoorden van de experts wijzen echter uit dat de ontwikkeling op het gebied van CREM binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties in veel gevallen achterloopt bij de ontwikkeling van het 
organisatorisch beleid. 
Tijdens het interview met De Vries heeft er een discussie plaats gevonden over welke factoren bepalend 
zijn voor de professionalisering van CREM binnen een organisatie. Gedurende het interview zijn de 
volgende factoren genoemd als degenen die sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van CREM binnen 
een organisatie: organisatiegrootte, vastgoedportefeuille, aantal vestigingen, core business en niet te 
vergeten de conjunctuur. Om gerichte uitspraken te kunnen doen over het belang van de verschillende 
factoren, zal er eerst nader onderzoek naar moeten warden verricht. Dit is dan ook een van de 
aanbevelingen voor nader onderzoek die in het volgende hoofdstuk wordt gedaan. 

De competenties, die verworven warden in de verschillende ontwikkelingsstadia (zie tabel 2.2, pagina 24), 
bepalen welke toegevoegde waarde CREM in dat stadium kan betekenen voor een organisatie. Om aan te 
sluiten bij de belevingswereld van een organisatie zullen de succesverhalen zich dus ook moeten focussen 
op de competenties die horen bij het ontwikkelingsstadium waarin de organisatie zich begeeft en het 
opvolgende stadium. In wezen is dit de theorie omtrent het CREM-ontwikkelingsmodel van Joroff in 
optima forma: om een stap op de ladder te kunnen zetten zal een organisatie zich bepaalde competenties 
eigen moeten maken die horen bij de hoger liggende sport. 
Middelgrote kantoorhoudende organisaties in de rol van beheerder bijvoorbeeld zullen gevoelig zijn voor 
succesverhalen die ingaan op de meest primaire competenties 'technische ondersteuning van het 
bedrijfsproces' (beheerder) en 'kostenbeheersing' en 'verbeterde financiering' (controller). 
Op basis van figuur 6.1 mag warden verondersteld dat succesverhalen die focussen op de eerste vijf 
competenties (behorende bij de eerste drie ontwikkelingsstadia) het meest effectief zijn . Uit tabel 2.2 op 
pagina 24 blijkt dat dit de volgende vijf competenties zijn: 

• technische ondersteuning van het bedrijfsproces; 
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• kostenbeheersing; 
• verbeterde financiering; 
• verlaging/beheersing van de facilitaire kosten; 
• risicobeheersing. 

Als het lijstje met de door consultants aangedragen beweegredenen er op na wordt geslagen (pagina 58), 
blijken de in de praktijk gesignaleerde beweegredenen vrijwel allemaal aan te sluiten bij de vijf hiervoor 
genoemde competenties. Hieruit blijkt dat de theorie van Joroff et al. [1993) over het CREM
ontwikkelingsmodel in grate mate dus nog steeds op gaat. 

Een and er opvallend gegeven is het feit dat de gesignaleerde beweegredenen vrijwel allemaal een directe 
relatie met de winstgevendheid van de organisatie hebben. Niet voor niets merkte een consultant op dat 
organisaties pas overgaan tot actief management van hun huisvesting als het de organisatie 'pijn doet' in 
de vorm van inkomstenderving of verlies. Hieruit blijkt dat organisaties vooral financieel geprikkeld 
warden om hun ondernemingsvastgoed actief te gaan managen. 
Met betrekking tot het model betekent dit dat beleidsbepalers binnen middelgrote kantoorhoudende 
organisaties waarschijnlijk het gemakkelijkst overtuigd raken van de meerwaarde van CREM als het effect 
op de winstgevendheid duidelijk uiteengezet wordt. In de fase voorafgaand aan het doorlopen van het 
model zal dus sterk in moeten warden gegaan op de financiele consequenties van proactief en afgestemd 
huisvestingsbeleid. 

Het model in het algemeen 
Alie consultants zijn van mening dat beleidsbepalers binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties 
geenszins in staat zijn om aan de hand van het beslissingsondersteunend model zelfstandig een 
professioneel huisvestingsbeleid op te stellen. Volgens hen zullen de beleidsbepalers zelfs moeite hebben 
om het beslissingsondersteunend model en de daarin beschreven stappen te begrijpen . 
Hieruit wordt duidelijk dat actieve begeleiding gedurende het gehele traject essentieel is om 
verslappende aandacht bij de betrokkenen binnen de organisatie te voorkomen. De consultant heeft een 
gidsfunctie in het totale proces en zal de betrokken personen bij moeten sturen waar dit noodzakelijk 
blijkt. In de praktijk blijkt dit vaak het geval te zijn, aangezien CREM binnen veel middelgrote 
kantoorhoudende organisaties wordt onderschat. 
De interne organisatie kan volgens enkele experts zelfs een voorname vertragende factor vormen in het 
proces van portefeuilleoptimalisatie. lnterne spanningen, zoals megalomanie, egotripperij en interne 
machtspelletjes, spelen een grate rol bij bijvoorbeeld een centralisatie binnen een organisatie. lnterne 
spanningen kunnen het uitoefenen van CREM aanmerkelijk frustreren, dit toont eens te meer de 
lastigheid van CREM in de praktijk aan. 
Het niveau van het huisvestingsbeleid is bovendien vaak afhankelijk van enkele personen. Beleid maken, 
op welk vlak dan ook, 'is en blijft mensenwerk' . Dit is een regelrecht cliche, maar in dit geval wel de 
werkelijkheid. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een interne projecttrekker aanwezig is, anders is de 
kans groot dat het gehele proces van portefeuilleoptimalisatie uiteindelijk stuk loopt. 

Een andere voorname sta in de weg voor professioneel huisvestingsbeleid is het gegeven dat vastgoed in 
veel gevallen emotie is29

• Vastgoedverantwoordelijken nemen op basis hiervan namelijk vaak ad
hocbeslissingen over huisvesting. Dit frustreert een proactief en afgestemd huisvestingsbeleid doordat de 
strategische koers van de organisatie wordt ondermijnd. 
Verscheidene gei"nterviewde consultants hebben tijdens de interviews gewaarschuwd voor de grilligheid 
in het besluitvormingsproces als gevolg van het nemen van ad-hocbeslissingen. Zij hebben situaties 
meegemaakt waarin organisaties van begin tot eind modellen van gelijke strekking hebben doorlopen om 
uiteindelijk totaal andere huisvestingsoplossingen te kiezen. 
Besluitvorming binnen organisaties over huisvesting behoort plaats te vinden op basis van zowel 
emotionele als rationele gronden. Echter, alleen de ratio dient in het beslissingsondersteunend model te 
warden meegenomen aangezien de factor emotie het besluitvormingsproces vertroebelt. De factor 
emotie zullen de beslissers zelf in hun overwegingen mee moeten nemen. 

29 In het eerste hoofdstuk werd al opgemerkt dat vastgoed emotie is en daardoor lastig is te managen. leder mens heeft een 
beleving bij de ruimtelijke omgeving om zich heen en den kt er een verstandig besluit over te kunnen nemen. 
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De taak van de consultant is om de balans te bewaken tussen rationele en emotionele afwegingen en de 
organisatie te confronteren met hun eigen keuzes en tegenstrijdigheden daaromtrent. Het 
verrassingseffect van de factor emotie bij besluitvorming dient daarnaast zoveel mogelijk te warden 
uitgesloten door het besluitvormingsproces meer te structureren en zaken zoveel mogelijk te 
rationaliseren. 

Besluitvorming over huisvesting ligt binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties vrijwel altijd in 
handen van het topmanagement. Voor het topmanagement is huisvesting slechts een van de vele 
onderwerpen waar over beslist wordt en dus kijkt men alleen naar de hoofdlijnen van CREM. Het 
beslissingsondersteunend model zal in al haar facetten aan moeten sluiten op het topmanagement, alleen 
dan zullen de beleidsbepalers echt overtuigd raken van de meerwaarde van CREM. 
Degenen die binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties verantwoordelijk zijn voor het 
huisvestingsbeleid zijn doorgaans managers en directeuren en zij houden er vaak een ander vocabulaire 
op na dan de vastgoedwereld. Zij spreken veel meer een managementtaal, zo zal een beleidsbepaler het 
bijvoorbeeld vaak hebben over de key performance indicators (KPl's) van de organisatie. Vastgoedtaal in 
het model zal dus nag meer vervangen moeten worden door managementtaal. Daarnaast zullen de 
verschillende onderdelen van het model simpeler moeten warden beschreven. 

Een voornaam kritiekpunt op de conceptversie van het beslissingsondersteunend model is dat deze ervan 
uit gaat dat het opstellen en implementeren van huisvestingsbeleid plaatsvindt volgens een rechtlijnig 
proces. Uit de interviews is gebleken dat het proces in werkelijkheid veel grilliger verloopt. Zij zien de 
rechte lijn in het model als een misvatting aangezien het proces er niet zozeer een is van input-output, 
maar meer een iteratief proces. Het achtereenvolgens zetten van de stappen zonder iteratie zal vaak 
leiden tot huisvestingsoplossingen die totaal uiteenlopen met de eigenlijke problemen. 
Deze kritiek kent enkele rake punten, maar is tegelijk enigszins overtrokken doordat de kritiek deels wordt 
gevoed door de verschijningsvorm van het model (rechte lijn met pijlvormige vlakken die staan voor de 
stappen). De verschijningsvorm van het beslissingsondersteunend model wekt te veel de suggestie dat het 
een rechtlijnig proces betreft. 
Een inhoudelijke aanpassing aan het model naar aanleiding van de hiervoor uiteengezette kritiek is het 
inbouwen van een terugkoppeling. De tweede stap is volgens enkele consultants een geschikt moment 
om een terugkoppeling in te bouwen naar de organisatie en de ontwikkeling die zij doormaakt (stap 0 
dus). Hierbij dient te warden bekeken of de geformuieerde vastgoeddoelstellingen passen bij de 
toekomstperspectieven zoals die in stap 0 geschetst zijn . Door de terugkoppeling kan warden 
gecontroleerd of de ingezette koers juist is en hoe die naar aanleiding daarvan gewijzigd dient te warden. 

Tijden de interviews is verscheidene malen naar voren gekomen dat er binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties een voorkeur bestaat voor een operationele aanpak van het 
huisvestingsbeleid . Dit staat haaks op de antwoorden van consultants die er op wijzen dat huisvesting een 
strategische aanpak vergt. De consultants zijn namelijk wel overtuigd van de noodzaak van strategische 
afstemming tussen het huisvestingsbeleid en het organisatiebeleid. Hiermee onderschrijven zij de 
bevindingen van Swayne, Duncan en Ginter (2006, in : Ramakers, 2008]. 
Oat middelgrote kantoorhoudende organisaties hun huisvestingsbeleid vaak baseren op organisatiebeleid 
van een (te) laag strategisch niveau komt het voeren van consistent en afgestemd huisvestingsbeleid 
geenszins ten goede. Dit probleem geeft des te meer aanleiding voor gebruik van het model. De eerste 
aanzet tot een oplossing is in ieder geval het overtuigen van organisaties van de meerwaarde van een 
strategische afstemming. Organisaties zullen zich tenslotte open moeten stellen om tot een maximale 
afstemming tussen het organisatie- en het huisvestingsbeleid te komen. In de praktijk blijken veel 
bedrijven moeite te hebben om openheid van zaken te geven over het strategisch beleid. 

Stap 0: inventarisatie van strategische keuzes 
Arkesteijn levert kritiek op het ontwikkelde model en dan met name de eerste twee stappen. De 
bedoeling om een praktijkgericht model te ontwikkelen voor minder professionele organisaties ziet zij 
niet/onvoldoende terug in de conceptversie van het model. De stappen, vooral stap 0 en 1, zijn niet 
simpel en to the point, maar ingewikkeld en overlappend. Het model is daarnaast vrij droog van stof en 
kan wel enige verlevendiging gebruiken. 
De kracht van stap 0 wordt door Arkesteijn dus als een zwakte ervaren : de keuzevrijheid aan aspecten om 
het huisvestingsbeleid op te baseren schaadt de bruikbaarheid van het model. De 'brede opzet' van stap 0 
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zal echter gehandhaafd blijven, omdat de nadelen die voortvloeien uit de keuze voor een brede opzet van 
stap O (onoverzichtelijkheid, te ingewikkeld en overlappend) niet opwegen tegen de voordelen die er mee 
gepaard gaan. Keuzes warden namelijk meer overwogen genomen aan de hand van stap O en er mag 
word en aangenomen dat de kans op foute veronderstellingen dus aanzienlijk wordt verkleind. 
De te adviseren organisaties mee laten bepalen wat voor hen belangrijk is en water dus aan de basis staat 
van het huisvestingsbeleid is het overwegen waard. Dit zou kunnen door beslissers binnen de organisaties 
wegingsfactoren toe te laten kennen aan de verschillende aspecten, niet iedere organisatie zal hier echter 
geschikt voor zijn . 

Een kritiekpunt dat met het voorgaande probleem samenhangt is het feit dat de drijvende krachten, de 
concurrentiestrategieen en bepaalde aspecten van het ondernemingsprofiel als te vrij naar interpretatie 
warden ervaren. Het zo duidelijk mogelijk omschrijven en afbakenen van de verschillende aspecten moet 
verwarring omtrent de aspecten van stap O voorkomen. 
Een aanverwant probleem is het destilleren van deze aspecten uit het organisatiebeleid. Als men er al in 
slaagt om schriftelijke of mondelinge informatie met betrekking tot de aspecten las te krijgen uit de 
organisatie is het daarnaast maar de vraag of deze informatie oak klopt met de werkelijkheid. Zo is het 
maar de vraag of men werkt binnen een organisatie zeals men zegt dat ment werkt? 
In de praktijk blijkt het vrij lastig om te voorkomen dat er wordt afgegaan op foutieve informatie. In 
dergelijke gevallen wordt er een beroep gedaan op de expertise van de consultant. Er dient daarnaast de 
nodige aandacht te warden besteed aan het ontwikkelen van een vragenlijst of interview met 
controlevragen en dergelijke. 

Het ondernemingsprofiel (de vijf aspecten van Osgood) legt volgens De Vries de vinger niet op de zere 
plek: de problemen die spelen op het gebied van huisvesting warden niet blootgelegd en aangepakt. Het 
beslissingsondersteunend model begint echter bewust niet met het signaleren van de huidige problemen. 
Door eerst puur naar de organisatie en haar strategie te kijken wordt er juist niet toegewerkt naar voor de 
hand liggende oplossingen. 
De constatering dat beleidsbepalers binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties een voorkeur 
hebben voor een operationele aanpak heeft zijn uitwerking op stap 0. Uit het vergelijken van de mate van 
gebruik en de bruikbaarheid van de verschillende beleidsdocumenten blijkt namelijk dat middelgrote 
kantoorhoudende organisaties zich baseren op de verkeerde beleidsdocumenten, namelijk degene van 
een (te} laag strategisch niveau (het ondernemersplan, de toekomstscenario's en concrete 
beleidsdoelstellingen). Het huisvestingsbeleid zou in grotere mate moeten warden gebaseerd op de 
meest waardevolle beleidsdocumenten. Dit zijn de meest strategische en tevens meest abstracte 
beleidsdocumenten: de bedrijfsstrategie en de missie en visie. Dit heeft geen consequenties voor het 
model aangezien er in de conceptversie van het model al sterk is ingezet op beleidsdocumenten van een 
hoog strategisch niveau. 

