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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. 

Zoals in het Voorwoord in het eerste deel te lezen valt is het rapport opgesplitst in 3 delen: Fase I en II, 
Fase Ill t/m VI en de Bijlagen 

Dit deel omvat Fase Ill t/m VI. 

Bas Dijkgraaf - CME 

Eindhoven, Januari 2008 
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6 (fase Ill} Analyse referentiekader en kwaliteit 

6.1 lnleiding 

De laatste jaren is sprake van een toename van de concurrentie tussen universiteiten, zowel nationaal als 

internationaal. De invoering van het Angel-Saksische 'bachelor-master'-model zal dit in de nabije 
toekomst nag versterken. De Nederlandse universiteiten krijgen hiermee immers een internationaal 
herkenbaar opleidingsprofiel. Aangezien de financiele bijdragen van de overheid steeds verder warden 
beperkt, zijn universiteiten genoodzaakt zelf inkomstenbronnen aan te boren om hun activiteiten te 
kunnen bekostigen. Ze zullen daarom naar verwachting bedrijfsmatiger, meer op financien gericht en 
marktconform gaan opereren. 
In deze strijd zijn de universiteiten naarstig op zoek naar middelen om zichzelf te kunnen profileren. Een 
van de middelen, die geschikt zijn om dit doel te bereiken, is het vastgoed van de universiteit: de campus. 

Deze kan een middel warden in de onderlinge concurrentieslag en een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de financiele positie van de universiteit. Het aanzien van de universiteit wordt voor een 
groat deel bepaald door het vastgoed. De vele hectares grand die sommige universiteiten bezitten, 
bieden bovendien mogelijkheden voor bedrijven om zich in de directe nabijheid van de universiteit te 
vestigen. De daaruit voortkomende symbiose kan tot een vorm van 'kruisbestuiving' leiden. Allereerst zal 

in dit hoofdstuk in paragraaf 6.2 dit voorgaande vertaald warden naar een doelstelling voor het vervolg 
van het onderzoek. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 duidelijk gemaakt, wie de gebruikers zijn, dus 
welke universiteiten in Nederland gebruik kunnen maken van deze studie. In paragraaf 6-4 komt aan bod; 
wie is er verantwoordelijk? Hiermee warden organisatorische bewegingen binnen universiteiten 

gekoppeld aan de gerichtheid op verhuur aan derden. Wat we onder vastgoedkwaliteit kunnen verstaan, 
wordt daarna uiteengezet in paragraaf 6.5. De methode van afstemming die gevolgd wordt in dit 

onderzoek zal toelichting vinden in paragraaf 6.6. Hierbij zal er gesproken warden van objectieve 
kwaliteit (6.7) en subjectieve kwaliteit (6.8). 
Hoe deze kwaliteit gemeten kan warden, zal in het volgende hoofdstuk te lezen zijn. 

6.2 Doelstelling 

Als we de kwaliteit beschouwen vanuit een financieel oogpunt, dan be"invloeden de huisvestingseisen en 

-wensen van de kantoorgebruiker de mate van de kwaliteit van een kantoor/bedrijfsgebouw. De match 
tussen de huisvestingseisen/ -wensen van de gebruiker en het huisvestingsaanbod van het gebouw 
('fitness for use'), be"fnvloedt de bereidheid tot het betalen van de gevraagde huurprijs ('willingness to 
pay'). Hoe beter huisvesting aansluit op huisvestingseisen van de gebruiker hoe eerder een gebruiker 
bereid is de vraaghuurprijs te betalen voor de te huren oppervlakte. Vanuit financieel oogpunt geldt dus: 
hoe hoger de 'willingness to pay', hoe beter de kwaliteit van een te verhuren pand. In dat geval warden 
immers 'duurdere' huurovereenkomsten gesloten waarmee hogere huuropbrengsten behaald warden. 
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Dat komt weer ten goede aan de economische performance van het kantoor/bedrijfsgebouw. figuur 6.1 
geeft het bovenstaande visueel weer. 
De marktwerking zoals hierboven beschreven geldt niet anders voor de verhuurmogelijkheden van 
universitair vastgoed aan (gelieerde) bedrijven. 
Dit is een actueel aandachtspunt dat speelt bij huisvestingsverantwoordelijken van sommige 

universiteiten aangezien de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zal toenemen. Voor een 
deel wordt dit gestimuleerd door de overheid, met name als het gaat om sponsoring van onderwijs. Maar 
ook het bedrijfsleven ziet meer en meer de voordelen van samenwerking met (hoger) onderwijs. Op 

diverse plaatsen vertaalt dit zich al in een fysieke toenadering. De universiteit komt naar de bedrijven toe 
of -vaker - het bedrijfsleven vestigt zich in de onmiddellijke nabijheid van de universiteit. Om optimaal te 

kunnen profiteren van de synergie, vestigen bedrijven zich op of direct bij de campus van de universiteit. 
Dit heeft voor beide partijen voordelen: de bedrijven kunnen meeprofiteren van de faciliteiten en de 
uitstraling van de universiteit, de universiteit kan meer praktijkgericht onderwijs leveren en financieel 
profiteren van de samenwerking. Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven die van de uitstraling en 

faciliteiten van de universiteit gebruik willen maken. Daarom is er een toenemende behoefte aan 
gebouw- (complex)en met gedeelde faciliteiten en een flexibele werk- en leeromgeving. 

Om maximaal rendement uit het vastgoed te halen, en daarbij niet de primaire huisvestingswensen 
ten behoeve van onderwijs uit het oog te verliezen, zal er overzichtelijk gemaakt moeten worden wat 
onder de 'gebruikerskwaliteit' wordt verstaan van universitair vastgoed. Hierbij is het voor zowel 
voor de universiteit als voor kandidaat-iele marktpartijen evident een optimale functiemix te vinden. 

figuur 6.1 geeft dit grafisch weer vertaald naar het onderzoek. 

Van belang hierbij zijn een drietal vragen, namelijk: WIE, WAT en HOE? 

Wle zljn de gebrulkers (doelgroep) en wle is verantwoordelljk voor net 
afstemrnen 11<1n de wensen? (organisatiestructuur) 

Wat zijn kwaliteitsbepalende factoren? 

Hoe wordt deze kwaliteit gemeten? 
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6.3 Wie zijn de gebruikers? (Doelgroep van het onderzoek) 

Om duidelijkheid te geven over de gebruiksdoelgroep voor wie dit onderzoek bedoeld is, zal er een 

onderverdeling worden gegeven in dit hoofdstuk van alle Nederlandse universiteiten naar 
portfoliokarakter. Onder portfoliokarakter wordt in het onderzoek de verhouding verstaan tussen de 

verschillende typen vastgoed die een universiteit in bezit heeft. In Bijlage Dis een geografisch overzicht 
opgenomen waarin Nederlandse campusvastgoed kenbaar is gemaakt. 

6.3.1 Vastgoedtypering 

Om uitspraken te doen over de toepasbaarheid van deze studie zal het vastgoed geclassificeerd moeten 
worden. In het onderzoek van ir. J.van Rooij ' werd er een opsplitsing gemaakt naar 'courantheid', 
'functionaliteit' en 'strategisch'. Met deze drie kolommen kunnen er 2 3 verschillende mogelijkheden 
worden onderscheiden (8 mogelijkheden). De verschillende typen vastgoed kregen alien een symbool 

toegekend. Zie figuur 6.2 
Het onderzoek van J. van Rooij is gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van een keuzemodel ter 
versteviging van het financiele draagvlak voor de universitaire huisvesting door het efficienter inzetten 

en financieren van het universitaire vastgoed. Hierbij is de status quo de bestaande voorraad waarbinnen 
verschillende financieringsstrategieen mogelijk zijn. 

Strateaisch Courant Functioneel 
I 

Hoog, hoOQ I oog 1 Ster 

Hoog laag hoog 2 Leeuw 
I 

Hoog hoog 1laag 3 Schllpad 

HOOQ laag laag t 4 Roos 

Laag hoog hoog SLamp 

Laag laag hoog 
T 6 Sleutel 

Laag hoog laag 
I ~ 7 Ezel 

Laag laag laag 

' 8Bom 

6.2 • 8 indelingstypen volgens J. van Rooij 

1 j.M.P. van Rooij (2002) - Universitair vastgoed - Een keuzemodel ter versteviging van het financiele draagvlak voor 

de universitaire huisvesting 
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In dit onderzoek is het uitgangspunt 'kwaliteit'. Om precies te zijn; 'Vastgoedkwaliteit voor derden op de 
campus in beeld krijgen vanuit de doelstelling afstotingsmogelijkheden in de toekomst te creeren'. 
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. Er bestaat een discrepantie tussen de parameters 'functionaliteit' en 'strategisch' tegenover 
'courantheid' in het onderzoek van J. van Rooij, aangezien de eerste 2 worden gewaardeerd vanuit de 
universiteit en de 'courantheid' grotendeels marktafhankelijk is. 
Het criterium 'functionaliteit' zal deels aan bod komen bij het meten van de kwaliteit. De gebruiker zal 

toekennen wat belangrijk is voor zijn/haar bedrijf met het oog op locatie. De mate van 'functionaliteit' 
wordt bepaald door opsplitsing in een aantal kwaliteitsfacetten en deze onafhankelijk van elkaar te 
meten. (zie hoofdstuk 7) 
Het criterium 'strategisch' is zodanig subjectief te noemen dat deze niet meegenomen worden in de 

portfoliotypering binnen dit onderzoek. Een universiteit zal per gebouw eerst moeten beslissen of een 
pand strategische waarde heeft. Vervolgens moet men de afweging maken of het pand nog een functie 
kan dienen of anders verhuurd kan worden bij eventuele markt courantheid. 

Hieronder volgt de vastgoedtypologie zoals gehanteerd in dit onderzoek 2
: 

- Courant vastgoed binnenstad 

Courant(heid) en incourant(heid) zijn veel gebruikte termen in de vastgoed wereld, maar zijn ook termen 
die moeilijk te definieren vallen. Courantheid wordt door de literatuur verschillend omschreven. Zo 
maakt ir.C. Lonis 3 gebruik van een set specificaties die de mate van courantheid aangeven; 

• Locatie; 
• Milieuzonering; 
• Schaal I grootte; 
• Verschijningsvorm; 

• Gebruiksmogelijkheden object; 
• Specificaties gebouw; 
• Ouderdom gebouw. 

Volgens Van Dale is de definitie van courant 'gangbaar' of 'in omloop'. De Vastgoedbeheer Lexicon 
(Keeris 2006) beschrijft courant(heid) als; "de aanduiding voor het betreffende en daarmee vergelijkbare 
vastgoedobject, als dee/ van een specifieke categorie vastgoed, gezien de context van de positieve 
appreciatie van de koop- en/of huurmarkt onder de gegeven conjunctuur" 

2 lnformatie uit gesprek met T. Edelkoort - AT OSborne 
3 Celine Lonis (2001) - Courante en incourante objecten, afstudeerverslag 
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Gezien hier wederom een mate van subjectiviteit aan ten grondslag ligt zal het criterium 
'verhuurbaarheid' maatgevend zijn voor 'courantheid' in het vervolg van dit onderzoek. Typering van 

courant vastgoed in de binnenstad is dat de markt veelal ge'fnteresseerd is in betrekking. In het geval van 
de l\Jederlandse universiteiten gaat het merendeels om panden in de binnenstad welke gekenmerkt 

worden door hoge waardevastheid. Universiteiten houden deze voorraad soms ook aan als 'ademruimte' 
zodat pieken in de ruimtebehoefte opgevangen kunnen worden. 

- lncourant vastgoed 

lncourant(heid) is daarentegen een vastgoedobject waarvoor onvoldoende appreciatie is gezien de koop
en/of huurmarkt (afgezien van het oordeel van de betrokken eigenaar en/of gebruiker). Het gaat hier dus 

om subjectieve begrippen, waartussen een groot 'grijs' gebied bestaat. 
Dit vastgoed is kortweg 'onverhuurbaar'. De redenen kunnen uiteenlopend zijn van 'te specifiek door 
originele onderwijsdoelstelling' tot 'ouderdom'. Marktpartijen zijn niet ge'fnteresseerd en de panden 
staan leeg indien de universiteit deze zelf niet in gebruik neemt. Universiteiten houden ook deze 
voorraad soms aan als 'ademruimte' zodat pieken in de ruimtebehoefte opgevangen kunnen worden. 

- Courant campusvastgoed 

Campusvastgoed wat wel door de markt als potentiele huisvesting wordt gezien. 
Dit type is zeer verhuurbaar en is gevestigd op de campus. Het betreft hier voornamelijk 'kantoorachtige' 
panden zonder specifieke invulling en een in ieder geval standaard niveau van afwerking. Een beperkt 

deel kan ook algemene onderzoeksfaciliteiten omvatten. De insteek bij ge'interesseerde marktpartijen is 
vaak symbiotisch van karakter. 

- 'ljzeren' campusvastgoed 

Dit deel van de universitai,re vastgoedvoorraad is 'star'. Hiermee wordt de kernbehoefte bedoeld die niet 

zal veranderen. Elke universiteit heeft piek- en daljaren als het de huisvestingsbehoefte aangaat. Het 
aantal studenten wat zich aanmeldt fluctueert, automatiseringsprocessen nemen taken over van de 
medewerkers of nieuwe manieren van lesgeven en onderzoek verminderen de behoefte naar vierkante 
meters. De 'starre' voorraad is grofweg te vergelijken met een daljaar. De universiteit heeft deze 
hoeveelheid altijd nodig. 

- 'Alliantie' campusvastgoed 

Hier wordt vastgoed onder verstaan dat niet behoord tot de wezenlijke ruimtebehoefte van de 
universiteit, maar waar de ruimte wordt geboden aan verschillende typen instellingen die op een of 
andere manier symbiose bieden met de universiteit. Deze extra ruimte zal vaak 'op maat' worden 

ontwikkeld aangezien met de aantrokken partner vaak een langdurige verbintenis wordt aangegaan. Een 
belangrijk kenmerk is dat de betreffende universiteit enkel gebruik wil maken van de alliantie en geen 
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financieel winstoogmerk heeft op vastgoedgebied. Het eigendom van dit vastgoed kan in handen zijn van 
de universiteit of van een externe ontwikkelaar. 

6.3.2 Portfoliotypering 

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 warden ingevuld binnen het courante of het 

incourante deel. 

+ ·ademruimte' -

A 

B 
- 'ademruimte' + 

c 
- ·ademruimte' + 

D •symbiose' 

- Courant vastgoed binnenstad 

- lncourantcampusvastgoed 

- Courant campusvastgoed 

- 'ljzeren' campusvastgoed 

- 'Alliantie' campusvastgoed 

A. In dit geval gebruikt de universiteit het courante vastgoed in de binnenstad om de krimp en groei van 
de universiteit op te vangen. In tijden van lage ruimtebehoefte door de universiteit zal de vacante 
ruimte eenvoudig verhuurbaar zijn aan de markt. 

B. In dit geval gebruikt de universiteit het incourante vastgoed om de krimp en groei van de universiteit 
op te vangen. Dit type is alleen geschikt voor de universiteit gezien de specifieke invulling, ouderdom 

etc. ervan. In jaren van teruglopende behoefte aan vierkante meters staat het overtollige deel leeg, 
wat resulteert in verliesgevend onderdeel in de portefeuille. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 7 



C. In dit geval gebruikt de universiteit het courante campusvastgoed om de krimp en groei van de 
universiteit op te vangen. Dit type is zowel geschikt voor de universiteit als (bepaalde) marktpartijen. 
In jaren van teruglopende behoefte aan vierkante meters aan de kant van de universiteit, kan het 
overtollige deel in gebruik genomen worden door marktpartijen met symbiotische waarde. 

Ook de 'ijzeren' voorraad kent een verdeling tussen courant en incourant vastgoed, maar aangezien 
dit niet van belang is bij de inventarisatie van verhuurmogelijkheden aan derden, zal dit deel niet 
worden meegenomen bij het toekennen van de 'barcode'. Enkel het gedeelte van het portfolio dat 
door gebruik van bufferruimte vrij kan komen, krijgt een 'courantheid-kenmerk'. 

D. In dit geval ontwikkeld de universiteit een extra voorraad vastgoed op de campus die niet bedoelt is 
als 'ademruimte' maar enkel bestemd is voor marktpartijen die een symbiotische waarde bieden aan 
de universiteit. Dit type vastgoed wordt gekenmerkt door 'het bouwen op verzoek' en langere 
huurcontacten. 

De bovenstaande portfoliovarianten komen in Nederland in allerlei mengvormen voor. Zo is het is 
bijvoorbeeld niet uitgesloten dat een universiteit naast incourant campusvastgoed ook courant vastgoed 
in de binnenstad bezit. Zo is er een kenmerk aan alle 13 universiteiten in Nederland toe te kennen 
gebaseerd op interviews met de huisvestingsverantwoordelijken. Hieronder staan de 'Barcodes' voor de 
Nederlandse universiteiten op basis van de verworven data. Daarbij is er tekstueel kort uitleg gegeven 
om de toepasbaarheid van dit onderzoek te verduidelijken. Op basis van het voorgaande krijg elke 
universiteit een sein toegekend; 

De huisvestingsstrategie en portfolioverdeling van deze universiteit zijn van een 
dusdanig karakter, dat deze studie in aanmerking komt als potentieel 
beslissingsondersteunend model bij huisvestingsvraagstukken. 

De huisvestingsstrategie en portfolioverdeling van deze universiteit zijn van een 
dusdanig karakter, dat deze studie eventueel in aanmerking komt als potentieel 
beslissingsondersteunend model bij huisvestingsvraagstukken. Dit is afhankelijk van 
een aantal, nog onzekere, factoren. Een voorbeeld hiervan is de universiteit die 
momenteel al het binnenstedelijk vastgoed wll afstoten en waarbij strategievorming 
afhankelijk is van deze ontwikkeling. 

De huisvestingsstrategie en portfolioverdeling van deze universiteit zijn van een 
dusdanig karakter, dat deze studie niet in aanmerking komt als potentieel 
beslissingsondersteunend model bij huisvestingsvraagstukken. De redenen hiervoor 
kunnen uiteenlopend zijn van aard; zo kan deze onbruikbaarheid komen door een 
momenteel courante buffervoorraad of doordat de leerstoelen van deze universiteit 
geen gebruik kunnen maken van strategische partners. 
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1. 

2. 

Wageningen 4 

courant vastgoed binnenstad 25 

ljzeren vooraad' 15 

I ncourant vastgoed 5 

Courant campusvastgoed 5 

Alliantie campusvastgoed' 50 

Utrecht 5 

Dhr. Alfons Berends voegt toe aan dit schema, dat er wel ontwikkelingen gaande zijn 

waarbij marktverkennende instrumenten zeer welkom zijn. De campus gaat al het 
stedelijke vastgoed afstoten en gedeelte van deze oppervlakte terugbouwen binnen de 

grenzen van het campusterrein. Dhr. Alfons legt uit dat zaken als brede toepasbaarheid 
van de gebouwen een rol zal spelen bij de nieuwe ontwikkelingen. In de barcode 
hierboven is duidelijk te zien dat Wageningen nogal wat instellingen huisvest die officieel 
niet bij de universiteit horen. Deze vorm van onderzoeksinstituten hebben doorgaans een 
aanzienlijke overlap in vierkante metergebruik door universiteit en derden. De WU is een 
universiteit die in de toekomst goed gebruik kan maken van inzicht in alliantiemarkten. 

courant vastgoed binnenstad 14 

ljzeren vooraad' 44 

lncourant vastgoed 22 

Courant campusvastgoed 4 

Alliantie campusvastgoed' 16 

Voor de UU zijn de verhoudingen ongeveer zoals bovenstaand. De cijfers voor courant 
vastgoed binnenstad, het courant campusvastgoed en het all iantie campusvastgoed zijn 
redelijk accuraat. Die van het incourant campusvastgoed en het ijzeren campusvastgoed 
zijn geschat in een verhouding van 1:2 door de Heer de Graaff. 
Utrecht geeft aan op dit moment met een huisvestingskrapte te kampen en zet zelfs 
containers in om dit op te vangen. Het heeft prioriteit om het primaire proces te 
huisvesten en dhr. De Graaff geeft duidelijk te kennen dat het verhuren aan gelieerde 
partijen op dit moment niet hoog op de agenda staat. Toch kan er gezien de portfolio 
verhouding worden opgemerkt dat, ondanks de gematigde interesse van de 
huisvestingsverantwoordelijke, Utrecht bij uitbreiding/vervanging baat zou hebben bij 
marktinzicht. 

4 Data op basis van interview met A. Berends - Universiteit Wageningen 
5 Data op basis van interview met B. de Graaff - Universiteit Utrecht 
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3. UVA - Amsterdam 6 

courant vastgoed binnenstad 

ljzeren vooraad' 

I ncourant vastg oed 

Courant campusvastgoed 

Alliantie campusvastgoed' 

0 

0 

0 

0 

0 

(Geen informatie beschikbaar) 

4. VU - Amsterdam 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 0 

lncourant vastgoed 0 

Courant campusvastgoed 85 

Alliantie campusvastgoed' 15 

De VU participeert met VUmc, lnholland, gemeente en Zuidas in een grootschalige 
gebiedsontwikkeling random de huidige locatie. Dat heeft als gevolg dat op de huidige 
locatie alles gesloopt wordt en via functiemengeling het vastgoed in een grater gebied 

opgebouwd wordt. Er dus een nieuwe vastgoedportefeuille gemaakt. 
Er wordt aangegeven door dhr. Steentjes dat er wel degelijk behoefte bestaat bij de VU 
aan meer duidelijkheid omtrent verhuurbaarheid aan marktpartijen en zijn dan ook 
belangstellend naar een beslissingsondersteunend model. 
Ten aanzien van de vraag hoeveel vastgoed -bij lage bezettingsjaren (laag gebruik van de 
'ademruimte') door de universiteit- leeg blijft staan binnen het portfolio, is de dhr. 

Steentjes kort; geen. Het studenten aantal en het onderzoek groeien zodanig rap dat er 
voor de korte termijn vastgoed wordt bijgehuurd. In de toekomstige modellen binnen de 
Zuidas wordt er rekening gehouden met groei en ruimte voor allianties. 

6 Data op basis van interview met dhr. Steentjes - Universiteit VU Amsterdam 
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5. 

6. 

Rotterdam 7 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 32 

lncourant vastgoed 18 

Courant campusvastgoed 45 

Alliantie campusvastg oed' 5 

Delft 8 

Mevrouw de Ruiter vertelt dat de medische faculteit is samengegaan met het Erasmus 

MC. Er is geen binnenstedelijk vastgoed is bezit. Dit betekent dat er geen courant 
binnenstedelijk vastgoed gebruikt wordt in tijden van krimp en groei om deze fluctuatie 

op te vangen. Er is wel een aanzienlijk aantal vierkante meters courant campusvastgoed 

in bezit. 

Door de universiteit wordt aangegeven dat ongeveer 1/5 van het portfolio incourant is. 

