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Voorwoord
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd ter afsluiting van de mastertrack Real Estate Management & Development
aan de technische universiteit Eindhoven, van de master Architecture Building and Planning. Voorafgaand aan
deze master heb ik de bachelor opleiding Bouwkunde met als specialisatierichting Real Estate Management &
Development afgerond, deze bachelor opleiding heb ik ook op de Technische Universiteit Eindhoven genoten.

De directe aanleiding om de relatie tussen de CRE strategie en de Corporate Real Estate Management (CREM)
organisatie te onderzoeken, is dat er naar mijn menig nog weinig tot geen onderzoek naar verricht is, binnen het
vakgebied van het vastgoed. Dit terwijl deze relatie binnen het vakgebied bedrijfskunde wel al grondig is
onderzocht. Tevens is strategievorming van toenemend belang, met name in een dynamische markt die aan
structurele veranderingen onderhevig is en waar er sprake is van een structureel afnemende vraag aan
kantoorruimte.

De organisatie van het CREM is de afgelopen jaren sterk veranderd, mede door de ontwikkelingen in de markt
maar ook vanwege de toenemende invloed van aandeelhouders en de hernieuwde focus op de kernactiviteiten.
Vandaar dat het interessant is om te onderzoeken wat de organisatie van het CREM exact behelst en wat de
invloed van strategie hierop is. Dit om zo tot een evaluatiemodel te komen, dat inzicht geeft in bepaalde
organisatorische keuzes voor de organisatie van het CREM die het succesvol evalueren van een CRE strategie
bevorderen.

Het afgelopen collegejaar ben ik ondersteund door een groot aantal personen, die ik allemaal van harte wil
bedanken voor de hulp die ik heb mogen ontvangen. Allereerst wil ik mijn dank uit spreken voor mijn directe
afstudeerbegeleidster, Rianne Appel Meulenbroek van de Technische Universiteit Eindhoven. Rianne Appel
Meulenbroek is met recht een expert op het gebied van CREM, haar vakinhoudelijke kennis heeft bijgedragen
aan een verhoging van de kwaliteit van mijn afstudeeronderzoek. Tevens wil ik mijn dank uitspreken voor Jos
Smeet die als voorzitter van de afstudeerbegeleiding ook heeft bijgedragen aan de kwaliteit van deze scriptie.
Met name de ervaring van Jos Smeets op het gebied van afstudeeronderzoeken, strategievorming en
implementatie hiervan binnen de sociale woningbouw heeft bijgedragen aan dit afstudeeronderzoek.

Verder wil ik KPN bedanken voor de geboden stageplek op de afdeling asset management, bij de organisatie SSO
Real Estate Services, voorafgaand aan het afstudeeronderzoek en tijdens het afstudeeronderzoek. Deze
stageplek heeft als inspiratie gediend voor het schrijven van deze scriptie. In het bijzonder wil ik Lysander Bos
bedanken voor de begeleiding die ik heb mogen ontvangen. Zijn kennis van het vakgebied en praktijkervaring
waren een waardevolle aanvulling op deze scriptie. Natuurlijk mag ik de directe collega’s van de afdeling Real
estate services van KPN niet vergeten te noemen. Ik wil hen allen bedanken voor de geboden steun en hulp
tijdens het schrijven van deze scriptie.

Tenslotte wil ik mijn ouders en vriendin bedanken, voor de steun en motivatie die ik heb mogen ontvangen
gedurende mijn gehele studie.

Landgraaf, november 2014.

Thijs Ploumen.
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Samenvatting
Bedrijven hebben huisvesting nodig om hun (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien. Deze huisvesting
begon kleinschalig maar rond het einde van de 19e eeuw was er sprake van fabrieken en grootschalig vastgoed.
De complexiteit van het vastgoed is sinds die tijd enorm toegenomen vandaar dat er behoefte ontstond aan
professioneel Corporate Real Estate Management (CREM).

“CREM is het management van de corporate real estate portefeuille door het afstemmen van de portefeuille en
de geleverde diensten op de kerntaken en bedrijfsprocessen, met als doel maximaal toegevoegde waarde te
bereiken voor het bedrijf om zo bij te dragen aan de algemene prestaties en het bedrijfsresultaat` (Dewulf,
Krumm, & Jonge, 2007).

Zoals de definitie al aangeeft is het belangrijk dat de CRE portefeuille afgestemd is op de kerntaken en
bedrijfsprocessen van het desbetreffende bedrijf. Deze afstemming kan alleen optimaal plaatsvinden indien het
CREM de bedrijfsstrategie en bedrijfsmissie ondersteunt. Om dit te bereiken dient het CREM een bepaalde
strategie te formuleren. De evolutie van het CREM laat een veranderende rol zien voor het CREM van
opdrachtgever naar bedrijfsstrateeg (Joroff et al., 1993). Dit vereist een andere houding van het CREM. Waar de
houding eerst afwachtend was met besluiten op ad hoc basis, dient deze nu proactief te zijn met besluiten op
basis van een strategisch plan (Zaiton, 2008). Nu het CREM voor een aantal bedrijven van een meer strategisch
belang is geworden, is het belangrijk dat het CREM zo effectief mogelijk te werk gaat. Over de afstemming van
de CRE strategie op de bedrijfsstrategie zijn reeds talloze onderzoeken uitgevoerd, maar over de afstemming van
de organisatie van het CREM op de CRE strategie zijn nog nauwelijks onderzoeken uitgevoerd. Binnen andere
vakgebieden zoals bedrijfskunde, is de relatie tussen organisatiestructuur en de bedrijfsstrategie wel al grondig
onderzocht. Vandaar dat dit onderzoek zich gericht heeft op de mogelijke relatie tussen CRE strategieën en de
CREM organisatie. Nu is het interessant om te onderzoeken of de uitspraak van bedrijfseconoomChandler (1962)
dat “de organisatiestructuur de strategie moet volgen” ook valide is voor de organisatie van het CREM op de
CRE strategie. Dit betekent dat er bij de evaluatie van de gekozen CRE strategie erop gelet dient te worden dat
de organisatie van het CREM afgestemd is op de desbetreffende CRE strategie.

Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een evaluatiemodel, dat de CREM afdeling van grote bedrijven
ondersteunt in het optimaal afstemmen van de CREM organisatie op de gekozen CRE strategie.

Hoofdvraag
Hoe kan de organisatie van het CREM optimaal afgestemd worden op de gekozen CRE strategie?

CREM & CRE strategieën
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zal eerst het CREM verder worden toegelicht. In het CREM worden
vier management onderdelen onderscheiden namelijk: Algemeen management, Asset management, Facility
management en het Financieel management. Bij deze managementonderdelen kan de focus liggen op de
strategische activiteiten of op de operationele activiteiten. Tevens zijn er twee perspectieven mogelijk, namelijk
het bedrijfsperspectief en het vastgoedperspectief. Afhankelijk van een strategische focus of operationele focus
met een bijbehorend bedrijfs of vastgoedperspectief verdienen twee management onderdelen meer aandacht.

Verder zijn er in het CREM volgens de piramide van Van Driel (2010) drie verschillende management niveaus te
onderscheiden, namelijk: 1. Strategisch, 2. Tactisch en 3. Operationeel. Omdat het CREM een relatief jong
vakgebied is en de afgelopen jaren een transformatie heeft doorgemaakt, is het relevant om te kijken naar de
evolutie van het CREM. De evolutie van het CREM wordt door Joroff et al. (1993) beschreven in vijf stadia. De
evolutie laat een veranderende rol zien voor het CREM van opdrachtgever (Taskmaster) naar bedrijfsstrateeg
(Business strategist). Deze stadia hebben elk hun eigen specifieke taken en focusgebieden maar de verschillende
stadia betekenen niet dat de taken van een opdrachtgever niet meer relevant zijn voor een bedrijfsstrateeg.



P a g i n a | VI De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

Om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat en zo maximale toegevoegde waarde te
bereiken door het CREM, dient de CRE strategie afgestemd te worden op de bestaande bedrijfsstrategie en de
kernwaarden van het bedrijf. Dit betekent dat de CRE strategie aan de missie en visie van het bedrijf moet
voldoen. Om een relatie aan te tonen tussen de CRE strategie en de CREM organisatie, is het zinvol om eerst de
bestaande CRE strategieën nader toe te lichten. De zeven CRE strategieën van Lindholm, Gibler, & Leväiven
(2006) worden als uitgangspunt gebruikt. Aan deze CRE strategieën is nog een actuele CRE strategie toegevoegd,
namelijk een CRE strategie met betrekking tot duurzaamheid (Gibler & Lindholm, 2012), zie tabel 1.

CRE strategieën
1. Kostenbesparing 5. Productiviteit
2. Marketing en verkoop 6. Flexibiliteit
3. Innovaties 7. Waardestijging CRE
4 Medewerkerstevredenheid 8. Duurzaamheid

Tabel 1 overzicht CRE strategieën.

De organisatie van het CREM
Nu er een beknopt beeld is gegeven van wat CREM behelst, was het van belang voor de beantwoording van de
hoofdvraag om de organisatie van het CREM te karakteriseren. Hiervoor wordt het bestaand model van Kämpf
Dern & Pfnür (2014) als uitgangspunt gebruikt. Het model onderscheidt een aantal onderdelen, die bepalend zijn
voor de organisatie van het CREM.

Figuur 1 Onderdelen in de organisatie van het CREM (Kämpf Dern & Pfnür, 2014)

De CREM organisatie wordt in het weergegeven model (figuur 1) opgesplitst in vijf onderdelen namelijk:
Organisatiestructuur, Centralisatie, Sourcing, Proces management en bedrijfscultuur. Deze onderdelen zijn allen
van invloed op de organisatie van het CREM en vereisen een korte toelichting.

Het onderdeel Organisatiestructuur bestaat uit de manier waarop de CREM organisatie is georganiseerd. Per
organisatiestructuur zijn er namelijk specifieke verschillenmet betrekking tot verantwoordelijkheden, aansturing
en mogelijkheden tot budgettering. In totaal zijn er vier organisatiestructuren voor het CREM erkend, namelijk
een Functionele, een Regionale, een Procesmatige en een Markt/klant CREM organisatiestructuur (Jones Lang
LaSalle, 2011).

Het onderdeel Centralisatie gaat vooral over de zeggenschap van het CREM. Dit is sterk afhankelijk van de positie
binnen de macro organisatiestructuur van het bedrijf. Vandaar dat eerst de verschillende macro
organisatiestructuren benoemd dienen te worden. Johnson, Schols & Whittington (2008) onderscheiden vijf
macro organisatiestructuren namelijk: Functionele structuur, Divisiestructuur, Matrixstructuur, Transnationale
structuur en een Projectstructuur. Elke organisatiestructuur heeft zijn specifieke kenmerken op de volgende
gebieden: de mate van controleerbaarheid van bedrijfsonderdelen, de mate van flexibiliteit om ontwikkelingen
en trends te verwerken, kennis overdracht tussen de verschillende segmenten en de mate van benodigde
internationalisatie.

CREM Organisatie

Proces
management

SourcingCentralisatieOrganisatiestructuur HR / Cultuur
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Bij het onderdeel sourcing wordt toegelicht welke taken geschikt zijn om te outsourcen bij externe partijen.
Tevens wordt er toegelicht op welke gebieden er een samenwerkingsverband kan worden gevormd met
strategische partners. Uit een onderzoek naar CRE outsourcing onder 50 CRE experts in 2007, blijkt dat over het
algemeen ingewikkelde taken zoals klantmanagement, risicomanagement, locatiekeuze en portfolio
management niet geschikt zijn om extern uit te besteden. Dit terwijl meer operationele taken zoals
facilitymanagement, onderhoud en projectmanagement hier wel geschikt voor zijn (Bowles & Kazis, 2007).
Verder onderscheidt Van Driel (2010) twee niveaus in outsourcing. In het eerste niveau is het
vastgoedmanagement bijna volledig uitbesteedt op zowel het operationeel niveau als op het tactisch niveau. Op
het tweede niveau worden alleen de operationele taken uitbesteedt.

Het onderdeel procesmanagement richt zich op het waarborgen van de kwaliteit bij de te leveren diensten of
producten. Voor het procesmanagement zijn drie belangrijke factoren van belang die de prestaties van het CREM
beïnvloeden, namelijk informatie, kennis en netwerk. Voor de factor informatie is vooral het Management
informatie systeem (MIS) van belang. Bij de factor kennis gaat het om de specialistische kennis die benodigd is
bij het uitvoeren van de belangrijkste taken van het CREM. De factor netwerk heeft met name betrekking op de
kwaliteit van formeel en informele netwerk. Dit netwerk zorgt er voor dat projecten en transacties sneller kunnen
verlopen en vaak tegen betere condities.

Het onderdeel bedrijfscultuur beschrijft vooral de toekomstvisie van de respondenten die meegewerkt hebben
aan het praktijkonderzoek. Verder wordt er bij het onderdeel bedrijfscultuur beschreven of er een omslag in
bedrijfscultuur nodig is voor het implementeren van een bepaalde CRE strategie en in welke mate er gevolgen
zijn voor het bestaande personeel bij het implementeren van een bepaalde CRE strategie.

Onderzoeksopzet
Deze scriptie was erop gericht omde samenhang tussen de CREM organisatie en CRE strategieën te onderzoeken
en te beschrijven. De veronderstelling was dat er een zekere relatie tussen beide bestaat. Vandaar dat dit een
exploratief onderzoek was, waarbij er eerst een literatuurstudie is verricht en vervolgens zijn de ontstane
veronderstellingen door middel van een praktijkonderzoek getoetst. Op basis van de besproken literatuur over
de organisatie van het CREM en de CRE strategieën is een theoretisch kader opgesteld. Hierbij wordt het model
van Kämpf Dern & Pfnür (2014) van de CREM organisatie wederom als uitgangspunt gebruikt voor de organisatie
van het CREM. Het dataverzamelingsinstrument begint met een aantal algemene vragen over de desbetreffende
respondent. Waarna er een aantal vragen volgen met betrekking tot de volgende thema’s: CRE strategieën,
CREM organisatie, Sourcing, Centralisatie, Procesmanagement en Bedrijfscultuur, zie tabel 3.

