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Voorwoord 

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, in de richting van Architecture, Building and Planning . Dit afstudeeronderzoek heeft 
plaatsgevonden binnen de leerstoelgroep Construction Management & Engineering. 
Het onderzoek heeft zich gericht op het vastgoed van universiteiten, wat in veel gevallen een hoge 

kostenpost op de begroting is geworden. Gezien de huidige situatie van de huisvesting kan er 
geconcludeerd warden dater binnen de Nederlandse universiteiten jaarlijks een te lage vergoeding van 
het Rijk wordt verkregen om de huisvesting in stand te houden. Universiteiten dienen op zoek te gaan 
naar manieren waarop het vastgoed ingezet kan warden als strategisch middel en niet enkel als last te 
zien. Een van de mogelijkheden is het intensiever betrekken van bedrijfsleven als het gaat om verhuur 

van vierkante meters. Vaak is campusvastgoed niet courant genoeg of zijn universitaire Corporate Real 

Estate Managers niet professioneel genoeg om deze manier van inkomstenwerving te exploiteren. 
Dit onderzoek beschrijft; wie zijn de gebruikers?; welke universiteiten in Nederland gebruik kunnen 

maken van deze studie, wie is er verantwoordelijk?; Hiermee warden organisatorische bewegingen 
binnen universiteiten gekoppeld aan de gerichtheid op verhuur aan derden. Wat verstaan we onder 

vastgoedkwaliteit? En niet onbelangrijk; Hoe kunnen we dit meten? 

Het rapport is opgesplitst in 3 delen: Fase I en II, Fase Ill t/m VI en de Bijlagen 

Dit deel omvat Fase I en II. 

Dit rapport is een weergave van het onderzoek dat voor het afstuderen is gedaan. Het gehele onderzoek 

is gedaan in samenwerking met de divisie Huisvesting- en Programma Management van AT Osborne, 
onder begeleiding van Ir. T. Edelkoort. De begeleiding van de Technische Universiteit is verzorgd door: 
1e begeleider: Prof. dr. ir. W.F. (Wim) Schaefer (TUe) 

2e begeleider: Ir. E.G.J. (Erik) Blokhuis (TUe) 

Over de opzet, inhoud en uitwerking van deze studie is veelvuldig en uitvoerig van gedachten gewisseld. 
Hierbij wil ik dan oak van de gelegenheid gebruik maken om op de eerste plaats mijn 

afstudeerbegeleiders te bedanken voor hun inzet en bijdrage aan dit project. Daarbij hebben diverse 
diepte-interviews ervoor gezorgd dat ik de kwalitatieve zijde op ben gegaan en daarvoor wil ik met name 

Mevr. den Heijer (TUd), Dhr. Van de Wiel (Hightech campus) en Dhr. Bens (Innovation Lab Eindhoven) 
bedanken. Naar de huisvestingsverantwoordelijken van alle Nederlandse universiteiten wil ik dank 
uitspreken voor interviews die me inzicht gaven in de vastgoedportfolio's van deze universiteiten. 

Het ontworpen model is in de praktijk getoetst aan de eventuele vestigingswens door enkele bedrijven 
op de Technische Universiteit campus te Eindhoven. Voor alle verkregen informatie en vrijgemaakte tijd 
wil ik dhr. Veth, dhr. Verberne en dhr Asseldonk bedanken. 
Tenslotte wil ik iedereen die mijn afstuderen van dichtbij mee heeft gemaakt; collega's, familie, vrienden 
en kennissen bedanken voor hun interesse en steun tijdens het afstuderen. 

Bas Dijkgraaf - CME 

Eindhoven,Januari 2008 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi ·gebruik' 



Samenvatting 

Nederlandse universiteiten hebben sinds 1995 te maken gehad met een afname van financiele middelen 

vanuit het Rijk. De overheid bezuinigt op het hoger onderwijs en scherpt regelgeving aan, waardoor het 
voor veel universiteiten steeds noodzakelijker wordt alternatieve financieringsbronnen aan te boren en 
dienen zich bedrijfsmatiger en meer prestatiegericht op te stellen. 

De afnemende financiering heeft ook consequenties voor het vastgoed. Bijna alle Nederlandse 
universiteiten hebben momenteel vastgoedleningen lopen. Dit gegeven gecombineerd met de 
aantrekkende banden met het bedrijfsleven roepen vragen met betrekking tot huisvesting en de 

verhuurbaarheid hiervan. 

Door verschillende ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs, het bijbehorende vastgoed en de 
financiering daarvan, zijn universiteiten genoodzaakt professionelere benaderingen te vinden als het 

gaat om vastgoedmanagement. Enerzijds is er een professionaliseringsslag gaande bij de enkele 
onderwijsinstellingen ten aanzien van de huisvestingsfunctie. Anderzijds is er vermoedelijk nog steeds 

een bekwaamheidsverschil in strategisch management tussen universiteiten onderling. Ook in vergelijk 
tot commerciele instellingen en Angel-Saksische universiteiten lopen Nederlandse universiteiten 

waarschijnlijk achter met betrekking tot het strategischer inzetten van vastgoed. 

De onderbe/ichting van inventarisatie van gebruikerseisen/ -wensen door hogere onderwijsinstellingen, binnen 
strategische vastgoedbeheersing/herstructurering, leidt tot belangrijke gemiste financiele rendementskansen. 

De dubbele rol, van gebruiker/commercieel eigenaar de universiteit wordt toebedeelt in dit onderzoek, 
zal leiden tot een spanningsveld in vastgoedstrategieen van hogere onderwijsinstellingen. Mijn streven 
in dit onderzoek is dan ook helder te krijgen wat de voornaamste gebouweigenschappen zijn ten gunste 
van het rendabeler karakter van het universitaire vastgoed. 

De universiteit kan meer inspelen op de marktvraag van bedrijven die zich er zouden willen vestigen, 
zodat de panden in tijden van leegstand makkelijk en lucratief kunnen worden verhuurd. 
Door kwalitatieve facetten van gebouwen en locatie te meten vanuit het oogpunt van verschillende 
potentiele vastgoedgebruikers op een campus, vinden we de toonaangevende eigenschappen van belang 
voor de ontwerpvraag. 

Het inventariseren van de voornaamste campuskarakteristieken van de universiteit en deze te meten aan de 
wensen van marktpartijen, met het oogmerk de verhuurbaarheid aan deze partijen te verhogen. Hierbij wordt 
inzicht verschaft in; wot wordt verstaan onder vastgoedkwaf iteit en wie verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie. 
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De schematisch weergave is als volgt; 

'Wlltlngness lo pay' 
(gebruiker) 

Bezetlingsgreadl 
leegstand 

Huurprijslm2 

OVerige 
contractbepalingen 

Netto opbrengscen/ 
m2 

Vraaghuurprljslm2 
(eigenaar) 

Het totale onderzoek bestaat uit 6 fases. In de eerste fase komen de methoden van onderzoek aan de 
orde. Het hierop volgende referentiekader (fase II) omvat drie hoofdstukken; (CRE-Management, 

Nederlandse universiteiten, Angel-Saksische universiteiten) Hierin zullen de corresponderende 
onderwerpen eerst vanuit een breed perspectief worden behandeld. 
In Fase Ill zal een analyse van de literatuur en interviews gemaakt worden met een toespitsing naar WIE; 
wie zijn de gebruikers en wie is er verantwoordelijk? WAT; welke kwaliteitsfactoren zijn bepalend? En 
HOE; op welke wijze kan deze kwaliteit gemeten worden? (zie bovenstaande schema) 
Fase IV zal de introductie van een kwaliteit meetmethodiek omvangen, welke getoetst wordt aan de 
hand van een korte casestudie naar de Universiteit Eindhoven (Fase V). Tenslotte zal in Fase VI de 

conclusie, discussie en aanbevelingen volgen. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 



Wie zijn de gebruikers? (Doelgroep van het onderzoek) 

Er wordt in eerste instantie een inschaling gemaakt voor alle Nederlandse universiteiten naar 
portfoliopotentie ter gebruik van het te ontwikkelen model. 'Courantheid' is hierbij het te meten 

criterium. 
De combinatie van verschillende vastgoedtyperingen resulteren in een mengvorm die te betitelen is als 
'Barcode'. Binnen dit portfolio zal, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid tot groei en krimp 
aanwezig zijn. Deze 'ademruimte' kan door de universiteit worden ingevuld binnen het courante of het 
incourante deel. Hieronder vindt u een voorbeeld terug, toegespitst op het portfolio van Delft. De 

getallen geven een procentuele indruk van de verhouding. 

courant vastgoed binnenstad 

ljzeren vooraad' 

Jncourant vastgoed 

Courant campusvastgoed 

Alliantie campusvastgoed' 

2 

20 

10 

20 

Er is aangenomen dat alleen universiteiten die in het portfolio leegstand kennen binnen het incourante 
deel of nieuw (alliantie) vastgoed gaan ontwikkelen zullen het te ontwikkelen model als bruikbaar 

kenmerken. 
Op basis de barcodes als hierboven en tekstuele uitleg kunnen de 13 Nederlandse universiteiten verdeeld 

worden in 3 groepen, nl; 

Potentiele gebruikers; Wageningen, Delft, Eindhoven, Leiden, Twente, Utrecht, Rotterdam, VU 
Niet-potentiele gebruikers; Groningen, Tilburg 

Twijfelgevallen; UvA, Maastricht, Nijmegen 

Wie is er verantwoordelijk? (organisatiestructuur) 

In het referentiekader zijn er reeds verschillende manieren omschreven waarop er met vastgoed en met 

het management van vastgoed waarde gecreeerd kan worden. Dit zijn in totaal 17 manier die gekenmerkt 

worden door een grote overlap. 
Lonneke Bank heeft in haar onderzoek een correlatie aangegeven tussen deze waarde-elementen en 
organisatorische bewegingen. Voor elk van de elementen van toegevoegde waarde stelt de tabel vast of 
er een verband bestaat met een organisatorische consequentie. De specificatie naar 'verhuurbaarheid 
aan derden' resulteert in een 3-tal waardetoevoegende elementen welke het meest van belang binnen 
deze studie. 
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waardeverhoglng van de vastgoed portefeullle en rlslcobehw>lng dMr het • voeren van actlef assetmanagement 
hel benuttenvan schaatvoorrlelen; · door afstemmlng van gebrulk 

t • van rulmten en faclllte)tcn 

het hebben van kennl<van en het onderhouden van een g<l<'de relalle met • • het College van Bestuur en externe partljen 

De groene seinen geven een positief verband met C; een hoge positionering van CREM. 
Kortom, een hoge positie van het Corporate Real Estate Management bij universiteiten sluit het beste 
aan bij de doelstelling om marktbehoeften beter in te schalen. Er kleven ook nadelen aan deze 
organisatorische beweging. Deze kunnen warden gecompenseerd door formeel relatiemanagement, met 
name van de CREM-afdeling met de facilitaire dienst. 

Deze ingrepen hebben consequenties die uitgelegd kunnen warden aan de hand van de besproken 3 
organisatiemethoden uit het referentiekader. 

Matrixmodel: Gezien de waardecreerende elementen binnen deze studie zal er ingezoomd warden op 
het Assetmanagement. Assetmanagement richt zich op de financiele mogelijkheden van vastgoed in 
relatie met de financiele positie van de onderneming; het optimaliseren van de bedrijfseconomische 
waarde van vastgoed voor de organisatie. Hierbij dient een koppeling met het facilitaire management 
gehouden te warden. 
Competentiemodel: Er dient gestreefd te warden naar het hoogste niveau van Business Strategist. 
Alvorens dit bereikt te hebben zullen de voorgaande niveaus trapsgewijs doorlopen moeten warden. 

Beheersvorm: De CREM organisatie als profitcentrum past Profitcentrum 
goed bij organisaties waar sprake is van meerdere 
resultaatverantwoordelijke eenheden als bijvoorbeeld 
faculteiten. 
Het figuur van Mintzberg kan zodanig vervormd warden er 

betere grafische representatie bewerkstelligd wordt. De 
CREM organisatie zal een hoge positie moeten innemen 
indien men de focus gaat leggen op marktconformiteit van 
universitair vastgoed. Daarbij zal formeel 
relatiemanagement te weeg brengen dat de CRE-organisatie 
goed op de hoogte blijft van het primaire proces. 

Wat zijn kwaliteitsbepa/ende factoren? 

Deze vraag wordt opgesplitst in; 

Wat is objectieve (meetbare) kwaliteit? 

College van 
Bestuur/ 

Ov1aH110 

een 

Vijverberg heeft in zijn onderzoek naar de verschillende methoden van kwaliteitsmeting voor 
kantoorhuisvesting een aantal methoden geanalyseerd. Binnen dit onderzoek bleek de Real Estate Norm 
de meeste aansluiting te hebben door de weinige expertise vereist in gebruik en de mogelijkheid van 
toetsing op locatie en gebouwniveau. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 



De REN beschrijft een aantal punten waarmee een locatie of gebouw op een 5-puntschaal gewaardeerd 
wordt. Deze waarderingen worden gegeven aan zogenaamde scenario's. In het geval van de casestudie 
zijn de scenario's campusterreinen die getoetst worden op hun eigenschappen. 

Wat is subjectieve (k/antwens) kwaliteit? 
De klantwens van de marktpartij zal getoetst worden aan de vraag die de universiteit heeft om zo de 
overlap te ontdekken. Deze wens is gebaseerd op de informatie uit het referentiekader. Zo komt 
bijvoorbeeld uit het Angel-Saksische model naar voren dat een hechte relatie met de stad een 

zwaartepunt is voor universiteiten. 

De opzet van de assessmentmethode houdt in dat de subjectieve klantvraag, binnen het verlangen van 
de universiteiten uit het referentiekader, wordt gemeten aan meetbare kwaliteitseigenschappen van de 

een aantal scenario's. Dit laatste gebeurt met een confrontatietechniek welke hierna wordt beschreven. 
Schematisch ziet dit er als volgt uit; 

Hoe meten we vastgoedkwaliteit? - QFD Confrontatiemodel 

Om de objectieve en subjectieve kwaliteit te laten 'raken' zijn er de laatste 20 jaar een aantal methoden 
ontworpen die op een of andere manier een correlatie tussen subjectiviteit en objectiviteit geven. Een 

van de bekendste en meest gebruiksvriendelijke methode is 'Quality Function Deployment'. Door een 
aantal aanpassingen te doen kon deze methode gebruikt worden om wensen van marktpartijen te 
confronteren met locatie-eigenschappen. 
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Beschrijving model aan de hand van casestudie 'TU Eindhoven, Hightechcampus, Flightforum'; 

1. De klantwensen en waardering 
De wensen zijn gebaseerd op informatie uit het referentiekader. Op basis van veranderingen in het 
Nederlandse universitaire onderwijs en zwaartepunten uit het Angel-Saksische model is er een 
behoeftelijst opgesteld voor een gemiddelde Nederlandse universiteit. Bij toekomstig gebruik zal de 

betreffende universiteit een meer specifieke eisenlijst moeten formuleren behorende bij hun behoefte 
om tot duidelijkere uitspraken te komen. Deze behoeften wordt vervolgens voorgelegd aan potentiele 

commerciele partners om te achterhalen waar de overlap ligt. In het geval betreft dat een 4-tal bedrijfjes, 
GN-Resound, Cebra, Doi phys en lngenia, die uitspraken doen over locatie-eigenschappen. 

2. De scenariospecificaties 
Hier krijgen de verschillende varianten, op locatie en/of gebouw, een nummer toegekend op een s
puntschaal waaruit de waardering blijkt voor een bepaalde eigenschap. Deze eigenschappen komen voort 
uit de hiervoor besproken REN-methode. In de case studie naar locatie scoort de Hightechcampus 
bijvoorbeeld een s (zeer hoog) op 'bereikbaarheid met de auto' aangezien deze locatie een eigen afrit 

heeft vanaf de snelweg. De TU/e scoort op dat onderdeel maar een 3, maar scoort weer een s op 
'bereikbaarheid met OV' aangezien het terrein ligt op s minuten lopen van het lntercitystation 
Eindhoven. 
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3. De confrontatiematrix; klantwens - karakteristiek 
Deze beschrijft de relatie van de klantwaarde(1) en de productspecificatie (2). Voor een locatie is 

'typering van bedrijvigheid' (= klantwens) bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de 'aantrekkingskracht' 
{=productkarakteristiek)). De matrix geeft een beschrijving van de sterkte die de relatie tussen een 
klantvraag en een product karakteristiek gewaardeerd op een schaal van 1 (zwakke relatie) tot 3 (sterke 
relatie) 6f o voor het ontbreken van een relatie. 

4. De confrontatiematrix; klantwens - klantwens 
Deze beschrijft de relatie van de klantwaarden onderling. Voor een locatie is 'partnerships' bijvoorbeeld 
sterk invloedrijk op de andere wensen. Partnerships zullen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het 
aanbod van voorzieningen stijgt. De matrix geeft een beschrijving van de sterkte die de relatie tussen de 
klantvragen gewaardeerd op een schaal van 1 (zwakke relatie) tot 3 (sterke relatie) 6f o voor het 
ontbreken van een relatie. Deze waarden resulteren per klantwens in een relatieve correlatie-invloed. 

5. De confrontatiematrix; productkenmerk - productkenmerk 
Deze beschrijft de relatie van de productkenmerken onderling. Voor een locatie heeft 'stedelijke 

beleving' bijvoorbeeld sterk invloed op de bereikbaarheid. De matrix geeft een beschrijving van de 
sterkte die de relatie tussen de klantvragen gewaardeerd op een schaal van 1 (zwakke relatie) tot 3 (sterke 

relatie) 6f o voor het ontbreken van een relatie. Deze waarden resulteren per klantwens in een relatieve 

correlatie-invloed net als bij de klantwensen onderling. 

6. Resultaten in relatie tot de klantwaarde: 
Dit zijn de uitgangswaarden van de methode. Op basis van de waarderingen uit de enquete (punt 1) 

berekend de methode een relatief getal dat voor de gebruiker wenselijk gerealiseerd zou moeten worden 
bij de klantwaarde. 

7. Resultaten voor de scenario's: 
Net als bij de klantwaarde wordt er voor elk scenario een numerieke kwaliteitswaardering berekend. Het 
betreft hier per scenario een reeks waarden waarmee per klantwaarde kan worden bepaald hoe goed 
hieraan wordt voldaan. De achterliggende gedachte is de afwijking te bepalen van het scenario t.o.v. de 

klantwaarde. Deze waarde wordt gegeven door een relatieve afwijking die wordt verrekend met de 
bijbehorende klantbelang en correlatie-invloeden. 

8. Waardering van scenario's 
Een totale waardering voor een scenario wordt gevonden door de afwijking van alle scenario
eigenschappen bij elkaar op te tellen en het gemiddelde van te nemen. In de casestudie zijn de 
afwijkingen die de TU/e vertoont ten opzichte van de wensen van Dorphys bijvoorbeeld varierend tussen 
de o,o en 5,3. De TU/e krijgt als totale waardering een o,6. De scenario-uitkomst van de Hightechcampus 
voor de wensen van Dolphys is 1,4. Dit getal staat voor de afwijking tot de het ideaal. Dit getal is kleiner 

voor de TU/e en komt dus beter uit de toets. 
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9. Resultaten in relatie tot de productkenmerken 
Ook de productkenmerken kunnen als maatgevende factoren worden gebruikt. De mate waarin een 
productkenmerk afwijkt - voor een bepaald scenario- van de volledige set klantenwensen is de uitkomst 
van dit onderdeel. Nadat men aan de hand van de vorige stap bepaald heeft welk scenario het beste 

voldoet, kan door deze stap worden afgelezen wat de eigenschappen zijn die de afwijkingen veroorzaken. 
Een uitschieter in de case studie is bijvoorbeeld het stedelijke niveau van de Hightechcampus. Deze 

eigenschap vertoont een te laag niveau gelet op de wensen van de 4 ge"lnterviewde bedrijven. 

Conclusie 
De doelstelling om de voornaamste campuskarakteristieken van de universiteit te meten aan de wensen 

van marktpartijen blijkt moeilijk te zijn. Een eenduidig antwoord wat 'een universiteit' bijzonder maakt 
moet op de eerste plaats gezocht worden binnen de kennis- en faciliteitendeling. Dit is voor elke 
universiteit anders aangezien een technische universiteit andere faciliteiten biedt en bedrijven huisvest 

dan bijvoorbeeld een alpha-universiteit. Voor de casestudie is gebruik gemaakt van algemene 
succesfactoren uit de literatuurstudie waaraan getoetst is. lndien men een betere definitie zoekt voor de 

kwaliteitsfactoren van een bepaalde campus zal er een gedetailleerd vraagprofiel door de desbetreffende 
universiteit opgesteld moeten worden en zal deze moeten worden voorgelegd aan de externe partijen. 

Gebleken is, tijdens de presentaties en gesprekken, dat het onderzoek erg goed dienst doet als 
discussiemodel. Het rekenmodel wordt gebruikt als 'kapstok' en laat verbanden zien die wellicht over het 
hoofd gezien worden bij traditioneel programmamanagement. Daarnaast geeft het overzicht van de 
universitaire vastgoedportefeuilles niet alleen de bruikbaarheid van het rekenmodel aan, maar ook 
inzicht in de vastgoedplannen van de universiteiten. 
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, lnleiding 

1.1 Context 

Nederlandse universiteiten hebben sinds 1995 te maken gehad met een afname van financiele middelen 

vanuit het Rijk. De overheid bezuinigt op het hoger onderwijs en scherpt regelgeving aan, waardoor het 

voor veel universiteiten steeds noodzakelijker wordt alternatieve financieringsbronnen aan te boren en 
dienen zich bedrijfsmatiger en meer prestatiegericht op te stellen. De universiteiten krijgen steeds meer 
handelingsvrijheid en autonomie, een tendens die ook elders in Europa waarneembaar is. Universiteiten 
worden afhankelijker van de tweede en derde geldstroom en er ontstaat een nieuwe geldstroom in de 
vorm van participaties van met name multinationale ondernemingen in onderzoeksconsortia met 

kennisinstellingen. Ook de Europese geldstroom richting universiteiten voor de financiering van 
onderzoeksprogramma's neemt toe. 

