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VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van het afstudeeronderzoek wat ik heb verricht als laatste fase van mijn 

masteropleiding Real Estate Management & Development (REMD) aan de Technische Universiteit te 

Eindhoven. 

Het onderwerp van dit onderzoek -de invloed van macht op onderhandelingen bij vastgoedtransacties

komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen . Het is gekozen vanwege persoonlijke interesse, die reeds 

is gevormd gedurende mijn afstudeeronderzoek aan Avans Hogeschool in Tilburg. Destijds onderzocht ik 

hoe 'zachte waarden' zoals vertrouwen en transparantie ontwikkelopgaven beïnvloedden. Ik merkte dat 

er weinig onderzoek werd gedaan naar dit soort 'vage' invloeden, maar dat deze zeer bepalend waren 

voor de houding van personen en de uitkomst van onderhandelingen . Toen ik me ging oriënteren op het 

afstudeeronderwerp voor mijn masteropleiding was de keuze snel gemaakt; ik wilde dieper op de 

'zachte waarden' ingaan. 

Om dieper in te gaan op het onderwerp is ten eerste de keuze gemaakt om een specifieke 'zachte 

waarde' te belichten, waarbij de keuze snel viel op het thema 'macht' . Macht is overal om ons heen, dus 

ook in de vastgoedsector, maar al snel bleek dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan waarbij de 

invloed van macht binnen de vastgoedsector écht wordt onderzocht. Hoog tijd om daar verandering in 

te brengen ... 

Mijn dank gaat uit naar de personen die mij geholpen hebben dit afstudeeronderzoek te verrichten en 

vooral ook tot een goed einde te brengen . Allereerst dank aan mijn begeleiders; lngrid Janssen en Erik 

Blokhuis, dank voor alle input, opbouwende kritiek en het bewaken van de structuur in de chaos van alle 

info. Dank aan alle 7 de professionals die te tijd vrij hebben gemaakt om een gesprek aan te gaan en 

daarbij de input hebben geleverd uit de praktijk die zo hard nodig was. Dank ook aan Jurjen Baron, die 

op het allerlaatste moment klaarstond met raad en daad om de puntjes op de i te zetten . Dank aan 

papa, mama, broertje, vrienden, familie en 'schoonfamilie', omdat het heerlijk is om af en toe niet aan 

die scriptie te moeten denken. En bijzonder veel dank aan Barg, held, jouw begrip en vooral ook je 

engelengeduld hebben er echt voor gezorgd dat ik de rust had om dit tot een goed einde te brengen ... Ik 

ben er weer!! 

Leonie van Ham 

Eindhoven, juli 2011 



SAMENVATTING 

De vastgoedsector is een kennisintensieve sector waarbinnen veel onderzoek wordt gedaan naar het 

objectief maken van subjectieve zaken, zoals bijvoorbeeld markttrends, locatie en leegstandsrisico's. 

Binnen de sector ontstaat de laatste jaren, zoals ook binnen andere sectoren, een groeiende 

belangstelling voor 'zachte waarden', zoals vertrouwen, macht, transparantie, integriteit en ethiek. 

Succes wordt niet alleen meer bepaald door winst en rendement, maar ook door de invloed van zachte 

waarden. Deze constateringen vormen de aanleiding van dit onderzoek, waarbij de invloed van een 

specifieke zachte waarde, namelijk 'macht' wordt onderzocht. Het doel van dit onderzoek is het bepalen 

van de invloed van macht op besluitvormingsprocessen bij commerciële vastgoedtransacties. Hiertoe 

werd een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan waarbij theorieën uit de psychologie en 

onderhandelingsanalyses werden toegepast op de vastgoedsector. Vervolgens werden de conclusies uit 

het literatuuronderzoek getoetst aan de praktijk door het afnemen van interviews bij professionals in de 

sector. De combinatie van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek werd gebruikt om conclusies te 

trekken en aanbevelingen te doen aan onderhandelaars en om aanbevelingen te doen voor nader 

onderzoek. 

Uit de eerste stap van het literatuuronderzoek, het onderzoeken van besluitvormingsprocessen, blijkt 

dat besluitvorming in het verleden werd gezien als een rationeel proces, waarbij personen besluiten 

nemen alsof zij in een ideale wereld leven. De praktijk wijst echter uit dat besluitvorming onder andere 

wordt beïnvloed door emotie, eerdere ervaringen, normen en waarden. Besluitvorming lijkt dus eerder 

intuïtief dan rationeel te zijn. Personen die meer ervaren zijn met besluitvorming doorlopen het proces 

in de regel eerst volgens de technische en organisatorische kant, alvorens zij tot persoonlijke 

besluitvorming komen. 

Een aankoopproces wat voorafgaat aan een vastgoedtransactie is een vorm van een individueel 

besluitvormingsproces. Binnen een aankoopproces worden verschillende stappen doorlopen die leiden 

tot het besluit om al dan niet te kopen of te verkopen. Binnen deze stappen wordt een object 

beoordeeld op fysieke kenmerken, maar ook in hoeverre het aansluit bij de strategieën en 

doelstellingen van de betrokken partij . Wanneer het individuele besluit worden genomen om tot aan- of 

verkoop over te gaan en de betrokken partijen bij elkaar komen wordt een groepsbesluit genomen om 

over te gaan tot onderhandelen. Ook een onderhandeling werd lang gezien als een rationeel proces, 

maar recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat personen structurele 'fouten' maken binnen een 

onderhandeling. Onder andere interpreteren zij gegevens verkeerd, zijn geneigd om te zien wat ze 

willen zien en te negeren wat ze niet w illen zien, interpreteren hun onderhandelingspositie verkeerd en 

worden beïnvloed door normen, waarden, kennis en emoties. Ook zijn zij onzeker ten aanzien van 

risico's en doelstellingen en zijn zij geneigd om uit te gaan van een minimaal vereist resultaat in plaats 

van een maximaal haalbaar resultaat . De bandbreedte van de onderhandeling ligt tussen de minima van 

beide partijen in. 

Macht is een van de vele factoren die van invloed zijn op onderhandelingen. Macht is te zien als een 

relatie tussen ten minste twee individuen of groepen waarin de één richting kan geven aan het gedrag 

van de ander of dit gedrag kan bepalen, en wel meer dan omgekeerd . Voor wat betreft een 

onderhandeling betekent dit dat degene met de meeste macht de meest gunstige uitkomst uit de 

onderhandeling zou moeten krijgen, in ieder geval een betere uitkomst dan de andere partij. Bij een 

onderhandeling is echter geen sprake van een grote machtsongelijkheid, maar meer sprake van non

macht, ofwel wederzijds open overleg. Macht wordt in dat geval meer door kenmerken dan door sociale 
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machtsstructuren bepaald. De kenmerken (ofwel machtscriteria) die leiden tot macht bij een 

onderhandeling voor wat betreft een vastgoedtransactie zijn; 

Informatievoorziening; 
Kennis; 
Tijdsdruk; 
Alternatieven; 
Opties; 
Toewijding; 
Persoonlijkheid, houding en reputatie; 
Middelen. 

Buiten deze criteria treedt ook perceptie op als een filter bij onderhandelingen. De indruk die de ene 

partij heeft van de macht van de andere partij is bepalend voor de uitkomst en voor de manier waarop 

met macht wordt omgegaan. 

Onderstaande figuur geeft weer welke stappen worden doorlopen in het individuele 

besluitvormingsproces om te komen tot aan- of verkoop van een vastgoedobject. Na het besluit om tot 

aan- of verkoop over te gaan komen de betrokken partijen in een (coöperatief) 

groepsbesluitvormingsproces terecht. Volgens het literatuuronderzoek wordt de range waarbinnen de 

onderhandelingen plaatsvindt bepaald door de Reservation Price (RP) van beide partijen, dit is de 

minimale waarde die iedere partij uit de onderhandeling wil krijgen. De range wordt ook wel ZOPA 

(Zone of Possible Agreement) genoemd. De ZOPA staat aan de basis van de onderhandeling en 

vervolgens wordt iedere partij in de onderhandeling beïnvloed door zowel de machtscriteria zoals 

hierboven genoemd, als de perceptie op de macht van de tegenpartij. De uitkomst van de 

onderhandeling wordt bepaald door deze invloeden. 

INDIVIDUELE BESLUITVORMING 

Beslissing kopen 

GROEPSIII:SLUIT 

Beslissing verkopen 

Machtscriteria: 
Informatie 
Kennis 
Tijdsdruk 

Alternat ieven 
Opt ies 
T-oew iJding 
Pers/houdlnlfrep. 
Middelen 

In het praktijkgedeelte van dit onderzoek werd de invloed van macht op onderhandelingen bij 

vastgoedtransacties onderzocht in de praktijk. Hiertoe werden personen geïnterviewd die 

lil 



verantwoordelijk waren voor commerciële vastgoedtransacties. De interviews waren open van opzet 

maar in ieder geval werd aan eenieder gevraagd een praktijksituatie aan te leveren, die vervolgens werd 

getoetst op de verschillende machtscriteria. Hieruit bleek dat sommige criteria in meerdere mate en 

sommige criteria in mindere mate bepalend waren bij commerciële vastgoedtransacties. 

Ten eerste blijkt dat het criterium toewijding niet tijdens de onderhandeling ontstaat maar reeds in het 

voortraject van individuele besluitvorming. Kennis wordt door alle respondenten als vanzelfsprekend 

beschouwd, gezien het feit dat zij zich beroepsmatig bezighouden met commerciële 

vastgoedtransacties. Wanneer geen kennis aanwezig is wordt gebruik gemaakt van een makelaar om dit 

te compenseren. Het criterium persoonlijkheid, houding en reputatie wordt door iedere respondent als 

zeer belangrijk beschouwd, maar is niet leidend in de onderhandelingen. Bovendien is dit criterium 

lastig te waarderen omdat het zeer situatiespecifiek is. Het direct kunnen inzetten van middelen 

daarentegen wordt door iedere respondent als zeer belangrijk beschouwd, maar blijkt ook leidend te 

zijn in de uitkomst van onderhandelingen. Wanneer de aankopende partij de perceptie heeft dat de 

tegenpartij behoefte heeft aan middelen is hier nagenoeg altijd ook tijdsdruk aan gekoppeld . Deze 

tijdsdruk speelt nauwelijks voor aankopende partijen omdat, mede door de huidige situatie op de 

vastgoedmarkt, zelden specifiek naar objecten wordt gezocht maar deze worden aangeboden aan de 

aankopende partijen. Dit houdt verband met het criterium alternatieven, die zo alom aanwezig zijn op 

de markt dat deze aan betekenis en invloed in de onderhandeling verliezen. 

Op basis van deze bevindingen zijn aanbevelingen gedaan aan aankopende partijen die met 

commerciële doeleinden in vastgoed handelen. Zo moeten zij zich bewust zijn van het feit dat tijdsdruk 

als nadeel optreedt in onderhandelingen. Tijdsdruk leidt vaak tot het doen van meer concessies ten 

aanzien van de startdoelstellingen . Aankopende partijen hebben een voordeel in de onderhandelingen 

wanneer zij beschikking hebben over voldoende middelen die ook op korte termijn kunnen worden 

ingezet. Bovendien leiden het hebben van opties en flexibiliteit ten aanzien van deze opties binnen een 

onderhandeling tot voordeel. De opties kunnen voor de ene partij onbeduidend zijn maar voor de 

andere partij bepalend, wanneer men hier gebruik van maakt komt men over het algemeen tot betere 

uitkomsten. Tot slot is het van belang om aandacht te besteden aan houding, persoonlijkheid en 

reputatie. De indruk die de ene partij van de andere partij heeft is bepalend bij een onderhandeling en 

wanneer gedrag wordt afgestemd op de specifieke situatie en de specifieke tegenpartij leidt dit tot 

betere uitkomsten. 
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1. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

De afgelopen decennia heeft een verschuiving plaatsgevonden in de heersende opvattingen over de 

manier waarop successen binnen het bedrijfsleven in het algemeen werden gemeten. Waar deze in het 

verleden simpelweg werden gekoppeld aan 'meetbare waarden', zoals; omzet, winst, rendement en 

groei, ontstaat door de jaren heen steeds meer aandacht voor 'zachte waarden', zoals; vertrouwen, 

macht, transparantie, helderheid en integriteit. Nu geconstateerd wordt dat succes door meer criteria 

wordt bepaald dan door de meetbare zaken zoals winst, maar ook door meer emotionele zaken zoals 

vertrouwen, verschuift ook de vraag naar kennis binnen het bedrijfsleven (o .a. de Leeuw, 2002; 

Mosmans, 2005; Scheltens, 1998). 

Vanuit de bedrijfskunde, organisatiemanagement, psychologie en sociologie wordt de laatste jaren veel 

onderzoek verricht naar de 'zachte waarden'. Zo omschrijft Winsemius (1999) een emotionele revolutie 

die zou moeten plaatsvinden binnen het bedrijfsleven; na de industriële- en de informatierevolutie is 

het nu tijd om als organisatie te groeien en te ontwikkelen op het gebied van zingeving, inspiratie en 

identificatie. Vertrouwen en inspirerend leiderschap moet medewerkers aanzetten tot een wij-gevoel, 

wat vervolgens weer moet leiden tot betere 'harde' bedrijfsresultaten . Er schijnt een direct verband te 

zijn tussen zachte waarden en meetbare waarden . Zachte waarden beïnvloeden in sterke mate de 

bedrijfscultuur, omgangsvormen en besluitvormingsprocessen . Wanneer deze factoren voldoende 

functioneren, beïnvloedt dit haast vanzelfsprekend de cijfers . 

Mosmans (2005) stelt dat het integreren van zachte waarden in een organisatie leidt tot continuïteit, 

het leidt tot een levende onderneming waarbinnen de belangen en doelen van stakeholders niet 

worden genegeerd, maar geïntegreerd. Bovendien leidt het tot een meer duurzaam 

concurrentievoordeel ten opzichte van de meer traditionele ondernemingen, die in het verleden als doel 

hadden om de onderneming als een machine te zien die niet mocht worden gehinderd door invloeden 

van buitenaf. Mosmans pleit ervoor om externe invloeden te gebruiken voor de ontwikkeling van de 

onderneming, in plaats van deze te blokkeren. Zowel Winsemius (1999) als Mosmans (2005) stellen, met 

vele anderen, dat het transparant, open en eerlijk zakendoen tot meer continuïteit en betere 

(zaken)relaties leidt. 

Wanneer we kijken naar de vastgoedsector in Nederland zien we de laatste jaren ook daar een toename 

in behoefte aan helderheid, transparantie en een toenemende belangstelling voor vertrouwensbanden 

en ethiek (Enk, 2011; Mostert, 2010). Soms liggen daar praktische oorzaken aan ten grondslag- immers, 

het maakt het gemakkelijker te onderhandelen wanneer helderheid en transparantie bestaat tussen 

partijen met verschillende belangen - maar in bepaalde gevallen hebben praktijksituaties simpelweg 

geleid tot een noodzaak voor het prioriteren van zachte waarden, denk hierbij aan de gevolgen van 

allereerst de Bouwfraude en later de Vastgoedfraude
1

, waarbij bij het optreden van laatstgenoemde 

door het frauduleus handelen van enkele personen duizenden pensioengerechtigden werden 

benadeeld. 

1 De Bouwfraude kwam begin 21• eeuw aan het licht, er werd geconstateerd dat er onrechtmatigheden 
plaatsvonden bij aanbestedingen in de bouwsector, gemiddeld werd per aanbesteding 8,8% teveel in rekening 
gebracht aan overheden (Tweede Kamer, 2003) . Voor wat betreft de Vastgoedfraude werd in 2007 een groep van 
Nederlandse projectontwikkelaars, pensioenfondsmedewerkers en vastgoedhandelaren ervan verdacht miljoenen 

hebben weggesluisd en verduisterd ten koste van Bouwfonds en Philips Pensioenfonds (van der Boon en van der 
Marel, 2009) . 
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Opvallend is dat bovenstaande beweringen ten aanzien van trends en ontwikkelingen in het 

bedrijfsleven, maar in het bijzonder in de vastgoedmarkt, elkaar tegen lijken te spreken. Aan de ene kant 

vindt een grote kennisontwikkeling plaats in de sector, waarbij model na model wordt ontwikkeld om 

een zo goed mogelijk beeld te krijgen van opbrengsten en risico's van investeringen en exploitaties. Er 

wordt met het ontwikkelen van deze modellen zoveel mogelijk geprobeerd om subjectieve zaken zoals 

locatie, leegstandsrisico of markttrends objectief (en dus meetbaar) te maken. In het verleden werden 

besluiten in de vastgoedsector veelal genomen op basis van gevoel; 'ik zie er brood in' of 'ik zie een 

kans'. Tegenwoordig wordt berekend of er brood in zit en wordt berekend in hoeverre een kans reëel is. 

Aan de andere kant blijven besluitvormers in de sector 'echte' mensen, met 'echte' gevoelens en 

emoties. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat deze emoties, en daarmee uiteraard ook de invloed van 

zachte waarden, een rol spelen in de besluitvorming. 

In de praktijk is echter nog nauwelijks een koppeling gemaakt tussen de studies op het gebied van 

bedrijfskunde, organisatiemanagement en sociologie, en de vastgoedsector. Literatuuronderzoek leert 

ons dat op beperkte schaal wordt gepubliceerd over ethiek in de vastgoedsector (Ten Have, 2010; 

Roulac, 1999), maar dat nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar de invloed van zachte waarden op 

vastgoedprocessen. De vastgoedsector is kennisintensief en er wordt door grote spelers op de markt, 

(intern) onderzoek gedaan naar cijfers, rekenmethoden en trends. Maar binnen de sector vindt weinig 

onderzoek plaats naar ogenschijnlijk 'onmeetbare' factoren als vertrouwen, macht, transparantie, 

helderheid en integriteit. Wel wordt, vooral de laatste jaren, onderzoek verricht naar de manier waarop 

besluitvorming bij vastgoedprocessen functioneert en op welke manier strategisch kan worden 

omgegaan met verschillende actoren, belangen en doelen. De onderzoeken worden in de regel 

uitgevoerd door grote organisaties in de sector, als handleiding voor op de werkvloer. Zo heeft 

bijvoorbeeld Fakton onder andere de boeken 'Investeren in vastgoed, grond en gebieden' en 'Vastgoed 

rekenen met spreadsheets' gepubliceerd en levert DTZ Zadelhoff al jaren overzichten van bijvoorbeeld 

gemiddelde aanvangsrendementen per regio in hun Kenniscentrum. Deze onderzoeken lijken vooral 

gericht te zijn op het rekenen aan modellen, plannen en structureren van ontwikkelingen en transacties. 

De minder duidelijk definieerbare invloeden op het proces, zoals onderling vertrouwen, macht, intenties 

en transparantie worden vaak genoemd, maar zelden worden duidelijke aanbevelingen gedaan hoe 

hiermee om te gaan. 

Bovengenoemde constateringen vormen de aanleiding tot dit onderzoek. Het onderzoek zal zich richten 

op besluitvormingsprocessen in de vastgoedsector, maar er dient een zekere afbakening plaats te 

vinden om te komen tot een gedegen en gericht onderzoek. Wanneer we de volledige vastgoedsector 

zouden onderzoeken is het lastig om bevindingen te generaliseren. leder onderdeel van de sector 

bevindt zich op een ander speelveld, met andere externe invloeden, met andere belangen en andere 

spelers. Bij bijvoorbeeld een beleggingsinvestering spelen andere doelen en belangen dan bij een 

gebiedsontwikkeling. Derhalve is gekozen om het onderzoek te richten op vastgoedtransacties voor wat 

betreft aankoop- en verkoop tussen partijen die met commerciële doeleinden in vastgoed handelen. Bij 

deze transacties vindt een eenduidig besluitvormingsmoment plaats; wel of niet aankopen, waarbij 

slechts de onderhandeling wordt beïnvloed door de zogenaamde 'zachte waarden'. Dit in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelproces, waarbij de besluitvorming gedurende de hele looptijd 

beïnvloed wordt door zachte waarden (van Ham, 2008). Er vindt dan een continue wisselwerking plaats 

tussen partijen en hun belangen, doelstellingen en grenzen, waarbij de zachte waarden continu van 

invloed zijn op het verloop van het proces. Daarnaast worden in ontwikkelprocessen doelstellingen en 

intenties nogal eens aangepast gedurende het traject, waardoor het lastig wordt de invloed van zachte 

waarden te filtreren middels een onderzoek. 
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Tot slot is in het kader van de afbakening de keuze gemaakt om slechts één zachte waarde in het 

bijzonder uit te lichten, namelijk macht. Dit niet alleen vanuit persoonlijke interesse, als vervolg op een 

eerder uitgevoerd onderzoek naar 'zachte waarden' (van Ham, 2008), maar vooral ook omdat de sector, 

met name voor buitenstaanders, nogal eens te boek staat als een sector waarbinnen macht van grote 

invloed is. Macht wordt vaak gezien als een negatieve invloed, maar kan -wanneer dit op tactische en 

gereguleerde wijze wordt ingezet - wel degelijk leiden tot verbeterde resultaten. Daarnaast moet niet 

uit het oog worden verloren dat in iedere sociale situatie -in meer of minder mate- sprake is van macht, 

machtsverhoudingen en een machtsspel (Mulder, 1984). 

Door te onderzoeken hoe besluitvormingsprocessen in de vastgoedtransactiemarkt functioneren en wat 

hierbinnen de rol is van macht, door de criteria voor macht te bepalen, kunnen aan het eind van dit 

onderzoek aanbevelingen worden gedaan aan de sector ten aanzien van de rol van macht in 

besluitvormingsprocessen. In ieder geval draagt dit onderzoek bij aan de bewustwording rond het 

thema, dat op zijn beurt weer kan zorgen voor een betere positie in de onderhandelingen voor partijen 

die met een commerciële doelstelling vastgoed aan- of verkopen. 

1.2 DOELSTELLING 

Doel van dit onderzoek is het bepalen van de rol die macht speelt op besluitvormingsprocessen bij 

transacties op de vastgoedmarkt tussen partijen die met commerciële doeleinden in vastgoed handelen, 

teneinde aanbevelingen te kunnen doen aan betrokken partijen bij deze transacties, door met 

bewustwording rond dit thema de besluitvormingsprocessen rond transacties effectiever te laten verlopen. 

1 .3 ONDERZOEKSVRAAG 

Wat is de invloed van macht op besluitvormingsprocessen bij commerciële transacties op de 

vastgoedmarkt? 

1.4 DEELVRAGEN 

Op welke manier vinden transacties op de vastgoedmarkt plaats? 

Welke stappen zijn te onderscheiden in het besluitvormingsproces? 

Welke partijen zijn betrokken bij het besluitvormingsproces? 

Welke zachte waarden zijn van invloed op het besluitvormingsproces? 

Wat is macht? (indicatoren) 

Welke machtsverhoudingen zijn te onderscheiden? 

Hoe functioneert macht in 'traditionele' sociale verhoudingen? 

Op welke manier is macht verdeeld onder betrokken partijen in het besluitvormingsproces? 

Op welke manier beïnvloedt macht het besluitvormingsproces bij transacties? 

Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan teneinde bewustwording te creëren rond het 

t hema macht, die kunnen worden gebruikt om onderhandelingen rond vastgoedtransacties 

effectiever te laten verlopen? 
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1.5 ONDERZOEKSOPZET EN -ONTWERP 

Dit onderzoek is opgebouwd uit een drietal fasen; het theoretisch kader, het empirisch onderzoek en de 

conclusie. In onderstaand onderzoeksschema is een schematisch overzicht gegeven van de 

onderzoeksstructuur, de verschillende deelvragen en de verbanden tussen de verschillende onderdelen. 
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THEORETISCH KADER 

Als eerste stap in het onderzoek worden de verschillende termen in de doelstelling gedefinieerd en 

onderzocht. Door middel van literatuuronderzoek wordt een theoretisch kader geschetst waarbinnen de 

problematiek zich afspeelt. Ten eerste wordt literatuuronderzoek gedaan naar de manier waarop 

besluitvorming functioneert in meer algemene zin. Dit om een kader te schetsen voor de volgende 

stappen in het onderzoek; namelijk de manier waarop vastgoedtransacties en onderhandelingen 

verlopen in kaart brengen. De theorie over besluitvorming vormt een algemeen beeld, met name 

gefundeerd op psychologische en sociologische theorieën en onderzoek, zodat in een later stadium van 

het onderzoek de basisgedragingen bij besluitvorming kunnen worden toegepast op onderhandelingen 

en in het bijzonder onderhandelingen bij vastgoedtransacties. Vervolgens wordt in het tweede deel van 

het theoretisch kader beschreven op welke manier commerciële transacties plaatsvinden op de 

vastgoedmarkt en welke stappen er kunnen worden onderscheiden in het transactieproces. Met de 

kennis opgedaan in dit hoofdstuk kan een start worden gemaakt met het koppelen van besluitvorming 

in zijn algemeenheid aan de besluitvorming in de vastgoedsector die vooraf gaat aan een transactie. 

Het proces van besluitvorming -bij transacties in de vastgoedsector- is verweven met het proces van 

onderhandelingen. Deze onderhandelingen worden nader beschouwd in het derde deel van het 

theoretisch onderzoek. Naast de harde waarden zoals uiterste verkoopprijs en beoogd rendement zijn 

ook zachte waarden van invloed op het onderhandelproces, denk hierbij aan macht, vertrouwen en 

positie. De zachte waarde 'macht' wordt in het bijzonder onderzocht. Hierbij worden bestaande 

theorieën over macht beschouwd, onder andere van filosofische en psychologische oorsprong. 

Vervolgens worden verschillende machtsverhoudingen beschreven en wordt een beschrijving gegeven 

van het functioneren van macht in traditionele sociale verhoudingen. Vervolgens kan een koppeling 

worden gemaakt tussen het functioneren van macht in traditionele zin en het functioneren van macht in 

onderhandelingen omtrent transacties. Let wel; het betreft hier theoretische veronderstellingen op 

basis van literatuuronderzoek. Gedurende het tweede deel van het onderzoek - het empirisch 

onderzoek- worden deze theorieën getoetst aan de praktijk, om te zien óf bepaalde machtscriteria een 

rol spelen en in hoeverre deze criteria een rol spelen. 

EMPIRISCH ONDERZOCK 

In het onderdeel 'empirisch onderzoek' worden praktijksituaties geanalyseerd aan de hand van de 

theoretische kennis die is opgedaan in het eerste - theoretische - deel van het onderzoek. Hiertoe 

worden interviews gehouden met professionals die zich bezig houden met vastgoedtransacties in 

commerciële zin. Het streven is om minimaal 8 bruikbare praktijksituaties te onderzoeken, het is 

expliciet niet de bedoeling om een toetsend onderzoek te doen waarbij middels een experiment 

significante (kwantitatieve) resultaten worden gegeven. Het onderzoeken van de praktijksituaties is 

exploratief van aard. Door een koppeling te maken tussen het theoretisch onderzoek en de bevindingen 

uit de praktijksituaties kan in algemene zin worden getoetst of de beweringen uit het theoretisch 

onderzoek kloppen. 

ledere praktijksituatie zal worden beschreven, waarbij aandacht is voor de betrokken partijen, hun rol in 

de besluitvorming, hun belangen en doelstellingen. Vervolgens zal een analyse worden gedaan van de 

aanwezige machtsverhouding binnen het besluitvormingsproces. Er wordt beschreven in welke mate de 

-in het theoretisch onderzoek genoemde- machtscriteria van toepassing zijn geweest voor de 

geïnterviewde professional. De interviewopzet is met name gericht op het analyseren van 

aankooptransacties, waarbij de professionals als aankopende partij in de onderhandeling hebben 
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geparticipeerd . Slechts in een enkel geval wordt een andere vorm, een verkooptransactie of een tender, 

beschouwd. Tot slot wordt, met behulp van de theoretische kennis uit het eerste deel van dit 

onderzoek, een conclusie getrokken op welke manier macht onder de betrokken partijen is verdeeld en 

welke machtscriteria hierbij leidend zijn geweest. 