Stap 1: vertaling in vastgoedstrategieen 
Zoals in het vierde hoofdstuk al is aangegeven is stap 1 in grate mate bepalend voor de kwaliteit van het 
op te stellen huisvestingsbeleid. De rode draad van het huisvestingsbeleid zal immers gebaseerd moeten 
warden op het toekomstbeeld dat beleidsbepalers schetsen van de markt en de organisatie. 
Bij stap 1 wordt er dus sterk een beroep gedaan op de visie van de beleidsbepalers op de eigen 
organisatie en haar toekomst. Veel beleidsbepalers zijn echter niet in staat om een helder en realistisch 
(toekomst)beeld te schetsen van de eigen organisatie, dit heeft meer dan eens geresulteerd in een 
gebrekkig huisvestingsbeleid . Met betrekking tot het model valt er anders dan een waakzame consultant 
en een zorgvuldig uitgewerkte vragenlijst weinig aan te doen. 

De keuze om twee afstemmingsmethoden naast elkaar te gebruiken is over het algemeen vrij goed 
ontvangen onder de consultants. Alleen Arkesteijn was het niet eens met afstemming op basis van twee 
methoden; volgens haar dient er in stap 1 een keuze te warden gemaakt waar het huisvestingsbeleid van 
middelgrote kantoorhoudende organisatie het best op gebaseerd kan worden. 
Veel consultants hebben de complementaire werking van de drijvende kracht op de 
concurrentiestrategie en vice versa wel als meerwaarde ervaren. Er zullen daarom geen wI1zIgingen 
warden doorgevoerd met betrekking tot de twee afstemmingsmethoden. Afstemming op basis van een 
theorie (De Vries of Scheffer, Singer en Van Meerwijk} zal immers nog vaker tot foute veronderstellingen 
leiden. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



Hoofdstuk 6 Het definitief beslissingsondersteunend model 

Binnen middelgrote kantoorhoudende organisatie leeft er nog steeds een sterke voorkeur voor 
vastgoedstrategieen met een korte doorlooptijd en een duidelijke uitwerking op de bedrijfsvoering. De 
vastgoedstrategieen waar hier op gedoeld wordt, zijn kostenreductie, verbetering van de productiviteit, 
verbetering van de flexibiliteit en waardecreatie door inzet als activa. Kostenreductie wordt met afstand 
het vaakst gevolgd als vastgoedstrategie, maar deze strategie zou volgens consultants minder vaak 
gevolgd mogen warden binnen organisaties 
Middelgrote kantoorhoudende organisaties zullen zich dus bewust moeten warden dat er meer is dan 
kostenreductie. Met name de abstracte strategieen zullen qua meerwaarde voor de organisatie meer 
onder de aandacht moeten warden gebracht. Ook zal er voor de verschillende vastgoedstrategieen 
duidelijk op een rijtje moeten worden gezet wat de waarde is voor de organisatie. Dit kan eenvoudig door 
de matrix met vastgoedbeslissingen en -ingrepen (zie tabel 3.3, pagina 37) actief in te zetten, aan de hand 
hiervan kan de meerwaarde van de vastgoedstrategieen duidelijk warden gemaakt. 

Stap 2: vastgoeddoelstel/ingen formuleren 
Om het doel van de tweede stap te kunnen verwezenlijken, het formuleren van concrete 
vastgoeddoelstellingen, is de in het vierde hoofdstuk ge'introduceerde keuzematrix een cruciaal 
hulpmiddel (zie tabel 4.1, pagina 47). De Vries zet vraagtekens bij de volledigheid van de matrix en de 
mate waarin de matrix bruikbaar is voor organisaties uit verschillende sectoren. 
Het eerste kritiekpunt, onvolledigheid, valt op te heffen door het gezamenlijk (consultant en 
beslissingsbevoegden over huisvesting binnen de organisatie) doorlopen van de keuzematrix en deze 
waar nodig aan te vullen. Door veelvuldig gebruik zal de keuzematrix zich bovendien telkens actualiseren. 
Het tweede kritiekpunt, de bruikbaarheid voor een beperkte groep, is een onvermijdelijk issue waarbij er 
altijd een afweging moet warden gemaakt tussen enerzijds de uniformiteit en anderzijds de te bedienen 
doelgroep. Een matrix die volledig is afgestemd op een kleine groep organisaties, is weliswaar specifiek 
maar tegelijk slechts voor een smalle doelgroep te gebruiken. De uniformiteit van het model en dus de 
grootte van de te bedienen doelgroep staat in deze kwestie dus lijnrecht tegenover de mate waarin het 
model specifiek bruikbaar is voor een groep organisaties. Deze afweging is in hoofdstuk 4 ook gemaakt en 
de keuzematrix is dus bewust niet te veel ingevuld om de doelgroep breed te houden waar dit mogelijk is. 

De consultants hebben in de interviews aangegeven dat de thema's locatie en ruimtevraag verreweg het 
meest waardevol zijn om er een doelste!ling over op te stellen. Voor de belangrijkste huisvestingsthema's 
is het logisch dat daar als eerste een doelstelling voor wordt opgesteld, in een later stadium zijn dit ook de 
thema's waar ingrepen als eerste op zullen warden getoetst. 
In de interviews is de experts voorgelegd welke rol duurzaamheid in neemt binnen het huisvestingsbeleid 
van kantoorhoudende organisaties. Hieruit is naar voren gekomen dat duurzaamheid vooral als 
huisvestingsthema wordt gezien. Duurzaamheid zal dus in stap 2 en verder als veertiende 
huisvestingsthema warden toegevoegd. 

Stap 3: confrontatie met de huidige portefeuille 
Om de derde stap goed te kunnen zetten is het van belang dat de vastgoedportefeuille inzichtelijk wordt 
gemaakt. Dit vergt een actieve vorm van informatievergaring en in de praktijk blijkt dit vaak te ontbreken. 
Middelgrote kantoorhoudende organisaties houden vaak weinig zaken bij over huisvesting en hierdoor 
heeft men ook weinig inzicht in de status quo van huisvesting en de dertien daartoe behorende thema's. 
De informatievoorziening kent dus veel gebreken en deze is juist cruciaal om de portefeuille grondig te 
kunnen inventariseren. 
Het grondig inventariseren van de huidige portefeuille en daarmee het inrichten en implementeren van 
een goed informatiesysteem is wat dat betreft een voorstap in de richting van professioneel 
huisvestingsbeleid, dit is in hoofdstuk 2 ook al letterlijk uitgesproken. lndien men eenmaal een goed 
werkend informatiesysteem heeft opgezet is (her)formulering van huisvestingsbeleid een stuk 
eenvoudiger. 

Naar mening van Arkesteijn en enkele consultants ligt de focus van het model te veel op het signaleren 
van knelpunten in plaats van het daadwerkelijk oplossen ervan. Het beslissingsondersteunend model reikt 
in zijn huidige vorm niet zo ver, er warden geen mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen. 
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Om het model meer oplossingsgericht te maken warden er tussen de derde en vierde stap een tussenstap 
toegevoegd met daarin een aantal alternatieven. Deze alternatieven zijn voorstellen van mogelijke 
ingrepen en hoe deze ingrepen verwezenlijkt dienen te word en . 
De twee meest waardevolle thema' s, locatie en ruimtevraag, vertolken een belangrijke rol als er 
alternatieven warden geformuleerd in de tussenstap: als een alternatief slecht scoort op een van beide 
huisvestingsthema's, dan voldoet de oplossingsrichting automatisch ook niet. 

Stap 4: vastgoedingrepen en -bes/issingen 
Er is vrij weinig bekend over het besluitvormingsproces binnen middelgrote kantoorhoudende 
organisaties over huisvestingsingrepen. De keuzes zullen in de praktijk vaak nauwelijks onderbouwd 
word en en de besluitvorming zal niet altijd transparant verlopen . 
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat besluitvorming over huisvesting aan de hand van het 
voorgestelde model lastig te begeleiden valt. Om de keuzes die ten grondslag liggen aan beslissingen 
beter te kunnen begeleiden is het van belang dat er een actief management wordt gevoerd binnen 
middelgrote kantoorhoudende organisaties. Actief management zit te weinig verweven in de 
conceptversie van het model. Het betrekken van planning en budget in het model door bijvoorbeeld het 
integreren van de GOTIK-beheersaspecten

30 
kan dit probleem voor een groot deel opheffen. 

De in de vorige stap al genoemde tussenstap met alternatieven is deels bedoeld om de besluitvorming 
beter te kunnen begeleiden en zal hierna verder warden besproken. Na het presenteren van de 
verschillende alternatieven in de tussenstap dient er te warden beslist over de voorgestelde 
alternatieven. Hierbij spelen de GOTIK-beheersaspecten ook een belangrijke rol, omdat moet warden 
ingeschat hoe een ingreep verwezenlijkt kan gaan warden. 

Uit de antwoorden van de experts blijkt dat er binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties teveel 
beslist wordt op basis van alleen kosten. De pragmatische benadering van huisvestingsvraagstukken die 
leeft binnen veel organisaties ligt ten grondslag aan deze focus op kosten. De kostenfocus voelt voor hen 
als een tweede natuur en bemoeilijkt het besluitvorming op basis van rationele gronden. 
Er zal in de definitieve versie van het model dus nog meer gehamerd moeten warden op de effecten die 
huisvestingsingrepen hebben op het prestatievermogen van de organisatie. Op basis van deze effecten 
dienen beslissingen namelijk te warden gen omen. 

Stap 5: rea/isatie & monitoring 
Wat voor CREM in het algemeen geldt, geldt voor prestatiemeting van CREM in het bijzonder: 
beleidsbepalers binnen (middelgrote) kantoorhoudende organisaties moeten nog echt warden overtuigd 
van de meerwaarde. De bereidheid om prestatie-indicatoren te gaan bijhouden moet dus nog echt 
warden gekweekt. Dit is gezien de professionalisering binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties 
uiteraard lastig en zal de nodige tijd vergen. Een stap in de goede richting zal in ieder geval het 
communiceren van de behaalde resultaten binnen CREM-pioniers zijn. 

lndien men bereid is om prestatie-indicatoren te monitoren, dan is het sterk de vraag welke dit zouden 
moeten zijn. Ook de consultants hadden moeite om aan te geven welke indicatoren geschikt zijn om 
continu bij te houden. 
De Vries schrijft in haar proefschrift veel over het meten van de huisvestingsprestaties binnen 
hogescholen en komt na enige discussie met het volgende lijstje indicatoren dat idealiter gemonitord 
dient te warden binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties: 

• de GOTIK-beheersaspecten; 
• het effect op de organisatieprestaties (bijhouden van de KP l's: key performance indicators); 
• behalen van de vastgoeddoelstellingen (de dertien huisvestingsthema's). 

6.2 Aanpassingen, nadere invulling en randvoorwaarden van het model 

In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste problemen en aandachtspunten, die de experts noemden 
gedurende de interviews, al voorbij gekomen. In deze paragraaf zullen de gesignaleerde problemen en 
aandachtspunten voor de herkenbaarheid in een overzicht warden opgesomd. Dit overzicht is te zien in 
tabel 6.1 die hierna volgt. 

30 De welbekende vijf beheersaspecten zijn : geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. 
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6.3 Het beslissingsondersteunend model gepresenteerd 

Het uiteindelijke beslissingsondersteunend model kent inhoudelijk een aantal aanpassingen ten opzichte 
van de conceptversie van het model. De te zetten stappen en de hoofdlijnen in het model warden wel 
gehandhaafd. Er zijn een aantal inhoudelijke zaken toegevoegd naar aanleiding van gewenste inhoudelijke 
aanpassingen die in tabel 6.1 al kort zijn genoemd. De aanpassingen zijn: 

• een terugkoppeling in stap 2; 
• toevoeging van duurzaamheid als 14• huisvestingsthema; 
• alternatieven genereren als tussenstap; 
• te monitoren aspecten. 

De genoemde tussenstap is geen stap op zich, maar vindt verdeeld over stap 3 en 4 plaats. Dit heeft wel 
tot gevolg dat de inhoud van stap 4 iets wijzigt, naar aanleiding hiervan is de naam van de stap opnieuw 
benoemd, namelijk tot 'beslissingen over huisvestingsingrepen'. 

Het model is qua verschijningsvorm oak aangepast zodat het minder weg heeft van een rechtlijnig model. 
In figuur 6.2 is het model in nieuwe stijl te zien. 

Figuur 6.2 Het definitief beslissingsondersteunend model 

De definitieve versie van het beslissingsondersteunend model zal hieronder in chronologische volgorde 
beknopt warden besproken. De bespreking is min of meer een uitgerold stappenplan die het totale proces 
van strategische afstemming tot het plegen van de benodigde ingrepen behandelt. Zaken die nieuw zijn 
toegevoegd aan de definitieve versie van het beslissingsondersteunend model warden telkens na de stap 
waar ze bij horen toegelicht. 

Stap 0: lnventarisatie van strategische keuzes 

► lnventariseer de volgende zaken grondig met het oog op de toekomst: 

Generieke 
concurrentiestrategie 

• Missie & visie; 
• Klanten & markten; 
• Producten & diensten; 
• Onderscheidend vermogen; 
• Waarde & cultuur. 

Drijvende kracht 

► Optioneel: toewijzing van wegingsfactoren aan de aspecten van Osgood (aan de hand van het 
belang binnen de organisatie en de impact die ze hebben op de eigen huisvesting) 
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Stop 1: Vertoling in vostgoedstrategieen 

► 

► 

► 

Vertaal de drijvende kracht door in een 
combinatie van vastgoedstrategieen m.b.v. 
[Scheffer, Singer en Van Meerwijk, 2007); 
Vertaal de concurrentiestrategie door in een 
combinatie van vastgoedstrategieen m. b.v. 
[De Vries, 2007]; 
Leid de discussie over te volgen 
vastgoedstrategieen aan de hand het 
ondernemingsprofiel (plus wegingsfactorer.); 
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► Kies op basis van voorgaande voor een combinatie van vastgoedstrategieen (1, 2 of 3). 

Stop 2: Vostgoeddoe/stellingen formuleren 

► Doorloop samen de keuzematrix en vul deze aan 
waar dit noodzakelijk blijkt; 

► Weeg de belangen af op alle veertien 
huisvestingsthema's, rekening houdend met de 
balans tussen functionaliteit en financien en de 
toekomstscenario's; 

► Formuleer vastgoeddoelstellingen op alle 
veertien huisvestingsthema's; 

► Koppel de geformuleerde doelstellingen terug 
op de strategische keuzes van stap 0, overleg en 
overweeg om doelstellingen bij te stellen. 

Nieuwe toevoeging: de terugkoppeling 
De in stap 2 geformuleerde vastgoeddoe!stellingen zullen moeten warden getoetst aan de resultaten uit 
de inventarisatie van de strategische keuzes (stap 0). Er dient namelijk te warden voorkomen dat de 
gekozen huisvestingskoers uiteindelijk is gebaseerd op foute veronderstellingen en algemeen heersende 
maar niet onderbouwde opvattingen . Het terugkomen op keuzes of het opnieuw doorlopen van een 
voorgaande stap zal in de praktijk veelvuldig voorkomen [Schoonhoven en Van Griensven, 2008] . 
In stap 2 is er ruimte in gebouwd voor een terugkoppeling op de strategische keuzes die in stap 0 zijn 
geformuleerd. Hierbij dient de organisatie na te gaan of de vastgoeddoelstellingen in overeenstemming 
zijn met de uitgangspunten die de organisatie in stap 0 voor ogen had. Door de terugkoppeling kan 

warden gecontroleerd of de ingezette koers juist is en hoe die naar aanleiding daarvan gewijzigd dient te 

warden. 