Dit is voorraad die niet behoord tot de onveranderlijke kernvoorraad, dus een 

leegstandsrisico heeft aangezien dit een moeilijk te verhuren deel is. De Erasmus zou dus 
gebruik kunnen maken van deze studie indien deze panden herontwikkeld gaan warden. 

courant vastgoed binnenstad 5 

ljzeren vooraad' 80 

lncourant vastgoed 3 

Courant campusvastgoed 2 

Alliantie campusvastgoed' 10 

Ohr. Kuil legde tijdens het interview uit dat de afgelopen jaren veel vastgoed -vooral 

binnenstedelijk- is afgestoten. Er bestaat juist grate behoefte aan ruimte en er zijn 
plannen in ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met de courantheid t .b.v. 

toekomstige verhuurbaarheid. Hiervoor zou deze studie dus wel degelijk van betekenis 

kunnen zijn. TU Delft heeft voornamelijk alliantie vastgoed gebouwd voor TNO. 

7 Data op basis van interview met mw. De Ruiter - Universiteit Rotterdam 
8 Data op basis van interview met R. Kuil - Universiteit Delft 
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7. Groningen 9 

courant vastgoed binnenstad 30 

ljzeren vooraad' 68 

lncourant vastgoed 0 

Courant campusvastgoed 0 

Alliantie campusvastgoed' 2 

Ohr. Boppo Anbeek legt uit dat vrijwel al het vastgoed dat gehuurd wordt door gelieerde 
partijen, is eigendom van commerciele partijen. De RuG verhuurt het door. Op dit 
moment wordt er inderdaad flink bijgebouwd en dit zal, naar schatting, hooguit 5°10 van 

het totale oppervlak zijn. Een heel klein deel is daarbij gereserveerd voor andere 
activiteiten. De universiteit Groningen heeft nu 5 locaties: 
- UMCG-terrein (Medische Wetenschappen bij het academisch ziekenhuis) 
- Binnenstad 
- Hortusbuurt 
- Zernikecomplex 
- Haren 

Biologie zit momenteel in Haren en verhuist over een paar jaar naar het Zernikecomplex. 
De grootste locaties zijn op dit moment Zernike, UMCG en Binnenstad. In de Binnenstad 
is, ongeveer 30 a 35°10 (4 van de 9 faculteiten en ondersteunende diensten van de 
universiteit) van de totaaloppervlakte gevestigd. Samen met de aan de binnenstad 

grenzende Hortusbuurt, waar nog een faculteit is gevestigd, kom je rond de 50%. 

9 Data op basis van interview met B. Anbeek - Universiteit Groningen 
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8. 

9. 

Ti Iburg '0 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 75 

I ncourant vastgoed 5 

Courant campusvastgoed 20 

Alliantie campusvastgoed' 5 

Het meest opvallende aan de portefeuille van Tilburg is het ontbreken van 
binnenstedelijk vastgoed. Dhr. Hendriks verteld dater wel plannen en ambities zijn meer 
binnenstedelijk vastgoed aan te trekken, maar deze ontwikkeling laat nog even op zich 
wachten. Dit staat bijvoorbeeld in contrast met ontwikkelingen zoals die in Wageningen 
gaande zijn waarbij juist binnenstedelijk vastgoed wordt afgestoten. Er wordt wel meteen 
duidelijk gemaakt dat Tilburg geen nut ziet in het inventariseren van 
huisvestingsbehoeften van gelieerde partijen. Het valt simpelweg niet binnen het beleid 
van deze Universiteit om hier rekening mee te houden. Daarbij zijn er een tweetal 
gebouwen (S en M) die eventueel courant genoeg zijn om in de toekomst gebruikt te 
kunnen worden door externe partijen. Tilburg heeft dus wat courant vastgoed om als 
buffer in te zetten en ambieert in de toekomst bestaand binnenstedelijk vastgoed aan te 
trekken. 

Maastricht 11 

courant vastgoed binnenstad 20 

ljzeren vooraad' 6o 

lncourant vastgoed 

Courant campusvastg oed 7 

Alliantie campusvastgoed' 12 

Maastricht is een bijzondere universiteit wat betreft de verdeling van binnenstedelijk en 
perifeer vastgoed. Niet al het vastgoed in de binnenstad is even courant en vooral 
incourante delen worden door de universiteit gebruikt als buffer voor krimp en groei. Dhr. 
Knoppen legt nadruk op het feit dat Universiteit Maastricht graag het historische deel in 
de binnenstad aanhoudt voor de Rechten en Economie Faculteiten en dat Geneeskunde 
en Psychologie aan de periferie geplaatst wordt. Maastricht is trots op haar 
binnenstedelijke campus en stopt veel geld en tijd in het aanpassen van de 
voorzieningenbehoefte. Het verwerven van binnenstedelijk vastgoed zal betekenen dat 

'
0 Data op basis van interview met T. Hendriks - Universiteit Ti Iburg 

" Data op basis van interview met j. Knoppen - Universiteit Maastricht 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 13 



10. 

hier geen nieuwe bouw gepleegd zal worden en inzicht in courantheid overbodig zal zijn. 
De faculteiten aan de periferie zullen eventueel wel meerwaarde kunnen ondervinden 

door gebruik van deze studie, maar zijn zo specifiek van aard dat hier vraagtekens bij 
gezet moeten word en. 

Eindhoven 12 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 58 

lncourant vastgoed 27 

Courant campusvastgoed 4 

Alliantie campusvastgoed' ,, 

Dennis van Dijk heeft al eerder in een interview aangegeven dat een groot deel van de 
voorraad onverhuurbaar is. De onderstaande cijfers komen uit een vierkantemeter

overzicht van de TUe waarvan de verhoudingen in procenten wederom in de boven 
staande ' barcode' weergegeven worden. 

klasse 

2 

3 

4 
5 

soort vastgoed 
Courant vastgoed binnenstad 

Courant campusvastgoed 

lncourant campusvastgoed 

ljzeren' campusvastgoed 

Alliantie' campusvastgoed 

0 

13.686,00 

95-722,00 
209.599,00 

4q23,oo 

360.730,00 

Het karakteristieke van de Eindhovense universiteit is het ontbreken van 

binnenstedelijk vastgoed. Er is een groot deel incourant te noemen van de huidige 
voorraad en daarom is het ook niet verassend dat de TUe kampt met wat leegstand. 
Mijns inziens is deze studie en het instrumentarium wat verderop wordt aangereikt 
bruikbaar als beslissingsondersteunend middel bij het ontwerp of herstructurering van 

huidig campusvastgoed. 

12 Data op basis van interview met D. van Dijk - Universiteit Eindhoven 
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11. 

12. 

Twente 13 

courant vastgoed binnenstad 2 

ljzeren vooraad' 48 

lncourant vastgoed 20 

Courant campusvastgoed 10 

Alliantie campusvastgoed' 20 

Leiden 14 

Dhr. Van Reij weet te vertellen dater 50.000 m2 wordt gerealiseerd t.b.v. externen die 
ambitie hebben te vestigen op de campus. Op de vraag of er behoefte is kennis van 
locatiekwaliteit wordt dat ook instemmend gereageerd. Bij het 

ontwerpen/herontwikkelen van onderwijsgebouwen wordt er geen rekening 
gehouden met eventuele toekomstige afstootmogelijkheden. Op dit moment heeft 
Twente zo'n 80.000 m2 incourante vierkante meters in bezit waarvan 30.ooom2 
gesloopt gaat worden en de rest dus wordt herontwikkeld tot 
bedrijfsverzamelgebouw. Er is slechts 1 klein, maar historisch bouwwerk in bezit in de 

binnenstad, maar dit heeft een vrije tijd bestemming voor studenten. 
Dhr. Van Reij geeft aan interesse te hebben in het onderzoek en de mogelijkheden tot 

inschaling van kwaliteitswensen/eisen. 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 90 

lncourant vastgoed 6 I 
Courant campusvastgoed 

Alliantie campusvastgoed' 3 

Dhr. Geselschap plaatst volgende opmerkingen; 
* Alliantiepartijen hebben vaak een SO (samenwerkingsovereenkomst) met de 
universiteit. Dwz dat er niet wordt doorbelast, maar dat deze partijen gratis 
huisvesting krijgen in ruil voor zaken als het beschikbaar stellen van hoogleraren, een 

bibliotheek of collectie, etc. 
* Er zijn partijen die 'commercieel' huren binnen de universiteit (dwz een roz contract 
hebben), maar deze hebben toch altijd iets van een binding met de universiteit. Echt 

13 Data op basis van interview met P. van Reij - Universiteit Twente 
14 Data op basis van interview met A. Geselschap - Universiteit Leiden 
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13. Nijmegen 

commerciele huurders kent de Universiteit eigenlijk niet (bijvoorbeeld een bakker of 

slager die van ons vastgoed huurt). 
* Volgens Geselschap 'overlappen' een aantal van mijn typeringen in de Leidse 
situatie. Ademruimte is voor Universiteit Leiden vaak tijdelijke huisvesting (dwz 
noodgebouwen voor 5 jaar of aanhuur op de markt). 

Last but not least, er is in Leiden her ender enige speelruimte op de campussen, maar 
dit zijn dus meestal kantoren en beperkte delen van verdiepingen. Vaak dus niet als 

zelfstandig eenheid verhuurbaar, in die optiek dus incourant. 
De Leidense Universiteit zou in plaats van ruimtetekorten opvangen in containers 

vastgoed kunnen ontwikkelen wat niet noodzakelijk 100% gevuld hoeft te zijn door 
universitaire voorzieningen. Bij het ontwerp van deze 'buffer' kan goed gebruik 
gemaakt worden van de aangereikte informatie in deze studie. 

courant vastgoed binnenstad 0 

ljzeren vooraad' 92 

lncourant vastgoed 0,5 

Courant campusvastgoed 1,5 

Alliantie campusvastg oed" 6 

Het overgrote deel wordt door de universiteit benoemd als een 'vaste' voorraad. Deze 
voorraad heeft een omvang van ongeveer 267ooom2. De heer van Weert legt uit dat er 

geen binnenstedelijk vastgoed in bezit is. De adem ruimte van Nijmegen is voor het 
overgrote deel opgebouwd uit courant vastgoed op de campus, zo'n 5100 m2. 450 m2 
wordt als incourant omschreven. Alliantie partijen hebben ruim 17ooom2 ter beschikking 
op de campus van Nijmegen. Door deze grote voorziening voor derden en aanwezigheid 
van incourant vastgoed zou inzicht in marktwensen kunnen helpen bij herstructureringen 

van het portfolio. Echter heeft de universiteit ademruimte in een courant deel van het 
portfolio. 
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6.3.3 Conclusie 

Bij het toekennen van 'een stempel' op een universitair portfolio, waaruit blijkt of deze gebruik kan 
maken van het marktinzicht verschaft in dit onderzoek, moet het volgende worden opgemerkt; de 
portfolio's zullen groen licht krijgen als desbetreffende universiteit veel gebruik van allianties met het 
bedrijfsleven maakt en waarbij momenteel incourant vastgoed wordt gebruikt als 'ademruimte' om krimp 
en groei op te vangen. De persoonlijke voorkeur van de huisvestingsverantwoordelijken za/ genuanceerd 
worden meegenomen bij het kenmerken van de bruikbaarheid. 
Afgaande op de bovenstaande kenmerken, zullen de volgende universiteiten in aanmerking komen 
gebruik te ma ken van deze studie; 

WAGENINGEN 
l'or ~.ial l ri 

Universiteit Leiden 

~ 
T U Delft 

s 
Univers ite it Twente 
d11 and11rm1m1nde unlu1rsiteit 

De volgende universiteiten zijn een twijfelgeval; 

TU I T~chnische Un iverslteit 
Elndhoven e Un iversity or Technology 

Univcnltcit Utrecht 

~ ~ Universiteit Maastricht Radboud Unlversiteit Nljmegen <tJ 
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De volgende universiteiten zullen weinig baat hebben bij dit onderzoek; 

• • • 
R uG UNIV ERSITE IT + _) +VAN T!LBURG 

• • • 

6-4 Wie is er verantwoordelijk? (organisatiestructuur) 

In dit hoofdstuk zal geschetst worden welke competentieontwikkeling gewenst is binnen de dienst 
huisvesting van universiteiten om het vastgoedaanbod adequater aan te kunnen passen aan 
gebruikerswensen. Hierbij wordt de verschuiving van operationeel naar strategisch vastgoeddenken op 

basis van het referentiekader verduidelijkt. Er zal worden aangegeven op welke vlak het accent moet 
komen te liggen indien men zich meer gaat richten op verhuurbaarheid aan derden. Vervolgens zullen de 
consequenties worden geschetst voor de organisatie structuren die in het referentiekader werden 

omschreven. 

6.4.1 Geschiedenis en verschuiving 

Zoals eerder beschreven, zijn de universiteiten in '95 eigenaar geworden van het door hun gebruikte 
vastgoed. Dit had als voordeel dat ze voortaan zelf afwegingen op het gebied van huisvesting en 
vastgoed konden ma ken. De consequentie was, dat de universiteiten zelf kennis van corporate real estate 
management moesten ontwikkelen. Dat vakgebied heeft zich de laatste jaren met name bij universiteiten 
dan ook sterk moeten ontwikkelen. Deze ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan het hele 
vakgebied rondom faciliteiten en diensten; het ontwikkelt zich van operationeel niveau naar tactisch en 
strategisch niveau. 

De visie verschuift van het voorzien in noodzakelijke randvoorwaarden naar het leveren van een 

toegevoegde waarde. Facility Management ontwikkelt van efficientie naar effectiviteit, en van losse 
onderdelen naar een integraal totaal. (In het CREM-hoofdstuk werd deze integraal verantwoordelijke 
manager benoemd als een aparte discipline, nl de CRE-manager). Niet alleen inhoudelijk is het Facility 
Management ontwikkeld, ook organisatorisch en procesmatig vinden veranderingen plaats. 
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Op dit moment wordt een trend zichtbaar bij sommige universiteiten waarbij het operationele - en voor 
een deel zelfs het tactische - niveau wordt losgelaten en uitbesteed 15 • Dit betekent dat de verschillende 

relaties zich focussen op tactisch en strategisch niveau. Het College van Bestuur ontwikkelt samen met 
de faculteiten strategie en beleid. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van beleid en strategie ten 

aanzien van de faciliteiten. 
Tussen de faculteiten (gebruikers) en het Facilitair Bedrijf ontstaat een relatie gebaseerd op het 

afstemmen van toekomstig vraag en aanbod op tactisch en operationeel niveau. 

Het operationele niveau richt zlch puur op ultvoer ing van de besllsslngen, die genornen zijn 

op het strategische en tactische niveau. In vergelijking met de het rnatrix·model (zle hoofstuk CREM) 

moet ook het projectmanagement ondergebracht warden in het operalionele nlveau. 

De voorgaande 'vage' beschrijving die in veel literatuur is terug te vinden kan verdieping vinden door zich 
te richten op de specifieke vraagstelling in dit onderzoek1 nl; waardetoevoeging aan universitair 

vastgoed door de verhuurbaarheid aan derden te vergroten. Gerelateerde waardecreerende elementen 
zijn al te sprake gekomen is het referentie kader en zullen in de volgende paragraaf worden gekoppeld 
aan organisatorische keuzemogelijkheden. 

6-4.2 lnvloed van 'waarde-elementen' op organisatie 

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 16 een correlatie aangegeven tussen deze waarde-elementen en 
organisatorische bewegingen. In Figuur 6.3 wordt deze correlatie weergegeven. Voor elk van de 
elementen van toegevoegde waarde stelt de tabel vast of er een verband bestaat met een 

organisatorische consequentie; 

A. de mate van decentralisatie 
B. de mate van deconcentratie 

C. de hoogte van positionering van de vastgoedorganisatie 
D. de scheiding van het strategisch en operationeel niveau van de vastgoedorganisatie 
E. de mate van aanpassing aan de geografische spreiding van de vastgoedportefeullle 
F. de toepassing van formeel management van interne relaties 

15 Piet van Happen - Dienst Huisvesting TUe - cursor 12, jaargang 44 
16 L. Bank (2004) - Corporate real estate management bij de universiteit.. 
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In het referentie kader werden reeds 2 typen waardetoevoeging met vastgoed omschreven, nl.: 

Met het vastgoed als product: Met vastgoedmanagement: 

1. 

2. 

3. 
4. 

productiviteitsverhoging 1. 

kostenverlaging 2. 

risicobeheersing 

Schaalvoordelen in de acquisitie van producten en diensten 
Afstemming in het gebruik en beheer van vastgoed en 
diensten 

waardeverhoging 3. 
vastgoed 

Het bieden van kwalitatieve dienstverlening tegen 
competitieve prijzen 

5. 
6. 

7. 

flexibiliteitvergroti ng 4. Kennis van het primaire proces 

cultuurverandering 5. 
p.r,/marketing 6. 

Verzameling van specialistische kennis en expertise 
Risicospreiding 

7. 
8. 

Vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie 
Formele en informele netwerken 

9. Snelheid van actie en transactie 
10. Strategieformulering, anticipatie en innovatie 

Toegevoegde waarde vormt een van de kernonderwerpen 
binnen dit onderzoek en daarom is het belangrijk dit begrip 
nauwkeurig te definieren. Er wordt daarom gebruik gemaakt 
van beide hiervoor genoemde typen waardetoevoeging. Delen 

hiervan overlappen elkaar en zijn gecombineerd tot 
geherformuleerde elementen en vervolgens gekoppeld aan 

organisatorische ingrepen door middel van 
correlatiewaa rderi ngen: 

• posltlef verband 

J gematlgd positlef verband 

• negatlef verband 

f gematigd negatlef verband 

• wel verband, onduldelljk negatlef of positief 

t gematlgd verband, onduldelljk negatlef of positlef 

geen verband 
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I het vuhogen v;in de productiviteit van stud'enten en medewerke~. door 
het leveren viln adequate huisvesting 

het reduceren v;in kosten door een efficient m• gebruik 

wurdeverhogjng van de vastgoed portefeuille en risicobeheerJing door 
het voenmvan actief ass'!tmanagement 

het ve~terken van de 'corporate identity' van· de universiteit, door ;iandacht • voor gewenst imago en re.presenhtiviteit van gtbouwtn infrntructuur 

het be.nutten van schaalvoordelen.; · biJdeacquisitievan • • prod'ucten en diensten 

- doorahtemmingvan gebruik • • 1;an ruimten en flcilittiten 

hl!t leveren viln een hoge kw;iliteit dienstverlening • • I het levenm van dienstverlening tegen compehtieve prijzen • • het hebbtn van kennis van het primaire proces van de universiteit • het hebben van kennis van de instellingsdoeleinden van de universiteit • • het in huis hebben van specialistische kennis en vurdigheden op het • t gebied viln corpor;ite re.al estate management (CREM) 

het bijhouden van actuele database met (vertrouwelijke) technische en • • financiele informatie 

het hebb"l!n van kennis van en het onderhouden·van un gotde relatie met • het College van Bestuur en externt partijen 

htt hebbtn van kennis van en het onderhoudtn van een goede relatie met • • de faculteiten 

snelheid van (trans)actie • • het voeren van een proactief beleid m.b.t. strategievorming en innov;itie • • • • 
Figuur 6.3 - Verband tussen toegevoegde waarde van (management van) vastgoed en 

organisatorische bewegingen (model en gegevens door L. Bank, 2004) 

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

VI 
QJ 
:;:; 

"' ~ 
QJ 

E 
QJ .... 
c 
c 

"' > .... c 
QJ 

E 
QJ 
00 

"' c 

"' E 
Qj 

QJ 

E 
~ 

21 



Aangezien dit hoofdstuk is bedoeld om een uitspraak te over de organisatie van corporate real estate 
management gericht op de verhuurbaarheid aan derden zal er aan een paar specifieke elementen extra 
zwaarte warden gehangen op het vlak van Assetmanagement. 

Universitair assetmanagement komt neer op de financie/e ruimte vinden binnen de grenzen van de 
onderwijsdoe/stellingen. 
Hiervoor is gedegen Assetmanagement een eerste vereiste. Een groot voordeel hiervan is een betere 
afstemming van ruimten en gebruik vanuit het contact met het College van Bestuur en externe 

(markt)partijen. Dit zijn dan ook de 3 factoren waarop gestuurd wordt binnen dit onderzoek; 

Waardeverhoging van de vastgoed portefeuille en risicobeheersing door het voeren van 
actief assetmanagement; 

Het vastgoed van een onderneming is naast een faciliteit, dat ondersteuning biedt aan het primaire 
proces, ook een onderdeel dat financiele afwegingen verdient door de CRE-organisatie. Het dient gezien 
te warden als een 'asset' dat onderdeel uit maakt van de vastgoedportefeuille. 
Veel ondernemingen ondervinden gevaar van verschillende ad-hoc beslissingen die in het verleden 
genomen zijn en waarbij het ontbreekt aan weloverwogen portefeuille strategieen. Dit kan leiden tot 
hoge onderhoudskosten, overschot aan (incourant) vastgoed, een negatieve verhouding tussen eigen en 

vreemd vermogen en verborgen reserves en/of kosten. De eigenschappen van vastgoed zorgen er echter 
voor dat het beheren van een vastgoedportefeuille geen gemakkelijke opgave is. Men dient -in het geval 
van de universiteit- naast het afwegen van portefeuilleacties als (ver)kopen, huren of leasen van panden 
tevens een positieve bijdrage te leveren aan de onderwijsdoeleinden. 
Een andere manier om de risico's van het portefeuille beheer te minimaliseren, is door te streven naar 

flexibiliteit in de vastgoedvoorraad. Dit maakt het mogelijk om in een toekomstige situatie snel te 
kunnen reageren op veranderende ruimtebehoeften. Hoe flexibeler de voorraad, hoe gemakkelijker een 
organisatie in staat is om met deze voorraad op lange termijn in de behoefte te blijven voorzien. Zo 
wordt de portefeuille financieel flexibeler wanneer de gebouwen in de portefeuille aangepast warden 

aan de standaard(en) van de vastgoedmarkt, waardoor ze gemakkelijker verkocht/ verhuurd kunnen 
warden wanneer ze (tijdelijk) niet langer bij de behoefte van de organisatie passen. Huur is pas echt 

flexibel wanneer ook tussentijds oppervlakte bijgehuurd of teruggegeven kan warden. Sterker nog, huren 
betekent pas flexibiliteit als het tijdstip waarop ruimte-uitbreiding dan wel krimp nodig is, samenvalt met 
het aflopen van een huurcontract. 
Of een pand courant is hangt naast de pand eigenschappen echter vooral af van de markt en de locatie 
van het pand. Alleen op de eigenschappen van de locatie kan een organisatie als de universiteit invloed 
uitoefenen. 
Een Corporate Real Estate organisatie van de universiteit zal meestal een portefeuille moeten managen 
die voor een groot deel bestaat uit specifieke gebouwen, waar moeilijk of onmogelijk een externe 
huurder voor gevonden kan warden. Binnen deze studie wordt er dan ook een verdeling tussen courante 
en incourante gebouwen gemaakt. 
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Het benutten van schaa/voordelen door a/stemming van gebruik van ruimten en faci/iteiten; 

Naast schaalvoordelen bij de acquisitie van producten en diensten kunnen universiteiten tevens 
voordelen bereiken door gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten en ruimten. Door middel van een 

centrale roostering van bijvoorbeeld collegezalen wordt de bezetting van de zalen verhoogd en kan men 
met minder ruimte dezelfde resultaten boeken. De op deze manier 'leeggeroosterde' ruimte kan dat 
eventueel afgestoten worden of kan een alternatieve bestemming krijgen. Centrale roostering biedt 

tevens de mogelijklheid om het kostenbewustzijn van de gebruiker te vergroten, wanneer er tarieven 
worden doorberekend voor het gebruik van ruimten. 
Ten behoeve van het realiseren van schaalvoordelen door het gemeenschappelijk gebruik van ruimten en 
faciliteiten, dient de CRE-organisatie zelf sturend op te treden. 