CONCLUSIE 

In de conclusie van dit onderzoek wordt een koppeling gemaakt tussen het theoretisch kader en de 

bevindingen uit het empirisch onderzoek. De eindconclusie beschrijft de manier waarop macht het 

besluitvormingsproces bij commerciële transacties beïnvloedt en welke machtsindicatoren 

overheersend zijn bij besluitvorming, volgend uit het empirisch onderzoek. Op basis van deze conclusie, 

in combinatie met literatuuronderzoek op het gebied van besluitvorming en onderhandelingen, kunnen 

aanbevelingen gedaan worden voor wat betreft de mate waarin bepaalde machtscriteria spelen bij 

commerciële vastgoedtransacties. Deze aanbevelingen kunnen door betrokken partijen worden ingezet 

bij onderhandelings- en besluitvormingsprocessen in de toekomst. Daarnaast leiden de aanbevelingen 

tot een hogere bewustwording onder betrokken partijen van de invloed van macht in een 

besluitvormingsproces. Tot slot worden aanbevelingen gedaan die kunnen dienen als aanknopingspunt 

voor verder (kwantitatief) onderzoek om macht in de vastgoedsector nader te onderzoeken. 

1.6 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 van dit onderzoek wordt beschikbare theorie omtrent besluitvorming behandeld en 

wordt in theorie beschreven hoe besluitvormingsprocessen in de praktijk verlopen. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 van dit onderzoek beschreven op welke manier, in theorie, vastgoedtransacties 

plaatsvinden en welke stappen worden genomen in het besluitvormingsproces richting een transactie. 

Hiertoe worden de verschillende stappen die worden genomen in een algemeen aankoopproces 

gekoppeld aan de fasen die worden doorlopen voordat een besluit wordt genomen om tot een 

eventuele vastgoedtransactie te komen . In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe in theorie een 

onderhandeling verloopt en hoe personen zich gedragen in een onderhandeling. In hoofdstuk 5 wordt 

één van de invloedfactoren op een onderhandeling, namelijk macht, nader onderzocht en wordt dit 

begrip verder uitgesplitst in zogenaamde machtscriteria; de verschillende criteria bepalen of een partij 

meer of minder machtig is. 

In hoofdstuk 6 start het empirische deel van dit onderzoek, waarbij de opzet van de interviews en de 

respondenten worden beschreven. Vervolgens wordt iedere case beschreven en worden de 

machtscriteria die hierin een rol speelden benoemd. De output van de interviews wordt in kwalitatieve 

zin verwerkt in constateringen. In hoofdstuk 7 worden vervolgens op basis van deze constateringen 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan aan partijen die betrokken zijn bij vastgoedtransacties. 

Tot slot worden aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan. 

6 





2. BESLUITVORMING 

Als eerste stap in het theoretisch kader van dit onderzoek beantwoorden we de vraag op welke manier 

besluitvormingsprocessen in het algemeen verlopen. De theorie die wordt behandeld in dit hoofdstuk 

verschaft inzicht in de manier waarop personen besluiten nemen, welke stappen zij daarin doorlopen en 

welke valkuilen zich aandoen bij besluitvorming. Hiertoe wordt aangehaakt bij meer algemene 

psychologische theorieën, waarna later in dit onderzoek deze kennis wordt toegespitst op de 

vastgoedsector en onderhandelingen binnen die sector. De (basis)kennis van besluitvorming die wordt 

opgedaan in dit hoofdstuk wordt later gebruikt om vastgoedtransacties in theorie en praktijk nader te 

beschouwen. 

2.1 BESLUITVORMING IN THEORIE 

'Besluitvorming kan beschouwd worden als het cognitieve proces resulterend in de selectie van een uit te 

voeren actie uit verschillende alternatieven. De uitkomst van het besluitvormingsproces kan een actie of 

een mening ten aanzien van een keus zijn. '2 

Wanneer we besluitvormingsprocessen en onderhandelingen nader onderzoeken komen we tot de 

ontdekking dat beschikbare theorie over dit onderwerp wordt uitgesplitst in verschillende 

benaderingen, waarbij in eerste instantie onderscheid wordt gemaakt tussen beschrijvende analyses, 

normatieve analyses en voorschrijvende analyses (French en French, 1997). Beschrijvende analyses 

richten zich op de manier waarop in werkelijkheid besluiten worden genomen. Voorschrijvende analyses 

richten zich op de manier waarop besluiten zouden moeten worden genomen. Normatieve analyses 

gebruiken voorschrijvende analyses om richtlijnen te geven voor de manier waarop besluiten kunnen 

worden genomen. 

Raiffa (2002) voegt wat meer nuance toe door het verschil tussen individuele- en groepsbeslissingen te 

benoemen. Hij benoemt ten eerste een benadering waarbij wordt voorgeschreven op welke manier een 

individu wijze besluiten zou kunnen nemen. Ten tweede benoemt hij een beschrijvende benadering van 

de manier waarop individuen in werkelijkheid besluiten nemen. Ten derde benoemt hij een benadering, 

de speltheorie, hoe individuen in groepsvorm, dus wanneer meer dan één individu betrokken is in de 

besluitvorming, afzonderlijk van elkaar de meest wijze beslissingen zouden moeten nemen. Ten vierde 

benoemt hij een benadering hoe individuen in groepsvorm gezamenlijke besluiten zouden kunnen 

nemen. Bovendien maakt Raiffa (2002) onderscheid in coöperatieve besluiten versus niet-coöperatieve 

besluiten. Bij niet-coöperatieve besluiten nemen personen individuele beslissingen die leiden tot een 

resultaat voor alle betrokken, waarbij dit resultaat afhankelijk is van de keuzes die ieder van de 

personen heeft gemaakt, terwijl niet in alle gevallen in overleg kan worden getreden over de keuzes die 

worden gemaakt. Bij coöperatieve besluitvorming kan wel overleg plaatsvinden tussen de verschillende 

betrokkenen en de uiteindelijke beslissing is het resultaat van de groepskeuzes, in plaats van het 

resultaat van de individuele keuzes (Janssen, 2011). Het proces van coöperatieve groepsbesluiten wordt 

ook wel een onderhandeling genoemd. 

Opvallend hierbij is dat, zoals eerder gesteld, een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds 

individuele besluiten versus groepsbesluiten, en anderzijds tussen de ideale wereld versus de 

werkelijkheid. Wel zijn veel groepsbesluiten terug te voeren naar individuele besluiten, denk hierbij aan 

de beslissing om te starten met een onderhandeling. In dat geval wordt er door een individu een 

2 Naar een definitie van Herbert Simon (1959) 
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beslissing genomen om actie te ondernemen op wat voor vlak dan ook en zal de daadwerkelijke actie 

plaats moeten vinden met medewerking, of tegenwerking, van een ander individu. In het geval van de 

commerciële vastgoedtransacties die in dit onderzoek worden behandeld wordt in de meest 

voorkomende gevallen een coöperatieve groepsbeslissing genomen, immers de besluitvorming van een 

vastgoedtransactie voldoet in de meeste gevallen aan de volgende voorwaarden {Raiffa, 2002); 

Beide betrokkenen bij de besluitvorming kunnen besluiten nemen waarmee beiden het eens 

zijn; 

De uitkomst is óf afhankelijk van het gezamenlijke besluit, óf afhankelijk van ieders individuele 

alternatieven wanneer wordt gekozen voor 'geen samenwerking'; 

Betrokkenen kunnen rechtstreeks over en weer communiceren met elkaar over wat de eisen 

zijn, wat er te bieden is, wat er gebeurt wanneer er geen uitkomst is, of wat dan ook. Deze 

communicatie kan eerlijk of oneerlijk verlopen; 

Betrokkenen kunnen creatief zijn in de besluiten die zij nemen. 

Uiteraard zijn er uitzonderingen te vinden voor commerciële vastgoedtransacties waarbij niet wordt 

voldaan aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden. Denk hierbij aan vastgoedtransacties die 

middels een veiling, een bieding of een inschrijving plaatsvinden. In deze gevallen worden de kaders 

gesteld door één partij, bijvoorbeeld de aanbieder van het object. Betrokkenen kunnen in dat geval niet 

tot nauwelijks over en weer communiceren, de biedende of inschrijvende partij kan slechts reageren op 

de informatie die is verschaft door de aanbieder. 

Volgens Kramer en Messick {1995) is door de jaren heen veel onderzoek verricht op het vlak van 

besluitvormingsanalyse, maar is het gros van de onderzoekers de sociale context van onderhandelingen 

-bewust of onbewust- uit het oog verloren. Ook Greenhalgh et al. {1985) stellen dat er nauwelijks 

integraal onderzoek wordt gedaan naar onderhandelingen en besluitvorming. De effecten van voorkeur, 

macht en persoonlijkheid worden zelden meegenomen in statistisch onderzoek, laat staan dat deze 

integraal, als geheel, worden beschouwd. Beide bronnen zijn meer dan 15 jaar geleden geschreven, 

maar meer recent fundamenteel onderzoek lijkt er nauwelijks te zijn op dit vlak. 

De afgelopen jaren zijn voortbordurend op het fundamentele onderzoek vooral veel elementen uit het 

onderzoek genomen die op de praktijk worden toegespitst en zijn wat meer praktische handleidingen 

geschreven over besluitvorming en onderhandeling in het dagelijks leven. French en French {1997) 

passen besluitvormingstheorieën toe op vastgoedinvesteringen. Pfrang en Wittig {2008) onderzoeken 

de effecten van gedrag in onderhandelingen op het gebied van kantoorhuurcontracten . Atherton, 

French en Gabrielli {2008) onderzoeken de rol van onzekerheid bij besluitvorming rond 

vastgoedontwikkeling. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele toegepaste 

onderzoeken die zijn gedaan in het laatste decennium, maar wat opvalt bij veel van deze onderzoeken is 

dat kleine elementen uit de besluitvormingstheorieën worden uitgelicht en nauwelijks integraal 

onderzoek wordt gedaan naar het algemene functioneren van besluitvorming en onderhandeling in de 

vastgoedsector. Raiffa {2002) en Muthoo (2000) geven praktische handleidingen hoe te onderhandelen 

in de praktijk, aanhakend op fundamentele besluitvormingstheorie. Deze praktische handleidingen 

kunnen de basis vormen voor een meer algemene en integrale beschouwing van het functioneren van 

besluitvorming en onderhandelingen in de vastgoedsector. 

2.2 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR BESLUITVORMING IN DE PRAKTIJK 

In de ideale wereld zouden personen besluiten nemen via een vijf-stappenplan, de PrOACT-wijze (Raiffa, 

2002); 
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1. Identificeer het probleem (ldentify the Problem) 

2. Verduidelijk de doelstellingen, belangen, waarden (Ciarify the Objectives) 

3. Genereer creatieve alternatieven (Generate creative Alternatives) 

4. Evalueer de consequenties (Evaluate the Consequences) 

5. Maak afwegingen (Make Tradeoffs) 

Echter, in werkelijkheid worden besluiten nauwelijks op deze manier genomen, zeker niet wanneer deze 

besluiten moeten worden genomen door personen die geen ervaring hebben met besluitvorming of 

geen tijd hebben om een uitgebreid vooronderzoek te doen. 

Verschillende bronnen (o.a. Greenhalgh et al.,1985; Kahneman en Tversky, 1986; Kramer en Messick, 

1995; Raiffa, 2002; Thompson, 2006) melden dat besluitvorming nogal eens als een rationeel proces 

wordt beschouwd, niet in de laatste plaats omdat rationele processen nu eenmaal eenvoudiger te 

generaliseren en dus te onderzoeken zijn. Theoriën als de speltheorie zijn vooral normatief en gaan uit 

van alwetende spelers die volledig rationeel en optimaal handelen. Dezelfde bronnen beweren echter 

dat uit waarnemingen blijkt dat individuen en groepen nauwelijks rationeel handelen bij het maken van 

keuzes, of zoals Kahneman en Tversky (1986, p.252) stellen; 'de meest fundamentele regels van de 

theorie worden gewoonlijk overtreden door besluitvormers' . Keuzes worden voornamelijk gemaakt op 

basis van emotie, onderbuikgevoel en ervaring. Personen die een besluit moeten nemen blijken 

hierdoor zelfs blind te worden voor informatie die niet direct in het voordeel werkt voor hun intuïtieve 

keuze. Als verklaring voor dit gegeven kan gebruik worden gemaakt van de theorieën uit de behaviaral 

economics, ofwel gedragseconomie. Binnen dat vakgebied wordt uitgebreid beschreven welke 

'vreemde' beslissingen personen maken wanneer zij moeten kiezen voor een bepaalde investering of 

een bepaald product. 

Parkin (1994) geeft een meer algemene beschrijving van een individueel besluitvormingsproces 

waarbinnen hij verschillende stappen beschrijft in een besluitvormingsproces; twijfel, nadenken, 

oordelen, besluiten, actie (zie Figuur 1). Al deze verschillende stappen worden beïnvloed door zaken als 

eerdere ervaringen, normen, waarden, persoonlijkheid en belemmeringen . Deze beschrijving lijkt meer 

aan te sluiten bij het intuïtieve proces dat personen, en dan met name 'leken' op het gebied van 

weloverwogen besluitvorming, volgen bij het maken van een keuze. 

Invloeden 

FIGUUR 1- BESlUITVORMINGSPROCES (PARKIN, 1994) 

Kahneman en Tversky (1986) benoemen in dit verband de prospect theory, door henzelf ontwikkeld, 

waarbij in ieder keuzeproces twee fasen kunnen worden benoemd; een fase van vormgeven en 

aanpassen, en een fase van evalueren. Het vormgeven wordt bepaald door de manier waarop een 

probleem, of een keuze, wordt voorgesteld en door achterliggende normen, waarden en verwachtingen. 

Op basis hiervan wordt reeds een aantal opties afgewogen en aangepast. In de tweede fase worden de 

vormgegeven opties geëvalueerd en worden keuzes gemaakt ten aanzien van dominantie. De 

uitwerking van de theorie bevindt zich in het vakgebied van behaviaral economics, waarover eerder in 
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deze paragraaf werd gesproken. De prospect theory laat namelijk onder andere ook zien dat personen 

geneigd zijn om verlies anders te waarderen dan winst . 

In aanvulling op de fasen die worden doorlopen bij besluitvorming heeft Linstone (1984) geconcludeerd 

dat besluitvorming in organisaties bovendien in drie typen kan worden onderverdeeld; 

Technisch: Dit is de meest rationele manier van besluitvorming, waarbij besluiten worden 

gebaseerd op rekenmethoden en modellen; 

Organisatorisch: Besluiten komen voort uit procedures en voorschriften; 

Persoonlijk: Binnen deze manier van besluitvorming gebruiken individuen in organisaties 

hun macht, kennis en voorstellingsvermogen om een bepaald doel te bereiken. 

Vooral het creëren (en beschouwen) van alternatieven lijkt leidend te zijn in besluitvorming en 

onderhandelingsanalyse. Verschillende bronnen benadrukken dat slechts een besluit kan worden 

genomen wanneer de alternatieven voor dit besluit ondergeschikt zijn aan het daadwerkelijke besluit . 

Ofwel; er wordt pas besloten om iets te doen, kopen of een andere actie te ondernemen wanneer de 

alternatieven minder aantrekkelijk zijn dan hetgeen waar een besluit over moet worden genomen. 

Greenhalgh et al. (1985) noemen in dit kader een settlement-outcome (een overeenstemming) 

tegenover een no-settlement outcome (geen overeenstemming), waarbij binnen een settiement 

verschillende pakketten van mogelijke uitkomsten worden overwogen per individu. Er wordt een 

afweging gemaakt of deze mogelijke uitkomsten kunnen leiden tot overeenstemming. Wanneer deze 

verschillende pakketten van mogelijke uitkomsten niet boven de minimale eisen van de onderhandelaar 

uitkomen kan een no-settlement uitkomst ontstaan, er ontstaat dan geen overeenstemming. Dit wil niet 

zeggen dat de uitkomsten onbruikbaar zijn, maar betekent wel dat de onderhandelende partij wellicht 

beter voor een ander alternatief dan dit specifieke kan kiezen. 

2.3 BESLU ITVORMING VERSUS ONDERHANDELING 

Een onderhandeling is een situatie waarbij twee of meer 'spelers' een gezamenlijk belang hebben om 

samen te werken, maar conflicterende belangen hebben ten aanzien van hoe precies samen te werken 

(Muthoo, 2000, p.146) . Opvallend aan deze definitie, in vergelijking met de eerder gegeven definitie van 

besluitvorming, is dat een besluitvormingsproces kan worden ingezet door een individu (single-actor 

decision making}, daar waar bij een onderhandeling altijd sprake moet zijn van twee of meer 'spelers' 

(multi-actor decision making). Een besluit kan leiden tot een onderhandeling, een onderhandeling kan 

leiden tot een besluit. Een onderhandeling is wel in alle gevallen onder te brengen onder de noemer 

'groepsbesluiten', zoals omschreven in paragraaf 2.1. 

In de literatuur omtrent onderhandelingen en besluitvorming (negotiation analysis en decision making) 

lopen de twee haast naadloos in elkaar over. Veel theorieën over besluitvorming zijn van toepassing op 

onderhandeling en vice versa . Belangrijk is in ieder geval dat zowel besluitvorming als onderhandeling 

een proces betreft, waarbij één of meerdere actoren starten en komen tot een eindbesluit . Het 

specifieke proces kan een onderhandeling over bijvoorbeeld een object zijn, maar kan ook een andere 

vorm aannemen zoals bijvoorbeeld het vormgeven van een samenwerking. In dit onderzoek worden 

onderhandelingen nader beschouwd in het kader van de afbakening van het onderzoeksobject. 

Een onderhandeling valt per definitie in de categorie multi-actor decision making vanwege de noodzaak 

voor minimaal twee betrokken actoren. Een veiling, bieding of inschrijving valt per definitie in de 

categorie single-actor decision making omdat zoals eerder gesteld in dat geval nauwelijks tot geen 

sprake is van over en weer communicatie tussen de aanbieder en geïnteresseerde. De laatste kan 

slechts reageren op de voorwaarden zoals deze door de aanbiedende partij worden gesteld . 
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Rondom en binnen een onderhandeling vinden verschillende besluitvormingsprocessen plaats, in 

principe is het hele traject van een transactie te zien als een besluitvormingsproces waarbinnen 

meerdere individuele- of groepsbesluiten worden genomen. In het geval van een transactie wordt er als 

eerste een individueel besluit genomen om actie te ondernemen; dus om een object te kopen of 

verkopen om wat voor reden dan ook. Vervolgens treden beide betrokkenen in onderhandeling met 

elkaar en op basis van deze onderhandeling vindt een groepsbesluit plaats om wel of niet door te gaan 

met de transactie . 

2.4 CONCLUSIE 

Besluitvorming werd vaak beschouwd als een rationeel proces, waarbij er wordt uitgegaan dat personen 

handelen volgens vastgestelde patronen, alsof het een ideale wereld zou betreffen. Meer recentelijk 

onderzoek toont aan dat personen bij het nemen van besluiten allesbehalve rationeel handelen en dat 

emoties, onderbuikgevoel en ervaring veel meer bepalend zijn voor de uitkomst van een besluit . 

Besluitvorming is een intuïtief proces wat onder andere wordt beïnvloed door normen, waarden en 

persoonlijkheid. Personen die meer ervaren zijn met besluitvorming proberen echter wel zoveel 

mogelijk zaken meetbaar te maken, zij buigen zich vaak eerst over de technische en organisatorische 

kant alvorens zij tot persoonlijke besluitvorming overgaan. 

Besluitvorming staat in direct verband met onderhandelingen, in die zin dat aan iedere onderhandeling 

besluiten vooraf gaan, gedurende de onderhandeling plaatsvinden en waarschijnlijk ook na de 

onderhandeling worden genomen. Voorafgaand aan onderhandelingen, ofwel groepsbesluiten, komen 

twee of meer betrokken partijen tot het individuele besluit om actie te ondernemen. Die actie kan 

bijvoorbeeld zijn om een object te kopen of verkopen. In feite is een onderhandeling een vorm van 

besluitvorming, maar bij een onderhandeling wordt in ieder geval vereist dat er minimaal twee 

betrokken partijen zijn, die over en weer met elkaar kunnen communiceren . 

Twij elen 

Nad nken 

Oor elen 

Besl iten 

Actie 

INDIVIDUELE BESLUITVORMING 

GROEPSBESLUIT 

FIGUUR 2- SCHEMATISCHE WEERGAVE BESLUITVORMING 

Twi elen 

Nad nken 

Oor elen 

Besl iten 

Actie 

Figuur 2 laat zien hoe het proces van individuele besluitvorming verloopt . Twee individuen belopen los 

van elkaar een individueel besluitvormingsproject waarbij twijfel, nadenken en oordelen leiden tot het 

besluit om al dan niet tot actie over te gaan. Wanneer beide betrokken partijen besluiten tot actie over 

te gaan en volgens de definitie van Muthoo (2000) een gezamenlijk belang hebben om samen te 

werken, maar conflicterende belangen ten aanzien van hoe precies samen te werken, ontstaat een 
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gezamenlijk besluitvormingsproces, ofwel een groepsbesluit. Dit groepsbesluit kan leiden tot een 

onderhandeling, zoals we in hoofdstuk 4 van dit hoofdstuk zien. In het volgende hoofdstuk wordt eerst 

ingegaan op het besluitvormingsproces wat wordt onderzocht in dit onderzoek, namelijk een 

vastgoedtransactie en de aanloop daarnaartoe. 
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3. VASTGOEDTRANSACTIES 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden wat de theorie is achter besluitvorming en op welke 

manier personen besluiten nemen. Als tweede stap in het theoretisch kader van dit onderzoek worden 

vastgoedtransacties belicht. Een vastgoedtransactie, althans de aanleiding tot het komen tot een 

transactie, kan worden gezien als een specifiek besluitvormingsproces, waarbij de laatste stap - actie

het besluit is om een object te kopen of verkopen. In dit hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven, 

waarna vervolgens de globale stappen bij een vastgoedtransactie worden getypeerd. Er wordt ingegaan 

op een algemeen besluitvormingsproces uit het projectmanagement, wat loopt van initiatief tot 

onderhandeling. Vervolgens worden de fasen in een aankoopproces voor een vastgoedbelegging meer 

specifiek uitgewerkt. Met behulp van de theorie van Lavidge en Steiner (1961}, gebaseerd op de 

aanschaf van consumentenproducten, wordt vervolgens een koppeling gemaakt tussen de stappen in 

een vastgoedtransactie en de meer individuele gemoedstoestand en het besluitvormingsproces 

daarachter. Deze kennis wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de stappen van individuele 

besluitvorming die reeds zijn doorlopen alvorens partijen een onderhandeling starten. 

3.1 VORMEN VAN TRANSACTlES 

Binnen de vastgoedmarkt zijn transacties aan de orde van de dag; tientallen objecten wisselen dagelijks 

van eigenaar of huurder. Voor elke transactie waarbij van eigendom wordt gewisseld op het gebied van 

onroerende zaken geldt dat deze slechts tot stand komt wanneer een notariële akte van levering is 

opgesteld en deze akte in de daarvoor bestemde registers is ingeschreven (Festen-Hoff en Rijlaarsdam, 

2005) . Voor commerciële vastgoedobjecten, het onderwerp van dit onderzoek, geldt dat deze 

transacties in een groot deel van de gevallen worden gepubliceerd in tijdschriften of magazines (onder 

andere PropertyNL en Vastgoedmarkt). Deze publicaties vinden niet van rechtswege plaats en bieden 

dus geen totaaloverzicht, maar zijn wel een relatief goede weerspiegeling van de daadwerkelijke markt 

en de omvang van de markt. 

Bij iedere vastgoedtransactie waarbij van eigendom wordt gewisseld, zal sprake zijn van het sluiten van 

een koopovereenkomst. Deze overeenkomst hoeft niet per definitie schriftelijk te zijn, deze is namelijk 

vormvrij. 3 De enige vereiste is dat een aanbod van de ene partij moet worden aanvaard door een andere 

partij (de Kousemaker en van Agt, 2007). In de praktijk blijkt echter dat in (nagenoeg) alle gevallen een 

schriftelijke overeenkomst zal worden getekend in geval van een koopovereenkomst . 

Een vastgoedtransactie kan verschillende vormen aannemen, waarbij de aanleiding tot het komen tot 

een transactie zeer divers kan zijn; er kan sprake zijn van een regulier aanbod via bijvoorbeeld een 

makelaar (een te-koop bord in de tuin), waarbij een aanbiedende partij in principe met iedere 

aangemelde geïnteresseerde om de tafel kan gaan om tot een eventuele overeenkomst te komen. 

Daarnaast kan er sprake zijn van een inschrijving (tender) of veiling. Dit kan verschillende vormen 

aannemen, in de regel geldt dat bij een inschrijving een aantal partijen door de aanbieder wordt 

uitgenodigd om naar aanleiding van de door de aanbieder verstrekte informatie omtrent een object in 

te schrijven . Bij deze inschrijving worden door de geïnteresseerde partij in ieder geval een prijs en 

bijbehorende voorwaarden benoemd. Op basis van de respons zal de aanbiedende partij in de regel één 

of meerdere partijen uitnodigen tot onderhandelen . Bij een veiling wordt een bepaald object 

aangeboden, de voorwaarden en een eventuele aanvangsprijs worden vooraf medegedeeld, een 

3 
In geval van particuliere eigendomsoverdracht bij koopwoningen geldt een uitzondering, deze overeenkomst moet 

schriftelijk worden vastgelegd, aldus Kousemaker en van Agt {2007). 
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geïnteresseerde schrijft zich in als bieder en per opbod wordt het object aangeboden. De hoogste bieder 

wordt eigenaar van het object wanneer de oorspronkelijke eigenaar het object gunt. Er zijn 

voorwaarden waaronder het object niet hoeft te worden gegund, zoals bijvoorbeeld wanneer het 

hoogste bod niet de minimale aanvangsprijs heeft bereikt. In alle bovengenoemde gevallen geldt dat 

gebruik kan worden gemaakt van een bemiddelende partij, zoals een aan- of verkoopmakelaar, in het 

kader van de onderhandeling, inschrijving of bieding. 

3.2 STAPPEN IN VASTGOEDTRANSACTIE 

Aan het opstellen van een koopovereenkomst om tot een vastgoedtransactie te komen gaat een 

bepaald proces vooraf; het besluitvormingsproces om tot actie, ofwel koop of verkoop over te gaan, en 

een eventuele onderhandeling. Dit proces is te vergelijken met een project en volgt grotendeels de 

fasen zoals deze in projecten worden doorlopen (Wijnen en Storm, 2007). Aan de start van dit proces zal 

in alle gevallen sprake zijn van een bepaalde intentie; de intentie om tot een bepaalde transactie te 

komen. Die intentie kan allerlei grondslagen hebben. Zo kan een particulier op zoek zijn naar een 

nieuwe woning vanwege gezinsuitbreiding of ontevredenheid met de huidige buurt, maar ook een partij 

die met commerciële doeleinden in vastgoed handelt kan op zoek zijn naar een interessant 

beleggingsobject vanwege het te verwachten rendement of vanwege een specifieke (huisvestings)vraag 

van een klant. Vanuit de intentie om een bepaald vastgoedobject aan te kopen of te verkopen zal het 

initiatief worden genomen om een besluitvormingstraject in te gaan. In meer of mindere mate zal 

vervolgens vooronderzoek plaatsvinden naar de kenmerken van het object. Dit kan een bezichtiging zijn, 

maar ook een verregaand marktonderzoek. Naast het onderzoek naar de kenmerken van het object zal 

ook vooronderzoek moeten worden gedaan naar de eigen mogelijkheden, eisen en doelstellingen. Is er 

bijvoorbeeld voldoende kapitaal beschikbaar om een object aan te kopen en wat is de range van prijzen 

waarbinnen de onderhandelingen zullen moeten gaan plaatsvinden? Tot slot kan vooronderzoek 

worden gedaan naar de tegenpartij en zijn beweegredenen, eisen en belangen. 