Er werden in totaal twee groepen onderzoekseenheden onderzocht tijdens het uitvoeren van het benodigde
praktijkonderzoek. De eerste groep onderzoekseenheden bestaan uit acht CREM afdelingen die dienen als
exemplarische voorbeelden. De exemplarische voorbeelden zijn de CREM afdelingen bij grote bedrijven die een
divisiestructuur hebben als macro organisatiestructuur. De exemplarische voorbeelden zijn zo geselecteerd dat
het allemaal relatief jonge CREM afdelingen omvat. Relatief jong betekent dat de CREM–afdelingen in huidige
vorm allen pas na het jaar 2000 zijn gevormd. De bedrijven van deze CREM afdelingen zijn breed gekozen, wat
betekent dat er zowel nationale als multinationale bedrijven en overheidsinstanties geselecteerd zijn. Dit zodat
er een goed beeld ontstaat van CREM afdelingen bij grote bedrijven in het algemeen, zie tabel 2. Er zijn twee
bedrijven die wensen anoniem te blijven vandaar dat deze gecodeerd zijn naar bedrijf 1 en bedrijf 2. De
exemplarische voorbeelden zijn actief in verschillende sectoren en benutten daarom een breed scala aan CRE
typen.

Ex
em

pl
ar
isc

he
vo
or
be

el
de

n

Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Macro organisatiestructuur * Div Div Reg div Div Div Div matr Reg div Reg div
Jaartal oorsprong huidige
CREM afdeling 2013 2007 2004 2009 2010 2002 n.v.t 2014
* Legenda macro organisatie structuren: Func = Functioneel , Div = divisie , Matr = matrix , Tran = transnationaal
en Pro = projectorganisatiestructuur.

Tabel 2 Eigenschappen CREM afdelingen die als exemplarische voorbeelden dienen.
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Theoretisch kader
Onderzoeksthema’s: Factoren:

CRE Strategie

Keuze voor een van de acht CRE strategieën
Evaluatie CRE strategie
Strategisch plan van de CREM afdeling

CREM organisatie

Positie in de evolutie van het CREM
Focus op activiteiten
Belang van de 4 managementonderdelen in het CREM
Verantwoordelijkheid CREM van de belangrijkste taken
Toegevoegde waarde CREM
Organisatiestructuur CREM afdeling.

Sourcing

Motief voor outsourcing
Taken geschikt voor outsourcing
Niveaus geschikt voor outsourcing
Sourcing (gebruik van strategische partners)

Centralisatie
Positie van CREM in macro organisatiestructuur
Aanwezigheid zelfstandige CREM afdeling

Procesmanagement

Rapportage prestaties van het CRE
Management informatie systeem (MIS)
Wijze van doorbelasting gebruik van het CRE
Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie
Standaard dienstenpakket voor het CRE
Belang van een (In)Formeel netwerk
Adviesfunctie van het CREM
Belang van specialistische kennis CREM

Bedrijfscultuur

Omslag in bedrijfscultuur benodigd
Impact op bestaande personeel
Toekomstvisie CREM

Tabel 3 Theoretisch kader praktijkonderzoek.

Het toegepaste data verzamelingsinstrument zijn interviews, omdat op deze wijze gewaarborgd werd dat alle
respondenten een eenduidige definitie van de belangrijke begrippen hanteren. Het onderzoek heeft een hoog
abstractieniveau en er worden verschillende theorieën en modellen gebruikt. Vandaar dat tijdens de interviews
aan de respondenten de gebruikte modellen en theorieën moesten worden toegelicht. Aan de CRE managers
werd tijdens het interview naar informatie gevraagd over alle onderzoeksthema’s uit het theoretisch kader, zie
tabel 3. Dit zodat het achteraf mogelijk wordt om de mogelijke relatie tussen de gekozen CRE strategie en de
organisatie van het CREM af te leiden.

In het CREM wordt bij strategievorming vaak gebruik gemaakt van adviserende partijen. Vandaar dat aan een
viertal partijen is gevraagd om deel te nemen aan het praktijkonderzoek. Deze vier CRE adviseurs vormen de 2e

groep onderzoekseenheden en bestaan uit CRE adviseurs van JLL, Cushmann &Wakefield, CBRE en Redept. Aan
deze adviserende partijen wordt de directe relatie gevraagd tussen de acht opgestelde CRE strategieën en de
onderzoeksthema’s uit het theoretisch kader. Het is dan met name interessant of het advies van de adviserende
partijen overeenkomt met de CREM afdelingen die dienen als exemplarische voorbeelden. Omdat de
representativiteit van de totale onderzochte populatie laag is, dient er voorzichtig te worden omgegaan met het
generaliseren van conclusies en theorieën op basis van de verzamelde data. Vandaar dat het uiteindelijke
evaluatiemodel, benoemd in het onderzoeksdoel, niet van toepassing zal zijn op iedere CREM afdeling bij grote
bedrijven in Nederland. Het blijft een exploratief onderzoek dat erop gericht is om de mogelijke relatie tussen
CRE strategie en de organisatie van het CREM inzichtelijk te maken.



TJF Ploumen P a g i n a | IX

Resultaten exemplarische voorbeelden (CREM afdelingen)
Wat op viel bij het onderzoeksthema CRE strategie is dat het merendeel van de CREM afdelingen die dienen als
exemplarische voorbeelden niet slechts een bepaalde CRE strategie nastreven maar een combinatie van
meerdere CRE strategieën. Vandaar dat aan de geïnterviewde CRE managers is gevraagd om een hoofd CRE
strategie te specificeren en aan te geven welke CRE strategieën van secundair belang zijn, zie Figuur 2.

Figuur 2 Resultaten interview toegepaste CRE strategie CREM afdelingen uit de steekproef.
* [E] CRE strategie voor panden in eigendom, [H] CRE strategie voor gehuurde panden.

Op beide groepen onderzoekseenheden (de CREM afdelingen en CRE adviseurs) is een crosscase analyse
uitgevoerd. Het probleem bij de crosscase analyse van de CREM afdelingen was dat de spreiding van de hoofd
CRE strategieën laag is. Dit kan ook als een voordeel opgevat worden zodat het mogelijk wordt om goede
uitspraken te doen over een bepaalde CRE strategie. Zo is de CRE strategie van kostenbesparing door de
meerderheid van de CREM afdelingen toegepast, namelijk 6 maal. Vandaar dat bij de crosscase analyse vooral
gekeken is naar de resultaten van de CRE strategie van kostenbesparing. Daarom zullen nu de conclusies van de
verschillen tussen het advies van de CRE adviseurs en de praktijk van de CREM afdelingen toegelicht worden
voor de CRE strategie van kostenbesparing.

CRE strategie Kostenbesparing
De focus op activiteiten verschilt in de praktijk bij de exemplarische voorbeelden met het advies van de CRE
adviseurs bij de CRE strategie van kostenbesparing. De CRE adviseurs adviseren namelijk dat de focus op
activiteiten operationeel dient te zijn, terwijl de CRE managers aangeven met name strategisch bezig te zijn. De
mogelijke oorzaak dat de CRE managers een meer strategische focus hebben is, dat zij een houding van
Dealmaker of Entrepreneur nastreven, terwijl de CRE adviseurs een houding van Controller voldoende vinden
voor de CRE strategie van kostenbesparing. Dit verschil in focus op activiteiten is ook terug te zien in het belang
dat de CRE managers aan de managementonderdelen hechten en het advies dat de CRE adviseurs geven. Zo
bleek dat bij de CRE strategie van kostenbesparing het belang van het algemeen management hoger scoort dan
het belang van het financieelmanagement. De verwachting was dat het financieel management hoger zou scoren
als het algemeen management. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de CRE managers uit de steekproef vooral
gericht zijn op strategische activiteiten. Wanneer de focus ligt op strategische activiteiten zijn de management
onderdelen algemeen management en asset management het belangrijkst volgens het managementmodel van
De Jonge (1996). Bij de belangrijkste taken van de CREM afdeling is er ook een verschil tussen advies en praktijk.
Zo vinden de CRE managers de strategische activiteiten zoals portfolio management, huur/lease management
en locatie keuze belangrijk. Terwijl de CRE adviseurs adviseren dat meer operationele taken de meeste aandacht
verdienen zoals bijvoorbeeld het onderhoud. Zoals verwacht creëert de CRE strategie van kostenbesparing
volgens de CRE managers de meeste toegevoegde waarde op het gebied van kostenreductie. De CRE adviseurs
verschillen van mening op welk gebied de CRE strategie van kostenbesparing de meeste toegevoegde waarde
creëert. Alhoewel de gebieden kostenbesparing en rendement ook genoemd worden zijn ook de gebieden
risicobeheersing en flexibiliteit genoemd als gebieden waarop het CREM toegevoegde waarde creëert. De
motieven voor outsourcing zijn voornamelijk toegang tot specialistische kennis en kostenbesparing, dit komt
overeen met het advies.
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Het advies van de CRE adviseurs laat duidelijk zien dat de intensiteit van outsourcing het grootst is bij de strategie
van kostenbesparing. De managementniveaus waar outsourcing plaats dient te vinden komt in de praktijk ook
overeen met het advies. Zo dienen activiteiten op het operationele niveau volledig uitbesteedt te worden en
deels op het tactisch niveau. Bij het procesmanagement komen ook een aantal factoren overeen tussen het
advies van de CRE adviseurs en de situatie van de CREM afdelingen. Deze factoren zijn de doorbelasting van CRE
per oppervlakte, het belang van een goed MIS, belang van rapportages van prestaties van het CRE en de
aanwezigheid van een standaard dienstenpakket voor het CRE.

Dat de CRE strategie van kostenbesparing door de meerderheid van de CRE managers wordt toegepast, hangt
mogelijk samen met de economische crisis van dit moment. Dat er verschillen tussen de visie van de CRE
adviseurs en de werkelijke situatie zijn bij de geïnterviewde CREM afdelingen op een aantal onderzoeksthema’s
toont aan, dat er ruimte is voor verbetering bij het afstemmen van de organisatie van het CREM op de gekozen
CRE strategieën.

Evaluatiemodellen
De resultaten van de interviews met de CRE adviseurs laten een verband zien tussen de CRE strategieën en de
organisatie van het CREM. Met behulp van deze resultaten uit de steekproef en de besproken literatuur, zal er
getracht worden evaluatiemodellen te formuleren, die inzicht bieden in de afstemming van de organisatie van
het CREM op de gekozen CRE strategie. De evaluatiemodellen zijn opgesteld aan de hand van het theoretisch
kader, zie figuur 3 voor een grafische weergave van de onderzoekthema’s en factoren.

Figuur 3 Evaluatiemodel op basis van het theoretisch kader.
*Onderzoeksthema’s zijn in het blauw aangegeven.
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Voor elke CRE strategie is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM opgesteld. De opgestelde
evaluatiemodellen geven per CRE strategie inzicht in factoren, die de organisatie van het CREM karakteriseren
verdeeld over een vijftal onderzoeksthema’s. Het is onmogelijk om een evaluatiemodel op te stellen dat van
toepassing is op iedere CREM afdeling en dat de organisatie van de CREM afdeling tot op detail niveau beschrijft.
Hiervoor is het uitgevoerde onderzoek te breed en het uitgevoerde praktijkonderzoek te klein. Het is een
exploratief onderzoek waarbij de veronderstelling bestond, dat er een relatie bestaat tussen de toegepaste CRE
strategie en de organisatie van het CREM. Deze relatie is wel aanwezig bij de CREM afdelingen die dienden als
exemplarische voorbeelden, alleen zijn vaak niet alle factoren uit de onderzochte onderzoeksthema’s volledig
op elkaar afgestemd. Hieruit blijkt de relevantie voor de opgestelde evaluatiemodellen, die inzicht geven in de
afstemming van de organisatie van het CREM op de gekozen CRE strategie. De resultaten van het uitgevoerde
praktijkonderzoek en de beschreven literatuur maken het mogelijk om een aantal aanbevelingen te geven bij het
evalueren van een desbetreffende CRE strategie. Zo geven de opgestelde evaluatie modellen inzicht op de
hoofdzaken, die invloed hebben op de organisatie van het CREM bij het implementeren van een bepaalde CRE
strategie. Het opgestelde evaluatiemodel voor de CRE strategie van kostenbesparing (zie paragraaf 6.3) is het
meest relevant aangezien deze strategie door bijna iedere onderzochte CREM afdeling wordt toegepast. De
evaluatiemodellen om de organisatie van het CREM af te stemmen op de overige CRE strategieën, staan
weergegeven in bijlage 6.9. Uiteraard zijn er bij het toepassen van de opgestelde evaluatiemodellen vele variaties
mogelijk in de organisatie van het CREM. Tevens zullen de opgestelde evaluatie modellen niet voor iedere CREM
afdeling van toepassing zijn. Het is vooral van belang dat er een bewustzijn ontstaat, dat voor een goede
implementatie van een CRE strategie, de organisatie van het CREM dient te worden afgestemd.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is dat er goed nagedacht dient te worden over de organisatie van
het CREM bij het evalueren van een bestaande CRE strategie. In de geformuleerde evaluatiemodellen
weergegeven in paragraaf 6.3 en bijlage 6.9wordt een handvat geboden voor het stroomlijnen van de organisatie
van het CREM op basis van de gekozen CRE strategie. Het is voornamelijk van belang dat de CREM afdeling
nadenkt over de gevolgen, die een bepaalde CRE strategie dient te hebben voor de organisatie van het CREM.