Nieuwe toevoeging: duurzaamheid als 14° huisvestingsthema 
Duurzaamheid verdient een plek als 14° 
huisvestingsthema in de keuzematrix die 
actief wordt ingezet bij het formuleren 
van vastgoeddoelstellingen (stap 2) en 
het inventariseren van de huidige 

• 
vastgoedportefeuille (stap 3). 
De vastgoedstrategieen werknemers
tevredenheid, waardecreatie, marketing 
en verkoop, innoverend vermogen en 
bedrijfscultuur zijn ieder op hun eigen 

Kosten reduceren 
Product iviteit verhogen 

Werknemerstevredenheid verbeteren 

Waarde creeren door inzet als activa 

Flexibiliteit verhogeo 

Marketing en verkoop ondersteunen 
lonovere,n vermogen stimuleren 

Bedrijfscultuur ondersteunen 

Welzijn betnv!oecien 

Duurzame gebouwen op den 
duur waardevo ller 

lmagoverbetering - essentieel 

KaM om mnovatieve bedoelingen 
te tonen 
Positieve uitstraling 

manier van invloed op het Tabel 6.2 De keuzematrix dient te worden uitgebreid met het 
huisvestingsthema duurzaamheid (zie huisvestingsthema duurzaamheid. 

tabel 6.2) , Marketing en verkoop is voor 
het thema duurzaamheid verreweg de belangrijkste vastgoedstrategie. In bijlage 7 is de volledige 
keuzematrix te zien na toevoeging van duurzaamheid als thema. 
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Stop 3: Confrontatie met de huidige portefeuille 

► lnventariseer de huidige vastgoedportefeuille aan de hand van dezelfde 14 huisvestingsthema's; 
► Stel vast welke voorname knelpunten er bestaan tussen de vastgoeddoelstellingen (de 

toekomstige huisvestingsvraag) en het huidige aanbod; 
► Selecteer alternatieven die als oplossingsrichting het overwegen waard zijn; 
► Doe een voorcheck van de alternatieven aan de hand van de thema's ruimte en locatie en 

herselecteer indien noodzakelijk. 

----------
Nieuwe toevoeging: alternatieven als tussenstap 
De besluitvorming en de overwegingen op 
basis waarvan besluitvorming plaatsvindt 
zijn matig verwerkt in de conceptversie van 

Hui dig e huisvestingsvraag 
Orgomsar,e nu 

Toekomstige huisvestingsvraag 
Orgonisoc,e m 20?? 

het model. In de definitieve versie is daarom 
een tussenstap toegevoegd die als doel 
heeft om het model verder te brengen dan 
het signaleren van de knelpunten. 
In de tussenstap, die gezet wordt in stap 3 
en 4, zullen een aantal alternatieven (bij 
voorkeur 2 a 3) warden geselecteerd en 
vervolgens warden geevalueerd. De selectie 
van de alternatieven komt voort uit de 
match van de huidige vastgoedportefeuille 
met de toekomstige huisvestingsvraag en in 
mindere mate de huidige huisvestingsvraag 
(zie figuur 6.3). 
In de alternatieven zal ook aandacht 

- -
Huld e atch 

Huidig aanbod 
Vastgoedportefeuille nu 

Figuur 6.3 De alternatieven zullen worden geselecteerd op basis van de 
toekomstige match. Ult de evaluatie van de alternatieven komt de 
besluitvormlng over huisvestingslngrepen voort [bewerking van: De 
Jonge et al., 2008]. 

warden besteed aan de huidige knelpunten om ook oplossingen aan te dragen voor problemen die op dit 
moment spelen met betrekking tot huisvesting. 
De twee meest waardevolle thema's, locatie en ruimtevraag, vertolken een belangrijke rel bij het 
selecteren van mogelijke alternatieven. Als een alternatief slecht scoort op een van beide 
huisvestingsthema's, dan is het oak geen alternatief doordat het buiten de aangedragen 
oplossingsrichtingen valt. 
De ontwikkelde alternatieven warden in stap 4 vervolgens vergeleken en geevalueerd met behulp van de 
overwegingen uit de conceptversie van het model

31
. Oak dienen de planning en het budget van een 

alternatief in de overweging te warden meegenomen. Hierna wordt het beste alternatief vastgesteld en 
vindt besluitvorming over de te plegen huisvestingsingrepen plaats. 

Stop 4: Beslissingen over huisvestingsingrepen 

► Evalueer voor de geselecteerde alternatieven de effecten op de organisatieprestaties, de balans 
tussen financien en functionaliteit en de kosten die gepaard gaan met investering en exploitatie; 

► Kies het beste alternatief en werk de te plegen huisvestingsingrepen uit qua budget en planning; 
► Prioriteer de te plegen huisvestingsingrepen en geef opdracht tot realisatie van de ingrepen. 

Stop 5: Realisatie en monitoring 

► Houd gedurende de realisatie van de huisvestingsingrepen de GOTIK-beheersaspecten bij; 
► Monitor continu de key performance indicators en voor de vastgoeddoelstellingen van belang 

zijnde variabelen; 
► Communiceer de uitkomsten richting het topmanagement en gebruik het bij nadere 

besluitvorming over huisvesting. 

31 De effecten op de organisatieprestaties inschatten; balans {financien vs. kwaliteit] bewaren; zowel investerings- als 
exploitatiekosten beschouwen. 
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Nieuwe toevoeging: te monitoren aspecten 
De door De Vries geopperde prestatie-indicatoren zullen in stap 5 warden gemonitord, deze zullen hier 
nader warden toegelicht. In onderstaand kader staan de zaken die middelgrote kantoorhoudende 
organisaties bij moeten houding in hun monitoring: 

• de GOTIK-beheersaspecten - De organisatie kan haar grip op de vastgoedportefeuille verstevigen door 
het bijhouden van de GOTIK-beheersaspecten. Vooral bij het plegen van ingrepen in de portefeuille is 
het beheersen van de het inzet van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit van groat belang; 

• het effect op de organisatieprestaties - Het is van belang dat in de monitoring van prestaties de link 
wordt gelegd tussen het organisatiebeleid en het huisvestingsbeleid. In geval van grootschal ige 
huisvestingsingrepen is het effect op de organisatieprestaties tot uitdrukking te brengen door het 
ve rloop van de key performance indicators (KPl ' s) in beeld te brengen. Dit maakt het oak mogelijk om 
effecten in de toekomst beter in te kunnen schatten wat bijdraagt aan een betere besluitvorming. 

• behalen van de vastgoeddoelstellingen - Voor de veertien huisvestingsthema's zullen variabelen 
moeten warden gevonden die het mogelijk maken om het behalen van doelstellingen tot uitdrukking te 
brengen . Als er een of meerdere variabelen zijn gevonden die een betreffend huisvestingsthema 
vertegenwoordigen wordt dit thema meetbaar en beheersbaar voor de organisatie. Voor het ene thema 
zal dit gemakkelijker blijken dan voor de andere. 

Randvoorwaarden werking model 
In tabel 6.1 zijn een groot aantal randvoorwaarden opgesomd, dit zijn zaken die voorwaarden scheppen 
voor een goede toepassing van het model in de praktijk. Hieronder warden de belangrijkste opmerkingen 
omtrent de randvoorwaarden genoemd. 
Opvallend is dat de alle randvoorwaarden direct betrekking hebben op de beide betrokken partijen; dus 
of de organisatie die huisvestingsbeleid tracht op te stellen of de consultant die de organisatie bij staat in 
dit proces . In tabel 6.3 zijn de randvoorwaarden uitgesplitst naar de organisatie en de consultant. 

- ---
_ De randvoorwaarden voor goed gebruik van het beslissingsondersteunend model ____ 

-
Randvoorwaarden voor de organisat,e Rondvoorwaarden voor de consultant 

Deelname, draagvlak en implementatie binnen de organisatie Actieve begeleiding noodzakelijk 
zijn cruciaal 

Intern!! prnjecttrekker binnen de te adviseren organisatie Duidelijke uitleg van model en de te zetten stappen 

Openheid ,1an zaken moeten geven inzake strategisch beleid Beoogde doelen per stap vantevoren com municeren 

Het inrichten en implementeren van een informatlesysteem Consultant zal balans in besluitvorming moeten bewaken 
l!lmnen de organisatie trario vs. emotie) 

Intern bereidheid kweken om prestatie-indicatoren bij te Overtuigen van de meerwaarde van strategische afstemming 
houden 

Consultant moet waakzaam zljn en doorvragen bij op het cog ' 
WEcmde rewltaten 
Gidsfunctie sterk uitdragen gedurende het totale proces 

Tabel 6.3 De randvoorwaarden voor goed gebruik van het beslisslngsondersteunend model 

6.4 Resume 

Het definitief beslissingsondersteunend model is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het 
conceptueel model. De rode draad van het model zoals geschetst in hoofdstuk 4 is wel gehandhaafd. 

In de interviewresultaten is de noodzaak van strategische afstemming in het model bevestigd. Het 
verwerken van strategische afstemming in het model brengt echter de nodige complexiteit met zich mee. 
Deze complexiteit zal men op de koop toe moeten nemen. 
In de evaluatie van de interviews is naar voren gekomen dat het model een gebrek heeft aan iteratie, de 
uitkomsten uit een voorgaande stap warden te gemakkelijk doorvertaald in een volgende. Om de kans op 
foute veronderstellingen te doen slinken is er bij het formuleren van de vastgoeddoelstellingen een 
terugkoppeling ingebouwd richting de inventarisatie van de strategische keuzes. 
De experts hebben verder aangegeven dat de focus teveel ligt op het signaleren van knelpunten in plaats 
van het oplossen ervan. Om dit aandachtspunt te verbeteren zijn er alternatieven toegevoegd in een 
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tussenstap die de besluitvorming moet vergemakkelijken . De tussenstap dient bovendien nag een ander 
doel, besluitvorming kan aan de hand van de tussenstap beter warden begeleid. 

Het model is nog niet gereed om door middelgrote kantoorhoudende organisaties (in samenwerking met 
een deskundig adviseur) in de praktijk te warden gebruikt. Het model zal daarvoor eerst inhoudelijk 
verder moeten warden uitgewerkt. In de inhoudelijke uitwerking zal het model nog meer toegespitst 
moeten warden op de doelgroep. Het model zal in al haar facetten aan moeten sluiten op middelgrote 
kantoorhoudende organisaties en haar kennisniveau. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 





Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In het zevende en laatste hoofdstuk worden de uiteindelijke conclusies gepresenteerd zeals die zijn 
voortgevloeid uit het totale afstudeeronderzoek. Daarna zullen er aanbevelingen worden gedaan van 
uiteenlopende aard om de scriptie te besluiten met een slotbeschouwing. 
De vraag die in het concluderende hoofdstuk beantwoord dient te worden is de probleemstelling van het 
onderzoek, namelijk: 

Hoe kunnen verschillende theorieen warden gecombineerd tot een integraal, wetenschappelijk 
gefundeerd beslissingsondersteunend model waarmee het huisvestingsbeleid van middelgrote 
kantoorhoudende organisaties kan warden ge(her)formuleerd? 

7.1 Conclusies 

De conclusies zullen aan de hand van twee thema's worden besproken, te weten: de onderzoeksresultaten 
en de onderzoeksresultaten in relatie tot de bestaande literatuur. 

De onderzoeksresultaten 
Op deze plek zal er worden gereflecteerd op de uitgangspunten van dit onderzoek, namelijk de doelstelling, 
het probleem en de probleemstelling die in het eerste hoofdstuk zijn opgesteld. 

Op basis van het ontwikkelde beslissingsondersteunend model mag warden verondersteld dat de 
doelstelling van het onderzoek is behaald. Er is vrijwel volledig voldaan aan de drie criteria die in de 
doelstelling zitten besloten. Het model beschrijft namelijk het gehele proces, is wetenschappelijk 
gefundeerd en is (waarschijnlijk) toepasbaar voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
Het model is lntegraal omdat het volledige proces dat in een huisvestingsbeleid thuis hoort, wordt 
behandeld in de verschillende stappen. Alie strategische zaken die van belang zijn voor het opstellen van 
huisvestingsbeleid komen aan bod: van de strategische afstemming tot en met de monitoring. 
De inhoud van het model is wetenschappelijk gefundeerd doordat het gebaseerd is op vakliteratuur. De 
meest invloedrijke theorieen bij de totstandkoming van het model zijn De Vries [2007], De Jonge et al. 
[2008] en Lindholm [2008]. 
Over het derde criterium, de toepasbaarheid voor de doelgroep, is nog niet met zekerheid te zeggen of hier 
aan kan warden voldaan, het model zal daarvoor eerst echt in de praktijk moeten warden getoetst. Uit de 
interviews is wel naar voren gekomen dat middelgrote kantoorhoudende organisaties begeleid moeten 
worden gedurende het besluitvormingsproces. Met behulp van een consultant zal het wel moeten lukken 
volgens de ge·interviewde experts. 

Het probleem zoals dat in hoofdstuk 1 is benoemd is in het onderzoek voor een groot deel onderschreven. 
Er bestaan slechts enkele model I en en methoden gericht op het (her)formuleren van huisvestingsbeleid. Tot 
op heden was er echter (nog) geen dergelijk model dat gericht is op organisaties die minder ver ontwikkeld 
zijn op het vlak van CREM. Er zijn wel enkele soortgelijke modellen 32

, maar de opzet, doelgroep, benadering 
of uitkomsten van de modellen verschillen. Hierdoor zijn ze niet direct bruikbaar om het huisvestingsbeleid 
van middelgrote kantoorhoudende organisaties te (her)formuleren. 
Wat wel duidelijk wordt is dat het vakgebied behoefte heeft aan een dergelijk model. Het Cf PB signaleert 
deze behoefte en het is ook tijdens de interviews meerdere keren bevestigd door de experts. Het nieuw 
ontwikkelde beslissingsondersteunend model is wat dat betreft een aanvulling die het vakgebied goed kan 
gebruiken, aangezien een specifieke doelgroep (middelgrote kantoorhoudende organisaties) in een 
behoefte wordt voorzien waar dit voorheen niet gebeurde. 

Het antwoord op de probleemstelling is tot stand gekomen door de zes onderzoeksvragen te 
beantwoorden gedurende het onderzoek. De antwoorden op de onderzoeksvragen zullen op de volgende 
pagina een voor een worden besproken om daarna de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

32 
Schoonhoven en Van Griensven (2008], lkiz-Koppejan, Van der Voordt en Hartjes-Gosselink [2009], Lindholm (2008], De Jonge et 

al. [2008] en De Vries [2007]. 
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1. CREM is van toegevoegde waarde voor de totale organisatie door het organisatorisch beleid ten 
volle te ondersteunen. Hiervoor zijn strategische afstemming, beleidsmatige inbedding van CREM 
in de organisatie en het streven om met CREM gelijke tred te houden met de ontwikkeling van de 
organisatie kritische succesfactoren. Het opzetten van een goed informatiesysteem en aantonen 
welk effect huisvestingsingrepen hebben op het bedrijfsresultaat zijn stappen richting een 
afgewogen besluitvorming; 

2. Binnen het vakgebied bestaan er tot nag toe slechts enkele modellen en theorieen die er op 
gericht zijn om het besluitvormingsproces omtrent huisvesting te optimaliseren. Lindholm [2008], 
De Jonge et al. (2008] en De Vries [2007) hebben modellen ontworpen met een dergelijke strekking 
en zijn daardoor goed bruikbaar bij het ontwikkelen van het beslissingsondersteunend model. 
Het door De Jonge et al. geschetste procesmodel wordt gebruikt als kapstok bij het ontwikkelen 
van het beslissingsondersteunend model. Er kunnen aan het model van De Jonge et al. 
verschillende theorieen worden gehangen. Een groat aantal inhoudelijke aspecten uit de CREM
literatuur wordt in het model ten opzichte van elkaar gepositioneerd. 