Wanneer al deze zaken bekend zijn wordt het tijd een strategie te bepalen op basis waarvan de 

onderhandelingen zullen worden ingezet (Raiffa, 2002). Deze strategie kan erg eenvoudig zijn, maar kan 

met name bij grotere objecten waarbij veel geld gemoeid is erg complex zijn. Bij het bepalen van een 

strategie wordt besloten wie het openingsbod doet, op welke manier de tegenpartij waarschijnlijk in de 

onderhandelingen zal staan et cetera. Aansluitend aan het bepalen van een strategie wordt het besluit 

genomen om te bieden of kopen en wordt de onderhandeling aangegaan. Deze onderhandelingen 

kunnen plaatsvinden op het gebied van aan- of verkoopprijs, maar ook op het gebied van allerhande 

extra's die de aan- of verkoop mogelijk interessanter kunnen maken, nu en in de toekomst. Op basis van 

de onderhandeling en de uitkomst hiervan wordt een besluit genomen om al dan niet over te gaan tot 

een transactie. 

3.3 FASEN AAN- EN VERKOOPPROCES VASTGOEDBELEGGING 

Bovenstaand proces wordt door Barmentloo (2009) nog specifieker uitgewerkt voor fasen in het 

aankoopproces van een vastgoedbelegging (zie Figuur 3). Allereerst vindt er een kennisname plaats dat 

er een aanbod is. Vervolgens wordt het aangeboden object getoetst aan de algemene (aankoop-) 

strategie. Het object wordt op technisch vlak beoordeeld en er wordt een risico-inschatting gemaakt ten 

aanzien van rendement en risico. Vervolgens wordt getoetst of het object aansluit bij de 

investeringsstrategie van de onderneming en zal de acquisitiecommissie zich buigen over het object, 

afgaande op de eerder verzamelde gegevens en daaruit getrokken conclusies. Tot slot wordt een besluit 

genomen om al dan niet over te gaan tot aankoop. Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt 

dat Barmentloo (2009) fasen onderscheidt die doorgaans in relatief grote organisaties worden 

doorlopen, waarbij het voorwerk doorgaans wordt gedaan door een medewerker en de uiteindelijke 
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beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag. Als gevolg hiervan wordt een relatief 'zwaar' proces 

doorlopen en is er nauwelijks sprake van een 'intuïtieve' beslissing tot al dan niet aankopen, zoals vaker 

wordt geconstateerd bij wat kleinere ondernemingen waar in de regel sprake is van een directeur

grootaandeelhouder. Met name de stappen toetsing investeringsstrotegie en toetsing acquisitie 

commissie zullen in de praktijk wat minder zwaar worden uitgewerkt bij kleinere ondernemingen dan bij 

grote. 

Kennisname 
Toetsing 

Beoordeling Risico-
Toetsing Taetsi"f& llëlhDiww 

van aanbod 
algemene 

object Inschatting 
lnvesterlngs- accpllsltJe bled'en:of 

strategie strategie commiss1e ::: ~, 

FIGUUR 3- FASEN AANKOOPPROCES VASTGOEDBELEGGING (BARMENTLOO, 2009) 

Bovenstaande stappen worden in feite ook doorlopen bij de verkoop, ofwel dispositie, van vastgoed . Er 

vindt dan een kennisname plaats dat er een object in het bezit is en dat dit object, omdat bijvoorbeeld 

de economische, functionele of technische levensduur is verlopen, zou kunnen worden verkocht (Both, 

2010). Er wordt getoetst of het object nog wel aansluit bij de algemene strategie, het wordt op 

technisch vlak beoordeeld en er wordt een inschatting gemaakt of de bijbehorende risico's en eventuele 

kosten voor renovatie acceptabel zijn. Vervolgens buigt de verantwoordelijke voor dispositie zich over 

het object en wordt besloten of het al dan niet verkocht wordt. 

3.4 FASEN AANKOOPPROaS ALGEMEEN 

Barmentloc (2009) haalt in zijn onderzoek ook het model aan wat door Lavidge en Steiner (1961) in 

meer algemene zin is opgesteld voor aankopen van welke aard dan ook. Zij hebben een hiërarchisch 

model ontwikkeld wat de stappen in een aankoopproces beschrijft. Dit model haakt aan bij eerdere 

theorieën omtrent het aankoopproces, maar is met name opgesteld om de effectiviteit van adverteren 

en marketing te onderzoeken. Om dit te beschrijven brachten zij de emotionele stappen die personen 

doorlopen in een aankoopproces en de beweegredenen die ten grondslag liggen aan een aankoop in 

kaart (zie Figuur 4). 

Gedragsdimens ie Fasen in koopproces 

Awareness I 

Cognitief I 
I 

Knowledge I 

Liking I 
I 

Affectief Preferenee 
I 
I 

Conviction I 
I 

Conatief Purchase • 
FIGUUR 4- FASEN IN AANKOOPPROCES ALGEMEEN (LAVIDGE EN STEINER, 1961) 

Wat opvalt is dat Lavidge en Steiner (1961) de fasen in een aankoopproces koppelen aan de 

gedragsdimensies zoals deze bekend zijn uit de psychologie. Ook Aaker & Meyers (1982) en Strong 

(1925) in Barmentloc (2009) koppelen de fasen in een aankoopproces aan gedragsdimensies uit de 

psychologie. In de cognitieve dimensie staan gedachten en kennis centraal, in de affectieve dimensie 

staan emoties en waardering centraal, in de conatieve dimensie staat actie en motief centraal. Van 

belang bij het model is dat eerst informatie moet worden opgenomen en verwerkt ten aanzien van een 
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(eventueel) aan te schaffen product. Op basis van die informatie wordt een beeld gevormd en ontstaat 

er een gevoel bij een bepaald product, dit beeld en het gevoel leidt tot het al dan niet aankopen (van 

der Ven en Verhallen, s.d.). Binnen deze gedragsdimensies vinden de fasen in het koopproces plaats. 

Als eerste vindt een bepaalde bewustwording plaats (Awareness), de constatering dat 'iets' bestaat en 

aangeschaft kan worden. Vervolgens komt de kennis (Knowledge) over wat het product te bieden heeft. 

Deze twee stappen bevinden zich in de cognitieve dimensie, immers er wordt informatie opgenomen 

ten aanzien van een product. De cognitieve fase loopt naadloos over in de affectieve fase, waarbij een 

positief oordeel wordt geveld over het product (Liking) en het product vervolgens boven beschikbare 

alternatieven wordt geplaatst (Preference). Als gevolg hierop ontstaat de overtuiging (Conviction) dat 

een product ook werkelijk de moeite van het aanschaffen waard is. Deze stappen bevinden zich in de 

affectieve dimensie, er wordt immers een beeld gevormd over het product wat tot een bepaald 

verlangen of gevoel leidt. Tot slot wordt de aankoop (Purchase) gedaan, waarbij de houding ten aanzien 

van het product wordt omgezet in actie . Lavidge en Steiner (1961) benadrukken dat de afstand tussen 

de stappen kan verschillen, maar globaal kan worden gesteld dat hoe belangrijker de aankoop is, hoe 

groter de afstand tussen de stappen, en hoe bewuster een persoon bij iedere stap zal stilstaan. 

3.5 VERGELIJKING FASEN EN STAPPEN KOOPPROCES 

Wanneer we de fasen in een aankoopproces, zoals beschreven door Lavidge en Steiner, vergelijken met 

de stappen in een vastgoedtransactie, dan kan worden gesteld dat de fasen van Lavidge en Steiner 

wellicht wat abstract zijn, maar zeker toe te passen zijn op een vastgoedtransactie {Barmentloo, 2009). 

Hieronder worden de stappen die worden doorlopen bij een Projectmatige benadering {paragraaf 3.1), 

vergeleken met de stappen in een 'Aankoopproces Algemeen' (Paragraaf 3.2) en met de stappen in een 

Koopproces vastgoedbelegging {Paragraaf 3.3), zoals deze afzonderlijk in de voorgaande paragrafen zijn 

beschreven . 

De stap 'Awareness' kan worden vergeleken met de intentie die een bepaalde partij heeft om een object 

te verwerven of aan te bieden. Er is namelijk bewustwording van het feit dat een object bestaat, met 

andere woorden dat er aanbod is, en wellicht zou passen binnen de strategie of portefeuille van de 

partij . Als tegenhanger hiervan kan bij een verkoop de bewustwording ontstaan dat een object, om wat 

voor reden dan ook, vermoedelijk niet meer aansluit bij de strategie. Om dit te onderzoeken zal het 

initiatief worden genomen om zich verder te verdiepen in het object {'Knowledge') en zal getoetst 

worden of het aansluit bij de algemene strategie. Vervolgens wordt een vooronderzoek gestart naar de 

specifieke kenmerken, ofwel een beoordeling van het object. Op basis van dit vooronderzoek wordt een 

oordeel geveld over het object ten aanzien van risico's en of het object aansluit bij de 

investeringsstrategie. De stappen 'Liking, Preferenee en Conviction' worden in het geval van een 

vastgoedobject chronologisch doorlopen, waarbij geldt dat hoe meer informatie beschikbaar is ten 

aanzien van het object en de opbrengsten, risico's en geschiktheid, hoe dichter een partij komt bij de 

overtuiging ('Conviction') dat overgegaan moet worden tot aankoop. 

Waar het model van Lavidge en Steiner prima geschikt is voor eenvoudige consumentenaankopen, en 

dus kan volstaan met 'de aankoop' ('Purchase') als laatste fase, laat de praktijk zien dat in de 

vastgoedsector niet simpelweg kan volstaan met 'wel of niet kopen', maar dat de overtuiging 

('Conviction') aan de basis staat voor het onderhandeltraject. In relatie tot de eerder genoemde fasen 

van een vastgoedtransactie, kan gesteld worden dat het bepalen van een strategie als voortraject aan 

de daadwerkelijke onderhandeling vooraf gaat, vanaf het moment dat de overtuiging is bereikt dat aan

of verkoop van het object bijdraagt aan de doelstellingen en strategieën van de betrokken partij. In 
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Figuur 5 is een schematische weergave gegeven van de overlap tussen de verschillende stappenplannen 

en benaderingen. 

Gedragsdimensie 
Fasen in koopproces Stappen in Fasen in koopproces 

(algemeen) vastgoedtransactIe (vastgoed) 

Awareness Intentie Het aanbod 

Cognitief 
Knowledge Initiatief 

Toetsing algemene 
strategie 

Liking Beoordeling object 
Risico inschatting en 

Affectief 
Preferenee 

Vooronderzoek 
toetsing 
lnvesteringsstrategie 

Convleition 
Toetsing acquisitie 
commissie 

Conatief Purchase 
Strategie bepalen Beslissingen bieden of 
Bieden of kopen kopen 

ONDERHANDELING 

FIGUUR 5- VERGELIJKING STAPPEN IN KOOPPROCES 

Opvallend is hoe het besluitvormingsmodel van Parkin (1994), wat is beschreven in paragraaf 2.2 van dit 

onderzoek overeenkomt met het stappenplan van Lavidge en Steiner (1961) wat in paragraaf 3.4 is 

besproken. Ook zij onderscheiden globaal de fasen zoals Parkin deze noemt, al voegen zij wel wat 

nuances toe aan de stappen twijfel, nadenken en oordelen. Hieruit valt te concluderen dat het klopt dat 

het voortraject in aanloop naar een vastgoedtransactie een specifieke vorm is van een individueel 

besluitvormingsproces. 

Voor wat betreft besluitvorming bij commerciële vastgoedtransacties mag aangenomen worden dat 

betrokken partijen en personen in meerdere mate ervaren zijn dan een leek op het gebied van 

besluitvorming. Hieruit volgt dat de besluitvorming in het voortraject, alvorens tot onderhandeling 

wordt overgegaan, vooral technisch en organisatorisch wordt benaderd, aansluitend bij de theorie van 

Linstone (1984). Voordat het sein wordt gegeven om te starten met de onderhandeling wordt het object 

beoordeeld, waarbij wordt gekeken naar de specifieke kenmerken van het object, het te verwachten 

rendement en de risico's (technisch). Ook zal het object worden beoordeeld op de manier waarop het 

aansluit bij de algemene strategie en de investeringsstrategie (organisatorisch). Pas in een later stadium, 

het stadium waarin een akkoord is gegeven en de onderhandeling wordt gestart, wordt de persoonlijke 

benadering van groter belang. 

3. 7 CONCLUSIE 

Het koopproces richting een vastgoedtransactie is een vorm van een individueel besluitvormingsproces, 

waarbij verschillende stappen worden doorlopen om tot actie, ofwel een koop/verkoop, te komen. De 

meer algemeen omschreven stappen uit de marketing en psychologie werden in dit hoofdstuk 

vergeleken met de stappen bij een aankoopproces voor een vastgoedbelegging, waarna te concluderen 

is dat laatgenoemde specifieke aankoopproces vergelijkbaar is met koopprocessen van algemene aard 

én met een besluitvormingsproces. Deze conclusie maakt het mogelijk om de figuur die te zien was aan 

het einde van hoofdstuk 2 meer concreet in te vullen voor een aankoopproces voor vastgoed. 

In Figuur 6 vervangen we de fasen in het algemene besluitvormingsproces die we na Hoofdstuk 2 

gebruikten, voor de stappen in een aankoopproces voor vastgoed. De beslissingen 'kopen' en 'verkopen' 

leiden in dit geval tot het groepsbesluit om te gaan onderhandelen . Nu het individuele 
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besluitvormingsproces voor een vastgoedtransactie in beeld is kunnen we de volgende stap; de 

onderhandeling, gaan beschouwen. 

INDIVIDUELE BESLUITVORMING 

Beslissing kopen Beslissing verkopen 

GROEPSBBLUIT 

Onderhandeling 

FIGUUR 6- SCHEMATISCHE WEERGAVE BESLUITVORMING BIJ KOOPPROCES VASTGOED 

19 



4. ONDERHANDELINGEN 

Zoals in het vorige hoofdstuk gesteld loopt de theorie over besluitvorming haast naadloos over in de 

theorie van onderhandelingen. In principe is een onderhandeling te zien als een vorm van 

besluitvorming, waarbij meer dan één persoon of partij betrokken is. In dit hoofdstuk wordt beschreven 

op welke manier personen zich gedragen in een onderhandeling en hoe een onderhandeling 

functioneert . 

4 .1 ONDERHANDELINGEN IN THEORIE 

In de beschikbare literatuur voor wat betreft onderhandelingen werd in het verleden vaak uitgegaan van 

een onderhandeling als een rationeel en te generaliseren proces, met de speltheorie als normatief 

model voor 'de ideale wereld' (Nash, 1950; Kreps, 1990). De speltheorie beschrijft de manier waarop 

rationele spelers besluiten zouden moeten nemen, gegeven het feit dat zij niet met elkaar in overleg 

treden maar dat een beslissing van de één wel degelijk invloed heeft op de uitkomst van de ander 

(Raiffa, 2002). De uitkomst van de onderhandeling in een spel-theoretische benadering wordt altijd 

beschouwd als een maximaal haalbaar resultaat of een evenwicht. Later worden theorieën, die in de 

basis nog steeds gebaseerd zijn op rationele gedachten, verder uitgebreid en aangevuld met 

bevindingen voor wat betreft onderhandelingsprocessen in de praktijk, onder meer door Thompson 

(2006}, Kramer en Messick (1995) en Greenhalgh et al. (1985). Zij voegen termen, theorieën en 

invloedfactoren toe die een meer reëel inzicht geven in onderhandelingen in de praktijk . De 

belangrijkste elementen in deze toevoeging zijn dat tussen betrokken partijen overleg kan plaatsvinden, 

dat uitkomsten niet alleen gebaseerd zijn op de onderhandeling op zich, maar ook op de alternatieven 

die beschikbaar zijn buiten de onderhandeling en dat de range van beslissingen die kunnen worden 

genomen breder uiteenloopt dan in het geval van de speltheorie, waarbij beide partijen slechts een 

ja/nee beslissing kunnen nemen (Raiffa, 2002). 

4.2 GEDRAG IN ONDERHANDELINGEN 

In de latere benaderingen omtrent onderhandelingen worden gedragspatronen steeds belangrijker (in 

de beschikbare literatuur ook wel behaviaral approach genoemd). Het gaat niet zozeer meer om het 

analyseren van een rationele 'ideale wereld', maar om het verkrijgen van inzicht in minder rationele 

processen. Onderhandelaars hebben beperkte informatie en maken fouten bij het interpreteren. 

Bazerman en Chugh (in Thompson, 2006) stellen dat personen in een onderhandeling geneigd zijn om in 

hun denkwijze zaken te vereenvoudigen. Ten grondslag hieraan ligt dat individuen aanleren om situaties 

in te schatten op basis van eerdere ervaringen. Wanneer we in ons leven al duizenden keren hebben 

waargenomen dat een stoplicht automatisch weer op groen springt nadat het op rood heeft gestaan, 

zijn we geneigd te geloven dat dit dus altijd zal gebeuren. In principe is hier niks mis mee, we zijn in staat 

veel sneller te denken, situaties in te schatten en te schakelen op basis van dit soort interpretaties van 

eerdere ervaringen, maar het kan natuurlijk ook (grove) fouten qua interpretatie opleveren wanneer 

processen niet de gebaande weg volgen, we staan ineens wel 5 minuten voor een stoplicht te wachten 

voordat we concluderen dat het kapot is en actie ondernemen. Bazerman en Chugh (in Thompson, 

2006) benoemen concreet de zaken waartoe personen in een onderhandeling toe geneigd zijn; 

Personen zijn meer geneigd concessies te doen in een onderhandeling waarbij de toon ten 

aanzien van de onderhandelpunten meer positief dan negatief is; 
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Personen worden onbehoorlijk beïnvloed door ankerpunten, ofwel de zaken die zij zelf 

belangrijk achten omdat ze die bijvoorbeeld als hoofddoel hebben gesteld, in de 

onderhandeling; 

Ze zijn overmatig zelfverzekerd en optimistisch over de kans dat de uitkomsten van de 

onderhandeling in hun voordeel worden bereikt; 

Personen gaan automatisch uit van een vaste eenheid die verdeeld moet worden, en missen 

hierdoor de kansen voor het komen tot een uitkomst waar beide partijen beter van worden 

Ze nemen aan dat de voorkeuren van de onderhandelende partijen per definitie onverenigbaar 

zijn; 

Ze verkiezen conflicterende belangen boven een verandering in strategie, zelfs wanneer dit 

rationeel gezien de beste oplossing zou zijn; 

Personen overwaarderen de interpretatie van een bepaalde kwestie op een manier die hen het 

beste uitkomt; 

Ze devalueren iedere concessie die de tegenstander doet. 

Raiffa (2002) voegt hier nog een aantal gedragingen aan toe. Zo stelt hij dat een eerste indruk leidend is 

bij de uitkomst van een onderhandeling. Dit komt redelijk overeen met wat Bazerman en Chugh (in 

Thompson, 2006) benoemen; dat een positieve insteek andere resultaten oplevert dan een negatieve. 

Ten tweede benoemt Raiffa (2002) dat personen geneigd zijn om reactief te handelen, en niet zozeer 

proactief. Dit resulteert in veel gevallen in 'bij het oude blijven'. Het niet maken van een keuze en het 

niet veranderen van een strategie heeft vaak de voorkeur boven verandering, wanneer de bestaande 

situatie acceptabel is. Personen zijn geneigd om verlies te compenseren en daarmee grotere risico's te 

nemen (waarover meer in paragraaf 6.3), ze zien alleen maar wat ze graag willen zien en ze lossen de 

verkeerde problemen op wanneer deze vanuit een verschillende invalshoek worden uitgelegd. 

Wanneer alle bovenstaande gedragingen te allen tijde plaats zouden vinden tijdens een onderhandeling 

zou het er op neerkomen dat eigenlijk niemand in staat is om de goede beslissing te nemen, laat staan 

op een rationele manier te onderhandelen. De praktijk laat echter zien dat onderhandelingen wel 

degelijk tot win-win situaties kunnen leiden. Wat van belang is om te concluderen uit bovenstaande 

gedragingen is dat personen de neiging hebben om sommige beschikbare informatie ten aanzien van de 

onderhandelingen te zien en gebruiken, terwijl andere beschikbare informatie simpelweg genegeerd 

wordt (Greenhalgh et al., 1985). Personen in onderhandelingen hebben in meer of mindere mate 

oogkleppen op, die gevormd worden door de maatschappij, eerdere ervaringen en de capaciteit van 

interpretatie. Deze 'oogkleppen' maken iedere onderhandelaar en iedere situatie in zekere zin uniek. 

De uitkomst van een onderhandeling valt dus nauwelijks te voorspellen. Om dit te kunnen doen zou de 

volledige achtergrond van een onderhandelaar bekend moeten zijn voor wat betreft zijn normen, 

waarden, eerdere ervaring, kennis en kunde. Bovendien zijn macht en emotionele processen leidend 

voor de uitkomst van een onderhandeling (Lawler en Yoon in Kramer en Messick, 1995) . Aan de basis 

hiervan ligt het gegeven dat tussen personen, wanneer zij onderhandelen met elkaar, op de een of 

andere manier een sociale relatie ontstaat. Deze sociale relatie heeft invloed op de manier van 

interpreteren en de uitkomst van een onderhandeling. 

Personen maken systematisch fouten in het interpreteren van informatie en het definiëren van het hun 

onderhandelingspositie (Bazerman en Chugh in Thompson, 2006). Twee onderhandelaars, die 

onderhandelen binnen dezelfde objectieve omstandigheden, zouden verschillende doelen kunnen 

hebben, verschillend gedrag kunnen vertonen en verschillende uitkomsten kunnen hebben omdat ze 

hun omstandigheden anders interpreteren. Daarnaast schatten onderhandelaars ook vaak de doelen en 

beweegredenen van hun tegenstander verkeerd in (Neale en Fragale in Thompson, 2006). Maar 
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ondanks dat de uitkomst van een onderhandeling nauwelijks te voorspellen is, kunnen we wel het 

verloop daarvan voorspellen en mogelijk optredende verschijnselen en invloeden generaliseren. 

4.3 ONZEKERHEID EN RISICO IN ONDERHANDELINGEN 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat personen fouten kunnen maken qua interpretatie in een 

onderhandeling. Wat aan de basis staat van deze fouten is de neiging om risico's te mijden en 

onzekerheden uit de weg te ruimen. French en French (1997) omschrijven een risico in zijn 

algemeenheid als 'de mogelijkheid tot verlies, verwonding nadeel of destructie', waarbij deze 

mogelijkheden niet beheersbaar zijn. Het gevolg is dat personen gaan overwegen wat de kans is dat een 

van deze mogelijkheden optreedt, en hoe groot dan precies die kans zou kunnen zijn. De onzekerheid is 

de maat van de kans dat een bepaald risico plaats zal vinden. Personen bepalen hun acties en zullen 

afwegen of het 'risico om een beslissing te nemen' zwaarder weegt dan 'het risico om met een 

ongewenst gevolg geconfronteerd te worden' . 

In veel gevallen fs de kans op een bepaald risico uit te rekenen, hierbij wordt gebruik gemaakt van 

statistiek ofwel kansberekening. In de vastgoedsector zijn, in de meeste gevallen door grotere 

vastgoedorganisaties, een ruime hoeveelheid aan modellen en formules ontwikkeld om bijvoorbeeld de 

kans op bepaalde rendementen te bepalen . Vaak wordt hierbij uitgegaan van verschillende scenario's 

om de werkelijke kans te berekenen, maar wat in ieder geval overblijft is de constatering dat 

bijvoorbeeld de kans op 6% rendement bij de aanschaf van een kantorenpand 1 op 10 is bij een looptijd 

van 15 jaar onder een worst-case scenario. Deze risico's en kansberekeningen laten we in dit geval 

buiten beschouwing omdat deze risico's doorgaans worden berekend voorafgaand aan een 

onderhandeling, en niet zozeer spelen tijdens de onderhandeling. 

Voor wat betreft onzekerheid stellen Neale en Fragale (in Thompson, 2006) dat de twee meest 

belangrijke onzekerheden binnen een onderhandeling de onzekerheid rond doelstellingen en de 

onzekerheid rond voorkeuren zijn . Vaak wordt ervan uitgegaan dat personen in een onderhandeling 

slechts één doel hebben; namelijk het maximaliseren van het gebruik, terwijl aan de grondslag van de 

onderhandeling vaak veel meer (verborgen) doelen liggen. Deze kunnen niet alleen bepaald zijn door de 

manier waarop de onderhandelingsdoelstellingen kenbaar zijn gemaakt aan de onderhandelaar, maar 

ook door persoonlijke omstandigheden of de interpretatie van de doelen van de tegenpartij . Als gevolg 

van de neiging van onderhandelaars om problemen te vereenvoudigen (zie paragraaf 4.3) kan de nadruk 

van de onderhandeling komen te liggen op een specifieke doelstelling, zonder daarbij te kijken naar 

eventuele overige belangen die kunnen worden behartigd, wat overeenkomt met de 'fixed-pie' theorie. 

In deze theorie wordt beschreven hoe personen in een onderhandeling uitgaan van een vaste eenheid 

die te verdelen is, ook wel een 'fixed pie' genoemd. Deze vaste eenheid, ofwel de taart, wordt in 

stukken gesneden en hoe beter je onderhandelt, hoe groter het stuk wat je krijgt . Het zou beter zijn om 

de taart te vergroten (bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie) en zo allebei een groter stuk te 

krijgen. 

De onzekerheid rondom de eigen voorkeuren, maar vooral ook rond de voorkeuren van de tegenpartij, 

wordt vooral bepaald door veronderstellingen, bij gebrek aan informatievoorziening (Neale en Fragale, 

in Thompson, 2006). Zo gaan onderhandelaars er vaak automatisch vanuit dat anderen dezelfde mening 

toegedaan zijn als zijzelf en daarmee ook dezelfde belangen hebben. Dit hoeft niet per definitie onwaar 

te zijn, maar het leidt wel vaak tot de veronderstelling dat er dus alleen sprake kan zijn van een winst

verlies situatie, in plaats van een win-win situatie. 
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4.4 H OE GEDRAG, DOELSTELLINGEN EN ONZEKERHEI D UITKO M STEN BEÏNVLOEDEN 

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien op welke manier onderhandelaars zich van nature 

geneigd zijn te gedragen en wat de invloed is van ris ico's en onzekerheden in de onderhandeling. Hieruit 

blijkt hoofdzakelijk dat de manier waarop doelstellingen gepresenteerd worden (positief of negatief) van 

belang is en dat interpretatie en generalisatie, in elke betekenis, bepalend is voor de uitkomst van een 

onderhandeling. 

In plaats van het streven naar maximaal haalbaar resultaat blijkt in de prakt ijk de nadruk meer te liggen 

op een minimaal vereist resultaat . Om dit te verduidelijken wordt de zogenaamde Reservation Price en 

de Zone of Possible Agreement toegevoegd aan de onderhandelingstheorieën (Raiffa, 2002; Pfrang & 

Wittig, 2008). De Reservation Price (RP) is de minimale waarde die een onderhandelaar wil bereiken. 

Wanneer een onderhandeling onder deze waarde eindigt zal niet tot een overeenkomst worden 

gekomen. Ondanks dat de term insinueert dat het een bedrag betreft, kan de RP ook een bepaalde 

waarde zijn; in het geval van een onderhandeling in commercieel vastgoed bijvoorbeeld een minimaal 

aantal vierkante meters vloeroppervlak of iets dergelijks. De Zone of Possible Agreement (ZOPA) is de 

volledige range waarbinnen de uitkomsten van een onderhandeling zich kunnen bevinden. De ZOPA 

bevindt zich altijd tussen de RP's van beide partijen, onder voorwaarde dat het verschil tussen beide 

RP's positief is, ofwel RPa < x < RPb, waarbij x alle mogelijke waarden tussen RPa en RPb aanduidt, zie 

Figuur 7. 