De 1e geldstroom komt direct het Ministerie van OC&W. Het landelijke verdeelmodel'l(an deze Rijksbijdrage 

gaal o.a. op basis.van aant;il afgestudeerden en promovendi 

De middelen uit de 2e geldstroom warden verdeeld door de organisaties NWO, STW, FOM en de l<NAW 

De overige externe middelen vallen onder de noemer 3e , geldstroom: de (overige) ministeries, het 

bedrijfsleven en Europese subsidies. Subsidies die relevant zijn, zijn vaak ten behoeve van (toegepast) 

wetenschappelijk onderzoek, maar ook t.b.v. onde1wijsactlviteiten. 

Bron: Delft· Exf)ertise centwm 

Om voldoende aanspraak te kunnen maken op bovengenoemde geldstromen, zullen universiteiten 
moeten concurreren met andere universiteiten en met meer commerciele R&D instellingen. Concurrentie 
leidt tot specialisatie en kwaliteitsverbetering, maar vraagt ook om marktconformiteit, 
prestatiegerichtheid en efficiency. Daardoor ontstaat tevens een groeiende noodzaak tot samenwerking. 

Samenwerking bijvoorbeeld tussen de drie technische universiteiten in Nederland, maar ook met het 
bedrijfsleven. Er kan sprake zijn van een verschuiving van R&D activiteiten van het bedrijfsleven naar de 

universiteiten. De vaste staf zal kleiner word en en er zal meer sprake zijn van tijdelijke, projectgebonden, 
medewerkers. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een spanningsveld tussen de aandacht voor 

fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek. 

De afnemende financiering heeft ook consequenties voor het vastgoed. Bijna alle Nederlandse 

universiteiten hebben momenteel vastgoedleningen lopen. Dit gegeven gecombineerd met de 
aantrekkende banden met het bedrijfsleven roepen vragen met betrekking tot huisvesting en de 

verhuurbaarheid hiervan. 
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i.2 Leeswijzer 

Opbouw 

Het totale onderzoeksverslag bestaat uit 6 fases. In de eerste fase komen de methoden van onderzoek 
aan de orde. Het hierop volgende referentiekader (fase II) omvat drie hoofdstukken. Hierin zullen de 
corresponderende onderwerpen eerst vanuit een breed perspectief worden behandeld, waarna via het 
vakgebieden CREM en vastgoedkwaliteit naar afgebakende aanbevelingen voor universiteiten zal worden 

toegewerkt. 
In Fase Ill zal een analyse van de literatuur en interviews gemaakt worden met een toespitsing op de 

organisatie van CREM binnen universiteiten indien de focus komt te liggen op marktcourantheid van 
vastgoed. Fase IV zal de introductie van een kwaliteit meetmethodiek omvangen, welke getoetst wordt 
aan de hand van een korte casestudie naar de Universiteit Eindhoven (Fase V). Tenslotte zal in Fase VI de 
conclusie, discussie en aanbevelingen volgen. 

Bronvermeldingen 

Bronnen worden bij eerste keer gebruik aangehaald met een voetnoot die verwijst naar de onderzijde van 
de desbetreffende pagina. De naam van de auteur, jaartal van herkomst en titel zal indien mogelijk hier 
vermeld staan. Daarna wordt bij gebruik van dezelfde bron binnen dit hoofdstuk enkel de auteursnaam 

en jaartal van herkomst vermeld tussen haakjes in de tekst. Ook afkortingsverklaringen zullen in de 
voetteksten geplaatst worden. 

lnterpretatie kaders 

Verder wordt er gebruik gemaakt van verschillende typen kaders; 

Conclude RAND 

I 

Verklaar-me-nader-

KADER 

Voorbeeld-VIERKANT 

lndien er een conclusie wordt gegeven zal deze worden vermeld in een 

lichtgrijs kader; 

lndien een beschrijving of definitie wordt gegeven zullen deze worden 
vermeld in een blauw kader; 

lndien een voorbeeld of extra informatie wordt gegeven welke afwijkt van 

de verhaallijn zullen deze worden vermeld in een rood kader; 
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2 (fase I) Onderzoeksopzet 

2.1 Probleemstellingen 

Sinds 1995 is de universitaire vastgoedwereld enorm in beweging, omdat het Rijk toen het economisch 

eigendom van het universiteitsvastgoed overdroeg en de universiteiten zich veel bewuster werden van 

de gebouwde erfenis die men had meegekregen. Hiermee wordt de waarde, maar ook de financiele 

consequenties en risico's bedoelt. Binnen de universiteiten was men voor die tijd ook al wel met de 

gebouwenvoorraad bezig, maar dan meer vanuit de disciplines techniek en onderhoud. Nieuwbouw vond 

ook wel plaats, maar meestal geheel gefinancierd door het Rijk en daardoor met weinig prikkels voor een 

efficient en flexibel huisvestingsbeleid. 

Voor 1995 hadden universiteiten zelf nog weinig invloed, dat was meer aanwezig bij het ministerie van 

OCenW. De decentralisatie heeft daar een forse verandering in teweeg gebracht. De middelen die men 

van het Rijk daarbij meekreeg waren onvoldoende - decentralisatie is populair in tijden van tekorten - en 

bovendien werd men geconfronteerd met een sterk verouderde gebouwenvoorraad 1
• 

Door verschillende ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs, het bijbehorende vastgoed en de 

financiering daarvan, zijn universiteiten genoodzaakt professionelere benaderingen te vinden als het 

gaat om vastgoedmanagement. Enerzijds is er een professionaliseringsslag gaande bij de enkele 

onderwijsinstellingen ten aanzien van de huisvestingsfunctie. Anderzijds is er vermoedelijk nog steeds 

een bekwaamheidsverschil in strategisch management tussen universiteiten onderling. Ook in vergelijk 

tot commerciele instellingen en Angel-Saksische universiteiten !open Nederlandse universiteiten 

waarschijnlijk achter met betrekking tot het strategischer inzetten van vastgoed. 

Relatief veel unlversiteiten uit Angel-Saksische Janden scoren internationaal goed . Dll ls af te le2en uit de - . . - -

verschillende rankings ', maar ook zichtbaai- door de sterke aantrekklngskracht die zii,hebben op buitenlandse 

studenten en op buitenlandse onderzoekers. Mede hierdoor, maar ook door cultuurverschlllen, zijn·deze: 

universiteiten, in het bijzonder de zgn. 'research' universilelten, i11 verhouding tot de Nederlandse hogere 

onderwijsinstellingen rijk. Daarnaast blijkt. bijvoorbeeld uit economische onclerzoeken zeals die van de OESO >, 
dal vooral de researchuniversiteiten een belangrijke bijdrage .leveren ai}n de kenniseconomie, Dit lei.dt ertoe 

datoveral in de wereld hoger onderwijsin~tellingen steeds meer succeselementen van de goed scorende Angel

Saksische unlverslteiten lntegreren lnhun bel_eldsconcept. Ookin Nederland is dit duidelijk waarneembaar In 

beleidsdoeistellingen van hoger onderwijsinstellingen en in hun vastgoedbeleid 1• 

Meer hierover In hoofdstuk 3 

Bijvaarbee!d de European Economic Association en de Shanghai jiao Tong Universitj World League Table 20os. 

~ Organfsatte voor Economische Sa.menwerk1i1g en Ontwikkeling_ 

J ~ert!ien Postma - Onderzoeksrapport Kennlslns_tel!ingen. 

'Artikel ''worstelen met de voorraad "door Kees de Graaf (zoos) - interview met H. de Jonge, A. den Heijer en J. de 

Vries 
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Centrale probleemstelling: 

De onderbe/ichting van inventarisatie van gebruikerseisen/ -wensen door hogere onderwijsinstellingen, binnen 
strategische vastgoedbeheersing/herstructurering, /eidt tot belangrijke gemiste financie/e rendementskansen. 

2.2 doelstellingen onderzoek 

lk wil met dit onderzoek graag inzicht verschaffen in de mogelijkheden in het financiele beheer van het 

courante 2 deel van universitair vastgoed. Hiervoor zal ik de belangen van verschillende partijen binnen 
de universitaire vastgoedwereld goed moeten kennen. 
De dubbele rol, van gebruiker/commercieel eigenaar de universiteit wordt toebedeelt in dit onderzoek, 
zal leiden tot een spanningsveld in vastgoedstrategieen van hogere onderwijsinstellingen. De 
ontwikkeling van een gedegen financiele analyse aan de basis van vastgoedherstructureringen van 

universiteitsgebouwen is achter gebleven de laatste jaren 3• Mijn streven in dit onderzoek is dan ook 
helder te krijgen wat de voornaamste gebouweigenschappen zijn ten gunste van het rendabeler karakter 
van het universitaire vastgoed. 
De universiteit kan meer inspelen op de marktvraag van bedrijven die zich er zouden willen vestigen, 
zodat de panden in tijden van leegstand makkelijk en lucratief kunnen worden verhuurd. 
Door kwalitatieve facetten van gebouwen en locatie te meten vanuit het oogpunt van verschillende 

potentiele vastgoedgebruikers op een campus, vinden we de toonaangevende eigenschappen van belang 
voor de ontwerpvraag. 

Doelstelling: 
Het inventariseren van de voornaamste campuskarakteristieken van de universiteit en deze te meten aan de 
wensen van marktpartijen, met het oogmerk de verhuurbaarheid aan deze partijen te verhogen. Hierbij wordt 
inzicht verschaft in; wat wordt verstaan onder vastgoedkwaliteit en wie verantwoorde/ijk is voor de 
inventarisatie. 

2 Hieronder verstaan we in dit verband het generieke deel van het universitaire vastgoed, dus gebouwen met hoge 

verhandelbaarheid. 

3 Oa gebleken uit div. publicaties van A. den Heijer en geprek met Dennis van Dijk (afdeling Huisvesting TUe) 
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2.3 Onderzoeksvragen, methodologie & fasering 

De voorliggende studie is opgedeeld in een aantal fasen, welke soms op hun beurt weer opgedeeld zijn in 
een aantal hoofdstukken. Hieronder wordt per fase uitgelegd wat de te stellen onderzoeksvragen zijn en 

welke onderzoeksmethode gehanteerd is; 

Fase I - Onderzoeksopzet 

Onderzoeksmethode 
Literatuurstudie 

Onderzoeksvragen 
• Welke onderdelen zijn noodzakelijk en welke zijn wenselijk bij het ontwerp van een 

onderzoeksopzet? 

Resultaat 
Context van probleem, omschrijving problematiek, doelstellingen, onderzoeksfasen&methodiek, 
resultaat 

Fase II · Opstellen referentiekader 

(CRE-Management, Nederlandse universiteiten, Angel-Saksische universiteiten) 

Onderzoeksmethode 
Literatuurstudie en interviews 

Onderzoeksvragen CRE·Management 
• Wat wordt er verstaan onder toegevoegde waarde van vastgoed en CRE·management? 
• Wat is de toegevoegde waarde van strategische allianties voor het vastgoedmanagement? 

Onderzoeksvragen Nederlandse universiteiten 
• Wat verandert er in de strategische vastgoedplannen van universiteiten als gevolg van toekomstige 

ontwikkelingen in het onderwijs?; 

Onderzoeksvragen Angel-Saksische universiteiten 
• Welke lering is te trekken uit de Angel-Saksische ontwikkelingen op het gebied van 

vastgoedma nagement?; 

Resultaat 
lnzicht in de voornaamste verhandelingen over CRE-management, Nederlandse universiteiten en Angel

Saksische universiteiten met toespitsing naar organisatie, kwaliteit, toegevoegde waarde en 

trends/ontwikkelingen 
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Fase Ill ·Analyse referentiekader en kwaliteit 
(wie &wat) 

Onderzoeksmethode 
Literatuurstudie en interviews 

Onderzoeksvragen Wie; Verantwoordelijkheid 
• Welke taken en verantwoordelijkheden dient de universitaire CRE-organisatie op zich te nemen om 

toegevoegde waarde met vastgoed te creeren door partnerships met externen? 
• Welke keuze mogelijkheden bestaan er voor de inrichting van de organisatie van het CREM bij 

universiteiten indien optredend als entrepreneur? 

Onderzoeksvragen Wat; Subjectieve vastgoedkwaliteit 
• Welke kwaliteitsfactoren onderkennen strategische partners indien universitair vastgoed 

gekwalificeerd dient te worden ten behoeve van aantrekkingskracht 

Onderzoeksvragen Wat; Objectieve vastgoedkwaliteit? 
• Welke kwaliteitsfactoren onderkennen verschillende kwaliteit meetmethoden? 

Resultaat 
lnzicht in wat er onder vastgoedkwaliteit wordt verstaan voor universitaire campusterreinen, wie 
verantwoordelijk is voor deze kwaliteit binnen de universitaire organisatie en welke Nederlandse 

universiteiten baat hebben bij deze studie. 

Fase IV - Ontwikkeling methode kwaliteitsmeting 
(hoe) 

Onderzoeksmethode 
QFD- methode en interviews 

Onderzoeksvragen 
Op welke wijze kan er een objectieve kwaliteit assessment worden gemaakt op basis van een subjectieve 

klantwens? 

Resultaat 
Een methode waarmee op basis van een klantvraag uitspraken gedaan kunnen worden over verschillende 
typen campusterreinen (en eventueel; gebouwtypen) 
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Fase V - Casestudie Technische Universiteit Eindhoven 
(vergelijk met de Hightechcampus en de Flightforum) 

Onderzoeksmethode 
QFD -methode, interviews en enquetes 

Onderzoeksvragen 
Hoe wordt de /ocatiekwa/iteit van de Technische Universiteit in Eindhoven ervaren in vergelijk met de 
Hightech campus en de Flightforum? 

Resultaat 
lnzicht in welk scenario het beste voldoet aan de klantvraag en daarbij de maatgevende klantwensen en 
productkenmerken kunnen onderscheiden. 

Fase VI - Conclusies & Aanbevelingen 

Onderzoeksmethode 
Studie van alle tijdens het onderzoek opgedane bevindingen 

Onderzoeksvragen 
Beantwoording van de centrale vraagstelling onderzoek 

Resultaat 
Conclusies uit het onderzoek en aanbevelingen voor vervolg. 

De voornoemde fasering is grafisch weergegeven op de volgende pagina. 
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Fase I I 
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3 (fase JI) Corporate Real Estate Management 

3.1 lnleiding 

Gelet op de omvang van het onroerende goedbezit van de Nederlandse universiteiten (circa 4,5 miljoen 
m2 bvo 4

) en de verantwoordelijkheden die de universiteiten sinds 1995 erbij hebben gekregen, is het 

noodzakelijk dat aan het "vastgoeddenken" op professionele basis wordt vormgegeven. Ook buiten de 
universiteiten is het vastgoeddenken eind jaren '80 sterk geprofessionaliseerd. Dit wordt ge·111ustreerd 
door begrippen als Corporate Real Estate Management - dat onder meer inhoudt dat het 
productiemiddel vastgoed strategisch wordt ingezet - en vastgoed als Fifth resource Uoroff e.a. 5.), 

waarbij vastgoed wordt gezien als de vijfde productiefactor die opbrengsten moet genereren. In dit 

hoofdstuk wordt in paragraaf 3.2 in eerste instantie nader ingegaan op het begrip 'Corporate Real Estate 
Management (CREM). Er zijn verschillende manieren bekend waarop het CREM een schaalverdeling kan 

vinden. Enke le van deze manieren zullen in deze paragraaf behandeld warden. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de trends en ontwikkelingen binnen organisaties waarin 
een onderscheid ligt met de trends en ontwikkelingen die gaande zijn binnen het Corporate Real Estate 

Management, welke warden beschreven in paragraaf 3-4 
Het belang van 'ondernemingsvastgoed' wordt uitgedrukt in het begrip 'toegevoegde waarde'. Dit begrip 

wordt in de literatuur onderverdeeld in; 'toegevoegde waarde van vastgoed' (zie paragraaf 3.5) en 
'toegevoegde waarde van Corporate Real Estate Management' (zie paragraaf 3.6). Ten slotte zal er kort 
nadruk warden gelegd op de toegevoegde waarde van Businessparken in paragraaf 3.6.1 

3.2 CREM; definitie, aanverwante begrippen en aandachtsvelden 

Enkele definities door Keeris 6 , Krumm 7 e.a. en van Eldonk 8: 

CREM volgens l<eeris : 

Het managen van een (grote) centraal georganiseerde vastg~ed organisatie waaraan het 

management van het vastgoed toevertrouwd Is. 

4 A. den Heijer, J. de Vries, H. de Jonge (2005) - worstelen met de voorraad 
5 M. Joroff, M. Louargand, S. Lambert en F. Becker (1993) - Strategic management of the fifth resource: corporate 

real estate 
6 W. Keeris (1997) - Vastgoedbeheer lexicon 
7 P. Krumm, G. Dewulf en H. De jonge (1995) - Corporate real estate management; a state of art, (artikel in Vogon 

journal) 
8 A. van Eldonk, afstudeerscriptie (1999) - CRE in europe; sites, buildings and workplaces 
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Definitie CREM volgens l<rumm, e.a.: 

Het managen en coordineren van onroerend goed (activiteiten) en het afstemmen van de 

behoefte aan onroerend goed op de organisatiestrategie en op de behoeften van het 

prlmaire bedrijfsproces. CREM opereerl op het raakvlak tussen organisatie en onroerend 

goed, onder invloed van ontwikkelingen in de werkomgeving. 

C:R:EM volgens Van Eldonk 

Het management van een CRE portefeuille door bet porte~euillebeleid in lijn le brengen n:iet de door 

de ondernemlng gevraagde services met het doel een optimale toegevoegde waarde te leveren voor 

de {core business van de) onderneming. 

De drie definities voor CREM hebben een duidelijk overlap. 
In de reeks van deze definities wordt meer (of minder) uitgegaan dat het onroerend goed als se 

strategisch bedrijfsmiddel wordt beschouwd (naast personeel, kapitaal, technologie en informatie) 

Real Estate Management (REM) heeft betrekking op het vastgoedbeheer zoals dat door een belegger of 
ontwikkelaar wordt gedaan, met als doel het behalen van een maximaal rendement op het in het 
vastgoed ge"lnvesteerde vermogen9• Waardeontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol. Bij 
ondernemingsvastgoed wordt rendement echter ook benaderd vanuit kostenminimalisatie en het 

maximaliseren van de indirecte opbrengsten, voortkomend uit de maximale ondersteuning van het 
primaire proces'0 • Waar bij CREM bedrijfsconformiteit van vastgoed de boventoon voert om het primaire 
proces te kunnen ondersteunen, legt REM de nadruk op marktconformiteit (Dewulf et al. 2000). Dit 
verschil in focus heeft belangrijke gevolgen voor de afwegingen die worden gemaakt bij 

vastgoedbeslissingen. 
Het onderstaande matrixmodel zal een toelichting geven op de term CREM en REM; 

3.2.1 CREM ingedeeld volgens matrix-model 

In dit (veel gebruikte) model gaat het niet om vier punten rondom een CRE-organisatie die elkaar 

beinvloeden maar een cyclus van managementactiviteiten van strategisch naar operationeel niveau. Hier 

doet de CRE-manager als spin in het web zijn werk. Er zijn dus vier segmenten te definieren: 

9 G. Dewulf, P. Krumm en H. de jonge (2000) - Succesful corporate real estate strategies; 

Department of Real Estate & Project Management; Delft University ofTechnology 

'
0 A. van Driel (2003) - Strategische inzet van vastgoed. 
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1. Strategie en beslisproces (general management) 
2. analyse, transacties en formeel commitment (asset management.) 
3. projectontwikkeling, coordinatie en realisatie (project management) 
4. bouwmanagement en sturen op bezettingsgraad (facility management) 

Q) 
Q) 
c 
0 

:;::; 

~ 
Q) 
a. 
0 

Focus op organisatie Focus op vastgoed 

Figuur 3.1: CREM; het evenwicht tussen verschillende perspectieven (Bron: den Heijer e.a.) 

Opvallend in dit model is de plek die CRE-management in de praktijk veelal inneemt: CRE is doorgaans 
gericht op de operationele kant en minder op de strategische. Men faciliteert daarbij ook optimaal de 
gebruikers en in mindere mate vindt afstemming plaats met strategische business plannen van de 
onderdelen (business units). In het model vinden we dit terug in de scheiding tussen de bovenste twee 
kwadranten die strategisch gericht zijn en de onderste twee die operationeel gericht zijn. 

Het tweede noemenswaardig onderscheid, is de aandacht die gericht is op de organisatie of op het 
vastgoed. Hier zien we een overlap ontstaan met REM dat verderop in deze paragraaf kart wordt 

toegelicht. 
Terug naar de vier kwadranten van het CREM-model: genera1 management; asset management; 
projectmanagement; facilitair management. De meeste schrijvers interpreteren het CREM- model op 

eenzelfde manier (de Jonge, Krumm, vd. Schaaf, Suyker). Het verschil in focus bij de verschillende 
management onderdelen - organisatie versus vastgoed gericht en strategisch versus operationeel gericht 
- wordt als belangrijk aangeduid. 

'Rendementsverhoging in Universi t air vastgoed; St rategisch kwaliteitsmanagement bij Mult i -gebruik' 12 



Nu volgt een toelichting op de vier kwadranten van het CREM-model ": 

1• kwadrant, General Management 
Hier wordt de complete vastgoedstrategie van de organisatie bepaald, deze strategie dient op een lijn 

met de bedrijfsstrategie te staan en mag niet conflicterend zijn met de andere strategische 
bedrijfsmiddelen zoals personeel, kapitaal, technologie en informatie. Kritieke punten zijn: het vinden 

van aansluiting bij de bedrijfsplannen van de business units, bepalen van locaties, budget / financiele 
aspecten (inclusief fiscale zaken), interne instemmingprocedures en bedrijfsidentiteit. Afhankelijk van de 
positie van de CREM-afdeling in de organisatie zal de CRE-manager een passieve of actieve rol spelen in 
het formuleren van de bedrijfsstrategie. 