Het hebben van kennis van en het onderhouden van een goede relatie met het College van Bestuur en 
externe partijen; 

Onduidelijkheid over de eisen en wensen van de verschillende partijen binnen een onderneming die 

belang hebben bij het vastgoed van een onderneming is een kenmerk dat maar al te vaak voorkomt. Het 
verrichten van een stakeholderanalyse kan uitkomst bieden voor de CRE-organisatie (Dewulf e.a. 1999). 
Met een dergelijke analyse worden de verschillende belanghebbenden ge'ldentificeerd en wordt 
aangegeven welk belang ze hebben bij het vastgoed, in hoeverre ze de besluitvorming rond vastgoed 
kunnen be·invloeden en hoe zij de prestaties van het vastgoed meten. Wanneer de verschillende 

stakeholders en hun belang bij het vastgoed bekend zijn, dienen corporate real estate managers volgens 
Dewulf e.a. (2000) hun ideeen duidelijk aan hen te communiceren. Een belangrijke manier om de afstand 

te verkleinen tussen strategieen en beslissingen op individueel niveau, is door alle neuzen dezelfde kant 
op te krijgen op alle niveaus binnen de organisatie. 

Uit diverse studies 17 blijkt het belang van goed contact tussen het hoger management en de CRE
organisatie. Daarbij wordt door Andersen 18 beweert dat dit contact binnen veel ondernemingen niet op 
een ideale manier verloopt. Meer dan de helft van de directieleden die ten behoeve van het onderzoek 

werden ge'lnterviewd geeft aan niet regelmatig informatie te ontvangen over vastgoedkosten en 
prestaties. Binnen de minderheid die wel regelmatig informatie hierover krijgt, is een grote meerderheid 
echter tevreden met de kwaliteit, inhoud en bruikbaarheid van de rapporten en hanteert het als basis 

voor beslissingen. Zaken als 'toegang tot het hoger management' en 'betrokkenheid bij de strategische 
planning' blijken voor CRE-medewerkers die het hoger management niet voorzien van een rapportage 

een moeilijke opgave. De opvallende bevinding die uit het onderzoek voortkomt, is de sterke connectie 
van de kennis van het hoger management met betrekking tot vastgoed en het belang dat men aan 
vastgoed hecht met de kwaliteit en frequentie van de rapportages. Manning en Roulac geven aan dat 

17 C. Manning, Chris en S. Roulac, Stephen (1999) - Corporate real estate research within the academy 

journal of Real Estate Research 

'
8 Arthur Andersen (1993) - Real Estate in the Corporation: The Bottom Line from Senior Management 
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CRE-managers dezelfde taal dienen te spreken als het hoger management. Men dient het management te 
overtuigen van de noodzaak van een intergratie van de CREM-strategie en de ondernemingsstrategie. 
Naast het goede contact met het hoger management van de onderneming, is ten behoeve van een 
optimale ondersteuning van externen vereist nauw contact te onderhouden met de 
huisvestingsverantwoordelijken van deze partijen. Bij strategische huisvestingsbeslissingen zal de 

onderneming op een centraal niveau kennis moeten hebben van de wensen van derden opdat er bij 
vastgoedbeslissingen beleid in de juiste richting gevoerd kan worden. 

6-4·3 Organisatorische beweging binnen focus van deze studie 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het bij de organisatie van universitair corporate real 
estate management niet mogelijk zal zijn uit alle elementen van toegevoegde waarde het volledige 
potentieel te halen aangezien deze elementen om tegenstrijdige organisatorische bewegingen vragen. 
Bij het richten op de drie hiervoor beschreven 'main topics' valt er in Figuur 6.3 af te lezen dat 'een hoge 

positionering' van het CRE-management verreweg de meeste aansluiting geeft. 

College van bestuur 

CRE orgarnsatie Zeggenschap 

6.4 - positionering CRE-management 

Uit de ta be I valt tevens af te lezen dat een hoge positionering van het CREM naast de zwaarte-elementen 
ook veel positieve invloed uitoefent op het merendeel van de overige elementen. 

Elementen die storing ondervinden van deze organisatorische beweging zijn: 

• het leveren van een hoge kwaliteit dienstverlening 
• het hebben van kennis van het primaire proces van de universiteit 

• het hebben van kennis van en het onderhouden van een goede relatie met de faculteiten 

Opvallend is dat deze onderwerpen een sterke relatie kennen met elkaar namelijk; de mate het waarin 

beslissingniveau op de hoogte is van de perikelen die spelen op een operationeel niveau. 
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De wijze waarop de bovenstaande negatieve neveneffecten gecompenseerd kunnen warden is door een 

organisatorische ingreep toe te voegen met positieve invloed op deze elementen. Uit Figuur 6.3 blijken 
een drietal organisatorische bewegingen te voldoen aan dit profiel, nl; 

• de mate van decentralisatie 
• de mate van aanpassing aan de geografische spreiding van de vastgoedportefeuille 

• de toepassing van formeel management van interne relaties 

Bij de keuze is het wel verstandig een organisatorische ingreep te kiezen waarmee geen negatieve 
invloed wordt uitgeoefend op de waarde gecreeerd door de hoge positionering van CREM. 

Wanneer we wederom Figuur 6.3 raadplegen blijkt 'de toepassing van formeel management', buiten 
voordeel te bieden op de 'te compenseren' waarde-elementen, oak extra voordeel toe te voegen op de 
overige waarde-elementen. 
Met de focus op 'kwaliteitsmanagement voor externe markt' zal in de volgende paragrafen warden 
beschreven wat de consequenties zijn van 'een hoge positionering van CREM' en 'de toepassing van 
formeel relatiemanagement' voor de besproken classificatievormen uit het referentiekader; matrixmodel, 

competentieniveau en beheersvorm. 

6.4.4 Betekenis voor het matrixmode/ 

Het veel beschreven matrix model (De Jonge, 1994; Krumm, 1999; Dewulf, De Jonge et al. 2000) dat 
tevens in dit onderzoek wordt aangehaald in paragraaf 3.2.1, zal oak een verschuiving van 
verantwoordelijkheden kennen gezien de nodige uitbreidingen van de taken van het facllitair bedrijf. De 
Jonge et al. hebben verschillende perspectieven en doelen benoemd die passen in dit CREM

matrixmodel; 
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6.5 - vertaling CREM naar doelstellingen 

Focus op organisatie Focus op vastgoed 

Gezien de waardecreerende elementen binnen deze studie zal er ingezoomd warden op het 
Assetmanagement. De indeling van CREM is in praktijk niet zo strak als wordt aangegeven in het 

bovenstaande figuur. Assetmanagement houdt zich niet enkel bezig met de financiele doelstellingen van 
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een instelling. Er zullen bij nadruk op dit kwadrant de volgende elementen van toegevoegde waarde 
worden nagestreefd; 

• waardeverhoging van de vastgoed portefeuille en risicobeheersing door het voeren van actief 

assetmanagement 
• het in huis hebben van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van corporate real 

estate management (CREM) 

• het bijhouden van actuele database met (vertrouwelijke) technische en financiele informatie 
• het hebben van kennis van en het onderhouden van een goede relatie met het College van 

Bestuur en externe partijen 
• snelheid van (trans)actie 
• het voeren van een proactief beleid m.b.t. strategievorming en innovatie 

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. Dit geschied binnen het kader van de mogelijkheden geboden door de voorwaarden gesteld 
door het primaire proces. 
Het corporate real estate management van een universiteit kan het beste tegemoet komen hieraan, 
indien men een goede relatie kent met het College van Bestuur. Het College van Bestuur dient immers 
goedkeuring te geven voor grotere financiele transacties of het aangaan van langdurige verplichtingen 

(zoals contracten met aannemers of huurcontracten) of de corporate real estate organisatie hiervoor 
mandaat te geven. Voor beide gevallen lijkt een hoge positie positionering binnen de organisatie 
raadzaam. Daarnaast draagt centralisatie van zeggenschap bij aan de snelheid van transactie en het 
voeren van een pro-actief beleid met betrekking tot strategievorming, hetgeen voor actief 

assetmanagement vereisten zijn. Het grote nadeel van de focus op assetmanagement is, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf, het contact met het primaire proces. Dit zal opgevangen kunnen 
worden met een formele vorm van intern relatiemanagement decentrale organen. 
Het figuur op de volgende pagina zet de bovenstaande ingrepen op een rijtje ingedeeld naar CREM. 
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waardcverhoglng van de vastgoed portefeuille en 
rlslcobeheerslng door het vocren van actlef 
assetmanagf.mcnt 
het In huis hebben van spcclalistlsche kennls en vaardlghedcn 
op hct gcbled van corporate real estate management (CREM) 
het bijhouden van a<tucle database met (vertrouwelijke) 
technlsche en flnanciele lnformatle 
het hebben van kennls van en het onderhouden van een 
gocde relatie met het College van Bestuur en externe partijen 
snelheld van (trans)iictie 
het voeren van een proactief beleld m.b.t. strategievormlng 
en innovatle 

Toegevoegde waarde · formeel management interne rel a tie (met 
facllltaire dlenst)' 

het verhogen van de productiviteit van studenten en 
medewerkers, door het leveren van adequate huisvesting 
het reduceren van kosten door een efficiE!nt m' gebruik 
het versterken van de 'corporate identity' van de universiteit, 
door aandacht voor gewenst imago en representativiteit van 
gebouwen infrastructuur 
het benutten van schaalvoordelen door afstemming van gebrulk 
van ruimten en faciliteiten 
het leveren van een hoge kwalitelt dlenstverlening 
het hebben van kennis van het primaire proces van de universiteit 
het bijhouden van actuele database met (vertrouwelijke) 
technische en financi!!le lnformatie 
het hebben van kennis van en het onderhouden van een goede 
relatie met de faculteiten 
snelheid van (trans)actie 

6.6 - Focus op assetmanagement en bijdrage formeel management van interne relaties 
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6.4.5 Betekenis voor het competentieniveau 

In het referentiekader is reeds een onderscheid gemaakt tussen een 5-tal schaalniveaus waaraan een 

aantal taken en verantwoordelijkheden aan ten grondslag liggen als we een voorkeur voor een bepaald 

niveau willen aangeven. Door aan te geven welke taken en verantwoordelijkheden van belang zijn in het 
kader van dit onderzoek kunnen we achterhalen welk niveau de CRE-organisatie zou moeten innemen. 

jorrof (1993) heeft een koppeling gemaakt tussen een aantal van deze factoren en het gepaste 
schaalniveau. Van Wijhe heeft hier in 2000 een aantal factoren aan toegevoegd; 

Technisch beheer gebouw 
Op de hoogte zijn van wet- en regelgeving 
lnzicht in technische kwaliteit gebouwen 
Afweging financieringsvormen 
lnzicht hebben in kwantiteit huisvesting 
Hanteren duidelijk financieel overzicht 
Hanteren heldere berekening 
lnzicht hebben in huisvestingaanbod 
Doelgericht werken 
Kennis hebben over ruimteverdeling en gebruikseisen 
Gebruiken ondersteunende instrumenten 
Project- en investeringsbeschrijving opstellen 
lnzicht hebben in gebruikskwaliteit huisvesting 
lnzicht hebben in huisvestingsbehoefte 
Vaststellen huisvestingsscenario 
Op de hoogte zijn van primaire proces 
Op de hoogte zijn van organisatievorm 
Op de hoogte zijn van corporate identity 
lnzicht hebben in rijksbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen 
Koppelen kwantiteit en kwaliteit huisvesting 
Opstellen expliciete do.elen 
Relatie onderhouden met onderhouds- en bedrijfsbeleid 
lnzicht hebben in bijstelling en evaluatie 

Hulsvesting integreren in in bedrijfsstrategie 
Koppel en huisvesting met faci l ity management 
lnzicht hebben in doelstellingen belangenpartijen 
Afstemmen organlsatie en huisvesting binnen doelstellingen belangenpartijen 
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6.7 - taken en verantwoordelijkheden in relatie tot niveau huisvestingsmanagement (bewerking van Gerard 

van Wijhe 2000) 
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De donkerrood gekleurde voordelen zijn de facetten die van belang zijn in het kader van de 
onderzoeksvraag. Elk van de genoemde voordelen kan betiteld worden als een positieve eigenschap voor 

een huisvestingsverantwoordelijke, daarom is er toegespitst op relevantie ten behoeve van de studie. 
Er valt meteen af te leiden dat het vereist is het niveau van Business Strategist in te nemen. 
Deze trachten samen te werken met het topmanagement van de onderneming. Er worden strategische 
beslissingen genomen ten behoeve van het voortstuwen van de bedrijfsmissie. Trends in de bedrijfstak 
vormen de basis voor het vastgoedbeleid. Men probeert bij te dragen aan de waarde van de organisatie 
als geheel door meer te focussen op de missie van de organisatie dan op vastgoed. lnnovatieve gebouw 
en locatiestrategieen, gericht op besparingen, winstgroei en concurrentievoordelen worden 

geformuleerd en uigevoerd. 
Zoals reeds besproken in het referentiekader, zullen eerst de andere niveaus doorlopen moeten worden 
om dit hoogste competentieniveau te halen, vandaar de tijdlijn. 

geen kosten 

technische 
informatie 

marktconforme 
afschrijvingen afschrijving+rente huur 

kostengegevens normgegevens marktgegevens 

Tijd 

6.8 - Competentieniveau business strategist 

intern 
rendement 

trendgegevens 
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6-4.6 Betekenis voor de beheersvorm 

De beheersvormen aan bod gekomen in het hoofdstuk CREM kunnen worden getoetst aan de criteria 

voor een universitaire vastgoedorganisatie welke geent is op doorbelasting aan derden. De CREM 
organisatie als Profitcentrum blijkt de beste beheersvorm voor een universitaire vastgoedorganisatie met 

de ambitie marktpartijen richting de campus te trekken. 
De Kostencentrum beheersvorm is juist de traditionele vorm waar men vanaf zou moeten stappen. Er 
heerst weinig bewustzijn bij de afnemers/gebruikers van de diensten aangeboden door de CREM 

organisatie. De faculteiten ervaren de geleverde diensten als 'gratis'. Dit komt door de schijnbaar 
onuitputbare bron uit het verleden - de overheid- welke benodigdheden op aanvraag aanleverde zonder 
veel kennis te hebben van de procesgang bij de individuele universiteiten. 

Het nadrukkelijk naar winst streven van de CREM-organisatie als Businessunit zorgt ervoor dat deze 
indeelvorm niet ideaal zal zijn voor een organisatie als de universiteit waarbij het faciliteren van het 
primaire proces bovenaan de prioriteitenlijst blijft staan. Daarbij zal de CREM organisatie geen gelijke 
positie in gaan nemen met het College van Bestuur, maar altijd in dienst gesteld zijn van dit orgaan. Dit 

laatste geldt nog sterker als tegenargument voor het indelen van de CREM organisatie als Zelfstandige 
eenheid, waarbij CREM als individueel losgekoppeld orgaan met eigen juridische status te werk gaat. Het 
plan achter betrekking van het bedrijfsleven is juist dat eventuele opbrengsten terugvloeien naar de 
moederonderneming; de universiteit. 

Profitcentrum Het CREM georganiseerd als Profitcentrum heeft wel eigen 
resultaatverantwoordelijkheid, zij 'verkoopt' producten en 
diensten tegen de integrale kostprijs en moet voor de 

levering kosten maken. Het exploitatieresultaat van de CREM 
organisatie moet minimaal break-even zijn, winsten vloeien 
dus veelal terug naar het concern. Het motto is 'de eigen 
broek ophouden'. CREM organisaties die in een dergelijke 
interne markt hun producten den diensten aan de man 

brengen, worden 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 als bijvoorbeeld faculteiten. De kosten van de diensten 

die worden geleverd aan de faculteiten kunnen worden doorberekend aan de desbetreffende faculteit, 
waardoor een bewuster gebruik van diensten tot stand wordt gebracht. 
Het figuur van Mintzberg kan zodanig vervormd worden er een 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. Figuur 6.9 geeft 
een indruk van mogelijke beheersvorm van CREM. Te zien is dat de nadruk op een hoge positionering, 
maar dater een duidelijk (communicatie) lijn blijft met facultaire behoeften. 
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Profitcentru m 

College van 
Bestuur I 
0VERHEID 

6.9 - indruk beheersvorm gericht op 

onderzoeksambitie 

Faculteit Faculteit Faculteit Faculteit 

6.4.7 Gebruikersdoelstellingen op strategisch niveau 

lndien de waardering van de gebruikers door de facilitymanager bij strategische beslissingen, wordt 

meegenomen zal een aantal vragen beantwoordt moeten warden: 

• Wat hebben de gebruikers van de nodig? 
• Wat zijn ze bereid te betalen? 

learning and working 
environment 

Figuur 6.10 - Maslow's behoeftehierarchie 

vertaald naar gebouwbehoeften (bron: den Heijer} 

Wat de gebruikers op een campus nodig hebben? 
Deze vraag kan beantwoordt warden aan de hand 
van een vereenvoudiging van de Maslow-piramide 

uit hoofdstuk 3.5.1. Deze vertaling houdt in dat er 
cumulatieve benoeming ontstaat van de 
psychologische behoefte naar 
gebouweigenschappen (Figuur 6.10), nl; een 

gezonde, veilige, sociale, aantrekkelijke en 
inspirerende werkomgeving. 
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De laatste vraag is essentieel aangezien de huisvestingsbehoefte oneindig zal zijn indien men niet 
geconfronteerd wordt met de kosten. Op gezondheid en veiligheid zal nooit warden bespaard door de 

gebruiker aangezien deze factoren voor het grootste gedeelte door de Nederlandse wetgeving warden 
gereguleerd. Dit zullen dan ook zonder meer verwachtingen zijn bij de gebruikers die probleemloos 
warden ingevuld. De bovenste factoren geven de extra tevredenheid aan van de gebruiker. 

6-4.8 De campus als science-park 

Er vallen voor het Angel-Saksische scienceparkconcept, campusmodel en Nederlandse 
bedrijfsparkenopzet genoeg argumenten te bedenken waarom deze fysieke vorm van kennisclustering 
succesvol kan zijn. Een universiteitsterrein als businesspark exploiteren zou bijvoorbeeld een welkome 
aanvulling voor de universiteit betekenen op haar financiele middelen. Tevens kan het uitstekend als 
strategisch instrument dienen. Een van de argumenten die pleiten voor zo'n opzet is dat een integrale 

aanpak, met een verantwoordelijke voor de totale campus, zorgt voor eenheid. Er zijn synergetische 
voordelen aan een symbiose. De positie van een universiteit kan versterkt warden op zowel regionaal, 
nationaal als internationaal niveau, waarbij tegelijk de positie van de regio waar de universiteit staat een 
extra impuls krijgt. Het kennisintensieve karakter van een universiteit kan verder uitgebreid en 
ondersteund warden. 'Last but not least' kan men door intensiever gebruik van de bestaande ruimte een 

kostenvoordeel behalen. Al met al genoeg redenen om de functie van de universiteitscampus eens goed 
onder de loep te nemen en veranderingen te initieren. 

Om haar positie als wereldspeler te versterken heeft Philips Electronics Nederland ge'fnvesteerd 

in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige High Tech Campus in Eindhoven. Met het 

bekroonde "Beste bedrijventerrein van Nederland" wil PEN voor zichzelf een inspirerende 

researchomgeving creeren, maar vooral vanuit een filosofie van "open innovatie" de vruchten 

plukken van samenwerking en ideeenuitwisseling met gelijksoortige hightech bedrijven. 

PEN is nog volop bezig de Campus te ontwikkelen en de basis te leggen voor een gezonde 

exploitatie. Dat resulteert in het stichten, verhuren en exploiteren van onroerend goed, het 

leasen/verpachten van percelen, het aanleggen en in stand houden van de infrastructuur en het 

aantrekken, het faciliteren en het met elkaar in contact brengen van bedrijven. 

Alie bedrijven die op de Campus gevestigd zijn, warden verplicht lid van de Cooperatieve 

Vereniging Van Eigenaren en Gebruikers en betalen verplicht een m2-gerelateerde vergoeding 

voor het beheer van de infrastructuur, een vast bedrag per werknemer voor de exploitatie van 

The Strip en een vast bedrag per 2 werknemers voor de parkeergarages. 

Bron: interview met Rob van de Wiel - senior consultant Philips Hightech Campus 

Uit het referentiekader valt te leren dat de campus, teneinde strategische en financiele doelstellingen te 
verwezenlijken, door het in grate mate zelfstandige Facilitair Bedrijf geexploiteerd kan warden als een 
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business park. De campus wordt beschouwd als een afgebakend (bedrijven)terrein dat door meerdere 

organisaties gebruikt wordt. De organisaties verschillen in omvang, maar hebben wel een 
gemeenschappelijke focus. Er is een integrale, gemeenschappelijke (facilitaire) ondersteuning. Er is 
sprake van ontmoetingspunten ten behoeve van contact en kennisoverdracht, ondersteund door een 
goede mengvorm van ondersteunende, secundaire functies. Een business park beschikt over uitstekende 

interne en externe verbindingen. Een gemeenschappelijke uitstraling zorgt uiteindelijk voor een 
gemeenschapsgevoel. Een businesspark kent zoals eerder gezegd een integrale ondersteuning van 

facilitaire zaken. Aspecten als bescherming, middelen, diensten en omgeving warden integraal verzorgd. 
Zaken als facilitaire inkoop, arbeidsomstandigheden, risicomanagement, gebouwbeveiliging, 
vastgoedmanagement, gebouwendiensten, ondersteunende diensten en ICT warden door het Facilitair 

Bedrijf behartigd. Een businesspark wordt gekenmerkt door organisaties die verschillend zijn qua 
omvang en functie maar een 

gemeenschappelijk onderwerp hebben. Daarbinnen zijn een aantal doelgroepen geschikt voor vestiging 
op de campus '9 : 

- aan de universiteit gelieerde bedrijven en instellingen, 
- start-ups van (ex-)studenten, 
- bedrijven met synergetische waarde voor de universiteit (kruisbestuiving), 

- hoogwaardige kennisindustrie passende bij de aard van de universiteit. 

Een campus als businesspark heeft een aantal doelen in zich waaronder synergetische effecten tussen de 
organisaties. 
Om aan deze doelen te voldoen kent een businesspark een aantal voorwaarden om te slagen: 

- een goede mengvorm van functies, 
- plekken om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen, 

- goede externe en interne infrastructuur (auto, OV), 
- goede ICT-faciliteiten, 
- verschillende soorten flexibele accommodaties voor allerlei verschillende bedrijven, 
- sterke identiteit, hoogwaardige uitstraling. 