RPa 

Afwijzing door partij A Acceptatie door partij A 

ZOPA 

Acceptat ie door partij B Afwijzing door partij B 

RPb 
FIGUUR 7 - RP EN ZOPA 

Zowel Raiffa (2002), Neale en Fragale (in Thompson, 2006), als diverse overige bronnen beweren dat 

onderhandelaars nagenoeg altijd tot een betere uitkomst kunnen komen wanneer zij onderhandelen 

met als doelstelling de 'hoogst mogelijk haalbare prijs, ofwel aspiration price, te behalen. Wanneer de 

doelstelling binnen een onderhandeling is om in ieder geval boven de RP uit te komen zal de uitkomst 

lager uitvallen dan wanneer de doelstelling ligt op het nastreven van het maximaal haalbare. Een 

belangrijke toevoeging ten opzichte van de speltheorie is dus dat er een bepaalde range van uitkomsten 

kan zijn en dat betrokken partijen een bepaald minimum te behalen resultaat hebben om tot een 

acceptatie binnen de onderhandeling te komen. Uiteraard zal iedere betrokken partij moeite doen om 

de 'winst' ten aanzien van de RP zo hoog mogelijk te maken. 
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In Figuur 8 is te zien hoe dat iedere partij in het individuele voortraject voor een onderhandeling een RP 

bepaalt en dit als uitgangspunt dient voor de onderhandeling. De ZOPA is de range waarbinnen de 

INDIVIDUELE BESLUITVORMING 

verkooer 

Beslissing kopen Beslissing verkopen 

GROEPSBESlUIT 

Onderhandelil)g 

FIGUUR 8- SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN INDIVIDUELE BESLUITVORMING NAAR ONDERHANDELING 

onderhandeling plaats kan vinden, wanneer er geen ZOPA is zullen de partijen niet tot 

overeenstemming kunnen komen . 

4.5 CONCLUSIE 

Met de theorie uit dit hoofdstuk en de voorgaande hoofdstukken is de basis gelegd voor het onderzoek 

naar de manier waarop besluitvormingsprocessen, transacties en onderhandelingen in de 

vastgoedsector verlopen . We kunnen concluderen dat onderhandelingen, net als 

besluitvormingsprocessen, nogal eens worden beschouwd vanuit de opvatting dat het rationele 

processen zouden zijn . De laatste jaren blijkt echter, zowel uit onderzoek als uit de praktijk, dat 

personen fouten maken binnen onderhandelingen en de neiging hebben om informatie te verwerken op 

basis van eerdere ervaringen, normen, waarden, kennis, emoties en wat al niet meer. Bovendien zijn 

onderhandelaars onzeker ten aanzien van risico's en doelstellingen, niet alleen bij zichzelf maar ook ten 

aanzien van de tegenpartij. Dit beïnvloedt als vanzelfsprekend de uitkomsten van de onderhandeling. 

Vaak wordt gestreefd naar het bereiken van een minimaal vereiste waarde in plaats van een maximaal 

haalbare. De bandbreedte van de onderhandeling ligt tussen het minimum van beide partijen in. Wat in 

ieder geval duidelijk is geworden is dat veel meer factoren (zoals emotie, eerdere ervaring, normen, 

waarden, etc.) op onderhandelingen van invloed zijn dan tot dusver werd aangenomen. In het volgende 

hoofdstuk wordt één van die factoren, namelijk macht, verder uitgelicht en onderzocht. 
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5. MACHT IN ONDERHANDELI NGEN 

Uit voorgaande hoofdstukken is inzicht verkregen in het functioneren van besluitvormingsprocessen, 

vastgoedtransacties en onderhandelingen . In dit hoofdstuk lichten we een extra invloedfactor op 

besluitvormingsprocessen bij onderhandelingen in de vastgoedsector toe; namelijk macht. Als eerste 

wordt een inleiding gegeven waarin het begrip macht wordt omschreven, vervolgens gaan we met 

behulp van theorieën uit de psychologie in op het functioneren van macht om ten slotte de 

machtscriteria te benoemen die van invloed kunnen zijn bij een onderhandeling bij een commerciële 

vastgoedtransactie . 

5.1 MACHT IN THEORIE 

Binnen een onderhandelingsproces is macht, of in ieder geval de invloed die de ene partij op de andere 

uitoefent, een bepalende factor voor de uitkomst van een onderhandeling. Macht is het vermogen om 

de ander te laten doen wat hij/zij niet zou doen bij afwezigheid van dit vermogen (Greenhalgh et al., 

1985). Met andere woorden; 'macht is een relatie tussen ten minste twee individuen of groepen waarin 

de één richting kan geven aan het gedrag van de ander of dit gedrag kan bepalen, en wel meer dan 

omgekeerd' {Mulder, 2004) . Op het vlak van onderhandelingen kan dus concreet worden gesteld dat de 

persoon of partij met de meeste macht de meest gunstige uitkomst kan genereren voor zichzelf. Vice 

versa zal bij een grotere machtsongelijkheid de tegenpartij in meerdere mate afstappen van zijn of haar 

maximaal haalbare doel, ofwel de RP van de tegenpartij. 

Voor wat betreft het 'functioneren' van macht kan worden gesteld dat bepaalde factoren de 

machtspositie van partijen in een onderhandeling beïnvloeden. Deze factoren worden in de komende 

paragrafen genoemd . Belangrijk is om eerst te definiëren hoe macht op zichzelf functioneert. Hierbij 

wordt een meer sociaal psychologische benadering gekozen. Zo stelt Mulder in verscheidene werken dat 

macht -en machtsongelijkheid- overal om ons heen is. Sociale systemen functioneren niet zonder het 

verschijnsel macht. Ook Veen (in Wiegman en Wilke, 1987) bevestigt deze stelling. Bovendien is macht

en machtsuitoefening een van de oudste verschijnselen in de omgang tussen mensen en behoort macht 

tot een van de primitieve gedragingen {Mastenbroek, 1993) . Wel is door de jaren heen onze opvatting 

over macht veranderd. Het 'recht van de sterkste' wordt niet meer algemeen geaccepteerd en zoals 

Mastenbroek {1993) stelt; wanneer men los gedrag vertoont wat minder kenmerken van machtsafstand 

en dominantie laat zien leidt dit tot een sterkere positie ten opzichte van anderen. 

Wanneer de macht van de meest machtige groot genoeg is kunnen strategieën worden toegepast om 

zaken voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door het spel te veranderen of de situatie af te wijzen 

{Mulder, 2004) . Mulder stelt ook dat machtige personen vaak intelligent, communicatief vaardig, goede 

toneelspelers en erg doeltreffend zijn. Onze gedragspatronen zijn gebaseerd op inzicht, capaciteit en 

attitude. Met andere woorden; wanneer we intelligent genoeg zijn om een bepaald inzicht te vergaren, 

wanneer we de capaciteit hebben om te communiceren en doeltreffend te zijn, en onze communicatieve 

vaardigheden en toneelspel goed genoeg zijn om de gewenste attitude uit te dragen, dan zijn we 

volgens de sociale psychologie in theorie machtige personen. 

5.2 VORMEN VAN MACHTSONGELIJ KHE ID 

Machtongelijkheid, ofwel invloedsrelaties, kunnen volgens Mulder {1984, 2004) op verschillende 

niveaus plaatsvinden . Als eerste benoemt hij de zogenaamde sanctiemacht, de meest primitieve vorm 

van macht, waarbij de ene persoon macht uit kan oefenen op de ander door hem te belonen of te 
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straffen. Vaak wordt sanctiemacht ingegeven door sociale rangorden; een moeder die haar kind straft 

past sanctiemacht toe, maar ook een werkgever kan sanctiemacht toepassen door een promotie te 

geven of een werknemer te ontslaan. Vaak wordt vooral negatieve sanctiemacht als ongewenst 

beschouwd en dit wordt nauwelijks geaccepteerd. Het tweede niveau van macht is formele macht. 

Hierbij legt een persoon zijn wil, of macht, op aan een ander die deze wil zal opvolgen, omdat dat zo 

hoort of gewenst is. Denk hierbij aan het opvolgen van de instructies van een politieagent of een 

docent, dat horen mensen te doen. Ook deze macht is vaak ingegeven door sociale systemen en wordt 

over het algemeen geaccepteerd omdat dit ons nu eenmaal is bijgebracht. Het derde machtsniveau is 

dat van de expertmacht. Hierbij zal een minder-machtige een meer-machtige volgen omdat deze in zijn 

ogen meer kennis en expertise heeft. Hierbij is ook vertrouwen in de ander en betrouwbaarheid van de 

ander van belang. Wat opvallend is aan expertmacht is dat deze vorm van macht de meer traditionele 

machten zoals formele macht kan doorbreken. Waar wel voor gewaakt moet worden is dat personen in 

veel gevallen expertmacht toeschrijven aan iemand op basis van veronderstellingen, terwijl met gezond 

verstand en een goede analyse minstens tot gelijke resultaten moet kunnen worden gekomen. Het 

vierde niveau van macht is de zogenaamde identificatiemacht, waarbij personen zich identificeren met 

een meer-machtige en zich daarom hetzelfde gaan gedragen, dezelfde opvattingen en houdingen 

krijgen. De wil van de meer machtige wordt in dat geval bijna automatisch ook de wil van de minder 

machtige. Wanneer de identificatiemacht doorslaat ontstaan excessieve verschijnselen zoals 

sektevorming en verheerlijking. 

5.3 MACHTSONGELIJKHEID IN RELATIE TOT ONDERHANDELINGEN 

Naast de machtsniveaus die Mulder beschrijft staat de non-macht, ofwel het wederzijds open overleg. 

Hierbij zijn de traditionele machtsverhoudingen zoals hierboven beschreven minimaal en kunnen 

partijen in open en eerlijk overleg treden. Dit wil eveneens zeggen dat zij elkaar de wil kunnen opleggen, 

waarbij de een niet meer macht uitoefent dan de ander, zelfs niet wanneer dit vanuit bijvoorbeeld 

sociale hiërarchie gebruikelijk zou zijn. Voordeel van wederzijds open overleg is dat het algemeen meer 

geaccepteerd is. Wel is een voorwaarde dat er sprake moet zijn van leiderschap; iemand moet het 

initiatief nemen tot wederzijds open overleg zonder daarbij bijvoorbeeld expertmacht te gebruiken. 

Verschillende meningen en doelen moeten leiden tot gemeenschappelijke doelen en belangen. In 

wezen kunnen we dus stellen dat ook bij de inzet van macht in de vorm van wederzijds open overleg 

(wat eigenlijk een vorm van non-macht is), het belangrijk is om niet uit te gaan van een 'fixed pie' 

-waarbij wordt uitgegaan van een vaste eenheid die verdeeld moet worden- of winst-verlies situatie, 

maar van een win-win situatie waarin ruimte is voor beide partijen om uiteenlopende doelen te 

verwezenlijken. 

Greenhalgh en Chapman (in Kramer en Messick, 1995) benoemen in dit verband het verschil tussen 

machtsgebruik en onderhandeling. Zij stellen dat onderhandeling een reactie is op een conflict, waarbij 

twee partijen belangen hebben die niet overeenkomen maar wel tot overeenstemming zouden kunnen 

komen. Dit kan op meerdere manieren; door onderhandeling, machtsgebruik of conflictbeheersing. 

Machtsgebruik leidt volgens hen niet zozeer tot overeenstemming, als wel tot het opleggen van 

overeenstemming, vergelijkbaar met de machtsniveaus die Mulder beschrijft. Onderhandeling 

daarentegen leidt tot wederzijdse acceptatie van uiteenlopende belangen en het vinden van een weg 

waarbinnen de verschillende belangen zoveel mogelijk, naar ieders tevredenheid, kunnen worden 

behartigd. De term interdependence ofwel wederzijdse afhankelijkheid wordt geïntroduceerd om aan te 

geven hoe de wisselwerking tussen partijen in een onderhandeling verloopt. De manier waarop 

Greenhalgh en Chapman onderhandeling beschrijven komt overeen met de manier waarop Mulder non

macht beschrijft. Onderhandelingen zijn dus een vorm van non-macht, ofwel wederzijds open overleg. 
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Wanneer we de machtstheorieën van Mulder nader beschouwen valt op te merken door hem 

voornamelijk over macht wordt gesproken als een persoonskenmerk, of in ieder geval een verschijnsel 

waaraan bepaalde persoonskenmerken ten grondslag liggen. Bovendien zijn de beschrijvingen van zijn 

machtsengelijkheid vooral psychologisch en sociaal-maatschappelijk van aard. Maar macht kan ook 

worden bepaald door fysieke eigenschappen, de zogenaamde machtscriteria waar later in dit hoofdstuk 

over wordt gesproken. Teruggrijpend naar de definitie van macht die wordt gegeven in paragraaf 5.1 

kunnen we stellen dat het 'vermogen' om de ander iets te laten doen wat hij/zij niet zou doen zonder 

dit vermogen, ook een fysieke eigenschap kan zijn, ofwel een spreekwoordelijk 'streepje voor hebben 

op een ander'. 

5.4 PERCEPTIE ALS FILTER 

Wat in ieder geval van belang is bij het verschijnsel macht in onderhandelingen, is de perceptie op de 

intenties en macht van de tegenpartij. Perceptie werkt als een filter tussen macht en de factoren die 

macht beïnvloeden (zie Figuur 9) . Er is een onderscheid tussen machtspositie, machtsuitoefening en 

perceptie van elkaars macht. Een partij A kan een bepaalde invloedfactor voor macht bezitten -

bijvoorbeeld unieke informatie ten aanzien van een vastgoedobject wat niet bij de andere partij bekend 

is- maar dat wil niet zeggen dat deze macht ook daadwerkelijk wordt ingezet (o.a. Mastenbroek, 1993; 

Mulder, 2004}. Er is een duidelijk verschil tussen het bezitten van macht in theorie, en het daadwerkelijk 

uitvoeren van macht in de praktijk, waarbij de perceptie van de eigen macht én de macht van de ander 

leidend is voor het al dan niet inzetten van macht. Het spel van machtsuitoefening wordt (in theorie) in 

de regel geleid door diegene die de perceptie heeft de meest machtige te zijn, wat kan worden 

veroorzaakt door het bezit van een hoog aantal fysieke invloedsfactoren- zoals informatie, tijd of geld-, 

maar ook door het bezit van psychische invloedsfactoren, zoals persoonlijkheid, reputatie of kennis . 

Partij A PARTIJ B 

FIGUUR 9- PERCEPTIE ALS FILTER 

5.5 MACHTSCRITER IA IN ONDERHANDELINGEN BIJ VASTGOEDTRANSACTIES 

In de vorige paragrafen werd al besproken dat verschillende zaken van invloed zijn op de macht van de 

ene partij op de andere partij. Macht kan verschillende vormen aannemen, bepaald door 

persoonskenmerken of fysieke kenmerken. Uit verschillende bronnen zijn de criteria gefilterd die van 

invloed zijn op een onderhandeling bij een vastgoedtransactie, welke hieronder worden weergegeven; 

I lilFORMA TIEVOORZIENING 

Kray, Thompson en Petersen geven in Kramer en Messick (1995} het belang aan van 

informatievoorziening bij besluitvorming. Er wordt gesteld dat des te minder informatie er beschikbaar 

is, des te minder alternatieven er beschikbaar zijn en des te minder goede keuzes kunnen er worden 

gemaakt. Het is lastig om keuzes te maken wanneer je niet volledig op de hoogte bent van 'de 

handelswaar' en eventuele alternatieven. Buiten dat wordt gesteld dat hoe meer informatie beschikbaar 

is over de doelen en minimum eisen van de tegenpartij, des te groter de kans is dat een partij een 

effectieve onderhandelingsstrategie hanteert. Ook Raiffa (2002} onderschrijft deze stellingen. In zijn 
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handleiding voor onderhandelingen noemt hij het verzamelen van informatie als een van de eerste en 

wellicht meest belangrijke stappen van het proces. Hoe meer je weet, hoe meer macht je hebt in het 

proces. Niet alleen moet er informatie worden verzameld ten aanzien van fe iten, zoals prijs en minimale 

eisen, maar ook ten aanzien van de belangen en strategie van de tegenpartij . Hierbij kunnen ook zaken 

als normen, waarden en cultuur van belang zijn . Jongbloed (2004) voegt hieraan toe dat wanneer er 

sprake is van onevenredig verdeelde informatie; dus wanneer de ene partij meer weet dan de ander, dit 

de efficiëntie van de onderhandeling beïnvloedt, omdat betrokken partijen niet zozeer bezig zijn met de 

onderhandeling op zich, maar vooral proberen om informatie los te peuteren over de zaken waarover zij 

het gevoel hebben onvoldoende geïnformeerd te zijn. 

In het geval van een vastgoedtransactie is een goede informatievoorziening uiteraard van belang. Er is 

een relatief grote investering noodzakelijk om een object aan te schaffen en objecten worden nagenoeg 

altijd aangeschaft als lange-termijnbelegging. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende informatie is over 

de bouwkundige staat van een object, of over de looptijd van huurcontracten, kan dit nadelig werken in 

de onderhandeling. Bovendien kan informatie over de belangen van de tegenpartij, bijvoorbeeld 

wanneer zij willen verkopen omdat zij geld nodig hebben voor andere investeringen, in het voordeel 

werken van een potentiële koper. 

KENN IS 

Uit verschillende bronnen (waaronder loewenstein en Thompson; in Thompson, 2006) blijkt dat kennis, 

niet alleen ten aanzien van onderhandelingen maar ook vakspecifiek, van invloed is op de uitkomst bij 

een onderhandeling. Mulder (2004) verbindt zelfs een compleet machtsniveau aan de mate van kennis; 

de expertmacht. In het algemeen kan worden gesteld dat personen met meer kennis over het specifieke 

onderwerp van onderhandeling machtiger zijn. Raiffa (2002) stelt dat meer ervaren onderhandelaars tot 

betere resultaten komen en loewenstein en Thompson onderschrijven dit. Zij laten echter wel een 

onderzoek zien van Neale en Northcraft, die een aantal vastgoedspecialisten vergelijken met studenten. 

Dit onderzoek toont aan dat zowel experts als beginners de gedragingen vertonen bij onderhandelingen 

die genoemd zijn in hoofdstuk 6. Experts maken dezelfde fouten als beginnelingen, maar binnen een 

kleinere foutmarge . De experts worden beïnvloed door bijvoorbeeld een gegeven vraagprijs, maar in de 

onderhandeling wijkt de overeengekomen verkoopprijs veel minder af van het gemiddelde dan bij 

beginnelingen . Wel zijn experts veel consequenter in het maken van fouten, wat te verklaren valt door 

de ervaring die zij hebben met onderhandeling, waarbij dit haast aangeleerd gedrag wordt. loewenstein 

en Thompson concluderen ook dat het hebben van ervaring met een specifieke onderhandeling, 

bijvoorbeeld op het vlak van vastgoed, niet automatisch wil zeggen dat iemand in het algemeen een 

betere onderhandelaar is. 

Voor wat betreft vastgoedtransacties geldt dus dat ervaring in het specifieke vakgebied bijdraagt aan 

het verminderen van de range van fouten die worden gemaakt in onderhandelingen . Wat dit wel kan 

betekenen is dat iemand die bijvoorbeeld als projectontwikkelaar optreedt, minder goed in 

onderhandelen kan zijn wanneer het gaat om een beleggingsobject. Ondanks dat de 

projectontwikkelaar verstand heeft van de vastgoedsector, betekent dit niet automatisch dat hij kan 

onderhandelen vanuit het specifieke vakgebied van een belegger. Om het gebrek aan kennis of ervaring 

te compenseren wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van een makelaar of bemiddelaar. 

TIJDSDRUK 

De macht van een partij in een onderhandeling is groter wanneer deze meer geduld heeft dan de 

tegenpartij (Muthoo, 2000). Als gevolg hiervan zal een partij met meer haast, in nagenoeg alle gevallen 

eerder bereid zijn tot het doen van concessies ten aanzien van de maximaal haalbare uitkomst van een 
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onderhandeling. Wanneer een deadline in zicht is voor een bepaalde partij, of wanneer een langere 

looptijd hogere kosten met zich meebrengt werkt dit in het nadeel van de onderhandelingen 

(Thompson, 2006). Uiteraard geldt wel dat de tijdsdruk alleen van invloed is wanneer deze niet gelijk is 

voor beide partijen (Jongbloed, 2004). Raiffa (2002) voegt hier nog aan toe dat ook gedurende een 

onderhandeling tijdsdruk van invloed is, niet zozeer door de effecten van geduld of haast op de uitkomst 

van een onderhandeling, maar vooral ook op het gedrag van personen met haast of geduld. Hij stelt dat 

personen die minder laten blijken dat ze streven naar een uitkomst, in de regel meer succesvol zijn in de 

onderhandeling. Vaak wordt snelheid gezien als een voordeel in de onderhandeling, terwijl rust en 

geduld tot een betere uitkomst kan leiden. Vooral wanneer onduidelijkheid bestaat over de RP en de 

doelen van de ander zijn personen geneigd te overhaast een besluit te nemen en dus tot een 

overeenkomst te komen vanuit de angst om met lege handen te komen te staan. 

Bovendien kunnen onderhandelingsprocessen met een lange looptijd ook op zichzelf haast creëren. In 

veel gevallen, met name in de vastgoedsector, zijn de objecten waarover wordt onderhandeld 

onderhevig aan waardevermeerdering of vermindering. Voor een van beider partijen kan dit resulteren 

in het hebben van haast, of juist geduld. Ook zaken als rentelasten en liquiditeit kunnen voor partijen 

reden zijn om haast te maken bij het maken van een besluit. Wanneer bijvoorbeeld de rentelasten voor 

een pand, gefinancierd met vreemd vermogen, dusdanig hoog zijn dat deze de liquiditeit van een 

organisatie in het geding brengen kan dit reden zijn om zo snel mogelijk te willen verkopen, ongeacht de 

concessies die dan moeten worden gedaan ten aanzien van de verkoopprijs . Onderzoek van onder meer 

Raiffa toont aan dat wanneer een partij in zo'n geval meer geduld zou hebben er waarschijnlijk een veel 

hoger rendement op behaald zou worden, omdat er niet wordt gehandeld vanuit de angst om geen 

liquide middelen meer te hebben. 

ALfERNA TIEVEN 

De alternatieven die een partij heeft, buiten de specifieke onderhandeling, maken een partij in meer of 

mindere mate machtig. Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van een alternatief de 

onderhandelingspositie ten opzichte van de andere partij versterkt (Binmore in Jongbloed, 2004). 

Wanneer een van de onderhandelende partijen een alternatief heeft wat uiteindelijk 'meer oplevert' (in 

wat voor opzicht dan ook), dan de maximale uitkomst van de onderhandelingen op dat gebied, is het 

zeer wel mogelijk dat voor het alternatief wordt gekozen en dat onderhandelingen dus (vervroegd) 

worden afgebroken. (Muthoo, 2000). Uiteraard gaat deze theorie alleen op in het geval dat het 

alternatief tot een betere uitkomst leidt dan de onderhandeling. Daarnaast kan worden gesteld dat hoe 

meer reële alternatieven er zijn, hoe sterker de onderhandelingspositie is (Raiffa, 2002). Het genereren 

of beschouwen van een alternatief is in de meeste gevallen een individuele actie waarbij de tegenpartij 

in een onderhandeling niet of nauwelijks bij is betrokken, maar het communiceren over de alternatieven 

die een partij heeft kan wel degelijk leiden tot een verbeterde machtspositie. Uiteraard moet het 

alternatief geloofwaardig zijn, maar het hoeft niet per definitie gelijk te zijn aan het object waarover 

wordt onderhandeld. Als het alternatief maar voldoet aan de doelstellingen en wensen van de 

betrokken partij in dit specifieke onderhandelingsgeval. 

In de vastgoedsector zijn, met name bij partijen die vanuit commercieel oogpunt in vastgoed handelen, 

vaak meerdere alternatieven aanwezig. Opvallend is wel dat deze alternatieven minder bepalend zijn 

voor de onderhandeling. Een vastgoedbelegger zal bijvoorbeeld wat minder belang hechten aan de 

keuze voor een heel specifiek kantoorpand, wanneer er honderden vergelijkbare panden worden 

aangeboden. Feitelijk kan worden gesteld dat in de meeste gevallen in de commerciële vastgoedsector 

alternatieven zo ruim voorhanden zijn dat deze als gemeengoed worden beschouwd en nauwelijks 
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indruk maken, daar waar in bijvoorbeeld de koopwoningensector alternatieven bijzonder veel invloed 

kunnen hebben. 

OPTIES 

Opties staan in direct verband met alternatieven . Wanneer de (externe) alternatieven van ondergeschikt 

belang zijn aan de (interne) opties voor beide betrokken partijen, spelen de opties een rol. Wanneer 

echter voor meer dan één betrokken partij de alternatieven meer aantrekkelijk zijn spelen de opties 

geen rol, want als een alternatief aantrekkelijker is stoppen de onderhandelingen . Een optie kan worden 

gezien als het voordeel wat wordt behaald gedurende het onderhandelingstraject, wanneer nog geen 

overeenstemming is bereikt (Muthoo, 2000). Ervan uitgaand dat beide partijen tot een overeenkomst 

willen komen wordt er in de regel onderhandeld over de specifieke voorwaarden van die overeenkomst. 

Deze voorwaarden kunnen allerlei vormen aannemen, van aanpassingen aan het object tot 

overdrachtsdata. Jongbloed (2004) beschrijft het onderhandelen over voorwaarden als een strijd 

waarbinnen de waarde wordt toegekend aan de uiteindelijke overeenkomst. Uiteraard kan het 

onderhandelen over opties ook betekenen dat alternatieven minder aantrekkelijk worden, er kan een 

bepaalde binding ontstaan waardoor partijen aan elkaar verbonden willen zijn . Opties zijn niet perse 

fysiek, maar kunnen ook toezeggingen voor de toekomst bevatten of over andere onderhandelingen 

gaan. 

Bij vastgoedtransacties worden op regelmatige basis opties vastgelegd. Afhankelijk van de exacte sector 

en de doelstellingen van de betrokken partijen kan dit ver uiteenlopen, opties kunnen alle vormen 

aannemen en de vreemdste zaken worden onderhandeld . Opties kunnen uiteenlopen van het 

afdwingen van bijvoorbeeld een renovatie van een pand bij een verkopende partij, tot bijvoorbeeld de 

toezegging van een gespecialiseerde ontwikkelaar om ook in de toekomst objecten aan te bieden aan 

een potentiële koper als een grote beleggingsmaatschappij. Ook worden opties besproken als oplever

en afnamedatum, die de liquiditeit en rentelasten kunnen beïnvloeden . Eventueel kunnen zelfs 

afspraken worden gemaakt over huurcontracten en garanties voor huurstromen. 

TOEWIJDING 

Personen die eenmaal betrokken zijn in een onderhandeling zijn geneigd tot een uitkomst te willen 

komen (Greenhalgh et al., 1985; Raiffa, 2002; Muthoo, 2000;). Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

Zo kan een onderhandelende persoon verantwoording af moeten leggen aan een meerdere en dus 

gebaat zijn bij een goede uitkomst, maar ook kan het object waarover wordt onderhandeld in zo'n 

sterke mate bijdragen aan doelstellingen of strategieën dat tot een uitkomst moet worden gekomen. Dit 

impliceert dat wanneer een onderhandeling wordt gestart er dus ook een uitkomst moet komen en dat 

degene die dit laat blijken minder machtig is. Wanneer een partij met toewijding de indruk heeft dat de 

tegenpartij minder belang heeft bij de onderhandeling zal de partij met toewijding eerder geneigd zijn 

concessies te doen. 

Wat toewijding betekent voor de vastgoedsector is te vinden in het hoofdstuk 'Vastgoedtransacties' van 

dit onderzoek, waaruit blijkt dat aan de keuze om tot onderhandeling over te gaan een voortraject is 

voorafgegaan waarbij het object reeds is onderzocht en een bepaalde overtuiging is ontstaan dat het 

object verkregen moet worden. Concreet voor de vastgoedsector betekent dit dat het object aansluit bij 

de strategieën ten aanzien van verwerving, of dat het aansluit bij de huidige portefeuille van de partij. 