Aan de hand van het uitgevoerde praktijkonderzoek zijn een aantal aanbevelingen te geven voor het CREM in
het algemeen. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de organisatie aangepast wordt op de gewenste CRE
strategie ook de besluitvorming dient in overeenstemming te zijn. Het is daarom van belang dat op basis van een
gewenste CRE strategie een strategisch plan wordt opgesteld. Dit strategisch plan dient alle uitgangspunten en
kaders te bevatten, zodat elk te nemen besluit getoetst kan worden aan het strategisch plan. Het volgen en
opstellen van een strategisch plan vereist dat de CREM afdeling een andere houding aanneemt.Waar de houding
nu nog reactief is met relatief veel besluiten op ad hoc basis verdient het de aanbeveling dat de houding proactief
wordt, waarbij alle te nemen besluiten in overeenstemming zijn met het strategisch plan. Indien er een goed
strategisch plan wordt geformuleerd, zullen er op voorhand reeds mogelijke problemen of bedreigingen
gesignaleerd worden. Dit houdt in dat het voor het CREMmogelijk wordt om een proactiever beleid uit te werken
en zo meer toegevoegde waarde te creëren voor het algemene bedrijfsresultaat.

Een ander mogelijk verbeteringspunt voor het CREM is de verdere centralisatie van de ondersteunende
bedrijfsonderdelen. Deze verdere centralisatie van de ondersteunende diensten wordt ook benoemd in de
gezamenlijk toekomstvisie van de CRE managers en CRE adviseurs uit het praktijkonderzoek. Het voordeel van
het verder centraliseren van de ondersteunende bedrijfsonderdelen is, dat de specialistische kennis van elke
specifieke afdeling beter met elkaar gedeeld kan worden. Zo zijn er bij het CREM bijvoorbeeld vraagstukken
waarvoor juridisch advies raadzaam is. Deze juridische kennis zit waarschijnlijk al binnen het bedrijf alleen op
een andere afdeling (Legal). Een ander voorbeeld is de expertise van de ICT afdeling bij het kiezen van een nieuw
gebouw gebonden systeem (GBS). Zo zijn er talloze voorbeelden te benoemen waarbij het bundelen van kennis
en expertise tussen de verschillende bedrijfsafdelingen leidt tot een grotere toegevoegde waarde voor het
bedrijf. Alhoewel de ondersteunende afdelingen bij een groot aantal bedrijven gecentraliseerd zitten in een
hoofdkantoor, vindt er nog nauwelijks deling van kennis en expertise plaats.
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Summary
Companies need accommodations to expand their (commercial) activities. These accommodations were small at
the beginning but at the end of the nineteen century large corporate real estate began to develop. The
complexity of the corporate real estate has also evolved since that time. This created the need for professional
corporate real estate management.

“The management of a corporation’s real estate portfolio by aligning the portfolio and services to the needs of
the core business (processes), in order to obtain maximum added value for the businesses and to contribute
optimally to the overall performance of the corporation (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007).”

As the definition of the CREM already states it’s important to align the CRE portfolio to the core tasks and
processes of the company. This alignment can only be achieved if the corporate strategy and corporate mission
is supported by the CREM department. The evolution of the CREM shows a changing role for CREM from a
taskmaster to a business strategist (Joroff et al., 1993). The changing role demands a different attitude of the
CREM department. At first the attitude was reactive with decisions on ad hoc basis, now the attitude needs to
be proactive with decisions on the basis of a strategic plan (Zaiton, 2008). Now CREM has evolved to a strategic
resource of the company, it’s important that the CREM is as effective and efficient as possible. To achieve this,
the organization of CREM needs to be aligned with the CRE strategy. About the alignment of the company
strategy and the CRE strategy numerous researches has been conducted but about the alignment of the
organization of CREM and CRE strategy almost no research has been conducted. In other research areas like
business studies, the alignment of organizational structure and company strategy are already extensively
researched. This research will focus on the possible connection of CRE strategies and the organization of the
CREM. It’s interesting if the quote of business economic Chandler (1962) that “structure follows strategy” is valid
for the organization of CREM. This means that if there is an evaluation of the chosen CRE strategy the structure
of the organization of CREM should match with the chosen CRE strategy.

Research goal
The goal of the research is to construct an evaluation model that assists the CREM department of large
companies to optimally align the organization of CREM to the chosen CRE strategy.

Main research question
How can the organization of CREM achieve optimal alignment with the chosen CRE strategy?

CREM& CRE strategies
Before answering the main question its relevant, to have a clear understanding of CREM. There are four
management components that can be identified in themanagement of corporate real estate. These components
are the general management, the financial management, the asset management and the facility management.
These components can have a focus on strategic activities or a focus on operational activities. Also there are two
kinds of perspectives possible with these management components. There can be a company perspective or a
real estate perspective. Depending on the strategic or operational focus with the corresponding perspective two
components need the most attention of the CREM.

Furthermore Van Driel (2010) identifies three different management levels for the CREM. These management
levels are operational, tactical and strategic. Because CREM is a relatively young professional field which has
gone through a transformation the past years, it’s relevant to take a closer look at the evolution of CREM. This
evolution is described by Joroff, et al. (1993) in five stages. The evolution shows a changing role for the CREM
from Taskmaster to a Business Strategist. The stages described in the evolution of CREM all have specific tasks
and focus areas but the stages do not mean that for example that the tasks of a Taskmaster are not relevant
anymore for a Business Strategist.
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To achieve a maximal amount of added value to the general result of the company, the CRE strategy needs to be
aligned with the general strategy and the core values of the company. This means that the CRE strategy needs
to be aligned with the mission and vision of the company. To prove a possible connection between the
organization of CREM and the CRE strategy it’s needed to first explain the existing CRE strategies. The seven CRE
strategies of Lindholm, Gibler and Leväiven (2006) are base CRE strategies identified in this research. To these
seven CRE strategies one more CRE strategy is added. The added CRE strategy is about sustainability and is
identified by Gibler and Lindholm (2012). The CRE strategy of sustainability is especially relevant at the moment
because companies have a social responsibility to operate in a sustainablematter. The CRE strategies used during
the research are displayed in table 1.

CRE strategieën
1. Cost reduction 5. Productivity
2. Marketing and sales 6. Flexibility
3. Innovations 7. Increase value with CRE
4 Employee satisfaction 8. Sustainability

Table 1 summery of CRE strategies.

The organization of the CREM
Now there is a brief understanding of what CREM really means, it’s relevant to characterize the organization of
the CREM. The model developed by Kämpf Dern and Pfnür (2014) will serve as a basis for characterizing the
organization of CREM. The model identifies a number of components that are relevant for the organization of
CREM, see figure 1.

Figure 1 Components of influence on the organization of CREM (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

The model of the CREM organization is displayed in figure 1 and it identifies five components. The components
are: Organizational structure, Centralization, Sourcing, Processmanagement and Company culture. The influence
of these components require a brief explanation pro component.

The component organization structure consists out of the way the organization of CREM is organized. There are
a number of different organization structures possible for the CREM. Each structure has its specific
characteristics and possibilities on the subjects of responsibilities, controlling and budgeting. In total there are
four different organizational structures identified for the CREM. The structures for CREM are: Functional,
Regional, Process based and a Market / Client (Jones Lang LaSalle, 2011).

The component of Centralization is mainly about the influence of the CREM department. This influence is
strongly depended on the position of the CREM department in the macro organizational structure of the
company. Therefore first the models of macro organizational company structures needs to be identified. In total
there are five macro organizational structures identified, namely: Functional structure, Division structure, Matrix
structure, Transnational structure and a Project structure (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). Each macro
organizational structure has its own specific characteristics. The characteristics which are acknowledged are:
controlling, flexibility, possibility for trend adjustments, knowledge sharing and the possibilities for
internationalization.

CREM Organization

Process
managemen

SourcingCentralizationOrganizational
structure

Company
culture
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The component sourcing is about the activities that can be handled by external providers. There are three options
identified for sourcing of certain activities. The first option is to handle the activity internal by the own
organization. The second option is to outsource the activity to an external service provider. The last and third
option is to form an alliance with a strategic partner and complete the certain activity together. A research about
the outsourcing of CRE activities in 2007 under 50 CRE experts shows that in general complicated task are not
suitable for outsourcing. These complicated tasks are for example clientmanagement, riskmanagement, location
choice and portfolio management. However the research shows that the more operational tasks like facility
management, maintenance and project management are suitable for outsourcing (Bowles & Kazis, 2007).
Furthermore Van Driel (2010) identifies two levels of outsourcing in CREM. In the first level of outsourcing CREM
is almost completely handled by external providers on the tactical and operational level. In the second level of
outsourcing only at the operational level tasks are handled by external service providers.

The component Process management focusses on the guarantee of the quality of the provided services or
products. There are three main factors that influence the performance of CREM. These factors are Information,
Knowledge and Network. The factor Information is especially depended of the quality of the available
Management Information System (MIS). The factor Knowledge consist out of the amount of specialized
knowledge needed to complete important tasks. The factor Network consist out of the quality of the formal and
informal network of the CREM department. This network for example can speed up the process of project
implementation and also can help to negotiate better terms and prices for the CREM department.

The last component out of the model is about company culture. This component mainly describes the vision of
the future for CREM of the respondents who participated in the research. The component company culture also
describes if there is a change needed in company culture to optimally implement a certain CRE strategy. Also the
possible consequences of a certain CRE strategy for the existing personal are explained.

Research approach
This thesis is focused on researching the possible connection between the organization of CREM and the chosen
CRE strategies. The expectation is that there is a certain relationship between the organization of CREM and the
applied CRE strategy. Therefore this is an explorative research which started with a literature study and
subsequently continued to test the risen hypothesis by conducting a field research. On the basis of the discussed
literature about the organization of CREM and the CRE strategies, a theoretical framework is created. The model
of the organization of CREM by Kämpf Dern and Pfnür (2014) will again serve as a basis for the field research.
The data collection instrument will start with some general questions about the respondent. Then a number of
questions will be asked on the following research themes: CRE strategies, CREM organization, Sourcing,
Centralization, Process management and HR / Culture, see table 3.

In total there are two groups of participants in the field research. The first group of research units are eight
CREM departments who serve as exemplary examples. The exemplary examples are CREM departments from
large companies in the Netherlands who have a division organizational structure. The exemplary examples are
selected on the criterion that the CREM department is relatively young. Relatively young means that the CREM
departments in current form is created after the year 2000. The research units are broad elected, this means
that CREM departments of national and multinational companies are selected as well as government agencies.
The selected companies are active in different sectors as a result they have a lot of different CRE types. The broad
selection of exemplary examples leads to a good example of the CREM departments in general, see table 2. There
are two companies who participate in the field research that wish to remain anonymous. Therefore the company
names are coded to company 1 and company 2.

ex
em

pl
ar
y
ex
am

pl
es Company KPN Philips Company1 Shell Schiphol ABN Company2 RGD

Macro organizational
structure * Div Div Reg div Div Div

Div
matr Reg div Reg div

Year of origin current
CEM department 2013 2007 2004 2009 2010 2002 n.v.t 2014
* Legend macro organizational structures: Func = Functional , Div = division , Matr = matrix , Tran = transnational
en Pro = project organizational structure.

Table 2 Characteristics of the CREM departments who serve as exemplary examples.
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Theoretical framework
Research themes: Factors:

CRE Strategy

Selection of one of the eight CRE strategies
Evaluation CRE strategy
Strategic plan of the CREM department

CREM organization

Position in the evolution of CREM
Focus on activities
Importance of the four management parts of CREM
Responsibility of CREM for the important tasks
Added value of CREM for the company
Organizational structure of CREM department

Sourcing

Motive for outsourcing activities
Tasks suitable for outsourcing
Management levels suitable for outsourcing
Sourcing (use of strategic partners)

Centralization
Position of CREM in the macro organizational structure
Presence of an independent CREM department

Process
management

Reports of the performance of CRE
Management information system (MIS)
Way of invoice for the use of CRE
Insight in the general company structure
Standard service package for the CRE
Importance of formal / informal network
Advisory function of the CREM department
Importance of specialized knowledge of CREM

Company culture
Change needed in company culture
Impact on the existing personnel
Vision of the future for CREM

Table 3 Theoretical framework field research.

The chosen data collection instrument are interviews because of the complexity of the research, the high level
of abstraction and the number of different important definitions and theories used in the field research. Therefor
the used theories and definitions will be explained to the respondent during the interview. This In order to
provide a clear understanding of the used theories and to insure that all respondents have the same references.
The interviews are based on the formulated theoretical framework. This means that the CRE manager will have
to provide information about all the research themes out of the theoretical framework, see table 3. With the
collected data from the CRE managers it should be possible to check afterwards if there is a connection between
the organization of CREM and the chosen CRE strategy.

In the professional sector of CREM there are a lot of consultancy firms active, who assist the CREM departments
during the process of strategy formulation. Therefor a second interview is conducted with four CRE advisors
about the connection between the organization of the CREM department and the chosen CRE strategy. The four
CRE advisors who participate in the field research are: JLL, Cushmann &Wakefield, CBRE and Redept. In contrast
to the first interview, the second interview will ask directly to the connection between the organization of CREM
and the chosen CRE strategies. It will be interesting if the results of the possible connection of the exemplary
examples match with the vision of the CRE advisors. In total only eight CREM departments and four CRE advisors
are questioned in the field research. This means that the overall representativeness is low of the total population.
Therefor the results of the research are not generalizable for every CREM department of large companies. The
final evaluation model constructed on basis of the field research and literature study will not be applicable for
every CREM department. The research is explorative with the main goal to establish the possible connection
between the organization of the CREM department and the chosen CRE strategy.
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Results exemplary examples (CREM departments)
The research theme CRE strategy has a striking result that the majority of CREM departments who serve as
exemplary examples not only use one CRE strategy but a combination of CRE strategies. Therefore the
respondents are asked to specify the main CRE strategy and to specify which CRE strategies are from secondary
importance. The results of this are displayed below in figure 3.