Bij het definieren van kwaliteit in het volgende hoofdstuk zal een detaillering van bovenstaande 
voorwaarden een vertaling vinden in een set kwaliteitsfactoren waar een vestigingsplaats binnen een 
campusopzet aan zal moeten voldoen. 

' 9 Blijkt uit interviews met Wim Bens (Innovation Lab TUe) en Rob van de Wiel (Philips Hightech Campus) 
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6.5 Wat zijn kwaliteitsbepalende factoren? 

"Quality is in the eye of the beholder" 20 

Kwaliteit is een moeilijk te omschrijven begrip door zijn subjectiviteit, maar neemt in de vastgoedwereld 
een belangrijke plek in. Een architect wil met het door hem gemaakte ontwerp kwaliteit uitstralen. Een 
gebruiker wil zich huisvesten in een gebouw met een hoge kwaliteit en een belegger wil investeren in een 
gebouw met een hoge kwaliteit om meer opbrengsten en een hogere marktwaarde te kunnen genereren. 
In dit hoofdstuk wordt geprobeerd antwoord te geven op de vraag; wat kwaliteit is en welke factoren 

invloed uitoefenen op dit begrip. 

6.5.1 Kwaliteit van huisvesting 

Deze paragraaf is bedoeld de betekenis van kwaliteit in relatie tot huisvesting te beschrijven. 

De letterlijke definitie van kwaliteit is: 

1 bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin lets geschikt is om voor een bepaald doel 

gebruikt te worden 

2 goede eigenschap 

3 hoedanigheid, functie 

bron: van Da)e Woordenboek (2007) 

De bovenstaande definitie geldt ook net zo goed voor huisvestingsvraagstukken. Gebouwen en 
werkruimtes warden ontworpen om te voorzien in de huisvesting van gebruikers en hun activiteiten. Om 
goed te kunnen functioneren vragen gebruikers praktische, veilige, gezonde, aantrekkelijke en flexibele 
gebouwen 21

• Anders gezegd stellen gebruikers eisen aan de huisvesting. Een kantoorgebouw heeft een 

hoge kwaliteit als het slaagt te voldoen aan zoveel mogelijk huisvestingseisen van een gebruiker 22 

20 veel gebruikt citaat, oa door K. McElhanon (2007) 
2

' vertaling door den Heijer van Maslow's behoeftehierarchie 
22 Gerritse (2005); Kosten-kwaliteitsturing In de vroege fasen van het huisvestingsproces 
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Verscheidene onderzoeken zetten kwaliteit op verschillende manieren uiteen. Zo onderscheidt Baum 23 

drie fundamentele indelingsmethoden die een goede analyse van de kwaliteit van kantoorhuisvesting 
mogelijk maken: 

-""' 
• Uitstral_ing naar buitenwere_ld: . . 

Hiermee wordt gedoeld op de visuele.indruk dat een gebouw achterlaal. Hoe meer 

· aandacht is geschonken aan de detaillering van net on twerp. hoe be~er..~e. kwaliteit. .1 

Esthetica wordt gewaardeerd door gebruikers. 

• lnte_rne spec.iflcaties: 
- . -

Hiei" gaal. het vooral om de mate van afwerking en wat voo1 materialen daarl:>ij zijn 

gebrulkt; Daarmee sluiten de interne specificaties 33f! op de exte'rne uitstraling naar de I 

buitenwereld. 

I 
• Technische flexibiliteit: 

Dit is de mate waarmee een gebouw in staat Is technische ontwil(ketingen in de 

toekomst op te kunnen vangen. Oat wil zeggen dat bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen In de vloer 

of aan het plafond zonder al teveel problemen ge'fntegreerd kunnen worden in het gebouw. Dit 

laatste wordt bljvoorbeeld vooral bereikt door voldoende hoogte tusseri de bovenl<ant van· de 

vloer en de onderkant van de bovengelegen verdiepingsvioer.-

Een onderzoek van Duffy 24 heeft oak uit zijn onderzoek naar de kwaliteit van kantorenhuisvesting 

geconcludeerd dat flexibiliteit en afwerkingniveau de kwaliteit van kantoren bepaalt. Een gewaardeerd 
kantoorpand dat beschikt over een hoge kwaliteit vertaald zich in goed verhuurbaar object. Healley and 
Baker 25 richtten zich op de ontwerpfactoren van kantoorgebouwen. Daarbij kwamen zij tot de 
ontdekking dater een wegingsfactor te ontdekken is in de mate van belangrijkheid van gebouwfactoren . 

6.11 -Vergelijking van de drie onderzoeken van Baum, Duffy, Haelley&Baker 

23 Baum (1993) - Quality, depreciation, and property performance. 
24 Duffy (1986) - Property and Quality performance 
21 Haelley & Baker (1987) - The workplace revolution 

. •: 
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Het kwam er op neer dat hoe meer aandacht aan details was geschonken hoe beter de kwaliteit van een 
kantoorgebouw was. 

We kunnen concluderen met betrekking tot het gebouwniveau dat de verschillende onderzoeken 

beschrijven dat kwaliteit wordt gevonden in de vormgeving, duurzaamheid en courantheid en de 
aanpasbaarheid. Echter, de kwaliteit van gebouwen is meer dan a Ileen het gebouw. Ook de locatie en het 
perceel waar het gebouw zich op bevind maken deel uit van het totaalbeeld van de huisvesting. Voor die 
huisvesting heeft onderzoek uitgewezen dat gebruikers vestigingsplaatscriteria stellen. Zo heeft Van 
Gool 26 voor zowel de kantoren en bedrijfsruimten onderzocht welke vestigingsplaatscriteria van belang 
zijn: 

• Aanwezigheid hoogwaardige dienstverleniog 
• Aanwezige voorzieningen 
• Goede bereikbaarheid 
• Nabljheld afzetmarkten 
• Huisvestlngskosten 
• Kwaliteit woon- en werkomgevlng (representativiteil) 
• Sta.tus v.d. locatie 
• Parkeergelegenheid 
• Llgging 

Een onderzoek 27 dat is ontstaan door de Universiteit van Amsterdam toont aan dat op de hedendaagse 
kantorenmarkt de parkeergelegenheid, bereikbaarheid en locatie (ligging) als belangrijkste 
vestigingsplaatscriteria worden ervaren. 

Kwaliteit in relatie tot vastgoed kan grofweg over drie schijven worden ingedeeld (figuur 6.12). Namelijk 
de kwaliteit van de locatie, het perceel en het gebouw. De mate van de kwaliteit van de locatie wordt 
be'invloedt door zaken als de stedenbouwkundige samenhang, de ligging nabij snelwegen, stations en 
vliegvelden, maar ook door het aantal aanwezige voorzieningen in de omgeving. De kwaliteit van het 
perceel wordt veelal bepaald door de parkeergelegenheid en de aanwezige groenvoorziening. De 
kwaliteit van het gebouw wordt in grote lijnen gevonden in de mate van afwerking, veroudering en 
fie xi bil iteit. 

26 Van Gool e.a. (2001)- On roe rend goed als belegging 
27 Opdrachtgever; DTZ Zadelhoff en Twijnstra Gudde (2002) - Een prijskaartje aan kwaliteitskenmerken van 

kantoren: onderzoek naar de preferenties van kantoorgebruikers 
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Imago omgeving 
Voorzieningennivea 
Berei kbaarheid 

Groenvoorziening op 
kavel 
Parkeeroplossing 
Parkeernorm 

6.12 - De drie schiiven van kwaliteit (gebaseerd op Gerritse, 2005) 

Arch itectuur 
Toegankelijkheid 
lndeelbaarheid 
Flexibiliteit 
Comfort 
Veiligheid 
Faciliteiten 

Op basis van het referentie kader kunnen we een aantal bijkomende specifieke eigenschappen 
toekennen aan de campuslocatie die van betekenis kunnen zijn bij de vestigingsafweging van 
marktpartijen. 

.... I I 

1
• Mogelijkheden tot het aa"ngaan lian 'i trategische allianties met andere. 

bedriiven 

• Mogelijkhtden tot hel aangaan van strategische allianties met 

unlversitelt 

• Aaowezigheid specifieke faciliteiten 
• Nauw contact met Studenten die inzetbaar zijn als st~gia!res, 

afstudeerders, promovendi of als personeel 
• Imago bedrijf kan meeliften op lnnovatief karakter van campus 

Zaken als relatie met stad, of uitstraling van het gebouw of omgeving zijn frequent genoemd in het 
referentiekader als onderscheidende factoren voor universiteitsvastgoed. Deze factoren zijn niet 
universiteitsspecifiek, maar komen bij de kwaliteitsmeting zeker aan bod. 

De mate van kwaliteit is slechts een begrip. Daarom zijn er in het verleden verschillende instrumenten 

ontworpen die het mogelijk maken kwaliteit te meten. De volgende paragraaf schenkt aandacht aan het 
meten van de kwaliteit middels verschillende methoden van kwaliteitsmeting. 
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6.6 Opzet afstemmingsmethode 

Menig onderzoek heeft tot doel, het beschrijven van kwaliteit in relatie tot bedrijfshuisvesting. Voor 
gebruikers is het belangrijker hun huisvestingseisen en -wensen vertaald te zien in een passende 
huisvesting. Om dat optimaal te kunnen bewerkstelligen is het van belang deze eisen en wensen, en het 

huisvestingaanbod in kaart te brengen. Daarom dient de kwaliteit van de vraag naar en het aanbod van 

kantoor/bedrijfsgebouwen meetbaar gemaakt te worden. Zo kunnen de huisvestingsvraag en -aanbod 
van de gebruiker en het gebouw daadwerkelijkheid met elkaar geconfronteerd worden en de kans voor 
een optimale 'fitness for use' vergroot worden. 

In dit onderzoek is het doel gesteld te achterhalen waar de kritische ontwerpfactoren liggen indien men 

vastgoed gaat ontwikkelen of herstructureren op de universiteitscampus. Hierin ligt er een 
spanningsveld tussen de succesfactoren voor universiteiten en eventuele marktpartijen. 

Data 

l<lantvraag marklpart1jen 

6.13 - Afstemming vraag universiteiten met klantvraag 

De overlap ontdekken tussen het wensen- en eisenpakket van universiteit en marktpartij kan in 2 formats 

uiting vinden: 
• Beredenering vanuit de klant: Klantwens (marktpartijen) inventariseren en universiteit 

kwalificatie en belang laten aangeven. Hierbij is de klantwens de maatgevende factor en is er 

geen ruimte voor additionele eisen van de universiteit. 
• Beredenering van de Universiteit: Vraag van de universiteit inventariseren en marktpartijen 

kwalificatie en belang laten aangeven. Hierbij is de universiteitsvraag de maatgevende factor en 

is er geen ruimte voor additionele eisen van de klant. 
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Aangezien universiteitsvastgoed in eerste instantie wordt ontwikkeld ten behoeve van het primaire 
proces; onderwijs en onderzoek, zal voor een beredenering vanuit de universiteit gekozen worden in 
dit onderzoek. De marktpartijen zullen dus warden voorgelegd welke kwalificering zij toekennen aan 

huisvestingseisen die universiteiten stellen. Deze huisvestingseisen zijn opgesteld naar 

conclusietrekkingen uit het referentiekader. Om de eisen te toetsen, zal een waarderingsystematiek voor 
vastgoed gekozen moeten warden die de relevante gebouwfacetten op een objectieve wijze in kaart 
brengt en kwalificeert. Vervolgens zullen klantvraag en gebouwkarakteristiek geconfronteerd warden 

met elkaar. Figuur 6.14 geeft het bovenstaande grafisch weer. 

Meetinstrument Referentiekader 

6.14 • Confrontatie objectieve karakteristieken met subjectieve 

klantvraag 
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6.7 Wat is objectieve vastgoedkwaliteit? - Assessment kwaliteitsmetingmethoden 

Vijverberg 18 heeft in zijn onderzoek naar de verschillende methoden van kwaliteitsmeting voor 

kantoorhuisvesting de volgende binnen- en buitenlandse methoden geanalyseerd: 

1 Building-in-use methode Uaqueline Vischer) 

2 Healthy Buidling Quality (Rijksgebouwendienst) 
3 ORBIT (Franklin Becker) 

4 Certificatiesysteem van kantoorgebouwen (Centraal Beheer) 
s Real Estate Norm (Stichting REN) 
6 Vastgoed- en Kwaliteitsanalyse (Darnen consultants) 

7 Serviceability Tools and Methods (ICF Canada) 
8 Building Quality Assessment (methode uit N-Zeeland en Australie) 

Deze meetmethoden heeft Vijverberg beoordeeld aan de hand van een aantal invalshoeken. Hij heeft 
daarbij het doel van de meetmethode bepaald en onderzocht welke beslissingen door de methoden 

ondersteund dienen te worden. Daarvoor heeft hij de methoden vergeleken naar doelgroep, de 
invalshoek, de opnamebreedte, voor welke bouwprocesfase het dient, voor welk beleidsniveau wordt 

gemeten, welke insteek de methode kent, hoe deskundig een gebruiker van de methode dient te zijn, hoe 
vaak gemeten dient te worden en hoe de methode van waarderen is. In figuur 6.15 wordt de gehele 
vergelijking van de verschillende meetmethoden in tabelvorm gepresenteerd. 

De modellen zijn gerangschikt op de volgende invalshoeken: 

Doelgroep: Is de meetmethode geschikt voor aanbieders of de gebruikers van kantoorhuisvesting? 

lnvalshoek van het meetmodel: Richt de meetmethode zich op het huisvestingsaanbod of op de vraag 
naar huisvestingsvoorzieningen? 

Breedte: Hoe breed meet de meetmethode? (locatie- en/of gebouw- en/of facilitai re kenmerken etc.) 

Procesfase: In welke fase van het bouwproces wordt de meetmethode gehanteerd? 

lnsteek: Vanuit welk oogpunt meet de methode? Is dat financieel (rendement), uitstraling 
(imago/esthetica), functioneel of technisch? 

Benodigd deskundigheidsniveau: Bij de kwaliteitsmeting met een financiele of technische insteek is de 
mening van een expert vaak gewenst. Bij onderzoek naar uitstraling en functionaliteit kan een leek vaak 
over voldoende capaciteit beschikken. 

28 Vijverberg (1998) - Vergelijking methoden voor kwaliteitsmeting 
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Frequentie van de meting: Wordt het meten van de kwaliteit permanent (meerjarig onderhoudsplan) of 
incidenteel (naar aanleiding van klachten) uitgevoerd 

Waarderingsmethodiek: Hoe wordt de uiteindelijke waardering gepresenteerd? In cijfers 
(waarderingsschalen) of in tekstuele onderbouwing? 

Voor het meten van de kwaliteit in dit onderzoek was een meetmethode nodig die geschikt is voor vele 

verschillende soorten in gebruik zijnde kantoor/bedrijfsgebouwen. De kwaliteit dient ten behoeve van de 
gebruiker gemeten te warden, in tegenstelling tot methoden die bijvoorbeeld investeringswaarde 
toetsen. De te meten kwaliteit diende daarbij vanuit de aanbodzijde benaderd te warden. 
Daarnaast was het van belang vanuit de kwaliteitsvoorzieningen te meten op zowel locatie-, perceel- als 

gebouwniveau. De methode vereist hierbij in ieder geval imago/esthetica, functionele en technische 
zaken in beeld te kunnen brengen. 
Vanwege een snelle effectieve meetmethode om de drempel voor de respondenten zo laag mogelijk te 
houden moet expertise geen vereiste zijn voor het verrichten van de meting. Een leek moet kunnen 

begrijpen water gevraagd wordt. 

In dit geval definieren we een leek als lemand die niet beschikt over de nodige bouwtechnische 

achtergrond opdat deze zelfstandig alle facetten va11 een kwaliteitsmeting kan invullen_ 

Hoogstwaarschijnlijk zijn toekornstige externe gebrulkers van universitaire bedrijfsruimte onder 

deze groep te scharen. 

Ten slotte moest het resultaat van de meting in cijfers gewaardeerd warden, waarbij wederom geldt dat 
laagdrempeligheid gevonden moet warden beperking in waardering (max. s puntschaal). Dit maakt 
tevens het coderen van de uitkomsten voor toepassing in een statistische analyse eenvoudiger. 

Het matchen van bovenstaande criteria met de methoden leidt tot de conclusie dat de REN de best te 

hanteren methode is voor dit onderzoek. In figuur 6.16 is het bovenstaande in een tabel samengevat. De 
groene buttons laten zien de REN het beste scoort op de gestelde invalshoeken. 
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6. i6 - Beoordeling van de methode-eigenschappen aan de onderzoeksciteria 

De 'Real Estate Norm' is een product van de Stichting REN. Met behulp van dit instrument kan door de 
gebruiker of eigenaar van een gebouw op duidelijke wijze de aan het gebouw te stellen kwaliteitseisen 

warden geformuleerd. Daarbij bestaat de mogelijkheid met dezelfde methode de kwaliteit van bestaand 
of nieuw te bouwen vastgoed, in kaart te brengen. Met REN kan dan zowel een vraag- als een 
aanbodprofiel warden gemaakt. Door vraag- en aanbod te vergelijken kan de geschiktheid (fitness for 
use) van een specifiek gebouw warden beoordeeld. De REN 2003 is een checklist met kwaliteitsaspecten 

waaraan niveaus met gedefinieerde omschrijvingen gekoppeld zijn. De totale lijst met aspecten vormt 
het aanbod- c.q. vraagprofiel; 
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6.7.1 Aanbodprofiel; Real Estate Norm 

Het aanbodprofiel is makkelijker meetbaar te maken op een numerieke wijze aangezien dit vastliggende 
informatie is die moeilijk door subjectiviteit vertroebeld kan worden. Het aanbod wordt gemeten op een 

schaalniveau van 1 t/m s waaraan een belang kan worden toegekend met een schaalwaardering 1 t/m 3. 
Het belang meten is echter bij een objectieve kwalificatie van het aanbod - zoals in dit onderzoek- niet 
relevant en zal dus achterwege blijven. 

-heldflrmo 

nabjlleid NS stotion 

1 nlel zicltboor vonof de bulenkart 
2 - von 100 meter vonof hoofdverkeerrwe 
3 zlcltboor von 250 meler vonaf hoofdvorkeerroute 
4 - van 500 melor vanaf hoofdvorkoerr0<4e 
I - von 1000 meler vonof hoofdverkeerrwo 

1 longer don JO ..._.en reizen 
2 · 20 a JO mnien rolzen 
3 10 a 20 mim.fen reizen 
4 5 a 10 niruten reizen 
I bnlon5nin1Aen 

1 moer don 7 ricltingsvsondorngen 
2 6 a 7 ricltlngsvoronderlngen 

figuur 6.17 - Screenshot voorbeeld REN vraagstelling 

I 

belong 

belong 

I wWlig 
2rriddel 

3 zw•• 

1 wWlig 
2 rriddel 

De REN 2003 is een gespecificeerde meetmethode die onderscheid maakt tussen gebouw en locatie
eigenschappen. De verschillende aspecten zijn onderverdeeld naar imago, functionaliteit, flexibiliteit, 
logistiek, veiligheid, faciliteiten en milieu. Niet alle toetscriteria uit de REN zijn relevant om mee te 
nemen als gebouweigenschap. Voor sommige aspecten worden bijvoorbeeld zeer specifieke waarden 

gevraagd zoals de bedieningsmogelijkheden voor de klimaat en verlichtingsinstallaties. Voor dit 
onderzoek zijn dergelijke gegevens niet relevant. Men zal vermoedelijk niet de keuze van huisvesting af 
laten hangen van dit soort gegevens. Met de bovenstaande beperkingen in het achterhoofd zijn een 
aantal aspecten van de REN 2003 weggelaten uit de meting. De REN vindt vertaling in 
tabel 6-A naar een relevante karakteristiekenlijst voor locatieaspecten en in 
tabel 6-B voor gebouwaspecten. Hier worden nog enkele aspecten aan toegevoegd .. Aangezien de studie 
is ingericht om locatiescenario's te toetsen is het bijvoorbeeld niet van belang een locatiekenmerken toe 

kennen als woonwijk, industrieterrein, etc. Dit aspect wordt dus in de vraagstelling naar de marktpartij 
niet meegenomen. 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 44 



Locatieaspecten REN 2003 Relevant als karakteristiek 

1.01 Imago locatie typering 
1.02 Imago aa ntrekkingskracht 

1.03 Imago omgevingskwaliteit 
1.04 Imago sociaal milieu 
1.05 Fu nctiona I iteit voorzieningen 
1.06 Functionaliteit publiciteit 

1.07 Flexibiliteit data- en telecommunicatie 
1.08 Flexibiliteit u itbre idi ngsmogelijkhei d 

1.09 Logistiek nabijheid autosnelweg 
1.10 Logistiek filegevoeligheid 
1.11 Logistiek bereikbaarheid openbaar vervoer • 
1.12 Logistiek bereikbaarheid met vliegtuig 
1.13 Logistiek routing, bereikbaarheid en ontsluiting 
1.14 Logistiek openbaar parkeren voor bezoekers 

1.15 Logistiek parkeren op eigen terrein 
1.16 Logistiek ca paciteit (pa rkeernorm) 
1.17 Logistiek rijwielstalling 

tabel 6-A - Relevantie locatie REN-aspecten 

Gebouwaspecten REN 2003 Relevant als ka rakteristiek 

2 .01 Imago verschijningsvorm 
2 .02 Imago identiteit 
2 .03 Imago algemene ruimte 

2 .04 Imago hoofdentree gebouw 

2 .05 Flexibiliteit indelingflexibiliteit verblijfsruimten 
2.06 Flexibiliteit verticale zone-indeling 

2.07 Flexibiliteit ruimte met afwijkende vloerbelasting 
2 .08 Flexibiliteit data- en telecommunicatie 

2.09 Flexibiliteit te openen ramen 
2 .10 Flexibiliteit unitgrootte / onderverdeling 
2 .11 Flexibiliteit grootte verdiepingsvloer 
2 .12 Flexibiliteit aanwezigheid groeimogelijkheden 

2.13 Flexibiliteit indelingsbelemmeringen 
2.14 Logistiek toegankelijkheid 

2 .15 Logistiek aanvoer goederen 
2 .16 Logistiek vuilafvoer 
2 .17 Comfort thermisch comfort zomer 
2.18 Comfort thermisch comfort winter 
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2 .19 Comfort toelaatbare interne warmtelast 
2.20 Comfort reductie van zoninstraling 
2.21 Comfort I uchtkwaliteit 
2.22 Comfort bedieningsmogelijkheden klimaatinst. 

2 .23 Comfort bedieningsmogelijkheden verlichtingsinst. 