2• kwadrant, Asset Management 
Het gaat hier om de mogelijkheden van het onroerend goed als s• strategisch bedrijfsmiddel. Er is 
duidelijk een overlap te ontdekken met het werkgebied van beleggers en ontwikkelaars. Een onderscheid 
aanbrengen is moeilijk, gezien het feit dat CREM en REM deels eenzelfde manier van werken met 

dezelfde producten hebben; alleen het doel is verschillend (ondersteunend aan het primaire proces bij 
CREM versus rendementoptimalisatie bij REM). Ook samenwerkingsconstructies tussen CREM en REM 
vertroebelen het onderscheid en geven eerder een hechte band tussen de vastgoedorganisaties. Voor 
sommige CRE-bedrijven is investeren in vastgoed een deel van de core business geworden, waarbij in 

sommige gevallen de shareholders eenzelfde 'return' op het bedrijfsvastgoed vragen als op hun 
investeringen in de onderneming. 
Het verschil tussen CREM en REM wordt weer duidelijk: bij CREM staat de gebruiker voorop, bij REM is 
het rendement op het vastgoed het belangrijkste. Toch wordt vaak door CRE-managers gestreefd naar 

vergelijkbaar rendement als investeerders realiseren. Daarbij hebben ze 'de last' dat de gebruikerswensen 
bekend zijn (vaak verplichte afname van services) met het effect op het resultaat, terwijl investeerders 
zich weinig aantrekken van gebruikers (de gebruiker komt niet als doel op zich in de doelstelling van de 
investeerder voor, wel als afgeleid doel). Kortom: kostenreductie versus maximalisatie van rendement. 

3e kwadrant, Project Management 
Het gaat hier om het projectmanagement vanaf einde initiatief fase (die veelal opgestart wordt door de 

assetmanager) tot en met einde projectevaluatie / nazorg fase. De overlap tussen het 2• en 3• kwadrant 
geeft in de praktijk vaak onduidelijkheden in verantwoording als het assetmanagement en het 
projectmanagement binnen een onderneming georganiseerd zijn; projectafbakening is van groat belang 
als de assetmanager de initiatiefase van een project verzorgd. 

4• kwadrant, Facility Management 
Daar waar CREM zich met name richt op de lange termijn richt het Facilitaire Management zich 
traditioneel op de korte termijn maar heeft daarin wel dezelfde aandachtspunten als de CRE-manager: 
general management, asset management, project management. Het verschil is dat het voor de facilitair 

" A. den Heijer (2007) - Managing the university campus; Management information and tools to support campus 

real estate managers (voorstel dissertatie) 
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manager van belang is wat de gebruiker merkt van zijn huisvesting en wat daar op de korte termijn aan 
verandert of zou moeten veranderen. De facilitair manager beziet met name de relatie van een activiteit 
tot de core business van de betreffende businessunit. De CRE-manager op zijn beurt kijkt naar de lange 
termijnveranderingen van huisvesting die effect hebben op de organisatie als geheel (bijvoorbeeld de 

waarde van het onroerend goed op zichzelf). 

Het beheer van onroerend goed heeft zich binnen veel ondernemingen lange tijd beperkt tot technisch 
beheer of tot het managen van individuele gebouwen en niet van voorraden. Een dergelijke kijk op 

beheer van vastgoed resulteerde vaak in voorraden gebouwen die niet aansloten op de lange termijn 
wensen en eisen van de betreffende organisaties. De besluitvorming over de mutaties op gebouwniveau 
werd niet gestuurd vanuit een visie op de totale voorraad of portefeuille. Corporate Real Estate 

Managers hielden zich, in tegenstelling tot beleggers, vrijwel niet bezig met het management van 
vastgoedportefeuilles. De laatste jaren komt daar echter verandering in: 
vastgoedportefeuillemanagement bij eigenaar/gebruikers krijgt steeds meer aandacht. Bij een groeiend 
aantal bedrijven worden objectbeslissingen afgestemd op een integrale visie op de vastgoedvoorraad. 
Een gericht beleid op portefeuilleniveau biedt dan voor een aantal jaren houvast voor de dagelijks te 
nemen gebouwbeslissingen. Deze professionaliseringsslag van het integraal portefeuilledenken wordt 
door Dewulf e.a. uitvoerig beschreven. Daarbij geven zij aan dat CREM vaak gericht is op operationeel, 
facility- en projectmanagement terwijl de meest toegevoegde waarde kan worden bereikt door de totale 
vastgoedportefeuille integraal te benaderen en zo goed mogelijk af te stemmen op het primaire proces 
van de betreffende onderneming, waarbij het vastgoed dus niet langer als kapitaalintensief 

ondernemingsonderdeel wordt gezien. 

In de hiernavolgende definitie Dewulf et al (2000), komen deze aspecten expliciet naar voren. 

Voor het ontwikkelen van een integrale visie op de vastgoedportefeuille om maximale toegevoegde 
waarde te creeren voor het primaire proces, is het van belang dat men in eerste instantie een vertaalslag 
maakt van de ondernemingsdoelstellingen naar vastgoeddoelstellingen (het bovenste helft van Figuur 

3.1). Dit is voor veel ondernemingen lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. De focus lag op het 
operationele vlak, vastgoed werd gezien als een kostenpost en het beheer was beperkt tot technisch 
beheer. Dit beeld is echter snel aan het veranderen. Steeds meer ondernemingen ontdekken dat 
vastgoed een meerwaarde kan leveren. 
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3.2.2 CREM ingedeeld in competentieniveaus 

De CREM-matrix gaat uit van een viertal werkvlakken en maakt daarbij een verdeling in een tweetal 

schaalniveaus nl. operationeel en strategisch. De focus ligt hierbij op de taakverdeling in bepaalde 
disciplines. Een andere methode om aan te geven waar een CRE-organisatie staat in haar ontwikkeling 
van een stadium waarbij vastgoed een puur technisch probleem is naar een stadium waarin vastgoed als 

een strategisch bedrijfsmiddel bij het primaire proces wordt betrokken is weergegeven in Figuur 3.2; een 
figuur bestaande uit vijf competentieniveaus, waarin de ontwikkeling van 'Taskmaster' tot Business 

Strategist' weergegeven wordt Uoroff 1993) 

Figuur 3.2 - vijf competentieniveaus van vastgoedmanagement 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende niveaus op basis van literatuuronderzoek 

Taskmasters: 

Controllers: 

Fase waarin alleen de behoefte aan ruimte wordt ingevuld door een gebouw te 
kopen of te bouwen. 

In deze fase is het van belang dat de CREM afdeling beter gaat begrijpen wat de 
behoefte van het management is en het minimaliseren van de vastgoedkosten. De 

benadering is analytisch. Ze zijn op zoek naar informatie over hun vastgoed en ze 
proberen het te vergelijken met ander vergelijkbaar vastgoed buiten de 

onderneming om het op die manier onder controle te krijgen. 
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Dealmakers: De fase waarin de CREM afdeling zich nu bevindt geeft aan dat deze afdeling de 
vastgoedproblemen oplost op een manier dat er een financiele toegevoegde 
waarde wordt geleverd aan de andere afdelingen van het bedrijf. De afdeling 
houdt er rekening mee dat ook in de toekomst het vastgoed nog inzetbaar is voor 

andere delen van het bedrijf. Er wordt dus nadrukkelijker gekeken naar 
flexibiliteit. 

Entrepreneurs: De fase waarin de CREM afdeling opereert als en intern vastgoedbedrijf, waarbij 
er alternatieve vastgoedvoorstellen gedaan warden naar de afdelingen die 
overeenkomen met de concurrenten van de onderneming. De CREM afdeling 

probeert een afstemming te krijgen tussen de plannen van de 
ondernemingsafdelingen en de marktopties. 

Business Strategists De fase waarin de CREM afdeling anticipeert op zakelijke trends; het monitort en 
meet hun impact. De afdeling wil bijdragen tot de waarde van de onderneming als 
een geheel door te focussen op de missie van het bedrijf als geheel en niet op het 

vastgoed alleen. 

Het bovenstaand beschreven model is opklimmend en toevoegend van aard. Hiermee wordt gedoeld op 

het feit dat de kennis en ervaringen die men opgedaan heeft in een bepaald niveau, meegenomen wordt 
naar een hoger niveau. Dit is tevens een verklaring voor de tijdas in het figuur; er kunnen geen niveaus 
overgeslagen warden. 
De operationele basis wordt uitgebouwd met meer strategische zaken die gekoppeld zijn aan de 
doelstellingen van de organisatie. Men zal niet op elk vlak hetzelfde niveau realiseren. In een corporate 

real estate afdeling zal altijd een mix bestaan van de niveaus. (Dewulf e.a. 2000) 

Er dient opgemerkt te warden dat het nastreven van een bepaald niveau van corporate real estate 
management of het meest strategische niveau geen doel op zich is 12

• Het nastreven van een bepaald 
niveau dient primair ingegeven te warden door de visie op vastgoed die binnen de onderneming bestaat; 

welke rol moet huisvesting gaan spelen voor de organisatie? De hiervoor gegeven trapvorm lijkt in dit 
opzicht misleidend; het suggereert dat het behalen van de hoogste trede het absolute streven is, terwijl 

in vele gevallen de hoogste trede niet het ideale managementniveau vormt. Zo zal bij universiteiten het 
op vele vlakken niet wenselijk zijn het hoogste niveau van corporate real estate management te bereiken. 

3.2.3 CREM ingedeeld naar beheersvorm 

De organisatie van CREM kan tevens warden opgesplitst naar een bepaald type beheersvorm. De 
hoofdvraag die bij de inrichting van de organisatie ter sprake komt is dan" zijn we vraaggestuurd of 

aanbodgestuurd?". 
Vraaggestuurd houdt in dit verband in dat de klant zelf het producten pakket samenstelt en ook betaalt. 

12 R. Crassee (i998) - Corporate Real Estate management verandert, artikel in Real Estate magazine 
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Aanbodgestuurd houdt in dit verband in dat de facilitaire organisatie bijna alle diensten als standaard 
pakket aanbiedt. Bij dit laatste is er weinig of geen differentiatie in de dienstverlening aan 
organisatieonderdelen. 
De balans tussen aanbod - en vraaggestuurd zorgt voor een belangrijke invloed op de keuze voor een 
corporate management strategie '3• De Jong en Niesten hebben op basis van de structuur van Mintzberg 
'
4 een viertal organisatietypen onderscheiden; 

CREM a/s kostencentrum 

RIGILGKVlll 

1 

J 

J 

De CREM organisatie als kostencentrum kenmerkt zich doordat 
er geen doorbelasting van facilitaire kosten is. Zij werkt met een 
budget dat gebaseerd is op de realisatiecijfers van vorig jaar, 
verhoogd met de prijsindex of het inflatiepercentage. De kosten 
komen ten laste van de concernbegroting en komen dus niet tot 
uiting in de afdelings- of divisiebegrotingen. Gebruikers 
beschouwen de dienstverlening derhalve als gratis. 
Het is de concernleiding die in overleg met de CREM manager 
de kwaliteit en de kwantiteit van de CREM dienstverlening 
bepaalt. Kosten zijn vaak van dominante invloed op de keuzes 
die gemaakt warden. I ndividuele gebruikers hebben geen of 
nauwelijks invloed op de dienstverlening van de CREM 

organisatie en er is vrijwel altijd sprake van gedwongen winkelnering. Dit laatste behoeft vaak ook 
nauwelijks te warden afgedwongen, omdat de dienstverlening als gratis wordt beschouwd, terwijl de 
dienstverlening van derden wel moet warden afgerekend. Dit alles zorgt ervoor dat er bij de CREM 
organisatie geen sprake is van intern ondernemerschap en van marktprofilering. Deze besturingsvorm is 
geschikt voor kleinere organisaties waar decentralisatie van bevoegdheden en 
resultaatverantwoordelijkheid geen rol spelen. De vorm past niet binnen een organisatie waar in 
hoofdlijnen het principe van integrale resultaatverantwoordelijkheid voorop staat. Bij CREM als 
kostencentrum warden immers de kosten noch inzichtelijk gemaakt, noch gerelateerd aan kwaliteit, noch 
doorbelast. 

13 B. jong en H. Niesten (2004)- De besturing van facilitaire organisaties: hoe speel je het spel? 
14 H. Mintzberg (2006) - organisatiestructuren 
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CREM organisatie als profitcentrum 

Deze CREM organisatie heeft wel eigen 
resultaatverantwoordelijkheid, zij 'verkoopt' producten en 

diensten tegen de integrale kostprijs en moet voor de levering 
kosten maken. Het exploitatieresultaat van de facilitaire 
organisatie moet minimaal break-even zijn, winsten vloeien 

veelal terug naar het concern. Het motto is 'de eigen broek 
ophouden'. CREM organisat ies die in een dergelijke interne 
markt hun producten den diensten aan de man brengen, warden 

gedwongen om de dienstverlening te laten aansluiten bij de 
eisen en wensen van de klanten. Het is immers de klant die 
bepaalt en betaalt. Dit vereist een grote mate van intern 

ondernemerschap. De CREM organisatie als profitcentrum past 
goed bij organisaties waar sprake is van meerdere 
resultaatverantwoordelijke eenheden. De kosten van de CREM diensten die warden geleverd aan de 
organisatie-eenheden warden doorberekend aan de desbetreffende eenheid, waardoor een bewuster 
gebruik van CREM diensten tot stand wordt gebracht. 

CREM organisatie afs business unit 

Gpdrachtgever I 
RIGILGIYIR 

PDRACHT 
GEYER 

Een volgende fase in de ontwikkeling van de CREM organisatie 

kan zijn dat zij streeft naar een business unit. Met nadruk is het 
woordje 'kan' toegevoegd, want lang niet alle facilitaire 
organisaties hebben deze ambitie. Het grote verschil met de 
CREM organisatie als profitcentrum is dater bij de business unit 

geen gedwongen winkelnering meer bestaat en dat er 
nadrukkelijk naar winst wordt gestreefd. Het motto is 'we 
moeten er wat aan overhouden'. CREM organisaties die in deze 
fase verkeren gaan ook bewust de externe markt op. Enerzijds is 
dit noodzakelijk omdat de interne klanten ook de mogelijkheid 

hebben om bij derden hun producten den diensten te bestellen 
(er is immers geen gedwongen winkelnering meer), anderzijds is 

het een logisch gevolg van het streven naar winstmaximalisatie. lndien de CREM organisatie een doel op 
zich wordt, is deze- besturingsvorm optimaal. De CREM organisatie gaat haar producten en diensten 
extern aanbieden tegen marktconforme prijzen. Op deze manier ontstaat er een bedrijf binnen een 

bedrijf. 
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CREM organisatie a/s juridisch zelfstandige eenheid 

Opdrochtgever / 

REGELGEVER 

Wanneer de CREM organisatie als business unit te 
veel coordinatie-inspanningen van de top van de 

moederorganisatie gaat vergen, wordt de CREM 
organisatie vaak verzelfstandigd en ontstaat er een 

juridisch zelfstandige eenheid. Enkele CREM 
organisaties van grote internationale 
ondernemingen zijn al in deze fase aangeland. 

Soms wordt als voorganger van de vier besturingsvormen gesproken over de vorm waarbij er nog geen 
sprake is van een ge·integreerde CREM organisatie. De verschlllende CREM activiteiten zijn in dat geval 

nog niet ondergebracht in een CREM organisatie, maar zijn versplinterd door de organisatie. We noemen 
deze besturingsvorm het dienstenmodel. 

B Trends en ontwikkelingen binnen organisaties 

De context van de CRE-organisatie wordt, naast de omgeving met belanghebbende de partijen, ook 
bepaald door een aantal trends en ontwikkelingen '5• De afgelopen jaren hebben trends en 
ontwikkelingen op verschillend vlak hun weerslag gehad op het corporate real estate management bij 

universiteiten. Ze vormen factoren waarop de organisatie zelf veelal weinig tot geen invloed kan 
uitoefenen - zoals bij partijen soms wel mogelijk is - maar waarmee wel degelijk rekening gehouden kan 
en dient te worden. 

Literatuuronderzoek (De Jonge 2001, Dewulf e.a. 2000, Krumm 1999) wijst uit dat trends en 
ontwikkelingen binnen organisaties samengevat kunnen worden als op de onderstaande manier; 

Snelle technologische veranderingen 

Er vinden snel technologische veranderingen en ontwikkelingen plaats, waardoor bestaande 
technologieen sneller verouderen. Het vergt veel tijd en energie om bij te blijven, maar het is een 
absolute noodzaak voor bedrijven om concurrerend te kunnen blijven. 

15 M. Bovens (2000) - De vierde macht revisited, over ambtelijke macht en publieke verantwoording. 

& Lennart de Waard (2003) - Kennismanagement en de praktijk 
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Toenemende internationale concurrentie 
De wereld wordt steeds kleiner door toename van de mobiliteit en communicatie- en 

informatiemiddelen. Er is sprake van een toenemende globalisering en een steeds heviger wordende 
internationale concurrentie. Bedrijven zijn door de toegenomen concurrentie genoodzaakt zeer 

kostenbewust te opereren. 

Back to core business 
Om flexibel op veranderingen van markten te kunnen reageren, zijn bij veel bedrijven in de afgelopen 

jaren delen van de organisatie, die niet to de kern van hun activiteiten behoren, afgestoten. Men focust 
zich op de 'core-business'. 

Toename uitbesteding 

Door de 'back to core business' trend vindt er in toenemende mate uitbesteding van niet-primaire 

activiteiten plaats. 

Decentralisatie van beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid 

Beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid worden steeds meer en meer gedecentraliseerd, waarbij 
operationele eenheden een grotere zelfstandigheid krijgen. 

Toe name tijdelijke in- en externe samenwerkingsverbanden 
Om snel op veranderingen in te kunnen spelen, worden werknemers in andere organisatievormen 
ondergebracht. Deze veelal tijdelijke projectteams zijn van wisselende samenstelling en komen en gaan 
binnen en onderneming om de behoefte aan flexibiliteit en creativiteit vorm te geven. De moderne 
werknemer maakt deel uit van verschillende teams. Naast interne samenwerkingsverbanden bestaan er 

meer externe samenwerkingsverbanden. Organisaties slaan steeds vaker voor een bepaalde periode de 
handen ineen om een gezamenlijk doel te bereiken. 

Toenemende bewustwording van kosten-kwaliteit verhouding 

Het algemene bewustzijn van de kosten-kwaliteit verhouding van producten en diensten is toegenomen, 
waardoor een grotere professionaliteit wordt verwacht van de verantwoordelijke organisaties. 

Groeiende invloed van informatie- en communicatietechnologie 

lnformatie- en communicatietechnologie hebben een groeiende invloed op het functioneren van 
organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan de onafhankelijkheid van tijd en plaats en veranderende 
werkstructuren en -inhoud. Tevens is door nieuwe planningsystemen, workflowmanagement, 
gedistribueerde databases, intranet en internet het steeds beter mogelijk bedrijfsprocessen en -

systemen te koppelen en te integreren, waardoor de bedrijfsprocessen van bedrijven aan verandering 
onderhevig zijn. 
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Ontwikkeling van kenniseconomie 
De maatschappij ontwikkelt zich steeds meer tot een kennismaatschappij, waarbij de fundamentele 
economische hulpbron bestaat uit kennis en informatie. Het ontwikkelen en toepassen van specifieke 
kennis wordt voor organisaties een belangrijke manier om zich te onderscheiden van concurrenten. 

Groeiend belang flexibiliteit van organisaties 

Flexibiliteit vormt een belangrijk begrip in de huidige economie; snel reageren op verschuivingen op de 
markt. Om snel te kunnen reageren is een eerste vereiste over informatie te beschikken op basis waarvan 
veranderingen kunnen worden vastgesteld en op basis waarvan de nieuwe positie ten opzichte van de 
ontstane situatie kan worden bepaald. Men is daarom meer afhankelijk van (snelle en betrouwbare) 
informatieoverdracht. Dit stelt eisen aan de informatiesystemen en aan de apparatuur en 

netwerkinfrastructuur. De ontwikkelingen in de informatietechnologie maken dit mogelijk. 

Groeiende populariteit concern/divisiemodel 

Het concern/divisiemodel is zowel in de publieke als in de private sector in opkomst. Het laat een grote 
zelfstandigheid aan de diensten of businessunits, die als kleine autonome eenheden opereren. 
Outputsturing en resultaatverantwoordelijkheid zijn de ingredienten van dit besturingsmodel. 

Toenemende aandacht voor vastgoed 

Het hoge tempo van veranderingen, het toegenomen kostenbesef en een groter besef van de invloed van 
vastgoed op het primaire proces en de 'corporate identity' hebben geleid tot een toenemende 
aandachtvoor vastgoed binnen organisaties. Vastgoed management wordt binnen organisaties meer en 
meer een integraal onderdeel van het strategische management. 

3-4 Trends en ontwikkelingen binnen het corporate real estate management 

Behalve binnen organisaties bestaande trends- en ontwikkelingen die hun weerslag hebben op vastgoed 
en -management, bestaan er ook trends en ontwikkelingen die specifiek in het corporate real estate 
management optreden. Deze worden beschreven door verschillende auteurs waaronder Dewulf e.a.16 en 

Kohnstamm'7 

Grotere gerichtheid op bedrijfsondersteuning 

De laatste jaren is het besef gegroeid dat vastgoed een productiemiddel is dat van grote invloed kan zijn 
op de prestaties van een bedrijf. Niet alleen wordt dit veroorzaakt door de hoge kosten die de 

huisvesting met zich meebrengt, maar vooral ook vanwege de invloed die het heeft op de werkprocessen 
in het gebouw. Een inefficient gebouw of een slechte locatie kan tot een productieverlies leiden. In de 
praktijk heeft deze trend tot gevolg dat het huisvestingsbeleid niet !anger alleen op vastgoed is gericht, 

maar in belangrijke mate ook op de ondersteuning van het primaire proces. De technische georienteerde 
huisvestingsafdelingen worden hierdoor veelal aangevuld met bedrijfskundigen die zich richten op 

bed rijfsprocessen. 