3. Door de strategische keuzes te inventariseren wordt er een set vastgoedstrategieen gekozen die 
de leidraad vormt voor het huisvestingsbeleid. Deze set wordt doorvertaald in 13 
vastgoeddoelstellingen en na confrontatie met de huidige vastgoedportefeuille vindt er 
besluitvorm ing plaats over de te plegen huisvestingsingrepen. Tot slot wordt de 
vastgoedportefeuille continu gemonitord ten behoeve van meer gedegen besluitvorming. 

4. De bewustwording dat het opstellen van 
huisvestingsbeleid van meerwaarde kan 
zijn voor de totale organisatie leeft nog 
niet binnen iedere middelgrote 
kantoorhoudende organisatie. Als men 
al CREM bedrijft dan bevindt het gros 
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zich in de drie laagste 
ontwikkelingsstadia, men is dus 
beheerder, controller of onderhandelaar 
(zie figuur 7.1). Waar er al sprake is van 
huisvestingsbeleid heeft men een 
voorkeur voor een operationele aanpak 
van huisvestingsvraagstukken. 

De overgrote meerderheid van de 
experts is van mening dat het model met 
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Figuur 7.3 Ongeveer vier van vijf middelgrote kantoorhoudende 
organisaties bevinden zich in de laagste drie ontwikkelingsstadia 
van CREM. 

enige begeleiding wel toepasbaar is voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Een enkele 
expert heeft aangegeven dat het model we!licht te complex en te uitvoerig is voor middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 

In de interviewresultaten is de noodzaak van strategische afstemming in het model bevestigd . Het 
verwerken van strategische afstemming in het model brengt echter de nodige complexiteit met 
zich mee. De rode draad van het model zeals geschetst bij punt 3 blijft gehandhaafd. Omdat het 
model te weinig iteratie kende is er bij het formuleren van de vastgoeddoelstellingen een 
terugkoppeling ingebouwd richting de inventarisatie van de strategische keuzes. Oak zijn er 
alternatieven toegevoegd in een tussenstap die de besluitvorming moet vergemakkelijken. In de 
inhoudelijke uitwerking zal het model meer toegespitst moeten warden op de doelgroep 
(middelgrote kantoorhoudende organisaties) om het daadwerkelijk te laten werken in de praktijk. 

Het uiteindelijke model is het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek, de hoofdgedachte van het 
model zal hier kort warden besproken. 
Het model kenmerkt zich door niet concreet te starten met het oplossen van de huidige knelpunten 
('blussen van brandjes') maar in plaats daarvan de toekomstige knelpunten te signaleren door de huidige 
portefeuille te confronteren met de toekomstige huisvestingsvraag (zie figuur 7.2). 
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Het huisvestingsbeleid richt zich hierdoor niet 
op korte termijnresultaten maar op 
afstemming op de lange termijn. De opmerking 
dat het managen van huisvesting een lange 
termijn aanpak vergt heeft in het ontwikkelde 
model dus ook daadwerkelijk gestalte 
gekregen. 
Door gebruik te maken van het 
beslissingsondersteunend model wordt het 
huisvestingsbeleid beter afgestemd op het 
algemeen beleid en daardoor wordt er 
bijgedragen aan het behalen van de 
bedrijfsdoelstellingen. Het nemen van ad
hocbeslissingen wordt bovendien 
teruggedrongen door het besluitvormings
proces te structureren, wat de consistentie en 
afstemming van het huisvestingsbeleid ten 
goede komt. Het model biedt tenslotte de kans 
om in rap tempo een professionaliseringslag op 
het gebied van huisvesting te maken. 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

~ 

Huidige huisvestingsvraag 
Organisatie nu 

Huidlg aanbod 
Vastgoedportefeuille nu 

· Toekomstige huisvestingsvraag 
Orgonisar,e in Z0?? 

Figuur 7.4 Het draait niet om de match van het huidig aanbod met de 
huidige huisvestingsvraag, maar om de match toekomstige match die 
de huidige portefeuille afzet tegen de toekomstige huisvestingsvraag. 
Door alternatieven te genereren wordt er oplossingsgericht gedacht, 
wat de besluitvorming bespoedigt. 

In de conclusies zou er nog kart terug warden gekeken op de externe validiteit van het ontwikkelde model. 
Het beslissingsondersteunend model is naar verwachting vrij eenvoudig toepasbaar te maken voor 
kantoorhoudende organisaties met meer dan duizend werkplekken . Ook organisaties uit andere sectoren 
zoals productiebedrijven zullen na enkele kleine aanpassingen (bijvoorbeeld de huisvestingsthema's) 
vermoedelijk gebruik kunnen maken van het model. 

Onderzoeksresultaten in relatie tot de bestaonde literatuur 
In veel gevallen wordt de bestaande literatuur bevestigd, hieronder worden de belangrijkste conclusies ten 
aanzien van de literatuur besproken. De verschillende conclusies hebben weinig tot geen relatie met elkaar 
en warden dus puntsgewijs besproken. Tot slot volgt er een kart resume van de besproken punten. 

1). Het vermoeden dat grotere organisaties professioneler met hun huisvesting omgaan klopt. Het verband 
is niet aan te tonen met de onderzoeksresultaten maar wordt in ieder geval wel onderschreven. Uit het 
onderzoek komt verder naar voren dat de ontwikkeling van CREM in grate mate is gelinkt aan de 
ontwikkeling van de organisatie, de theorie van Schoonhoven en Van Griensven (2008] hieromtrent wordt 
in de interviews dus bevestigd. 

2). Middelgrote kantoorhoudende organisaties blijken net als zorginstanties een voorkeur te hebben voor 
een operationele aanpak van het huisvestingsbeleid. Ramakers' conclusie dat men zich baseert op 
organisatorisch beleid van een te laag strategisch niveau blijkt dus naast de zorgsector oak van toepassing 
voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. 

3). Uit de antwoorden van de consultants blijkt dat zij wel inzien dat huisvestingsbeleid om een strategische 
aanpak vraagt. Zij onderschrijven dus de theorieen omtrent de strategic thinking map van Swayne, Duncan 
en Ginter [2006, in: Ramakers, 2008]: het huisvestingsbeleid behoort idealiter namelijk te warden 
afgestemd op het meest strategische niveau van de organisatie. 

4). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het CREM-ontwikkelingsmodel van Joroff [1993!] nag steeds 
actueel en van kracht is. Dit blijkt uit het feit dat organisaties gevoelig zijn voor beweegredenen (om hun 
ondernemingsvastgoed actief te gaan managen) die samenhangen met de competenties die horen bij het 
ontwikkelingsstadium waarin de organisatie zich begeeft en het opvolgende stadium. Ook blijken de stadia 
en de bijbehorende competenties ondanks de veranderende context nog steeds te kloppen met de huidige 
stand van zaken op het gebied van CREM. 
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5). In vergelijking met onderzoek van vijf jaar geleden [Siemens et al., 2005] zijn grote kantoorhoudende 
organisaties op grotere schaal huisvestingsplannen en vastgoedstrategieen gaan opstellen33

. 

6). Lindholm [2008} heeft vastgoedverantwoordelijken binnen CREM-pioniers gevraagd naar hun visie op 
CREM binnen de eigen organisatie en de gevolgde vastgoedstrategieen. De antwoorden van de experts 
bevestigen in een aantal gevallen de onderzoeksresultaten van Lindholm: 
• De rangschikking van vastgoedstrategieen naar mate van gebruik van de vastgoedstrategieen komt 

vrijwel overeen; 
• De meest directe en concreet be'invloedbare vastgoedstrategieen worden in de praktijk nog steeds het 

vaakst gevolgd; 
• Flexibiliteit wordt ten opzichte van 2004 alleen hoger gewaardeerd, wat al voorspeld werd in het vierde 

hoofdstuk; 
• Abstracte vastgoedstrategieen worden niet vaker gevolgd dan zes jaar geleden; 
• Anders dan Lindholm stelt zijn ontastbare vastgoedstrategieen volgens de experts in waarde voor de 

organisatie niet gelijk aan tastbare vastgoedstrategieen. Het verband tussen de ontwikkeling van CREM 
en de conjunctuur zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn voor het verschil van lnzicht; het te kiezen 
huisvestingsbeleid is natuurlijk altijd afhankelijk van de context waarin het zich bevindt. 

7). De ge'interviewde experts zijn het gedeeltelijk met Lindholm [2008] er over eens dat CREM zich in plaats 
van op korte termijngewin veel meer zou moeten focussen op lange termijn strategieen. 
De experts delen Lindholms mening dat de focus binnen het huisvestingsbeleid van middelgrote 
kantoorhoudende organisaties te veel ligt op het kostenperspectief alleen. Dit blijkt uit het feit dat 
kostenreductie verreweg het vaakst als vastgoedstrategie wordt gevolgd, terwijl deze laag wordt 
gewaardeerd door de experts. Dit spreekt ook uit de constatering dat middelgrote kantoorhoudende 
organisaties volgens de experts te vaak beslissingen nemen op basis van alleen kosten . 

8). Dat prestatiemeting van CREM een heikele kwestie is, is in onderzoeken van Lindholm [2008] en De 
Vries [2007] al ter sprake gekomen. De ge'interviewde experts zijn dezelfde mening toebedeeld. Vooral het 
overtuigen van het nut van prestatiemeting heeft de nodige voeten in de aarde. Dit geldt zeker binnen 
minder ontwikkelde organisaties. Beleidsbepalers moeten in de praktijk eerst echt overtuigd raken van de 
noodzaak van prestatiemeting van CREM, zo blijkt uit de interviews. De noodzaak van het opzetten van een 
informatiesysteem alvorens er beleid kan warden gemaakt op het gebied van huisvesting is ook door 
consultants aangedragen. De hiervoor genoemde literatuurstudies worden in deze dus bevestigd. 

9). Duurzaamheid krijgt langzamerhand een grotere rol in huisvestingsbeleid van middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. Dit is in overeenstemming met onderzoek van Jones Lang Lasalle [2010] 
naar duurzaamheid binnen CREM. 

Resumerend kan er worden gesteld dat vergelijking van de onderzoeksresultaten met de bestaande 
literatuur een voorzichtige positieve ontwikkeling van het vakgebied blootlegt. Deze positieve ontwikkeling 
van CREM als vakgebied blijkt uit de punten 3, 5, 7 en 9. 
Het verband tussen de ontwikkeling van CREM en de conjunctuur zou mogelijk de voortgaande 
ontwikkeling van CREM kunnen vertroebelen, zeals Frederix en Krumm [2008] suggereren in figuur 7.3. De 
relatie tussen CREM en de conjunctuur zal nader onderzocht moeten worden om dit vermoeden te kunnen 
bevestigen. 

O nt,Niklte llng bedrijf Ontw ikke liflg vakgebied CRE Ontwikkeling CRE binnen 
o rgaui;ctt ies 
J>rofession;oli«e1fag vindt 
pl'>ats ond., nks dat d e;ic-elfde 
thema,s o m d,~ zoveel j aar 
langsko ,nen 

Figuur 7.3 De ontwikkeling van CREM is volgens Frederix en Krumm [2008) afhankelijk van de 
ontwikkeling van het bedrijf en de ontwikkeling van het vakgebied. 

33 Voor het gemak wordt er hier geen onderscheid gemaakt in de antwoorden van de consultants (inschatting!) en de antwoorden 
van de vastgoedverantwoordelijken. 
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7.2 Aanbevelingen 

Doordat in het onderzoek een breed scala aan onderwerpen wordt behandeld, is een aantal zaken 
afgebakend. Ook zijn er gaandeweg het onderzoek enkele aannames gedaan. Deze afbakeningen en 
aannames bieden ruimte om hier aanbevelingen te doen voor nader onderzoek. 
De aanbevelingen vallen op te splitsen in drie categorieen, te weten: aanbevelingen voor het verder 
uitdiepen van de kennis omtrent CREM, aanbevelingen om het beslissingsondersteunend model nader uit 
te werken en aanbevelingen voor praktisch gebruik door consultants. Puntsgewijs zullen de voorgestelde 
aanbevelingen warden besproken. 

Aanbevelingen voor kennisontwikkeling van CREM: 
■ In mijn onderzoek zijn er tijdens de interviews enkele factoren genoemd die (sterk) bepalend zijn voor 
de ontwikkeling van CREM binnen een organisatie, te weten: organisatiegrootte, ontwikkeling van de 
organisatie, vastgoedportefeuille, aantal vestigingen, core business en niet te vergeten de conjunctuur. 
Feitelijk is ieder verband tussen de ontwikkeling van CREM en de genoemde factor(en) het onderzoeken 
waard. Hieruit zou vervolgens onderzoek kunnen voortvloeien waarin wordt vastgesteld welke factoren 
bepalend zijn voor de ontwikkeling van CREM binnen een organisatie; 
■ Aan het begin van het onderzoek is de term CREM-pioniers ge"introduceerd, maar wie zijn nou 
feitelijk deze CREM-pioniers? En belangrijker, waardoor wordt hun aanpak gekenmerkt en welke lessen 
zijn daaruit te destilleren? 
• Het meetbaar maken van prestatie-indicatoren en de huisvestingsprestaties is in meerdere studies als 
aanbeveling terug te vinden, maar tot nog toe is er geen succesvolle methode of systeem van monitoring 
bekend, dit verdient daarom dringend nader onderzoek; 
■ Het kunnen uitdrukken van huisvestingsingrepen in termen van effect op het bedrijfsresultaat zou 
zeer welkom zijn. Deze aanbeveling is echter zeer lastig te realiseren; 
■ Het onderzoek heeft zich beperkt tot het ontwikkelen van een model voor organisaties die actief zijn 
binnen Nederland. Er zijn daarom ook alleen Nederlandse experts geraadpleegd. Welke resultaten zou 
vergelijkbaar onderzoek in andere landen opleveren ?; 
• Om de ontwikkeling van CREM objectief in beeld te kunnen brengen zou het gedeelte van het 
interview dat ingaat op de ontwikkeling van CREM periodiek herhaald kunnen warden . Aan de hand 
hiervan zijn er uitspraken te doen over de invloed van conjunctuur op CREM; 
• De ge"interviewde experts is de vraag voorgelegd welke rol duurzaamheid speelt binnen het 
huisvestingsbeleid van kantoorhoudende organisaties. De antwoorden van de experts hebben 
geresulteerd in het toevoegen van duurzaamheid als veertiende huisvestingsthema. Om duidelijkere 
uitspraken te kunnen doen over de exacte rol van duurzaamheid binnen het huisvestingsbeleid van 
kantoorhoudende organisaties dient dit in vervolgon<;lerzoek nader te worden onderzocht. 