De toewijding tot een object ontstaat dus in feite al in het voortraject richting een 

vastgoedonderhandeling. Voor een belegger in de vastgoedsector kan dit bijvoorbeeld betekenen dat 

een object aangeboden wordt wat perfect aansluit bij het beleggingsprofiel van de onderneming. Na 

een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek waarbij risico's en rendementen in kaart worden gebracht 
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wordt besloten dat het object past in de portefeuille . Met deze constatering ontstaat toewijding aan het 

object en zal de beleggende partij in de regel meer moeite doen om het object in handen te krijgen. 

Vaak bepaalt het vooronderzoek ook hoe ver een partij wil gaan, ofwel wat de RP is. 

HOUDING, PERSOONLIJKHEID EN REPUTAliE 

Eerder in dit onderzoek werd al geconstateerd dat onderhandelingen vaak minder rationele processen 

zijn waarbij emoties, persoonlijkheid en houding bepalend zijn voor de uitkomst van de onderhandeling. 

Muthoo (2000), Thompson (2006) en Raiffa (2002) stellen dat het nemen van initiatief in 

onderhandelingen meer macht geeft dan het reageren op een bod van de tegenpartij . Proactief gedrag 

in een onderhandeling leidt tot betere uitkomsten, met andere woorden; 'de touwtjes in handen 

nemen' leidt tot meer succes in de onderhandeling. Buiten dat is reputatie en achtergrond, mits bekend 

bij de tegenpartij, bepalend voor macht. Jongbloed (2004) haalt in dit verband een onderzoek aan 

waarbij spelers in een spel op de hoogte zijn van eerdere strategieën van hun tegenstanders. Hieruit 

blijkt dat personen hun eigen strategie aanpassen aan de lange termijn strategie (en dus reputatie) van 

de tegenstander. 

Lawler en Yoon (in Kramer en Messick ,1995) onderschrijven het belang van ogenschijnlijk alledaagse 

emoties zoals humeur bij een onderhandeling, maar ook persoonlijkheid en onderhandelcapaciteiten 

spelen mee. Mulder (2002) stelt dat personen die in staat zijn om anderen te motiveren en overtuigen 

meer bereiken dan wanneer zij anderen dwingen en hun mening opleggen. Raiffa (2002) haalt aan dat 

duidelijkheid en assertiviteit van belang zijn . Onderhandelcapaciteiten kunnen worden aangeleerd, maar 

aan de basis hiervan staat een inschattingsvermogen en mensenkennis, dat enigszins aangeboren moet 

zijn, omdat een groot deel hiervan wordt bepaald door intuïtie . Dat is wat goede onderhandelaars van 

middelmatige onderhandelaars onderscheid . 

Voor wat betreft de vastgoedsector is houding, persoonlijkheid en reputatie van bijzonder groot belang. 

Met name ingegeven door de negatieve berichtgeving rondom integriteit in de sector
4

, blijkt dat partijen 

erg veel behoefte hebben om samen te werken met tegenpartijen met een goede reputatie . Veelalleeft 

binnen de vastgoedsector nog een 'ons-kent-ons-cultuur', hoewel daar in de laatste jaren wel sterk 

verandering in aan het komen is. Algemeen, voor welke sector dan ook, geldt dat personen in een 

onderhandeling gebaat zijn bij een goed gevoel over elkaar en de onderhandeling. Persoonlijkheid en 

houding zijn hierbij van wezenlijk belang. Wanneer een partij de belangen en doelen van de tegenpartij 

weet in te schatten en hier respectvol mee om weet te gaan leidt dit in de onderhandeling tot meer 

tevredenheid en niet zelden tot een betere uitkomst voor beide betrokken partijen. 

MIDDELEN 

Specifiek voor de vastgoedsector is het criterium middelen toegevoegd aan de lijst met machtscriteria. 

Navraag in de sector heeft geleerd dat vooral in deze tijd van economische crisis het buitengewoon 

belangrijk is om middelen beschikbaar te hebben en deze op korte termijn in te kunnen zetten . In het 

geval van bijvoorbeeld een tender worden partijen zelden uitgenodigd voor een tweede gesprek 

wanneer zij niet zonder financieel voorbehoud kunnen inschrijven. Een groot aantal 

vastgoedondernemingen kampt op dit moment met liquiditeitsproblemen en leegstand (vooral op de 

kantorenmarkt), waarbij middelen en de snelheid waarmee deze kunnen worden ingezet bepalend 

kunnen zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Ontwikkelaars hebben middelen nodig om 

4 De laatste jaren kwam verschillende negatieve ontwikkelingen in de vastgoedsector aan het licht, met als grootste 
zaak de Vastgoedfraude (van der Boon en Marel, 2009) en met als meest recente voorbeeld de belastingontduiking 
binnen vastgoedondernemingen in Nederland, waarbij een miljard aan omzet niet is gemeld (o.a. op www.nos.nl op 
18 mei 2011) 
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nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen, maar hebben tegelijkertijd de zekerheid van afname nodig 

van beleggers, die op hun beurt weer een gunstige liquiditeitspositie moeten hebben omdat banken 

alleen nog met moeite en tegen lage percentages van de totale prijs willen financieren. 

5.6 CONCLUSIE 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken wat macht is, hoe macht werkt en op welke manier macht in 

onderhandelingen bij vastgoedtransacties speelt. De belangrijkste conclusie hieruit is dat macht het 

vermogen is om een ander te laten doen wat hij normaal niet zou doen. Voor wat betreft een 

onderhandeling betekent dit dus dat de invloed van macht zorgt dat de uitkomst van de onderhandeling 

meer in het voordeel van de machtigere partij dan de minder machtige partij werkt. Bij 

onderhandelingen is echter geen sprake van grote (psychologische of sociaal-maatschappelijke) 

machtsongelijkheid, maar er is sprake van non-macht. Dit wil niet zeggen dat er geen macht speelt in 

een onderhandeling, maar deze wordt meer door machtscriteria dan door sociaal maatschappelijke 

ongelijkheid bepaald. Bovendien treedt de perceptie die een partij heeft van de macht van een ander op 

als filter bij onderhandelingen. De indruk die wordt gewekt ten aanzien van het hebben van macht kan 

nog van grotere invloed zijn op het gedrag van de ander dan de daadwerkelijke macht die wordt 

uitgeoefend. 

In Figuur 10 is weergegeven op welke manier de machtscriteria en perceptie van invloed zijn op 

onderhandelingen in een vastgoedtransactie. Te zien is hoe perceptie werkt als een filte r tussen beide 

partijen. Door de machtscriteria kan een partij in de onderhandeling machtiger zijn dan de andere partij . 

Met deze figuur is een volledig overzicht gegeven van de kennis die is opgedaan in het theoretische deel 

van het onderzoek. Met deze kennis kunnen we in Hoofdstuk 6 de invloed van macht in 

onderhandelingen bij vastgoedtransacties in de praktijk gaan onderzoeken. 
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FIGUUR 10- BESLUITVORMING EN ONDERHANDELINGEN BIJ VASTGOEDTRANSACTIES 
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6. DE INVLOED VAN MACHT OP ONDERHANDELINGEN BIJ 

VASTG 0 E DTRAN SA CTI ES 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de gekozen onderzoeksopzet; namelijk het 

interviewen van professionals in de vastgoedsector, waarbij de nadruk lag op het bespreken van cases 

waarbij onderhandelingen zijn gevoerd over een (commerciële) vastgoedtransactie. Vervolgens wordt 

iedere case beschouwd en worden de machtscriteria die per case zijn besproken uitgelicht en 

beoordeeld om eventuele verbanden te vinden en het literatuuronderzoek te koppelen aan 

praktijksituaties. 

6.1 DE INTERVIEWOPZET EN DE RESPONDENTEN 

Om in praktijksituaties de invloed van macht op onderhandelingen bij vastgoedtransacties te kunnen 

onderzoeken is een vragenlijst opgesteld die wordt voorgelegd aan een groep van professionals die met 

commerciële doeleinden in vastgoed handelen. In totaal zijn zeven personen bereid gevonden 

medewerking te verlenen die voldeden aan de eisen ten aanzien van het onderzoeksobject . In ieder 

geval zijn alle respondenten als betrokken aanwezig bij vastgoedtransacties, of dit nu als eigenaar van 

de onderneming, mede- of eindverantwoordelijke is. In het gros van de gevallen betreft het partijen die 

vanuit een beleggende rol in vastgoedtransacties betrokken zijn, maar de achterliggende belangen en 

doelen lopen sterk uiteen. Zo zijn vertegenwoordigers van partijen geïnterviewd die vanuit privékapitaal 

beleggen, maar ook institutionele beleggers en grote ondernemingen die in het kader van eigen 

huisvesting beleggen. Tevens is met een bedrijfsmakelaar gesproken die de belangen van verschillende 

aan- en verkopende partijen behartigd. Een overzicht van de respondenten en hun achtergrond vindt u 

in de bijlagen bij dit onderzoek. 

De vragenlijst behandelt eerst wat algemene zaken om een indruk te krijgen van het type onderneming, 

de omvang van de onderneming en de doelstellingen en strategieën, om vervolgens middels vragen een 

case te bespreken waarbij een onderhandeling aan een transactie vooraf is gegaan. ledere respondent 

heeft één of meerdere cases aangeleverd, wat het totaal aantal behandelde cases op 9 brengt. Bij het 

bespreken van deze case komen eerst vragen aan bod die een indruk geven van de manier waarop de 

geïnterviewde zelf te maken heeft gehad met bepaalde machtscriteria, om vervolgens in te gaan op de 

perceptie die de geïnterviewde had van de mate waarin machtscriteria bij de tegenpartij speelden . In 

eerste instantie zijn dus inventariserende vragen gesteld, om vervolgens over te gaan op casestudies. 

Het is expliciet niet de bedoeling om aan de hand van de interviews significant statistisch bewijs te 

leveren voor het optreden van machtscriteria. 

De interviews waren open van opzet, in die zin dat bij het antwoorden op de vragenlijsten geen 

keuzemogelijkheden werden aangeboden . Respondenten konden bij iedere vraag een vrije toelichting 

geven, zonder daarbij beperkt te worden door keuzemogelijkheden . Dit om de volledigheid van de 

antwoorden te garanderen . Keuzemogelijkheden waren bovendien niet vereist omdat de resultaten van 

de interviews niet in statistische zin worden verwerkt, maar slechts bedoeld zijn om een globale indruk 

te geven van de zaken die spelen in de praktijk en eventuele verbanden die bestaan tussen bijvoorbeeld 

bedrijfskenmerken en machtscriteria . 

Bovendien stond het de respondenten vrij om op willekeurige momenten dieper op zaken in te gaan 

daar waar nodig. Gevolg hiervan is dat alle vragen niet per definitie in chronologische volgorde zijn 
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beantwoord, om zo ook een indruk te krijgen van de mate waarin bepaalde criteria hebben gespeeld en 

de mate van belangrijkheid die de respondent hieraan heeft gehecht. Wel is continu bewaakt dat bij 

ieder interview alle vragen werden beantwoord. De vragenlijst is te vinden in de bijlagen bij dit 

onderzoek. In de vragenlijst is na iedere vraag met betrekking tot macht het te toetsen criterium 

onderstreept aangegeven. Deze criteria zijn niet als zodanig genoemd aan de respondenten om sociale 

wenselijkheid bij de antwoorden te voorkomen. Buiten dat is gekozen voor een open opzet om 

respondenten zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten zodat het proefleidereffect wordt voorkomen; 

het effect dat de respondenten zich gaan gedragen volgens de verwachtingen van de interviewer (Hart 

et al., 1998). 

6.2 OUTPUT INTERVIEWS 

Hieronder volgt een weergave van de besproken cases, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de 

bedrijfstypering van de respondent die de case heeft aangeleverd. Een totaaloverzicht van de 

caseomschrijving, het type transactie en de respondent wordt weergegeven Figuur 11. 
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1 w inkelpand bedrijventerrein Aankoop Hoofd vastgoed in organisatie 

2 F itnesscentru m Aankoop Bedrijfsmakelaar 

3 B ovenwoningen Aankoop Eigenaar vastgoedondernerming 

4 w ijkwinkelcentrum Aankoop Hoofd vastgoed in organisatie 

·-5 w inkel met bovenwoningen Aankoop Particuliere belegger I eigenaar vastgoedonderneming 

6 w inkelpand groothandel Aankoop Hoofd vastgoed in organisatie 

7 w inkelpand supermarkt Verkoop Particuliere belegger I eigenaar vastgoedonderneming 

8 B edrijfsunit Aankoop Bedrijfsmakelaar 

-
9 T end er Tender Verantwoordelijke binnen beleggingsorganisatie 

FIGUUR 11- OVERZICHT CASES, TRANSACTIES EN RESPONDENTEN 

Per case wordt een beschrijving gegeven van het type object en specifieke kenmerken, waarna 

vervolgens wordt ingegaan op de machtscriteria die daarbij in meer of mindere mate hebben gespeeld. 

Per case wordt vervolgens in een grafiek weergegeven in welke mate de machtscriteria aanwezig waren. 

De mate waarin deze aanwezig waren wordt geïnterpreteerd en gewaardeerd op basis van de 

uitspraken die de respondenten hebben gedaan en in vergelijking met de overige cases. Per criterium is 

een waarde toegekend tussen 0 en 4, waarbij het getal 0 staat voor 'niet van toepassing'. Een waarde 

0,2 wordt toegekend aan criteria die wel van toepassing waren maar minimaal van invloed, voorts kan 

een waarde van 1, 2, 3 of 4 worden toegekend naar mate een criterium als meer belangrijk werd 

aangeduid, waarbij de waarde 4 aangeeft dat het criterium sterk van invloed was. 

In de grafiek wordt de macht van de aankopende partij in het rechterdeel weergegeven met een 

donkerblauwe lijn, met als titel 'Macht Aan koper'. De perceptie van de aankopende partij op de 
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verkopende partij wordt aangegeven aan de linkerzijde van de as met een lichtblauwe lijn, de titel 

hiervan is 'Perceptie op macht Verkoper'. Deze grafieken worden in de volgende paragraaf met elkaar 

vergeleken om overeenkomsten en verschillen te vinden. Met deze informatie kunnen uitspraken 

worden gedaan over het optreden en het gewicht van de machtscriteria in onderhavige 

onderhandelingen. 

CASE 1- WINKELPAND BEORIJVENTERI"lEIN ZUID-NEDERLAND 

Een aantal jaren geleden werd aan een organisatie die winkelpanden aankoopt en huurt ten behoeve 

van de huisvesting van de eigen winkelformules een winkelpand te koop aangeboden in het zuiden van 

Nederland. De partij heeft beschikking over vastgoed in eigendom met een balanswaarde van circa 

€ 200 miljoen en geeft jaarlijks circa € 30 miljoen uit aan huur. Het betrof een pand met een Bruto 

VloerOppervlak (BVO) van circa 7.500 m2 op een bedrijventerrein. De aankopende partij had naar 

aanleiding van de aanbieding marktonderzoek verricht naar de vestigingsmogelijkheden en kwam tot de 

conclusie dat er in de regio voldoende draagkracht was voor de nieuwvestiging van een 

zelfbedieningsgroothandel. De verkopende partij was franchiseondernemer en had een nieuwe locatie 

voor de vestiging van zijn eigen zaak op het oog. Op het moment van aanbieding moest de bouw van de 

nieuwe locatie nog starten. 

Toen het object in eerste instantie werd aangeboden aan de aankopende partij werd niet tot een 

overeenkomst gekomen omdat de prijs die de aankopende partij wilde betalen beneden de vraagprijs 

van de aanbiedende partij lag. De aanbiedende partij had nog voldoende tijd en mogelijkheid om 

nieuwe kopers te zoeken, om het gegeven dat de bouw van zijn nieuwe locatie nog niet gestart was en 

dit traject sowieso nog meer dan een jaar zou duren. 

Ongeveer 1 Yz jaar later werd de aankopende partij opnieuw benaderd door de verkopende partij, 

nogmaals met het verzoek een bod uit te brengen. De opleverdatum van de nieuwe locatie was intussen 

aangebroken en er was nog geen koper voor de vrijkomende locatie. Op dat moment werd wel tot 

overeenstemming gekomen. De aankopende partij had een maximale prijs in gedachten die zij bereid 

was te betalen, de uiteindelijk betaalde prijs lag hier zelfs nog onder en lag beduidend (ca. 15%) lager 

dan de initiële vraagprijs van de aanbieder. 

Het object was voor de aankopende partij interessant omdat uit marktonderzoek was gebleken dat het 

marktgebied goed was, de locatie sprak aan, er waren uitbreidingsmogelijkheden en de technische 

specificaties van het object sloten aan bij de wensen van de aankopende partij. Ondanks dat de partij 

had geconcludeerd dat het marktgebied goed was waren zij echter nog niet specifiek op zoek naar 

eventuele andere alternatieven. Ook werd er gedurende de onderhandelingen niet gesproken over 

opties binnen de onderhandeling. De aankopende partij gaf aan geen tijdsdruk te hebben ervaren, zij 

waren niet erg dringend op zoek naar een object in die omgeving, maar op het moment dat het zich 

aandeed werd dit als een reële kans beschouwd. 

De aankopende partij gaf aan voor hun gevoel volledige informatie ter beschikking te hebben ten 

aanzien van het object en kon per direct volledig uit eigen vermogen financieren. Ten aanzien van de 

eigen kennis voor wat betreft het aankopen van vastgoed kan worden gesteld dat deze goed was. De 

organisatie beschikt over een uitgebreid eigen vastgoed- en juridisch team met jarenlange ervaring op 

het gebied van verwerving van soortgelijke objecten. De organisatie staat bekend als een solide en 

betrouwbare partner. De verantwoordelijke voor vastgoedverwerving typeert zichzelf als open en 

duidelijk maar wel hard in onderhandelingen. 
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De aankopende partij had de indruk dat de verkopende partij graag bereid was te verkopen omdat 

ondertussen de oplevering van de nieuwe locatie aanstonds was en er buiten de aankopende partij zich 

in de voorgaande periode nauwelijks andere potentiële kopers hadden aangediend. Voor wat betreft de 

tijdsdruk hadden zij dus in de perceptie van de aankopende partij in eerste instantie geen haast, totdat 

ineens het moment zich aandiende waarop de nieuwe locatie in gebruik zou worden genomen. Op dat 

moment ontstond grote tijdsdruk, mede om financiële redenen . Voor de verkopende partij waren er 

geen opties binnen de onderhandeling waarover overeenstemming moest worden bereikt en er werd in 

eerste instantie vanuit gegaan dat er alternatieve kopers zouden zijn maar dit bleek niet aan de orde. De 

verkopende partij had weinig tot geen ervaring met de verkoop van vastgoed en schakelde een 

makelaar in om dit gebrek aan kennis te compenseren. 
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FIGUUR 12- WINKELPAND BEDRIJVENTERREIN 

In de grafiek hiernaast is te zien 

welke machtscriteria een rol hebben 

gespeeld bij de aankopende partij en 

wat de perceptie was van de invloed 

van de machtscriteria van de 

verkopende partij. Wat opvalt is dat 

de aankopende partij over duidelijk 

meer persoonlijkheid, middelen en 

toewijding beschikte dan de 

verkopende partij. Dat de 

aankopende partij beschikt over 

meer persoonlijkheid is te wijten aan 

de ervaring die zij hebben met 

vastgoedaankopen, de verkopende 

partij heeft dit gecompenseerd met 

het inschakelen van een makelaar 

waardoor zij wel de beschikking 

hebben over (externe) kennis. 

De aankopende partij had voldoende beschikking over middelen en de verkopende partij had dringend 

middelen nodig om de begroting rond de oplevering van de nieuwe locatie rond te krijgen . In dit geval 

had de verkopende partij wat meer informatie ten aanzien van het object om de eenvoudige reden dat 

zij het object altijd in gebruik hebben gehad en dus weten wat de staat is. Voor wat betreft de 

toewijding kan eenvoudig gesteld worden dat de aankopende partij geïnteresseerd was, mede door de 

gunstige uitkomst van het marktonderzoek wat zij hebben gedaan, de verkopende partij was toegewijd 

het object zo snel mogelijk kwijt te raken. 

(ASE 2- FITNESSCENTRUM ZU ID-N EDERLAND 

Een bedrijfsmakelaar heeft onlangs bemiddeld als verkoopmakelaar in een sale&lease-back constructie 

voor een fitnesscentrum op een bedrijventerrein in het zuiden van Nederland. Het centrum was in 

handen van een ondernemer in de fitnessbranche met meerdere vestigingen en heeft een oppervlak 

van 2500 m2
. De ondernemer was voornemens een nieuw fitnessconcept te lanceren en had daarvoor 

liquide middelen nodig, om die reden bracht hij zijn eigen pand op de markt om dit na verkoop terug te 

huren. Het object was in privé bezit van de ondernemer en zou later zakelijk worden gehuurd . 
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Al vrij snel werd een mogelijke koper gevonden voor het object in de vorm van een 'vastgoed-CV'5, een 

partij die meerdere particuliere beleggers bij elkaar zoekt en binnen een CV verschillende 

vastgoedobjecten onderbrengt. De particuliere beleggers participeren ieder voor een deel in de CV en 

hopen op die manier met een gespreid risico, vanwege de verschillende objecten waarin wordt belegd, 

voldoende beleggingsrendement te behalen. 

De vraagprijs van de verkopende partij lag op 13,5 keer de jaarhuur, een prijs die marktconform werd 

bepaald. Na een onderhandelingstraject van circa 6 weken waarbij beide partijen over en weer boden 

werd de koop uiteindelijk gesloten tegen een bedrag van 12,5 keer de jaarhuur onder ontbindende 

voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarden bevatten naast een voorbehoud van financiering ook een 

voorbehoud van due diligence. Beide partijen hebben onderhandeld over een aantal opties, waaronder 

de het voorstel van de aankopende partij om een langdurig huurcontract af te sluiten met de 

verkopende partij voor wat betreft het terug huren van het object. Uiteindelijk zijn beide partijen 

overeengekomen een huurcontract voor 15 jaar te sluiten. De verkopende partij heeft in de 

onderhandelingen afgedwongen dat de afnamedatum werd uitgesteld. Omdat het object in privébezit 

was en de BV van de verkopende partij huurde uit het privébezit werd met het uitstellen van de 

afnamedatum qua rendement gecompenseerd voor de lagere verkoopprijs. 

Het object was interessant voor de aankopende partij omdat deze voor het fonds wat gebouwd zou 

worden interessante objecten zocht met een bepaalde zekerheid en een bepaald rendement. Een 

sale&lease-back constructie was interessant om de reden dat hiermee voor langere tijd de verhuur van 

het object zou zijn gewaarborgd en daarmee het leegstandsrisico voor zover mogelijk werd beperkt. Het 

object paste prima bij de overige objecten die de aankopende partij voor ogen had om in de CV onder te 

brengen. De aankopende partij heeft geen tijdsdruk ervaren gedurende de onderhandeling. Wanneer de 

onderhandelingen over dit specifieke object waren misgelopen zou er vanzelf weer een nieuw object 

worden gezocht voor in de CV. Bovendien hanteerde de aankopende partij de strategie om eerst een CV 

te bouwen en hier pas bij een totaalpakket de beleggers bij te zoeken. De aankopende partij had 

voldoende alternatieven buiten deze specifieke onderhandelingen, waarbij de onderhandelingen 

parallellopen aan deze onderhandeling, maar vanwege het karakter en de strategie van een CV-bouwer 

hebben deze alternatieven nauwelijks invloed op de uitkomst. 

De aankopende partij had gedurende de onderhandeling, voor zover bekend, alle benodigde informatie 

ten aanzien van het object en de toekomstige huurder. Om eventuele risico's te beperken heeft de 

aankopende partij bovendien de voorwaarde gesteld dat due diligence onderzoek moest worden 

uitgevoerd om eventuele niet bekende risico's in kaart te brengen. 

De aankopende partij had beschikking over voldoende financiële middelen. Zoals eerder gesteld betrof 

het een CV bouwer die in principe altijd beleggers paraat heeft voor de financiering van de objecten in 

een CV. De participanten financieren doorgaans deels uit eigen vermogen en deels uit vreemd 

vermogen. Om het risico van niet verkrijgen van vreemd vermogen te verminderen werd een bod 

gedaan onder financieel voorbehoud. 

De aankopende partij had ruime ervaring met transacties op het gebied van commercieel vastgoed 

vanwege de aard van zijn bedrijfsvoering, namelijk het opzetten van vastgoed-CV's. Voor wat betreft de 

houding, persoonlijkheid en reputatie kan worden gesteld dat deze niet volledig bekend was bij de 

5 CV = Commanditaire Vennootschap, een bepaalde vorm van een vennootschap onder firma waarbinnen één of 
meer beherende vennoten optreden maar ook één of meer stille vennoten kunnen participeren. Deze stille 
vennoten hebben slechts een financiële inbreng en kunnen niet namens de vennootschap naar buiten treden. 
(Dorresteijn en Van het Kaar, 2008) 
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makelaar, maar deze heeft vernomen dat het om een betrouwbare partij gaat die zaken netjes 

afhandelt en vooral op basis van vertrouwen te werk gaat. 

De verkopende partij wilde het object graag verkopen om bovengenoemde financiële redenen. Toch 

had de verkopende partij geen directe tijdsdruk qua afnamedatum, omdat het opschuiven van de 

afnamedatum voor de verkopende partij financiële voordelen opleverde. De verkopende partij had 

echter wel de zekerheid nodig dat het object binnen niet al te lange tijd verkocht zou worden. De 

verkopende partij had volledige informatie ten aanzien van het object, het object was door hem zelf 

gebouwd en jarenlang gebruikt. De perceptie is dat de verkopende partij wel alternatieven zou hebben 

buiten de onderhandeling met de huidige aankopende partij, maar hier is niet specifiek naar gezocht en 

er zijn nog geen onderhandelingen gevoerd met eventuele andere kopers. Om het gebrek aan kennis en 

ervaring met vastgoedtransacties te compenseren werd een verkoopmakelaar ingeschakeld. Deze 

verkoopmakelaar typeert zich als duidelijk en kordaat. De verkopende partij wordt getypeerd als een 

correcte persoon, te vertrouwen, transparant en redelijk flexibel ten aanzien van voorwaarden en 
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FIGUUR 13- FITNESSCENTRUM 

opties. 

De grafiek hiernaast laat zien op 

welke manier de machtscriteria 

verdeeld zijn onder de 

aankopende en verkopende partij, 

althans vanuit de perceptie van de 

aankopende partij. 

Voor wat betreft persoonlijkheid 

en kennis is te zien dat beide 

partijen hier ongeveer een gelijke 

beoordeling halen. De verkopende 

partij had nauwelijks kennis ten 

aanzien van vastgoedtransacties, 

maar heeft dit gecompenseerd 

door een verkoopmakelaar in te 

schakelen. Daarnaast is te zien dat 

de verkopende partij behoefte had 

aan middelen en de aankopende partij deze relatief eenvoudig direct kon inzetten. Alternatieven waren 

voor beide partijen niet direct aan de orde. De aankopende partij had nauwelijks tijdsdruk gedurende de 

onderhandeling, maar de verkopende partij had, ondanks dat deze geen tijdsdruk had voor wat betreft 

het moment van overdracht, wat meer tijdsdruk om financiële redenen. Opvallend bij deze specifieke 

case is dat het object prima aansloot bij de strategieën en portfolio van de verkopende partij, deze zou 

om die reden het object weer terug gaan huren van de aankopende partij. Het object werd dus niet 

zozeer aangeboden omdat het onvoldoende aansloot bij de doelstellingen van de verkopende partij, als 

wel om financiële redenen ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw concept. 