2.24 Veiligheid beveiliging toegang gebouwen 

2 .25 Faciliteiten restauratieve voorzieningen 
2.26 Milieu energie 

tabel 6-B - Relevantie gebouw REN-aspecten 

6.7.2 Scenario's 

De verschijningsvormen die de locatie of het gebouw aan kunnen nemen warden scenario's genoemd. 
Om het resultaat van de methode te concretiseren zullen verschillende scenario's getoetst warden op 
hun eigenschappen. In feite kan de methode dus dienst doen als een assessment-model voor 

verschillende scenario's. 
Een invulling van een scenario op locatieniveau kan bijvoorbeeld de Hightech Campus zijn. Deze kan 

gemeten warden tegenover de TU campus in Eindhoven op karakteristieken. Maar er bestaat oak de 
mogelijkheid verschillende universiteitsterreinen tegenover elkaar te zetten voor bedrijven die graag een 

alliantie aan willen gaan met een universiteit, maar niet regiogebonden zijn. 

Op gebouw niveau kunnen diverse huisvestingsconcepten tegenover elkaar gezet warden. Daarbij kan de 
universiteit een aantal gebouwvarianten (scenario's) meten op marktvraagaansluiting. Dit zal meer 
duidelijkheid krijgen in navolging van de casestudie in fase VI 

6.8 Wat is subjectieve vastgoedkwaliteit? - basering van de vraag vanuit de markt 

De subjectieve vraag is simpelweg de wens van de 'klant'. We spreken van een klant in universitair 
vastgoedverband als we spreken van: 

- aan de universiteit gelieerde bedrijven en instellingen, 
- start-ups van (ex·)studenten, 

- bedrijven met synergetische waarde voor de universiteit (kruisbestuiving), 
- hoogwaardige kennisindustrie passende bij de aard van de universiteit. 

, welke huisvestingsbehoeftig zijn en van symbiotische waarde zijn voor de universiteit. 

Deze vraag is op zichzelf moeilijk meetbaar aangezien ieder bedrijf ten eerste andere eisen· en wensen 

stelt aan zijn huisvesting wat resulteert in een oneindig lange vragenlijst. Ten tweede zijn vraagstelingen 
in de zin van " hoe belangrijk is mogelijkheid tot het aangaan van partnerships?' enkel te waarderen op 

importantie-schaal, bijvoorbeeld: van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk. 
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Er zal dus een objectieve kwaliteitwaardering gekoppeld moeten warden aan het vraagprofiel (opgesteld 

op basis van het referentiekader) 

6.8.1 Vraagprofiel; Referentiekader 

Het vraagprofiel geeft de eisen, welke een gebruiker aan een te 
selecteren gebouw stelt, weer. Bij het opstellen van het 
vraagprofiel geeft de gebruiker aan welke aspecten van belang 

zijn en hoe zwaar dit belang weegt. 
Binnen dit onderzoek staat het meten van de locatie-, perceel- en 
gebouwkenmerken centraal. De REN heeft echter een verdeling 
gemaakt tussen locatie- en gebouwaspecten. Deze verdeling zal 
bij de inventarisatie van de klantvraag oak warden aangehouden. 

Oak zal de schaalwaardering van 1 t/m s warden aangehouden. 
Aan de vraagzijde is het wel van belang hoeveel zwaarte aan de 
desbetreffende eigenschap wordt toegekend. 
De aspecten zijn te differentieren op een schaalniveau van slecht 

naar beter. Bij 'bereikbaarheid met OV' wordt bijvoorbeeld 
gevraagd hoe belangrijk dit is voor het bedrijf. Dit om de 
respondent niet op te zadelen met keuzemogelijkheden waarbij diep over numerieke waarden nagedacht 
hoeft te warden. 

De enquete zal kortweg moeten voldoen aan 2 criteria, nl; voldoen aan de informatieve waarde ten 
behoeve van het onderzoek en enkel vragen met hoge relevantie stellen zodat de invuldrempel voor de 
respondenten zo laag mogelijk blijft. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd beschreven, zal de aan 
de marktpartij warden voorgelegd hoe zij tegenover de huisvestingseisen en -wensen van de universiteit 

staan. De vragen aan de marktpartijen zijn dus gebaseerd op de informatie uit het referentiekader. 
Het kader hiernaast geeft een overzicht van de belangrijkste kwaliteitsfacetten waarmee universiteiten 

de campuslocatie waarderen. 
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6.9 Hoofdstuksamenvatting en conclusies 

De doelstelling voor het vervolg van het onderzoek is het uitzoeken van de wie, wat&hoe- vraag. In het 
afgelopen hoofdstuk is de wie&wat vraag aan bod gekomen. 

----;-.-_ -- - - •• • ., ·;.• . .,- ..,-""'--•• ~--I.._....__.••·.,.-· •I \ - -~· - -. •_ -
:w1e zl j n ·de. g.ebrul kers?: Welke .. u niversiteiten'1in ,·Ned~rla ~d~g~bruil< ku nnen :m ?ken : varrd~~e 'st_y_cji~!-
6 p basis van , i.nter'.'ie~~ n1et ~e huisvesting~~-~.~a_n,t~~Qf P:~l-il~~~t~~~r~~e1J.; 'b~f9?.q_~· · !o,.~&f!J<,.~.D9~ qJ~ , 
de" portfolio representeert 'Van de desbetreffende; ·unive-rsitelt>.Bij · het toekeni;ien:;van 1dit:stempef:op• 

e~?·tiniversit4lir portfo1io,w.aarult;._b1iJ1<1 l?~:-~~ze .~e:br~I~~=~rn.~.~~(~~? h~!~~;~~~~}~.~~J ~~r.~c:ti.~~)H , 
1 d!!:·qnderzgek,; moe_! het volgende .worden .opgernerkt;:. de :,por:tfolro's zullen .groen: hcht::knjgen ale; · 

- --- - .- --_ .... - ' . -- - - ' -.. ... ' ... ,·.' '· •• '' -!-, -- .••• - -~, - -·-' ·-
desbetreffende universiteil . veel gebruil_c :van · alliantie!i ·1mel .bet- ;~~dr.ijfs)eve[l :m_~ak\,'en ; ~a_a_r_b!j •. 

·~· · . - . . - - • . - •• • . · • .. • ·:... . .- - - - ' 4 .\. ... . - - . ~ - - . • \ . . - .. ' 

1110.r:i:ienteel 1i-1coura.nt vastg~e~ ~or~Fg~.br ... uL~.;~.'~ 'aA~t01fldJ!pt~· ~m .k_rif_!l:P ~'l~~~L°-P ~~f:~arig~.n:· g~ · 
:zal dt1s geen rekenlng wor<.1en1gel1ouden,met,de desiriteresse 1'ai1.de h11isvestingsverantwoorde_lijl<en. 

I - ' . c ' - .-_ . • • • --- •• • " '1 -,,, '. I 

·wie ·• is ef .verantwoordelijk?: 1rHieriiiee word~n organisator.isc:he ·beweglngenfoi'n.ne~·din1ver5fteften~ 
., gekoppeld· aan 'de gerichth~i_d ~ qp ·verh~.~J :aalJ .. ~~er.d.~.(l,;;b~_~e_ ~ijn . 'q_qir ·i;-~~1j!{ g~_i{Qpp~I~ ~-fr; 
··~~~a rd~t()evgeg~_i:de' element¢n v·ah· vastgoed! ·Op' oask:va· n • deze u itkomsten~ k1J'n·ne·n \\ie\uitsprakeri) 

·doen1 voor ~rga~isata'ris·c~ ~bewegl~g~n( toegespitst .~aar·':de: onderio~!<s.vr?~g;; '.Er; zal .. du~; ~eQ,,. 
· aan~~~eling g~daan word en v.cio~ ~~:ci· ef~e_cti.~y~e ~Rf¥ £rg~D~sa~i~." o!!i ' e>P.Jlr.n~af gec~r_1,1ik· t~'. ~a-~~ri" 
'van: de marktpotentie van . unlverslta'if · vastg~ed .• : !5eze :orgar1Tsatorfsche: bewegingen worden ; 

,' uftgelegd'aan de hand y~n een di-i.etal org~1nis~tfe .m~~~ll~n we:l·~~c:i:ee.~~<iii., 11~~ .~~ferentJ.e~~def:~~ef.il :' 
I' b1:1d zij~ gekomen, nl: Matrixmodel, Co~petentieniveau ehBehee;svomi; ' . I ' I I 

11 _ ~ • . . • __ • . . . . _ . . , _ _ . _ _ I _ _ _ I 

1 

Wafwe ondei vastgoedkwaliteit l(ur:11ieiive·r·staan?.; :Hie[bij w_ordt er l)innen~deze studie. gesprok'e-n"' 
Worden van Objectieve kwaiitei't en suhjectf ~~e kwa)itelh .. - . .' - ' I 

1 

Qbj{:ctiE:Ve k~aJiteit is 'rneetljare'. k~.alft~jf ZOrld,e(\U.~Se.nk<?'.)Je_!\~Cl~. p~e_f,S0~(i~!ij~fy9o:rke_~f.:··'7f~ d~ . 
hand van de vereisten .blnneri dit onderzoekwordter ·-::met behulp van een assessrnentmethode van 
Vljverberg~ g~kozen voor de ,~eal Estate.Norm. als ge~cblktom.de . kvva!iJ~il_~ih~e{i d~ze sfuc!ie'!6 kart · 
te brengen; 
Subjectieve kwaliteit ls de vraag die onttrokken 'kan W()Jd.en.uit hei ref~rentfe~ader, :We s"preke.o van.' 
d.e speerpunten welke de Nederlands universiteiten al~ pos!tief erva.ren bij het (her)structuren van de 
universitaire vastgoedpo;tfolio. Hierbij · warden .de succ~sfactoren ~an · het Angel-Saksiche 
campusrnode_I meegenomen, _Deze vraag .zal dus. vanuit het perspectief yan .de. L!niv~1:slteit ~orderi 
voorgelegd aan bedrijveli met een alliantle·i nteresse met de univer.siteit. 
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Fase IV 

I - ----------·------------------------------· 
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7 (fase IV) Hoe meten we vastgoedkwaliteit? - QFD Confrontatiemodel 

7.1 lnleiding 

Zoals reeds aangekondigd in het vorige hoofdstuk zal in dit deel van het onderzoek de Hoe-vraag worden 
beantwoord. Hoe meten we vastgoedkwaliteit? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, net als op 
de vraag 'wat vastgoedkwaliteit is'. Zoals al te lezen viel in het vorige hoofdstuk, is er bijvoorbeeld een 
splitsing te maken tussen objectieve kwaliteit (meetbare gegevens) en subjectieve kwaliteit (onmeetbaar 
verlangen). Om deze twee typen 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'. 
Allereerst zal in paragraaf 7.2 deze methode nader worden verklaard aan de hand van een eenvoudig 
voorbeeld. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 duidelijk gemaakt waar de tekortkomingen liggen binnen 
deze methode om ingezet te kunnen worden ten behoeve van deze studie en wat de aanpassingen zijn 
geweest voor betere aansluiting. Ten slotte zal er in paragraaf 7-4 een nauwgezette beschrijving van de 
modelwerking volgen. 

7.2 De basistechniek 

Yoji Akao was de persoon die de 'Mitsubishi Heavy Industries' bijstond bij de eerste implementatie van 

de QFD-techniek. Ook nu nog wordt hij beschouwd als een autoriteit op het vlak van QFD. Akao 
definieerde QFD als volgt: 

"Quality function deployment is a method for developing a design quaiity aimed a~ s_~tisfylng the 

consumer and then translating the customer's demands into design targets arid major quality 

assurance points to be used throughout the production phase." 

Bron: Akao. Y., (1997) - Quality Function Deployment 

Quality function deployment' (QFD) is dus een techniek die de ontwerpers ondersteunt bij het niet uit 
het oog verliezen van de klantenwensen. Het is een methode om klantgericht te ontwerpen, waarbij de 
inbreng van de klanten, onder de vorm van hun eisen en wensen, gelinkt wordt met de ontwerpcriteria in 
een overzichtelijk schema ('House of Quality'). De techniek biedt ook de mogelijkheid om informatie over 
concurrerende producten en klachten omtrent het eigen product op te nemen, om zo duidelijk te maken 
waar bij het ontwerpen het meeste voordeel te behalen valt. De relevantie van deze techniek met 
betrekking tot 'universitair vastgoed' is duidelijk. In het ontwerpproces probeert men de marktpartij bij 
de ontwerpfase te betrekken in de hoop hem hiermee 'tegemoet' te kunnen komen. Het linken van de 

eisen van de klant met de ontwerpcriteria slaat de moeilijke brug tussen enerzijds de taak van het 
facilitair bureau en anderzijds de ingenieurs die instaan voor het ontwerp van het gebouw of zelfs locatie. 
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Dit onderzoek beoogt een 
confrontatie van de wensen 

van de clienten 
(marktpartijen) met de 
functionele karakteristieken 

van scenario's die zich in de 
ontwikkeling van een 
huisvestingconcept voordoen. 

Hiervoor zijn verschillende 
onde~oe~ en 

ontwerpmethodieken 
toepasbaar. Geen van allen 
sluit echter volledig aan bij de 
eisen van het onderzoek. De 

hieronder ontwikkelde opzet 
is een aangepaste versie van 
de QDF methodiek waarbij 

belang 

hoeveel 

figuur 7., - Overzicht van het basismodel QFD 

meerdere scenario's in een vergelijkingsmethode kunnen warden vergeleken. 

klantwaarde 
concurrentle

analyse 

QFD begint bij het identificeren van de wensen en eisen die de klanten stellen aan een bepaald product 
('WAT'). Uit eerdere hoofdstukken blijkt dat de wensen in dit onderzoek gebaseerd zijn op het 
referentiekader gegenereerd uit diepte-interviews, telefonische interviews, schriftelijke interviews en 
literatuuronderzoek. Elke wens of eis krijgt een wegingsfactor toegekend op basis van de belangrijkheid 
voor de klant (GEWICHT). De verschillende eisen en wensen warden samen met hun wegingsfactor als 

rijen in een matrix gezet. Toegepast op een simpel voorbeeld als het ontwerp voor een koffer warden de 
klantenwensen 'inhoud snel te vinden' en 'gemakkelijk te sluiten' als horizontale rijen in een matrix gezet. 
Na het vaststellen van de eisen en wensen van de klant warden deze gerelateerd aan diverse 

ontwerpcriteria ('HOE'). Deze ontwerpcriteria warden als kolommen in de betreffende matrix gezet. Voor 
elk ontwerpcriteria moet een correlatie bestaan met een klanteis. 'gemakkelijk te sluiten' als klanteneis 
heeft bijvoorbeeld een correlatie met 'slottype' als ontwerpcriteria. Als er voor een ontwerpcriteria geen 

gecorreleerde klanteneis bestaat, dan is er geen verantwoording voor dit criterium en kan het 
weggelaten warden. De matrix ('RELATIES') geeft oak aan of er aan elke klanteneis is voldaan. Elke rij 

moet gerelateerd zijn aan een of meerdere kolommen. Op de figuur wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen sterke, gemiddelde en zwakke correlatie tussen de klanteneisen en de ontwerpcriteria. Het belang 
van de ontwerpparameters door de vertaling van de belangrijkste klantenwensen naar absolute getallen 
voor de ontwerpparameters resulteert onder de interactiematrix ("BELANG"). Elke klantwens krijgt een 
eigen 'sterkte' op basis van zijn correlatie met de ontwerpcriteria rechts van de interactiematrix 
('KLANTWAARDE').Ook concurrenten kunnen in de matrix opgenomen warden. Het gaat hier over de 
mate waarin concurrerende producten aan de verschillende klanteneisen voldoen. Dit wordt aan de 
rechterkant van de matrix geplaatst ('CONCURENTI EANALYSE'). Op basis van marktonderzoek wordt 
dus bepaald hoe het concurrerende product scoort op ieder van de klanteneisen. Op de figuur wordt de 

mate waarin concurrerende producten voldoen aan de wensen van de klant, voorgesteld op een 
ordeningsschaal gaande van 1 tot 5. Het cijfer 1 geeft dan weer dat het concurrerende ontwerp helemaal 
niet voldoet aan de betreffende klanteneis. Volledig tegemoetkoming wordt voorgesteld door het cijfer 
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5. Deze procedure kan voor verschillende concurrerende producten gebeuren, ze warden van elkaar 
onderscheiden door een aantal symbolen. De analyse geeft al een eerste beeld over hoe het eigen 
product zich positioneert ten opzichte van de concurrenten. Onder de matrix warden de streefwaarden 
voor de verschillende ontwerpcriteria geplaatst (HOEVEEL'). In het geval van de koffer kan naar voren 

komen dat het product een streefgewicht van 2250 gram heeft en dat er 4 kleuren gebruikt zullen 
warden. De relaties tussen de criteria onderling vindt men helemaal bovenaan terug 
('CORRELATIEMATRIX'). Zo kunnen we met betrekking tot het voorbeeld besluiten dat 'de sterkte van de 
te gebruiken materiaal' en 'het gewicht van de te gebruiken materiaal' een negatieve correlatie hebben. 

Dit zijn dus tegenstrijdige criteria. Men moet deze tegen elkaar afwegen. Het in kaart brengen van de 
relaties tussen de criteria onderling, geeft dus aan waar er een afweging moet gemaakt warden. 

7.3 De aanpassingen 

a. Het belangrijkste gegeven is dat het model niet wordt gebruikt om een precieze waarde voor een 
ontwerpkarakteristiek te geven t.b.v. optima le voldoening aan de klantwens. In het voorbeeld van het 
ontwerp van een nieuw type koffer zou er als resultaat gegeven kunnen warden dat het 

streefgewicht 2250 gram moet zijn. Dit is niet mogelijk als het gaat om de beoordeling van een 
huisvestingslocatie. Wei zullen er referentiegetallen warden gegeven waaruit de mate van afwijking 

tot de klantwens bljjkt. 29 

b. Naast de klantwens wordt er ook een zwaarte toegekend aan deze wens. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat een eigenschap niet de hoogste realisatiewaarde hoeft te hebben, maar in 

verhouding met de andere eigenschappen wel meer voorrang moet krijgen. 
c. Concurrerende locaties kunnen niet gemeten warden aan alle klantwensen gezien de relativiteit van 

de wens. Daarom zal de concurrentieanalyse gemeten warden aan de ontwerpcriteria voortvloeiend 
uit de Real Estate Norm die wel meetbaar zijn. Deze 'concurrentieanalyse' wordt in het verdere 
onderzoek aangeduid als 'scenario-onderzoek'. 30 

d. In de originele model wordt het 'dak' van de House Of Quality gebruikt om de correlatie weer te 
geven tussen de ontwerpcriteria onderling en de klantwensen onderling3'. Deze warden echter niet 
verwerkt in het rekenmodel. Dit is een vreemd gegeven als men weet dat een klantwens een sterker 
belang kan hebben indien deze invloed heeft op een andere klantwens. Wanneer men in het geval 
van de koffer 'beter af te sluiten' als wens heeft zal dit misschien inhouden dater zwaarder/dikker 

materiaal gebruikt moet warden of een groter/zwaarder sluitmechanisme nodig is. Deze factoren 
dragen bij aan het gewicht en hebben dus een negatieve correlatie met de klantwens 'licht in 

gebruik'. 

29 Deze aanpassing is gedaan op basis van model D. Vermeer (2006) - Partnering and performance in building 

schools for the future; TUe 
30 Deze aanpassing is gedaan op basis van model R. Heintz (2007) - Modulen voor zorghuisvesting. 

Een integrale klantgerichte benadering van de complexe klantvraag in de initiatieffase van het Living Building 

Concept voor de Care en GGZ-Mz sector. 
3' Y. Akao (1996) - Quality Function Deployment on total quality management and future subject. 
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7.4 Nieuwe modeltoepassing 

De ontwerpspecificaties zullen dus in dit onderzoek getoetst worden aan de klantvraag. Dit gebeurt 
middels een enquete waarbij de klant gevraagd wordt een gewenst niveau van de eigenschap aan te 

geven. Hierbij is het tevens van belang dat er een relatieve zwaarte kenbaar wordt gemaakt. Het 
vraagprofiel gebaseerd op de REN 2003 kent een drietraps zwaarteverdeling. Deze zal worden 
overgenomen in de vraagstelling naar de klant in dit rekenmodel. Beantwoording van de vragen door de 

klant kan gebeuren via een online enquete zodat de laagdrempeligheid bewaard blijft. Een goed medium 
voor ten behoeve van de enquetering zou Thesistools kunnen zijn. Er is binnen dit onderzoek ook mee 
geexperimenteerde, maar het rendabele karakter uit zich alleen als het grote respondentengroepen 

betreft en niet enkele als in deze studie. 
Het werkt als volgt; de klant krijgt een hyperlink toegestuurd die verwijst naar een online enquete. Deze 

wordt vervolgens op Multiple Choice - wijze ingevuld. De resultaatgegevens worden aangeleverd door 
Thesistools in een SPSS-format of Excel-format. Er is gekozen voor het laatste aangezien er binnen deze 

studie uitsluitend met Excel gewerkt wordt als het gaat om meetresultaten. 

U . !llQQ"\ lllCl\,,\..11 \ 

22. Zichtbaerheid 

m. 
Ab1oluut niet Zeer z:eku '••9 z:w••r 

Dient de campus zich op een zichtlocatie te 0 0 0 0 0 0 0 0 bevinden? 

figuur 7.2 • Screenshot Thesistools enquete 

Om in de toekomst verder te rekenen met de gegevens is een vertaling naar een rekensheet gemaakt. 

Hiertoe is een in Excel in te vullen vragenlijst gemaakt die zowel voor de locatie als de gebouwwensen 
beschikbaar is. Het invullen van dit tabblad leidt tot een objectief beeld van de waarde die de klant hecht 
aan het vastgoed. 

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



De vragenlijst bestaat uit meerdere kolommen met alien hun specifieke nut 

(de rode vierkanten weergegeven in label 7-A corresponderen met onderstaande omschrijving): 

Kolom 1: Algemene beschrijving van de klantwaarde zoals deze ook in het latere rekenmodel wordt 

verwoordt. 

Kolom 2: De vraag zoals deze door de instelling (klant) beantwoordt dient te worden. 

Kolom 3: Een korte beschrijving van het doel van de vraag en de effecten van de oplossingsrichtingen. 

K'"''~ 1<"1\ 11• ·< Vmag 
Athonkel-khetd van de 
proc.e11en 

Partnerships 

Hoe afhankelijk zijn de gebruiker1 van de Somm1ge proc.e11en zijn 1terk afhankelijk 
diensten en tac ilileiten in hun van elkaar. Wanneer een functie 
omgeving? athankelijk ii van andere tunc.tle1 die 

niet in de dtrecte omgeving le verkrijgen 
zlln heett dlf een negallef etfec I op de 
beheer1baarhe1d van de be1chouwde 
tune fie. 

Hoe noodzakelljk 11 de mogelqkheid tot lndien dil de imteek blijkt le zijn voor de 
oangaan van partner1hlp1 op de meeste marktparlljen. zal dtl gevolgen 
<am pus?, kunnen hebben voor de clustering van 

gebouwen. lndlen potenliele partners 
ver1preld zljn over hel lerrein kan hel 
ettect van vestiglng op een <am pus 
teniet gedaan worden. 

label 7-B - Voorbeeld van de eerste 3 kolommen voor 2 karakteristieken 

Niel 
noodza)(elijk. 

Gebrulkeri 
'levnen'op 

lac111telten In 
omgevlng. 