Aanbevelingen voor uitwerking van het beslissingsondersteunend model: 
■ Of het beslissingsondersteunend model ook daadwerkelijk functioneert, dient te warden getest in een 
vervolgonderzoek, waarbij de beleidsbepalers van middelgrote kantoorhoudende organisaties zelf 
oordelen over de bruikbaarheid van het beslissingsondersteunend model; 
■ Het beslissingsondersteunend model verdient nog nadere uitwerking om het in de praktijk 
daadwerkelijk hanteerbaar te ma ken. In tabel 6.1 zijn een groot aantal punten genoemd die in het model 
nader ingevuld dienen te warden. Het uitwerken van deze punten verdient aanbeveling om het model 
werkelijk te kunnen gebruiken in de praktijk; 
■ Onder andere de verpakking van het model verdient de nodige aandacht, hierbij moet gedacht 
warden aan het ontwikkelen van vragenlijsten, workshops, interviews, brainstormsessies, presentaties en 
dergelijke om keuzes gedurende het traject te begeleiden. Mogelijk kunnen oak bestaande tools en 
instrumentaria warden gebruikt; 
■ In deze scriptie is er sterk gefocust op het inhoudelijk vormgegeven van het besluitvormingsproces 
omtrent huisvesting. Het procesmatig vormgeven van de besluitvormingsproces is echter minstens zo 
belangrijk en dit is zeker het onderzoeken waard; 
■ De relaties tussen vastgoedstrategieen en huisvestingsingrepen zou nader kunnen worden 
onderzocht. De keuzematrix uit hoofdstuk 3 is enigszins suggestief en wellicht gebaseerd op verouderde 
literatuur. 
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• De externe validiteit van het model dient te worden onderzocht. Uit nader onderzoek zal moeten 
blijken in hoeverre het beslissingsondersteunend model toepasbaar is op organisaties uit andere 
branches (bijvoorbeeld productiebedrijven)? 

Aanbevelingen voor praktisch gebruik door consultants: 
• Adviesbureaus zouden meer moeten inspelen op de gevoeligheid van organisaties voor 
winstgevendheid. Door de financiele consequenties van ingrepen in de portefeuille inzichtelijk te maken 
gaat besluitvorming omtrent een ingreep meer leven binnen de organisatie; 
• Daarnaast zou het acquisitiebeleid van adviesbureaus gerichter opgezet kunnen warden door in te 
spelen op beweegredenen waar middelgrote kantoorhoudende organisaties gevoelig voor zijn, deze 
blijken in grote mate verband te houden met de competentieniveaus die Joroff onderscheidt; 
• De consultant zal een actieve begeleidende rol moeten vervullen en een gidsfunctie moeten 
uitdragen gedurende het gehele adviestraject. Hiertoe behoren oak het communiceren van doelen en 
behaalde resultaten en het bieden van inzicht in het leerproces; 
• De consultant zal de balans moeten bewaken tussen ratio en emotie in het besluitvormingsproces. 
lndien de factor ratio in het geding komt bij besluitvorming, zal de consultant bij moeten sturen; 
• Als het gaat om het opstellen van huisvestingsbeleid schort het te adviseren organisaties nogal eens 
aan bewustwording, de consultant zal de organisatie dan moeten overtuigen van de meerwaarde door 
succesverhalen te vertellen die aansluiten bij de belevingswereld van de organisatie (qua organisatie en 
CREM). 

7.3 Slotbeschouwing 

Het beslissingsondersteunend model kan na enige inhoudelijke uitwerking een bruikbaar instrument 
betekenen voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Het model draagt in geval van juist gebruik 
bij aan een afgestemd en consistent huisvestingsbeleid en biedt vastgoedverantwoordelijken handvatten 
om huisvesting volgens een lange termijn aanpak te gaan managen. Met behulp van het model kan het 
huisvestingsbeleid namelijk eenvoudig warden opgesteld en gewijzigd. Het doorlopen van het model (dat 
loopt van strategische afstemming tot de uiteindelijke ingrepen) zal een beter onderbouwde 
besluitvorming tot gevolg hebben. 
Of het beslissingsondersteunend model in de praktijk oak daadwerkelijk slaagt is vrijwel volledig 
afhankelijk van de houding van middelgrote kantoorhoudende organisaties ten opzichte van CREM en het 
model. Organisaties zullen eerst overtuigd moeten zijn van de meerwaarde van CREM voordat het model 
kans van slagen heeft in de praktijk. Het creeren van deze overtuiging zal lastig blijken aangezien de 
intentie om huisvesting actief te gaan managen vanuit een organisatie zelf moet komen. 
In de praktijk zal deze intentie veelal (versneld) aangewakkerd warden wanneer huisvesting de organisatie 
'pijn doet'. Het bedrijfsleven is vooral gevoelig voor pijn in de vorm van een inkomstenderving of verlies. 
Als deze maar groot genoeg is, zal de intentie van een manager om actief CREM te gaan bedrijven vanzelf 
warden aangewakkerd. 
Een ander voornaam struikelpunt voor toepassing van het beslissingsondersteunend model in de praktijk 
is de pragmatische benadering die leeft binnen veel middelgrote kantoorhoudende organisaties. Deze 
pragmatische benadering uit zich in het besluitvorming door een focus op het kostenaspect, een grote 
invloed van de factor emotie en een voorkeur voor een operationele aanpak. 
De kans dat dergelijke organisaties terugvallen op hun pragmatische benadering is altijd aanwezig, het 
voelt voor hen als een tweede natuur. Dit gegeven bemoeilijkt daardoor besluitvorming op basis van 
rationele gronden. De Vries signaleert deze pragmatische benadering ook en verwoordt dit als volgt: "de 
meeste vastgoedbeslissingen zijn voorname/ijk gebaseerd op financiele overwegingen of warden 
ingegeven door kopieergedrag, zonder te weten we/ke effecten de beslissingen precies hebben op de 
diverse aspecten van prestatie" [De Vries, 2007). 

Beide struikelpunten zullen voor zover mogelijk moeten warden voorkomen en daarom zijn er een aantal 
randvoorwaarden opgesteld die de organisatie en de begeleidend consultant in acht dienen te nemen. 
Voor de organisatie zijn deelname, draagvlak en implementatie van groat belang. Ze zullen verder 
openheid van zaken moeten geven inzake strategisch beleid en een informatiesysteem moeten inrichten 
binnen de organisatie. De consultant zal actief moeten begeleiden, haar gidsfunctie sterk moeten 
uitdragen en het totale proces moeten bewaken. Als aan deze essentiele randvoorwaarden wordt voldaan 
kan het beslissingsondersteunend model een toegevoegde waarde betekenen voor een organisatie. 
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Begrippenlijst 

Begrippenlijst 

Algemeen beleld 
De toekomstplannen van de organisatie vastgelegd op pa pier en datgene waar men met CREM beoogt aan 
bij te dragen. 

CfPB 

Het Center for People and Buildings, een kenniscentrum dat zich naar eigen zeggen bezig houdt met het 
ma ken en delen van kennis over de relatie tussen gebouwen en mensen, toegespitst op de werkende mens. 

Concurrentiestrategie 
Een concept voor de strategie zoals die binnen een organisatie wordt gevoerd, die beschrijft dat een 
organisatie vanuit de marktbenadering en haar bron van concurrentievoordeel haar koers vorm geeft. 

CREM 
Het managen van de vastgoedportefeuille van een organisatie door de portefeuille en diensten af te 
stem men op de behoeften van de core business (processen), om maxima le toegevoegde waarde te behalen 
en optimaal bij te dragen aan de prestaties van de organisatie [Krumm, Dewulf en De Jonge, 2000]. 

CREM-ontwikkelingsmodel 

Een door Joroff opgesteld trapvormig model dat verschillende ontwikkelingsstadia van CREM onderscheidt. 

CREM-pioniers 
Dit begrip is in dit onderzoek gei"ntroduceerd, een CREM-pionier is gedefinieerd als een organisatie die haar 
ondernemingsvastgoed al professioneel en strategisch managet volgens nieuwe inzichten in het vakgebied . 

Drijvende kracht 
Een concept voor de strategie zeals die binnen een organisatie wordt gevoerd, nader omschreven is het de 
bepalende factor van het werkingsgebied van toekomstige producten en markten [Tregoe en Zimmerman, 
1980 in: Ramakers, 2008] . 

Huisvestingsbeleid 
Het beleid dat ingaat op huisvesting, aan de hand hiervan wordt huisvesting als bedrijfsmiddel binnen de 
organisatie gemanaged. 

Huisvestingsingreep 
Een interventie in de vastgoedportefeuille, dit kan zowel een grate als een kleine aanpassing van de 
portefeuille inhouden. 

Hu isvestingsthema 
Een van de dertien (later veertien) onderwerpen waarmee er inhoud wordt gegeven aan het te formuleren 
huisvestingsbeleid. 

KPl's 
De key perfomance indicators van een organisatie, dit zijn de factoren waarop een organisatie goed dient te 
scoren om al totale organisatie naar behoren te functioneren. 

Monitoring 
Het continu bijhouden van verschillende prestatie-indicatoren, in dit geval over de huisvestingsprestaties en 
de invloed op de organisatieprestaties. 

Ondernemingsprofiel 

Een aantal aspecten die de strategische keuzes van een organisatie in beeld brengen, dit zijn de vijf 
aspecten van Osgood: missie & visie, klanten & markten, producten & diensten, onderscheidend vermogen 
en waarde & cultuur. 
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Begrippenlijst 

Ondernemingsvastgoed 
Het totaal aan grand en daarap aanwezige opstallen dat een onderneming in gebruik heeft. 

Ontwikkelingsstadium 
Een van de vijf stadia van het CREM-ontwikkelingsmodel, een stadium beschrijft de mate van ontwikkeling 
van CREM binnen de organisatie. 

Organisatieprestatie 
De mate waarin een organisatie haar doelstellingen realiseert en het oordeel van de belanghebbenden 
daaraver [De Vries, 2007). 

Prestatie-indicatoren 
Variabelen die omschrijven hoe een organisatie presteert op een bepaald vlak. 

Vastgoeddoelstelling 
Een toekomstbeeld over een bepaald thema, op ieder huisvestingsthema dient er een vastgoeddoelste!ling 
te warden geformuleerd. 

Vastgoedportefeuille 
Het totaal aan grand en daarop aanwezige opstallen dat een onderneming in gebruik heeft. 

Vastgoedstrategie 
Een plan van handelen om de bijdrage van vastgoed aan de gebruikende organisatie en de kansen voor het 
bieden van toegevoegde waarde aan de core business te vergraten en te bevorderen. 
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Bijlage 1 De generieke concurrentiestrategieen van Porter 

Hieronder volgt een korte verdiepingsslag van de theorie van Porter over generieke concurrentiestrategieen . 
De informatie is afkomstig van www.mindtools.com 

Choosing Your Route to Competitive Advantage 

Which do you prefer when you fly: a cheap, no-frills airline, or a more expensive operator with fantastic service levels and 
maximum comfort? And would you ever consider going with a small company which focuses on just a few routes? 

The choice is up to you, of course. But the point we're making here is that when you come to book a flight, there are some 
very different options available. 

Why is this so? The answer is that each of these airlines has chosen a different way of achieving competitive advantage in a 
crowded marketplace. 

The no-frills operators have opted to cut costs to a minimum and pass their savings on to customers in lower prices. This 
helps them grab market share and ensure their planes are as full as possible, further driving down cost. The luxury airlines, 
on the other hand, focus their efforts on making their service as wonderful as possible, and the higher prices they can 
command as a result more than make up for their higher costs. 

Meanwhile, smaller airlines try to make the most of 
their detailed knowledge of just a few routes to 
provide better or cheaper services than their larger, 
international rivals. 

These three approaches are examples of "generic 
strategies", because they can be applied to products 
or services in all industries, and to organizations of all 
sizes. They were first set out by Michael Porter in 
1985 in his book Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Performance. Porter called 

Figure 1: Porter's Generic Strategies 

!. 
8 
(I) 

C0:.-t 
Leademhip 

Cost 
Focus 

Differentiation 

Differentiation 
Focus 

i the generic strategies "Cost Leadership" (no frills), 
"Differentiation" (creating uniquely desirable ~--------~-----------;,J 
products and services) and "Focus" (offering a Cost Dtfferenliation 
specialized service in a niche market). He then 
subdivided the Focus strategy into two parts: "Cost Source of Competitive Advantage 
Focus" and "Differentiation Focus" . These are shown in Figure 1. 

The terms "Cost Focus" and "Differentiation Focus'' can be a little confusing, as they could be interpreted as meaning "A 
focus on cost" or "A focus on differentiation". Remember that Cost Focus means emphasizing cost-minimization within a 
focused market, and Differentiation Focus means pursuing strategic differentiation within a focused market. 

The Cost Leadership Strategy 

Porter's generic strategies are ways of gaining competitive advantage - in other words, developing the "edge" that gets you 
the sale and takes it away from your competitors. There are two main ways cf achieving this within a Cost Leadership 
strategy: 

• Increasing profits by reducing costs, while charging industry-average prices. 

• Increasing market share through charging lower prices, while still making a reasonable profit on each sale because 
you've reduced costs. 

Remember that Cost Leadership is about mmim1zing the cost to the organization of delivering: products and services. The 
cost or price paid by the customer is a separate issue! 
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The Cost Leadership strategy is exactly that - it involves being the leader in terms of cost in your industry or market. Simply 
being amongst the lowest-cost producers is not good enough, as you leave yourself wide open to attack by other low cost 
producers who may undercut your prices and therefore block your attempts to increase market share. 

You therefore need to be confi dent that you can achieve and mainta in the number one position before choosing the Cost 
Leadersh ip route. Companies that are successful in achieving Cost Leadership usually have: 

• Access to the capital needed to invest in technology that will bring costs down. 

• Very efficient logistics. 

• A low cost base (labor, materials, facilities), and a way of sustainably cutting costs below those of other 
competitors. 

The greatest risk in pursuing a Cost Leadership strategy is that these sources of cost reduction are not unique to you, and 
that other competitors copy your cost reduction strategies. This is why it's important to continuously find ways of reducing 
every cost. One successful way of doing this is by adopting the Japanese Kaizen philosophy of "continuous improvement". 

The Differentiation Strategy 

Differentiation involves making your products or services different from and more attractive those of your competitors. 
How you do this depends on the exact nature of your industry and of the products and services themselves, but will 
typically involve features, functionality, durability, support and also brand image that your customers value . 

To make a success of a generic Differentiation strategy, organizations need : 

• Good research, development and innovation. 

• The ability to deliver high-quality products or services. 

• Effective sales and marketing, so that the market understands the benefits offered by the differentiated offerings. 

Large organizations pursuing a differentiation strategy need to stay agile with their new product development processes. 
Otherwise, they risk attack on several fronts by competitors pursuing Focus Differentiation strategies in different market 
segments. 

The Focus Strategy 

Companies that use Focus strategies well concentrate on particular niche markets and, by understanding the dynamics of 
that market and the unique needs of customers in it, develop uniquely low cost or well-specified products for the market. 
Because they serve customers in their market uniquely well, they tend to build strong brand loyalty amongst their 
customers. This makes their particular market segment less attractive to competitors. 

As with broad market strategies, it is still essential to decide whether you will pursue Cost Leadership or Differentiation 
once you have selected a Focus strategy as your main approach: Focus is not normally enough on its own. 

But whether you use Cost Focus or Differentiation Focus, the key to making a success of a generic Focus strategy is to 
ensure that you are adding something extra as a result of serving only that market niche. It's simply not enough to focus on 
only one market segment because your organization is too small to serve a broader market (if you do, you risk competing 
against better-resourced broad market companies' offerings.) 

The "something extra" that you add can contribute to reducing costs (perhaps through your knowledge of specialist 
suppliers) or to increasing differentiation (though your deep understanding of customers' needs) . 

Generic strategies apply to not-for-profit organizations too. A not-for-profit can use a Cost Leadership strategy to 
minimize the cost of getting donatiom, and achieving more for their income. while one with pursing a Differentiation 
strategy will be committed to the very best outcomes, even if the volume of work they do as a result is lower. Local 
charities are great examples of organizations using Focus strategies to get donations and contribute to their communities. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



Bijlagen 

Choosing the Right Generic Strategy 

Your choice of which generic strategy to pursue underpins every other strategic decision you make, so it's worth spending 
time to get it right. 

But you do need to make a decision: Porter specifically warns against trying to "hedge your bets" by following more than 
one strategy. One of the most important reasons why this is wise advice is that the things you need to do to make each type 
of strategy work appeai to different types of people. Cost Leadership requires a very detailed internal focus on processes. 
Differentiation, on the other hand, demands an outward-facing, highly creative approach. 