CASE 3- WONINGEN BOVEN EEN WINKELCENTRUM IN ZU ID-NEDERLAND 

Een bedrijf wat zich richt op het ontwikkelen van- en het handelen in vastgoed heeft onlangs een bod 

uitgebracht voor de aanschaf van een blok van ca. 20 woningen boven een binnenstedelijk 

winkelcentrum in de regio Zuid-Nederland. De verantwoordelijkheden ten aanzien van verwerving zijn 

verdeeld over twee partners die beiden zelfstandig kunnen opereren. De gezamenlijke visie ten aanzien 

van de verwerving van commercieel vastgoed richt zich vooral op het zoeken naar mogelijkheden en 

creatieve oplossingen voor objecten waar de meeste andere partijen geen brood in zien . Op dit moment 
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verwerven zij vooral leegstaande kantoren die worden doorontwikkeld naar woningen. Ongeveer 80% 

van de jaaromzet van € 30 miljoen komt voort uit commerciële vastgoedtransacties. 

Een gerenommeerde ontwikkelaar/belegger heeft tegelijk met de ontwikkeling van het winkelcentrum 

de woningen ontwikkeld en deze bleven over als 'rest partij'. De aankopende partij kreeg dit te horen en 

heeft geïnformeerd naar de vraagprijs. Er is destijds een bod gedaan wat ongeveer 20% lager lag dan de 

vraagprijs en hierop is geen overeenstemming bereikt. Ongeveer een jaar later bleek dat er door een 

andere partij dat de aankopende partij ook een bod was gedaan op de woningen, wat nog lager lag dan 

het initiële bod van de aankopende partij. Ook hierop werd geen overeenstemming bereikt maar dit was 

voor de aankopende partij wel aanleiding om de verkopende partij opnieuw te benaderen en een bod te 

doen. Het bod wat werd gedaan was ruim 25% lager dan de oorspronkelijke vraagprijs, maar kwam wel 

overeen met het bod wat was gedaan door de 'concurrerende koper'. Onder voorwaarden is dit bod 

door de verkopende partij geaccepteerd. Gedurende de onderhandelingen hebben de partijen 

overeenstemming bereikt over een aantal opties. Zo heeft de aankopende partij aan de verkopende 

partij gevraagd de buitengevel te renoveren. De afname zou vervolgens exact twee weken na de 

opleverdatum van de renovatie plaatsvinden. Door omstandigheden werd de oplevering vertraagd en zo 

was er voor de aankopende partij rentevoordeel omdat de afnamedatum werd uitgesteld. Buiten dat 

bleek bij de overname dat een aantal door de verkopende partij doorgegeven afmetingen van ruimten 

niet correct waren waardoor een aanvullende schadevergoeding aan de aankopende partij is voldaan. 

De aankopende partij zag kansen in het object en was van mening een goede winstmarge te kunnen 

behalen bij latere verkoop. Het object sloot dus aan bij de doelstellingen en strategieën van de 

aankopende partij. De aankopende partij heeft wel wat tijdsdruk ervaren omdat zij een groot deel van 

de woningen al weer had doorverkocht voordat de daadwerkelijke levering plaatsvond . Door de 

vertraging in oplevering van de renovatiewerkzaamheden is er derhalve voor gekozen te schikken in de 

hoogte van de schadevergoeding. De aankopende partij had nagenoeg alle informatie over het object 

beschikbaar, al bleek dat achteraf dat over het opleveringsniveau van de onderliggende winkels 

discussies waren, dit had eventueel meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen. De 

aankopende partij had geen alternatieven op het oog, in die zin dat zij continu op zoek zijn naar 

interessante objecten en zich nu ook wel wat anders aangediend zou hebben wanneer over dit object 

geen overeenstemming zou zijn bereikt. De aankopende partij moest gebruik maken van vreemd 

vermogen om de aankoop te financieren, maar heeft dit niet kenbaar gemaakt aan de verkopende partij 

om zonder financieel voorbehoud te kunnen bieden en hiermee hopelijk meer kans te maken. 

De aankopende partij typeert zichzelf als een partij met veel ervaring op het gebied van 

vastgoedtransacties. Ze zijn niet onzeker over de kennis die zij hebben en zijn flexibel in het zoeken naar 

mogelijkheden en oplossingen. In de onderhandeling zijn zij kundig, fanatiek, eerlijk maar wel hard. 

De aankopende partij had de indruk dat de verkopende partij de woningen boven de winkels graag kwijt 

was, maar wat de reden hiervan was werd niet volledig duidelijk. Het vermoeden ontstond dat met de 

verkoop van de winkels al voldoende aan de doelstelling van de verkopende partij was voldaan en dat 

de woningen slechts een 'vervelende restpartij' waren geworden. De tegenpartij had geen specifieke 

tijdsdruk, in die zin dat zij graag wilden verkopen maar niet echt haast hadden. Er hebben zich 

gedurende de onderhandeling wel wat alternatieve kopers aangeboden maar uiteindelijk is dit op niet 

uitgedraaid. De verkopende partij was ruim ervaren met de aan- en verkoop van commercieel vastgoed 

en heeft een uitstekende reputatie. Zij waren duidelijk en hard in de onderhandelingen, maar ook bereid 

om concessies te doen ten aanzien van opties, waarschijnlijk omdat het object in deze specifieke 

onderhandeling relatief klein was in verhouding tot de portefeuille van de partij . 
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FIGUUR 14- BOVENWONINGEN 

De grafiek laat ook hier zien hoe de 

macht en perceptie van de macht van 

de verkopende partij is verdeeld. Ten 

aanzien van persoonlijkheid en 

kennis valt op te merken dat beide 

partijen ervaring hebben met 

transacties en onderhandelingen . De 

aankopende partij is wat minder 

groot qua omvang en wellicht ook 

qua ervaring, maar compenseert dit 

door de hoge mate van flexibiliteit 

die zij kunnen bieden. Ten aanzien 

van financiële middelen is hier een 

wat andere situatie dan we tot nog 

toe in de cases hebben gezien. De 

indruk van de aankopende partij is 

dat de tegenpartij dit specifieke 

object niet zozeer om financiële redenen op de markt bracht, ondanks dat zij graag bereid waren te 

verkopen, ook tegen een significant lager bod dan de vraagprijs . De aankopende partij verwachtte wel 

dat zij voldoende alternatieve kopers zouden kunnen krijgen wanneer niet tot overeenstemming zou 

worden gekomen. 

Gezien de aanpassingen die nog gedaan moesten worden aan het object en doordat uiteindelijk foutieve 

gegevens werden verstrekt was de informatie die de verkopende partij had ten aanzien van het object 

beter dan de informatie die de aankopende partij had. Dit is echter buiten de onderhandelingen 

opgelost door een schadevergoeding uit te keren . 

De verkopende partij was op de hoogte van het gegeven dat de aankopende partij de woningen al had 

doorverkocht voordat de daadwerkelijke levering had plaatsgevonden. Dit heeft binnen de 

onderhandeling niet al te veel effect gehad maar heeft wel degelijk effect gehad op de hoogte van de 

schadevergoeding, immers de aankopende partij moest op een bepaald moment schikken om ook aan 

de verplichtingen richting de woningkopers te kunnen voldoen. De aankopende partij heeft wel relatief 

veel opties binnen de onderhandeling kunnen afdwingen, zoals de renovatie van de buitenzijde. 

(ASE 4- WIJKWINKELCENTRUM IN NEDERLAND 

Een vastgoedbeleggingsmaatschappij die het vastgoedvermogen van de moedermaatschappij beheert 

kreeg van een projectontwikkelaar een wijkwinkelcentrum van ca. 10.000 m2 BVO aangeboden wat nog 

ontwikkeld moest worden. De organisatie heeft als taak om niet alleen het vastgoedvermogen van de 

moeder te beheren, maar ook te optimaliseren en te acquireren. Hiertoe wordt in winkelvastgoed 

belegd op A-locaties en wordt sinds kort ook in woningen belegd. De omvang van de portefeuille is circa 

€ 1.3 miljard, waarvan ca . 90% winkelpanden . De huurstroom bedraagt ca . € 80 miljoen en jaarlijks 

verstrekt de moedermaatschappij circa € 80 miljoen aan de dochter om in vastgoed te beleggen. 

De totale duur van de onderhandelingen was vier tot vijf maanden, waarbij uiteindelijk akkoord werd 

bereikt op ongeveer 5% onder de vraagprijs van de verkopende partij . De verkopende partij was een 

voor de aankopende partij bekende ontwikkelaar, die vaker objecten aanbood alvorens hij tot 

ontwikkeling overging. 
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Het object sloot volledig aan bij de portefeuille van de aankopende partij, het was een 

wijkwinkelcentrum op een A-locatie, zoals de meeste objecten in de portefeuille. Gedurende de 

onderhandelingen zijn verschillende opties aan bod gekomen. Zo is er met de verkopende partij gepraat 

over het afwerkingsniveau van het centrum, op welke manier het leegstandsrisico zou worden verdeeld, 

wat het te verwachten rendement was en wat het huurprijsniveau zou zijn. Uiteindelijk is zonder veel 

problemen overeenstemming bereikt over alle punten, hier zijn door beide partijen weinig concessies 

gedaan, waarschijnlijk mede doordat zij bij elkaar bekend waren en dus op de hoogte waren van elkaars 

doelstellingen en wensen. 

Door de aankopende partij is op geen enkele wijze tijdsdruk ervaren in de onderhandeling. Het object 

werd aan hen aangeboden en was nog niet ontwikkeld . Toch had de aankopende partij wel de indruk 

over de volledige informatie te beschikken die voorhanden zou kunnen zijn wanneer een object nog niet 

is ontwikkeld. Er waren bijvoorbeeld al huuropties en rendementsberekeningen op basis van de te 

verwachten huuropbrengsten. De aankopende partij had op het moment van de onderhandelingen geen 

specifieke alternatieven, in die zin dat zij altijd op zoek zijn naar interessante beleggingen en zelden een 

hele specifieke wens tot het verwerven van een object hebben. De aankopende partij had voldoende 

financiële middelen voorhanden en kon deze direct inzetten. 

De aankopende partij heeft ruime ervaring met het beleggen in winkelvastgoed en beschikt over een 

eigen team van specialisten. De reputatie van de organisatie is zeer goed en solide . De 

verantwoordelijke ten aanzien van vastgoedaankopen geeft aan ruime ervaring te hebben in 

onderhandelingen en een onderhandeling slechts in te stappen wanneer hij op voorhand denkt tot een 

goed einde te kunnen komen. Hij benadrukt dat het voor hem belangrijk is om te begrijpen wat de 

wensen en doelen van de tegenpartij zijn, maar tegelijkertijd wel hard en rechtvaardig te zijn, met name 

ten aanzien van de rendementseis die gehaald moet worden. 

De aankopende partij zegt over de verkopende partij dat ze vaker met elkaar hebben onderhandeld en 

daarom elkaars grenzen goed aanvoelen. Het object werd door de verkopende partij ontwikkeld met als 

doel te verkopen . De verkopende partij had geen directe tijdsdruk, omdat het object nog ontwikkeld 

moest worden, maar zij hadden wel duidelijk meer tijdsdruk dan de aankopende partij. Door het object 

op voorhand te verkopen konden zij financiële risico's beperken. De verkopende partij had volgens de 

aankopende partij alle benodigde informatie ten aanzien van het object omdat zij dit zelf ontwikkelden, 

maar ook de verkopende partij kon uiteraard op voorhand niet weten of alle huuropties doorgang 

zouden vinden. De aankopende partij had de indruk dat de verkopende partij wel alternatieve kopers 

zou hebben buiten hen om, maar dat hiermee pas in onderhandeling zou worden getreden wanneer 

met de aankopende partij niet tot overeenstemming zou worden gekomen. Het object werd in ieder 

geval als eerste aan de aankopende partij aangeboden. Ten aanzien van financiële middelen gaf de 

aankopende partij aan de indruk te hebben dat de verkopende partij hier niet direct behoefte aan had, 

maar dat het voor hen zeker rentevoordeel zou opleveren om op voorhand te kunnen verkopen. 

Bovendien komt op die manier eerder geld vrij voor de ontwikkeling van eventuele nieuwe projecten . 

De verkopende partij was ruim ervaren in de vastgoedsector en beschikte over voldoende kennis ten 

aanzien van dit specifieke type transactie. 

In de grafiek is te zien hoe de macht tussen beide partijen is verdeeld. Ten aanzien van persoonlijkheid 

en kennis gaan beide partijen redelijk gelijk op. Enig verschil komt voort uit het gegeven dat de belegger 

als hoofddoel heeft om transactie te sluiten, maar dat de ontwikkelaar als hoofddoel heeft om te 

ontwikkelen en transacties daaruit voortvloeien. De aankopende partij beschikte over ruim voldoende 

middelen, maar bij de verkopende partij was geen groot gebrek hieraan, het leverde echter wel 

financiële voordelen op wanneer op voorhand verkocht zou worden. De ontwikkelaar heeft meer 
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FIGUUR 15- WIJKWINKELCENTRUM 

informatie ten aanzien van het 

object dan de aankopende partij, 

maar is in de informatieverstrekking 

erg transparant geweest waardoor 

dit niet tot grote verschillen leidde in 

de verdeling van macht. De tijdsdruk 

was wat groter voor de verkopende 

partij dan voor de aankopende 

partij, maar er was zeker geen 

sprake van haast. Beide partijen zijn 

het over dezelfde opties binnen de 

onderhandeling eens geworden, 

waarbij niet zozeer een discussie 

heeft plaatsgevonden dan wel een 

open overleg. Voor wat betreft de 

toewijding kan gesteld worden dat 

het object voor de verkopende partij 

bij voorbaat al bestemd was om af te stoten en voor de aankopende partij goed in de portefeuille paste. 

CA~E 5 - W INKELPAND MET BOVENWONINGEN 

Een particuliere belegger werd door een makelaar gewezen op een winkel in centrumstedelijk gebied 

met een BVO van 210 m2 en drie bovenverdiepingen, waarbij een vergunning was verleend om van de 

drie bovenverdiepingen zes appartementen te maken. De particuliere belegger heeft beschikking over 

een privéportefeuille waarbinnen hoofdzakelijk zogenaamde Box 3 - beleggingen zijn ondergebracht. 

Aanvullend is hij mede eigenaar van een beheer-VOF, waarbinnen ook voor andere particuliere 

beleggers het beheer van vastgoed is ondergebracht. De privé portefeuille heeft een omvang van circa € 

6 miljoen. De kernactiviteiten zijn het beleggen in onroerend goed, waarbij 'wonen boven winkels' de 

voorkeur heeft in de portefeuille. Het beheer van vastgoed is ondergeschikt aan het beleggen. 

Bij de onderhandeling omtrent de aankoop van dit object is er uiteindelijk geen akkoord bereikt. De 

makelaar bood het object aan bij de belegger tegen een bedrag wat ongeveer 15% lager lag dan de 

oorspronkelijke vraagprijs van de verkopende partij . Vervolgens heeft de belegger een bod gedaan wat 

nog eens 25% lager lag dan de prijs van de makelaar. De belegger is gedurende de onderhandelingen 

steeds bij dit bod gebleven en de verkopende partij zakte uiteindelijk naar deze prijs onder 

voorwaarden. De huidige huurder van de winkel had een persoonlijke lening openstaan bij de 

verkopende partij . De verkopende partij wilde dat de belegger deze persoonlijke lening zou overnemen 

bij aankoop van het object. Gedurende de onderhandelingen, die in totaal drie maanden hebben 

geduurd, bleek dat door de huurder nog niets was afgelost op de persoonlijke lening en door de 

economische omstandigheden was er ook niet de verwachting dat de lening op korte termijn zou 

worden afgelost. Om die reden is de belegger uiteindelijk afgezien van de koop van het object. Het 

overnemen van de persoonlijke lening was voor hem een onbespreekbare zaak. Wel gaf de belegger aan 

eventueel een hoger bod te hebben willen doen wanneer de voorwaarde voor overname van de lening 

zou worden geannuleerd . 

Het object sloot goed aan bij de strategieën van de belegger, zij hebben een voorkeur voor woningen 

boven winkels en de optie voor het splitsen naar zes appartementen bood voldoende perspectief op een 

goede winstmarge. De winkel was gelegen op een goede locatie, wel waren in de winkelstraat bij 

panden van mindere kwaliteit wat tekenen van leegstand. De belegger heeft gedurende de 
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onderhandeling geen tijdsdruk ervaren, om de reden dat het object aan hem werd aangeboden en hij 

niet heel specifiek op zoek was naar een nieuw beleggingsobject. Voor wat betreft de 

informatievoorziening rondom het object gaf de belegger aan dat hij in eerste instantie op de hoogte 

was van alle informatie, maar zoals eerder gesteld bleek gedurende de onderhandelingen dat niet alle 

informatie rond de persoonlijke lening was verstrekt. De aanvrager had alternatieven buiten de 

onderhandeling, in die zin dat aan de overkant van het object een soortgelijk object te koop werd 

aangeboden. De belegger heeft ook op dit object een bod uitgebracht, maar wist bij voorbaat al dat dit 

bod aan de lage kant was. Op het alternatieve object zat ook een beduidend lagere winstmarge. 

De belegger heeft privé middelen tot zijn beschikking, maar heeft -mede door de huidige economische 

ontwikkelingen- de voorkeur voor een bieding met voorbehoud van financiering. Objecten worden op 

dit moment deels uit eigen- en deels uit vreemd vermogen gefinancierd. De belegger heeft jarenlange 

ervaring met vastgoedtransacties en onderhandelingen. De activiteiten worden van generatie op 

generatie overgedragen. De belegger typeert zichzelf als duidelijk in een onderhandeling, hij is niet 

flexibel ten aanzien van de prijs die hij wil betalen. Hij verwacht een goede reputatie te hebben in de 

sector, mede doordat eerdere generaties ook al actief waren op hetzelfde vlak. 

De belegger is niet op de hoogte van de reden waarom de verkopende partij van het object af wilde. Hij 

kan dus geen uitspraken doen of het object al dan niet aansloot bij de strategieën van de verkopende 

partij. De verkopende partij had het object als particulier bezit in een beleggingsmaatschappij en was 

ervaren in vastgoedtransacties. De belegger heeft niet al te veel met de verkopende partij aan tafel 

gezeten omdat een makelaar als tussenpersoon werd benoemd, vandaar dat hij geen indruk kan geven 

van de persoonlijkheid van de verkopende partij. 

De verkopende partij hield vast aan de eis dat de persoonlijke lening moest worden overgenomen door 

de belegger en was niet van plan in de onderhandeling concessies te doen ten aanzien van deze optie. 

De belegger had de indruk dat de verkopende partij redelijk wat tijdsdruk had. Ondanks dat de 

winkelruimte verhuurd was stonden de bovenwoningen leeg en werd hier dus niets mee verdiend. Het 

vermoeden van de belegger is dat de verkopende partij wat behoefte had aan middelen omdat het 

object in ieder geval geen winst met zich meebracht in de huidige (verhuur)staat. De belegger had de 

indruk dat de verkopende partij meerdere alternatieve kopers had buiten de onderhandeling met hem. 

Toewijding 

Opties 

Tijdsdruk 

Informatievoorziening 

Alternatieven 

Middelen 

Kennis 

Persoonlijkheid 

~ 

, 

0 

I 
I 

I 

I 

.I 

I 

1 

I 
I 

J 
J 
I 

I 

I 

2 3 4 

Perceptie op macht Verkoper • Macht Aankoper 

FIGUUR 16- WINKEL MET BOVENWONINGEN 

In de grafiek is te zien welke 

machtscriteria een rol speelden in 

deze onderhandeling en wat de 

perceptie was van de machtscriteria 

bij de tegenpartij. 

Zoals eerder gesteld kon de belegger 

geen indruk geven van de 

persoonlijkheid van de verkopende 

partij. Wel had deze voldoende 

kennis ten aanzien 

vastgoedtransactie, net als 

belegger. Op het gebied 

van 

de 

van 

financiële middelen gaan beide 

partijen gelijk op. In principe is bij de 

belegger voldoende mogelijkheid om 

middelen in te zetten, hoewel dit niet 
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volledig uit eigen vermogen komt. De belegger had de indruk dat de verkopende partij wel behoefte had 

aan middelen, maar dit was zeker niet de hoofdreden om tot verkoop over te gaan. De verkopende 

partij had voldoende alternatieven buiten de onderhandeling met de belegger, maar ook 

laatstgenoemde heeft gedurende de onderhandelingen een bod gedaan op een vergelijkbaar object. 

De verkopende partij had volledige informatie ten aanzien van het object, terwijl de belegger gedurende 

de onderhandeling informatie kreeg die in eerste instantie was verzwegen ten aanzien van de 

persoonlijke lening. De verkopende partij had wat meer tijdsdruk dan de belegger, omdat 

laatstgenoemde niet specifiek op zoek was naar een nieuw beleggingsobject. De verkopende partij hield 

vast aan de optie voor overname van de persoonlijke lening, terwijl de belegger geen eigen 

onderhandelpunten had. Uiteindelijk is hier de onderhandeling op stukgelopen. 

CASE 6- WINKELPAND VOOR GROOTHANDEL 

De vastgoedafdeling van een winkelketen in supermarkten en groothandels kreeg van een belegger het 

aanbod om een in zijn bezit zijnde winkelpand van 8000 m2, wat al jarenlang door de organisatie werd 

gehuurd, over te nemen. De winkelketen heeft beschikking over vastgoed in eigendom met een 

balanswaarde van circa € 200 miljoen en geeft jaarlijks circa € 30 miljoen uit aan huur. De 

onderhandeling duurde in totaal twee weken en uiteindelijk is het object van eigenaar gewisseld tegen 

een bedrag wat ongeveer 15% lager lag dan de vraagprijs van de verkopende partij. 

De aankopende partij zag voordeel in het overnemen van het pand omdat zij al jarenlang huurden en 

het pand volledig ingericht was voor hun groothandel. Bovendien hadden zij voldoende eigen vermogen 

om direct te kunnen investeren en hebben zij in dat geval de voorkeur voor eigendom boven huur. 

Als opties geeft de aankopende partij aan dat zij de snelheid van afname hebben ingezet om snel tot 

overeenstemming te komen. Zij hebben aan de verkopende partij aangeboden binnen twee weken af te 

nemen wanneer deze akkoord zou gaan met de geboden prijs. De aankopende partij heeft in geen 

enkele mate tijdsdruk ervaren gedurende de onderhandeling. Zij waren immers al huurder van het 

object dus er was geen snelheid geboden om het object in bezit te krijgen. 

De aankopende partij had volledige informatie omtrent het object, in die zin dat het object destijds 

speciaal voor hun gebouwd is en dat zij al jarenlang huurden. De aankopende partij heeft een eigen 

vastgoed- en juridisch team en heeft jarenlange ervaring met de aankoop van soortgelijke objecten . In 

het geval van deze specifieke onderhandeling typeert de verantwoordelijke zichzelf als relaxed maar wel 

duidelijk. 

De verkopende partij was naast belegger ook ontwikkelaar en had aan de aankopende partij te kennen 

gegeven het object af te willen stoten om geld vrij te maken voor een nieuwe ontwikkeling. Hierdoor 

hadden zij relatief veel tijdsdruk ten opzichte van de aankopende partij. De verkopende partij had bij 

geen akkoord een investering moeten doen aan het pand om de koeling in orde te maken, bij een 

akkoord had de aankopende partij aangegeven dit in eigen beheer te doen, wat een besparing 

opleverde voor de verkopende partij. Wat de verkopende partij niet wist was dat de aankopende partij 

de aanpassingen voor een behoorlijk lager bedrag kon doen dan de verkopende partij, omdat zij 

staffelkortingen genieten bij leveranciers van koelsystemen. 

De aankopende partij had de indruk dat de verkopende partij erg professioneel was maar pech had dat 

de aankopende partij wist van de tijdsdruk die zij hadden. Wat de aankopende partij opviel was dat de 

verkopende partij wel ervaring had in het verwerven en ontwikkelen van vastgoed, maar dat het 

afstoten van objecten nog niet vaak was voorgekomen . In dat type onderhandelingen waren zij wat 
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minder ervaren dan de aankopende partij. Wanneer geen overeenstemming zou worden bereikt zou de 

verkopende partij het object als geheel, met de aankopende partij als huurder, hebben kunnen 

aanbieden aan een beleggende partij. Er waren dus alternatieven maar daar werd gedurende de 

onderhandeling nog niet veel aandacht aan besteed . 
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FIGUUR 17- WINKELPAND GROOTHANDEL 

In de grafiek is weergegeven welke 

machtscriteria speelden bij de 

aankopende partij en wat hun indruk 

was van de machtscriteria van de 

verkopende partij . 

De kennis ten aanzien van deze 

specifieke transactie was hoger bij de 

aankopende partij dan bij de 

verkopende partij, omdat 

laatstgenoemde zich vooral richtte op 

ontwikkelen . De aankopende partij 

had voldoende middelen tot zijn 

beschikking terwijl de verkopende 

partij deze dringend nodig had in 

verband met nieuwe ontwikkelingen, 

wat ook een bepaalde tijdsdruk met 

zich meebrengt. De aankopende partij was absoluut niet op zoek naar alternatieven omdat zij reeds 

huurder waren in het pand, maar voor de verkopende partij zouden er best alternatieven zijn geweest 

wanneer zij niet rond zouden komen in deze onderhandeling. Beide partijen hadden gelijke informatie 

over het object, ware het niet dat de aankopende partij ervan op de hoogte was dat zij de investeringen 

aan de koelsystemen voor minder konden uitvoeren. Het object sloot volledig aan bij de doelstellingen 

en strategieën van de aankopende partij, maar paste als beleggingsobject ook goed in de portefeuille 

van de verkopende partij. 

(ASE 7- WINKELPAND VOOR SUPERMARKT 

In tegenstelling tot de eerder behandelde cases betreft het hier een verkooptransactie waarbij een 

vastgoedondernemer in bezit was van een winkelpand met een supermarkt als huurder, met een BVO 

van ongeveer 600 m2• Dit winkelpand grensde aan een voormalig bedrijfspand, in bezit bij een 

ontwikkelaar, en er waren plannen om dit bedrijfspand met achterliggende gronden te slopen en een 

winkelcentrum met flatgebouw te realiseren . Het winkelpand lag op een key-positie in de voorgenomen 

ontwikkelingen . 

De vastgoedondernemer heeft het gros van zijn activiteiten op dit gebied gestaakt maar heeft in het 

verleden veel grondtransacties uitgevoerd ten tijde van de Vierde Nota Extra (Vinex) en heeft op grote 

schaal in woningen, flatgebouwen gehandeld. Tevens was hij eigenaar van een hotel in Cannes en had 

hij jarenlang een treinstation in Nederland in bezit. Op dit moment houdt hij zich nog bezig met 

objecten waar hij kansen en mogelijkheden ziet, maar op beperktere schaal. 

In eerste instantie was de verkopende partij, de vastgoedondernemer, voornemens zelf de 

achterliggende fabriek en gronden aan te kopen om de ontwikkeling van een winkelcentrum met 

flatgebouw te realiseren. Hij kwam echter niet uit de prijs met de grondeigenaar en de achterliggende 

gronden zijn verkocht aan een andere ontwikkelende partij. Deze laatstgenoemde ontwikkelaar is de 

aankopende partij geworden in de transactie rondom het winkelpand . De totale looptijd van de 
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onderhandelingen is ongeveer drie jaar geweest. Uiteindelijk is het object verkocht voor 25 keer de 

jaarhuur. 

Toen bij de verkopende partij duidelijk werd dat hij de achterliggende gronden niet kon verwerven is hij 

direct in onderhandeling gegaan met de aankopende partij voor de verkoop van het aangrenzende 

winkelpand met de supermarkt als huurder. Hij heeft direct aangegeven dat hij bereid was het object te 

verkopen zodat zij een winkelcentrum konden ontwikkelen, maar heeft als voorwaarde gesteld dat hij 

kon meeprofiteren van het zogenaamde luchtrecht. Voor iedere woning die gebouwd zou worden op 

het object zou een bedrag moeten worden betaald. Uiteindelijk heeft de ontwikkelende partij deze 

claim afgekocht tegen een vast bedrag, bovenop het verkoopbedrag van 25 keer de jaarhuur. De 

verkopende partij heeft nauwelijks tijdsdruk ervaren, maar wilde op een bepaald moment wel graag 

afronden omdat hij het object reeds lange tijd in zijn bezit had en rustig wilde afbouwen voor wat 

betreft de vastgoedactiviteiten. De verkopende partij had alle informatie omtrent het object. Ook wist 

de verkopende partij dat uitplaatsing van de supermarkt niet aan de orde was. Hij had dit al 

geïnventariseerd omdat de uitstraling van de supermarkt niet zou passen bij de uitstraling van een 

modern eigentijds winkelcentrum. 