Zeer 
noodzakellk 

label 7-C - Voorbeeld van realisatiewaarde, belang en 

keuzemogelijkheid 

Kolom 4: De gewenste realisatiewaarde van 

de klantwaarde. De gewenste 

realisatiewaarde is een typering van de 

minima le kwaliteit zoals wenselijk wordt 
gezien door de klant. Deze wordt, zoals 

hiervoor reeds beschreven, aangegeven op 

een vijfpuntschaal die rechts in kolom 6 staat. 

Kolom 5 : Het relatieve belang van de 

klantwaarde: Hoe zwaar moet volgens de 
instelling het resultaat van de klantvraag 

warden meegewogen in het eindresultaat? 

Deze vraag dient beantwoord te worden op 

een schaal van 1(niet zwaar) tot s (zeer zwaar) 

in de zwarte kolom. 

Kolom 6 Geeft keuzemogelijkheden 

betreffende het gewenste realisatieniveau. 
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Het resultaat van deze vragen aan de klant is een subjectieve voorkeur (1) die wordt gegeven aan 
kwaliteitsfactoren die universitair vastgoed kenmerken volgens het referentiekader. Deze dienen in 
relatie te warden gebracht met het objectieve aanbodprofiel (2) middels een confrontatiematrix (3). 
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figuur 7.3 - Modelfragment van klantwens, ontwerpcriteria, scenario's en confrontatie 
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7-4-2 Modelverklaring 

In figuur 7-4 wordt een overzicht gegeven van het model. Hieronder volgt een omschrijving van de 

genummerde onderdelen; 

i. De klantwensen en waardering 

a. Het antwoord op de bi} de k/antwens behorende vraagstel/ing bei"nv/oedt het eindresultaat van de 
methode. De beschrijvingen van de klantwaarden die vooraf in de methode ingevuld zijn gebaseerd 
op de data verkregen uit onderzoek naar succesfactoren voor universitair vastgoed. Zie ook tabe/ 
7A en B 

b. De witte kolom met zwarte nummers geeft de rea/isatie waarde weer die de k/ant wenst. Deze is 
gekoppe/d aan de enquete aan de kl ant. Zie ook ta be/ 7C 

c. De zwarte kolom met witte cijfers geeft de zwaarte weer die de k/ant hecht aan de betreffende 
k/antwens in verhouding met de overige wensen. Zo kunnen 'aangaan partnerschappen' vee/ 
be/angrijker geacht worden dan 'zichtbaarheid'. Zie ook tabel 7C 

2. De scenariospecificaties 

a. De specificaties zijn facetten die de verschil/ende scenario's meetbaar en 
vergelijkbaar maken (voor een /ocatie is dit bijvoorbee/d de afstand tot 
de sne/weg gemeten in kilometers) Per scenario kunnen deze facetten 
gemeten worden aan de hand van een 5-puntsschaa/ gerelateerd aan de 
Real Estate Norm. De k/ant hoeft hier geen hande/ingen te verrichten. 

b. De gee/, oranje, rood gekleurde rijen geven de specificatiewaarden weer 
van de verschillende scenario's. Ste/ dat een /ocatiescenario zich dicht bij 
de snelweg bevindt zal deze een hoge waardering (4 of 5) krijgen betreft 
deze karakteristiek. Ook hier hoeft de k/ant geen handelingen te 
verrichten. 

3 5 

figuur 7.5 

Scenario 

waardering 
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3. De confrontatiematrix; klantwens - karakteristiek 

Deze beschrijft de relatie van de k/antwaarde(1) en de productspecificatie (2). Voor een /ocatie is 
'typering van bedrijvigheid' (= klantwens) bijvoorbee/d sterk afhankelijk van de 
'aantrekkingskracht' ( =productkarakteristiek)). De matrix geeft een beschrijving van de sterkte 
die de relatie tussen een k/antvraag en een product karakteristiek gewaardeerd op een schaa/ van 
1 (zwakke relatie) tot 3 (sterke relatie) 6f o voor het ontbreken van een relatie. De gebruiker van 
de methode hoeft geen handelingen aan de matrix te verrichten. De waarden worden objectief 
bepaa/d door een expertpanel. 

Alhanl<tlijkhoid • .,, dt proct1stn 

p.,lntlSNps 

. AMlbod .... llOOlzitningtn 

Ondtlschfidtnd 11trmogtn 

Amtit mtt SI~ figuur 7 .6 - Fragment confrontatiematrix 
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4. De confrontatiematrix; klantwens - klantwens 

Deze beschrijft de re/atie van de klantwaarden onderling. Voor een /ocatie is 'partnerships' 
bijvoorbeeld sterk inv/oedrijk op de andere wensen. Partnerships zullen bijvoorbee/d tot gevolg 
hebben dat het aanbod van voorzieningen stijgt. De matrix geeft een beschrijving van de sterkte 
die de relatie tussen de k/antvragen gewaardeerd op een schaal van 1 (zwakke relatie) tot 3 (sterke 
relatie) 6f o voor het ontbreken van een relatie. Deze waarden resulteren per k/antwens in een 
relatieve correlatie-inv/oed. 

De relatieve correlatie-lnvloed wordt verkregen door (de som van de zwaartes , van de 

betreffende ldantwens gedeeld door de som van alle zwaa1 les x een constante) 

Zie figuur 7.7 

De gebruiker van de methode hoeft geen handelingen aan de matrix te verrichten. De waarden 
warden objectief bepaa/d door een expertpanel. 

figuur 7.7 ·Fragment confrontatie Klantwens · Klantwens 
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5. De confrontatiematrix; productkenmerk - productkenmerk 

Deze beschrijft de relatie van de productkenmerken onderling. Voor een /ocatie heeft 'stedelijke 
be/eving' bijvoorbee/d sterk inv/oed op de bereikbaarheid. De matrix geeft een beschrijving van de 
sterkte die de relatie tussen de k/antvragen gewaardeerd op een schaa/ 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 a/s bij de k/antwensen onderling. 

I - . 

De relatleve correlatie-invloed wordt wederom verl<regen door (de som van de zwaartes van het 

betreffende produc:tkenmerk g~deeld door de som van alle zwaartes x een rnnstante) 
' I 

Zie figuur 7.8 
- --- -

De gebruiker van de methode hoeft geen handelingen aan de matrix te verrichten. De waarden 
warden objectief bepaa/d door een expertpanel. 

I 

l I I 

I llj l l j t 

figuur 7.8 · Fragment confrontatie 

Productkenmerk - Productkenmerk 

I l t I I 

11 II! 1 I 

ti 
I 1 I { l1 r i11 .. . 

. -- - -· -
--- -- - __!_ -
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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 warden bij de klantwaarde. 

De som van (de reallsatiewaarde van de klantvraag x de zwaarte van het ver band uit de 

confrontatiematrix). Zie f'iguu1 7.9 

Met de getallen a//een kan de gebruiker nag niets, ze warden pas waardevol in vergelijking 
met de kwaliteitsniveau van de scenario's. 

Allwnblijkhtid Villl dt p!OCHstn 

Plllllffships 

,_.nbod von voarlioningtn 

. f !Pf!ing bodlijvighoid J_i -·- --+--oi-+-

figuur 7 .9 - Fragment klantwaarde 
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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 warden 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. Dit resultaat wordt berekend in een zestal stappen: 

a. Referentiewaarde scenario: 

r 'be s'cenari6·r~ferentiew~;rd;' (pu-n°l 'a) minus de ideale' waarde zo~is . aangegeve~ ~oqr d~_Jdanl 
I (p~nt 6)._ ?i~_ figuur 7: 10 . - , . : • '. 

.. • • - I 
...___ __'/"_ - - - -

Dit is een abso/uut resu/taat voor het scenario dat als referentiewaarde dient. 

-·· -· -- .. ---

figuur 7.10 - Fragment berekening absolute referentiewaarde scenario 

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



b. Absolute afwijking scenario referentiewaarde - klantwaarde: 

De vermenigvuldiging van de productkenmerken met het verband dat In de confrontatiematrix 

(klantwens - productkenmerk) is geconstateerd. 

Zie flguur 7.11 

Deze maat is niet vergelijkbaar met andere klantwensen maar dient a/s input voor verdere berekening. 

figuur 7.11 - Fragment absolute afwijking 

scenario referentiewaarde - klantwaarde 

c. Relatieve afwijking scenario referentiewaarde - klantwaarde 

I 

De absolute afwijking (punt b) van de scenarioreferentiewaarde.(l.o.v. ldantwaarde) gedeeld door 

deze klantwaarde (punt 6). Zie flguur 7.12 

Geeft de verhouding tussen de afwijking van de scenariowaarde ten opzichte van de klantwaarde. 
Deze tussenstap maakt het vergelijken van diverse klantwensen met de scenario's mogelijk. Het geeft 
echter nog geen totaalbeeld voor het aansluiten van een scenario op een klantwens. 

7.12 - Fragment relatieve afwijking 

scenario referentiewaarde -klantwaarde 
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d. kwadraat van de 'relatieve afwijking'. 

De relatieve afwijking (punt c) x de relalleve afwijklng (punt c). Zie figuur 7.13 

Het zou kunnen dat er negatieve waarde voortkomt uit de berekening bij punt c. Deze stap wordt 
gedaan om de afwijkingen compatibe/ te maken voor optelf ing aangezien de afwijkingen e/kaar anders 
zouden afzwakken. Deze waarde geeft daarbij een graadmeter voor de afwijking van een specifiek 
scenario t.o. v. Mn k/antwens. 

t 

-[ 

7.13 - fragment relatieve afwijking 

scenario referentiewaarde · klantwaarde 

e. 'gekwadrateerde relatieve afwijking' na klantbelang. 

'De 'relatieve afwijking (punt d)' ' x relatieve zwaarte. Zie figuur 7.14 

Deze stap houdt het verrekenen van het be/ang in, wat de klant in de enquete heeft aangegeven. 

7-14 - Fragment relatieve afwijking 

scenario referentiewaarde - klantwaarde 
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f. 'gekwadrateerde relatieve afwijking' na klantbelang en correlatie-invloed 

-. - ... - -- ----,-- -.- .- • r -i-----------. -- - __ --,.~---- - -~ 

• De ('relati~ve afwijking' 1 x relatieve zwaarte)(punt e) x correlatie·invloed. Zle figLii:1r?.1:S' 
I• • _ ___..__ _,!!__I 4 -' -._ 1.· .. t 1 '. 1·'\ •-' ,. - 4. 

Zoa/s beschreven bij punt 4 versterken bepaa/de k/antwensen e/kaar. De correlatie-invloed per 
k/antwens wordt verkregen door het totaa/ van de correlatiepunten per klantwens te de/en door het 
totaa/ van a/le k/antwensen. 

7.15 - Fragment relatieve afwijking 

scenario referentiewaarde - klantwaarde 

'Rendementsverhoging in Universitair vastgoed; Strategisch kwaliteitsmanagement bij Multi -gebruik' 66 



8. Waardering van scenario's 

De numerieke klantwaarderingen geven aan hoe goed the 'match' is tussen een scenario en de 
klantwensen. Hoe groter deze relatieve waarden des te groter de afwijking is tot de klantwens. De 

bepaling van deze waarden gebeurt op basis van een methode voor trendlijn bepaling volgens de 
'minimalisatie van de totale afwijking van de kwadraten'32

• Door middel van deze methode wordt de 
kleinste afwijking gevonden tussen een bepaald scenario en de klantwensen. Deze waarden worden 

berekend in een Excel-sheet en zijn gekoppeld aan een grafiek in het tabblad waar de instelling de vragen 
heeft beantwoord. Per scenario worden drie waarden gegeven (zie figuur 7.16 voor grafische weergave): 

a. x; = (relatieve afwijking)2: 

n = aantal klantwensen x =---
n 

Met dit gemidde/de wordt de afstand aangeduid die het scenario heeft tot de idea/e situatie indien aan 
a/le k/antwaarden gelijke zwaarte wordt toegekend. Hoe kleiner deze waarde des te beter het 
betreffende scenario vo/doet aan de wensen zoa/s gesteld door de klant. 

b. x; = (relatieve afwijking) 2 * (relatieve zwaarte) 
n = aantal klantwensen x = 

Met dit gemidde/de wordt de afstand aangeduid die het scenario heeft tot de ideale situatie indien aan 
a/le klantwaarden corresponderend gewicht wordt toegekend. Hoe k/einer deze waarde des te beter het 
betreffende scenario voldoet aan de wensen zoals gesteld door de klant. 

c. x; = (relatieve afwijking) 2 * (relatieve zwaarte) * (correlatie-invloed): 
n = aantal klantwensen x = 

Met dit gemidde/de wordt de afstand aangeduid die het scenario heeft tot de idea/e situatie indien aan 
a/le k/antwaarden corresponderend gewicht en correlatie-invloed wordt toegekend. Hoe kleiner deze 
waarde des te beter het scenario vo/doet aan de wensen zoa/s gesteld door de k/ant. Deze waarde wordt 
a/s maatgevende waarde gebruikt om conc/usies te trekken met betrekking tot de scenariowaardering. 

32 Op basis van model R. Heintz (2007) - Modulen voor zorghuisvesting. 

Een integrale klantgerichte benadering van de complexe klantvraag in de initiatieffase van het Living Building 

Concept voor de Care en GGZ-Mz sector. 
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7.16 - Fragment afwijkingen klantvraag 

met scenario 

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. De berekening wordt zonder de vele tussenstappen gegeven, zoals we konden zien bij 
de bepaling van afwijking van de klantwens t.o.v. het scenario. Aangezien hiervoor al bepaald is in 

hoeverre een scenario voldoet aan een totale set klantwensen heeft het geen zin om dit nogmaals te 
bepalen op basis van de productkenmerken. Hiervoor zou het gemiddelde van de afwijkingen van de 
productkenmerken t.o.v. klantwensen gebruikt kunnen worden. 
Nu wordt alleen de gekwadrateerde afwijking {met corresponderende correlatiezwaarte) gegeven 
als maat voor de totale invloed die een bepaald productkenmerk uitoefent op de afwijking van het 
scenario. 
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Deze maat wordt in een drietal stappen bepaald: 

a. Referentiewaarde klantwaardering t.o.v. productkenmerk 

De som van de vermenigvuldigingen {gewenste niveau van klantwe11s' x correlatiezwaarte) per 

productkenmerk. Zie figuur 7.17 

Deze waarde vertegenwoordigt de realisatie van een productkenmerk wanneer volledig aan de 
klantwens wordt voldaan. Dit is een referentiegetal ten aanzien van het rekenresultaat voor het 
productkenmerk van het scenario 

7.17 ·Fragment berekening referentiewaarde klantwaardering t.o.v. productkenmerk 
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b. Rekenresultaat productkenmerk scenario: 

De vermenigvuldfglng van de productkenmerken met het verband dat In de confrontatiematrix is 

weergegeven. Zie figuur 7.18 

Dit is een absoluut resultaat ten aanzien van de scenario productkenmerk, maar niet direct van 
belang voor het resultaat. 

• ..i, • .-... -

7. i8 - Fragment Rekenresultaat 

productkenmerk 
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c. Gekwadrateerde relatieve afwijking met correlatie-invloed 

• 4 ~ ~ •• • .. ·.. • • • - l • ' ' • ' I - • - I ~ t 

· De.'relatieve afwijking'.' x correlatie-fnvloed. Zfe fig_u~r.7 . 19 : • - . . _, 

• .. - p .. 

De 'relatieve afwijking' van het productkenmerk scenario (punt b) t.o.v. de referentiewaarde 
k/antwaardering (punt a) wordt hetzelfde berekend a/s bij Ba. De absolute afwijking wordt gedeeld 
door de referentiewaarde klantwaardering en vervolgens gekwadrateerd. Tenslotte wordt er met de 
correlatie-invloed van het desbetreffende k/antbe/ang vermenigvuldigt. Het uiteindelijke product 
meet hoezeer het productkenmerk van een bepaald scenario afwijking vertoont t.o.v. klantwens. 

7.19 - Berekening gekwadrateerde relatieve 

afwijking met correlatie -invloed 

Zoals bij punt 8 wordt beschreven kan door de vergelijking aan te gaan tussen de mate waarin scenario's 
voldoen aan de klantwens objectief te bepalen wel'ke scenario het best voldoet aan de klantwens. Op 
basis van de door de klant gegeven antwoorden op de vragen van stap 3 is de vergelijkingsmethode in 
staat een rekenkundige benadering te geven van het scenario dat theoretisch het best bij de situatie past. 
Daarvoor geven de waarden bij onderdeel 8 een totaaloverzicht voor de scenario's. Onderdeel 9 geeft per 
productkenmerk weer hoe goed hieraan voldaan wordt. 
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De uitkomst van de berekeningen bij onderdeel 71 8 en 9 geven inzicht in de mate waarin een 
scenario(karakteristiek} afwijkt van de klantwens. Omdat wordt gestreefd naar het bereiken van de 
optie die de klantwaarde het dichtst benaderd heeft de best geschikte optie dan ook de kleinste 
uitkomst! 

De conclusies van de vergelijkingsmethode worden ook weergegeven in een drietal grafieken in de 
klantvragen sheet waarin de vragen door de instelling zijn beantwoord zoals weergegeven in figuur 7.20. 

I 
.I . 

7.20 - Grafische resultaten 

De grafieken geven achtereenvolgens weer: 

(Donkerrood) De relatieve afwijkingen van een specifieke klantwens voor een bepaald 
scenario 

(Grijs) 

(Donkerblauw) 

De gemiddelde relatieve afwijking van de totale klantwens voor een bepaald 

scenario 

De relatieve afwijking productkenmerk ten opzichte van de klantwaarde 

De kleinste uitkomst (afwijking) toont zich in de grafiek als de kleinste kolom. 

Scenario 4 of s zou in het voorbeeld van figuur 7.20 voor "de gemiddelde relatieve afwijking van de 
totale klantwens voor een bepaald scenario (grijs)" het beste voldoen. 

Deze uitkomsten zijn uiteraard niet definitief betreffende een gekozen scenario. Een alliantie tussen de 
universiteit en een andersoortige instelling zal niet alleen afhangen van een rekenkundig model, zeker 

niet als de waarden voor verschillende scenario's dicht bij elkaar zouden liggen. Er spelen meerdere 
onbenoembare en/of onmeetbare factoren mee die te subjectief zijn voor een model van dit type. Bij een 
locatiekeuze kan de huisvestingsverantwoordelijke bijvoorbeeld een nostalgisch gevoel krijgen bij de 
desbetreffende plek. 
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Dit model dient dan ook gebruikt te worden met een kenmerk als 'beslissingondersteunend' en/of 

'indicatief. 

7.4.3 Terug naar opzet afstemmingsmethode 

Nu de confrontatiemethodiek bekend is kan er een grafische weergave worden gegeven van de totale 
onderzoeksopzet. In paragraaf 6.6 werd er reeds aangegeven dat de klantvraag geconfronteerd moest 
worden met meetbare karakteristieken. In de vorige paragrafen is een duidelijke keuze gemaakt voor 

zowel een methode waarmee objectieve vastgoedkwaliteit gemeten kan worden, als voor een 
confrontatiemethodiek om deze te vergelijken met subjectieve kwaliteit. De objectieve kwaliteit wordt 
opgehangen aan een aantal scenario's aangezien vastgoedverantwoordelijken in de meeste gevallen een 
aantal opties beschikbaar hebben waar de voorkeur naar uit gaat. 
Het totale onderzoek kan als onderstaand worden gerepresenteerd; 

7.21 -Totaaloverzicht onderzoek afstemmingsmethode 
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Fase V 

Uu-studie T«hnl~ 
Unfwnltcit Eindhown 
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8 (fase V) Case studie naar locatie kwaliteit: TU Eindhoven 

8.1 lnleiding 

Naast de theoretische uitleg zoals deze in het voorgaande hoofdstuk is beschreven zal in dit 
hoofdstuk in warden gegaan op een toets aan de hand van een bestaande case. Het project dat 

hierbij is beschouwd zijn de kwaliteitsfactoren van de Technische Universiteit-locatie te Eindhoven 

in dien hierbij wordt gericht op het eventuele verhuren aan marktpartijen. 

Deze case is verkozen op basis van de beschikbaarheid van de benodigde data en de mogelijkheid tot 

medewerking bij de stichting zelf. 
Achtereenvolgens warden het doel (paragraaf 8.2), de beschrijving (paragraaf 8.3), de uitvoering 

(paragraaf 8-4) en de conclusies (paragraaf 8.5) toegelicht. 

8.2 Dael en werkwijze van de casestudy 

Het doel van de casestudy is het verkrijgen van een indruk van de betrouwbaarheid van de methode 

zoals deze is ontwikkeld. Daarbij wordt de casestudy aangewend om 'een gevoel te verkrijgen' van 

de bruikbaarheid van de methode. De conclusies van de casestudy kunnen, vanwege de beperkte 

omvang van de steekproef, niet warden gezien als maatgevend voor een bepaalde doelgroep. Een 

uitspraak als 'middengrote technologische bedrijven vestigen het allerliefste op de Flightforum' zullen 

niet het resultaat zijn van de casestudy. 

Daarnaast zal de casestudy toets niet de bruikbaarheid van het model tot zijn maximum verkennen. Dit 

zou namelijk inhouden dat er zowel op gebouw, perceel en locatie niveau naar een groat aantal 

verschillende terreinen en gebouwtypen gekeken moet warden. Binnen deze studie zal enkel ingezoomd 

warden op locatiefactoren van een drietal campusterreinen met verschillende karakteristieken. 

De uitvoering van de casestudy is gebaseerd op een 5-tal stappen, welke onderstaand uiteen gezet zijn: 

1. Bepaling van de vraag van de klant gezien locatiewensen 

2. Bepaling van de scenario karakteristieken 

3. Per vergelijkingsmethode warden 3 correlatiematrices door een expertpanel ingevuld: 
a. Correlatie klantwaarden met locatiekarakteristieken 

b. Correlatie locatiekarakteristieken met locatiekarakteristieken . 

c. Correlatie klantwaarden met klantwaarden 

4.Uitvoering rekenmodel 

5. Resultaten en conclusies 

a. De relatieve afwijkingen van een specifieke klantwens voor een bepaald scenario 

b. De gemiddelde relatieve afwijking van de totale klantwens voor een bepaald scenario 

c. De relatieve afwijking productkenmerk ten opzichte van de klantwaarde 
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8.3 Beschrijving van de case 

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte 
technologieuniversiteit van internationale allure zijn, die zich vooral tot doel stelt jonge mensen een 
academische opleiding te geven binnen het domein 'engineering science & technology'. Op 
onderzoeksgebied richt de TU/e zich binnen het domein van de 'engineering science & technology' bij 
voorkeur op die deelterreinen waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van 

betekenis speelt of kan gaan spelen en waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan vooral de 

kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende 
technologie-intensiteit. Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er nadrukkelijk voor in 
dat haar onderzoeksresultaten warden vertaald in succesvolle innovaties en als basis dienen voor het tot 

stand brengen van nieuwe ondernemingen. Zij stimuleert dat studenten en medewerkers kiezen voor het 
ondernemerschap. 
De TU/e biedt haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch, dat wil zeggen 
intellectueel prikkelend, studie- en werkklimaat dat inspireert tot brede persoonlijke ontwikkeling, tot 
maatschappelijk en cultureel engagement en tot een ondernemende houding. 
De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de 'Federatie 3 

Technische Universiteiten', kortweg aangeduid als '3TU.Federatie'. De onderlinge afstemming en 
samenwerking beoogt de concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU's in de wereld te 
versterken. Binnen de federatie heeft elke TU haar eigen identiteit en profiel, zo ook de TU/e. 