So, when you come to choose which of the three generic strategies is for you, it's vital that you take your organization's 
competencies and strengths into account. 

Use the following steps to help you choose. 

Step 1: For each generic strategy, carry out a SWOT analysis of your strengths and weaknesses, and the opportunities and 
threats you would face, if you adopted that strategy. 

Having done this, it may be clear that your organization is unlikely to be able to make a success of some of the generic 
strategies. 

Step 2: Use Five Forces Analysis to understand the nature of the industry you are in. 

Step 3: Compare the SWOT analyses of the viable strategic options with the results of your Five Forces analysis, For each 
strategic option, ask yourself how you could use that strategy to: 

• Reduce or manage supplier power. 

• Reduce or manage buyer/customer power. 

• Come out on top of the competitive rivalry. 

• Reduce or eliminate the threat of substitution. 

• Reduce or eliminate the threat of new entry. 

Select the generic strategy that gives you the strongest set of options. 

Porter's Generic Strategies offer a great starting point for strategic decision making. Once you've made your basic 
choice, though, there are still many strategic options available. Bowman's Strategy Clock helps you think at the next 
level of detalis, in that it splits Porter's options into eight sub-strategies. 

Key Points: 

According to Porter's Generic Strategies model, there are three basic strategic options available to organizations for gaining 
competitive advantage. These are: Cost Leadership, Differentiation and Focus. 

Organizations that achieve Cost Leadership can benefit either by gaining market share through lowering prices (whilst 
maintaining profitability,) or by maintaining average prices and therefore increasing profits. All of this is achieved by 
reducing costs to a level below those of the organization's competitors. 

Companies that pursue a Differentiation strategy win market share by offering unique features that are valued by their 
customers. Focus strategies involve achieving Cost Leadership or Differentiation within niche markets in ways that are not 
available to more broadly-focused players. 
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Bijlage 2 De drijvende krachten 

Ra makers (2008) heeft in haar scriptie de drijvende krachten van Tregoe en Zimmerman als concept nader 
toegelicht. 

Products offered 
The organization with products offered as its driving force has a concept of its products which is key to the future 
markets it serves. The products offered-driven organization will continue to produce and deliver products similar to 
those it has. New products will have characteristics very similar to those of current products. This organization will 
focus on higher penetration of its current geographic markets and the particular market segments where there is a 
need for its products. It will constantly be looking for ways to improve or extend these products . 

Market needs 
The organization whose driving force is market needs will provide a range of products to fill current and emerging 
needs In the market segment or customer groups It serves. It will be constantly looking for alternative ways to fill the 
needs It Is currently filling . It will also be constantly searching for new or emerging needs in the market segment it 
serves. The market needs-driven organization develops or acquires new and different products to meet needs in Its 
market segments. When it explores new geographical markets or market segments, they will have characteristics 
similar to those it currently serves. For the organization driven by market needs, significant resources will be directed 
to functions such as needs analysis and market research. The timely development and offering of new products is 
very critical. 

Technology 
An organization that is driven by technology offers only products or services that emanate from or capitalize on Its 
technological capability. In such an organization, technology determines the scope of products offered and markets 
served, rather than the products and markets determining the technology. The technology-driven organization would 
seek a variety of applications for its technology. It would do this through the products or services It develops from 
this technology, or by selling the output of this technology to those who would develop further products or services. 
While the technology-driven organization usually strives to be the technological and innovative leader in this field, it 
will not always be the initiator of technological breakthroughs made elsewhere to a variety of applications. 

Production capability 
An organization that is driven by production capability offers only those products that can be made or developed 
using Its production know-how, processes, systems and equipment. The organization will manufacture products with 
long runs and economies of scale. Focus will be on efficiency In production with emphasis on those products with 
maximum efficiency. New products could be quite different from currents products, while still utilizing existing 
production know-how, processes, systems and equipment. This organization may make products for another 
organization as a means of utilizing this capability . It may also lease or sell its capability to others. 

Method of sale 
An organization that Is driven by its method of sale will determine the products It provides, the markets It enters, and 
its geographic scope on the basis of the capabilities and limitations of that primary method of sale. An organization 
that is driven by its method of sale may seek other sales approaches that are similar to or compatible with its current 
method of sale. Its other capabilities, particularly method of distribution, will be developed to support Its method of 
sale. This organization may sell products from other organizations to gain maximum advantage from its method of 
sale driving force . 

Method of distribution 
An organization that is driven by method of distribution will determine the products it sells, the customers it sells 
them to, and its geographic scope on the basis of those kinds of products or services and customers that can be 
handled through its established distribution channels. It may seek other distribution channels that are similar to its 
current method of distribution . Its other capabilities, particular method of sale, will be developed to support that 
method of distribution. This organization may distribute products from other organizations to gain maximum 
advantage from its distribution network. 

Natural resources 
An organization with natural resources as a driving force would develop its products and markets through the use or 
conseivation of Its natural resources. It would concentrate on control of those resources as a means of increasing 
their value. An organization that is natural resource-driven may sell those natural resources to others or tu rn them 
into products. Just because an organization owns or buys natural resources to support its products, such as a steel 
company, does not mean that It's driving force is natural resources. 

Size/growth 
An organization whose driving force is size/growth determines the scope of the products it offers, the markets it 
seives, and its geographic scope from its desire to become larger or smaller. Size/growth is the drlVlng force only if 
the desire to grow only leads to a change in the product and market scope. An organization that wants rapid growth, 
but within Its current product and market scope, is not size/growth-driven. The organization with size/growth as its 
driving force will set levels of size and growth significantly different from its current level of performance. This 
organization will push into new unrelated products or markets . Size/growth does not automatically mean getting 
larger. It may mean a controlled reduction if such a reduction determines the scope of products and markets. Size/ 
growth is not likely to be a long-term driving force. Organizations typically remain size/growth-driven for a limited 
period of time to enable them to move toward another driving force. 

Return/profit 
An organization that is return/ profit-driven will determine the scope of its products and markets from Its desire for 
specific levels of return/profit. Return/profit is the driving force only if a change Is made in the product or market 
scope in order to achieve Its return/profit requirements. An organization that wants to increase its return and profit 
and yet stay within Its current product scope and market scope is not return/profit-driven. To be return/profit-driven 
these return and profit targets must be used to determine the scope of future products or markets and not as a 
screen for particular products or markets to select within that product scope. This driving force may lead an 
organization to change from one line of related products to a different line of related products because of return/ 
profit considerations. The return/profit-driven organization 's product/market choices may be constrained or limited by 
its need to produce a consistent return. 

Uit: [Ramakers, 2008) 
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Bijlage 3 De bepalende contextvariabelen 

De Vries heeft onderzoek gedaan naar de contextvariabelen die bepalend zijn voor het verkiezen van een 
vastgoedstrategie. Deze contextvariabelen kunnen organisatiespecifiek maar ook algemeen van aard zijn. De 
Vries onderzocht de resultaten van een aantal onderzoeken die erg uiteenlopende variabelen opleverden. 

context 
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IDRC (1993) Tectmologte X 

Mensen X 

lnformatie/cornmuncatie X 

Vermogen X 

Vast!)O:)ed X 

ESH (2001) Strategie X 

svstemen X 

Structuur X 
CU!tuur X 

Manaoementstiil X 

Personeel X 

O'Mara (1999) Marktontwikkellnaen X 

Ontwikllelirlgen in de industrie X 

CUtturele vraagstukken X X 

Structuurvraagstukken X 

Osgood {2004) Missie en ,1sie 
Klanten en markten X X X 

Product en en d iensten X X 

Onderscheidende competenties X X 

Waarde en cultuur X 

' 
INK model (1997) Leiderschap X 

Personeelsmanagement X 

Beleid en strateg]e X 

Middelenmanagemoot X 

Management van processen X 

Waardering door medewerkers X 

Waardenng do{)[ klanten en belanghebbenden X 

Waarderlng door de maatschappij X 

Eindresultaten X X 

Balanced Scorn Gard { 19961 Ftnancieel perspectief X 

Klantenperspecti&f X 

tnterne processen X 

Leer- en lnnovatiepersp~tief X 

Dawson (1992) Mensen X 

CUltuur ' X 

Omne~ina X X 

Tecilnotogie X 
Doolen en strategie X 

Structuur X 

tabel 12 1,ariabe!c11 geordeml ntua- theoret isch k{((fer :,;£•baseerd op Dawson (1991). 

WRC (1993). IJSC {1996)JNK {1.9.97), ESJJ (20(}1), O'Mara (1999}, Usgood 

Uit: [De Vries, 2007] 
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Bijlage 4 Afstemming op basis van de drijvende krachten 

De drijvende kracht(en) binnen de organisatie dienen in de matrix horizontaal te worden ingevoerd om 
vervolgens verticaal te kunnen aflezen welke vastgoedstrategieen cruciaal zijn voor deze drijvende kracht(en). 
Dit zijn de vastgoedstrategieen waar een zwart bolletje achter staat. 

Voorbee/d 
Als 'product' de drijvende kracht is binnen de organisatie, dienen de vastgoedstrategieen productiviteit, 
kostenreductie en werknemerstevredenheid te warden gevolgd. 

X Werknemttrs Bedrijfs- _Marketing/ 
Productiviteit Kosten Activa Flexibiliteit lnnovatie • 

tevredenheid cultuur verkoop 

Product • • • 0 0 0 0 0 

Markt 0 0 0 0 • 0 0 • 
Technologie • 0 • 0 • • • 0 

Productie • 0 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfs- • 0 0 • 0 0 0 0 middelen 

Distributie 0 0 0 0 0 0 0 • 
Verkoop 0 • • 0 0 0 0 • 
Groei 0 0 • 0 0 0 0 • 
Winst 

0 • 0 • 0 0 0 0 
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Bijlage 5 De afgenomen interviews (consultants en theoretici) 

Hierna volgen de interviews zoals ik die heb afgenomen met de 17 consultants en 2 theoretici . 

Het expert interview - consultants 
Een referentiekader voor middelgrote kantoorhoudende organisaties 

lntroductie van de interviewer: student TU/e, master REM&D 
Benodigde tijd: ongeveer 1,5 uur 
Audio recorder: ja/nee 

INLEIDENDE VRAGEN 

De volgende vragen stel ik u om uw oardeel te kunnen kwalificeren ten aanzien van de wetenschappelijke 
onderbouwing van het referentiekader en de toepasbaarheid van het referentiekader voor kantoorhoudende 
organisaties. 

1. Hoe lang bent u al werkzaam binnen het vakgebied CREM? 

...... jaar 

2. Heeft u ervaring met het opstellen en implementeren van huisvestingsbeleid (d .w.z. iedere vorm van 
medewerking aan het ma ken van beleid op het gebied van vastgoed en huisvesting)? 

D Ja, ik heb ervaring met zowel het opstellen als het implementeren van huisvestingsbeleid; 

0 lk heb a Ileen ervaring met het opstellen van huisvestingsbeleid; 

D lk heb alleen ervaring met het implementeren van huisvestingsbeleid; 

D Nee, ik heb met beiden geen ervaring. 

D Anders, nl. ............ ................................ ......... .......... .... ....................... .. ............... ................ ...... .. ........... . 

3. Heeft u ervaring met het opstellen en implementeren van huisvestingsbeleid van kantoorhoudende 
organisaties? 

LJ Ja, ik heb ervaring met zowel het opstellen als het implementeren van huisvestingsbeleid; 

D lk heb alleen ervaring met het opstellen van huisvestingsbeleid; 

D lk heb alleen ervaring met het implementeren van huisvestingsbeleid; 

D Nee, ik heb met beiden geen ervaring. 

D Anders, nl . ......... ...... ... .. .......... ... .. .......... ..... ................ ............... ... ... ............... ... ....... .. ........ .... .. .... ...... ... . . 

4. Als u zichzelf zou moeten scharen onder een van beide kwalificaties, ziet u uzelf meer als een praktijk 
georienteerde expert binnen het vakgebied van CREM of een theorie georienteerde expert? 

D Praktijk georienteerde expert; 

D Theorie georienteerde expert; 

D Geen idee. 

(dit betekent: ga terug naar de begeleidende presentatie) 
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Deel I DE ONTWIKKELING VAN CREM 

In dit gedeelte van het interview zal er gevraagd worden naar uw ervaringen met kantoorhoudende 
organisaties. Mocht u vanuit uw werkzaamheden minder contact hebben met kantoorhoudende organisaties, 
sch at dan in hoe de situatie in de praktijk er volgens u uit ziet. 

5. Geef aan hoe een trendlijn er uit zou zien in een diagram met op de X-as de grootte van een 
kantoorhoudende organisatie (in aantal werkplekken, let op: logaritmisch !) en op de Y-as de ontwikkeling van 
CREM (uitgedrukt in ontwikkelingsstadia van CREM) . Kijk voor beschrijvingen van de ontwikkelingsstadia van 
CREM in de handout. 

Ontwikkeling CREM 
(in ont·,vikkeitngsstorlro) I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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I I I I I ----- ------ --r-------------r-------------r-------------T-------r----
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I I I I I 
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I I I I I 
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I I 

, 1 Or,ganisatiecrootte ,...._ ______ ~ ________ ..__ ______ ~ ______ _._ ___ -__ 
0 10 100 1.000 10.000 50.000 {ln werkpfekken) 

6. Verdeel de in Nederland opererende middelgrote kantoorhoudende organisaties (m.u.v. de in de 
vastgoedsector werkzame organisaties) in percentages over de verschillende ontwikkelingsstadia. Doe 
hetzelfde nogmaals voor kantoorhoudende organisaties met meer dan 1000 werkplekken. 

De ontwikkellngsstadia van CREM: 

■ Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties (500-1000 werkplekken) 

• Grote kantoorhoudende 
organisaties (>1000 werkplekken) 

Beheerder Controller 

... % ... % 

... % ... % 

Onder- lnterne 
handelaar ondernemer 

... % ... % 

... % ... % 

» Hierna worden enkele vragen gesteld met een soortgelijke opzet, ook voor die vragen geldt: 
• Uitsluiting van organisaties die werkzaam zijn in de vastgoedsector; 
• De voorwaarde dat de organisaties in Nederland opereren. 
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7. Geef aan hoe u de ontwikkeling van CREM inschat ten opzichte van de ontwikkeling van de totale 
organisatie voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Doe hetzelfde nogmaals voor kantoorhoudende 
organisaties met meer dan 1000 werkplekken . 

De ontwikkeling van CREM ... de ontwikkeling van de totale organisatie 
Geen 

blijft sterk blijft loopt gelij k loopt voor loopt sterk mer.ing/ 
achter bij achter bij met op voor op weet niet 

• Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties (500-1000 werkplekken) 

• Grote kantoorhoudende 
organisaties (>1000 werkplekken) 

n 
L.J □ 
n ,-1 
L___, LJ 

LJ n 
□ □ ' ' [_J 

'7 
LJ LJ :7 

LJ 'l LJ 

8. Onderstaand zijn een aantal oorzaken voor een (sterk) achterblijvend huisvestingsbeleid genoemd die 
spelen binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties(u kunt het lijstje aanvullen als daar volgens u 
aanleiding toe is). Rangschik alle oorzaken naar belang, waarbij 1 de belangrijkste is. Vul een O in als u oorzaken 
niet als zodanig in de praktijk herkend heeft. 