Figure 3 Results research theme CRE strategy from first sample CREM departments.
*[O] CRE properties in ownership, [R] Rental CRE properties.

On both groups of research units (CREM departments and CRE advisors) a cross case analysis has been
conducted. The problem which arises during the cross case analysis is that the dispersion of the chosen CRE
strategies is low. This is also an advantage because the size of the sample is small, so to get a representative
analyses it’s positive that themajority of the respondents choice onemain CRE strategy. The CRE strategy of cost
reduction is used as the main CRE strategy by the majority of the respondents. Because of the low dispersion in
CRE strategy choice the results of cost reduction is the only strategy that will be further explained. During the
cross case analyses the results of the first sample of CREM departments will be compared to the results of the
second sample of CRE advisors. The following paragraph will describe the results of the cross case analyses for
the CRE strategy of cost reduction.

CRE strategy Cost Reduction
The focus on activities from the exemplary examples (CREM departments) differs from the advice of CRE advisors
with the CRE strategy of cost reduction. The advice of CRE advisors is that the focus should lay on operational
activities, while the CREM departments indicate that the focus should lay on strategic activities. The possible
cause for this difference is that the CREM departments try to act as a Dealmaker or Entrepreneur in the evolution
of CREM.While the attitude of Taskmaster is already sufficient according to the CRE advisors for the CRE strategy
of cost reduction. The difference in focus of activities is also shown in the importance that CRE mangers give to
the four different management parts in CREM and the advice the CRE advisors give on this subject. The CRE
mangers give the highest rating of importance to the general management. The expectation with the CRE
strategy of cost reduction is that the financial management should get the highest rating of importance. A
possible cause for this can also be found in the attitude the CREM departments try to achieve. When the attitude
is Dealmaker / Entrepreneur the importance of strategic activities and management parts are much higher than
when the attitude of the CREM department is a Controller. This focus on strategic activities can also be found in
the importance the CRE managers give to the tasks they need to perform. The CRE managers rate strategic tasks
highest, like portfolio management, rent/lease management and location choice. Because the CRE advisors
advice an operational focus with the CRE strategy of cost reduction, they rate operational tasks higher like
maintenance. As expected creates the strategy of cost reduction also the most added value of CREM on cost
reduction for the general result. The CRE advisors differ from opinion on which area CREM creates the most
added value when the strategy is cost reduction. The CRE advisors also point to risk management and flexibility
as areas of added value when the chosen CRE strategy is cost reduction.
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The motives for the outsourcing of the CREM departments are mainly cost reduction and specialized knowledge.
These motives of the CREM departments matches the advice of the CRE advisors. The advice of the CRE advisors
clearly shows that the intensity of outsourcing of activities is the highest for the CRE strategy of cost reduction.
The management levels on which outsourcing should take place, the advice of the advisors matches with the
situation of the CREM departments from the sample. The levels on which outsourcing should take place are on
the operational level and partly on the tactical management level. For the process management when the CRE
strategy is cost reduction, a number of factors are important. These factors are the way of invoice of the use of
CRE, the importance of a good management information system (MIS), the importance of reports of the CRE
performance and the presence of a standard service package for the CRE. The advice of the CRE advisorsmatches
with the situation of the CREM departments for the research theme process management.

A possible explanation that the CRE strategy of cost reduction is applied by the majority of CREM departments
who serve as exemplary examples, is because of the economic downfall at the moment. The difference between
the both groups of research units shows that there is room for improvement for the alignment of the organization
of CREM and the chosen CRE strategy.

Evaluation models
The results of the interviews with the CRE advisors form the sample show a connection between the chosen CRE
strategy and the organization of the CREM. Together with the results from the literature study and the results
from the field research, an attempt is made to formulate a model which helps to align the organization of CREM
with the chosen CRE strategy. The evaluation models are based on the theoretical framework, see figure 3 for a
graphical representation of the research themes and factors that are evaluated in the model.

Figure 3 Research themes and factors from the theoretical framework.
*Research themes are highlighted in blue.
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The theoretical framework (table 3) forms the basis of the constructed evaluation model. The constructed
evaluation models gives pro CRE strategy insight in the factors which influence the organization of CREM divided
over five themes. It is impossible to formulate an evaluation model which is applicable for every real estate
department and describes the organization of the CREM department in high detail. This because the field
research is to narrow and the general research is too wide to provide many details. The research is explorative
with hypotheses that there is a relation between the organization of the CREM department and the chosen CRE
strategy. This relation is present with the CREM departments who serve as exemplary examples in the conducted
field research. Only not all research themes are perfectly aligned with the chosen CRE strategy. That the
alignment between the organization of CREM and the chosen CRE strategy isn’t perfect, shows the need for an
alignment model. The results of the conducted field research and conducted literature study make it possible to
formulate an evaluation model for the alignment. The formulated models have a relatively high level of
abstraction. Which causes that there are many variations possible in the configuration of the organization of
CREM in described the models. The evaluation models are especially relevant for CREM departments who have
similar characteristics as the CREM departments who served as exemplary examples. This means that the CREM
departments should come from large companies with a division macro organizational structure and apply the
CRE strategy of cost reduction. The evaluation model of cost reduction (see chapter 6.3) is more relevant than
the other strategies because the majority of CREM departments in the field research have chosen this CRE
strategy. The other evaluation models for the alignment of the organization of CREM and the chosen CRE
strategies, of the remaining CRE strategies are presented in appendix 6.9. The goal of the model is to provide an
insight in a number of main choices which influence the organization of CREM. The model does not provide a
plan for a complete and perfect CREM organization pro CRE strategy. The CREM departments should be cautious
with the general applicability of the evaluation models. The purpose of the evaluation models is that the CREM
department becomes aware of the consequences for the organization of CREMwith implementation of a chosen
CRE strategy.

Recommendations
The most important recommendation from this research is that the CREM department is aware of the
consequences for the organization of CREMwhen evaluating the chosen CRE strategy. The formulated evaluation
models presented in chapter 6.3 and appendix 6.9 form a basis for the alignment of the organization of CREM
with the chosen CRE strategy. The awareness of the CREM department for the consequences of a chosen CRE
strategy for the organization of the CREM department is very important.

The conducted field researchmakes it possible to make some recommendation for CREM in general. It is not only
important that the organization is aligned to the chosen CRE strategy. Also the decision making process needs
to be aligned with the chosen CRE strategy. To achieve this a CREM department should formulate a strategic
plan on basis of the chosen CRE strategy. The strategic plan should contain all the reference points and frames
needed tomake decisions. In order to test if every decision whichwill be taken in the futurematches the strategic
plan. The implementation of a strategic plan demands that the CREM department takes a different general
attitude. Now the attitude is mostly reactive which leads a decision making process that is ad hoc. The
recommendation is that the attitude changes to a proactive ones and that all decisions are in line to the created
strategic plan. The creation of a good strategic plan also reveals possible future problems and threats for the
CREM department. The creation of a strategic plan also leads to a proactive policy of the CREM department and
creates more added value of the CREM department for the general result of the company.

An other recommendation for the CREM is the centralization of all the supporting departments of the company.
This centralization is also present in the vision of the respondents that participated in the field research. The
advantage of the centralization of the support departments is that specialized knowledge of a specific
department get shared with the other departments. For example CREM department has objectives where legal
advice is needed which is already present in the legal department. There are numerous examples to image where
there are possibilities for knowledge sharing between the support departments. This knowledge sharing would
lead to more added value of the supporting departments for the general company result. Although supporting
departments are already concentrated in one location for a lot of companies. There is hardly any knowledge or
expertise sharing taking place between the different supporting departments.



P a g i n a | XX De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie



TJF Ploumen P a g i n a | XXI

Inhoudsopgave

De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie............................................................................... I

Voorwoord ............................................................................................................................... .............................. III

Samenvatting ............................................................................................................................... ........................... V

Summary ............................................................................................................................... ............................... XIII

Hoofdstuk 1 Inleiding ............................................................................................................................... ............... 2

H1.1 Introductie ............................................................................................................................... .............. 2

H1.2 Probleem kader............................................................................................................................... ....... 5

H1.3 Onderzoeksopzet ............................................................................................................................... .... 7

H1.4 Praktische en wetenschappelijke relevantie……………………………………………………………………………………….8

Hoofdstuk 2 CREM & STRATEGIE…………………………………………………………………………………………………………..………….10

H2.1 Het CREM............................................................................................................................... .............. 10

H2.2 Strategie ontwikkeling ......................................................................................................................... 12

H2.3 CRE strategieën............................................................................................................................... ..... 15

H2.4 Prestaties van het CREM...................................................................................................................... 20

H2.5 Conclusie strategie en het CREM......................................................................................................... 21

Hoofdstuk 3 De CREM Organisatie ....................................................................................................................... 24

H3.1 Model CREM organisatie ..................................................................................................................... 24

H3.2 Organisatiestructuur CREM ................................................................................................................. 25

H3.3 Centralisatie ............................................................................................................................... .......... 30

H3.4 Sourcing ............................................................................................................................... ................ 35

H3.5 Procesmanagement ............................................................................................................................. 36

H3.6 Bedrijfscultuur ............................................................................................................................... ...... 37

H3.7 Conclusie Hoofdstuk 3 ......................................................................................................................... 38

Hoofdstuk 4 Onderzoeksopzet praktijkonderzoek................................................................................................ 42

H4.1 Theoretisch kader ............................................................................................................................... . 42

H4.2 Onderzoeksopzet ............................................................................................................................... .. 46

H4.3 Data verzamelingsinstrument.............................................................................................................. 48

H4.4 Conclusie onderzoeksopzet praktijkonderzoek ................................................................................... 49

Hoofdstuk 5 Databeschrijving interview CREM managers ................................................................................... 52

H5.1 Resultaten Algemeen........................................................................................................................... 52

H5.2 Resultaten CRE strategie ..................................................................................................................... 54

H5.3 Resultaten CREM Organisatie.............................................................................................................. 55

H5.4 Resultaten Sourcing ............................................................................................................................. 58

H5.5 Resultaten thema centralisatie............................................................................................................ 60



P a g i n a | XXII De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

H5.6 Resultaten thema procesmanagement................................................................................................ 60

H5.7 Resultaten thema bedrijfscultuur ........................................................................................................ 62

H5.8 Conclusie interviews CRE managers .................................................................................................... 63

Hoofdstuk 6 CREM Organisatie volgt CRE strategie ............................................................................................. 66

H6.1 Resultaten CRE adviseurs .................................................................................................................... 66

H6.2 Crosscase analyse CRE managers ........................................................................................................ 70

H6.3 Model / Theorie vorming..................................................................................................................... 72

H6.4 Conclusie evaluatiemodellen ............................................................................................................... 78

Hoofdstuk 7 Conclusies & Aanbevelingen ............................................................................................................ 80

H7.1 Conclusies ............................................................................................................................... ............. 80

H7.2 Reflectie onderzoek ............................................................................................................................. 82

H7.3 Aanbevelingen voor het CREM ............................................................................................................ 84

H7.4 Suggesties voor vervolgonderzoek ...................................................................................................... 85

Literatuurlijst............................................................................................................................... .......................... 87



TJF Ploumen P a g i n a | XXIII

Bijlage Scriptie: De afstemming van de CREM organisatie op de CRE strategie .................................................. 92

Bijlage 1.1 Interview ontwikkeling in het CREM........................................................................................... 92

Bijlage 2.1 Evolutie van het CREM volgens Joroff et al. (1993) .................................................................... 93

Bijlage 2.2 Drijvende krachten Tregoe en Zimmermann (1980) .................................................................. 94

Bijlage 3.1 Macro organisatiestructuren...................................................................................................... 96

Bijlage 5.1 Blanco Interview CREM afdeling............................................................................................... 101

Bijlage 5.2 Interview ABN Amro ................................................................................................................. 103

Bijlage 5.3 Interview Philips ....................................................................................................................... 107

Bijlage 5.4 Interview Shell .......................................................................................................................... 111

Bijlage 5.5 Interview bedrijf 2 .................................................................................................................... 115

Bijlage 5.6 Interview KPN ........................................................................................................................... 119

Bijlage 5.7 Interview Schiphol Real Estate.................................................................................................. 123

Bijlage 5.8 Interview RGD........................................................................................................................... 127

Bijlage 5.9 Interview Bedrijf 1 .................................................................................................................... 131

Bijlage 5.10 Overzichtstabel interviews CREM managers.......................................................................... 135

Bijlage 6.1 Blanco Interview CREM adviseurs ............................................................................................ 137

Bijlage 6.2 Interview JLL ............................................................................................................................. 139

Bijlage 6.3 interview Cushmann &Wakefield ............................................................................................ 141

Bijlage 6.4 Interview CBRE.......................................................................................................................... 143

Bijlage 6.5 Interview Redept ...................................................................................................................... 146

Bijlage 6.6 Crosscase analyse CRE adviseurs.............................................................................................. 149

Bijlage 6.7 Overzichtstabel interviews met CRE adviseurs ........................................................................ 156

Bijlage 6.8 Crosscase analyse CRE managers ............................................................................................. 159

Bijlage 6.9 Evaluatiemodellen CRE strategie & organisatie CREM............................................................. 165

Bijlage 7 Definities toegepaste begrippen.................................................................................................. 180





P a g i n a | 2 De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

Hoofdstuk 1 Inleiding
In het eerste hoofdstuk wordt een introductie gegeven over het Corporate Real Estate Management, vanaf nu
aangeduid als het CREM, en wordt de opzet van het onderzoek inzichtelijk gemaakt. Dit aan de hand van
relevante literatuur, het probleemkader, het onderzoeksdoel en de hoofd en deelvragen. Tenslotte wordt de
praktische en theoretische relevantie van dit onderzoek nader toegelicht.