De verkopende partij had ten tijde van de onderhandeling geen alternatieve kopers. Ook zelf 

ontwikkelen was niet meer aan de orde omdat de achterliggende gronden reeds verkocht waren aan de 

aankopende partij. Er was niet direct een behoefte aan financiële middelen. De verkopende partij geeft 

aan ruim voldoende kennis te hebben over dit soort transactie en ruime ervaring te hebben op 

verschillende vlakken in de vastgoedsector. Hij geeft aan hard en niet flexibel te zijn in een 

onderhandeling. Hij geeft aan een snelle denker en een uitmuntend rekenaar te zijn, waardoor hij snel 

en direct kan reageren in een onderhandeling. 

De verkopende partij had de indruk dat de aankopende partij het object nodig had voor de ontwikkeling 

van het winkelcentrum. Zij hadden de achtergelegen gronden reeds verworden en het winkelpand 

bevond zich op een key-positie. Er was nauwelijks tijdsdruk bij de aankopende partij omdat zij wisten 

voor een ander deel van de ontwikkeling een langlopende procedure in te gaan. De aankopende partij 

had geen alternatieven buiten de onderhandeling omdat het object onderdeel uitmaakte van een groter 

plan, het moest verworden worden. De verkopende partij had de indruk dat de aankopende partij ruim 

ervaren was met soortgelijke transacties en onderhandelingen, maar had wel de indruk dat de 

persoonlijkheid en reputatie van de aankopende partij werd beïnvloed omdat zij over het geld van de 

onderneming onderhandelden, en dus niet zoals de verkopende partij over eigen geld. Voor wat betreft 

de opties binnen de onderhandeling, het betalen van een vergoeding voor de appartementen, geeft de 

verkopende partij aan dat hij deze optie als eis heeft neergelegd en dat hier dus geen 

onderhandelruimte in was, het was aan de aankopende partij om hierin mee te gaan of het hele object 

te laten varen. De aankopende partij had voldoende middelen tot zijn beschikking om tot aankoop van 

het object over te gaan. 

In de grafiek op de volgende pagina is te zien hoe de machtscriteria verdeeld zijn over de verkopende en 

aankopende partij, met nogmaals de kanttekening dat het hier om een transactie gaat vanuit het 

blikveld van de verkoper, daar waar eerdere cases vanuit het blikveld van de koper zijn beschouwd. 

Voor wat betreft persoonlijkheid en kennis is te zien dat de perceptie van de verkopende partij over de 

persoonlijkheid van de aankopende partij niet al te gunstig is. Als reden hiervoor geeft de verkopende 

partij aan dat wat hem betreft er minder betrokkenheid en wil is wanneer men over het geld van een 

organisatie beslist, in plaats van over het eigen kapitaal. Wel heeft de aankopende partij volgens hem 

voldoende kennis van soortgelijke transacties en onderhandelingen. De verkopende partij had niet 
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FIGUUR 18- WINKELPAND SUPERMARKT 

direct behoefte aan middelen, en de 

aankopende partij kon deze 

eenvoudig inzetten, vandaar dat 

deze in de grafiek zijn aangegeven 

als onbeduidende staven, net zoals 

tijdsdruk, dit was voor beide partijen 

niet van belang. Alternatieven waren 

absoluut niet aan de orde. De 

verkopende partij had wat meer 

informatie ten aanzien van het 

object dan de aankopende partij, 

met name door de wetenschap dat 

de supermarkt niet uitgeplaatst kon 

worden. De verkopende partij heeft 

in de onderhandeling nog een aantal 

opties kunnen bedingen, zoals de 

vergoeding voor appartementen. 

Hierbij werd benadrukt dat dit eisen waren en dat wanneer de aankopende partij niet akkoord zou gaan 

de onderhandelingen gestaakt zouden worden. Voor beide partijen sloot het object goed aan bij de 

eigen strategieën en doelstellingen, hoewel dit voor de aankopende partij sterker was nadat zij de 

achterliggende gronden hadden aangekocht, hierdoor werd verwerving van het winkelpand een must. 

(ASE 8 - BEDRIJFSUNIT IN BEDRIJVENVERZAMELGEBOUW 

Een ondernemer met de behoefte om een nieuwe bedrijfsruimte aan te schaffen benaderde hiervoor 

een makelaar. De makelaar had in de verkoopportefeuille een object van 63 m2 binnen een 

bedrijfsverzamelgebouw. De ondernemer had een specifieke vraag vanwege de aard van zijn 

onderneming, zo moest het object goed ontsloten zijn, voldoende parkeerruimte bevatten en bij 

voorkeur op een hoekperceel liggen. De verkopende partij had samen met drie compagnons het 

bedrijvenverzamelgebouw ontwikkeld en er was sprake van leegstand in het pand. Een van de drie 

compagnons besloot daarop de bedrijfsunits tegen sterk gereduceerde prijzen aan te gaan bieden. Hij 

bood zijn units aan tegen een vraagprijs die ongeveer 10% lager lag dan de vraagprijs van de overige 

units. Door de makelaar werd namens de aankopende partij een bod gedaan wat circa 15% lager lag dan 

de oorspronkelijke vraagprijs. Hierop gaf de verkopende partij aan niet lager te willen gaan dan 

ongeveer 12% onder de oorspronkelijke vraagprijs. Vervolgens ontstond een onderhandeling waarbij 

beide partijen uit principe niet dichter bij elkaar wilden komen, ondanks dat de vraagprijs en geboden 

prijs nog slechts € 1000,- uit elkaar lag. De verkopende partij wilde een nacht slapen over het voorstel en 

in de tussentijd bood een van zijn compagnons, die de units aanbood tegen de oorspronkelijke 

vraagprijs, een exact gelijke unit aan de aankopende partij aan tegen het maximale bod wat de 

aankopende partij wilde doen. De onderhandelingen over de oorspronkelijke unit werden afgezegd en 

de aankopende partij sloot een deal met de nieuwe verkoper. In totaal heeft de onderhandeling een 

week geduurd. 

Zowel de eerste als de tweede, uiteindelijk aangekochte unit, sloten goed aan bij de doelstellingen en 

strategieën van de aankopende partij. Het object was strategisch goed gelegen en was een goede 

logistieke uitvalsbasis. Bovendien sloot het object qua omvang aan bij de ruimtevraag van de 

aankopende partij. Er is gedurende de onderhandelingen niet verder ingegaan op opties binnen de 

onderhandeling. Door de aankopende partij is nauwelijks tijdsdruk ervaren. Hij gaf aan het object graag 

te willen hebben, maar zou ook voldoende alternatieven kunnen vinden en hij had geen dringend 
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ruimtegebrek op zijn overige locaties. Het eerste alternatief wat zich aandeed was een reëel alternatief, 

het was exact hetzelfde object tegen een betere prijs. Overige alternatieven zijn niet beschouwd 

gedurende de onderhandeling. De aankopende partij had beschikking over voldoende middelen, hij kon 

direct uit eigen vermogen financieren. 

De aankopende partij had geen specifieke kennis voor wat betreft de aanschaf van een commercieel 

vastgoedobject . Derhalve heeft hij de makelaar als hulp ingeschakeld. Deze heeft namens hem de 

onderhandelingen gevoerd. 

Het object was ontwikkeld door de verkopende partij met als doel het te verkopen. Zij hadden behoefte 

aan middelen om elders te investeren en hadden te kampen met een hoger leegstandscijfer en 

tegenvallende verkopen. Zij hadden volgens de aankopende partij redelijk veel ervaring als particuliere 

beleggers. De verkopende partij werd door de aankopende partij getypeerd als flexibel, waarschijnlijk 

om de reden dat er tijdenlang geen units op de locatie verkocht waren en zij graag het geïnvesteerde 

bedrag terug zouden zien. Er deden zich af en toe alternatieve kopers aan maar beduidend minder dan 

zij in eerste instantie hadden verwacht. 

In de grafiek is te zien in hoeverre de machtscriteria speelden bij de aankopende partij en wat de 

perceptie was van de criteria van de verkopende partij . 
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Als we de verschillen in 

persoonlijkheid en kennis bij de 

aankopende en verkopende partij 

beschouwen is te zien dat deze niet 

al te veel van elkaar verschillen . De 

verkopende partij was redelijk 

ervaren in de sector, maar niet op 

een bedrijfsmatige manier. De 

aankopende partij had geen ervaring 

maar lost dit op door een makelaar in 

te schakelen. Qua 'persoonlijkheid' 

moest de verkopende partij een wat 

meer flexibele houding aannemen 

omdat zij, mede om financiële 

redenen, genoodzaakt waren de 

FIGUUR 19- BEDRIJFSUNIT units te verkopen. Dit is ook te zien 

aan de staven die middelen 

weergeven. De aankopende partij had middelen tot zijn beschikking en kon deze direct inzetten. De 

verkopende partij had een dringende behoefte aan middelen in die zin dat zij zo snel mogelijk hun 

investeringsbedrag terug wilden hebben om elders te investeren. Hierdoor nam ook de tijdsdruk toe. De 

aankopende partij had goede alternatieven, zelfs binnen hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw. De 

verkopende partij had gezien dat weinig potentiële kopers zich meldden voor de units. Beide partijen 

hadden volledige informatie omtrent het object. De verkopende partij omdat het hun eigendom was en 

de aankopende partij omdat deze de informatie kreeg via de makelaar. Opties hebben geen rol gespeeld 

gedurende de onderhandeling. Het object sloot perfect aan bij de doelstellingen en strategieën van de 

aankopende partij, daar waar de verkopende partij het object had aangekocht om zo snel mogelijk met 

winst te kunnen doorverkopen. 
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CASE 9- TENDER 

Een verantwoordelijke van een belegger in winkelvastgoed op Al-locaties in Nederland geeft tekst en 

uitleg van de wijze waarop een tenderproces, ook wel aanbesteding genoemd, verloopt. Deze case is 

van meer algemene aard dan de eerdere cases die zijn besproken, waarbij een onderhandeling voor een 

specifieke transactie werd besproken. Tenders zijn een veelvoorkomend verschijnsel in de sector, om 

die reden wordt ook deze manier van transactievorming besproken in dit onderzoek. Met het 

vergelijken van deze case met de gang van zaken in 'reguliere onderhandelingen' zoals in de vorige 

cases, wordt een meer compleet beeld gegeven van andere vormen van transacties in de commerciële 

vastgoedsector. 

De onderneming is ten tijde van de opkomst van de filialisering gestart met het aankopen van 

winkelvastgoed. Doelstelling is om het eigen vermogen van de onderneming te herinvesteren in 

winkelvastgoed. Het gaat hierbij vooral om lange-termijnbeleggingen en in mindere mate treden zij op 

als toeleverancier aan institutionele beleggers. De huurstroom van de onderneming bedraagt circa € 25 

miljoen op jaarbasis. De omvang van de portefeuille is circa € 450 miljoen. 

Bij een tender worden verschillende vastgoedondernemingen uitgenodigd om in te schrijven op een 

object of een groep objecten. De objecten worden dus door de verkopende partij aangeboden en de 

ondernemingen moeten voor een bepaalde datum en tijd de prijs die zij bereid zijn te betalen en 

eventuele aanvullende voorwaarden kenbaar maken aan de verkopende partij. De ervaring leert dat de 

verkopende partij vervolgens in onderhandeling gaat met één of meer partijen die een zo hoog 

mogelijke prijs tegen zo min mogelijk voorwaarden hebben geboden. 

De eerste stap in het tenderproces voor de eventuele aankopende partij is het inventariseren van de 

objecten. In de regel worden alle objecten bezocht en worden de specifieke kenmerken nader 

onderzocht. Wanneer alle informatie, voor zover mogelijk, beschikbaar is, kan de onderneming een prijs 

maken en eventueel aanvullende voorwaarden opstellen. 

De eerste beslissing die moet worden genomen is of het object aansluit bij de strategieën en 

doelstellingen van de aankopende partij, is er dus voldoende toewijding. Wanneer dit niet het geval is, 

om wat voor reden dan ook, kan de onderneming er voor kiezen niet op het verzoek van de verkopende 

partij in te gaan. Het is bovendien van belang om, met name in de huidige economische situatie, zonder 

voorbehoud van financiering te kunnen inschrijven en met zo min mogelijk voorwaarden. 

Gedurende een tender wordt door de inschrijvende partij nagenoeg altijd tijdsdruk ervaren, in die zin 

dat uiterste inschrijfdata vaak maar enkele dagen of weken vooruit zijn en er in de regel een grote groep 

objecten moet worden geïnventariseerd. De verantwoordelijke van de organisatie geeft aan dat zij veel 

kennis hebben op het gebied van tenders en dat zij goede contacten hebben met (potentiële) huurders. 

Zo kunnen zij op heel korte termijn beoordelen of een object geschikt zou kunnen zijn voor een 

specifieke huurder. Zij onderscheiden zich door zich te verplaatsen in de mogelijke huurders en zeggen 

veel inzicht te hebben in de prijs en voorwaarden voor het exploiteren van een goede winkel. 

Er wordt genoemd dat reputatie ontzettend belangrijk is in een tender. Wanneer de reputatie goed is 

wordt een partij uitgenodigd om in ieder geval in te schrijven, bi een slechte reputatie is zelfs dat niet 

het geval. Veel startende beleggers proberen zichzelf onder de aandacht te brengen bij verkopende 

partijen door in het begin bijzonder hoge prijzen te bieden en dit in de sector flink rond te vertellen, in 

de hoop dat zij uitgenodigd worden. Wanneer zij vervolgens bij de vast groep kandidaten zitten gaan zij 

meer markconform bieden. De veelal institutionele beleggers die tenders uitschrijven doen bij voorkeur 
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zaken met partijen waarmee zij 'voor de dag kunnen komen' en die een solide en betrouwbare reputatie 

hebben in de sector. 
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FIGUUR 20- TENDER 

De grafiek die de machtscriteria bij 

een tender weergeeft ziet er 

verschillend uit dan de grafieken die 

bij eerdere cases te zien waren. De 

perceptie van de aankopende partij 

ten aanzien van de machtscriteria 

van de verkopende partij is in deze 

niet aan de orde . Bij een tender 

wordt een opdracht uitgeschreven 

en wordt niet in overleg of 

onderhandeling getreden tot op het 

moment dat de meest geschikte 

kandidaat is uitgekozen . 

Voor wat betreft de macht van de 

aankopende partij kan worden 

gesteld dat deze bij een tender 

slechts succesvol zal zijn wanneer de partij op de punten persoonlijkheid (of reputatie), kennis, 

middelen, informatievoorziening en toewijding goed scoort. Bovendien spelen alternatieven geen rol bij 

een tender, er wordt slechts ingeschreven op het aangeboden pakket van objecten. Het is zaak om met 

zo min mogelijk voorwaarden, dus zo min mogelijk opties, in te schrijven en de tijdsdruk zal nagenoeg 

altijd hoog zijn. 

In feite kan een tender niet worden gezien als een vorm van onderhandeling, omdat niet met de 

tegenpartij in overleg wordt getreden over het 'te verhandelen goed'. Er wordt door de verkopende 

partij om een reactie gevraagd op basis van de door hen aangeleverde gegevens. Wanneer we de 

theorie omtrent onderhandelingen en besluitvorming eerder in dit onderzoek nader beschouwen 

komen we tot de conclusie dat bij een tender meer sprake is van een besluitvormingsproces dan van 

een onderhandelingsproces. Een individu, of organisatie, besluit namelijk om wel of niet op een tender 

in te gaan, tegen een prijs en voorwaarden die door hem zelf worden vastgesteld. De reactie van de 

verkopende partij bepaalt vervolgens of een (groep van) objecten gegund wordt. 

6.3 VERWERKING OUTPUT INTERVIEWS 

Nu alle cases beschreven zijn is het mogelijk om overeenkomsten en verschillen te zoeken ten aanzien 

van het optreden van de machtsindicatoren. Hiertoe wordt als eerste per case aangegeven welke 

machtscriteria hierin een leidende rol hebben gespeeld, voor zowel de aankopende partij als de 

(perceptie op) de verkopende partij. Vervolgens worden de grafieken per case vergeleken en gemiddeld 

om uitspraken te kunnen doen over de gemiddelde waarde van het optreden van de machtscriteria. Tot 

slot worden aanvullende constateringen uit de output van de interviews toegelicht. Het gaat om 

constateringen die niet zozeer meetbaar zijn als zijnde machtscriteria, maar die wel vaak genoemd 

werden door respondenten als invloedfactoren op de uitkomst van de onderhandeling. In Hoofdstuk 7 

worden de uitkomsten vervolgens verwerkt in conclusies ten aanzien van de invloed van macht op 

besluitvormingsprocessen in de vastgoedsector, waarmee de hoofdvraag van dit onderzoek wordt 

beantwoord. 
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LEIDENDE M CHTSCRITERIA 

Hieronder volgt een overzicht van de mathtscriteria die per case leidend zijn geweest voor de uitkomst 

van de onderhandelingen . Of deze criteria leidend zijn geweest kan niet alleen bepaald worden uit de 

score die is toegekend per criterium, een hoge score wil dus niet per definitie zeggen dat het criterium 

doorslaggevend is geweest. Dit wordt vooral bepaald door de reactie van de respondenten, zij hebben in 

alle gevallen zelf de nadruk gelegd op de criteria die volgens hen bepalend zijn geweest. 
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1. Winkelpand bedrijventerrein Toewijding Tijdsdruk 
Middelen Middelen (behoefte) 

2. Fitnesscentrum Toewijding Toewijding 
Middelen Opties 

Middelen (behoefte) 

3. Bovenwoningen Toewijding Opties 
Opties 
Tijdsdruk 

4. Wijkwinkelcentrum Toewijding Opties 
Persoonlijkheid 

5. Winkel met bovenwoningen Toewijding Opties 
Opties 

6. Winkelpand groothandel Toewijding Tijdsdruk 
Middelen Middelen (behoefte) 
Kennis 

7. Winkelpand supermarkt Toewijding Toewijding 
(verkoop) 

r-:--
Opties Alternatieven (waren er niet) 

8. Bedrijfsunit Toewijding Tijdsdruk 
Middelen Middelen (behoefte) 
Alternatieven 

9. Tender Middelen Niet van toepassing 
Informatievoorziening 
Tijdsdruk 

FIGUUR 21 ·OVERZICHT LEIDENDE MAtHTSCRITERIA PER CASE 

Het machtscriterium toewijding wordt door alle respondenten aangewezen als een van de leidende 

factoren. In paragraaf 5.5 hebben we al geconstateerd dat toewijding reeds ontstaat in het 

besluitvormingstraject wat vooraf gaat aan het besluit om te kopen of verkopen, en dus voorafgaat aan 

de onderhandeling. Wanneer er bij de betrokken partijen niet de overtuiging is dat een object aansluit 

bij de eigen portefeuille, doelstellingen en strategieën zal niet eens tot onderhandeling worden 

overgegaan . 

Ook het machtscriterium middelen komt bij nagenoeg alle cases naar voren als een leidende factor. In 

veel gevallen geeft de aankopende partij aan dat het direct in kunnen zetten van middelen 

doorslaggevend is geweest in de onderhandelingen, vooral wanneer er bij de verkopende partij een 

dringende behoefte was aan middelen. In case 1, 2, 6 en 8 is de behoefte aan middelen om elders te 

investeren zelfs de reden geweest om een object te verkopen. 

Opvallend is ook dat wanneer de verkopende partij behoefte had aan middelen ook tijdsdruk in alle 

gevallen doorslaggevend is geweest. Wanneer er een behoefte was aan middelen om elders te kunnen 

investeren lieten de meeste verkopende partijen ook aan de aankopende partij merken dat er haast 
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geboden was bij het sluiten van de transactie. Volgens een aantal respondenten bespoedigde het direct 

kunnen inzetten van middelen de transactie qua looptijd. 

In een aantal gevallen werden opties als leidend criterium benoemd. De opties die konden worden 

besproken binnen de onderhandeling waren voor veel partijen, zowel kopers als verkopers belangrijk, 

althans volgens de perceptie van de kopers ten aanzien van de verkopers. In sommige gevallen ging het 

om aanvullende opties die werden meegenomen in de onderhandeling, zoals een renovatie, in andere 

gevallen ging het om afnamemomenten of andere financiële opties. In case 5 leidden de opties er zelfs 

toe dat een uiteindelijke aankoop werd afgeblazen. 

Eenmaal werd als leidend criterium persoonlijkheid, houding en reputatie genoemd, in case 4, om de 

reden dat de aankopende partij en de verkopende partij vaker zaken met elkaar hebben gedaan en hier 

ook in de toekomst de voorkeur voor hadden. In alle andere gevallen werd dit criterium altijd genoemd 

als uiterst belangrijk, maar nooit als leidend criterium. 

In case 6 wordt door de aankopende partij kennis genoemd als leidend criterium. Deze partij was zeer 

ervaren met het specifieke vakgebied, maar had ook bijzonder veel kennis ten aanzien van de 

technische kant van het object. De verkopende partij had geen ervaring met vastgoedtransacties en had 

weinig technische kennis. In alle andere gevallen werd kennis door de respondenten als zeer belangrijk 

gezien, maar tegelijkertijd ook als vanzelfsprekend beschouwd. Alle respondenten hadden ruime 

ervaring binnen de vastgoedsector en hadden vaker onderhandelingen over soortgelijke transacties 

gevoerd. In de gevallen wanneer zij de indruk hadden dat de verkopende partij minder kennis had werd 

dit in alle gevallen, behalve bij case 6, gecompenseerd door het inschakelen van een makelaar. Op die 

manier was er toch voldoende kennis in huis. 

In case 7 wordt het gebrek aan alternatieven bij de (in dit geval) aankopende partij genoemd als leidend 

criterium. Het object wat werd aangeboden door de verkopende partij stond op een key-locatie en de 

ontwikkeling van het plan ging niet door wanneer niet tot overeenstemming kon worden gekomen. Dit 

heeft volgens de verkopende partij een grote impact gehad op de onderhandelingen, de verkoopprijs en 

de opties. In case 8 zorgde een reëel alternatief ervoor dat de eerste onderhandelingen werden gestaakt 

en de aankopende partij een soortgelijk object kocht om de reden dat met deze verkopende partij 

sneller overeenstemming kon worden bereikt. 

Bij case 9 - een tender, speelt de perceptie op de machtscriteria van de verkopende partij geen rol 

omdat niet in overleg wordt getreden met elkaar. Hier is het belang van informatievoorziening veel 

groter, omdat op zeer korte termijn een goed doordacht bod moet worden gedaan. Er is bij een tender 

geen ruimte tot onderhandeling dus moet op basis van de beschikbare informatie geboden worden. 

GEMIDDELD OPTREDEN VAN MACIITSCRITERIA 

In onderstaande grafiek worden de waarderingen die gegeven zijn aan de machtscriteria opgeteld en 

gemiddeld ten opzichte van elkaar. Er was sprake van 9 cases waarbij voor ieder machtscriteria een 

waarde is toegekend. Deze waarden zijn bij elkaar opgeteld en zijn, om het gemiddelde van de macht 

van de aankopende partij te berekenen, gedeeld door 9. Voor het gemiddelde van de perceptie op de 

macht van de verkopende partij is het totaal gedeeld door 8; de case waarin de tender werd besproken 

is niet meegenomen omdat hier geen waarden waren en deze dus de gemiddelden onevenredig 

negatief zouden beïnvloeden. 

Met deze gemiddelden is het mogelijk de uitkomsten van de interviews vanuit een meer rekenkundige 

invalshoek dan in de vorige paragraaf te analyseren. De gegevens voor wat betreft de perceptie op de 
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macht van de verkopende partij bij een tender zijn niet meegenomen in de gemiddelden omdat dit niet 

meespeelt bij een tender. 
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FIGUUR 22- GEMIDDELDEN MACHTSCRITERIA 

Wat opvalt is dat persoonlijkheid, 

houding en reputatie net als kennis 

als belangrijk wordt benoemd en 

beoordeeld door de respondenten. 

Toch hebben we uit de vorige 

paragraaf kunnen zien dat deze 

criteria zelden leidend zijn geweest 

bij de onderhandelingen. Kennis 

wordt als vanzelfsprekend 

aangenomen en nagenoeg alle 

respondenten beweren van zichzelf 

en van de tegenpartij dat zij 

voldoende ervaring hebben als 

onderhandelaars om met de juiste 

houding, persoonlijkheid en 

reputatie naar buiten te treden. 

Wanneer dit bij de tegenpartij 

wellicht niet het geval was werd, zoals eerder gesteld, volgens de respondenten in nagenoeg alle 

gevallen een makelaar ingeschakeld om dit te compenseren. 

Zoals te zien is in de grafiek is de gemiddelde waardering van het machtscriterium middelen hoog bij 

aankopende partijen en laag bij verkopende partijen. Dit komt overeen met de bevindingen uit de vorige 

paragraaf. Veel kopers geven aan dat het tot de beschikking hebben van voldoende middelen van 

invloed is op de uitkomst van de onderhandeling. Bovendien hebben zij in een aantal gevallen de indruk 

dat de verkopende partij over onvoldoende middelen beschikt en dit een van de redenen is om tot een 

transactie te komen. 

Het criterium alternatieven wordt bij beide partijen laag gewaardeerd. In de meeste onderzochte cases 

waren alternatieven nauwelijks van invloed, vanwege het veelvuldig aanwezig zijn van alternatieven 

door de huidige marktsituatie, of de alternatieven waren dusdanig irreëel dat zij buiten beschouwing 

werden gelaten. 

Informatievoorziening wordt hoog gewaardeerd. In de meeste gevallen heeft de aankopende partij alle 

benodigde informatie ten aanzien van een object, mede door de kennis en ervaring op het vakgebied. 

De verkopende partij heeft in nagenoeg alle gevallen de volledige informatie. De aankopende partijen 

hebben allemaal de perceptie dat de verkopende partij alle informatie heeft omdat zij het object nu 

eenmaal in bezit hebben. 

Tijdsdruk speelt wanneer we kijken naar de gemiddelden meer bij de verkopende partijen dan bij de 

aankopende partijen. In de behandeling van de cases is reeds opgemerkt dat bij een behoefte aan 

middelen bij de verkopende partij ook vaak tijdsdruk meespeelt. In de meeste gevallen werden de 

objecten aangeboden aan de aankopende partij en waren zij niet heel specifiek op zoek, waardoor ook 

de tijdsdruk in mindere mate werd ervaren. Het machtscriterium opties speelde volgens de aankopende 

partijen net zoveel voor de verkopende partijen als voor zichzelf, kijkend naar het gemiddelde. In de 
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uitwerking van de cases blijkt ook dat deze soms wel, soms niet meespelen. Ook leiden opties soms tot 

voordeel en soms tot nadeel in de onderhandeling. 

De toewijding lijkt volgens de gemiddelden vooral belangrijk bij de aankopende partij, wat ook te zien 

was in de voorgaande paragraaf. Vermoedelijk komt dit doordat de toewijding reeds in het voortraject 

wordt bepaald. 

ÄANVULLENIJE CONSTA I ERINGE.N 

Vanwege de opzet van het praktijkonderzoek, het interviewen van professionals aan de hand van open 

vragen, zijn lang niet alle gegevens die voortkomen uit de gesprekken te vangen in schema's, tabellen of 

grafieken. Het stond de respondenten gedurende de interviews vrij om extra toelichting te geven op 

zaken die zij zelf van belang achtten in het kader van het onderzoeksthema -de invloed van macht op 

besluitvormingsprocessen bij vastgoedtransacties. In veel gevallen maakten de respondenten gebruik 

van deze mogelijkheid en op basis van die informatie kunnen aanvullende constateringen worden 

gedaan. 