16 G.Dewulf e.a. (1999) - Het managen van vastgoed binnen een publieke organisatie 
17 P. Kohnstamm e.a. (1999) - Vastgoedmanagement: de ontwikkeling van de markt voor beheerdiensten 
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Meer aandacht voor de gebruiker als klant 
Voorheen was een huisvester de verdeler van de budgetten, faciliteiten en ruimte, die enkel 
verantwoording verschuldigd was aan de centrale directie. Met de komst van meer zelfstandige 
organisatieonderdelen is er een klant ontstaan en een huisvestingsafdeling een product te verkopen. 
Veelal introvert georienteerde afdelingen moesten hierdoor omgeturnd warden tot klantgerichte 

organisaties. Voor de betrokken medewerkers betekende dat een verandering van een monopolistische 
leverancier en budgetbewaker naar een adviseur en verkoper. 

Sterkere anticipatie op veranderingen 
Vastgoedafdelingen binnen ondernemingen waren in het verleden "volgende" afdelingen. Zij reageerden 

veelal pas als de behoeften of klachten zich aanmelden. Oak werd veelal pas naar verbeteringen gezocht 
als van bovenaf bezuinigingen werden opgelegd. Deze benaderingswijze verandert snel. 
Vastgoedafdelingen anticiperen sterker op veranderingen die op een organisatie afkomen. Getracht 
wordt de prestaties die een gebouw moet leveren zoveel mogelijk aan te passen aan de in- of externe 
veranderingen. Om te kunnen anticiperen op deze veranderingen is een zo groat mogelijke flexibilisering 
van de indeelbaarheid van gebouwen en het voorzieningenniveau gewenst. 

Meer maatwerk 
Een gevolg van de eerder genoemde veranderingen is dat standaardregels tot het verleden gaan behoren. 

De gerichtheid op de interne klant en de nauwere koppeling van de huisvesting aan de 
bedrijfsdoelstellingen leidt ertoe dat steeds meer maatwerk moet warden geleverd. Dit is logisch om dat 

de aard van het werk in een organisatie in hoge mate heterogeen is. De trend tot maatwerk wordt nag 
eens versterkt in een omgeving waarin organisatieonderdelen zelf kunnen bepalen wat goed voor hen is 
en oak de budgetten hebben dit te realiseren. 

Automatisering gericht op managementinformatie 
De automatisering bij huisvestingsafdelingen stand in het verleden voornamelijk in het teken van de 
ondersteuning van de kostenbewaking, voortkomend uit de wijze waarop met de huisvesting werd 
omgegaan, namelijk zo kostenbewust mogelijk voorzien in de behoefte. Met het veranderen van de 

functie die aan huisvesting wordt toegedacht, verandert oak de informatiebehoefte. De automatisering 
is om deze reden naast het registreren van de kosten oak gericht op het leveren van 
managementinformatie op basis waarvan beleid kan warden geformuleerd en geevalueerd. De informatie 
die relevant is voor het management is zeer divers. Het varieert van het monitoren van het eigen bezit 
tot en met de economische omgeving waarin men opereert. 

Meer uitbesteding aan en samenwerking met externe dienstverleners 
De trend tot uitbesteding is bij huisvestingsorganisaties van grate organisaties sterker dan bij 

vastgoedbeleggers. Vroeger werd het meeste werk door eigen personeel gedaan. Tegenwoordig 
ontwikkelt de bedrijfshuisvester zich steeds meer tot een opdrachtgever van externe dienstverleners. 

In de Verenigde Staten wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop met dienstverleners wordt 
omgegaan. Vanwege de toenemende betrokkenheid van de huisvestingsafdelingen bij het functioneren 
van een bedrijf in zijn geheel, wordt oak van dienstverleners verwacht nauw betrokken te raken bij de 
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doelstellingen. Het gevolg hiervan is een trend naar partnership. Externe adviseurs worden in 
projectteams opgenomen en dienen zich te conformeren aan de geformuleerde doelstellingen. De grens 
tussen eigen medewerkers en externe dienstverleners en leveranciers vervaagt hierdoor. Het gevolg 
hiervan is dat steeds meer met meerjarige afspraken wordt gewerkt vanwege de wederzijdse 

afhankelijkheid. 

Verschuiving orientatie naar proces 

Vastgoed organisaties binnen ondernemingen waren in het verleden vooral technisch georienteerd. Het 
werk stond in de groeifase van de naoorlogse Nederlandse economie vooral in het teken van nieuwbouw 
en onderhoud van gebouwen. Deze bouwopgave is langzamerhand veranderd in een huisvestingsopgave. 
Dit brengt met zich mee dat naast de technische kennis ook proceskennis noodzakelijk is. Allereerst is 
kennis van het primaire proces vereist, wil een vastgoedorganisatie van een onderneming hier 

ondersteuning aan kunnen bieden. In de tweede plaats zijn managementvaardigheden noodzakelijk, 
zoals onderhandelingsvaardigheden, communicatie met de (interne) klanten, informatie management, 
analyse van de veelheid aan knelpunten en kansen, kwaliteitsbewaking en dergelijke. 

3.5 De toegevoegde waarde van ondernemingsvastgoed 

Nietzsche: 'Weinig waarde heeft alles, wat zijn prijs heeft' 

3.5.1 Het begrip toegevoegde waarde 

Er is in toenemende mate aandacht in onderzoek voor het realiseren van concurrentievoordeel door 
middel van toegevoegde waarde van ondernemingsvastgoed. Maar hoewel de importantie van het 
concept voor velen duidelijk is, wordt weinig aandacht besteed aan de definitie van het begrip '8• In CREM 
literatuur wordt doorgaans aansluiting gezocht bij de definitie zoals deze in strategisch management 

wordt gehanteerd. Als 'waarde' datgene is wat klanten bereid zijn te betalen, zou 'toegevoegde waarde' 
kunnen worden gedefinieerd als hetgeen aan inkomen resteert na aftrek van de kosten die gemaakt zijn 
om dat inkomen te genereren '9• Ook CREM kan vanuit dat perspectief worden bezien. 
Het geheel aan vastgoedproducten, -diensten en -processen dat wordt gebruikt om de onderneming te 
ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen, dient meer waarde te creeren dan het totaal aan 

kosten die aan deze activiteiten verbonden zijn 20
• De vraag is of deze waarde door een ieder op dezelfde 

wijze wordt beoordeeld en hoe dit wordt vastgesteld. Toegevoegde waarde is een multidimensionaal 
concept dat op heel verschillende wijze kan worden ge'fnterpreteerd. Ook de waarde van vastgoed kent 

18 L. Chematony, F. Harris en F. Dall'Olmo Riley (2000) - Added Value: Its Nature, Roles and Sustainability, 

European journal of Marketing, 
19 M. O'Mara (1999) - Strategy and place 
20 A.Lindholm & T. Mudrak (2005), FM: Innovating and Adding Value to the Core Business-cases from the 

Netherlands and Finland 
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volgens het Vastgoed Lexicon van Keeris (1997) een sterke subjectieve component. Hij beschrijft deze 
component aan de hand van de Maslow-piramide waarmee een schematische weergave wordt gegeven 
van de menselijke behoeften (zie Figuur 3.3) 

Belloerte 101 :ielfv rwezeliJklu2 

· oirultJ Ye e11 estt"tlscht' behoerten 

Behocn 2ewmuclt>erd en erken<l It> worclm 

Bebodte a:m 2cbon?enbt>lcl en acceptatJE, 

F_ ·~1 IOJ?L~che b:l. lsbelloerteu om le lmnueu owl'leveu 

Figuur 3.3 - Maslow Piramide 

Den Heijer voegt hieraan toe dat deze subjectieve waardering van de performance van 
ondernemingsvastgoed al naar gelang de doelstellingen van de organisatie, meer gericht is op 
technische, functionele of economische prestaties. Afhankelijk van de ondernemingsdoelstellingen kan 
dus een verschillend gewicht aan de verschillende vormen van vastgoedperformance worden toegekend. 

Vanuit dit perspectief is de aard van de toegevoegde waarde niet alleen afhankelijk van de integrale 
ondernemingsstrategie, maar wordt er ook door gedefinieerd (Lindholm & Mudrak 2005). 

3.5.2 De huidige benadering van ondernemingsvastgoed 

De toegevoegde waarde van ondernemingsvastgoed wordt doorgaans benaderd vanuit financieel en 
kostengeorienteerd perspectief, uitgedrukt in termen als efficient ruimtegebruik, kostenreductie en 
kapitaalminimalisatie 21 Deze klassieke manieren om de performance te meten richten zich alleen op de 
effectiviteit van vastgoed in termen van besparingen en zeggen weinig over de mogelijkheden om door 

middel van goed vastgoedmanagement tot opbrengstenverhoging te komen. Directe, financiele stromen 

21 j.Olthoff (2006) - Bouwen aan waarde 
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worden als uitgangspunt genomen en indirecte, niet-financiele baten buiten beschouwing gelaten 
(O'Mara 1999). Omdat vastgoedbeslissingen vaak een uitgestelde invloed op de financiele performance 
van een onderneming hebben, wordt op deze manier slechts een deel van de toegevoegde waarde van 
vastgoed onderkend 22

• Daarnaast kan het kiezen van een kostenperspectief voor de korte termijn ertoe 
leiden dat activiteiten die op de lange termijn tot winstgevendheid kunnen leiden, niet meer worden 

ontplooid. De financiele gegevens geven geen inzicht in de wijze waarop concurrentievoordeel met 
ondernemingsvastgoed kan worden gecreeerd en geven onvoldoende antwoord op de vraag of de 
onderneming genoeg investeert om de core-business te ondersteunen. Zo blijft het succes, of juist het 

gebrek daaraan, van vastgoedbesl issingen op het primaire proces onduidelijk. 
De Jonge e.a. geven aan dater zeven manieren zijn om met vastgoed toegevoegde waarde te creeren 23

• 

Deze meerwaarde kan o.a. gevonden worden in: 

I. productiviteitsverhoging 
Een goede werkplekomgeving speelt een rol in het leveren van betere producten; door 
werkplekinnovaties kan de productiviteit worden verbeterd. Een goede gefaciliteerde werkomgeving 
gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het vasthouden van professionals. Daarnaast blijkt dat 
ziekteverzuim gereduceerd kan worden door een betere werkplekomgeving. 

2. kostenverlaging 
Werkplekkosten zijn vaak niet bekend en bovendien niet onder controle. Kostenbesparingen op 

werkplekkosten van 15 a 20% zijn in veel gevallen mogelijk gebleken, zonder daarbij essentiele 
kwaliteiten in te hoeven leveren. ' 

3. risicobeheersing 
Risico's kunnen worden beheerst door inflexibiliteit in de vastgoedvoorraad te voorkomen. lnflexibiliteit 

uit zich in een slecht aanpasbaar gebouw of een slecht aanpasbare vastgoedvoorraad. Zorgvuldig een 
locatie kiezen kan bijdragen aan flexibiliteit, omdat dit de marktwaarde van vastgoed kan verhogen en de 
waardeontwikkeling kan be"fnvloeden. In dit kader wordt ook het beheersen van Arbo-risico's genoemd: 
het creeren van goede arbeidsomstandigheden is (gedeeltelijk) verplicht en kan bovendien bijdragen aan 
productiviteitsverbetering. 

4. waardeverhoging vastgoed 
Met het verhuren en het afstoten van vastgoed - grond en gebouwen - kan geld verdiend worden. Het 
ruimteoverschot kan worden herontwikkeld (en word en verhuurd of verkocht) en op eigen terrein kan 
worden ontwikkeld met hetzelfde doel. Vastgoedkennis - algemeen en van de lokale markt - is hierbij 
onmisbaar. 

22 P.Krumm, P, & j .de Vries, (2003). - Value creation through the management of corporate real estate 
23 jonge, H. de, Heijer, A.C. den, Puy, L. de (2000); Analyse universitaire vastgoedplannen 

(onderzoek in opdracht van VSNU/ HOI); Bouwmanagement & Vastgoedbeheer; TU Delft 
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5. flexibiliteitvergroting 
Vaak wordt alleen naar de flexibiliteitaspecten van gebouwen gekeken. In de spanning tussen gebouw en 

organisatie kunnen organisatorische en financiele maatregelen warden genomen. 

6. cultuurverandering 

Voor managers is het veranderen van cultuur in een organisatie een van de moeilijkste opgaven. 
Werkplekinnovaties en verhuizingen kunnen als instrument warden ingezet. Clustering van afdelingen 

binnen een instelling wordt vaak oak bevorderd door de fysieke relatie tussen deze afdelingen: 
huisvesting in de directe nabijheid of zelfs in een gebouw. 

7. p.r./marketing - "corporate identity" 
Gebouwen kunnen de p.r. en marketing van een instelling ondersteunen, waarbij de keuze van 
verkooppunten, imago, huisstijl en verkoopstrategie een belangrijke rol spelen. Locatiekeuze kan heel 
bepalend zijn voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van een instelling voor haar doelgroep(en). 

Deze zeven manieren om met vastgoed toegevoegde waarde te creeren, refereren impliciet aan bedrijfs

of instellingsdoelstellingen. Voor beleidsmakers is het dus van belang om na te gaan hoe vastgoed een 
bijdrage kan leveren aan de primaire of secundaire instellingsdoelstellingen. 
In dit onderzoek ligt de focus op het 4e aandachtpunt - de waardeverhoging van het vastgoed - waarbij 

er ingeleefd moet warden door de universiteit in de behoefte van andere partijen op de vastgoedmarkt. 
Waardering van universitair vastgoed betekent nou eenmaal wat anders voor de universiteit dan voor 
een eventuele externe gebruiker. In hoofdstuk 6 zal een checklist opgesteld warden van kwalitatieve 
vastgoedeisen om te achterhalen welke de meeste zwaarte krijgen toegekend. Dit metals doelstelling de 
investeringswaarde van universitair vastgoed te laten stijgen voor de externe markt (gelieerde bedrijven 

en instellingen). 
Behalve waardetoevoeging op gebouwniveau zijn omgevingsfactoren waarschijnlijk van even grate 
betekenis en zullen dan oak mee warden genomen in het onderzoekstraject. 

3.6 De toegevoegde waarde van corporate real estate management 

Binnen een toenemend aantal organisaties wordt ingezien dat het vastgoed van de onderneming het 

primaire proces ondersteunt en een bijdrage levert aan de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen. 
Toch zijn er nag veel meer organisaties waarbij het management van het vastgoed geen kernactiviteit 
vormt en het een lage prioriteit kent. Men richt zich voornamelijk op zaken als customer services, 

marketing, finance en human recourses. Als gevolg van de lage prioriteit die gegeven wordt aan 
vastgoedactiviteiten is corporate real estate vaak meer het resultaat van verscheidene beslissingen in het 
verleden, dan van een geplande strategie. (Dewulf e.a. 2000) 

Vastgoed organisaties moeten, volgens Dewulf e.a.24 continu de behoeften van de individuele gebruiker 
spiegelen aan de behoefte van andere gebruikers en aan die van de instelling als geheel. Geconfronteerd 

warden met de algemene tendens binnen organisaties om activiteiten te beperken tot de 'core-business' 

24 G.Dewulf, F. Evers en P. van der Schaaf (2002) - Public real estate 
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en niet-kernactiviteiten uit te besteden, welke nu ook binnen universiteiten een intrede lijkt te maken, 
moet een CRE-organisatie zijn aanwezigheid binnenshuis kunnen rechtvaardigen. Het vormt een 

uitdaging voor de organisatie om de traditionele houding gericht op het efficient verrichten van 
operationele activiteiten te veranderen in een meer proactieve houding, waarbij gefocust wordt op de 
eisen en wensen van de verschillende stakeholders. 

Er zijn verschillende manieren waarop een CRE-organisatie volgens Krumm 25 toegevoegde waarde kan 
leveren aan de gebruikers van de huisvesting en de organisatie als geheel. Krumm onderscheid 10 

elementen van toegevoegde waarde van corporate real estate management 26 

Schaalvoordelen in de acquisitie van producten en diensten 

Een centrale aansturing van de acquisitie van producten en services kan schaalvoordelen opleveren die 
gunstig zijn bij prijsonderhandelingen. Zo kan een vastgoedorganisatie in plaats van incidentele en 
individuele acquisities te plegen grotere aankopen doen en toekomstige aankopen in het vooruitzicht 
stellen. 

Afstemming in het gebruik en beheer van vastgoed en diensten 
Parallel aan het creeren van schaalvoordelen in het acquisitieproces, kan een onderneming voordeel 
behalen door het gebruik van middelen en expertise binnen de onderneming op elkaar af te stemmen. 
Het delen van diensten, faciliteiten, ruimten en kennis creeert 'draagwijdte'- voordelen en geeft de 

onderneming de mogelijkheid om producten en diensten te optimaliseren. 

Het bieden van kwalitatieve dienstverlening tegen competitieve prijzen 

De CRE-organisatie kan producten en diensten aanbieden met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding, 
welke moeilijk te evenaren zijn door externe dienstverleners. 

Kennis van het primaire proces 

Doordat een centrale CRE-organisatie zich in de top van een onderneming bevindt, beschikt men over 
het competitieve voordeel goed op de hoogte te zijn van de specifieke behoeften van de verschillende 
organisatieonderdelen. 

Verzameling van specialistische kennis en expertise 

In de meeste ondernemingen kunnen CRE-organisaties vertrouwen op extensieve kennis over gebouwen, 
procedures en contracten. Het managen van vastgoed vereist specifieke kennis en vaardigheden en een 

multidisciplinaire aanpak. Een centrale CRE-organisatie kan over professionele medewerkers beschikken 
en investeren in lange termijn onderzoeksprogramma's. Bovendien kan de organisatie toegevoegde 
waarde bieden door het bijhouden van een actueel informatiesysteem. 

25 P. Krumm, G. Dewulf en H. de jonge (i999) - Managing key resources and capabilities; pinpointing the added value 

of corporate real estate management in Facilities 
26 P.Krumm (i999) - Corporate real estate management in multinational corporations; A comparative analysis of 

Dutch corporations 
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Risicospreiding 

Sommige organisaties zijn gebonden aan een locatie of een specifiek type vastgoed. Dit brengt risico's 
met zich mee. Door investeringen te spreiden over verschillende soorten assets op verschillende locaties, 
kan het risico gereduceerd worden. Dit is gemakkelijker te bereiken wanneer het vastgoed vanuit een 

centraal punt binnen de organisatie wordt georganiseerd. 

Vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie 
Financiele en technische informatie is vaak vertrouwelijk. Dit vormt een belangrijk argument om een 

vastgoedorganisatie binnenshuis te hebben. Bovendien kan informatie de basis vormen voor 
collaboratieve besluitvormingsprocessen, waardoor CREM en katalysator wordt voor het strategisch 
denken over vastgoed. 

Formele en informele netwerken 

Behalve kennis met betrekking tot de specifieke eisen van het primaire proces en de 
managementprocessen, voorziet kennis van de sleutelfiguren in de onderneming in een competitief 
voordeel boven de externe dienstverleners. De aanwezigheid van zowel een formeel als een informeel 
netwerk binnen de onderneming geeft mogelijkheden om gemakkelijker toegang tot informatie te 
krijgen en veranderingen in bedrijfs- en managementprocessen waar te nemen. 

Snelheid van actie en transactie 

Een van de belangrijkste criteria bij de meeste activiteiten op het gebied van het corporate real estate 
management vormt levering volgens afspraak. Snelheid en accuraatheid vormen bij activiteiten daarom 
belangrijke elementen. 

Strategieformulering, anticipatie en innovatie 
Een actief beleid ten aanzien van het formuleren van strategie, anticipatie en innovatie geeft CRE
organisaties de mogelijkheid de organisatie te helpen om de competitie voor te blijven. 
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3.6.1 Toegevoegde waarde van Businessparken 

In 2005 was er in Nederland ongeveer 95.000 hectare aan bedrijventerreinen. Deels bebouwd, deels nog 
leeg en deels weer leeg. Bedrijventerreinen zijn allang niet meer exclusief voor de zware industrie of 
logistieke ondernemingen. Ongeveer 10% van de terreinen is hiervoor in principe bedoeld, de 
meerderheid van de terreinen (ruim 60%) staat te boek al gemengd terrein 27

• Deze terreinen herbergen 

een mix van bedrijven; van industriele vestigingen en logistieke bedrijven tot kantoren, winkels en 
publieksdiensten. (zie Bijlage A voor een brede uitleg over de voordelen van bedrijven terreinen) 
Bedrijventerreinen, in het bijzonder de binnenstedelijke terreinen, hebben een duidelijke wisselwerking 
met hun directe omgeving. Bovendien kan sprake zijn van een type bedrijventerrein dat zijn eigen 

kwaliteiten heeft en daarmee een eigen gebruikersgroep aantrekt. Vaak liggen hier strategische 
motivaties aan ten grondslag zodat men zich vestigt in de nabijheid van andere partijen met wie een 
samenwerkingsverband (alliantie) aangegaan kan warden. 

Begripsomschrijving 28 

"Onder een strategische alliantie wordt een afspraak tussen twee of meer bedrijven verstaan die erop Is 

gericht om de marktpositie van die bedrijven te verstevigen. Hierbij worden kennis en vaardigheden 

uitgewisseld, maar soms oak kapitaal, technologie of personeel. De intensiteit van de samenwerking, de 

machtsverhoudingen, duur en de investeringen die ermee gemoeid gaan kunnen per alliantie sterk 

verschillen" 

Waarom een strategisch alliantie aan te gaan? 

Allianties moeten goed aansluiten op de strategische doelen van een bedrijf en warden vaak gezien als 
een middel om met onzekerheid om te gaan. Allianties kunnen zowel offensief als defensief gebruikt 

warden 29
• Offensieve allianties richten zich op het creeren van markten, het definieren of vastleggen van 

industriestandaarden, het anticiperen of inspelen op politieke ontwikkelingen of op de concurrentiestrijd 
met andere bedrijven. Defensieve allianties richten zich op het verdedigen of verstevigen van een 
bestaande marktpositie, het delen van het financiele risico van het aanschaffen of ontwikkelen van een 
dure technologie of het bereiken van schaalvoordelen door het combineren van bedrijfsprocessen of 

productiefaciliteiten. 