H1.1 Introductie
Bedrijven hebben huisvesting nodig voor zowel de medewerkers als de productie processen. Er bestaan grote
verschillen in afmetingen en types benodigd vastgoed, waarbij de locatie ook niet onbelangrijk is. Het CREM is
een relatief jong vakgebied en vaak wordt de term gebruikt zonder een duidelijke definitie. De definitie die in dit
onderzoek wordt gehanteerd is:

“CREM is het management van de corporate real estate portefeuille door het afstemmen van de portefeuille en
de geleverde diensten op de kerntaken en bedrijfsprocessen, met als doel maximaal toegevoegde waarde te
bereiken voor het bedrijf om zo bij te dragen aan de algemene prestaties en het bedrijfsresultaat” (Dewulf,
Krumm, & Jonge, 2007).

De definitie geeft aan dat het CRE de kernactiviteiten alleen optimaal kan ondersteunen indien de bedrijfsmissie
ondersteund wordt. De evolutie van het CREM laat een veranderende rol zien voor het CREM van opdrachtgever
naar bedrijfsstrateeg (Joroff et al., 1993). Het CRE werd namelijk eerst gezien als kostenpost en van secundair
belang voor de meeste grote ondernemingen. Een gevolg hiervan was dat de nadruk van het CREM op de
technische aspecten van de vastgoedportefeuille lag. Dit was onder andere te verklaren doordat het CRE niet tot
de kernactiviteiten van de meeste bedrijven behoorde. Hoewel het CRE tegenwoordig nog steeds niet tot de
kernactiviteiten van veel bedrijven behoort, wordt het CRE nu wel vaker als een strategisch middel beschouwd
en benut. Dit heeft ertoe geleidt dat het CRE nu gezien wordt als 5e productiemiddel, naast: Personeel, Kapitaal,
Technologie, Informatie & Communicatie (Appel Meulenbroek H. , 2014). Dit vereist een andere houding van het
CREM.Waar de houding eerst afwachtend was met besluiten op ad hoc basis, dient deze nu proactief te zijn met
besluiten op basis van een strategisch plan (Zaiton, 2008). Voor het opstellen van een strategisch plan is
strategievorming uiteraard essentieel. De strategie voor het CRE dient gebaseerd te zijn op de algemene
bedrijfsstrategie en de kernwaarden van het bedrijf (Ramakers, 2008).

Nu het CREM voor (een aantal) bedrijven van strategisch belang is geworden, is belangrijk dat het CREM zo
effectief mogelijk te werk gaat. Het beoogde doel van het CREM is toegevoegde waarde creëren voor het bedrijf.
Om de effectiviteit en hiermee de prestaties van het CREM te kunnen meten, dient de toegevoegde waarde van
het CREM inzichtelijk gemaakt te worden. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de toegevoegde
waarde door het CRE en de toegevoegde waarde door het CREM. Het CRE kan op twee manieren toegevoegde
waarde creëren, namelijk één door waardevermeerdering van het CRE en twee door het CRE te benutten voor
operationele doeleinden (Stadlhofer, 2010). Bij de toegevoegde waarde van het CREM is het van belang om te
benadrukken dat er zowel financiële indicatoren als niet financiële indicatoren zijn (Krumm & Vries, 2003).
Hierbij zijn de financiële indicatoren makkelijker te meten, zoals de bereikte kostenbesparing vanwege het
outsourcen van bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld het onderhoud van het CRE. De niet financiële indicatoren
zijn bijvoorbeeld de toegenomen kennis en expertise door het centreren van alle CRE activiteiten op een afdeling
binnen de algemene organisatiestructuur. De toegenomen kennis en expertise van de CREM afdeling is moeilijk
met financiële indicatoren te meten maar kan van wezenlijk belang zijn voor het algemene bedrijfsresultaat.

Het CREM heeft niet alleen te maken met een veranderende rol en houding, ook het klimaat waarbinnen het
CREM opereert is de afgelopen decennia sterk veranderd. Vooral de kantorenmarkt is ingrijpend veranderd. Zo
was er begin 2000 nog een enorme vraag naar kantoren en werden er veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd.
In 2007 brak de vastgoedcrisis in de VS uit, wat uiteindelijk ook gevolgen had voor Europa en leidde tot een
algemene economische crisis.
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De ontwikkelingen in de vastgoedmarkt benadrukken dat strategievorming van toenemend belang is voor het
CREM. Dit belang is tweeledig, enerzijds om te kunnen reageren op trends vanuit de markt en anderzijds om op
structurele wijzigingen in de markt te reageren. Een onderzoek van McDonagh (2008) onder 476 CRE managers
in New Zealand laat zien dat het aantal CREM afdelingen met een strategisch plan voor het CRE gestegen is, van
50% in 1992 naar 71% in 2005. In een interview met de heer L. Bos, een CRE consultant komt naar voren dat het
CREM in veel bedrijven, de afgelopen jaren sterk veranderd is en meer complex geworden, zie bijlage 1. Dit heeft
invloed gehad op de organisatie van het CREM, met name de mate van outsourcing is sterk toegenomen. Zo
hebben grote bedrijven als BBC, BP, Coca Cola, Emap, Deutsche Bank, France Telecom en Suez, sinds 2005 het
Facility management uitbesteedt aan externe partijen (Zúñiga, 2005). Echter wordt voor een groot aantal
bedrijven de CREM organisatie bepaald door het verleden zonder bewuste of goed doordachte keuzes. Vandaar
dat er een grote verscheidenheid ontstaan is op de wijze waarop het CRE gemanaged wordt (Frederix, 2005).

Verband tussen CRE strategie & Organisatie
In de bestaande onderzoeken is er reeds veel aandacht besteed aan het afstemmen van de CRE strategie op de
bedrijfsstrategie, maar er is nog weinig tot geen onderzoek verricht naar de relatie tussen de CRE strategie en
de CREM organisatie. In het model van Kampf Dern & Pfnur (2014) wordt een opzet voor de CREM organisatie
weergegeven, zie figuur 1.1.1. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de externe en interne factoren die
van invloed zijn op een CREM afdeling. Het CREMwordt opgedeeld in vier elementen namelijk: De CREM targets,
CREM controling, de CREM strategie en de CREM organisatie.

CREM targets zijn doelen die het CREM vanuit de directie of raad van bestuur opgelegd krijgt. Deze targets dienen
bij te dragen aan de algemene bedrijfsdoelen en dienen in lijn te staan met de bedrijfsstrategie en kernwaarden.
Dit kunnen bijvoorbeeld targets zijn met betrekking tot kosten besparing, duurzaamheid en afmeting van de
CREM organisatie. Met behulp van deze targets worden de prestaties van het CREM gemeten (Lindholm, 2008).
De targets van het CREM kunnen grote gevolgen hebben voor de andere drie elementen: CREM strategieën,
CREM controlling en de CREM organisatie (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

CREM controlling zijn alle onderdelen die zorgen voor informatie en communicatie zodat het management
proces goed kan verlopen en dat er controle en sturing plaats kan vinden. Door het gebruik van CREM
controllingsystemen wordt er op een doelmatige en efficiënte manier gewerkt op de verschillende niveaus
binnen het CREM. Doordat het CRE vanuit meerdere perspectieven benaderd wordt en samenwerkt met
verschillende disciplines, ontstaat er een grote druk op de CREM controllingsystemen. De verschillende
perspectieven zijn: de klant, de investeerder en de gemeenschap (Lindholm, 2008).

CRE strategieën zijn de strategieën die betrekking hebben op het CRE. Deze strategieën dienen in lijn te staan
met de algemene bedrijfsstrategie en dienen bij te dragen aan de realisatie van de CREM targets. De CRE
strategieën zijn onder te verdelen in lange termijn strategieën en korte termijn strategieën. De zeven CRE
strategieën1 van Lindholm, Gibler, & Leväinen (2006) zullen als basis worden gebruikt in dit onderzoek waaraan
nog een achtste actuele strategie aan toegevoegd is. In deze achtste CRE strategie staat duurzaamheid centraal.
Duurzaamheid is op dit moment een belangrijk onderwerp omdat het maatschappelijk verantwoord
ondernemen van toenemend belang is (MVO Nederland, 2013).

1 De zeven CRE strategieën zijn: 1. Kostenbesparing, 2. Marketing & Verkoop, 3. Innovaties, 4. Medewerkerstevredenheid,
5. Productiviteit, 6. Flexibiliteit en 7. Waardestijging van het CRE.
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De CREM organisatie wordt in het model opgesplitst in vijf onderdelen namelijk: Proces management, HR/
Cultuur, Organisatiestructuur, Sourcing en Centralisatie. Deze onderdelen zijn allen van invloed op de organisatie
van het CREM. Het Procesmanagement richt zich op het waarborgen van de kwaliteit bij de te leveren diensten
of producten en het element HR/Culture beschrijft met name het verleden met de historische ontwikkelingen en
beslissingen die van invloed waren op het CREM. Bij het onderdeel Sourcing wordt toegelicht welke activiteiten
uitbesteedt kunnen worden bij externe partijen en welke activiteiten beter intern georganiseerd dienen te
worden, of als derde optie op welke gebieden er een samenwerkingsverband kan worden gevormd. Het
onderdeel Centralisatie gaat vooral over de zeggenschap van het CREM. Dit is sterk afhankelijk van de positie
binnen de algemene organisatiestructuur van het bedrijf. Vandaar dat centralisatie een onderdeel is dat invloed
heeft op de organisatie van het CREM.

Figuur 1.1.1 Model van de invloeden op het CREM (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

Kämpf Dern & Pfnür (2014) beschrijven een sterke relatie tussen CREM targets, CREM strategieën, CREM
controlling en de CREM organisatie. Al deze onderdelen vereisen grote kennis van de bedrijfsstrategie en
bedrijfsdoelen (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

Dit onderzoek zal zich richten op de mogelijke relatie tussen CRE strategieën en de CREM organisatie. Het
onderzoek laat de invloed van CREM targets en CREM controlling buiten beschouwing. Deze inkadering van
onderdelen die invloed hebben op het CREM is noodzakelijk. Dit omdat indien alle factoren worden
meegenomen de omvang van het onderzoek te groot wordt, waardoor er inhoudelijk te weinig ingezoomd kan
worden op de individuele onderdelen. Verder is de relatie tussen CRE strategieën en de CREM organisatie nog
nauwelijks onderzocht, binnen het vakgebied van het CREM. Binnen andere vakgebieden, zoals bedrijfskunde, is
de relatie tussen organisatiestructuur en de bedrijfsstrategie wel al grondig onderzocht. Zo stelt Chandler een
bedrijfseconoom in 1962 al (Chandler, 1962):

“Structure follows strategy”

Nu is het interessant om te onderzoeken of deze uitspraak van Chandler (1962) ook geldt voor de organisatie van
het CREM. Dit zou betekenen dat wanneer er een CRE strategie wijziging of evaluatie plaats vindt de organisatie
van het CREM dient te veranderen om zo de CRE strategie optimaal te implementeren.
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Frederix (2005) heeft naar het onderdeel CREM organisatie al onderzoek verricht. In dat onderzoek van Frederix
(2005) wordt een model beschreven voor het inrichten van de CREM organisatie, met als doel maximale
toegevoegde waarde bereiken door het CREM. Hierbij zijn met name de factoren die een CREM organisatie
onderscheiden relevant voor dit onderzoek. Voor het inrichten van de CREM organisatie onderscheidt Frederix
(2005) vier belangrijke factoren: 1.Mate van (de)centralisatie van zeggenschap, 2. Mate van (de)centralisatie van
activiteiten, 3.Mate en gebruik van outsourcing, 4. Beheersing & aansturing. Deze factoren komen in hoofdlijnen
overeenmet de eerder genoemde factoren uit hetmodel van Kämpf Dern& Pfnür (2014) voor het karakteriseren
van een CREM organisatie (zie figuur 1.1.1). Zo relateert de eerste factor de mate van centralisatie van
zeggenschap aan het onderdeel organisatiestructuur. De tweede factor mate van centralisatie van activiteiten is
gerelateerd aan het onderdeel centralisatie. De derde factor mate en gebruik van outsourcing is gerelateerd aan
het onderdeel Sourcing. De vierde factor beheersing & aansturing is gerelateerd aan het onderdeel
procesmanagement in het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014). In het onderzoek van Frederix (2005) zijn acht
casestudies verricht waarin het niet mogelijk bleek om maximaal toegevoegde waarde te bereiken door het
CREM op basis van alleen organisatorische keuzes. Frederix (2005) geeft wel aan, welke elementen voor
toegevoegde waarde worden ondersteund als gevolg van organisatorische keuzes bij het vormen van de CREM
organisatie.

Stoy en Kytzia (2004) hebben onderzoek verricht naar de positie binnen de algemene (macro)
organisatiestructuur en de mate van zeggenschap die een CREM afdeling moet hebben, wanneer de toegepaste
CRE strategie die van kostenbesparing is. Hierbij worden een aantal belangrijke factoren geïdentificeerd waar de
CREM afdeling dan invloed op moet hebben, namelijk: de boekwaarde van het CRE op de bedrijfsbalans, de
afschrijvingen op het CRE, de onderhoudsstrategieën, het doel van de vastgoedeigenaar en de mate van
outsourcing. In het onderzoek van Stoy en Kytzia (2004) wordt de CREM organisatie opgesplitst in drie
onderdelen, namelijk: 1. Het senior management, 2. De CRE afdeling en 3. De persoon verantwoordelijk voor het
specifieke CRE object. Vervolgens worden deze bestuurslagen gekoppeld aan drie doelen: 1. Het financiële doel,
2. Het fysieke doel en 3. Het sociale doel (Stoy & Kytzia, 2004). Het onderzoek beperkt zich tot de CRE strategie
van kostenbesparing, waarbij alle factoren die van belang zijn voor een goede implementatie van deze CRE
strategie inzichtelijk gemaakt worden. De mogelijke gevolgen van andere CRE strategieën worden niet
onderzocht.