• De urgentie om huisvesting strategisch te managen ontbreekt; 

• Er is een gebrek aan praktijkgerichte hulpmiddelen en tools; 

• CREM-theorie sluit niet aan bij vraagstukken uit de praktijk: de theorie is te abstract 
en/of te gedetailleerd; 

• Huisvesting wordt nag steeds beschouwd als kostenpost i.p.v. strategisch 
bedrijfsmiddel; 

• (Vee!) kantoorhoudende organisaties ontberen de middelen (geld en mankracht) om 
hun huisvesting strategisch te managen; 

• CREM wordt 'erbij gedaan' door een directeur/manager die er onvoldoende 
aandacht/expertise voor heeft; 

• De vastgoedmarkt is te veranderlijk, wat accuraat ingrijpen door 'een leek' onmogelijk 
maakt; 

• Anders, nl ............ ....... .. ... ... ... ........ .. ... .................................... .. ............ ....... ... ........ ... ... .. ...... ........ . . 

• Anders, nl . .. ............ ................ ......... .. .............................. ......................... ........ ... .. ..... ... ... ... ... ... .... . 

Belang 
(l=belangrijkst) 

9. Onderstaand zijn de globale beweegredenen om over te gaan tot (her)formulering van het 
huisvestingsbeleid gegeven {u kunt het lijstje aanvullen als daar volgens u aanleiding toe is). Rangschik alle 
beweegredenen naar belang, waarbij 1 de belangrijkste is. Vul een O in als u oorzaken niet als zodanig in de 
praktijk herkend heeft. 

Belang 
( l=belangrijkst) 

• Een wijziging in de afzetmarkt voor producten en diensten 

• Een wijziging in de vastgoedmarkt (de gebruikersmarkt) 

• Een wijziging in de organisatie (beleidskeuzes) 

• Anders, nl . ...... ...... .. .... ........ .... ......... .............................. .............. ....... .. ... ... .................................. ... . 
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10. In de vorige vraag zijn vrij globale beweegredenen genoemd om over te gaan tot (her)formulering van het 
huisvestingsbeleid. Geef drie concrete beweegredenen die u in de praktijk bent tegengekomen, bijvoorbeeld 
een ingrijpende reorganisatie binnen een onderneming. 

Concrete beweegreden(en): .................................................................... .... .... ....................... ... .............................. .. ..... .. 

Deel II HET REFERENTIEKADER 

In het tweede inhoudelijke deel wordt het referentiekader en de daar bijbehorende stappen nader bekeken. 
Een voor een zullen de stappen besproken warden . Er zullen u iedere keer vragen warden gesteld over uw 
ervaringen met de betreffende stap en uw beoordeling van de stap en haar werking in de praktijk. 

Stap 0: lnventarisatie van strategische keuzes 

11. Onderstaand zijn een aantal bedrijfskundige beleidstukken gegeven die als input kunnen dienen bij het 
opstellen van huisvestingsbeleid (d.w.z. iedere vorm van beleid maken op gebied van huisvesting en vastgoed). 
U kunt zelf andere bedrijfskundige beleidstukken toevoegen als daar volgens u aanleiding toe is. Rangschik de 
bedrijfskundige beleidstukken vervolgens naar frequentie van gebruik (bv. hoe vaak wordt ... gehanteerd als 
input bij het opstellen van huisvestingsbeleid?) en naar meerwaarde voor de organisatie (bv. zou ... volgens u 
moeten warden gehanteerd als input bij het opstellen van huisvestingsbeleid?). 

Vaak gebruikt? Van waarde? 
(1= vaakst) (1= meest 

waardevol) 

• Bedrijfsstrategie 

• Missie en visie 

• Concrete beleidsdoelstellingen 

• Het ondernemingsplan 

• Toekomstscenario's 

• Anders, nl. ...... ................... ...... ..................... .. ............................................. . . 

12. Geef aan of de drijvende kracht, de concurrentiestrategie en de vijf aspecten van het 
ondernemingsprofiel, naar uw inschatting, zijn te herleiden uit het organisatiebeleid van middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 

Te herleiden? 

D Drijvende kracht 

D Concurrentiestrategie 
Ondernemingsprofiel: 

l Missie & Visie 

D Klanten & markten 

D Producten & diensten 

D Onderscheidend vermogen 

D Waarde en cultuur 
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Stap 1: Vertaling in vastgoedstrategieen 

13. Geef voor middelgrote kantoorhoudende organisaties aan of zij naar uw inschatting een vastgoedstrategie 
of een huisvestingsplan hebben geformuleerd. Doe hetzelfde nogmaals voor kantoorhoudende organisaties 
met meer dan 1000 werkplekken . 

• Middelgrote kantoorhoudende organisaties 
(500-1000 werkplekken) 
• Grote kantoorhoudende organisaties 
(>1000 werkplekken) 

Geen van 
beiden 

LJ 

□ 

Alleen 
vastgoed-
strategie 

r7 
l_i 

□ 

Alleen Geen 
huisvest- mening/ 
ingsplan Seiden weet niet 

n 
LJ □ 

n 
LJ 

□ 
n 
LJ 

n 
LJ 

14. Onderstaand zijn de acht uit de literatuur gedestilleerde vastgoedstrategieen gegeven. Geef aan of u ze in 
de praktijk wel eens heeft herkend bij middelgrote kantoorhoudende organisaties. Rangschik de 
vastgoedstrategieen naar frequentie van gebruik (vb. hoe vaak wordt .. . bewust of onbewust als 
vastgoedstrategie gevolgd?) en naar meerwaarde voor de organisatie (vb . zou .. . als vastgoedstrategie moeten 
worden gevolgd binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties om meerwaarde te creeren voor de 
organisatie?), waarbij 1 de belangrijkste is. Vul een O in als u de vastgoedstrategie niet als zodanig in de praktijk 
herkend heeft. 

Vaak gebruikt? Van waarde? 
(1= vaakst) (1= meest 

waardevol) 

• Kosten reduceren 

• Productiviteit verhogen 

• Werknemerstevredenheid verbeteren 

• Waarde creeren door inzet als activa I 
j 

• Flexibiliteit verhogen 

• Marketing en verkoop ondersteunen 

• lnnoverend vermogen stimuleren 

• Bedrijfscultuur ondersteunen 

15. Als u een vastgoedstrategie zou moeten toevoegen aan de acht vastgoedstrategieen, welke zou dat dan 
zijn? Tip: denk aan de huidige gebruikersmarkt. 
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Stop 2: Vastgoeddoelstellingen formuleren 

16. Geef voor middelgrote kantoorhoudende organisaties aan of zij naar uw inschatting doelstellingen en/of 
richtlijnen op het gebied van huisvesting en vastgoed hebben geformuleerd. Doe hetzelfde nogmaals voor 
grote kantoorhoudende organisaties met meer dan 1000 werkplekken. 

• Middelgrote kantoorhoudende organisaties 
(500-1000 werkplekken) 
• Grote kantoorhoudende organisaties 
(>1000 werkplekken) 

Geen van 
beiden 

□ 
□ 

Alleen 
doel-
stellingen 

□ 
□ 

Geen 
Alleen mening/ 
richtlijnen Beiden weet niet 

□ □ □ 
□ □ □ 

17. Onderstaand zijn de 13 huisvestingsthema's gegeven waarover organisaties idealiter 
vastgoeddoelstellingen en -richtlijnen opstellen . Bepaal de top 5 van huisvestingsthema's waarover 
middelgrote kantoorhoudende organisaties nu al doelstellingen en richtlijnen opstellen. Bepaal ook de top 5 
van huisvestingsthema's die volgens u het meest zinvol zijn om een doelstelling of richtlijn voor te formuleren. 
Vul een O in als u over het betreffende thema nog nooit een doelstelling of richtlijn bent tegen gekomen. 

Vaak gebruikti' Van waarde? 
(1= vaakst) (1= meest 

waardevol) 

• Locatie 

• Ruimtevraag 

• Eigendomsrechten (koop/lease/huur) 

• ldentiteit/uitstraling gebouw 

• Gebouwgrootte en -karakter 

• Voorzieningen en faciliteiten 

• Omgevingskwaliteit 

• Kantooromgeving (binnen) 

• Werkplekken 

• lnformatie- en communicatiesystemen 

• Financiering 

• Risico en controle 

• Beleidsafstemming (op andere strategieen) 

18. Als u een huisvestlngsthema zou moeten toevoegen aan de dertien uit de literatuur gedestilleerde 
huisvestingsthema's, welke zou dat dan zijn? 
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Stap 3: Confrontatie met huidige portefeuille 

19. Geef voor middelgrote kantoorhoudende organisaties aan hoe vaak zij, grof geschat, onder normale 
economische omstandigheden hun huisvesting (huidig aanbod) vergelijken met toekomstscenario's (d.w.z. 
iedere vorm van voorspelling van de toekomstige huisvestingsvraag). Doe hetzelfde nogmaals voor grote 
kantoorhoudende organisaties met meer dan 1000 werkplekken . 
Er wordt gevraagd naar de termijn tussen twee opeenvolgende peilingen. 

• Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties (500-1000 werkplekken) 
• Grote kantoorhoudende organisaties 
(>1000 werkplekken) 

3-5 jaar 
(contract) 

□ 
□ 

2-3 jaar 1-2jaar 

Ii LJ LJ 

□ □ 

Geen 
mening/ 

0,5 - 1 jaar < 0,5 jaar weet niet 

□ n 
'----' □ 

,- , 
□ □ I ' i_J 

20. Geef aan of de top 5 van meest waardevolle huisvestingsthema's, zoals u die bij vraag 17 heeft 
opgegeven, ook de top 5 is van huisvestingsthema's die naar uw inschatting het vaakst gepeild zou moeten 
worden binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
Zo niet, geef aan wat de top 5 is van huisvestingsthema's die het vaakst gepeild zouden moeten worden. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Stap 4: vastgoedingrepen en -bes/issingen 

21. Geef aan op basis van welke afwegingen vastgoedverantwoordelijken (d.w.z. degene(n) die binnen een 
organisatie de beslissingen neemt over huisvestingsingrepen) van middelgrote kantoorhoudende organisaties 
naar uw inschatting beslissingen nemen over huisvesting en huisvestingsingrepen. 

D Alleen op kosten; 

D Op kosten + winstgevendheid; 

D Op kosten + winstgevendheid + productiviteit; 

D Op kosten + winstgevendheid + productiviteit + onderscheidend vermogen . 

0 Anders, nl ....... ... ...... ............................................................................................................................... . 
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Stop 5: realisatie & monitoring 

22. Geef voor middelgrote kantoorhoudende organisaties aan welke prestatie-indicatoren zij naar uw 
inschatting bewust bijhouden om effecten op het prestatievermogen van de organisatie te kunnen afwegen. 
Doe hetzelfde nogmaals voor grote kantoorhoudende organisaties met meer dan 1000 werkplekken. 

• Middelgrote kantoorhoudende organisaties 
(500-1000 werkplekken) 
• Grote kantoorhoudende organisaties (>1000 
werkplekken) 

% van de 
operationele k 

□ 
□ 

Bezettings 
graadratio 

□ 
□ 

€/ % 

€/m 2 werkplek leegstand 

□ □ □ 
□ □ □ 

23. Onderstaand zijn een aantal prestatie-indicatoren gegeven (u kunt het lijstje aanvullen als er volgens u 
belangrijke prestatie-indicatoren ontbreken). Rangschik alle prestatie-indicatoren naar gebruik (vb. hoe vaak 
wordt ... bewust bijgehouden?) en naar meerwaarde voor de organisatie (vb. zou ... bewust moeten warden 
bijgehouden binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties?). Vul in de eerste kolom een O in als u een 
prestatie-indicator niet bent tegen gekomen in de praktijk en in de tweede kolom als een prestatie-indicator 
waardeloos is. 

Vaak gebruikt? Van waarde? 
(1= vaakst) (1= meest 

waardevol) 
• Leegstandspercentage 

• Kosten per werkplek 

• Kosten per vierkante meter 

• Bezettingsgraadratio' s 

• % van de operationele kosten 

• Anders, nl . ..................... ... ........ ... ............................ ..................... ......... ... ... .. . 

• Anders, nl. ............... .. .......... ... ................. ... .................... ..... .. ...... .... ... ..... ...... . 

Deel Ill DE CASE 

In deze korte case wordt het referentiekader kort 'in de praktijk' getest. Per stap zal er een voorbeeld van een 
CREM-pionier warden gekozen om de betreffende stap te illustreren. De uitkomst is (nagenoeg) iedereen 
bekend en verlevendigt het verhaal op die manier. Daarna volgt telkens de vraag of de geschetste organisatie 
deze stap ook kan maken. 

Stop O: lnventarisatie strategische keuzes 

24. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het helder voor ogen krijgen voor welke 
strategische keuzes de organisatie staat, ook door de geschetste organisatie te verwezenlijken met behulp van 
de gepresenteerde stap? 

Ja Nee 

□ □ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ................................... ........................... ......... ................................... ....... ............................................................... . 
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Stap 1: Vertaling in vastgoedstrategieen 

25. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het kiezen van een juiste combinatie van 
vastgoedstrategieen, oak door de geschetste organisatie te verwezenlijken met behulp van de gepresenteerde 
stap? 

Ja Nee 

□ □ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ....... .. .......... ................... ........ ... .......... .. ... .... ..... .... ............ ... ...... ............... ............ ... .. .......... ...... ..... .... ..................... . 

Stop 2: Vastgoeddoelstellingen formuleren 

26. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het formuleren van concrete 
vastgoeddoelstellingen, ook door de geschetste organisatie te verwezenlijken met behulp van de 
gepresenteerde stap? 

Ja Nee 

□ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ..... .. ....... .. .... ........ ...... .. .. .. ... ... .... .. .. ..... .. ......... ... ...... ... ... .. .. ........ ................ ... .............. ................... .. .... .. ... ... .......... ... . 

Stap 3: Confrontatie met huidige portefeuille 

27. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het confronteren van de toekomstige 
huisvestingsvraag met de huidige portefeuille, oak door de geschetste organisatie te verwezenlijken met 
behulp van de gepresenteerde stap? 

Ja Nee 

□ □ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ................................ .. ................ .. .................................................................. .... .................. .. .. ........... ... ......... .. .... .. . . 
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Stop 4: vastgoedingrepen en -beslissingen 

28. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het nemen van afgewogen beslissingen over 
huisvesting, oak door de geschetste organisatie te verwezenlijken met behulp van de gepresenteerde stap? 

Ja Nee 

□ □ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ............................... ... ... ... ........................ ... ...................... ...... .. .... .. ... ... ... ........................... ..................................... . 

Stop 5: reolisatie & monitoring 

29. Is het beoogde doel die de CREM-pionier behaalt in deze fase, het realiseren van de ingrepen en het 
monitoren van effecten en huisvestingsprestaties, ook door de geschetste organisatie te verwezenlijken met 
behulp van de gepresenteerde stap? 

Ja Nee 

□ □ 

Geen 
mening/ 
weet niet 

□ 
Motivatie: ..... ........................................................................................................................................................................... . 

BEOORDELING 

30. Volgen de stappen van het referentiekader elkaar logisch op? En is het referentiekader volledig wat u 
betreft? 

Motivatie: ................................................................. ... ....................... ... .... ..................... .. ....... ... .. ... ........ .... ............................ . 

31. Is het referentiekader te begrijpen voor de manager/directeur die de beslissingen neemt over huisvesting 
en vastgoed? 

Motivatie: .................................................... ..... .. ...... .. ................ ...... .............. ..... ..................... .... ....... .. ....... ................. ... ....... . 