27 Buck Consultants International i.o.v. de Kamer van Koophandel (2002) - De betekenis van stedelijke 

bedrijventerreinen 
28 Drs. K. Dittrich (2003) - Erasmus Universiteit - lnkoop&Logistiek; Strategische Allianties 
29 R. Spekman, T. Forbes, L. Isabella en T. MacAvoy (1998) - All iance management: a view from the past and a look to 

the future 
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Goed voorbeeld van een sector waar all ianties onontbeerlijk zijn in de concurrentiestrijd is de luchtvaarl. Bijna 

alle luchtvaartmaatschappijen zijn verenigd in een grote alliantie. Zo kunnen zij als consortium de concurrentie 

aangaan met andere consortia. De alliantie zorgt ervoor dat het een klant van een van de partners naar bijna alle 

mogelijke bestemmingen in de wereld kan vliegen. Dit zou zonder de alliantie veel duurder en in sommige 

gevallen zelfs onmogelijk zijn. 

Bron: Erasmus Research Institute of 

Management (ERIM) 

Strategische allianties worden vaak aangegaan om leerprocessen te versnellen. Deze leerprocessen 
kunnen betrekking hebben op toegang tot innovatieve nieuwe technologieen of op financiele, marketing 
of productie-expertise. Belangrijkste doel van deze leerprocessen is om producten of diensten sneller op 
de markt te brengen. Allianties zijn daarmee bedoeld om de totale transactiekosten te verlagen en 
worden om strategische redenen gebruikt, evenals voor de uitwisseling van competenties. 

Uit een onderzoek van Elize van de Wetering 30 uit 2003; of all iantievaardigheden zowel technische 
universiteiten als bedrijven in Nederland bijdragen aan het succes van strategische allianties, waren een 
aantal conclusies te trekken: 

• Gezien de ambitieuze Europese economische doelstellingen (o.a. Lissabondoelstelling; zie hoofdstuk 

4.3) is het essentieel dat het Ministerie van Economische Zaken innovatie in Nederland in hoge mate 
stimuleert om haar innovatiepositie te versterken. Zowel de arbeidsproductiviteit als de 
concurrentiepositie worden verbetert doordat deze stimulering leidt tot een groter 
innovatievermogen; 

• Strategische all ianties tussen kennisintensieve bedrijven zijn essentieel in het innovatieproces omdat 
het delen van kennis en de gezamenlijke ontwikkeling van unieke nieuwe kennis een belangrijke 
bijdrage levert aan het tot stand komen van goede innovat ies. 

30 Elize van de Wetering (2003) - afstudeerrapport ; de bijdrage van alliantievaardigheden in de realisatie van succes 

van strategische allianties tussen Technische Universiteiten en bedrijven in Nederland 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; St rategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 30 



3.7 Hoofdstuksamenvatting en conclusies 

Voor het ontwikkelen van een integrale visie op de vastgoedportefeuille om maximale toegevoegde 

waarde te creeren voor het primaire proces, is het van belang dat men in eerste instantie een vertaalslag 

maakt van de ondernemingsdoelstellingen naar vastgoeddoelstellingen. Dit is voor veel ondernemingen 

lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. De focus lag op het operationele vlak, vastgoed werd gezien als 

een kostenpost en het beheer was beperkt tot technisch beheer. Dit beeld is echter aan het veranderen. 

Het facilitair bedrijf zal - optredend als CRE-manager - een meer integraal beleid gaan voeren indien de 

koppeling tussen gebruikersbehoefte en vastgoedstrategie gemaakt gaat warden. 

Het hoofdstuk CRE-management beschrijft de trends en ontwikkelingen binnen organisaties, maar 

daarbij tevens de trends en ontwikkelingen binnen het Corporate Real Estate Management. Deze 

veranderingen oefenen invloed uit op vastgoedbesluiten genomen door huisvesting verantwoordelijken 

in het bedrijfsleven en dient als leerkader voor universitaire vastgoedbesluiten. 

Steeds meer ondernemingen ontdekken dat vastgoed een meerwaarde kan leveren. De Jonge e.a. 

beschrijven 7 methoden waarop vastgoed toegevoegde waarde kan leveren. 

1. product\viteitsverlioglng 

2.. kostenverlaging 

3. risicobeheerslng 

De focus in dit onderzoek ligt op de waardeverhoging 

door verhuren en afstoten van het vastgoed. 

4. waardeverhoglng vastgoed 
(punt 4) 

5. flexlbi liteitvergroting 

6. culLuurverandering 

7- p.r./marketing ·•corporate identity" 

Daarnaast beschrijft Krumm verschillende manieren waarop een CRE·organisatie toegevoegde waarde 

kan leveren. 

1. Schaalvoordelen in de ac9uis.iUe ~an producter.1 ei1 die!1ste11 

2. Afstemmi ng.in bet gebrulk en beheer van vastgoed en diensten 

3. Het bieden van kwalitatleve dienstverlerting tegen competitiev_e prijzen 

4. Kennis van het primalre proces 

5. Vena meting van spedatlsllsc.he kennis en expertise . 
6. Risicospreiding 

7. Vertrouwelljkheid en b~schikbaarheid van informatie 

8. Forrnele en informele netwerken 

9. Snelheid van actie en transactie . 

10. Strategieformulering, anticipatie en lnno\'atie. 

De CRE-manager kan dus als eigenaar van het vastgoed een bijdrage leveren aan de core business van de 

organisatie. De tot nu toe geformuleerde methoden bieden handvaten die zijn gericht op 

kwaliteitsverbetering van de werkomgeving; 
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In het hoofdstuk 'analyse referentiekader en kwaliteit' zal er duidelijk warden dat er een duidelijke 
overlap bestaat tussen de bovengenoemde elementen van toegevoegde waarde en zal er een 

samenvoeging plaatsvinden. 
Buiten algemene elementen van toegevoegde waarde door vastgoed en het management daarvan, zijn er 
elementen aanwijsbaar welke alleen betrekking hebben op de samenwerking tussen 

bed rijven/i nstelli ngen onderli ng. 

rl~ ~. . - - - - -- .::)~J -I • '~·-·: 

1: ••.· · II:;!.~! ; ~a,ng~~ -'.1 var:i; _s_trafr~is~he ' all_ia'.1tie~_i llierdoor : k_~nn~n wiri·win sltuat"ies:. ontstaah". . die 
.1resultaren ~n een duldelljk voordeel voor · de : gebn.11ker,' 1ln ·c1e. yo_rm: van; facilitell_endeling; 
·1kenniskruisbestuivl~g~~c_. 

• het ontwikkelen van n1euwe werkconcepten· t!ri (werkgerelateerderv0orzie.ningeii ·Op zcielhiaar 

nieu.we cambi naties (vergel_ijk i:n.et .. de_ ont wik.kel ing .va ~ -s hopp~n el'.! onr;p_a_nn Ing _in winkek~n\zj} 
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4 (fase II) Vastgoed Nederlandse universiteiten 

4.1 lnleiding 

Het universitaire vastgoedbeleid is in eerste instantie gericht op het optimaal inhoud geven aan de 
primaire doelstellingen van de universiteiten, zijnde het geven van onderwijs en het bijdragen aan de 

wetenschap door onderzoek. Het vastgoedbeleid dient hierop afgestemd te zijn en draagt hieraan bij 
door financieel goed te presteren (van kostenpost naar kostenreductie tot mogelijke opbrengstenpost) 
waarbij uiteraard kwaliteit verzekerd dient te zijn 31

• Van belang is daarom om continu inzicht te hebben 
in de wijze waarop vastgoed bijdraagt aan de primaire missie van de universiteit; onderzoek&onderwijs. 
Kenmerkend voor het vastgoedbeleid van universiteiten is dat er sprake is van belangrijke inhoudelijke 
kenmerken en veranderingen. Deze warden voornamelijk door vier factoren veroorzaakt: 

1. De overgang van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement; 

(paragraaf 4.2) 

2. De veranderingen binnen de sector onderwijs; 

(paragraaf 4.3) 
3. Financiele mogelijkheden; 

(paragraaf 4-4) 
4. (Belastingen & Wetgeving) 

(Bijlage C) 

4 .2 van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement 

Aangezien er in het vervolg van dit onderzoek regelmatig wordt verwezen naar het management van 
vastgoed en corresponderende onderdelen, en daarbij verschuivingen in de organisatie warden 

beschreven is het belangrijk de onderdelen van een Nederlandse universiteit te kennen. Hieronder wordt 
kort beschreven wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de verschillende organen 
binnen een 'gemiddelde' Nederlandse universiteit. 
In Bijlage B is er een beschrijving terug te vinden waarin een stuk geschiedenis terug te vinden is dat een 
beeld geeft van vastgoedtotstandkoming van een drietal universiteiten in de afgelopen 6ojaar. 

4.2.1 Organisatie onderdelen Nederlandse universiteit 

College van Bestuur 
Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een universiteit is belast met het bestuur en 
beheer van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat op dit moment uit een aantal leden, die 

3' ir. A. den Heijer (2000) - Analyse universitaire vastgoedplannen, 
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benoemd warden door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort hiervoor vertrouwelijk de 
Ondernemingsraad en de Studentenraad (op instellingsniveau). 

Raad van Toezicht 
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft nog een aantal in de wet 

genoemde specifieke taken, waaronder de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement, het 

instellingsplan, de keuze van het medezeggenschapsstelsel, de begroting en het jaarverslag. 

Groepsraad/Universiteitsraad 
De Groepsraad bestaat uit de leden van het College van Bestuur en de decanen. In de Groepsraad voert 
het College van Bestuur overleg met de decanen over zaken van algemeen belang die de universiteit in 
haar geheel betreffen. Dit staat mede in relatie tot de specifieke belangen van de faculteiten en is gericht 

op het bevorderen van de eenheid en de ontwikkeling van de universiteit als instelling van 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

Raad van Hoog/eraren 
De Raad van Hoogleraren adviseert het College van Bestuur over de kwaliteitszorg voor de 

wetenschappelijke staf en adviseert het College, met name over voorstellen voor benoeming van 
hoogleraren. De Raad toetst ook de selectie van gastdocenten en research fellows. 

Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) ontleent zijn bevoegdheden aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Hieronder vallen, onder meer, adviesrecht over economische en organisatorische zaken en 
instemmingsrecht over aangelegenheden van sociale aard. 

Studentenraad 
Onder de bevoegdheden van dit orgaan vallen onder andere instemmings- en adviesrecht over 

onderwijs- en studentenaangelegenheden. Het College van Bestuur kan in het Reglement van de SR nog 
bevoegdheden toevoegen. De SR bestaat uit tien leden. De leden hebben doorgaans een zittingstermijn 
van een jaar. 

Faculteiten 
Universiteiten maken een opsplitsing naar discipline binnen het totale aanbod van lesmateriaal. Met de 
introductie van het BAMA systeem is er merkbaar meer en meer universiteiten vergelijkbare richtingen 
onderling organiseren in eenzelfde structuur als een collega-universiteit. 

Universiteitsdiensten 
De Universiteitsdienst ondersteunt de universiteit als geheel en faciliteert en coordineert bestuurlijke 
processen. De dienst heeft een belangrijke taak op het terrein van het initieren en laten uitvoeren van de 
bestuurlijke agenda van de universiteit. Dit in nauwe samenwerking met de decentrale organisatie. De 
Universiteitsdienst bestaat uit de verschillende domeinen die op elke universiteit anders zijn ingedeeld 

en benoemd. Hieronder een aantal voorbeelden; 
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• Bestuurlijke en Management Ondersteuning 
• Onderwijs en Studentenzaken 

• Marketing en Communicatie 
• Finance en Control 

• Personeel en Organisatie 
• Facilitair Management en Vastgoed 

• lnformatie- en Communicatie Technologie 
• Elektronische en Mechanische Ondersteuning 

• Bibliotheek 

• Etc. 

... 

Groepsraad/ 
universiteitsraad 

- . -

.Uniwrsl1cltsdlcnstcri 

Figuur 4.1 - Organogram 'doorsnee' universiteit 

Figuur 4.1 geeft een overzicht van een gemiddelde universiteit. Sommige universiteiten hebben andere 
benamingen voor de verschillende organen of een uitgebreidere opsplitsing van de taakgebieden metals 

resultaat dater een bredere vertakkingstructuur ontstaat, maar in beginsel kan er gezegd worden dat de 
bovenstaande structuur als representatief gezien kan worden. Traditioneel was het zo geregeld dat de 
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behoefte vanuit de faculteiten vertaald werden door het College van bestuur naar een ru imtebehoefte 
welke de universitaire dienst tot uitvoering bracht. 

4 .2.2 Bewustwording 

De IHV-operatie 32 heeft als gevolg gehad dat universitaire instellingen zelf financiele 
verantwoordelijkheid voor hun huisvesting moeten dragen (zie bijlage B - geschiedenis universiteiten). 

Dit heeft geleid tot een transitieproces van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch 
vastgoedmanagement. Sommige instellingen zijn hiermee verder dan andere door invloeden vanuit het 
bestuur, de procesvoering en bedrijfskenmerken als grootte, ouderdom, mate van probleem en type 
onderwijs. Opvallend is wel dat het denken in termen van strategisch management steeds belangrijker 

wordt geacht, maar integraal nog weinig is ingevoerd. 

Binnen de vastgoedmarkt zijn de hoger 

onderwijsinstellingen samen aanzienlijke spelers 

met een omvang van circa 7 mi ljoen m2 BVO 

(HBO's; 2,5mi ljoen m2 en Universiteiten; 4.S 

miljoen m2) Daarmee is het van dezelfde 

omvang als de Rijksgebouwendienst, welke als 

een van de belangrijkste vastgoedspeler van 

Nederland wordt beschouwd. 

Bron: J. van der Vegte (2002) - Rijksgebouwendienst 

als eigenaar van vastgoed 

Opgemerkt wordt dat het overgangsproces proces 
bestuurders van onderwijsinstellingen meer bewust 
heeft gemaakt van de toegevoegde waarde van 

vastgoed. Zoals hiervoor is aangegeven, komt een 
integrale benadering nog wein1g voor in de 

vastgoedstrategie. Dit is voor een optimale inzet van 
het vastgoed wel cruciaal vooral omdat hierbij de 
verschillende aspecten van toegevoegde waarde tot 
uiting komen. Verwezen wordt naar de theorie van 

prof. Ir. H. de jonge, welke in hoofdstuk 3 "Corporate 
Real Estate Management" kort is toegelicht. 

Binnen het transitieproces is Corporate Real Estate Management (CREM) steeds meer ingevoerd als 
vorm van vastgoedmanagement. Bij deze benadering wordt de vastgoedportefeuille als een 
kapitaalintensief bedrijfsmiddel beschouwd, waarbij het doel is om het vastgoed optimaal te laten 
bijdragen aan het functioneren van de organisatie. Het accent bij deze benadering ligt echter sterk op de 
functionele waarde van het vastgoed en niet zozeer op de financiele waarde. Vastgoed als instrument om 
opbrengsten te genereren en toegevoegde waarde te geven aan de organisatie blijft hierdoor vaak een 
onderbelicht aspect 

32 lntegrale Verantwoordelijkheid Huisvesting (afgekort IVH) 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwalitei tsmanagement bij Multi -gebruik' 



4.3 Veranderingen binnen de sector onderwijs 

De veranderingen binnen het onderwijs zijn voornamelijk gestoeld op volgende aspecten 33 : 

1. Maatschappelijke veranderingen; 

2. Technische ontwikkelingen 
3. Nadruk op kenniseconomie; 

4. Ontwikkelingen op het terrein van samenwerking; 

5. lnternationalisering van het onderwijs; 

Voornoemde veranderingen hebben invloed op het vastgoedbeleid, aangezien de huisvesting 
ondergeschikt is aan de primaire functie welke het moet vervullen; onderwijs en inhoud geven aan de 
wetenschap middels onderzoek. Als consequentie van voornoemde veranderingen, is de economische 

levensduur van onderwijsgebouwen steeds korter aan het worden. 
Hiernavolgend worden de aspecten van veranderingen toegelicht. Eerst wordt de ontwikkeling in 
algemene zin geschetst, waarna een link wordt gelegd met het vastgoedbeleid van de hogere 
onderwijsi nstel Ii ng. 

1. Maatschappelijke veranderingen 
Traditioneel lesgeven verschuift op menig universiteit richting project- en competentiegestuurd 
onderwijs 34• Afgezien van de onderwijsmethode worden studenten gestimuleerd om op de universiteit te 

studeren of aan opdrachten te werken. Dit betekent veel kleinschalige studieplekken. Binnen het 
onderwijs is ook steeds meer behoefte aan ruimtes welke geschikt zijn voor congressen/symposia. In 
termen van vastgoed betekenen de andere onderwijsconcepten dat behoefte ontstaat aan een flexibel en 
multifunctioneel gebouw met voldoende studeerplekken, groepsruimtes tot 10 personen, traditionele 
lesruimtes, aula-achtige ruimten voor lezingen en ruimere tijden tot benutting hiervan. Opgemerkt 

wordt daarbij dat flexibiliteit hierbij steeds meer een voorwaarde is, aangezien de trends elkaar snel 
afwisselen. De veranderde onderwijsmethodieken zijn daardoor van invloed op het vastgoedbeleid. Te 
meer omdat de kwaliteit van de huisvesting de kwaliteit van het onderwijs in positieve zin kan 
be'invloeden. Traditionele (grote) collegeruimtes zijn de afgelopen jaren afgenomen, maar deze 
ontwikkeling zal zich niet onbeperkt doorzetten. Er zal altijd behoefte zijn aan grote zalen ten behoeve 

van hoorcolleges gezien het face-to-face contact wat nodig is voor het vertrouwen tussen partijen 
onderling en simpelweg omdat het college geven aan grote groepen de kosten drukt. 

33 lnstellingenPlan TU Delft 2005-2008, Eindrapport Strategisch Plan TU Eindhoven 

34 Stefan Coolsaet (2003) -Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven inzake onderzoek(sresultaten): 

intellectuele eigendomsrechten, conflicten en interfaces 
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De concurrentie tussen de universiteiten heeft geleid tot aanzienlijke veranderingen. Studenten hebben 

steeds meer keuze tussen onderwijsinstellingen om een bepaalde studie te volgen. Een stedelijk klimaat 

heeft bij de studenten de voorkeur (van den Berg en Russo 2004). Vestigingen in of bij de binnenstad 
kunnen daarom een concurrentievoordeel betekenen. Qua vastgoedbeleid is een kenniscampus daardoor 
steeds minder een automatische keuze. Steeds vaker wordt de mogelijkheid bekeken om zich te 

concentreren in gebieden met een grootstedelijk klimaat. Gezien de toegenomen concurrentie tussen 

Niet alle universiteiten hebben In hun huldlge vastgoedportefeuille monumentale panden op binnenstedelijke 

locatles. Universlteiten als Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht, Rotterdam en Wageningen hebben in 

meer of mindere mate wel beschikking over dit type vastgoed. In bijlage C Is een overzicht opgenomen met een 

gedetailleerd overzicht van universiteitseigendom in 12 Nederlandse steden. 

onderwijsinstellingen bestaat binnen het vastgoedbeleid steeds meer aandacht voor de functie van het 
gebouw (en haar omgeving) als landmark. Ook oude panden, vooral monumenten, worden in dit kader 
meer gewaardeerd vanwege de cultuurhistorische waarde hiervan, waarmee sommige universiteiten zich 
kunnen onderscheiden. Een kanttekening is natuurlijk dat de drukte van de stedelijke verweving door 
sommigen ook als negatief ervaren kan worden. 

Naast het voornoemde is de bereikbaarheid ook belangrijk geworden, zowel voor studenten en 
medewerkers als ten opzichte van andere schoolgebouwen en kennisinstellingen. 

Ten slotte spelen de locatie en het type vastgoed met oog op de vastgoedlasten een steeds grotere rol. 
Een goede locatie is meer waardevast en draagt bij aan een goede vastgoedexploitatie. Nieuwe 
gebouwen krijgen daarbij steeds vaker de voorkeur vanwege de veelal veel lagere jaarlijkse 
exploitatielasten dan gebouwen ouder dan 15 jaar. Samenvattend betekent dit dat concurrentievoordeel 
steeds meer wordt nagestreefd middels locatie, functie, architectuur en vastgoedlasten/opbrengsten. 

2. Technische ontwikkelingen 

Een voorbeeld van een electronische leeromgeving is, het 

voor TUe-studenten bekende Studieweb. 

Studieweb Is een beveillgde elektronische cornmunicatie- en 

leeromgeving waarin verschillende gebruikersgroepen 

(leerlingen, docenten, ouders, management etc.) 

onafhankelijk van plaats en tijdstip op gestandaardiseerde en 

eenvoudige wijze met elkaar communiceren, samenwerken 

en gebruik ma ken van educatief materiaal en informatie. 

Gebruikers van Studieweb kunnen elkaar autoriseren om 

digitale documenten uit de werkkast in hun eigen kamers te 

delen. Alie documenten zijn voorzien van publicatiedatum en 

auteur. 

Bron: Excelo 

Technische innovatie is, vooral op ICT
gebied 35 , ook binnen het onderwijs goed 
zichtbaar. Computernetwerken worden 

steeds toegankelijker voor de gebruiker, 
mede door de uitgebreide toepassing van 
intranet en draadloze verbindingen. 