H1.2 Probleem kader
Nu de rol van het CREM voor bedrijven strategisch belangrijk is geworden en berust op een strategisch plan, is
het van belang dat de CRE strategie afgestemd wordt op de bedrijfsstrategie. Uit de bestaande literatuur blijkt
namelijk dat alleen op deze wijze maximale toegevoegde waarde van het CREM bereikt kan worden. Naar deze
afstemming is reeds veel onderzoek verricht, terwijl naar de afstemming van de CREM organisatie op de CRE
strategie nog nauwelijks onderzoek is verricht. De relatie tussen organisatie en de strategie wordt in andere
vakgebieden zoals bedrijfskunde al verondersteld en is al uitgebreid onderzocht. Wel wordt de relatie tussen de
CREM strategie en de CREM organisatie door verschillende onderzoekers erkend zoals Kämp Dern & Pfnür
(2014). In bestaande onderzoeken wordt er niet verder op ingegaan of bijvoorbeeld een bepaalde strategie een
specifieke organisatie vereist? Vandaar dat dit onderzoek inzicht wil bieden in de relatie tussen de CRE strategie
en de CREM organisatie.

Voor de organisatie van het vastgoedmanagement onderscheidt Van Driel (2010) drie verschillende niveaus: 1.
Het strategisch niveau, 2. Het tactisch niveau en 3. Het operationeel niveau. Het uitgangspunt van het CREM is
het algemene bedrijfsdoel en de kernwaarden van het bedrijf te vertegenwoordigen. Vanuit dit kader werkt het
CREMnaar een strategisch plan voor de CRE portefeuille op een strategisch niveau. Hiernawordt op het tactische
niveau het beleid bepaald per vastgoed object. Op het operationele vlak wordt een specifiek vastgoedobject
gemanaged waarbij het beleid en de kaders vanuit het tactische vlak gevolgd worden. Dit onderzoek zal zich
vooral focussen op het strategische en tactische niveau, omdat voor deze niveaus strategievorming het meest
relevant is (Van Driel, 2010).
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Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een evaluatiemodel, dat de CREM afdeling van grote bedrijven
ondersteunt in het optimaal afstemmen van de CREM organisatie op de gekozen CRE strategie.

Hoofdvraag
Hoe kan de organisatie van het CREM optimaal afgestemd worden op de gekozen CRE strategie?

Deelvragen
1. Wat is corporate real estate management (CREM) en wat zijn de bestaande CRE strategieën?
2. Hoe kan een CREM organisatie worden gekarakteriseerd?
3. Wat is de relatie tussen de CRE strategieën en de CREM organisatie?
4. Op welke wijze kan de organisatie van het CREM afgestemd worden op de gekozen CRE strategie?
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H1.3 Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet geeft weer welke stappen zijn genomen tijdens het onderzoek om het beschreven
onderzoeksdoel te bereiken. Het is een exploratief onderzoek, waarbij er eerst een literatuurstudie wordt
verricht en vervolgens worden de ontstane hypotheses door middel van exemplarische voorbeelden getoetst in
de praktijk. Deze vermoedens hebben betrekking op de mogelijke relatie tussen de toegepaste CRE strategie en
de organisatie van het CREM. De resultaten van het praktijkonderzoek vormen in combinatie met de bestaande
literatuur, de basis voor het opstellen van een beslismodel. Dit beslismodel dient dan inzicht te bieden in het
afstemmen van de organisatie van het CREM op de toegepaste CRE strategie. Voor een grafische weergave van
de onderzoeksopzet, zie figuur 1.3.1.

H2 CREM & Strategie
In dit hoofdstuk wordt het management van het CRE beschreven in de volgende onderdelen: de definitie van het
CREM, de geschiedenis van het CREM, de ontwikkeling van het CREM, het strategisch denken, bestaande CRE
strategieën, afstemming van CRE strategie op de algemene bedrijfsstrategie en de toegevoegde waarde van het
CREM. Deze beschrijving vindt plaats op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur.

H3 De CREM Organisatie
Hoofdstuk 3 beschrijft de bestaande organisatiestructuren voor bedrijven in het algemeen. De organisatie van
het CREM wordt beschreven aan de hand van de factoren naar het model van Kämpf Dern & Pfnür, (2014): De
centralisatie van besluitvorming, CRE sourcing, procesmanagement, de organisatiestructuur en de invloed van
de bedrijfscultuur op het CREM. Dit ook op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur.

H4 Onderzoeksopzet praktijkonderzoek
Hoofdstuk 4 beschrijft het theoretisch kader van het onderzoek. Aan de hand van dit theoretisch kader is een
dataverzamelingsmodel opgesteld. Er worden in totaal twee groepen onderzoekseenheden vergeleken. In de
eerste groep onderzoekseenheden worden de CREM afdelingen, die dienen als exemplarische voorbeelden
geïnterviewd. Hierbij wordt indirect de mogelijke relatie onderzocht tussen de CRE strategie en de organisatie
van het CREM. De tweede groep onderzoekseenheden zijn CRE adviseurs die direct gevraagd worden naar de
mogelijke relatie. De onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 5 en 6 beschreven.

H5 Databeschrijving praktijkonderzoek CRE managers
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de CREM afdelingen die dienen als exemplarische
voorbeelden. De betreffende CRE managers worden geïnterviewd over alle opgestelde onderzoeksthema’s en
factoren uit het theoretisch kader beschreven in hoofdstuk 4.

H6 Relatie CRE strategie & organisatie CREM
In dit hoofdstuk wordt de link gelegd tussen de CREM organisatie en de CRE strategieën. Dit vindt plaats door de
bestaande wetenschappelijke literatuur en de resultaten van het praktijkonderzoek aan elkaar te koppelen.
Vandaar dat eerst de resultaten van de case studies verricht onder CRE adviseurs geanalyseerd worden. De CRE
adviseurs is immers direct naar de mogelijke relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM
gevraagd. Vervolgens vindt er een crosscase analyse plaats onder de CREM afdelingen die als exemplarische
voorbeelden dienen, om zo demogelijke relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM af te leiden.
Dit zodat uiteindelijk een evaluatiemodel opgesteld kan worden voor het afstemmen van de CREM organisatie
op de gekozen CRE strategie.

H7 Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Eerst worden de onderzoeksvragen
en doelstellingen geëvalueerd. Vervolgens worden een aantal aanbevelingen gegeven voor het implementeren
van CRE strategieën. Tenslotte worden er nog suggesties gegeven voor toekomstig onderzoek.
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Figuur 1.3.1 Grafische weergave onderzoeksopzet scriptie.
* De cijfers geven weer in welk hoofdstuk de specifieke deelvragen beantwoordt worden.

H1.4 Praktische en wetenschappelijke relevantie
De relevantie van dit onderzoek is op te splitsen in twee delen, namelijk de wetenschappelijke relevantie en de
praktische relevantie. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat het inzicht geeft in de organisatie
van het CREM afhankelijk van de gekozen CRE strategie. Er is tot op heden nog weinig wetenschappelijk
onderzoek verricht naar de relatie tussen een CRE strategieën en de organisatie van het CREM. Dit onderzoek
geeft niet alleen de bestaande relevante literatuur weer op dit gebied maar levert ook een bijdrage aan de
afstemming van de organisatie van het CREM afhankelijk van de gekozen CRE strategie.

De praktische relevantie van dit onderzoek is dat er aanbevelingen geformuleerd worden over de afstemming
tussen de organisatie van het CREM en de gekozen CRE strategie. Het onderzoek hoopt hiermee bij te dragen
aan een betere afstemming van de organisatie van het CREM op de CRE strategie. De uiteindelijke aanbevelingen
zullen niet voor ieder bedrijf van toepassing zijn. Dit omdat de exemplarische voorbeelden gebruikt in het
onderzoek, bestaan uit CREM afdelingen van grote bedrijven die een divisiestructuur hebben als macro
organisatiestructuur. Het uiteindelijke evaluatiemodel zal toepasbaar zijn op CREM afdelingen bij grote bedrijven
gevestigd in Nederland, die verwant zijn aan de CREM afdelingen, die dienen als exemplarische voorbeelden.

Analyse data interviews

Theoretisch model

Literatuuronderzoek

H2 CREM & Strategie
1. Wat is corporate real estate
management (CREM) en wat zijn de
bestaande CRE strategieën?

H1 Onderzoeksopzet

H3 De CREM organisatie
2. Hoe kan een CREM organisatie
worden gekarakteriseerd?

H4 Onderzoeksopzet praktijkonderzoek.
3. Wat is de relatie tussen de CRE strategieën
en de CREM organisatie?

H5 Databeschrijving CRE managers.
H6 Relatie CRE strategie & organisatie CREM.
4. Wijze waarop er afstemming van de CREM
strategie en de CREM organisatie plaats vindt?

H7 Conclusies en aanbevelingen
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Hoofdstuk 2 CREM & STRATEGIE
In het tweede hoofdstuk wordt allereerst het begrip CREM nader verklaard. Vervolgens wordt de ontwikkeling
van het CREM uitgelegd en de gevolgen hiervan voor de taken en de positie van het CREM. Vanwege het
toenemende belang van strategieën wordt de manier waarop strategieën tot stand komen nader toegelicht.
Tenslotte wordt de wijze waarop het CREM zorgt voor toegevoegde waarde voor het algemene bedrijfsresultaat
toegelicht.

H2.1 Het CREM
Zoals reeds beschreven hebben bedrijven huisvesting nodig voor hun primaire productie processen en personeel.
Er bestaat een grote verscheidenheid aan bedrijven en hiermee ook aan het benodigd vastgoed. De grote
verscheidenheid aan vastgoed vereist specialistische kennis enmanagement, vandaar het ontstaan van de CREM
afdelingen. De definitie die wordt aangehouden in dit onderzoek voor het CREM is:

“CREM is het management van de corporate real estate portefeuille door het afstemmen van de portefeuille en
de geleverde diensten op de kerntaken en bedrijfsprocessen, met als doel maximaal toegevoegde waarde te
bereiken voor het bedrijf om zo bij te dragen aan de algemene prestaties en het bedrijfsresultaat` (Dewulf,
Krumm, & Jonge, 2007).

Nu het begrip CREM gedefinieerd is, is het van belang om aan te geven welke onderdelen van invloed zijn op het
CREM. Hiervoor onderscheidt De Jonge (1996) vier verschillende managementonderdelen, waarbij er
verschillende focussen en perspectieven bestaan. De managementonderdelen zijn: Algemeen management,
Asset management, Facility management en financieel management. Bij deze managementonderdelen kan de
nadruk liggen op de strategische focus of op de operationele focus. Tevens zijn er twee perspectieven mogelijk,
namelijk het bedrijfsperspectief en het vastgoedperspectief, zie figuur 2.1.1. Traditioneel heeft het CREM een
operationele focus, met als gevolg dat de belangrijkste managementonderdelen het facility management en het
financieel management zijn. In de praktijk zullen de vier managementonderdelen een zekere overlap hebben en
niet volledig in zelfstandige onderdelen te onderscheiden zijn. De komende paragraven zullen toelichten dat het
CREM een shift gemaakt heeft van een operationele focus naar een meer strategische focus. Bij de strategische
focus ligt de nadruk van het CREMmet name op het algemeen management en het asset management.Wanneer
er sprake is van een strategische focus, spelen de overige managementonderdelen het facility management en
het financieel management nog steeds een rol in het model van De Jonge (1996).

Figuur 2.1.1 Managementmodel van het CREM (De Jonge, 1996).

Vastgoed
perspectief

Algemeen
Management

Asset
Management

Facility
Management

Bedrijfs
perspectief

Strategische
focus

Financieel
Management

CREM

Operationele
focus
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Verschillende niveaus binnen het CREM
Binnen het CREM zijn er verschillende niveaus te onderscheiden. Zo onderscheidt de piramide van Van Driel
(2010) specifiek voor het CREMdrie verschillende niveaus, namelijk: 1. Strategisch, 2. Tactisch en 3. Operationeel.
Zoals reeds eerder toegelicht is het operationele niveau voor dit onderzoekminder relevant, omdat op dit niveau
geen strategievorming plaatsvindt. Wel is het operationele niveau belangrijk voor het onderscheiden van de
organisatie. Zo wordt op het strategische niveau, strategie geformuleerd die van toepassing is op de gehele
vastgoedportefeuille. Het formuleren van de strategie wordt verricht door het managementteam van de CREM
afdeling. Op het tactische niveau wordt het beleid uitgestippeld dat in lijn staat met de strategie. Hierbij wordt
er al meer op pandniveau gesproken maar is de volledige portefeuille ook van belang. Op het tactische niveau
bevinden zich de asset managers die verantwoordelijk zijn voor een aantal panden uit de portefeuille. Op het
operationele niveau is voornamelijk het facility management van belang. Hierbij zijn locatiemanagers
verantwoordelijk voor een specifiek pand uit de portefeuille (Van Driel, 2010).

Figuur 2.1.2 Vastgoedpiramide met de verschillende niveaus binnen het CREM (Van Driel, 2010).