8.3.1 Profiel 

Op basis van de hiervoor geschetste m1ss1e profileert de TU/e zich als een internationaal 
vooraanstaande, in engineering science & technology gespecialiseerde universiteit, die met kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vooruitgang van de technische wetenschappen, 

Figuur 8.1 - Positionering TUe 

campus (rood/oranje) 

aan de ontwikkeling van technologische innovaties en daarmee aan de 
groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (technology & 

innovation hotspot Eindhoven) als daarbuiten. 
De TU/e, een van de drie Technische Universiteiten in Nederland, is 

gevestigd op een omvangrijk terrein midden in de stad Eindhoven. 
Eindhoven ligt centraal in een natuurlijke omgeving, met directe 
aanslu i,tingen op het Europese wegennet, het Europese spoorwegnet 
en directe vliegverbindingen via Eindhoven Airport. Eindhoven bevindt 
zich op korte afstand van de Randstad (Amsterdam-Rotterdam), het 

industriele Ruhrgebied in Duitsland en de Europese zakencentra 
Antwerpen en Brussel. Daarom wordt Eindhoven steeds nadrukkelijker 
gezien als de ICT-regio van Nederland. Dit imago is mede te danken aan 
de vestiging van een aantal TNO-vestigingen op het terrein van de 

TU/e. Andere fe iten die het ICT-karakter onderstrepen zijn onder 
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andere de komst van het Twinning Center op de TU/e, het Multimedia park op het Sciencepark Eindhoven 
en de beslissing om deze regio te kiezen als zogenaamde "Kenniswijk"; een samenwerkings- project 

tussen overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs dat innovaties op ICT-gebied en elektronische diensten 
dichter bij de burger wil brengen. Binnen Eindhoven is een sterke concentratie van 

onderwijsvoorzieningen, waaronder TU/e, Fontys Hogescholen en de Design Academy. De TU/e en de 
Fontys Hogescholen zijn gevestigd in het noordoosten van het centrum en de Design Academy midden in 
het centrum. De TU/e beslaat een groat terrein van 84 hectare, gelegen tegen het stationsgebied en het 

dichtbebouwde Fellenoord. De gemeente Eindhoven, met 209.000 inwoners, wil zich profileren als 
"Eindhoven techniek stad". De TU/e kan hierin de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, omdat zij 
van oudsher een "campus"-un iversiteit is, waarbij de technologie een belangrijke rol speelt. 

8.3.2 Portfolio 

Voor deze casestudie is het, voordat we inventariseren wat de TU/e aantrekt als huisvestingslocatie, 

interessant te weten welke van de TU/e gebouwen: 

• verhuurd warden aan derden; door deze informatie is een beeld te vormen waar de huidige 
opbrengsten vandaan komen. 

• leegstand kennen; door deze informatie krijgt men een indruk van de gemiste kansen binnen het 

portfolio 

Op de volgende pagina vindt u een plattegrond van de TUe campus met een inventarisatie van verhuur 
en leegstand. 
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VERHUURD 
M2BVO 

Fontys·gebouw (PTH) 

Fontys S3 
Aruba ha I 
Fontys H2 (bouwhal 2) 

Multimediapaviljoen (MMP) 
Twinning (startende ict·bedrijfjes) 
Fontys garages 
Meulensteen Art Centre/ Daglicht Grafisch Atelier 
TNO industrie 

LEEGSTAND M2NVO 
Corona 170 

Hoofdgebouw 1140, 

N-laag 400 

Paviljoen 568 

W-Hal 2800 

11.837,00 

6.353,00 
466 

1.927,00 
4.624,00 
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8.3-3 Opbrengsten 

In het referentiekader is al een globaal baten- en lastenstelsel gegeven voor een doorsnee universiteit. 

Hieronder wordt de huisvestingsbalans van de TU/e gegeven n. 
Duidelijk wordt dat de verhouding in de opbrengsten zich ongeveer verhoudt als 1 (huur) tot 2 
(rijksbijdrage). De trend is dat de lasten de baten ontstijgen. Het resultaat is jaarlijks een tekort van 
ongeveer 1,5miljoen tot 2miljoen in de jaren 2003 tot 2007. Als men de balans heel grof benadert kan 

geconcludeerd warden dat indien men 1,5 keer zoveel huuropbrengsten zou genereren, de balans ook 
daadwerkelijk in 'balans' zou zijn. Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen te bedenken welke hetzelfde 
doel zouden nastreven, bijvoorbeeld het verlagen van bepaalde bedragen aan de lastenzijde, maar de 
focus binnen dit onderzoek ligt op het verhogen van de huuropbrengsten. 

-" Hl.'Ur 

Erfpachlsconslrucbes 

R~slnjdrage h .. s.osto>gsdeel 

()ptwengSI l>l pactele'*atllO'S 

Totaal 

lasten 

Huor 

Wettelijkelasten 

Ondefhoudskos1en 

Schoonhouden gebouwen 

Gas/Water.1scht 

Ovenge kosten 

Rem• 

Remeoode 

ldo 

Figuur 8.2 - Baten en Lasten huisvesting TU/e 

Wetende dat de TUe ongeveer huurprijzen (kaal) tussen de 140 en 170 euro/m2 hanteert dan zal er dus 
ruim 10.000 m2 verhuurd moeten warden om het tekort op de huisvestingsbalans te dekken. 
lndien de huidige leegstand (ongeveer 5ooom2) door marktinzicht verhuurbaar zou zijn, betekent dit dus 

dat de helft van dit tekort gedekt zou zijn. Daarbij zouden de prijzen per vierkante meter omhoog kunnen 
door betere aansluiting aan de gebruikerswensen. 

33 Op basis van gegevens van verstrekt door de afdeling huisvesting TUe 
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8.4 Uitvoering Case 

Hierna volgt een voorbeeld van het modelgebruik met als praktische toepassing; "onderzoek naar de 
locatiekwaliteit van de TU/e gericht op het vestigingsverlangen van middengrote bedrijven in vergelijk 
met de locaties; Hightechcampus en Flightforum". 

De intentie is te achterhalen waar de sterkte/zwaktepunten van de TU/e liggen en advies uit te brengen 
betreft doelgroep en terreinindeling. 

8-4.1 Validatie van correlatiewaarden door experts 

Zoals in het vorige hoofdstuk aan het licht is gekomen zijn de correlatiewaarden uit de matrices bepaald 
door aantal experts die bij AT Osborne werkzaam zijn bij de divisie Huisvesting- en programma 
Management. 

Deze experts zijn: 

• 
• 
• 

Thijs Edelkoort (AT Osborne - Huisvesting- en programmamanagement) 
Ytzen van der Werf (AT Osborne - Huisvesting- en programmamanagement) 
Pieter Frederix (AT Osborne - Huisvesting- en programmamanagement) 

Daarbij geef ik zelf ook mijn "numerieke visie" op de verbanden in het QFD model. 

De werkwijze tot definitieve toekenning van de waarden is als volgt geweest; 

Stap 1: lndividueel uitleg geven aan de experts over de verwachting van hun medewerking en uitleg van het 
model. 
Stap 2 : lndividueel invu/len van de matrices. Bijlage G 

Stap 3: De totale waarneming van de experts gebundeld. Bijlage H 
Stap 4: 1• schifting, markering van correlatiecombinaties die nader oordeel behoeven. Bijlage I 
Stap 5: Toekennen van definitieve correlatie zwaarte. Bijlage J 
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8.3 - Fragment gebundelde waarneming van experts Fragment definitieve 
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8-4.2 Klantvraag; Input bedrijfsleven 

Voor de representatie van de klantvraag is er gebruik gemaakt van een 4-tal bedrijven die allen 
momenteel gevestigd zijn, in het verleden gevestigd zijn geweest of de ambitie hebben zich te vestigen, 
op de TU/e-campus. Hierbij is gekozen voor middengrote bedrijven waar tussen de 10 en 50 in dienst zijn 
en belangrijker, waar een duidelijke huisvestingsvisie de grondslag is voor een gekozen locatie. Het 

onderzoeken van de wensen en eisen van spin-offs van de universiteit, wat doorgaans bedrijfjes van 1 tot 
3 studenten betreft, zullen weinig visie hebben bij een te kiezen locatie. 

De contacten zijn gekozen met hulp van dhr. Bens en dhr. De Jong van het Innovation Lab, tevens 

gevestigd op de TU/e-campus. De betrokken zijn face-to-face ge"lnterviewd om de waarde van de 
antwoorden een intensiever karakter te geven. 

Betrokken bedrijven zijn; 

·- n eni 

~IReSound 

DO~ -..... 

lngenia Consultants & Engineers 

Contactpersoon: Ronald Verberne 

Ce bra 

Contactpersoon: Ton Veth 

GN-Resound 

Contactpersoon: Jos Leenen 

Doi phys 
Contactpersoon: Dirk Asseldonk 

De antwoorden van de hu isvestingsverantwoordel ijken zijn numeriek gegeven en zijn terug te vinden in 

Bijlage K 
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8-4·3 Karakteristieken; Waardering van scenario's 

Met de gekozen scenario's binnen deze casestudie worden simpelweg de locatiemogelijkheden bedoelt. 
lndien een bedrijf in de markt is voor een nieuwe vestiging, dan zal de locatie een zware wegingsfactor 
zijn in de rekensom. De huisvestingsverantwoordelijke zal een aantal opties in zijn hoofd hebben voordat 

hij/zij een uiteindelijke beslissing neemt. In deze casestudy wordt er aan kennisgedreven bedrijven 
gevraagd welke eisen zij stellen aan een bepaalde 'campuslocatie', er vanuit gaande dat zij om bepaalde 

redenen synergie zoeken met andere partijen op een dergelijke locatie. De betrokken 'scenario's' zijn de 
TU/e-campus, de Hightechcampus en de Flight Forum. Het resultaat zal het doen een uitspraak zijn over 
de factoren, belangrijk geacht door de bedrijven, en waar het TU/e 'terrein' inlevert ten opzichte van de 
andere twee locaties. De karakteristieken van de drie locaties worden gegeven op basis van de REN. Met 
de Real Estate Norm kan er op objectieve wijze een 'identificatie' aan een bepaalde locatie worden 

gehangen door middel van een 5-puntschaal. Hoe hoger de waardering voor een bepaalde karakteristiek, 
des te hoger de numerieke waardering. Zo scoort de Hightechcampus erg hoog op 'Routing, Ontsluiting 
en Bereikbaarheid met de auto' (waardering 5) gezien de eigen afrit op de snelweg. Echter wordt er voor 

deze locatie ingeleverd op 'Bereikbaarheid met OV' (waardering 3) aangezien er geen directe 
treinverbinding is met deze locatie (in tegenstelling tot de TU/e gesitueerd naast het lntercitystation 
Eindhoven). 

De complete scenario waarderingen zijn terug te vinden in Bijlage L. 

8.4.4 Resultaten 

De invulling van het beslissingsmodel is terug te vinden in Bijlage M. In deze paragraaf zullen 
illustrerende fragmenten uit de matrices ondersteuning geven aan de resultaten. Allereerst zullen de 

afwijkingen van de wensen ten opzichte van, wat een locatie te bieden heeft, in kaart worden gebracht. 
Vervolgens zal uit het rekenmodel een totaalwaarde rollen die aangeeft welk scenario (campuslocatie) 
'overall' het beste aansluit bij de wensen van de klanten. Ten slotte zullen de meest afwijkende locatie 
factoren (ten opzichte van de wensen) worden besproken. Dit zal een beredenering vanuit de TU/e zijn, 
wat inhoudt dat onderzocht wordt wat het gemis is voor een universiteitsterrein als de TU/e in vergelijk 
tot concurrerende locaties. 
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a. De relatieve afwijkingen van een specifieke klantwens voor een bepaald scenario 

Hieronder staan de grafieken van de afwijking klantwens - scenario resultaten van de ge·lnterviewde 

bedrijven; 
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Wat meteen opvalt is de verdeeldheid in de afwijking. Dit betekent dat de geaardheid van de 

huisvestingseisen en wensen nogal verschilt tussen de vier bedrijven. De groene balken geven de 
'referentie klantwaarde', wat een numerieke representatie is van de gestelde wens van de klant. De 

geel/lichtoranje/oranje balken geven de afwijkingen van de klantvraag ten opzichte van Scenario i, 2 en 

3. lngenia en GN Resound vertonen beide relatief weinig extreme afwijkingen zoals te zien is in de 

grafiek. Voor lngenia geldt dat de wens naar partnerships en het aanbod van voorzieningen wat afwijking 
vertoont met het aanbod van de scenario's. 

Bij GN Resound wordt er enkel, vooral m.b.t. de Hightech campus, wat betrokkenheid met de stad 
gemist. Op zichtbaarheid van de locatie scoort GN Resound iets afwijkend, maar deze afwijking is 

uniform voor de 3 locaties. 

Voor Cebra en Doi phys is de uitkomst sprekender. Het wordt duidelijk voor Cebra dat de geboden 

diensten en faciliteiten vooral voor Scenario 2 (Hightech campus) en 3 (Flight Forum) niet geheel 
aansluiten bij het gevraagde niveau. Oak het internationale karakter van de bedrijvigheid en het aanbod 

hiervan vertonen afwijking met de klantvraag. 

Het duidelijkst is de grafiek van Doi phys wat betreft aanwijsbare afwijkingsfactor. Met kop en schouders 

steekt de 'mate van bescherming' uit tussen de andere kenmerken. De mate van bescherming geeft de 

afsluitbaarheid van de locatie aan en dus niet de bescherming van het gebouw. Oak in het interview 
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kwam duidelijk naar voren dat dhr. Asseldonk kiest voor een zeer open karakter van de campus, maar 
voor een goede afsluitbaarheid en controle op gebouwniveau. Dit strookt dus met de 

onderzoeksresultaten. 

b. De gemiddelde relatieve afwijking van de totale klantwens voor een bepaald scenario 

Zoals in de beschrijving van de modelwerking reeds uitgelegd is, zal deze waarde berekend warden door 

allereerst het totaal van hiervoor bepaalde afwijkingen te bepalen en hiervan het gemiddelde te nemen. 
Deze gemiddelde totaalwaarde wordt vervolgens gecorrigeerd met de toegekende zwaarte die de kl ant 
heeft toegekend en ten slotte met de relatieve correlatiezwaarte; de zwaarte van de desbetreffende 
klantwens gezien zijn werking op de andere wensen. 

n 
L Xi Xi= (rel.afwijking)2 *(klantbelang)*(corr.belang) 

x = l• 1 n= aantal klantwensen 
n 

Dit uiteindelijke totaal geeft een uitdrukking van de 'gemiddelde relatieve afwijking van de totale 
klantwens voor een scenario'. Oftewel bepaald welke scenario het best past bij een bepaalde totale 
klantwens. De grootste afwijking is dus het minst geschikt. Op de volgende pagina zijn de grafische 

resultaten te zien van de 4 bedrijven gekoppeld aan de 3 mogelijke scenario's (locaties). 
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Een opvallend gegeven is dat scenario 1 (campuslocatie TU/e) in 3 van de 4 gevallen duidelijk de beste 
keus is voor het betreffende bedrijf. Alleen GN Resound heeft een iets sterkere voorkeur voor de Flight 

Forum. De onderlinge verschillen in scenario zijn voor GN Resound zodanig klein dat een locatievoorkeur 

zeker niet bindend gezien moet worden. Er mag dus wel geconcludeerd worden dat voor deze 4 bedrijven 
de TU/e campus helemaal geen slechte keus zou zijn als vestigingslocatie. 
lndien we de klantwensen van de 4 bedrijven middelen worden alle uitschieters genivelleerd en neigen 
de die waarden erg naar de gemiddelden van een 5-puntschaal voor niveau en een 3-puntschaal voor 
zwaarte, oftewel 3 en 2. (zie Bijlage M) Een respondentengroep van 4 bedrijven is natuurlijk veel te klein 

om uitspraken te doen over 'gemiddelde voorkeuren'. Wei kunnen we een hypothese opstellen in deze 
richting, die getoetst kan worden met het rekenmodel; 

Ste/ dat bij inventarisatie van de gemidde/de voorkeuren van een grote respondentengroep blijkt dat voor a/le 
kwa/iteitsniveaus 3 ingevuld kan worden en voor a/le relatieve zwaarten 2; welke /ocatie zal dan het beste 
aansluiten bij deze 'gemiddelde' wens? 

Het model geeft in dit geval dus de 

verwachte uitkomst indien het 
gemiddelde van de niveaus en 

toegekende zwaartes uit de enquetes 
een normaal verdeling kent. 
Bij deze aanname zal de gemiddelde 
waarde voor het klantwensniveau dus op 

3 liggen en voor de toegekende zwaarte 
op 2. 

Niveau klantwens Toegekende zwaarte 

I I 
2 3 4 5 2 3 
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lndien we de gemiddelde waarderingen invullen in het rekenmodel zien we het 
naast staande resultaat terug. De TU Eindhoven komt met ruime afstand als beste 
uit de bus. De geponeerde hypothese is niet van belang indien we uitspraken 
willen doen over een geschikte doelgroep voor de TU campus. Wei kunnen de 
uitkomsten gebruikt worden om inzicht te krijgen in de globale sterkte en 

zwaktepunten van de locatie. 

Bij het inzoomen op de locatiekenmerken is a Ileen een duidelijke afwijking waar te 
nemen m.b.t. de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Gezien de 
scenariokenmerken is er hier sprake van een positieve afwijking, d.w.z. dat de 
geboden faciliteit door de TU/e beter is dan het verlangen van de klant. Met 
andere woorden; men zou dus best iets minder bereikbaar kunnen zijn. Dit is 
natuurlijk geen criterium om niet te kiezen voor de TU/e campus. 

Wei zijn er wat kleine puntjes die als minder worden ervaren als omgevingskwaliteit, bereikbaarheid en 
parkeren voor bezoekers. 

c. De relatieve afwijking productkenmerk ten opzichte van de klantwaarde 

De laatste meetbare eigenschap binnen deze studie is de afwij king van bepaald locatiefactoren ten 
opzichte van het ideaal gesteld door de klant. Er valt dus af te leiden waar de gebreken liggen in een 
bepaald scenario. De numerieke waarden zijn wederom vertaald naar een grafisch resultaat en zijn 
hieronder weergegeven; 
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De intentie is het ontdekken van de zwaktepunten van de TUe om bij toekomstige ontwikkelingen in te 
spelen op wensen van de klant met betrekking tot de campuslocatie TUe. In Bijlage Mis per bedrijf af te 
lezen waar de TUe afwijkt van hun wensenniveau. Zoals eerder geconcludeerd heeft alleen GN Resound 
een voorkeur voor een andere locatie dan de TUe. Dit is een resultaat van de optelling van kleine 

afwijkingen en is er geen sprake van een uitschieter die verantwoordelijk is voor de afwijking. Alleen het 
niveau van de omgevingskwaliteit wijkt in verhouding tot de andere scenario's iets meer af. Ook in het 
interview gaf dhr. Leenen al duidelijk aan dat de omgevingskwaliteit van de TUe campus een 

karakteristiek is welke hij onvoldoende acht. 

Wanneer we wederom uitgaan van een gemiddelde klantwenswaarde van 3 en gewicht van 2, geeft het 
resultaat ons niet meer informatie dan de individuele cases. 
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8.5 Hoofdstuksamenvatting en conclusies 

De TU/e heeft een relatief groat portfolio voor relatief weinig studenten. Dit resulteert op een aantal 

plekken in leegstand. Deze leegstand zou eventueel geschikt kunnen zijn voor verhuur aan derden die 

symbiose zoeken met de universiteit. De opbrengsten uit deze verhuur zouden deels het tekort op de 
huisvestingsbalans kunnen dekken. 
Externe marktverhuur is echter lastiger gedaan dan gezegd aangezien de wensen van deze partijen niet 
(geheel) overeen komen met de geboden karaktereigenschappen van de campus. Hierin moet een 

verdeling warden gemaakt naar eigenschappen op gebouw, perceel en locatieniveau. In deze casestudie 
is onderzoek gedaan naar 'wat de campuslocatie aantrekkelijk maakt', dus wat de locatie onderscheidt 
van andere locaties. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een beslissingondersteunend model waar de 

subjectieve klantwens wordt getoetst aan objectieve meetbaarheden. 
De TU/e bleek in de ondervraagde gevallen de beste keuze te zijn als huisvestingslocatie, behalve voor 
GN Resound die net iets meer voorkeur had voor de Flightforum ten opzichte van de TU/e die 2• werd. 
Toch kan er wel geconcludeerd warden dat de campus van de universiteit Eindhoven een uitstekende 
locatie is voor de ondervraagde technostarters. Naast deze conclusie die getrokken kan warden op basis 
van het beslissingsondersteunende model, kwam er tevens in de interviews sterk naar voren dat de 

betrokkenen erg positief zijn over het terrein. Als positief ervaren waren met name de factoren als het 
sociaal milieu, de stedelijke hechting en de bereikbaarheid met openbaar vervoer. 
Het blijkt dat de bedrijven helemaal niet op zoek zijn naar een goed afgesloten terrein waarmee hun 
bedrijfsgeheimen een betere bescherming kennen. Men zoekt de bescherming veel meer op perceel en 

gebouwniveau. 
Het stedelijke niveau van de locatie heeft veel invloed op overige klantvragen en krijgt dus veel zwaarte 

mee in het model. Qua stedelijke verweving komt de TU/e het beste uit de bus op dit onderdeel in 
vergelijking met de Flightforum en Hightechcampus en heeft zodoende dus veel invloed op het 
eindoordeel. 

Uit literatuur en interviews blijkt dat indien de TU/e verge!eken wordt met een binnenstedelijke universite1t, als 

die van Amsterdam, de TU/e in verhouding weer minder scoort. Studenten aan de TU/e geven aan dat het de 

universiteit ontbreekt aan stedelijke binding. (zie ook referentiekader) 

Het openbaar vervoer is een onderdeel waarmee de TU/e ook goed scoort en een logisch gevolg van de -
in verhouding- goede relatie met de stad. 