Daarnaast dragen ICT - ontwikkelingen bij 
aan een toenemend computergebruik ten 
behoeve van onderwijsdoeleinden. ln dit 
kader worden bijvoorbeeld bepaalde 

experimenten of proeven niet in het veld of 
in een speciale ruimte, zoals een 
laboratorium, verricht. Computersimulaties 
kunnen in toenemende mate deze rol 

35 Slagkracht in innovatie! (2004) (Sectorplan Wetenschap & Technologie) - Op weg naar een federatie van 
Technische Universiteiten in Nederland 
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overnemen. Dit betekent een afname van de vraag naar specifieke onderzoeksruimtes, als laboratoria. 
Hierbij moet vermeld warden dat een substantieel deel van de onderzoeken altijd in traditionele 
laboratorium ruimtes zal blijven plaatsvinden. Dit laatste geldt ook voor collegeruimtes waar door 
bijvoorbeeld e-learning minder vraag naar is, maar waar altijd een basisbehoefte naar zal zijn.36 

De meerderheid van de studenten heeft ook een laptop om opdrachten vanuit hun opleiding te kunnen 
uitvoeren. Daarnaast wordt het voor hen, maar ook voor medewerkers, steeds belangrijker om 
plaatsonafhankelijk toegang te kunnen krijgen tot informatie 37

• Al met al betekent het voorgaande dat 
onderwijsconcepten steeds meer een elektronische leeromgeving en automatisering van 
ondersteunende processen vereisen. ICT bevordert ook netwerken gericht op optimale 
kennisontwikkeling. Zo is er een samenwerkingsverband van vier universiteiten (Open Universiteit 
Nederland, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam) en zes 

hogescholen welke samen gestalte hebben gegeven aan het project de Digitale Universiteit 38
• Het 

betreft een expertisecentrum rand vier gebieden: 

- Elektronische leeromgeving; 
- lnstrumentatie van het leerproces; 

- Ontwikkeling van 'online' lesmaterialen; 
- Opbouw en verspreiding van expertise. 

Afgezien hiervan is er sprake van een mondialisering van onderzoeksresultaten, waarbij internationale 
uitwisseling van kennis tussen instellingen en kennisinstituten wordt bevorderd. Internet is hierbij het 
dominante medium. Door de toename van het aantal computers en het gebruik van internet zijn 
studenten en medewerkers plaatsonafhankelijker geworden. Hierdoor is men flexibeler geworden, wat 

een ander ruimtegebruik met zich meebrengt. Men heeft door de mogelijkheid van flexwerken als gevolg 
van innovatie in ondersteunende technische voorzieningen, minder behoefte aan vaste kantoorplekken. 
Flexibele werkplekken hebben wel geleerd dat compensatie hiervan nodig is in de vorm van extra 

voorzieningen als bergkasten en ontmoetingsruimten. 

3. Nadruk op kenniseconomie 
Tijdens een bijeenkomst van Europese regeringsleiders en staatshoofden in 2000 in Lissabon 39 is het 
doel gesteld om in 2010 "de meest competitieve en dynamische kenniseconomie in de wereld" te zijn. Dit 

heeft geresulteerd in een gedetailleerd werkprogramma voor de toekomst van het onderwijs, welke op 
een bijeenkomst van de Europese Raad in 2002 is bevestigd 40

• Als sprekend voorbeeld van de bijdrage 
die universiteiten kunnen leveren aan de kenniseconomie wordt de Stanford Universiteit in de Verenigde 

Staten genoemd. Deze universiteit wordt een cruciale rol toebedeeld bij het ontstaan van Silicon Valley. 

36 Peterr van Hooff - Adviseur AT Osborne 
37 Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2006) - Actieplan-verbonden-met-ict 
38 DU-bureau (2001) - Meerjarenplan DU 
39 Ministerie van OC&W (2003) - Stand van zaken notitie over de samenwerking in het europese onderwijsbeleid 

ten behoeve van de Tweede Kamer 
40 Minsterie van OC&W (2003) - Eindrapport Evaluatie NESO EN DELTA 
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Mede hierom worden universiteiten beschouwd als 
een belangrijke katalysator voor de kenniseconomie 
omdat de kennis die daar wordt geproduceerd een 
belangrijke aanjager en versneller vormt voor 
innovaties. Belangrijk is daarbij de interactie met 
het bedrijfsleven. In Nederland is binnen Europese 
context, maar zeker in vergelijking met de VS, 
sprake van onvoldoende synergie tussen 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit dient te 
worden verbeterd. In Nederland geven vooral 
technische universiteiten hieraan gestalte door 
oprichting van kennisparken met vestigingen en 
vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. 
Gezien de Lissabonambitie heeft de Nederlandse 
regering besloten dat meer aandacht moet komen 

Lang voordat journalist Don Hoefler in i971 de term 

.'Silicon Valley' introduceerde, . was .de reglo al d~or 

een . aantal innovatiecycli gegaan. Het· begon met 

een cluster van defensiegerelaleerde bedrijven rond. 

Moffet Field (bij Mountain View), waar 

tegenwoordlg hel NASA Ames Research Center 

zetelt. In 1939 werd door twee Stanford studenten in 

een garage in Palo Alto hel electronlcabedrijf 

Hewlett-Packard opgericht Halfgeleiders 

semiconductors - waaraan de Valley z'n naam dankt. 

verschenen elnd jaren 'so op het toneeL 

Bron: ministerie BZ (2oo6) - Silicon Valley; nieuwe trends, 

economle groeil 

voor een strategie om de kenniseconomie te bevorderen. Hiertoe is in 2003 het lnnovatieplatform 
opgericht onder voorzitterschap van Minister-president Balkenende met als opdracht om voorstellen te 
ontwikkelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken. De drie pijlers van economische groei 41 

zijn hierbij onderwijs, kennis en innovatie. Uiteraard betekent dit dat hiermee ook het beleid van 
universiteiten zal worden geconfronteerd. Dit vindt een vertaling in HOOP 42

; "het versterken van de 
relatie onderwijs en bedrijfsleven: het creeren van betere randvoorwaarden voor differentiatie en 
excellentie en de internationale positionering van het hoger onderwijs". Gezien de doelstellingen van de 
kenniseconomie en de wijze waarop men hieraan gestalte wenst te geven, blijkt dat voor universiteiten 
het contact met het bedrijfsleven belangrijker zal worden. Het kennisimago wordt daarbij een belangrijk 
onderscheidend element met andere universiteiten, vooral omdat de overheid instellingen welke meer 
dan gemiddeld presteren extra zal belonen. Dit blijkt ook uit verschillende voorstellen waarin men wil 
afwijken van de huidige bekostiging van universiteiten. De vestigingsplaats, de locatie hierin en de 
huisvesting zelf kunnen hierbij bijdragen aan de versterking van het kennisimago. Binnen het 
vastgoedbeleid zijn dit daarom elementen die aan belang toenemen. Deels is dit ook waarneembaar door 
de toenemende aandacht voor de locatie en de architectuur van het gebouw. De locatie dient te voldoen 
aan kwaliteits- en bereikbaarheidscriteria. Veiligheid is hierbij steeds meer een voorwaarde. Een rijk 
cultureel leven in de directe nabijheid is daarbij steeds meer een belangrijk concurrentiemiddel. 
Daarnaast is het van belang dat de locatie dusdanig is dat dit de interactie met het bedrijfsleven 
bevordert. De architectuur en de uitstraling van de directe omgeving vormt binnen het vastgoedbeleid 
steeds meer een item ter onderstreping van de gewenste positionering van de hogere 
onderwijsinstelling. Tegelijkertijd kan de wens om beter met het bedrijfsleven samen te werken 
resulteren in het belang van verdere uitbouw van kennisparken en onderwijscampussen buiten de stad 
omdat hier veelal de ruimte aanwezig is om ook vestigingen van bedrijven mogelijk te maken en dit 
veelal ook beter aansluit bij huisvestingscriteria door bedrijven. 

4 ' Hoofdlijnenakkoord (2005) 
42 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (2004) 
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4. Ontwikkelingen met betrekking tot samenwerkingsverbanden 43 

Vanuit de kenniseconomie krijgt de relatie met het bedrijfsleven, waaronder onderzoeksinstituten, 
steeds meer vorm. Deels geschiedt dit ook vanuit financiele motieven (derde geldstroom) en/of ter 
onderstreping van het imago van de onderwijsinstellingen. Samenwerking, soms in de vorm van fusies, is 

nog steeds aan de orde zowel tussen hogescholen, universiteiten of een combinatie hiervan. Dit omdat 
de kenniseconomie baat heeft bij uitwisseling van kennis tussen de verschillende vormen van 

wetenschap en dit gestimuleerd wordt bij verschillende projecten, waarbij de kennis van verschillende 
disciplines noodzakelijk is. lnternationaal vindt samenwerking met buitenlandse onderwijsinstellingen 
plaats om motieven als het verkrijgen van buitenlandse studenten, gezamenlijk te werken aan bijzondere 
onderzoeken en ter versterking van het imago van de onderwijsinstelling. Samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, tussen verschillende studierichtingen of faculteiten of met het bedrijfsleven uit 
zich in het delen van faciliteiten, huisvesting of zelfs tot delen van het zaken in het primaire proces 
(onderwijs en onderzoek). De consequenties voor vastgoedvraagstukken zijn aanzienlijk. Samenwerking 
in de vorm van fusies geeft mogelijkheden tot een efficienter en effectiever vastgoedbeleid door 
bijvoorbeeld de onderwijslocaties te concentreren, dure voorzieningen gemeenschappelijk te maken en 
de gemiddelde bezetting van het gebouw te verhogen. Tegelijkertijd speelt echter de wens tot een 

prettige en inspirerende werkomgeving. Daarbij dienen gebouwen niet als te grootschalig warden 
ervaren en het gevoel te geven van geborgenheid. 
Bij samenwerking speelt ook het gewenste imagoprofiel door betrokkenen als onderwijsinstelling(en) en 
bedrijfsleven. Door samenwerking kan hieraan meer gestalte warden gegeven. De samenwerking vorm 

geven in een ander vastgoedbeleid blijkt vaak op blokkades te stuiten vooral door de vaak sterke 
culturele verschillen tussen de onderwijsinstellingen, de verschillende studierichtingen en faculteiten. 
Dit heeft ook te maken met het feit dat de culturele verschillen zijn versterkt doordat elke 

faculteit/studierichting van oudsher separaat, vaak met een sterke fysieke scheiding in een (deel van het) 

gebouw is gevestigd ten opzichte van andere faculteiten/studierichtingen. Nu is dit niet meer gewenst 
omdat een sterk maatschappelijk accent ligt op innovatie, waarbij kennisinstellingen een grate rol spelen 
en interactie tussen deze instellingen en tussen de verschillende faculteiten/studierichtingen binnen de 
instelling een noodzaak is. Desondanks blijkt denken buiten de kaders van het eigen domein, mede als 
gevolg van patent- en octrooibescherming, een opgave. In termen van vastgoedbeleid betekent dit veelal 

investeringen om te voldoen aan alle gestelde functionele eisen van betrokken instellingen, van 
studierichtingen/faculteiten en vanuit internationaal perspectief. Dit levert nogal een spanningsveld op 
tussen voldoen aan alle eisen en financieel verantwoord vastgoedbeleid. 

5. lnternationalisering van het onderwijs 
De ondertekening van de Bolognaverklaring in 1999 kan warden gezien al~ start van belangrijke transitie 
binnen het onderwijs, vooral door de invoering van de bachelormasterstructuur44 • De invloed van de 

43 Afstudeerrapport Elize van de Wetering (2003) - Meer resultaat behalen uit samenwerkingsverbanden; de 

bijdrage van alliantievaardigheden in de realisatie van succes van strategische all ianties tussen technische 

universiteiten en bedrijven in Nederland 
44 The Bologna Declaration 1999 - a explanation 
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internationalisering blijkt ook steeds duidelijker uit de onderzoeksfinanciering vanuit het Europese 
Uniekaderprogramma's 45 welke van substantiele betekenis geworden zijn. 
Binnen Nederlandse context spelen de Nuffic-imago-onderzoeken. Uit onderzoek in 200446 blijkt dat 
bachelorstudenten die momenteel in Nederland verblijven relatief vaak de voorkeur hebben voor een 
ander land. Vooral omdat ze de reputatie van Nederlandse instellingen niet als goed bestempelen. 
Daarnaast blijkt dat zaken als mobiliteit, opvang en huisvesting meer aandacht behoeven. Naast het 
onderwijsprogramma speelt de huisvesting een belangrijke rol zowel van de hogere onderwijsinstelling 
als van de student. Voor buitenlandse studenten dient de betrokken instelling huisvesting in het eerste 
jaar te garanderen. Dit komt voort uit de Bolognaverklaring. 
Door de invoering van de BAMA is de concurrentie tussen universiteiten toegenomen, zowel nationaal 
als internationaal. Studenten hebben meer keuze en de uitwisseling van studenten is toegenomen. 
Daarnaast is voor onderwijsinstellingen moeilijk in te schatten in hoeverre studenten na een afgeronde 
bacheloropleiding doorstromen naar een masteropleiding. Gezien het voorgaande is de samenwerking 
tussen universiteiten toegenomen. Tegelijkertijd heeft dit ook geleid tot de behoefte aan extra 
profilering van de instelling. Speciale opleidingen en bijzonder wetenschappelijk onderzoek zijn hierbij 
van belang. Gebleken is dat het imago van de studentenstad, evenals de kwaliteit van de huisvesting van 
zowel de onderwijsinstelling als de student, hierbij belangrijke extra concurrentiemiddelen vormen. Het 
karakter van de vestigingsplaats kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren, waarbij vooral aspecten van 
belang zijn als bereikbaarheid, veiligheid, cultureel leven, kennisinfrastructuur, 
huisvestingsmogelijkheden en arbeidsmarkt 47

• (zoals ook in de voorgaande paragrafen beschreven staat) 
Gezien bovenstaande wordt binnen het vastgoedbeleid van universiteiten steeds meer nadruk gelegd op 
de kwaliteit van de locatie en van de huisvesting, zowel voor de onderwijsinstelling als voor de student. 
Vastgoed wordt hierbij strategisch beoordeeld op een zo goed mogelijke bijdrage aan de 
ondernemersmissie en de bijdrage aan de profilering van de hogere onderwijsinstelling. 

4.4 Financiele mogelijkheden 

4.4.1 Achtergrond 

Universiteiten kregen het vastgoed bij de IHV-operatie in 1995 voor niets en moeten sindsdien zelf 
financiele verantwoordelijkheid voor hun huisvesting dragen. Vanaf '95 zijn daarmee de kosten van 
onderhoud, renovatie en nieuwbouw geheel voor rekening van de universiteiten. Dit leidde tot 
problemen, omdat de kostenpost voor huisvesting dermate hoog was dat de consequentie was 
beknibbeling op investeringen voor onderwijs en onderzoek. Ten aanzien van universiteiten in het 
algeheel kan warden geconcludeerd dater sprake is van structurele tekorten op de post huisvesting. Op 
zich zijn deze financiele vastgoedproblemen een logisch effect van het transitieproces,aangezien men 

45 VSNU (2005)- Brancheverslag Universiteiten 
46 Studeren in Nederland, Blauw Research, mei 2004 
47 Leo van den Berg en Antonio Russo (2004)- The Student City: Strategic Planning for Student Communities in EU 
Cities - case studies naar verschillende universiteiten in de Europese gemeenschap 
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gewend was de kosten te kunnen verhalen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Hierdoor ontbrak een kostenkritisch bewustzijn. Daarnaast was men, door afscherming hiervan, niet 
gewend aan het handelen als professioneel vastgoedbeslisser. De traditionele taak was vooral beheer en 
in onderhandeling treden om van de rijksoverheid middelen te verkrijgen voor onderhoud, extra ruimte 

of aanpassing van ruimte. 

Bij het huidige vastgoed speelt daarnaast dat het merendeel van de vastgoedportefeuille van 
universiteiten dateert uit de jaren '60 en '70, omdat er toen nog sprake was van volledig gesubsidieerde 
instellingen. Veel van deze gebouwen voldoen niet meer aan de huidige maatstaven qua indeling, 

installatietechnische voorzieningen, bouwaard (energiezuinig, duurzaam, flexibel, multifunctioneel) en 
locatie. De economische levensduur blijkt namelijk door de ontwikkelingen binnen het onderwijs snel te 

zijn verkort 48
• Afstoten van de gebouwen en vervangen door nieuwbouw is vaak moeilijk. Voor 

nieuwbouw is namelijk in veel gevallen onvoldoende geld gereserveerd, mede door de te lage 
afschrijvingen als gevolg van afname economische gebouwwaarde. Dit tekort aan investeringsgelden in 
combinatie met de bovengenoemde traditie van onderhouden en aanpassen van ruimte resulteert in 

vastgoedportefeuilles met incourante en verouderde voorraad 49 • Hierdoor is er geen relatie met de 
daadwerkelijke waarde en de waarde welke noodzakelijk is ter vervanging van het onroerend goed. Dit is 
een gevolg van de eerder beschreven traditionele operationele denkwijze versus een gewenste 
strategische manier van denken. 

Het belangrijkst is echter de noodzaak tot investeren vanwege de hiervoor geschetste veranderingen in 
het onderwijs. Een belangrijke kostenpost is hierbij ook geworden het garanderen van huisvesting van 
buitenlandse studenten. Deze post was in 1995 niet aanwezig en heeft sinds die datum enorm aan 
betekenis toegenomen. 
Al met al betekent het dat het huisvestingsbudget veelal krap is en keuzes moeten worden gemaakt, 
waarbij afwegingen gemaakt moeten worden tussen renovatie of nieuwbouw. Qua jaarlijkse 

exploitatielasten wordt daarbij vaak de voorkeur gegeven aan nieuwbouw. Bij nieuwbouw geldt daarbij 
ook nog de keuze van de locatie. Getoetst wordt hierbij steeds meer op rendement en flexibiliteit. Uit 

interne analyses blijkt vaak dat vestiging op buitenstedelijke onderwijscampussen financieel het 
voordeligst is. Vooral omdat de grondkosten een aanzienlijke impact hebben op de uiteindelijke 
stichtingskosten en de grondkosten op de campus voordeliger uitpakken dan op binnenstedelijke 

locaties. Daarnaast geven buitenstedelijke campussen de mogelijkheid om navolging te geven aan wat in 
Angel-Saksische landen veel voorkomt, namelijk de campus exploiteren als kennis- of businesspark. In 
Nederland wordt aan dit concept in toenemende mate, doch dit is nog minimaal, steeds meer navolging 

gegeven. Vestiging op campussen is bovendien steeds vaker noodzakelijk omdat uitbreiding op 
binnenstedelijke locaties niet haalbaar is vanwege onvoldoende uitbreidingscapaciteit van de locatie of 

onvoldoende draagvlak hiervoor bij bestuurders en omwonenden. Vanuit deze optiek ligt het daardoor in 
de lijn der verwachting dat meer onderwijsvastgoed zich zal concentreren op dergelijke campussen. 
Anderzijds speelt dat binnenstedelijke locaties, ofwel stadscampussen, beter worden beoordeeld, 
vanwege het onderscheidend vermogen hiervan en de populariteit hiervan onder studenten. Het laatste 
hangt uiteraard ook samen met het feit dat studenten bij voorkeur ook binnenstedelijk wonen. Een 
voorwaarde bij keuze van nieuwbouw/uitbreiding op binnenstedelijke locaties is dat, naast de hiervoor 

48 prof. ir. H. de Jonge ge·lnterviewd door drs. Robert van Till (1999) Real Estate Magazine 
49 gesprek met ir. Th. Edelkoort - AT Osborne (2007) 
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genoemde criteria van voldoende draagvlak en uitbreidingscapaciteit, de locatie goed bereikbaar is voor 
zowel de gebruikers als instellingen waarmee wordt samengewerkt, zoals onderzoeksinstituten en het 

bed rijfsleven. 
Binnenstedelijke locaties worden door universiteiten vanuit vastgoedperspectief ook meer gewaardeerd 

omdat de kwaliteit van de locatie steeds belangrijker wordt voor de vastgoedwaarde en daarmee ook 
voor het financiele rendement. In plaats van het gebouw is daardoor de locatie in hoge mate bepalend 
geworden bij keuzes binnen het vastgoedbeleid. Het gebouw dient daarbij de kwaliteit van de locatie te 
onderstrepen in de vorm van een gebouw met passende architectuur. De aandacht voor binnenstedelijke 

campuslocaties door onderwijsinstellingen wordt hierbij versterkt doordat ook gemeenten het nut steeds 
meer inzien van behoud van universiteiten in hun binnenstad; juist omdat dit karakter geeft aan hun stad. 

4-4.2 Financieringsbronnen 

Voordat ingegaan wordt op de financiele mogelijkheden van universiteiten om met vastgoed waarde te 
creeren is het van belang om inzicht te hebben in de wijze waarop deze hun inkomsten verwerven. 
Universiteiten ontvangen via het ministerie van OCW direct geld via bekostiging van instellingen en 
indirect geld via studiefinanciering aan de student. 

Tot op heden gaan er echter drie geldstromen richting de universiteiten: de eerste geldstroom, de 
tweede geldstroom en de derde geldstroom (zie figuur 4.2). Opgemerkt wordt dat met betrekking tot de 

geldstromen de eerste geldstroom nog verreweg de grootste is, maar dat de tweede en derde geldstroom 
sterk aan belang toenemen en in de toekomst waarschijnlijk bepalend zullen zijn voor het succes en 
voortbestaan voor de hogere onderwijsinstelling. Dit wordt ook versterkt door de huidige herziening van 

het kostenstelsel. Voorstellen zijn bijvoorbeeld al gepresenteerd om het onderwijs meer te laten 
bekostigen via donaties uit het bedrijfsleven en via afgestudeerde studenten, een traditie die het Angel

Saksische onderwijsstelsel niet onbekend is (zie hoofdstuk 5) 
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De voornaamste geldstroom ten bate van onderwijs en onderzoek is de eerste geldstroom; circa 60% 

wordt hiermee gefinancierd. Deze geldstroom bestaat uit een lumpsum bekostiging door het ministerie 
van OC&W 50 (zie figuur 4.2). Het OCW-budget wordt alleen gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de 
loonkosten en voor de prijsontwikkeling en eventueel voor beleidsmatige bijstellingen. De verdeling van 
de rijksbijdrage is wel voor een deel afhankelijk van prestatie-indicatoren zoals het aantal diploma's, het 

aantal eerstejaars en het aantal promoties (OCW). Vaak wordt de eerste geldstroom ook benut voor 
investeringen in huisvesting en hieraan gerelateerde zaken zoals infrastructuur. Men moet zich dus goed 
realiseren dat men zelf verantwoordelijk is voor een verdeling van het budget waarbij een strategische 

huisvestingsvisie tot uitvoer gebracht kan worden en dat de primaire doelstelling; onderzoek en 
onderwijs niet in het gedrang komt . 