Evolutie van CREM
Het CREM heeft de afgelopen decennia, vanwege de eerder beschreven ontwikkelingen zoals het toenemend
belang van strategievorming, een professionalisering doorgemaakt. Het is nu van belang om te beschrijven wat
de gevolgen zijn van die ontwikkelingen voor de organisatie van het CREM. De evolutie van het CREMwordt door
Joroff et al. (1993) beschreven in vijf stadia, zie figuur 2.2.3. De evolutie laat een veranderende rol zien voor het
CREM van opdrachtgever (Taskmaster) naar bedrijfsstrateeg (Business strategist). Hoewel er sprake is van een
stijgende trap, betekent dit niet dat de taken die het CREMals opdrachtgever vervulden, nietmeer vervult dienen
te worden door het CREM met de houding als bedrijfsstrateeg. Het model laat wel duidelijk zien dat
strategievorming van toenemend belang is in de evolutie van het CREM. De vijf stadia van de evolutie van het
CREM worden in bijlage 2.1 uitgebreid beschreven (Joroff et al., 1993).
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In het eerste stadium houdt het CREM zich vooral bezig met de technische aspecten van de vastgoedportefeuille.
Terwijl in het laatste stadium het CREM redeneert vanuit de bedrijfsmissie, waardoor de strategische aspecten
met name van belang zijn. In de evolutie van het CREM is ook de houding van het CREM gewijzigd. Waar deze
houding eerst afwachtend was met besluiten op ad hoc basis, is deze houding nu proactief met besluiten op
basis van een strategisch plan. De organisatie van het CREM is mede door de evolutie van het CREM veranderd.
Zo is er bij het stadium van opdrachtgever nauwelijks sprake van outsourcing en bestaat de algemene
organisatiestructuur van het bedrijf uit een functionele structuur waarin het CREM een centrale positie vervult
(Krumm, 1999). Terwijl bij het CREM als Bedrijfsstrateeg (Business Strategist) de operationele processen vaak
grotendeels uitbesteedt zijn en de functionele organisatiestructuur niet meer toereikend is (Krumm, 1999).

Business Strategist
Voorstuwing
bedrijfsmissie

Entrepreneur
Afstemming op
de markt

Dealmaker
Standaardisering
gebouwgebruik

Controller
minimalisering

Taskmaster Gebouwkosten
Uitrusting
gebouwen
Geen kosten Afschrijvingen Afschr. + rente Marktconf. Huur Intern rendement
Techn. Informatie Kostengegevens Normgegevens Marktgegevens Trendgegevens

Tijd
Figuur 2.1.3 Grafische weergave evolutie van het CREM (Joroff et al, 1993).

H2.2 Strategie ontwikkeling
Strategievorming krijgt steeds meer prioriteit binnen het CREM. Onderzoek van McDonagh (2008) onder 476
asset managers in New Zealand laat zien dat het aantal CREM afdelingen met een strategisch plan voor het CRE
gestegen is, van 50% in 1992 naar 71% in 2005. Vandaar dat het relevant is om de bestaande CRE strategieën en
modellen toe te lichten. Allereerst is het van belang om het algemene begrip strategie nader toe te lichten. Dit
omdat het begrip strategie tegenwoordig in verschillende contexten gebruikt wordt, vaak zonder een duidelijke
definitie. De definitie van het begrip strategie die in dit onderzoek wordt gehanteerd is:

“De strategie van een organisatie is het patroon van keuzen binnen die organisatie met betrekking tot de te
realiseren doelen, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daarvoor ingezet kunnen worden
voor de organisatie als geheel” (Van Aken, 2002).

Aangezien de CRE strategie gebaseerd dient te zijn op de bedrijfsstrategie, is het relevant om eerst aan te geven
hoe een strategie tot stand komt en geformuleerd wordt. Het fundament voor de algemene bedrijfsstrategie is
gebaseerd op de bedrijfsmissie. Vanuit deze missie, die ook wel als de primaire functie van het bedrijf wordt
beschouwd, worden de algemene visie en de kernwaarden opgesteld. De visie en de kernwaarden van het bedrijf
bevatten de ambities, het beleid en dewaarden en normen.Met deze elementen is hetmogelijk om een strategie
te formuleren om de gewenste ambities te realiseren. Voor het realiseren van deze ambities zijn de
bedrijfsmiddelen benodigd die zich daarom onderaan in de piramide bevinden. Dit wordt grafisch weergegeven
in de piramide van Nieuwenhuis (2002), zie figuur 2.2.1.
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De vastgoedstrategie moet namelijk in lijn zijn met de algemene bedrijfsstrategie en dient ook gebaseerd te zijn
op de missie en visie van het bedrijf. Slechts zo kan er maximale toegevoegde waarde door het CREM voor het
algemene bedrijfsresultaat worden behaald (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007).

Figuur 2.2.1 Piramide bedrijfsstrategie (Nieuwenhuis, 2002).

Om de strategievorming te kunnen ordenen en richting te geven, zijn er verschillende modellen ontwikkeld. Het
strategisch denken wordt geordend in drie onderdelen naar het model van Swayne et al. (2006) namelijk:
Strategisch denken, strategie ontwikkeling en strategie implementatie, zie figuur 2.3.2. Het model helpt
bedrijven bij het vormen van strategie, waarbij benadrukt dient te worden dat strategievorming een
iteratiefproces is waarbij er continu evaluaties en aanpassingen gemaakt dienen te worden. De gemaakte
plannen zullen namelijk niet alle toekomstige problemen en ontwikkelingen voorzien. Het proces van strategie
ontwikkeling bestaat uit een situatie analyse, het formuleren van strategieën en het formuleren van plannen
voor de implementatie van de strategieën, zie figuur 2.3.2.

Figuur 2.3.2 Strategic thinking map (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).
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Het strategisch denken vormt de start van het strategievormingsproces dat vooral gericht is op externe factoren.
Hierbij wordt bestaande informatie geanalyseerd en worden bestaande aannames in twijfel getrokken. Met
behulp van deze analyses en informatie worden nieuwe ideeën gegenereerd die de basis vormen van de nieuwe
strategie (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).

Het proces van strategie ontwikkeling van Swayne, Duncan & Ginter (2006) komt overeen met een ander veel
toegepast strategievormingsmodel namelijk het model van Grünig & Kühn (2006). Hierbij wordt ook eerst een
situatie analyse uitgevoerd waarbij zowel de interne als de externe factoren van belang zijn, die effect kunnen
hebben op de strategie. Vervolgens wordt er een algemene bedrijfsstrategie geformuleerd die dan vertaald dient
te worden naar strategieën voor de specifieke bedrijfsonderdelen. De bedrijfsonderdelen zijn bijvoorbeeld
personeelszaken, ICT of de CREM afdeling. Om de gewenste strategie te implementeren dient beleid
geformuleerd te worden. Het strategisch planvormingsproces is hiermee nog niet afgerond. Het geformuleerde
beleid dient vervolgens geëvalueerd te worden. Aan de hand van deze evaluatie dient de strategie eventueel
aangepast te worden (Grünig & Kühn, 2006).

Bij de strategie implementatie is het van belang dat de geformuleerde actieplannen uitgevoerd worden. Na het
implementeren van een nieuwe strategie dient er direct een evaluatie plaats te vinden. Na deze evaluatie begint
het hele strategisch denkproces opnieuw (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006).

Strategievorming en Afstemming
Bij strategievorming en strategieafstemming worden vaak de drijvende krachten van Tregoe & Zimmerman
(1980) als basis gebruikt. Tregoe & Zimmerman (1980) beargumenteren dat elke strategie vertaald dient te
worden naar de toekomstige producten en toekomstige afzetmarkten. Het specificeren van het bereik van de
producten en de gewenste afzetmarkten, vormt de basis voor het inzichtelijk maken van de benodigde fysieke
middelen om zo de bedrijfsstrategie te ondersteunen. Daarom dient altijd de CRE strategie, de bedrijfsstrategie
te ondersteunen. Alle bedrijfsactiviteiten, middelen, structuur en plannen zijn terug te leiden tot de drijvende
krachten achter het geleverde product of dienst. Hierbij worden negen drijvende krachten geïdentificeerd door
Tregoe & Zimmerman (1980), zie tabel 2.2.1. Deze krachten zijn allemaal relevant voor het bedrijf, maar één
kracht is altijd van essentieel belang en vormt hiermee de basis voor de strategievorming. De drijvende krachten
worden in drie groepen onderverdeeld: Producten enmarkten, Capaciteiten en Resultaten. In bijlage 2.2 worden
deze drijvende krachten verder gespecificeerd (Tregoe & Zimmerman, 1980).

Drijvende krachten, (Tregoe & Zimmerman, 1980).
Producten en Markten Capaciteiten Resultaten
1. Aangeboden producten 3. Technologie 8. Groei prognose
2. Markt gedreven 4. Productie capaciteit 9. Winst/opbrengst

5. Verkoopkanaal
6. Distributie methode
7. Benodigde grondstoffen

Tabel 2.2.1 De drijvende krachten (Tregoe & Zimmerman, 1980).

De drijvende krachten worden vaak toegepast om de CRE strategie af te stemmen op de algemene
bedrijfsstrategie (Ramakers, 2008). Om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat, en zo
maximale toegevoegde waarde te bereiken door het CREM, dient de CRE strategie afgestemd te worden op de
bestaande bedrijfsstrategie en de kernwaarden van het bedrijf. Dit betekent dat de CRE strategie aan de missie
en visie van het bedrijf moet voldoen.
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H2.3 CRE strategieën
Omeen relatie aan te tonen tussen de CRE strategie en de CREM organisatie, is het zinvol om eerst de bestaande
CRE strategieën nader toe te lichten. In de bestaande onderzoeken, met betrekking tot CRE strategieën zoals die
van Ramakers (2008), worden de zeven CRE strategieën van Lindholm, Gibler, & Leväiven (2006) het meest
geciteerd. Deze strategieën zijn gebaseerd op de acht CRE strategieën van Nourse en Roulac (1993) en worden
vervolgens gekoppeld aan zeven gebieden waar het CRE toegevoegde waarde kan creëren, naar het model van
De Jonge (1996), zie tabel 2.3.1. De CRE strategieën en gebieden van toegevoegde waarde worden
gecombineerd in zeven overkoepelende CRE strategieën van Lindholm, Gibler & Leväiven (2006). Hieraan is later
nog een actuele CRE strategie toegevoegd, namelijk die van duurzaamheid (Gibler & Lindholm, 2012). De CRE
strategie van duurzaamheid is van toenemend belang vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De strategieën van Lindholm, Gibler, & Leväiven (2006) zijn:

CRE strategieën, Nourse and Roulac (1993) Toegevoegde waarde CRE, De Jonge (1996)
1. Kosten besparing 1. Productiviteit verhogen
2. Flexibiliteit 2. Kosten besparing
3. Productiviteit personeel verhogen 3. Risico beheersing
4. CRE als marketing 4. Waarde creatie
5. Verkoop bevorderen 5. Flexibiliteit verhogen
6. Productie huisvesten en beheersen 6. Cultuur veranderingen
7. Kennisdeling ondersteunen 7. PR en marketing
8. CRE als waarde creatie

Tabel 2.3.1 Basis voor de CRE strategieën van Lindholm, Gibler & Leväiven (2006).

1. Kosten besparing.
Het is belangrijk om verschil te maken tussen het zo effectief mogelijk omgaan met kosten en het streven naar
de laagste kosten. Bij elke strategie wordt er gekeken om de kosten van implementatie zo laag mogelijk te
houden, maar bij deze strategie wordt er geredeneerd vanuit het laagste kostenperspectief. Het doel is om de
totale kosten zo laag mogelijk te houden. Veel voorkomende maatregelen bij deze strategie zijn (Lindholm,
Gibler, & Leväinen, 2006):
Het outsourcen van bepaalde activiteiten die door de markt voor een lagere prijs gerealiseerd kunnen worden.
Het centraliseren van bedrijfsonderdelen en het efficiënter benutten van de benodigde oppervlaktes CRE (dit
betekend in de praktijk het creëren van meer werkplekken per m2).
Locatie keuze op basis van eventuele overheidssubsidies.
Het verlagen van de huurlasten, door nieuwe huuronderhandelingen te starten bij het expireren van een
contract.
Het verbeteren van de onderhoudsplanning, zodat er minder incidenteel en projectmatig onderhoud nodig is.
Bij de implementatie van deze strategie zijn er een aantal belangrijke factoren geïdentificeerd waar de CREM
afdeling invloed op dient te hebben, namelijk: de boekwaarde van het CRE op de bedrijfsbalans, de afschrijvingen
op het CRE, de onderhoudsstrategieën, het doel van de vastgoedeigenaar en de mate van outsourcing van de
CRE dienstverlening (Stoy & Kytzia, 2004).

2. Bevorderen van marketing en verkoop (corporate branding).
Bij deze strategie wordt er met behulp van het ontwerp van het CRE en de locatie een gewenst imago gecreëerd
bij het personeel, de klanten en de leveranciers. Dit wordt ook wel corporate branding genoemd. Op dezemanier
ontstaat er indirect toegevoegde waarde door het CRE. Uitstraling en toegankelijkheid van het CRE vormen
namelijk belangrijke factoren bij het aantrekken van nieuwe klanten en het verhogen van de inkomsten. Een
aantrekkelijke omgeving rondom het CRE draagt ook bij aan het verhogen van de klandizie (Nourse , Roulac, &
Lundstorm, 1993). Er zijn zowel indirecte als directe factoren die het corporate brand van het CRE beïnvloeden.
De directe factoren zijn: locatie typologie, reputatie van de locatie, tuinontwerp, gevel, herkenbaarheid, kwaliteit
van de afwerking, hoofdingang, architectonische stijl, plattegrond, toegankelijkheid, thermisch comfort en
verlichting (Appel Meulenbroek et al., 2010).
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De indirecte factoren die het corporate brand beïnvloeden komen deels overeen met de directe factoren. Dit
zijn: tuinontwerp, beschikbare faciliteiten in de omgeving, bereikbaarheid, kwaliteit afwerking, architectonisch
ontwerp, plattegrond, toegankelijkheid, thermisch comfort, verlichting en horeca faciliteiten. Zowel voor de
indirecte als directe factoren is niet aan te geven welke factoren zwaarder wegen dan andere factoren (Appel
Meulenbroek et. al, 2010). Het belang van corporate branding en het effect van het CRE hierop verschilt sterk
per bedrijf. Dit is te verklaren doordat er bedrijven zijn die veel direct contact met de klanten hebben en er
bedrijven zijn die voornamelijk indirect contact hebben met de klant, zoals webwinkels.