32. Welke stap (of onderdeel daarvan) loopt het minst lekker binnen het referentiekader? 

Motivatie: .... ......................... .............. ............................................................ ......................................................................... . 
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Het expert interview - theoretici 
Een referentiekader voor middelgrote kantoorhoudende organisaties 

lntroductie van de interviewer: student TU/e, master REM&D 
Benodigde tijd: ongeveer 1,5 uur 
Audio recorder: ja/nee 

Deel I DE ONTWIKKELING VAN CREM 

In dit gedeelte van het interview zal er gevraagd worden naar uw ervaringen met kantoorhoudende 
organisaties. Mocht u vanuit uw werkzaamheden minder contact hebben met kantoorhoudende organisaties, 
schat dan in hoe de situatie in de praktijk er volgens u uit ziet. 

1. Geef aan hoe een trendlijn er uit zou zien in een diagram met op de X-as de grootte van een 
kantoorhoudende organisatie (in aantal werkplekken, let op: logaritmisch!) en op de Y-as de ontwikkeling van 
CREM (uitgedrukt in ontwikkelingsstadia van CREM). Kijk voor beschrijvingen van de ontwikkelingsstadia van 
CREM in de handout. 

01w.vikkeling CREM 

lr.t rne 
onden,,. ,n~r 

' 
' ' ' ------------ -r- -------- ---·r -- ---- ------ -- .-- ---- ---- --- ~----- --r-

' I I 
I I 

' 

I I I I -- ---- -- --------~- ------- ---- --~---------- ---~-- --- -- --- ---~---- -- -L ----1 I I I i 
I I I I I 

Onde1·- ' ' ' ; 
h.:,nd.o.la'<lr 

' t I I I 

- - - - - - ·~ - - - - - - J - - - - - - - - - - - - - - 1 - • - - - - - - - - - • . - . , : __ ___ _____ ____ L ___ _ __ _ t ___ ·- _ 
I I I I I 

' ' 

' 

---!---------·--- -~------ ---- ----:---- -- --- --- --~ --- -- --- ---- -~---- -- -~ -----
' ' ' 
' ' 

'----- -''---- - - - -'------ - '-- - ---...._ _ _ _.._ _ _ Oreani c:,3tiegro~tte 
0 .1 0 100 l .'LO 

2. Verdeel de in Nederland opererende middelgrote kantoorhoudende organisaties (m.u .v. de in de 
vastgoedsector werkzame organisaties) in percentages over de verschillende ontwikkelingsstadia . Doe 
hetzelfde nogmaals voor kantoorhoudende organisaties met meer dan 1000 werkplekken. 

• Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties (500-1000 werkplekken) 

• Grote kantoorhoudende 
organisaties (>1000 werkplekken) 

Beheerder 

... % 

... % 

De ontwikkelingsstadia van CREM: 
Onder- lnterne 

Controller handelaar ondernemer 

... % ... % ... % 

... % ... % ... % 
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» Hierna warden enkele vragen gesteld met een soortgelijke opzet, ook voor die vragen geldt: 
• Uitsluiting van organisaties die werkzaam zijn in de vastgoedsector; 
• De voorwaarde dat de organisaties in Nederland opereren. 

(deze streep betekent: ga door naar de presentatie) 

3. Geef aan hoe u de ontwikkeling van CREM inschat ten opzichte van de ontwikkeling van de totale 
organisatie voor middelgrote kantoorhoudende organisaties. Doe hetzelfde nogmaals voor kantoorhoudende 
organisaties met meer dan 1000 werkplekken . 

De ontwikkeling van CREM ... de ontwikkeling van de totale organisatie 

• Middelgrote kantoorhoudende 
organisaties (500-1000 werkplekken) 

• Grote kantoorhoudende 
organisaties (>1000 werkplekken) 

blijft sterk 
achter bij 

□ 
□ 

blijft loopt gelijk 
achter bij met 

□ □ 
□ □ 

Geen 
loopt voor loopt sterk mening/ 
op voorop weet niet 

□ □ □ 
□ □ □ 

4. Onderstaand zijn een aantal oorzaken voor een (sterk) achterblijvend huisvestingsbeleid gegeven (u kunt 
het lijstje aanvullen als daar volgens u aanleiding toe is). Rangschik alle oorzaken naar belang, waarbij 1 de 
belangrijkste is. Vul een O in als u oorzaken niet als zodanig in de praktijk herkend heeft. 

• De urgentie om huisvesting strategisch te managen ontbreekt; 

• Er is een gebrek aan praktijkgerichte hulpmiddelen en tools; 

• CREM-theorie sluit niet aan bij vraagstukken uit de praktijk: de theorie is te abstract 
en/of te gedetailleerd; 

• Huisvesting wordt nag steeds beschouwd als kostenpost i.p.v. strategisch 
bedrijfsmiddel; 

• (Veel) kantoorhoudende organisaties ontberen de middelen (geld en mankracht) om 
hun huisvesting strategisch te managen; 

• CREM wordt 'erbij gedaan' door een directeur/manager die er onvoldoende 
aandacht/expertise voor heeft; 

• De vastgoedmarkt is te veranderlijk, wat accuraat ingrijpen door 'een leek' onmogelijk 
maakt; 

• Anders, nl ............................ ... ........................ ............................................................................... . 

• Anders, nl ...................................................................................................................................... . 

Belang 
(l=belangrijkst) 
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5. Onderstaand zijn de globale beweegredenen om over te gaan tot (her)formulering van het 
huisvestingsbeleid gegeven (u kunt het lijstje aanvullen als daar volgens u aanleiding toe is). Rangschik alle 
beweegredenen naar belang, waarbij 1 de belangrijkste is. Vul een O in als u oorzaken niet als zodanig in de 
praktijk herkend heeft. 

Belang 
(l=belangrijkst) 

• Een wijziging in de afzetmarkt voor producten en diensten 

• Een wijziging in de vastgoedmarkt (de gebruikersmarkt) 

• Een wijziging in de organisatie (beleidskeuzes) 

• Anders, nl ...................... .. .. ........ ................................ ............. ........ ........... .. .................. .. ................ . 

6. Kunt u zich vinden in het voorgestelde krachtenveld van CREM? Of is het incompleet? 

Deel II HET REFERENTIEKADER 

In het tweede inhoudelijke deel wordt het referentiekader en de daar bijbehorende stappen nader bekeken. 
Een voor een zullen de stappen besproken warden . Er zullen u iedere keer vragen warden gesteld over uw 
ervaringen met de betreffende stap en uw beoordeling van de stap en haar werking in de praktijk. 

Stop 0: lnventarisatie van strategische keuzes 

7. Onderstaand zijn een aantal bedrijfskundige beleidstukken gegeven die als input kunnen dienen bij het 
opstellen van huisvestingsbeleid (d.w.z. iedere vorm van beleid ma ken op gebied van huisvesting en vastgoed) . 
U kunt zelf andere bedrijfskundige beleidstukken toevoegen als daar volgens u aanleiding toe is. Rangschik de 
bedrijfskundige beleidstukken vervolgens naar meerwaarde voor de organisatie (bv. zou ... volgens u moeten 
warden gehanteerd als input bij het opstellen van huisvestingsbeleid?). 

Van waarde? 
(1= meest 
waardevol) 

• Bedrijfsstrategie 

• Missie en visie 

• Concrete beleidsdoelstellingen 

• Het ondernemingsplan 

• Toekomstscenario's 

• Anders, nl .... ....... ...... .. ........................... ................ .. .................... .. ..... ..... ... .. . 
i 

8. Geef aan of de drijvende kracht, de concurrentiestrategie en de vijf aspecten van het ondernemingsprofiel, 
naar uw inschatting, zijn te herleiden uit het organisatiebeleid van middelgrote kantoorhoudende organisaties. 
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Te herleiden? 

0 Drijvende kracht 

0 Concurrentiestrategie 
Ondernemingsprofie/: 

0 Missie & Visie 

0 Klanten & markten 

D Producten & diensten 

0 Onderscheidend vermogen 

Waarde en cultuur 

Bijlagen 

9. Wat vindt u van de keuze voor de 5 aspecten van Osgood als gezamenlijk ondernemingsprofiel 
(contextvariabelen)? 

Stap 1: Vertaling in vastgoedstrategieen 

10. Wat vindt u van de keuze om voor de afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de vastgoedstrategieen 
twee theorieen te gebruiken (Scheffer, Singer en Van Meerwijk, 2007 en De Vries, 2007)? 

11. Onderstaand zijn de acht uit de literatuur gedestilleerde vastgoedstrategieen gegeven. Geef aan of u ze in 
de praktijk wel eens heeft herkend bij middelgrote kantoorhoudende organisaties. Rangschik de 
vastgoedstrategieen naar meerwaarde voor de organisatie (vb. zou ... als vastgoedstrategie moeten worden 
gevolgd binnen middelgrote kantoorhoudende organisaties om meerwaarde te creeren voor de organisatie?), 
waarbij 1 de belangrijkste is. Vul een O in als u de vastgoedstrategie niet als zodanig herkent. 

Van waarde? 
(1= meest 
waardevol) 

• Kosten reduceren 

■ Productiviteit verhogen 

• Werknemerstevredenheid verbeteren 

• Waarde creeren door inzet als activa 

■ Flexibiliteit verhogen 

■ Marketing en verkoop ondersteunen 

■ lnnoverend vermogen stimuleren 

■ Bedrijfscultuur ondersteunen 

12. Is deze opsomming van acht vastgoedstrategieen wat u betreft compleet? 
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13. Duurzaamheid is een hot issue in het huisvestingsbeleid van kantoorhoudende organis aties. Ziet u dit als 
een mogelijk nieuwe vastgoedstrategie of beschouwt u het als een invulling van primair de vastgoedstrategie 
'marketing & verkoop' en secundair 'productiviteit verhogen' en 'bedrijfscultuur ondersteunen'? 

Stap 2: Vastgoeddoelstellingen formuleren 

14. Onderstaand zijn de 13 huisvestingsthema's gegeven waarover organisaties idealiter 
vastgoeddoelstellingen en -richtlijnen opstellen. Bepaal de top 5 van huisvestingsthema's die volgens u het 
meest zinvol zijn om een doelstelling of richtlijn voor te formuleren. 

Van waarde? 
(1= meest 
waardevol) 

• Locatie 

• Ruimtevraag 

• Eigendomsrechten (koop/lease/huur) 

• ldentiteit/uitstraling gebouw 

• Gebouwgrootte en -karakter 

• Voorzieningen en faciliteiten 

• Omgevingskwaliteit 

• Kantooromgeving (binnen) 

• Werkplekken 
i 

• lnformatie- en communicatiesystemen 

• Financiering 

• Risico en controle 

• Beleidsafstemming (op andere strategieen) 

De lijst van 13 huisvestingsthema's is een bewerking van de lijst van veertien cruciale beslisvelden die Nourse 
en Roulac in 1993 introduceerden : 
(1) locatie, (2) kwantiteit, (3) contractduur, (4) identiteit/uitstraling, (5) gebouwgrootte/-karakter, (6) 
voorzieningen, (7) omgevingskwaliteit, (8) kantoorruimte, (9) mechanische systemen, (10) informatie- en 
communicatiesystemen, (11) eigendomsrechten, (12) financiering, (13) controle en (14) risicomanagement. 

(samengevoegd, verwijderd, werkplekken en beleidsafstemming toegevoegd) 

15. Wat vindt u van de keuze voor deze 13 huisvestingsthema's? 
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De 13 thema's vormen In combinatie met 37 beslissingen en ingrepen die ik uit literatuurstudies (Lindholm, 
2007; Schoonhoven en Van Griensven, 2008; De Jonge, 1996 en De Vrie5; 2007) gedestilleerd heb, de tabel 
waarmee afwegingen zijn te ma ken op het gebied van huisvestingsingrepen. 

16. Is het volgens u mogelijk om met behulp van de tabel goede doelstellingen te formuleren per thema? 

17. Wat vindt u van de tabel waarin de vastgoedstrategieen zijn uitgezet tegen de cruciale 

hu isvestingsthema's7 

Stop 3: Confrontotie met huidige portefeuille 

18. Geef aan of de top 5 van huisvestingsthema's, zoals u die hiervoor heeft opgegeven, ook de top 5 is van 
huisvestingsthema's die naar uw inschatting het vaakst gepeild zou moeten warden binnen middelgrote 
kantoorhoudende organisaties. 
Zo niet, geef aan wat de top S is van huisvestingsthema's die het vaakst gepeild zouden moeten worden. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

19. Is de huidige portefeuille volgens u te analyseren aan de hand van de 13 huisvestingsthema's7 

Stop 4: Vostgoedingrepen en -beslissingen 

20. Hoe zijn de ingrepen en beslissingen op een slimme manier te prioriteren? 

21. Hoe zou de balans tussen financien en kwaliteit in het referentiekader tot uitdrukking kunnen worden 
gebracht? 

Stop 5: reo/isotie & monitoring 

Het monitoren van de huisvestingsprestaties is tot neg toe een ondergeschoven kindje binnen het vakgebied. 

HET OPTIMALISEREN VAN HET BESLUITVORMINGSPROCES OMTRENT HUISVESTING 



Bijlagen 

22. Hoe is monitoring op eenvoudige wijze vorm te geven (dus niet tijd- of geldverslindend), zodat deze 
toegankelijk en nuttig is voor het huisvestingsbeleid van middelgrote kantoorhoudende organisaties? 

23. Welke prestatie-indicatoren denkt u hierbij aan? 
(leegstandspercentage, kosten per werkplek, kosten per vierkante meter, bezettingsgraadratio's, % van de 

operationele kosten) of andere: ........................................................................ ....................................... .. ............. .. .... .. ... . 

24. Hoe zijn de effecten op het prestatievermogen van de organisatie op een eenvoudige manier meetbaar te 
maken? 

BEOORDELING 

25. Volgen de stappen van het referentiekader elkaar logisch op? 

26. Is het referentiekader volledig wat u betreft? 

Motivatie: ............................................................................................................................................................................... .. 

27. Is het referentiekader te begrijpen voor de manager/directeur die de beslissingen neemt over huisvesting 
en vastgoed? 

Motivatie: .............................................................................................................................................. ........ .. ... .. ... ......... .... .. . . 

28. Welke stap (of onderdeel daarvan) loopt het minst lekker binnen het referentiekader? 

Motivatie: ................................................................................................................................................................................ . 
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Bijlage 5 De ge·interviewde experts 

lnstantie Naam Organisatie Functie Jaren Geinterviewd op: 
werkervaring 

Consultants Smulders, R. CRESCO Consultant 2 25 juni 

intern 
Suurland, J. CRESCO Consultant 4 25 juni 

Visser, J. CRESCO Consultant 3 30 juni 

Hermans, J. CRESCO Consultant 2 25 juni 

Berlo, J. van CRESCO Directeur 10 30 juni 

Consultants Feijts, B. Coresta Consultant 4 18 juni 

extern 
Commandeur, Brink Groep Senior consultant 3 22 juni 

P. 
Verhoef, W. Ernst & Young Consultant 3 15 juni 

Ramakers, Y. Ernst & Young Consultant 3 15 juni 

Stokkers, A. Twynstra Gudde Senior consultant 20 21juni 

Burgmans, W. Twynstra Gudde Consultant 10 21juni 

Steenbergen, YNNO Consultant 14 23 juni 

F. van 

Griensven, B. AT Osborne Consultant 20 16 juni 
van 
Frederix, P. AT Osborne Consultant 5 24 juni 

Houwelingen, Deloitte Manager 5 24 juni 
R.van 

Leuw, A. de Deloitte Consultant 1 14 juni 

Veldhuizen, S. Savills Associate directeur 6 22juni 
consultancy 

Theoretici Arkesteijn, M . TU Delft Assistent professor n.v.t. 23 juni 

Vries, J. de Aestate (was TU Consultant n.v.t . 16 juni 
Delft) 
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