...----------- OC&W 

NWO 
Tweede geldstroom 

(0,3) 

Oerde geldstroom (1.3) 

l 
Europse Unie 
Rijk 
Non-profit 
Bedrijfsleven 
Personeel 
Studenlen1 

Eerale galdstroom l 
(3.2) 

l 
RIJksblJdrage AZ 

(0.5) 

Academisch Ziekenhuls 

(0,8) 

Collogegald 
(0.3) 

SF 

------ Studenten 

Leveosonderhoud 

4.2 Geldstromen Nederlandse Universiteiten; Bedragen 2005 ( x1 mid.)-

De tweede geldstroom is eveneens afkomstig van de overheid, maar heeft alleen betrekking op het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) verdeelt het beschikbare budget. De derde geldstroom is de laatste jaren sterk 
gegroeid en bestaat voor een belangrijk deel uit middelen van internationale en nationale overheden en 

50 OC &W - Kerncijfers 2002-2006 
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onderzoekstimulering van non-profit instellingen. Het bedrijfsleven heeft een aandeel van circa 10 

procent in de derde geldstroom. De inkomsten worden gegenereerd door werk/contractonderzoek voor 
derden (ongeveer tweederde van de derde geldstroom) hierbij gaat het om vergoedingen voor diensten 
(contractonderzoek, advisering en dergelijke). De overige baten bestaan uit een zeer divers geheel van 

inkomsten, onder meer uit collegedictaten, verhuur en opbrengsten uit vermogen en inkomsten uit 
kantineverkoop. Vastgoedrendement valt ook onder deze laatste groep en is een begrip waarop binnen 
de universiteiten nauwelijks wordt gestuurd. Bij vastgoedrendement is een onderscheid te maken tussen 
direct en indirect rendement. 

• Het directe rendement is hierbij het rendement op basis van de jaarlijkse vastgoedexploitatie. 
• Het indirecte rendement is het rendement welke ontstaat na afstoting van het onroerend goed op de 

markt. 
• Eventueel kan er ook een soort 'faciliteitrendement' genoemd worden. Hieronder kunnen de 

inkomsten/rendementen verstaan worden die binnen komen als gevolg van een groter marktaandeel 
studenten die op de geboden faciliteiten afkomen 

Over deze laatste vorm van rendement is echter lastig een uitspraak te doen gezien de lastige 
meetbaarheid. Hieronder zullen direct en indirect rendement toegelicht worden; 

Ten aanzien van het beheer ofwel het directe rendement worden resultaten zeer beperkt tot niet 
gerelateerd aan benchmarks binnen de vastgoedmarkt of binnen de sector van onderwijsvastgoed 51

• 

Hierin komt wel verandering door de noodzaak om hierop scherp te zijn en het feit dat dit onderwerp 
onder de aandacht is gebracht door diverse publicaties zoals van ir. H. de Jonge, G. Dewulf en ir. A. den 
Heijer (zie literatuurlijst). Voornoemde aandacht is ook ingegeven door de noodzaak tot efficientie en 

effectiviteit, aangezien de inkomensbronnen van de universiteiten veranderen en de post huisvesting 
meestal de tweede post is binnen de begroting en het jaarverslag en circa 10 tot 15% van de totale lasten 
omvat 52

• Huisvesting dient daarom voor de onderwijsdoeleinden niet alleen effectief, maar ook efficient 
te zijn. Er ontstaat steeds meer inzien dat vastgoed als strategisch middel een bijdrage kan leveren aan 
het rendement van hun doelstellingen (zie ook hoofdstuk Corporate Real Estate Management). 
Daarnaast is aandacht noodzakelijk voor het risicomanagement, aangezien de vastgoedexploitatierisico's 

bij de universiteiten liggen. Dit betekent net als in overige vastgoedsectoren dat marktrisico's 
ingecalculeerd moeten worden, waaronder prognoses voor de economische waarde en het risico van 
leegstand. Naast dit alles speelt ook de toenemende concurrentie. Besparingen in huisvesting en 
opbrengsten middels vastgoed dragen bij aan een beter budget voor onderwijs- en onderzoekdoeleinden. 
Een effectief en efficient gebouw met een hoge bezettingsgraad op een goede locatie wordt daarbij 
steeds meer een voorwaarde tot het optimaal functioneren als onderwijsinstelling. De wijze van 

financieren is hierbij ook steeds meer een item om de kapitaallasten zo laag mogelijk te houden en 
daarmee ook de jaarlijkse exploitatie zo gunstig mogelijk te krijgen. 

51 Interview met D. van Dijk- afdeling Huisvesting&Vastgoed TU Eindhoven en Interview met A. den Heijer -

universitair docent; sectie Vastgoedbeheer & Ontwikkeling 
52 VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) - Branchejaarverslag 2004 
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De aandacht voor het indirecte rendement loopt ver achter bij die van het directe rendement. Op zich 

een logisch gevolg van de historie, waarbij onderwijsvastgoed geheel werd gefinancierd en vastgoed 
binnen het onderwijs ondergeschikt was aan de faciliterende rol van de huisvesting voor onderwijs- en 
wetenschappelijke doeleinden. Met de aandacht voor het directe rendement van het vastgoed, neemt 
geleidelijk aan ook interesse voor het indirecte rendement toe. Uiteraard heeft dit alles ook te maken 

met het transitieproces van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement. 
Tijdens de decentralisatie van de huisvesting van universiteiten is een toeslag overeengekomen op de 

lumpsumbekostiging van 90 miljoen euro, welke onderling wordt verdeeld. Dit bedrag bleek te weinig te 
zijn. lnmiddels heeft na onderzoek door de Commissie Koopmans in 1999 en na een lobby van de VNSU 
aanpassing hiervan plaatsgevonden. Tot 
2008 wordt een extra toelage verstrekt: 

15 min euro in 2004, 27,25 min euro in 

2006, 33,96 min euro in 2007 en 31,83 min 
euro in 2008. Dit is echter onvoldoende 

om de complete huisvestingsproblemen 
op te lossen, waardoor de druk hoog is 

om de jaarlijkse huisvestingskosten te 
verlagen of aan de andere kant 
oplossingen te realiseren zoals het 

genereren van opbrengsten uit het 
universitaire vastgoed. 

De Commlssle Koopmans is een onafhankelljke commissie van 

flnanciele deskundigen opgericht door het ministerie van OC&W 

en de VNSU. Deze commissie constateerde in '99 dat de 

universlteiten onvoldoe.nde eigen vermogen hebben. Dit tekort 

van 1,6 miljard gulden destijds kan op lermijn leiden tot een 

flnanclerlngsprobleem voor de unlverslteiten als zij hun 

gebouwen moeten gaan vervangen: 

Brennen : OC&W, Nieuwsbank, VAWO (vakbond voor de wetenschap) 

4.4.3 Baten en lasten voor universitaire huisvesting 

Een baten- en lasten stelsel maakt het mogelijk integrale baten en lasten per activiteit (hier dus de 
huisvesting) te herleiden uit de administratieve organisatie 53• Om de mogelijkheden voor 

(her)financiering van de huisvesting te kunnen analyseren is het noodzakelijk de kosten&opbrengsten 
voor huisvesting te kennen. Algemeen kan gesteld worden dat deze balans is onderverdeeld als in figuur 

4.3 
Vrijwel alle lasten nemen toe of af met het aantal vierkante meters, op de rente na. De rente is 
afhankelijk van de gemaakte schuld (vreemd vermogen) van de universiteit. Hoe hoger de schuld van de 
universiteit, hoe hoger de rentelasten. 

Over BTW-regelingen voor universiteiten is in Bijlage E informatie terug te vinden. 

53 W. Keeris (2001) - Vastgoedlexicon 
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Baten- en lastenstelsel huisvesting 

Laslen , Baten 

4.3 - Balans huisvesting universiteiten 

4-4-4 De beoordeling van baten- en lastenstelsel huisvesting 

De huisvestingspositie van universiteiten kan het beste warden beoordeeld door het vergelijken van de 

huisvestingsopbrengsten met de kosten. Echter niet alle huisvestingsbaten zijn bekend per universiteit. 
Daardoor wordt enkel het huisvestingdeel van de rijksbijdrage van universiteiten tegen het licht van de 

gemaakte huisvestingslasten gehouden. 
De rijksbijdrage bedraagt iets meer dan een kwart, 92,5 miljoen euro, 
van de totale huisvestingslasten, 350 miljoen euro (totale 
huisvestingslasten is inclusief huur, onderhoud, WOZ-heffing, gas, 
water, licht en rente). De universiteiten genereren nog enige 

inkomsten uit verhuur, verkoop, erfpachtsconstructies, of subsidies. 
Maar desondanks de baten onder andere verkregen uit de 
rijksbijdrage, de verhuur en erfpacht kunnen de lasten absoluut niet 

gedekt worden. Het blijkt dat het lumpsumbedrag voor alle 

huisvestingslasten, €30,- per m2 in 1995 en €33,- per m2 (in 2000), 
niet genoeg was om de lasten te dekken. Dit lumpsumbedrag, welke 

Als vergelijk; de beheerskosten 

(onderhoud. schoonhouden, 

wettelijke lasten, overige kosten) 

komen gemiddeld op € 55,- voor 

een standaard JCT kantoor. 

Bron: Case Study ICT Centers, Bureau 

Rietmeyer, mei 2000 

jaarlijks wordt verkregen (met een indexatie voor inflatie), blijkt structureel te weinig te zijn over de 
jaren, zeker nu er renovatie moet worden gepleegd. Er kan geconcludeerd worden dater een structureel 
tekort bestaat voor huisvesting. Dit bleek ook de conclusie van de Commissie Koopmans in 1999 zoals 

reeds eerder dit hoofdstuk te lezen vie I. 

4.5 Hoofdstuksamenvatting en conclusies 

Het vastgoedbeleid van universiteiten is de afgelopen jaren geconfronteerd met veel ontwikkelingen 

gezien de voorgaande paragrafen. De komende jaren zal deze trend doorzetten. Belangrijke externe 
factoren, waarom ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden, zijn gelegen in: 
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• De transitie van traditioneel vastgoedbeheer naar strategisch vastgoedmanagement; 

• De veranderingen binnen de sector onderwijs; 

• Financiele mogelijkheden; 

• (Belastingen & wetgeving) 

Resumerende kan de conclusie warden getrokken dat universiteiten in een overgang zitten naar 

strategisch vastgoedmanagement. Hedendaags zijn universiteiten vooral gefocust op functionaliteit en 

de kosten van hun vastgoed. Binnen het vastgoedbeleid ligt het accent op gebouwen of concentratie 

hiervan in het bijzonder middels het campusconcept. Vanuit het campusmodel wordt vaak nog gedacht 

binnen de grenzen van de campus. Door een aantal veranderingen in de onderwijssector groeit er een 

bewustzijn dat er vooruitziende blik nodig is om binnen vastgoed een meer strategische aanpak toe te 

passen. Op basis van deze veranderingen zijn er waarderingsfactoren waar rekening mee gehouden moet 

warden alvorens men een vastgoedstrategie kiest; 
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Doordat er vele ontwikkelingen gaande zijn binnen het universitaire vastgoed, zijn er - naast 
organisatorische en financiele consequenties - ook juridische en fiscale consequenties die niet uit het 

oog verloren mogen warden. De afwijkende heffing van BTW, vennootschapsbelasting en 
overdrachtsbelasting voor overheidsinstellingen kunnen in het voordeel voor universiteiten indien men 
meer rendement wil halen uit het universitaire onroerende goed door te verhuren aan derden. 
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5 (fase II} Angel-Saksisch referentiekader 

5.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de invloed van het campusmodel, maar ook de rol die universiteiten vervullen bij 

het ontstaan van science parken. Beiden worden gebruikt als referentiekader voor dit onderzoek. De 

science parken zijn meegenomen in het onderzoek omdat deze juist economisch van substantiele 

betekenis zijn. Bij de studie naar het campusmodel en de science parken wordt geanalyseerd wat de 

achterliggende strategie is en in hoeverre daarbij parallellen zijn te trekken tussen die twee. Vervolgens 

wordt bezien in hoeverre de daaruit te trekken conclusies kunnen worden vertaald naar mogelijkheden 

om huisvesting van universiteiten in Nederland een extra financiele stimulans te geven. 

Allereerst wordt er in paragraaf 5.2 uiteengezet hoe de rankings van universiteiten zijn opgezet en wordt 

genuanceerd waarom deze gedomineerd worden door vooral Amerikaanse universiteiten. 

Alvorens op het Angel-Saksische campusmodel en science parkconcept in te gaan wordt in paragraaf 5.3 

de invloed van het Angel-Saksische onderwijssysteem op de Nederlandse situatie behandeld. Daarna zal 

in paragraaf 5-4 de geschiedenis, ontwikkeling en invloed van het campus model worden beschreven. 

5.2 Amerikaanse universiteiten; rankings en nuancering 

Rankings zijn een typisch Amerikaans fenomeen en ook de Amerikaanse universiteiten worden hieraan 

onderworpen. lnmiddels zijn er ook steeds meer rankings die wereldwijd universiteiten vergelijken; denk 

aan de Chinese Sjanghai ranking en de Britse ranglijst van de Times Higher Education Supplement. Elke 

ranglijst hanteert andere criteria en wat blijkt? In alle internationale rankings domineren de Amerikaanse 

universiteiten de top 20. 

De meest bekende ranglijst van Amerikaanse universiteiten en colleges is die van het tijdschrift US News 

& World Report. Het probleem is dat US News wel veel gegevens langs de meetlat legt, maar niet 

datgene dat belangrijk is. Het tijdschrift baseert haar ranglijsten op de rijkdom en reputatie van de 

scholen en op de prestaties van de high school leerlingen die worden toegelaten. Het is dan ook niet 

verbazingwekkend dat de bekende prive scholen ieder jaar bovenaan staan. In de categorie national 

schools staan Princeton, Harvard en Yale op nummer een, twee en drie respectievelijk. Publieke 

instellingen als University of California Berkeley vinden we terug op plaats 21, gevolgd door University of 

Virginia, University of Michigan Ann Arbor en University of California Los Angeles. 

In haar undergraduate ranglijsten benadrukt US News dan ook de hoogte van de SAT scores van de 

studenten en het percentage van de wetenschappelijke staf dat gepromoveerd is. Deze gegevens zijn wel 

bruikbaar, maar verre van ideaal. Het is alsof je de kwaliteit van een restaurant meet door te berekenen 

hoeveel er voor het eten en de aankleding en inrichting is betaald. Wat in deze en andere ranglijsten niet 

aan bod komt is de kwaliteit van de opleiding. Daarbij is deze ranking een nationaal vergelijk voor de U.S. 

en niet te gebruiken voor internationale waardering. 
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Sinds 2000 bestaan er internationale ranglijsten van universiteiten. De Academic Ranking of World 
Universities uit Sjanghai en de ranglijst die gepubliceerd wordt door de Times Higher Education 

Supplement (THES) zijn hiervan de belangrijkste. Chinese wetenschappers hebben de Sjanghai ranglijst 
opgezet om te bepalen hoe groot de kloof is tussen universiteiten in China en instellingen in de rest van 

de wereld. Zij namen onderzoeksresultaten als indicatie voor de internationale reputatie van de 

universiteiten. De samenstelling van de ranglijst werd dan ook bepaald door alumni en 
wetenschappelijke staf die Nobelprijzen en Fields Medals hebben gewonnen, publicaties in top 
wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science en geciteerde publicaties in indexen op terreinen 
als sociale- en natuurwetenschappen, kunsten en letteren. De resultaten van de Sjanghai ranglijst uit 
2007 van 500 beste universiteiten ter wereld zijn in zoverre verrassend, dat Cambridge uit Engeland zich 
op de tweede plaats heeft genesteld, tussen Harvard en Stanford uit de VS. Daarnaast zijn Amerikaanse 
universiteiten dominant. Van de eerste twintig plaatsen op de ranglijst worden er zeventien ingenomen 
door instellingen uit de VS. Twee Nederlandse universiteiten, Utrecht en Leiden hebben zich in de top 
honderd weten te nestelen, op plaatsen 41 en 72 respectievelijk 54• 
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lndien we de top 500 onder de loep nemen van internationale universiteiten op de ra·nking uit het 
bovenstaande schema is Amerika de absolute winnaar. Dit geeft echter een vertekende representatie van 
het totale aanbod in Nederland en niet in mindere zin, Amerika. Zoals af te lezen vallen 12 van de 13 

Nederlandse universiteiten binnen de Top 500. In Amerika zijn dit er een kleine 200 die we terug vinden 
in de Top 500 op een totaalaantal van 1578. Deze bredere range zorgt ervoor dat Amerika procentueel als 
mindere uit de bus komt 55• 

De kanttekening die geplaatst moet worden met oog op de financiele bijdrage in het bovenstaande 
schema is dat universiteiten die hoger in de rankings staan meer collegegeld vragen en daarbij meer 
bijdragen uit eigen kas. Achter de kleinschalige campus van bijvoorbeeld Harvard gaat een ongekende 

financiele buffer schuil die de universiteit een definitieve voorsprong op de wetenschappelijke 
wereldmarkt geeft. Het fonds waar dankbare alumni hun schenkingen achterlaten, bedraagt een slordige 
twintig miljard dollar. Zo'n tweehonderd fund raisers van Harvard zorgen ervoor dat dat enorme 
vermogen op peil blijft. Ook het collegegeld - dit jaar 38.000 dollar per student - doet een duit in het 

54 lnformatie uit de Sjanghai Ranking Top 500 -www.arwu.org 
55 lnformatie uit Webometrics 
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zakje, hoewel Harvard bekend staat om zijn ruimhartige financiele steun aan studenten die dat bedrag 
niet zomaar op kunnen hoesten. Vorig jaar ontving ruim 65 procent van de undergraduates enige vorm 
van financiele steun. 
Om een idee te geven van de financiele slagkracht van Harvard: het jaarlijkse budget van 2,5 miljard 
dollar is meer dan het dubbele van wat alle universiteiten van Groot-Brittannie samen jaarlijks te 

besteden hebben, inclusief Oxford en Cambridge. Dichter bij huis: het jaarlijkse rendement op het 

vermogen van Harvard is groter dan wat het Nederlandse kabinet in vier jaar wil investeren in het 
nationale innovatiefonds 56

• Harvard wordt ook niet als voorbeeld gehanteerd als het gaat om 

campusplanning, aangezien 
Andere collegegeld bedragen die genoemd worden liggen tussen de 15000 en 25000 dollar als het gaat 

om de extra bijdrages die per student betaald moeten worden op universiteiten die hoog in de rankings 
staan 57• Studenten van buiten de regio krijgen minder subsidie en zijn genoodzaakt zelf meer bij te 
dragen. 
De onderwijsuitgaven in de VS kwamen het afgelopen jaar uit op ongeveer 852 miljard dollar voor alle 
niveau's, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Daarvan was 90 procent afkomstig van de staten en van 
lokale en private bronnen. Dat betekent dat de federale overheid verantwoordelijk was voor slechts 10 

procent van het totale bed rag. De begroting van het department of Education omvatte ruim 63 miljard 
dollar, ongeveer 2,7 procent van het totale budget van de federale overheid in 2004 58

• Als vergelijk; 
Nederland geeft ongeveer 15% van het totale Rijksbudget uit aan onderwijs 59

• 

Ondanks de enorme private fondsen dieter beschikking staan van de topuniversiteiten in de V.S. en de 
eventuele scheve vergelijking met de Nederlandse Universiteiten die rond moeten komen met een veel 
kleiner budget, kunnen de campusprincipes wel leerelementen bevatten voor Nederlands 
campusontwerp. Zeker als men beseft dat een kwaliteitreferentie als 'citaten per uitgeven miljoen pond 
aan hoger onderwijs' ook bepaald niet positief uitpakt voor Nederland -ongeveer 60 keer- in verhouding 

tot Amerika -149 keer- en Engeland, zelfs 168 keer. 

5.3 Amerika (en Engel and) als referentie 60 

De introductie van de BAMA-structuur, het steeds meer belonen op basis van prestaties en de sterke 

groei van het aantal buitenlandse studenten zijn voorbeelden van globalisering binnen het onderwijs. 
Ook de nadruk op de kenniseconomie maakt dat onderwijsconcepten zich aan het wijzigen zijn. 
Toegepast onderzoek heeft hierdoor terrein gewonnen, evenals de prestaties van universiteiten in 
termen van aantal onderzoekspublicaties, spin-offs en bijdragen aan economische groei. Verschillende 

56 Univers (25 maart 2004) - Het geheim van Harvard 

"'George J. Borjas (2002) - An Evaluation of the Foreign Student Program 
58 U.S. Department of Education - The Federal Role in Education 
59 Ministerie van OC&W - begroting 2005 
60 EUROPA· Samenvattingen van de wetgeving ·De rol van de universiteiten in het Europa van de kennis 
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internationale rankings 6
' beoordelen universiteiten hierop en universiteiten zijn trots als ze hoog in deze 

rankings verschijnen. Vooral omdat dit hun imago en hun positie als universiteit versterkt. 