Zo was er in veel gevallen sprake van dat de respondenten, ofwel kopers, niet specifiek op zoek waren 

naar een object. In 6 van de 9 cases werd een object willekeurig aangeboden aan de aankopende partij . 

In sommige gevallen werden objecten aangeboden om financiële redenen, in andere gevallen om 

eerdere samenwerking. Soms kwam ook de reden van aanbod niet eens boven tafel. Een aantal van de 

respondenten gaf aan het vermoeden te hebben dat dit het gevolg was van de huidige economische 

omstandigheden en de economische omstandigheden in de vastgoedsector. Voor wat betreft de meeste 

typen objecten is een overschot op de markt (onder andere op de kantorenmarkt, won ingmarkt, 

bedrijfsruimtenmarkt, aldus Dynamis, 2010 en woningmarktcijfers.nl, 2011) . Ondanks dat de 

respondenten aangeven dat wanneer met commerciële doeleinden in vastgoed wordt gehandeld er 

vaker sprake is van het aanbieden van objecten in plaats van gericht zoeken, lijkt dat nu nog grotere 

vormen aan te nemen. 

Volgens de meeste respondenten leidt het aangeboden krijgen van een object, wanneer men hier niet 

gericht naar op zoek was, in ieder geval tot minder tijdsdruk in de onderhandeling. Ten aanzien van het 

criterium alternatieven was de algemeen heersende opvatting dat hier niet naar gekeken wordt in het 

geval van een aanbod . Een veel gehoorde opmerking is 'als deze transactie niet wordt afgerond dient 

zich wel weer een nieuwe aan' . Voor wat het criterium alternatieven is er dus sprake van een 

opmerkelijke situatie; aan de ene kant zijn alternatieven alom aanwezig - mede door de huidige 

marktsituatie, en dus van grote invloed, maar aan de andere kant leidt dit tot een 'onderwaardering' 

van het criterium alternat ieven bij de respondenten. Alternatieven worden als vanzelfsprekend 

beschouwd en derhalve minder hoog gewaardeerd qua invloed. 

Een aantal respondenten beschreef het belang van persoonlijkheid, houding en reputatie in relatie tot 

de eigen onderhandelkwaliteiten. De meningen over 'wat is goed onderhandelen' liepen sterk uiteen. 

Soms werd flexibiliteit als een voordeel gezien, soms als een nadeel. Soms was het beter om hard te zijn 

in een onderhandeling, soms beter van niet. In ieder geval vonden de respondenten die dit criterium 

extra benadrukten dat er geen 'ultieme onderhandelhouding' is, maar dat dit per geval kan verschillen, 

waarbij vooral een wisselwerking plaatsvindt tussen de eigen houding en de houding van de tegenpartij . 

Hier lijkt dus sprake te zijn van sociaal wenselijk gedrag, ongeacht wat dan als sociaal wenselijk zou 

moeten worden beschouwd. Door veel respondenten werd deze sociale wenselijkheid getypeerd als het 

hebben van een 'klik' met de tegenpartij. 
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De Zone of Possible Agreement (ZOPA) wordt nauwelijks door respondenten genoemd als leidend voor 

de uitkomst van de onderhandelingen. In sommige gevallen is door de aankopende partij wel een 

Reservation Price (RP) in gedachten, maar hier wordt nauwelijks aandacht aan besteed gedurende de 

onderhandeling. Uiteindelijke koopprijzen worden volgens de meeste respondenten marktconform 

bepaald in het vooronderzoek en hier wordt net zo snel van afgeweken als dat deze wordt 

aangehouden. Kopers zijn niet tot nauwelijks bewust bezig met de range die zij hebben in prijs of 

voorwaarden, dit wordt meer gevoelsmatig bepaald. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen het theoretische deel van dit onderzoek, wat 

hoofdstuk 2 tot en met 5 besloeg, en het empirische deel van dit onderzoek in hoofdstuk 6. In het 

laatstgenoemde hoofdstuk zijn de praktijkcases weergegeven en de belangrijkste bevindingen hieruit 

zijn in kwalitatieve zin verwerkt. Het is, zoals werd uitgelegd in de onderzoeksopzet, niet de bedoeling 

om met het empirisch onderzoek kwantitatieve bewijzen te vinden voor de invloed van macht op 

onderhandelingen bij vastgoedtransacties. Wel wordt op een kwalitatieve manier literatuuronderzoek 

gekoppeld aan praktijkonderzoek, waardoor conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het 

functioneren van besluitvorming, onderhandeling en het optreden van machtsindicatoren bij 

vastgoedtransacties. Deze conclusies worden weergegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. In 

de tweede paragraaf worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

7.1 CONCLUSIES 

Uit het literatuuronderzoek is gebleken op welke manier individuele besluitvormingsprocessen 

verlopen. In een besluitvormingsproces worden verschillende stappen doorlopen die in chronologische 

volgorde leiden naar de beslissing om tot actie over te gaan. Een onderhandeling is te zien als een 

groepsbesluitvormingsproces, waarbij meer dan één partij het besluit heeft genomen met elkaar samen 

te werken, maar nog conflicterende belangen heeft ten aanzien van de manier waarop samen te 

werken. In het specifieke geval van een vastgoedtransactie wordt het individuele besluitvormingsproces 

om te komen tot een aankoop doorlopen aan de hand van chronologische stappen waarbij het object 

wordt beoordeeld aan de hand van verschillende criteria en wordt getoetst aan de doelstellingen en 

strategieën van de organisatie. Vervolgens wordt in onderhandeling getreden over de voorwaarden van 

de transactie en wordt de vorm van de transactie verder gespecificeerd. 

Zowel besluitvorming als onderhandeling wordt beïnvloed door vele factoren, die niet altijd eenvoudig 

meetbaar zijn. Beiden worden beïnvloed door onder andere emoties, eerdere ervaringen, normen, 

waarden of macht. De natuurlijke gedragingen van personen maken dat zij niet altijd even rationeel zijn 

in het onderhandelen en nemen van beslissingen. 

Eén van de factoren die van invloed is op besluitvormingsprocessen en onderhandelingen bij 

commerciële transacties in de vastgoedsector is macht. Macht kan verschillende vormen aannemen 

maar in het geval van een onderhandeling zal macht in de regel de vorm van wederzijds open overleg 

aannemen. Dit wil zeggen dat machtsengelijkheid niet zozeer sociaal-maatschappelijk van aard is maar 

meer gebaseerd is op kenmerken die maken dat een partij 'een streepje voor heeft' op de tegenpartij. 

Uit het literatuuronderzoek volgt dat deze kenmerken, ofwel machtscriteria de volgende zijn; 

Informatievoorziening; 
Kennis; 
Tijdsdruk; 
Alternatieven; 
Opties; 
Toewijding; 
Houding, persoonlijkheid en reputatie; 
Middelen. 

Deze machtscriteria zijn als uitgangspunt genomen voor het beschouwen van 9 praktijkcases, die door 

middel van interviews door 7 professionals in de sector zijn aangeleverd. Alle professionals hadden, of 

werkten voor, een organisatie die met commerciële doeleinden bij vastgoedtransacties betrokken zijn. 
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In 7 van de cases was sprake van een aankooptransactie, in 1 van de cases van een verkooptransactie en 

in 1 case van een tender. 

De eerste tegenstelling die optreedt tussen het theoretisch onderzoek en het empirisch onderzoek is de 

constatering dat door partijen in een onderhandeling niet bewust met een Reservation Price (RP) of een 

Zone of Possible Agreement (ZOPA) wordt gewerkt. Prijzen en voorwaarden worden in het individuele 

besluitvormingstraject marktconform bepaald. Eventuele afwijking hiervan vindt niet zozeer plaats 

binnen een vastgestelde range (ZOPA), maar wordt op gevoel, of op basis van externe invloeden 

bepaald. 

Uit de interviews bleek bovendien dat niet alle machtscriteria die genoemd werden in het theoretisch 

deel van dit onderzoek een rol speelden bij commerciële vastgoedtransacties. Wanneer zij wel een rol 

speelden was die niet in alle gevallen evenveel bepalend voor de uitkomst van de onderhandelingen. 

Ten eerste blijkt dat het criterium toewijding niet tijdens de onderhandeling ontstaat maar reeds in het 

voortraject van individuele besluitvorming. Kennis wordt door alle respondenten als vanzelfsprekend 

beschouwd, gezien het feit dat zij zich beroepsmatig bezighouden met commerciële 

vastgoedtransacties. Wanneer geen kennis aanwezig is wordt gebruik gemaakt van een makelaar om dit 

te compenseren. 

Het criterium persoonlijkheid, houding en reputatie wordt door iedere respondent als zeer belangrijk 

beschouwd, maar is niet leidend in de onderhandelingen. Bovendien is dit criterium lastig te waarderen 

omdat het zeer situatiespecifiek is. Het direct kunnen inzetten van middelen daarentegen wordt door 

iedere respondent als zeer belangrijk beschouwd, maar blijkt ook leidend te zijn in de uitkomst van 

onderhandelingen. Wanneer de aankopende partij de perceptie heeft dat de tegenpartij behoefte heeft 

aan middelen is hier nagenoeg altijd ook tijdsdruk aan gekoppeld. Deze tijdsdruk speelt nauwelijks voor 

aankopende partijen omdat, mede door de huidige situatie op de vastgoedmarkt, zelden specifiek naar 

objecten wordt gezocht maar deze worden aangeboden aan de aankopende partijen. Dit houdt verband 

met het criterium alternatieven, die zo alom aanwezig zijn op de markt dat deze aan betekenis en 

invloed in de onderhandeling verliezen. 

In Figuur 23 op de volgende pagina is een totaaloverzicht gegeven van het functioneren van individuele 

besluitvorming en onderhandelingen bij vastgoedtransacties en de rol van macht daarin. 

In het bovenste blok 'individuele besluitvorming' is te zien op welke manier beide partijen - de 

aankopende en verkopende partij, het proces van individuele besluitvorming doorlopen alvorens zij over 

gaan tot de beslissing 'kopen of verkopen'. Volgend uit de conclusies van het praktijkonderzoek worden 

de criteria kennis en toewijding al in het individuele deel van het schema toegevoegd. Wanneer de 

beslissing is genomen komen de partijen terecht in een proces van (coöperatieve) groepsbesluitvorming. 

De ZOPA (Zone of Possible Agreement) die naar aanleiding van het literatuuronderzoek aan het schema 

werd toegevoegd is verwijderd naar aanleiding van de bevindingen uit het praktijkonderzoek. 

De overige machtscriteria zijn van invloed op de daadwerkelijke onderhandeling tussen de partijen en 

de machtscriteria die uit het praktijkonderzoek als leidend naar voren zijn gekomen zijn vetgedrukt in 

het schema. 
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FIGUUR 23- DE INVLOED VAN MACHT OP ONDERHANDELINGEN BIJ COMMERCIËLE VASTGOEDTRANSACTIES 

7.2 AANBEVEL INGEN AAN AANKOPENDE PARTIJEN DIE MET COMMERCIËLE DOELEINDEN IN 

VASTGOED HANDELEN 

Het doel van dit onderzoek was om middels literatuuronderzoek en empirisch onderzoek de rol te 

bepalen die macht speelt op besluitvormingsprocessen bij transacties op de vastgoedmarkt, tussen 

partijen die met commerciële doeleinden in vastgoed handelen. Dit onderzoek leidt tot meer 

bewustwording rond het thema waardoor aanbevelingen kunnen worden gedaan aan aankopende 

partijen in een onderhandeling rond een commerciële vastgoedtransactie. 

Waar aankopende partijen zich in ieder geval bewust van moeten zijn gedurende een onderhandeling, 

gebaseerd op de conclusies die zijn getrokken aan de hand van het onderzoeken van een (klein) aantal 

praktijksituaties, zijn de volgende zaken; 

Tijdsdruk is een nadeel in de onderhandelingen, met name voor de verkopende partij . Wanneer 

er sprake is van tijdsdruk zijn personen in onderhandelingen eerder geneigd concessies te doen 

en fouten te maken. Tijdsdruk bij de verkopende partij kan, in navolging van het bovenstaande, 

voordeel opleveren voor de aankopende partij, vooral wanneer er om financiële redenen 

verkocht wordt; 

Zorg dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn en dat deze direct kunnen worden 

ingezet. Vooral bij een verkopende partij die om financiële redenen over wil gaan tot een 

transactie zal dit een voordeel opleveren in de transactie en de uitkomst en looptijd van de 

onderhandeling positief beïnvloeden; 
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Bedenk goed of er binnen de onderhandeling mogelijkheden, of opties zijn. Flexibiliteit ten 

aanzien van opties, zowel voor de aankopende als verkopende partij, leidt tot betere 

uitkomsten in de onderhandeling. Een optie die wordt benoemd door de verkopende partij kan 

voor de aankopende partij onbeduidend zijn, maar kan wel bepalend zijn voor het succes van 

de onderhandeling en de bereidheid om ten aanzien van andere opties of verkoopprijs 

concessies te doen. 

Alternatieven worden, doordat ze alom aanwezig zijn in de huidige marktsituatie, nauwelijks 

hoog gewaardeerd door aankopende partijen qua invloed op de onderhandeling. Deze 

alternatieven zijn echter voor de verkopende partij van grote invloed; aankopende partijen 

hebben in deze marktsituatie een legio aan alternatieven terwijl een verkopende partij slechts 

een enkel alternatief heeft (namelijk de aankopende partij). Door als aankopende partij deze 

alternatieven hoger te waarderen en hier meer bewust van te zijn kan voordeel worden 

behaald in de onderhandeling; 

Besteed aandacht aan de manier waarop de tegenpartij wordt benaderd. Welk gedrag past bij 

de eigen persoonlijkheid en hoe wordt dit ontvangen? Wat is de eigen reputatie? Wat is de 

algemene houding in een onderhandeling, flexibel of juist hard? Een goede onderhandelaar 

weet zich aan te passen aan een specifieke situatie, kan zich verplaatsen in de belangen en 

doelen van de tegenpartij en weet het gedrag af te stemmen op de tegenpartij. 

7.3 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Zoals eerder gesteld is dit onderzoek kwalitatief van aard en heeft het vooral als doel om theoretische 

kennis te toetsen aan een klein aantal praktijksituaties. Het onderzoek is exploratief en biedt een aanzet 

voor verder onderzoek rond het thema macht, maar ook rond besluitvormingsprocessen en 

onderhandelingen binnen de vastgoedsector. 

In dit onderzoek heeft de nadruk vooral gelegen op het integreren van theorieën uit de 

gedragsecanomie en psychologie om het optreden van macht bij commerciële kooptransacties te 

kunnen identificeren. Met het typeren van een aankoopproces en het benoemen van machtscriteria die 

invloed hebben op transacties is in kwalitatieve zin een aanzet gegeven ter ontdekking van de 

daadwerkelijke invloed die de criteria hebben. Nader onderzoek zou zich kunnen richten op het 

kwantitatief onderzoek naar de invloed van macht. Naar aanleiding van dit onderzoek zou op basis van 

een groot aantal cases, waarbij de cases vergelijkbaar van aard zijn, een onderzoek kunnen worden 

gedaan naar bijvoorbeeld de invloed van de machtscriteria op de uiteindelijke transactieprijs of de 

looptijd. Dit om te onderzoeken of de invloed van de machtscriteria ook bij een grotere (significante) 

populatie optreedt. 

De gebruikte cases zijn bevooroordeeld in die zin dat, waarschijnlijk door de huidige 

marktomstandigheden, in hoofdzaak cases zijn onderzocht waarbij een koper een object kreeg 

aangeboden. Nader onderzoek zou moeten worden verricht naar het optreden van de machtscriteria 

onder andere marktomstandigheden en in vraagsituaties. 

De machtscriteria genoemd in het onderzoek zijn kunnen in de meeste gevallen meetbaar gemaakt 

worden. Uit het literatuuronderzoek blijkt echter dat veel meer factoren van invloed zijn op de uitkomst 

van een onderhandeling, zoals emotie, normen, waarden, onderbuikgevoel en eerdere ervaringen. Deze 

factoren zijn vaak bepaald door de natuurlijke gedragingen van personen. Het verdient de aanbeveling 

om de rol van deze menselijke gedragingen nader te onderzoeken in relatie tot de machtscriteria. 

61 





LITERATUUR 

Atherton, E. & French, N. & Gabrielli, L. (2008). Decision theory and real estate development: a noteon 

uncertainty. Journol of Europeon real estate research, vol.1 n.2, pp.162-182 

Baarda, D. & Goede, M. de (2006) . Basisboek methoden en technieken. Houten: Noordhoff 

Barmentloo, S. (2009) . Vastgoed= emotie?. Afstudeerscriptie postacademische MRE opleiding, Tilburg: 

TiasNimbas 

Black, R. & Brown, M. & Diaz lil, J. & Gibler, K. & Grissom, T. (2003). Behaviaral research in real estate: A 

search for the boundaries. Journol of real estate practice and education, vol. 6 n.1, pp.85-112 

Blokhuis, E. & Leengoed, T. van & Schaefer, W. & Snijders, C. & Vries, B. de (s.d .). Measuring power in 

planning negatiation processes. Eindhoven, TU/e 

Bobot, L. (2008). Teaching negotiation for town planners in France. Journol of Europeon real estate 

research, vol.1 n.2, pp.183-200 

Boon, V. van der & Mare!, G. van der (2009). De Vastgoedfraude. Miljoenenzwendel aan de top van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Amsterdam: Nieuw Amsterdam 

Both, D. (2010) . Functionele vermindering van vastgoed, wat zijn de opties? Afstudeerscriptie MSRE, 

Amsterdam: ASRE 

Brown, M. & Teernstra, T. (2008). Examining investor perceptions of obsolescence and value through a 

behavioural economics lens. Journol of Europeon real estate research, vol.1 n.3, pp.267-290 

Dixit, A. & Nalebuff, B. (1991) . Thinking strategically. New Vork, W.W. Norton 

Dorresteijn, A. & Kaar, R. van het (2008). De juridische organisatie van de onderneming. Deventer: 

KI uwer 

Dynamis (2010). Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2010. Opgehaald op 13 juni 2011 van 

htto://www.dynamls.nl/5000461-2cd2/sprekende-cljfers/bedrilfsrulmtemarkten/sprekende-cijfers-

bed ri jfsrui mtem arkten .as px 

Dynamis (2011). Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2011. Opgehaald op 13 juni 2011 van 

http ://www .dyna mis. nl/5000500-739a/sprekende-cilfe rs/spreke nde cijfers-ka ntorenma rkten-

2011/sprekende-cl[fers-kan toren ma rkten-20 ll.aspx 

Enk, W. van (2011, februari) . 10 jaar PropertyNL. PropertyNL, pp. 23-26 

Festen-Hoof, K. & Rijlaarsdam, A. (Eds.) (2005) . Recht voor ingenieurs. Delft: VSSD 

Foucault, M . (1995) . Discipline & Punish. New Vork: Vintage books 

French, N. & French, S. (1997) . Decision theory and real estate investment. Journol of property valuation 

and investment, vol.15 n.3, pp.226-232 

63 



Greenhalgh, L. & Neslin, S. & Gilkey, R. (1985). The effects of negotiator preferences, situational power, 

and negotiator personality on outcomes of business negotiations. The academy of management jou mal, 

vo/.28 n.l, pp. 9-33 

Ham, L. van (2008). Blauwdruk voor zachte waarden. Afstudeerscriptie Bouwtechnische Bedrijfskunde, 

Tilburg: Avans Hogeschool 

Hart, H. 't & Dijk, J. van & Goede, M. de & Jansen, W & Teunissen, J. (1998). Onderzoeksmethoden. 

Amsterdam: Boom 

Have, G. ten (2010). Ethiek en vastgoed. Groningen: Noordhoff 

Janssen, I. (2011). Adaptive decision making in multi-stakeholder retail planning. Proefschrift. 

Eindhoven: TU/e 

Jongbloed, T. (2004). Energiezuinige nieuwbouw: Een geval van koehandel? Afstudeerscriptie Faculteit 

Technologie en Management, Eindhoven: TU/e 

Kahneman, D. & Tversky, A. (1986). Rational Choice and the framing of decisions. The joumal of 

business, vo/.59 n.4, pp. 251-278 

Kramer, R. & Messick, D. (eds.) (1995). Negotiation as a socio/ process. Thousand Oaks, Cal.: Sage 

Kreps, D. (1990). Game theory and economie model/ing. Oxford: Oxford University Press 

Kousemaker, F. de & Agt, M. van (2007). Praktijkaspecten vastgoed. Groningen: Wolters-Noordhoff 

Lavidge, R. & Steiner, G. (1961). A model for predicitve measurements of advertising effectiveness. 

Joumal of marketing, vo/.25 n.6, pp. 59-62 

Leengoed, T. van. (2007). Krachtenspel planontwikkeling inzichtelijk. Afstudeerscriptie Faculteit 

Bouwkunde, Eindhoven: TU/e 

Leeuw, A. de (2002). Bedrijfskundig management. Assen: Van Gorcum 

Linstone (1984) in Parkin, J. (1994). A power model of urban infrastructure decision-making. Geoforum, 

vo/.25 n.2., pp. 203-211 

Mastenbroek, W. (1993). Macht, organisatie en communicatie. Heemstede: Holland Business 

Publications 

Mosmans, A. (2005). Ondememingssucces, hoe organisaties hun eigen toekomst creëren. Amsterdam: 

KI uwer 

Mulder, M. (1984). Omgaan met macht. Ons gedrag met en tegen elkaar. Amsterdam: Elsevier 

Mulder, M. (2004). De logica van de macht. Schiedam: Scripturn 

Muthoo, A. (2000). A non-technica! introduetion to bargaining theory. World economics, vo/.1 n.2, pp. 

145-166 

64 



Mostert, J. (2010, april) . Optimisme overheerst op Vastgoedmarkt Trends Congres. Vastgoedmarkt, pp. 

30-31 . Opgehaald op 26 januari 2011 van 

http://epub02.publitas.ni/Vastgoedmarkt/21/magazine.php7spread=30#/spreadview/30/ 

Nash, J. (1950) . The bargaining problem. Econometrica, vol. 18 n.1, pp. 97-109 

Parkin, J. (1994). A power model of urban infrastructure decision-making. Geoforum, vol.25 n.2., pp. 

203-211 

Pfrang, D. & Wittig, S. (2008) . Negotiating office lease contracts. Joumal of Europeon Real Estate 

Research, vol.1 n.1, pp. 88-105 

Raiffa, H. & Richardson, J. & Metcalfe, D. (2007). Negotiation analysis. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press 

Robbins, S. & Judge, T. (2009). Organizational behavior. New Jersey: Pearson 

Roulac, S. (red .) (1999). Ethics in real estate. Boston: Kluwer 

Scheltens, R. (1998). Cultuurverandering in complexe organisaties. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie 

Schermer, K. (1997). Strategisch onderhandelen. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum 

Simon, H. (1959). Theories of decision making in economics and behaviaral science. American Economie 

Review, pp.253-283 

Thompson, L. (ed .) (2006). Negotiation theory and research. New Vork: Psychology press 

Tweede Kamer der Staten Generaal (2003). Eindrapport parlementaire enquêtecommissie 

bouwnijverheid. Kamerstuk 28 244 nr. 6 

Ven, M . van der & Verhallen, T. (s.d.) Cognitieve effecten van reclame. Artikel in het kader van 

Marketing en Marktonderzoek, FEW, KUB, verkregen op 3 mei 2011 van 

http://amo.uvt.nl/show.cgi7ficl=6863 

Wiegman, 0. & Wilke, H. (Eds.) (1987). Macht en beïnvloeding. Deventer: Van Loghum Slaterus 

Winsemius, P. (1999) . The emotional revolution, a new challenge to leaders. Publicatie van McKinsey & 

Company Amsterdam 

Woningmarktcijfers.nl (2011) . Rapport Nederland 2011 1e kwartaal. Opgehaald op 13 juni 2011 van 

http://www.woningmarktcijfers.nl/include/php/secure downlaad.php?file=rapport nedertand 2011 1 

QQf 

Wijnen, G. & Storm, P. (2007). Projectmatig werken. Houten: Spectrum 

www.dtz.ni - Kenniscentrum 

www.fakton .nl - Kennis 

www.joneslanglasalle nl - Onderzoek 

www.negotiatlons.com 

www.wikipedla.nl 

65 





BIJLAGE 1 - RESPONDENTEN 

Lee Foolen 

Foolen en Reijs Vastgoed 

Rene Klumpes 

KOM Beheer 

Claudia de Baerdemaker - Fransen 

DBN Groep 

Frank en Eric Walther 

Walther Vastgoed 

Sjoerd Meijers 

MVGM Bedrijfshuisvesting 

Pieter Loeffen 

Dela Vastgoed 

Frank Punte 

Sligro Food Group - Vastgoed 

dinsdag 3 mei 2011 

maandag 9 mei 2011 

maandag 9 mei 2011 

vrijdag 13 mei 2011 

maandag 16 mei 2011 

donderdag 19 mei 2011 

vrijdag 20 mei 2011 

67 



BIJLAGE 2 - VRAGENLlJST INTERVIEWS 

Naam: 
Bedrijf: 
Datum: 

Typering onderneming: 
- Wat is de rechtsvorm? 

- Wat zijn de kernactiviteiten? 
- Wat zijn de doelstellingen en strategieen t.a.v. verwerving? 
- Wat is (globaal) de portfolio van het bedrijf? 
- Wat is de managementstructuur en op welke manier zijn verantwoordelijkheden t.a .v. verwerving 
verdeeld? 

- Wat is de jaaromzet en welk percentage van de jaaromzet komt voort uit aan- en verkoop van 
commercieel vastgoed? 

De Case: 
- Wat voor type object is het? 
- Wat is het BVO? 
- Is er een overeenkomst tot stand gekomen? 
- Wat is de uiteindelijke prijs en het verloop in prijs (betaalde prijs-gewenste prijs-maximaal 
haalbaar)? 
- Wat was de looptijd van de onderhandeling van initiatief tot aankoop? 

Macht in de onderhandeling: 
- Op welke manier sluit het object aan bij de strategieen of portfolio, of wei wat is de reden van 
verwerving (toewijding)? 
- Welke onderhandelpunten zijn aan bod gekomen, wat is de range die hierin zat (ZOPA) en wat was 
de uiteindelijke uitkomst (opties)? 
- Is er op enige manier tijdsdruk ervaren en in welke mate (tijdsdruk)? 
- Welke info was voorhanden ten aanzien van het object en hoe volledig was het beeld wat ontstond 
van het object met bijbehorende risico's en opbrengsten (informatievoorziening)? 
- Wat waren de alternatieven buiten de onderhandeling en hoe reeel waren deze (alternatieven)? 
- Waren er voldoende middelen voorhanden en konden deze op korte termijn worden ingezet 
(middelen)? 
- Was er voldoende kennis beschikbaar op het specifieke vakgebied van het object, was er voldoende 
ervaring met soortgelijke objecten (kennis)? 
- Hoe zou u uzelf typeren als persoon, maar ook als onderhandelaar in deze specifieke situatie en wat 
denkt u dat uw reputatie is ten aanzien van de tegenpartij (houding, persoonlijkheid en reputatie)? 

Perceptie: 
- Had u de indruk dat het object voldoende aansloot bij de strategieen en portfolio van de 
tegenpartij? 
- Wat was uw perceptie van de reputatie, persoonlijkheid en onderhandelcapaciteiten van de 
tegenpartij? 
- Wat was uw indruk van de onderhandelpunten en - range van de tegenpartij? 
- Wat was uw indruk van de tijdsdruk die de tegenpartij heeft ervaren? 
- Had u de indruk dat de tegenpartij volledige informatie bezit ten aanzien van het object (wellicht 
'wist' u meer of minder dan de ander)? 
- Had u de indruk dat de tegenpartij alternatieven had buiten de onderhandeling met u? 
- Had u de indruk dat de tegenpartij behoefte had aan middelen? 
- Wat was uw indruk van de kennis van de tegenpartij op het specifieke vakgebied van het object? 
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