Minder sterke elementen die naar voren kwamen uit het model zijn de omgevingskwaliteit en de afstand 

tot de snelweg. Dit zijn natuurlijk logische factoren in vergelijk met de Hightechcampus en de 
Flightforum. De Hightechcampus is een groen opgezet ruim terrein met een recentelijk gerealiseerde 

strip met faciliteiten. De Fligthforum heeft een meer industrieel karakter. De bouw van kantoorruimte en 
overige faciliteiten is onlangs afgerond en het terrein heeft dan ook een zeer moderne uitstraling. Beide 
terreinen hebben een eigen afslag vanaf de snelweg, in tegenstelling tot de TU/e welke op enige 
kilometers van de snelweg ligt. De enige actieve verandering die de TU/e kan plegen op locatieniveau 
blijkt dus het verhogen van de omgevingskwaliteit van de campus. 
Uit gesprekken met de 4 bedrijven blijkt ook dat deze welwillend staan tegenover de huisvestingslocatie; 
TU/e, en sluit deze mening dus aan op de uitkomsten uit het rekenmodel. De 
huisvestingsverantwoordelijken geven in het interview aan dat de oorzaken waarom zij zich niet willen 
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vestigen op deze campus meer gezocht moet worden in andere factoren dan locatiefactoren. In de 

interviews kwamen een aantal andere redenen aan het licht waarom samenwerking tussen die bedrijven 
en de TU/e afneemt; 

Ohr. Veth van CEBRA geeft bijvoorbeeld aan dat de vierkante meterprijs een van de voornaamste 

redenen was voor verhuizing naar de huidige locatie. Daarbij liet de professionaliteit van de Dienst 
Huisvesting wat te wensen over. 
De dienst huisvesting van de TU/e geeft als kenmerk voor de uitbreidingsmogelijkheid een 2. Dit houdt in 

dat er op de locatie zo'n io - 30% uitgebreid kan warden. Deze uitbreidingsmogelijkheden betekenen 
helaas in de meeste gevallen ruimten die niet geschakeld zijn aan de huidige huisvesting. Volgens de 

Heer Leenen van Resound was er in zijn onderhandelingen destijds geen ruimte beschikbaar gekoppeld 
aan zijn bestaande huisvesting en was dat een van de redenen van zijn vertrek. Ohr. Asseldonk van 
Dolphys geeft dit als zelfde reden voor een mogelijk vertrek in de toekomst. 

De hierboven beschreven kanttekeningen gegeven door de betrokken partijen geven niet alleen kritiek 
op het management van de Dienst Huisvesting van de TU/e, maar geven tevens de beperkingen van het 

model aan. In toekomstige studies zou inventarisatie van de klantwens op gebied van 
uitbreidingsmogelijkheden gericht kunnen zijn op "gekoppelde" extra vierkante meters aan bestaande 

huisvesting. Ook de kosten zijn bijvoorbeeld geen factor geweest waaraan de voorkeuren van de 
betrokken zijn getoetst. Er is bewust gekozen voor een kwalitatieve studie waarbij sturing op kosten een 

vertroebeling zou kunnen geven van de gewenste niveaus door de klant. Door een huurprijs genoeg te 
laten zakken zou een marktpartij gebrek aan kwaliteit door de vingers kunnen zien. Door in de 
gesprekken nadrukkelijk te vragen naar de minimale eisen in een marktconforme situatie wordt 

'kostengestuurd denken' voorkomen. In een vervolgstudie zou men er juist voor kunnen kiezen een 
correlatie te onderzoeken tussen het huurprijsniveau en kwaliteitsniveau. 

Er is dus geen assessment uitgevoerd betreft de ideale gebouwkeuze op de TU/e campus. Dit is ook een 
zeer lastig te meten begrip aangezien men een aantal scenario's moet kennen alvorens uitspraken 

gedaan kunnen worden. De TU/e zal dus zelf al een aantal gebouwconcepten op de tekentafel moeten 
hebben liggen alvorens gebruik gemaakt kan worden van dit beslissingsondersteunende model. Wei werd 

tijdens de interviews duidelijk dat de gebouwtypering een erg groot gedeelte van de voorkeur bepaald. 
Daarom is aan te raden het model ook in te zetten op dit niveau. 
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Fase VI 
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9 (fase VI) Conclusies & Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek uiteengezet. In feite is dit een bundeling van de 
conclusies zoals die aan het einde van elk hoofdstuk zijn getrokken. Daarnaast zullen aanbevelingen 
worden gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in paragraaf 
9.1 zullen eerst de onderzoeksvragen apart worden beantwoord om zo de doelstelling van dit onderzoek 
uiteen te zetten. Vervolgens zal in paragraaf 9.2 de centrale vraagstelling van dit onderzoek beantwoordt 
worden, en tenslotte zullen in paragraaf 9.3 een aantal aanbevelingen gedaan worden voor 
vervolgonderzoek. 

9.1 Onderzoeksvragen 

Om aan de centrale doelstelling te voldoen zijn er aan het begin van deze studie een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld. De onderzoeksvragen zullen beantwoord worden in de volgorde waarin ze 

in het onderzoek aan bod zijn gekomen. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt gebruik 
gemaakt van kennis welke vergaart is durende de gehele afstudeerperiode. Antwoorden uit 

literatuurstudie zijn later in de studie aangevuld met informatie uit de praktijksituaties. De 

onderzoeksvragen zijn gelet op dit laatste dan als volgt te beantwoorden: 

Wat wordt er verstaan onder toegevoegde waarde van vastgoed en CRE-management? 

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. Wanneer we praten over de 'toegevoegde waarde' van vastgoed, moeten we onderscheid 
maken tussen de toegevoegde waarde van het vastgoed enerzijds en de toegevoegde waarde van het 
management ervan (CREM) anderzijds. 

Steeds meer ondernemingen ontdekken dat vastgoed een meerwaarde kan leveren. De Jonge e.a. 
beschrijven 7 methoden waarop vastgoed toegevoegde waarde kan leveren. Een van deze methoden is de 

waardeverhoging van het vastgoed door het verhuren of het afstoten hiervan. De nadruk in dit 

onderzoek ligt op dit punt. 

Ook CREM kan vanuit dit 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. Krumm beschrijft verschillende manieren waarop een CRE-organisatie toegevoegde 
waarde kan leveren. 
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De CRE-manager kan dus als eigenaar van het vastgoed een bijdrage leveren aan de core business van de 
organisatie. Er bestaat een duidelijke overlap tussen de elementen van toegevoegde waarde van 
vastgoed (De Jonge e.a.) en CREM (Krumme.a.). In deze studie heeft een samenvoeging plaatsgevonden 
van de methoden op basis van de studie van L. Bank. Hieruit zijn een drietal elementen gekozen welke de 

meeste zwaarte hebben binnen dit onderzoek; 
• Waardeverhoging van de vastgoed portefeuille en risicobeheersing door het voeren van 

actief assetmanagement; 

• Het benutten van schaalvoordelen door afstemming van gebruik van ruimten en faciliteiten; 
• Het hebben van kennis van en het onderhouden van een goede relatie met het College van 

Bestuur en externe partijen; 

Wat is de toegevoegde waarde van strategische allianties voor het vastgoedmanagement? 

Allianties kunnen zowel offensief als defensief gebruikt worden. 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. 
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. 

Door het aangaan van strategische alliant ies, kunnen wederzijdse winstsituaties ontstaan voor betrokken 
partijen, die resulteren in een duidelijk voordeel voor de gebruiker in de vorm van faciliteitendeling, 
kenniskruisbestuiving etc. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de manier waarop een 
vastgoedverantwoordelijke omgaat met zijn/haar portefeuille. 

Wat verandert er in de strategische vastgoedplannen van universiteiten als gevolg van toekomstige 
ontwikkelingen in het onderwijs? 

De veranderingen binnen het onderwijs zijn voornamelijk gestoeld op volgende aspecten: 
1. Maatschappelijke veranderingen; 
2. Technische ontwikkelingen; 

3. Nadruk op kenniseconomie; 
4. Ontwikkelingen op het terrein van samenwerking; 

5. lnternationalisering van het onderwijs; 
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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. 

Resumerende kan de conclusie worden 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 de veranderingen in de onderwijssector groeit er een bewustzijn 

dater vooruitziende blik nodig is om binnen vastgoed een meer strategische aanpak toe te passen. 

Welke lering is te trekken uit de Angel-Saksische ontwikkelingen op het gebied van vastgoedmanagement? 

Met de onderwijsinstellingen economische groei vergroten door het versterken van de kenniseconomie 

is 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; 
1. Gebouwarchitectuur. 

2. Belang van hoogwaardige landschapsarchitectuur. 

3. Stedenbouwkundige opzet. 

4. Link met de stad. 
5. Efficient en multifunctioneel ruimtegebruik. 
6. Duurzame ontwikkeling met aandacht voor water-, landschap-, energie-, veiligheid- en 

transportstrategieen. 
7. Goede en kwalitatief hoogwaardige studentenhuisvesting 

8. Sportvoorzieningen. 

De financiele situatie vormt een ander verschil ten opzichte van Nederlandse universiteiten. 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 
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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. 

Welke taken en verantwoordelijkheden dient de universitaire CRE-organisatie op zich te nemen om 
toegevoegde waarde met vastgoed te creeren door partnerships met externen? 

Een exact antwoord op deze vraag is lastig te geven aangezien dit voor elke universitaire CRE-organisatie 

verschillend zal zijn. Er kunnen wel uitspraken gedaan warden op organisatorisch niveau waar de nadruk 
moet komen te liggen. Deze uitspraken zijn in dit onderzoek gebaseerd op een studie van L. Bank. Zij 
omschrijft organisatorische bewegingen welke verband houden met waardetoevoegende factoren d.m.v. 
vastgoed. Op basis van de gemaakte keuzes eerder in dit onderzoek, wat betreft belangrijke 

waardefactoren bij relaties met externen, kan er geconcludeerd warden dat een hoge positionering van 
de CRE-organisatie de beste aansluiting geeft bij de gewenste waardeverhogingen met vastgoed. De 
negatieve aspecten van deze hoge positionering warden gecompenseerd door formele interne relaties te 

onderhouden. Grafische ziet het bovenstaande er als vol gt uit; 

WHfde~rhocJn1v•n de- Y.uttaotd pon~f<!ulllc en 
rl1'c:obthfffiln1 dOOJ het vocren van actld 
HMtm•na1ement 
M1 In hi.ti' hc-bbtn van spedalbtlKht kiennls en vtardl&hlC'den 
op h9t 9eobled v,1n cor~te real ntate man1gcment ((REM) 
hor1 bi)houden v1n Kluclr dlta~se mcrl (vertrouwelljke) 
techn!Khc: t'll nnanclfte lnfor1'11,1lle 
h4'1 hvbbt-n van ~nnl' v1n en ht'I ondt'rhoudtn van ffof'I 
gotde rt!1Uc md htl College v;in ~luur t n tXl.rne parti]ttll 
\nflhttJ van (tr;ins}.lc.Ue 
hirt YOOfen van"" p!'Ol(tlef be-leld m.b.t. strltcglt"lorrnk1j 
en lnnovule-

T""g••<>"gd• W••tdo · fo rm .. I m•n•gemenl ln1erno reloile (met 
r.t1lltalre d!enst) · 

het verhoaen van de productlviteit van studenten en 
fMde.werkers, door het leveren van adequate huisvesllng 

• het r~uceren van kosten door een efficient m> gebruik 
het versterlten van de 'corporate identity' van de universitelt, 
door atndacht voor gewenst Imago en representativiteit van 
gebouwen lnfrastructuur 
het benutten van schaalvoordelen door afstemmlng van ge-bruik 
van ruimten en foclllteiten 

• het leverc:n van een hoge kwaliteit dlenstverlening 
het hebben i.oan kennls van het primalre proces van de unlversitelt 

• het bljhouden van actuele database met {vertrouwelijke) 
technische en financiele lnformatie 
het hcbben van kennis van en het onderhouden van een goede 
relatie met de facultelten 

• snelheld van (trans)aclle 
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Welke keuze mogelijkheden bestaan er voor de inrichting van de organisatie van het CREM bij universiteiten 
indien optredend a/s entrepreneur? 

Uit de studie blijkt dat indien men alle aandachtpunten, 

vereist voor een succesvol relatiemanagement met externe 
partijen, in acht neemt het niveau van entrepreneur een 
niveau te laag is. Business strategist is het gewenste 
competentieniveau voor de universitaire CRE-organisatie 
welke gericht is op extern vastgoed verhuur. 

Het schema bij de vorige vraag geeft tevens aan hoe het 
matrixmodel ingedeeld wordt indien de universiteit nadruk 
legt op entrepreneurship. De hoge positionering van het 
CREM in combinatie met de winst die uit het formele 
management in de interne relatie met het facilitair bureau 

wordt grafisch duidelijker indien we een representatie 
gevennaarbehee~vorm. 

Taskmaster 

fttll~OllfR 

"""'""' Wormatle 

Controller 

,,_.,..._ 
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Deal maker 

INrboYIOl'IM ftcin 
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Tijd 

Het CREM georganiseerd als Profitcentrum heeft wel eigen resultaatverantwoordelijkheid, zij 'verkoopt' 
producten en diensten tegen de integrale kostprijs en moet voor de levering kosten maken. Het 
exploitatieresultaat van de CREM organisatie moet minimaal break-even zijn, winsten vloeien dus veelal 

terug naar het concern. Het motto is 'de eigen broek ophouden'. CREM organisaties die in een dergelijke 
interne markt hun producten den diensten aan de man brengen, worden 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 als bijvoorbeeld 
faculteiten. 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. 
Het figuur hiernaast geeft een indruk van mogelijke 
beheersvorm van CREM. Te zien is dat de nadruk op een 
hoge positionering, maar dat er een duidelijk 

(communicatie) lijn blijft met facultaire behoeften. 

Profitcentrum 

College van 
Bestuur I 
OYll•-

Faculteit 
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Welke kwaliteitsfactoren onderkennen strategische partners indien universitair vastgoed gekwalificeerd dient 
te worden ten behoeve van aantrekkingskracht? 

In het referentiekader valt te lezen en uit de interviews met de huisvestingsverantwoordelijken van de 

betrokken bedrijven blijkt dat onderstaande factoren de meeste zwaarte krijgen toegekend als het gaat 
om aantrekkingskracht van een universitaire campus; 

Kennis- en faciliteituitwisseling 

• een goede mengvorm van functies, 
• meestal goede externe en interne infrastructuur (auto, OV) 

• goede ICT-faciliteiten, 
• sterke identiteit, hoogwaardige uitstraling. 

• relatie met de stad 
• zichtbaarheid 

Welke kwaliteitsfactoren onderkennen verschillende kwa/iteit meetmethoden? 

Vastgoed kwaliteit is een veelbesproken term, waar een aantal theorieen over terug te vinden zijn. 

Wanneer we vastgoedkwaliteit globaal indelen kan dit gedaan warden op 3 niveau's; locatie, perceel en 
locatie. Gerritse heeft de onderstaande verdeling gemaakt; 

Imago omgeving 
VOOfZieningennivea 
Bereikbaarheid 

Groenvoorziening op 
kavel 
Parkeeroplossing 
Parkeemonn 

Architectuur 
Toegankelijkheid 
lndeelbaarheid 
Flexibiliteit 
Comfort 
Velligheid 
Faciliteiten 

Deze verdeling heeft een nauwe aansluiting met een bekende kwaliteit meet-methode, nl. de Real Estate 
Norm. Deze methode kent een schaalverdeling op een 5-puntschaal voor verschillende factoren op de 3 
niveau's. In dit onderzoek zal de aandacht uitgaan naar de aantrekkelijke locatiefactoren van een 
universitaire campus. De REN maakt de volgende onderverdeling in locatiefactoren; 
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Locatieas ecten REN 20~ Relevant als karakteristiek 

1.01 Imago locatie type ring 

1.02 Imago aa ntrekkingskracht • 
1.03 Imago o mgevi ngskwa I iteit 

1.04 Imago sociaal milieu 

1.05 Functionaliteit voorzieningen 

1.06 Functionaliteit publiciteit 

1.07 Flexibiliteit data- en telecommunicatie 
1.08 Flexibiliteit uitbreidi ngsmogel ijkhei d 

1.09 Logistiek nabijheid autosnelweg 
1.10 Logistiek filegevoeligheid 
1.11 Logistiek bereikbaarheid openbaar vervoer 
1.12 Logistiek bereikbaarheid met vliegtuig 

1.13 Logistiek routing, bereikbaarheid en ontsluiting 

1.14 Logistiek openbaar parkeren voor bezoekers 

1.15 Logistiek parkeren op eigen terrein 
1.16 Logistiek capaciteit (parkeernorm) 

1.17 Logistiek rijwielstalling 

De groene balletjes achter de termen geven de relevantie binnen dit onderzoek aan. De rode zijn 
automatisch de termen die afvallen binnen deze studie. 

Op we/ke wijze kan er een objectieve kwaliteit assessment warden gemaakt op basis van een subjectieve 
k/antwens? 

Met andere woorden; 'hoe kan subjectieve vastgoedkwaliteit worden getoetst aan objectieve 

vastgoedkwaliteit?' Het antwoord is; met de Quality Function Deployment (QFD). Althans, een variant 

hierop. 
In het kort houdt deze methode het volgende in; 

Men inventariseert de vraag van de klant 

Deze wordt gekoppeld d.m.v. een correlatiematrix aan objectieve kwaliteitfactoren (in dit geval 
de REl\1-methode) 
Zowel de klantvragen als de objectieve kwaliteitseisen worden gecorrigeerd met een zwaarte 

factor aangezien bepaalde factoren zwaardere uitwerkingen hebben dan andere. 
Men classificeert de scenario's. Dit kunnen bepaalde locaties en gebouwtypen zijn die, tevens op 
een 5-puntschaal, een waardering krijgen (ook REN-gebaseerd) 
De wens van de klant en de waarde van een locatie/gebouwtype worden uitgedrukt in een getal. 
Hoe groter het verschil tussen deze 2 waarden, hoe slechter een kwaliteitfactor of klantvraag bij 

een scenario past. 
Er zijn nu uitspraken te doen over de ideale locatie voor een klant, de kwaliteitsfactor met de 
grootste afwijking en/of de klantwens met de grootste afwijking. 
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Hoe wordt de /ocatiekwaliteit van de Technische Universiteit in Eindhoven ervaren in vergelijk met de 
Hightech campus en de Flightforum? 

Uit de casestudie blijkt dat de TU/e onder de ondervraagde bedrijven erg goed uit de bus komt. 

Hieronder staat het grafisch resultaat voor de 4 getoetste bedrijven; 

I: F I~ E f., 
I·· 1 · L I v 

i ·~ r i • J 
].. l I .. 

INGENIA CE BRA GN RESOUND DOLPHYS 

De lichtgele balk (1" in elk diagram) geeft de representatie van de TU/e. In bijna elk geval komt de TU/e 
campus als beste uit de bus. 
Er kan wel geconcludeerd warden dat de campus van de universiteit Eindhoven een uitstekende locatie is 
voor de ondervraagde technostarters. Naast deze conclusie die getrokken kan warden op basis van het 
beslissingsondersteunende model, kwam er tevens in de interviews sterk naar voren dat de betrokkenen 
erg positief zijn over het terrein. Als positief ervaren waren met name de factoren als het sociaal milieu, 

de stedelijke hechting en de bereikbaarheid met openbaar vervoer. 
Het stedelijke niveau van de locatie heeft veel invloed op overige klantvragen en krijgt dus veel zwaarte 

mee in het model. Qua stedelijke verweving komt de TU/e het beste uit de bus op dit onderdeel en heeft 
zodoende dus veel invloed op het eindoordeel. Als de TU/e wordt vergeleken met een binnenstedelijke 

universiteit als die van Amsterdam, zal de TU/e in verhouding weer minder scoren. Het openbaar vervoer 
is een onderdeel waarmee de TU/e ook goed scoort en een logisch gevolg van de - in verhouding- goede 
relatie met de stad. Minder sterke elementen die naar voren kwamen uit het model zijn de 
omgevingskwaliteit en de afstand tot de snelweg. Dit zijn natuurlijk logische factoren in vergelijk met de 

Hightechcampus en de Flightforum. De Hightechcampus is een groen opgezet ruim terrein met een 
recentelijk gerealiseerde strip met faciliteiten. De Fligthforum heeft een meer industrieel karakter. De 

bouw van kantoorruimte en overige faciliteiten is onlangs afgerond en het terrein heeft dan ook een zeer 
moderne uitstraling. Beide terreinen hebben een eigen afslag vanaf de snelweg, in tegenstelling tot de 

TU/e welke op enige kilometers van de snelweg ligt. 
Als oorzaak waarom bepaalde bedrijven zich niet willen vestigen op deze campus moet meer gezocht 
warden in andere factoren dan locatiefactoren aangezien de TU/e helemaal niet slecht uit de locatietest 
kwam. Dit zou bijvoorbeeld kunnen liggen aan huurprijzen op het terrein. Of gebouwtypen die slecht 

aansluiten bij wat de klant verlangt. 
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9.2 Conclusie centrale doelstelling 

De centrale doelstelling in deze studie is; 

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. 

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

van marktpartijen blijkt moeil ijk te zijn. Een eenduidig antwoord wat 'een universiteit' bijzonder maakt 
moet op de eerste plaats gezocht warden 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. We komen nu automatisch uit op de vraag; wat is kwaliteit? Dit 

is binnen het onderzoek gescheiden in objectieve en subjectieve kwaliteit. De subjectieve kwaliteit is dus 
de kwaliteit die voor elke universiteit en gelieerde instelling anders wordt ervaren; de klantwens. Voor 
een representatie van deze kwaliteit is uit het referentiekader een dwarsdoorsnede genomen. De 
koppeling met de meetbare, objectieve kwaliteit resulteert in een 'globale' uitspraak. lndien men een 
betere definitie zoekt voor de kwaliteitsfactoren van een bepaalde campus zal er een gedetailleerd 
vraagprofiel door de desbetreffende universiteit opgesteld moeten warden en zal deze moeten warden 

voorgelegd aan de externe partijen. Dit zelfde geldt voor uitspraken over wie er verantwoordelijk is voor 

de inventarisatie van deze kwaliteit. Oak hierbij zijn er grove organisatorische mogelijkheden 
aangegeven die verdieping kunnen vinden indien geanalyseerd per universiteit. 

9.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Naar aanleiding van de conclusies kan een aantal aanbevelingen worden gedaan voor mogelijk 
vervolgonderzoek. 

Een uitspraak als: "omgevingskwaliteit is de belangrijkste reden dat bedrijven vestigen op een 
universiteitsterrein" kan op basis van dit onderzoek niet warden gedaan. Wei kan er op een meer 
individueel niveau uitspraak warden gedaan over passende bedrijven op een bepaalde locatie. 
Generalisatie is onmogelijk aangezien kwaliteit te subjectief is. Voor een vervolgonderzoek zou het een 
mogelijkheid zijn meerdere universiteiten de belangrijkste locatie overtuigingen te laten benoemen en 
deze te toetsen aan de wensen van externen met ambitie tot vestiging op het desbetreffende 
universiteitsterrein. Bij een respondenten groep die groat genoeg is zal er eventueel wel een aanduiding 
gegeven kunnen warden over maatgevende kwaliteitsfactoren per campus. 
Het beslissingondersteunende QFD-model kan oak worden ingezet op gebouw niveau. Een vereiste is dat 
de huisvestingsdienst van een universiteit reeds een globaal idee heeft welke gebouwtypen in 
aanmerking komen. Op deze manier wordt er wederom eerst vanuit de universiteit beredeneerd zodat de 
huisvestingseis vanuit het primaire proces voorop staat. Deze gebouwtypen kunnen als scenario's 
getoetst warden aan de wensen van derden. 
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