In verhouding scoren Angel-Saksische universiteiten internationaal goed. Dit is af te lezen uit de 

verschillende rankings, maar ook zichtbaar door de sterke appeal die zij hebben op buitenlandse 

studenten en op buitenlandse onderzoekers. Mede hierdoor, maar ook door cultuurverschillen, zijn deze 

universiteiten1 in het bijzonder de zgn. onderzoeksuniversiteiten, in verhouding tot de Nederlandse 

universiteiten rijk. Daarnaast blijkt1 bijvoorbeeld uit economische onderzoeken zoals die van de OESO 62
, 

dat vooral de onderzoeksuniversiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie. Dit leidt 

ertoe dat overal in de wereld universiteiten steeds meer succeselementen van de goed scorende Angel
Saksische universiteiten integreren in hun beleidsconcept. Ook in Nederland is dit duidelijk 

waarneembaar in beleidsdoelstellingen van universiteiten en in hun vastgoedbeleid. 

Aangezien binnen de Nederlandse cultuur ook veel weerstand bestaat tegen de veramerikanisering van 

het hoger onderwijs 631 is dit een opvallend gegeven. Deze weerstand is komt voort uit de allianties die in 

het Angel-Saksische model met het bedrijfsleven worden aangegaan. Gevreesd wordt dat hiermee 

fundamenteel onderzoek wordt geschaad en dat het onderwijs hieronder lijdt. Tevens worden veel van de 

Angel-Saksische universiteiten als te elitair beschouwd door hun hoge collegegelden en hun strenge 

selectie tot toelating. De Nederlandse politiek heeft met dit laatste moeite, omdat dit sociaal wordt 

gezien als ontoelaatbaar. De mening is dat in principe elke universiteit voor een ieder toegankelijk moet 

zijn. Uiteraard stoelt dit laatste op cultuurverschillen waarbij ook de Nederlandse nivelleringscultuur een 

rol speelt; uitschieters naar boven of naar beneden dienen te worden vermeden. 
De toenemende veramerikanisering van het onderwijs lijkt toch onvermijdelijk te zijn1 aangezien 

universiteiten allen graag willen scoren op de internationale rankings en het zowel voor hen als voor de 

overheid een streven is om met hun onderwijsinstelling economische groei te vergroten door het 

versterken van de kenniseconomie. Laatste punten zijn overigens ook strategisch van belang om 

voldoende inkomsten te genereren om de universiteiten te kunnen laten groeien in hun kwaliteit en in 

hun nationale en internationale positie tegenover andere universiteiten 64
• Zowel de plek die ze scoren in 

de rankings als hun bijdrage in de kenniseconomie be"fnvloedt namelijk in belangrijke mate de tweede en 

derde geldstroom. Hoe beter ze scoren, des te meer kans hebben ze op het toekennen van geldstromen 

in de vorm van bijvoorbeeld (inter)nationale subsidiebeschikkingen op ingediende projectvoorstellen, 

commercieel contractresearch en financiering voor het opzetten van onderwijsprogramma's door het 

bedrijfsleven. 

De goede resultaten van de Angel-Saksische universiteiten is zoals eerder te lezen ook nauw verbonden 

met hun financiele positie 65
• Rijke universiteiten hebben meer mogelijkheden om dure nieuwe 

leerstoelen te bekostigen of het proces hiertoe in gang te zetten. (lnter)nationaal is het steeds 

belangrijker om onderscheidend te zijn als universiteit middels gespecialiseerde leerstoelen of middels 

belangrijke bijdragen aan de kenniseconomie in de vorm van zaken als spin-offs, onderzoek- en 

61 Bv. European Economic Association en de Shanghai jiao Tong University World League Table 2005 
62 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
63 zie www.beteronderwijsnederland .nl 
64 Delta - tudelft - archief jaargang 31nummer19 
65 S. Eijffinger (2003) - artikel science guide - Kunnen Europese universiteiten met Amerikaanse concurreren. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 54 



ontwikkelingscentra en het toepassen van wetenschappelijke kennis binnen het bedrijfsleven. De status 

die hiermee wordt verworven genereert populariteit onder studenten van nationale- en internationale 

afkomst, evenals vertrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven om financiele bijdragen te leveren aan 

projecten. In dit kader is er sprake van een vicieuze cirkel. Vooral in Amerika is de status van de opleiding 

van belang voor de fund raising onder alumni, het bedrijfsleven en de overheid. Vooral de aanzienlijke 

bijdragen door alumni zijn bijzonder en maakt de "elite"-universiteiten buitensporig rijk. Alumni blijven 

zich sterk verbonden voelen met de universiteit en binnen de Amerikaanse cultuur wordt hieraan uiting 

gegeven door guile donaties. Daarnaast wordt de rijkdom binnen de Amerikaanse cultuur versterkt 

doordat het bedrijfsleven vaak bijzonder onderzoek of leerstoelen bekostigt. Uiteraard hangt dit vaak 

samen met het feit dat iemand vanuit de directie op de betreffende opleiding heeft gestudeerd of een 

andersoortige band met de deze faculteit/opleiding heeft. 

In Amerika speelt bovendien dat deze cultuur wordt bevorderd door gunstige fiscale regelingen bij het 

verstrekken van donaties aan universiteiten. In Nederland is de cultuur meer dat financiering van 

universiteiten een overheidstaak is en dat hiertoe oak al is bijgedragen door de belastingbetaling. Alleen 

indien duidelijk sprake is van direct voordeel is het bedrijfsleven geneigd tot het plegen van 

investeringen bij het opzetten van onderwijsprogramma's of het uitvoeren van toegepast of 

fundamenteel onderzoek. 

S-4 Campusmodellen en science-parken; geschiedenis en ontwikkeling 

De huisvestingmethode van hoger onderwijs in Engeland en Amerika is in het algemeen gebaseerd op het 

campusmodel, waarbij het oorspronkelijke concept van halverwege de 19• eeuw uitging van realisatie van 
een eigen gemeenschap waar we rd gestudeerd, gewoond en ontspannen. De rede was om formele en 

informele momenten zoveel mogelijk samen te laten gaan en daarmee het academisch functioneren van 

de universiteit te versterken66
• De link met het bedrijfsleven en het bijdragen aan economische groei 

werd door maatschappelijke veranderingen steeds belangrijker. In Europa kwam daarom vanaf de 

beginjaren 'so interesse voor het realiseren van science parken. Het Cambridge en het Heriot-Watt 

science park zijn hiervan de eerste Europese voorbeelden. In de jaren '80 volgden vele anderen, 
waaronder in Groot Britannie die van de universiteiten van bijvoorbeeld Birmingham en Manchester 67

• 

Nu warden science parken gezien als manier om kennis van de universiteit te implementeren in het 

bedrijfsleven, als middel om kennisuitwisseling tussen beide te optimaliseren, maar vooral als middel om 
de economische groei in de regio en daarmee het welzijn van de bewoners te bevorderen. 

Het hebben van een science park bevordert, vooral door de aanwezigheid van incubatorvoorzieningen, 

het aantal spin-offs van de universiteit. Daarnaast draagt het bij aan het succes van de vaak in 
meerderheid aanwezige kleine bedrijven op het science park. Bovenal bevordert dit het ontstaan van 

R&D activiteiten en het ontstaan van kennisclusters in de regio. Opmerkelijk is dat bij de science parken 

in de Angel-Saksische landen de universiteiten vaak mede-eigenaar zijn en deze de parken vooral 

66 Richard P. Dober (1963) - Campus Planning, Reinhold Publishing Corporation 
67 Donald S. Siegela , Paul Westheadb, Mike Wrightb (2003) - A ssessing the impact of university science parks on 

research productivity: exploratory firm-level evidence from the United Kingdom 
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benutten om internationaal beter te scoren doordat theorie naar de praktijk wordt doorvertaald en van 

de praktijk weer wordt geleerd. 

De hiervoor genoemde ontwikkeling betekent een belangrijk keerpunt in de verstandhouding tussen 

bedrijfsleven en universiteit. Aanvankelijk kregen science parken namelijk status door de koppeling met 

de universiteit. Er is nu sprake van het omgekeerde trend, omdat de prestaties van de bedrijven bijdragen 

aan het imago van de universiteit. Laatste ontwikkeling wordt vooral gevoed door de aanwezigheid van 

beroemde kennisinstituten, internationaal bedrijfsleven en kennisintensieve kleine bijzondere bedrijven. 

Samenwerking tussen deze kennisgedreven instellingen hiermee bevordert natuurlijk de kenniseconomie 

en het vormen van kennisclusters, welke het onderscheid op (inter)nationaal niveau stimuleert. Zoals 

hiervoor al is aangegeven draagt het science park bij aan verdere diepgang van het academische gehalte 

van de universiteit, mede omdat dit vaak aanleiding vormt tot nieuw fundamenteel of toegepast 

onderzoek. 

Het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is dat universiteiten worden ingezet als belangrijke 

speler bij herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Voorbeelden hiervan zijn de science parken van 

Aston Universiteit en Manchester Universiteit. Een ander voorbeeld is de huisvesting van de Universiteit 

van Essex in Southend 68
• Juist de sfeer van oude steden werd hierbij als onderscheidend element gezien 

om studenten en kenniswerkers aan te trekken. Historie gecombineerd met cultuur, goede 

woonvoorzieningen en horeca in de oude stad geven een goede mix aan inwoners welke bijdragen aan 

inspiratie, kennisuitwisseling en verankering van de universiteit aan de stad. Ook op het niveau van de 

science parken is dit noodzakelijk, omdat het ontmoeten middels een informele sfeer bijdraagt aan 

inspiratie en kennisuitwisseling. Deze informele sfeer ontstaat onvoldoende als de vastgoedstrategie 

vrijwel uitsluitend geent is op het faciliteren van bedrijven door grond beschikbaar te hebben voor een 

door hun gewenst gebouw of ze hiervan te voorzien 69
• 

lndien een locatie voldoet aan de gestelde kwalitatieve basiseisen wordt met de overheid gezamenlijk 

een plan uitgewerkt. Hierbij krijgt de universiteit in het bijzonder de rol van aanjager om stedelijke 

vernieuwing en economische groei op gang te krijgen. Dit vanwege haar rol in de kenniseconomie en als 

voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe bedrijven, het ontstaan van nieuwe bedrijfsactiviteiten bij 

bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in de regio 70
• Tevens blijkt dat hiermee 

vaak bestaande gebouwen kunnen worden behouden door het herontwikkelen hiervan, zoals industriele 

gebouwen of verouderde kantoorpanden. 

Opvallend is dat universiteiten in Angel-Saksische landen, in vergelijking met strategische plannen van 

Nederlandse universiteiten, zich dikwijls als een van hun doelen hebben gesteld een bijdrage te geven 

aan hun directe omgeving door realisatie van sportvoorzieningen, culturele activiteiten en het bijdragen 

aan de economische groei. De economische groei wordt daarbij vaak concreet vertaald in termen van 

omzet in de regio bij detaillisten en bedrijven, werkgelegenheid en spin-offs. Daarnaast worden ook 

68 Southend-on-Sea Gateway Town Centre Strategy (2002-2012) 

69 Leo van den Berg, Antonio Russo (2004) - The Student City: Strategic Planning for Student Communities in EU 

Cities 
70 Albert N. Linka, john T. Scottb (2003) - U.S. science parks: the diffusion of an innovation and its 

effects on the academic missions of universities 
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Real Estate Investment Trusts in de Verenigde Staten 

De Amerikaanse vastgoedmarkt is in de afgelopen paar jaren explosief toegenomen voor wat betreft het aantal 

beursgenoteerde vastgoedfondsen, Real Estate Investment Trusts en het daarin belegde vermogen . Hierbij 

wordt belegd in vastgoed door de equity-REIT' s, waarbij inkomsten worden ontvangen uit huuropbrengsten 

van projecten; deze categorie is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het grote voordeel van een REIT is 

dat de ondernemingen niet belast worden met aan aandeelhouders uitgekeerd dividend. Daarbij zijn REIT's 

opgericht, die gespecia liseerd zijn op ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en onderwijsinstellingen. Dit is dus 

beleggen in het 'overig' va stgoed. Hierbij wordt een 2- a 3- jarige financieringsconstructie met een normale 

looptijd en termen aangegaan. De economische termen houden in dater sprake is van dekking van de jaarlijkse 

inflatie en een eerlijke markt met goede verkoopkansen voor leningen of leasen. 

Bron: J. van Rooij (2002) - universitair vastgoed 

maatschappelijke doeleinden genoemd als het bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting en het 

bevorderen van het welzijn van de bewoners in de omgeving. 

Ook blijkt dat Angelsaksische universiteiten met hun onroerend goed beleid vaak verder gaan dan 

onderwijsgebouwen sec. Ze participeren in science parken, ze ontwikkelen en zijn actief in huisvesting 

voor studenten of kenniswerkers, ze herontwikkelen bestaande gebouwen of ontwikkelen nieuwe 

gebouwen voor functies zoals een hotel, guesthouse, congrescentrum of incubatorcentrum. 

Refererend aan de financiering van vastgoed is waarneembaar dat universiteiten in Angel-Saksische 

landen werken met publiekprivate samenwerkingsovereenkomsten, commerciele lease en het hebben 

van aandelen in het vastgoed door (private) beleggers. Onderzoeksuniversiteiten blijken voor hun 

projecten in aanvullende zin vaak financiering te krijgen door belangrijke financieringsbronnen van 

overheidswege. In Groot Britannie vinden deze onderzoeksuniversiteiten vaak belangrijke 

medefinanciering door gebruik te maken van Europese subsidies. 

Op gebied van marketing onderscheiden de Angel-Saksische universiteiten zich naast hun onderzoeks 

publicaties en onderwijsprogramma's in sterke mate met hun campus en het science park waarin ze 

participeren. Merendeels wordt hierbij ook de historie van de universiteit benut. Vastgoed is daardoor 

een belangrijke component. 

Oorspronkelijk was de campus nogal ge"isoleerd van de omgeving en waren parallellen te trekken met een 

ivoren toren 71
• Dit betrof niet alleen de campus maar ook de faculteiten welke vaak als afzonderlijke 

eilanden op de campus waren gehuisvest en in veel gevallen nogal een steriel karakter hadden. 

Als denkkader voor de campus van de toekomst worden succesvolle Angel-Saksische universiteiten lange 

termijnvisies opgesteld. De drie campusmodellen van Chapman 72 zijn voorbeelden van uitgangspunten; 

Clicks & Mortar, Intellectual Agora en Back to the future. 

7' Henry Etzkowitz, Andrew Webster, Christiane Gebhardt, Branca Regina Cantisano Terra (2002) - The future of the 

university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm 
72 Chapman, M. Perry (2006), American Places, in search of the twenty-fi rst century campus 
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Clicks & Mor!Br 
I 

Veel kleine1e campus door meer 
thuiswerl<enl -leren: 'dicks' 
vervangen deel van m2 

Bij de fysieke campus staai de 
ontmoetingsfunctie cenlraal: 'crealive, 
slimulalmg and a focus on inlellectual 
and social exchange' 

Veel minde1 m2. Deel campus is 
vir1ueel.Sludenlen en docenlen 
besleden minder lijd op de campus, 
kcmeo naar de campus om anderen 
le onlmoelen 

Zettde hoeveelheld middelen ler 
beschikking 

Meer geld voor minder m2 

Intellectual Agora 

De campus fungeert als open 
marklplaals voor hel crO'"ren en 
uitwisselen va.n kennis 

De fysieke campus wo1dt steeds meer 
deal van hel stedelijk weefsel, andere 
gebruikers zijn welkom 

Zelfde aantal m2. Hogere bezelting & 
benulting.Kennisinstelhngen maken 
gebru1k van elkaars voO<Zienlngen en 
hebben niel langer excluslef gebruik 
van hun gebouwen 

Meer mlddelen door gedeeld gebruik: 
externegebruikers betelen vergoeding 

Meer geld vocr zelfde m2 

figuur 5.1 - 3 campusmodellen van Chapman (bron: den Heijer) 

Back tut lhP. future 

De campus verandert niel veel ten 
opzichte van de huidige campus 

De fysieke campus w0<dt slap voor 
stap aangepasl aan vemieuwde 
kwal1te1lseisen 

Zelfde aantal m2. Grotendeels 
exdusief gebruik ven gebouwen 
door eigen gebruikers, ock op 
faculteitsniveau 

Zelfde hoeveelheid mldldelen ter I 
. besc. hikkin.g --_J 

~ Zelfde geld vocr zelfde m2 

Clicks & Mortar gaat uit van een veel kleinere campus met veel inspirerende ruimte voor sociale en 

intellectuele ontmoeting, een belangrijke trend in campusontwerp. Intellectual Agora staat voor een 

open marktplaats voor het creeren en uitwisselen van kennis en de campus als integraal onderdeel van de 

stad, waarin veel ruimten met andere gebruikers wordt gedeeld. 

Back to the future blijft het meest bij de huidige situatie: een instelling die met een grote 

vastgoedvoorraad die grotendeels exclusief door de instelling zelf gebruikt wordt. Nadere toelichting op 

de campusmodellen, inclusief de effecten op de kwaliteit van de toekomstige campus zijn te vinden in 

figuur 5.1 

De synergie tussen stad en hoger onderwijs wordt het meest benut bij de strategische keuze voor 

Intellectual Agora, eventueel gecombineerd met Clicks & Mortar. Het is echter aan de universiteit of 

hogeschool om deze keuze te ma ken. Dit grijpt ook terug naar de afweging: laten we de stad toe op de 

campus of verplaatsen we de activiteiten (gedeeltelijk) naar een perifere locatie. 
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5.5 Hoofdstuksamenvatting en conclusies 

Veramerikanisering van het hogere onderwijs lijkt onontkoombaar, aangezien universiteiten alien graag 

willen scoren op de internationale rankings en het zowel voor hen als voor de overheid een streven is om 

met hun onderwijsinstelling economische groei te vergroten door het versterken van de kenniseconomie. 

Dit laatste is ook strategisch van belang om voldoende inkomsten te genereren om de universiteiten te 

kunnen laten groeien in haar kwaliteit. In vergelijking met de Nederlandse universiteiten is de 

ontwikkeling van de campus in Angel-Saksische landen veel meer strategisch. Er is sprake van een lange 

termijn strategie. Met betrekking tot de campus wordt een lijn ingezet voor minimaal 20 jaar tot 

maximaal 50 jaar. 
Belangrijke succesfactoren hierbij zijn; 

~. Gebouwarchitectuur. De _ldentitelt .van .d~ unlverslteit en ·de qu_itfty.of1ife opce campus krijgen een 

opwaarde.ring door: hoogwaardige a_rcnll~ct1Jur. - tj-i~rbij .i.s h~i_ge~r 1:1.i~~lJJk'~.eJl o!'.1d~~sch¢id 'te_ma.~.E~ tusse!l. . i 
repre-sentatl;;ve gebouweri. welke als front offke ·opereren en'wcirderi g~bruikt'voar:s'einTnars;iev~nementen :en-- , 
bljzpnd?r'e bije.enkomsternoals :bulUitr,ei_k_fr,ge~~n O_Uderd~gen ; ~.Q .~~n_<:Upr:ie}~ geb9uwen, pe 3(~hft~l\JU,r. 
'zowel van bulten als qua interieur bij functlonele gebouwen is pa"ss·enci oi'rin"en de.onigevlrig, ma·ar soberder iian 

. - . ... . . . . . - ' 'i • j, ._ • -~ - ' ' 

aard,.Als voorwaarde voor de_;Jrchitectuur geld~ dat dlt dele~fbaarheii:I fliet negatiefmag be'lnvloeden. 

. i; Belang van hoo~waardige landschapsarchitectuur. 

~: Stedenbouwkundige op:iet. ·Gebouwen en voorzlenlngeri .worden dusdanigjgeduste1d 

.:dal diten.:rzijds bijdraagl · aa.n de effecti11lleiL· en er-fici~l}c:y, dodi an.~er2IJd_s: ge~!l- negatievE! ,ge.volgen :he.eh 

·voot' de leefbaarheid van de campus; 

4. Link met de stad. Vanuit de .campus wordt aandachl be.Steed°<lan visuele2ichtlijnen naar de. (binnen)stad~ . . . - ' - ' ' . . - -··. . . . . .·.--- .. · - - - . . - -·. . --· .. . . . - . - .. - - . -

goede ontsluitlngen van de campus met andere .lnfrastructuur' en met de:stadskern zelf. Doelstellillg is op 

. ~Jeinschaliger niveau de campus te integreren met df? omligg~nde regi~_. 

:s. Efficient en multifunc.Lioneel ruimtegebruik. 

6. Duurzame ontwikkeling met <ianclacht voor water~. landschap~, energiec, veiligheid- entransportstrategieen, 

i . Belang van goede en kwalitctlef hoogwaardlge studentenhulsvestingom·de levendigheicl van de campus en 

· de dlrecLe omgeving te vergroten, evenal$ hiermee draagvl_al>; te geveo aan aanwei.'.lge v90rzlenlngen op de 

campus en in de directe omgeving. 

8, Sportvo_o_rzieningen, Vaak worden ook kunst en culture!~ voorzieninge11 genoemd. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 59 



Nog een verschil ten opzichte van Nederlandse universiteiten vormt de financiele situatie. Enerzijds zijn 

gerenommeerde Angel-Saksische universiteiten verhoudingsgewijs rijk. Anderzijds gaan ze ook anders 

om met de wijze van financiering van hun vastgoed. Een evident punt van onderscheid met de 

Nederlandse situatie is eveneens gelegen in het feit dat Angel-Saksische universiteiten goed 

samenwerken met de plaatselijke overheid zowel op economisch terrein als op het terrein van ruimtelijke 

ordening. In de Nederlandse situatie beperkt dit zich vooral tot samenwerking op economisch terrein. Dit 

heeft mede te maken met vaak voorkomende publiekprivate samenwerkingsovereenkomsten, waarbij de 

overheid eveneens financieel participeert. 
Geconcludeerd wordt dat het Angel-Saksische referentiekader aangeeft dat huisvesting van 

universiteiten als instrument kan worden benut bij herstructurering van bestaand stedelijk gebied. 

Zowel voor de universiteit als voor de stad is hier sprake van een win-win situatie. De stad heeft baat bij 

een goed functionerende onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling heeft baat bij een goede locatie die 

minimaal sociaal en economisch stabiel is en bijdraagt aan interactie met anderen. De binnenstad wint 

het hier blijkbaar van perifeer gelegen locaties. 
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