3. Bevorderen van innovaties.
Het bevorderen van innovaties is een strategie die in de praktijk vaak lastig uit te voeren is. Dit vanwege de
cultuuromslag die meestal nodig is om een innovatie succesvol te implementeren. Het doel van innovaties is
meestal dat er een inspirerende werkplek wordt geboden zodat creativiteit geprikkeld wordt bij het personeel.
Dit zodat er een concurrentievoordeel ontstaat en dat er zo toegevoegde waarde gecreëerd wordt door het CRE
(Lindholm et al., 2006). Communicatie c.q kennisdeling, wordt als een van de belangrijkste factoren gezien voor
het bevorderen van innovatie en creativiteit. De open kantoortuin wordt vaak geassocieerd met deze strategie,
maar er zijn een aantal factoren die een sterk negatief effect hebben op de creativiteit. Deze factoren zijn:
geluidsoverlast, hoge temperaturen, te weinig ruimte per werkplek en te weinig overleg faciliteiten (Voordt,
2003). Een ander belangrijk aspect voor het bevorderen van de creativiteit is dat demedewerkers invloed hebben
op hun directe werkomgeving. De creativiteit en hiermee de innovaties kunnen ook indirect worden
gestimuleerd door een locatie te kiezen in een multi tenant gebouw, met gezamenlijke faciliteiten, zodat er
informele ontmoetingen kunnen plaatsvinden (Martens, 2011).

4. Verhogen van medewerkerstevredenheid.
Medewerkerstevredenheid hangt samen met de mate waarin de werkomgeving aansluit op de wensen en
benodigdheden van de medewerker. Door een goed werkklimaat te bieden, ontstaat er meer motivatie bij het
personeel en stijgt de betrokkenheid van de werknemers. Dit leidt tot een hogere winstgevendheid en tevens
ontstaat er een concurrentievoordeel waardoor er indirect toegevoegde waarde ontstaat door het CRE.
Belangrijke factoren voor een goed werkklimaat zijn: het werkplekontwerp, de kwaliteit van de faciliteiten en de
bereikbaarheid van de locatie (Lindholm et al., 2006). Tevens zijn de flexibiliteit, ICT faciliteiten, kwaliteit van
ondersteunende dienstverlening en de regelbaarheid van het werkklimaat belangrijke factoren die de
medewerkerstevredenheid beïnvloeden (Voordt, 2003).

5. Verhogen van de productiviteit.
Het verhogen van de productiviteit betekent dat automatisch het rendement zal toenemen. Deze strategie is
verweven met de strategie van medewerkerstevredenheid, omdat er een duidelijke relatie bestaat tussen de
productiviteit en de medewerkerstevredenheid. De productiviteit van medewerkers is sterk afhankelijk van de
kantoor layout: deze dient afgestemd te zijn op de werkzaamheden die verricht dienen te worden (Haynes, The
impact of office layout on productivity, 2008). Bij deze afstemming dient gedacht te worden aan de keuze tussen
een open kantoortuin en een cellenkantoor. Andere factoren die de productiviteit vanmedewerkers beïnvloeden
zijn de managementstijl en de heersende bedrijfscultuur (Haynes, The impact of office layout on productivity,
2008). De productiviteit van medewerkers kan toenemen door bijvoorbeeld de reisafstanden tussen de
verschillende bedrijfsonderdelen te minimaliseren. Tevens zal een betere technische infrastructuur ervoor
zorgen datmedewerkers bijvoorbeeld toegang hebben tot sneller internet. Het interieur kan er ook toe bijdragen
dat de productiviteit stijgt, door bijvoorbeeld het aanleggen van stilteruimtes (Lindholm et al., 2006). Een
probleem bij het verhogen van de productiviteit is dat deze zich vaak lastig laat meten en dat er verschillende
factoren worden gebruikt om de productiviteit in beeld te brengen. Tevens zijn de definities van kantoor layouts
niet specifiek genoeg, zoals de open kantoortuin, het cellenkantoor en het privé kantoor, waardoor de
verschillende lay outs zich moeilijk laten evalueren (Haynes, 2008).
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6. Verhogen van de flexibiliteit.
Het verhogen van de flexibiliteit kan zowel op het fysieke, het functionele vlak als op het financiële vlak van
toepassing zijn. Fysiek door het aantrekken van CRE dat voldoet aan de eisen en wensen van meerdere
bedrijfsonderdelen of externe partijen. Het pand kan ook flexibel zijn doordat het eenvoudig te vergroten of te
verkleinen is (Nourse , Roulac, & Lundstorm, 1993). Een aantal belangrijke factoren bij het beoordelen van de
flexibiliteit van een specifiek gebouw zijn op te splitsen in twee groepen, namelijk constructie/schil en
buildingservices (De Jong, 2011). De componenten van constructie en schil zijn: gebouwtype, stramien,
vloerhoogte, functionele organisatie, positionering van de dragende constructie, toegankelijkheid, daglicht en
mogelijkheid tot uitbereiding. De componenten van buildingservices zijn: technisch raster, installaties, verlaagd
plafond en infrastructuur ICT systemen. De flexibiliteit van een gebouw wordt in Nederland vaak getoetst aan de
hand van de REN, real estate norm (De Jong, 2011). Een anderemogelijkheid voor het verhogen van de flexibiliteit
is het implementeren van het nieuwe werken, waarbij flex plekken de standaard zijn en er geen persoonlijke
werkplek meer zijn. De grootste investering voor het creëren van deze flex plekken zit in de benodigde ICT
faciliteiten en nieuw meubilair. Op financieel vlak kan ook flexibiliteit worden bereikt door gebouwen te huren
met een kortlopend huurcontract. Zodat het pand bij eenmogelijk overschot aan werkplekken relatief eenvoudig
uit de portefeuille gehaald kan worden zonder grote financiële consequenties. Het creëren van flexibiliteit in de
CRE portfolio houdt ook in dat panden die niet essentieel zijn voor de kernactiviteiten, niet in eigendom genomen
dienen te worden (Lindholm et al., 2006).

7. Waarde stijging CRE.
Bij de CRE strategie van waardestijging door het CRE wordt het CRE als kapitaal gezien dat elk jaar een bepaald
rendement dient te behalen. Dit zodat er directe financiële toegevoegde waarde ontstaat voor het bedrijf. Bij
het implementeren van deze strategie dienen wel alle panden uit de CRE portefeuille in eigendom te zijn. Het
gevolg hiervan is dat er veel kapitaal benodigd is dat niet gebruikt kan worden voor investeringen in
kernactiviteiten. Door in te spelen op de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de
vastgoedmarkt kan een rendement op het CRE behaald worden. De panden uit de portefeuille dienen daarom te
voldoen aan de eisen en wensen uit de markt. De vastgoedmarkt laat zich typeren door een varkenscyclus,
vandaar dat er bij deze strategie dispositie plaatsvindt op het hoogtepunt van de markt en acquisitie op het
dieptepunt van de markt (Lindholm et al., 2006).

8. Duurzaamheid CRE.
In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt duurzaamheid steeds belangrijker in het
CRE (MVO Nederland, 2013). De toepassing van duurzaamheid in het CRE is op veel verschillende vlakken
mogelijk. Zo identificeert Masalskyte et al. (2014) 19 factoren die op de strategie van duurzaamheid effect kan
hebben. Deze factoren zijn: water management, afval management, energie management, monitoren en
controleren, energielabel, duurzame organisatie, duurzaam facility management, groene bevoorradingsketen,
communicatie met stakeholders, communicatie met personeel, groene kantoren, duurzame werkplekken,
duurzaam financieel beleid, LCA en LCC, milieu beleid, strategie en een duurzaamheidsbenchmark. Een aantal
beleidsmaatregelen zijn:
Het afnemen van groene energie voor zowel elektriciteit als gas.
Tijdens het vervangen van installaties een energiezuinigere variant terugplaatsen.
Het scheiden van afval in verschillende stromen.
Het recyclen van meubilair en interieur.
Energie neutrale bedrijfsvoering. Dit houdt in dat er evenveel energie opgewekt wordt door middel van
windturbines of zonnepanelen als dat er energie verbruikt wordt.
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Implementatie van de CRE strategie
Nu de strategievorming en de bestaande CRE strategieën uiteen zijn gezet, is het relevant om aan te geven op
welke onderdelen binnen het CREM deze geïmplementeerd dienen te worden. Vanwege een toenemende
invloed van aandeelhouders op de bedrijfsvoering van het bedrijf, is het zinvol om de toegevoegde waarde van
het CREM te benaderen vanuit de aandeelhouders. In deze benadering van toegevoegde waarde van het CREM
wordt er gestreefd naar een maximaal rendement voor de aandeelhouders (Lindholm, 2008). Dit vertaalt zich in
de bedrijfsstrategie die vervolgens weer vertaald wordt naar individuele strategieën voor de diverse
bedrijfsonderdelen. De onderdelen binnen het CREM zijn AM (Asset management), FM (Facility management)
en PM (Property management). Deze onderdelen hebben elk een eigen focus gebied. Zo is het focusgebied van
AM economisch, FM organisatie en PM fysiek. Het is essentieel om de CRE strategie te koppelen aan de
bedrijfsstrategie. Dit betekent dat er inzichtelijk gemaakt dient te worden wat de impact is van alle maatregelen
en de besluiten die genomen worden door het CREM, op het algemene bedrijfsresultaat (Lindholm, 2008). In
figuur 2.4.1 wordt dit grafisch weergegeven.

Figuur 2.3.1 Het CREM als onderdeel van het strategisch netwerk (Lindholm, 2008).
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In tabel 2.3.2 worden de zeven CRE strategieën gekoppeld met voorbeelden van besluiten die genomen kunnen
worden door het CREM omde CRE strategie te implementeren. De CRE strategieën zijn opgedeeld in strategieën
die zorgen voor omzet groei en strategieën die zorgen voor een winst groei, geredeneerd vanuit het perspectief
van de aandeelhouders (Lindholm, 2008).
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Verhogen van waarde van
eigendommen

Actuele taxaties van panden verkrijgen.
Selecteren van geschikte locaties.
Risico management.
Huur of koop besluiten op basis van het pand.
Renoveren van verouderde panden.
Creëren en onderhouden van IT systemen voor property
management.

Bevorderen van marketing
en verkoop

Selectie van locaties die klanten aantrekken.
Leveren van CRE dat klanten aantrekt.
Imago versterking door locatie en ontwerp.
Werkplekken creëren die het merk ondersteunen.
Milieu creëren dat de verkoop bevordert.

Bevorderen van innovaties Efficiënter gebruik maken van werkplekken.
Ontwerp faciliteiten die creatief denken bevorderen.
De nadruk leggen op kennisoverdracht bij interieur ontwerp.
Betrek de eindgebruikers in de ontwerp fase.

Be
id
e

Verhogen van
Medewerkerstevredenheid

Selecteer locaties die aan de eisen van de gebruiker voldoen.
Leveren van een prettige werkomgeving.
Faciliteren van een functionele werkomgeving.
Reageer snel op wensen m.b.t. huisvesting.

W
in
st
Gr
oe

i

Bevorderen van
productiviteit

Onderhoudt het CRE zodat dit optimaal functioneert.
Faciliteer een werkomgeving die de productiviteit stimuleert.
Implementeer eenvoudige plattegronden en locaties die
toegankelijk zijn voor externe dienstverleners.
Ontwerp panden zodat deze optimaal geschikt zijn voor het
produceren en transporteren van producten.
Selecteer goede locaties met veel faciliteiten voor
medewerkers.

Verhogen van flexibiliteit Kies voor huur in plaats van koop panden.
Onderhandel huur contracten voor een korte termijn.
Implementeren van flexibele werkplekken.
Selecteer panden die voor meerdere activiteiten geschikt zijn.
Selecteer panden waarbij de facilitaire dienstverlening in het
huurcontract verwerkt is.

Kosten besparing Minimaliseren aankoop en rente lasten.
Minimaliseer de operationele kosten.
Doe alleen grote aankopen indien er schaalvoordelen door
ontstaan.
Efficiënt benutten van werkplekken.
Een goede meerjarige onderhoudsplanning.
Zoek een balans tussen interne en externe dienstverlening.
Neem een rol aan als controlerende partij.
Benut eventuele overheidssubsidies.
Implementeer een standaard dienstenpakket werkplekken.

Tabel 2.3.2 Voorbeelden van besluiten voor het implementeren van CRE strategieën (Lindholm, 2008).
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H2.4 Prestaties van het CREM
Nu de invloeden op het CREM, de evolutie van het CREM en de strategievorming beschreven zijn, is het van
belang de toegevoegde waarde van het CREM inzichtelijk te maken. In de toegevoegde waarde wordt geen
onderscheid gemaakt in de toegevoegde waarde door het CREM en de toegevoegde waarde door het CRE. Dit
omdat de toegevoegde waarde door het CREM en het CRE sterk met elkaar verweven zijn. Het CRE kan op twee
manieren toegevoegde waarde creëren, namelijk één door waardevermeerdering van het CRE en twee door het
benutten van het CRE voor operationele doeleinden (Stadlhofer, 2010). In deze scriptie zal de toegevoegde
waarde van het CRE en het CREM toegelicht worden, die bereikt wordt door het CRE voor operationele
doeleinden te benutten. Hierbij dient benadrukt te worden dat de toegevoegdewaarde van het CREMniet alleen
in financiële zin gemeten dient te worden. Krumm (1999) onderscheidt tien factoren waar het CREM zorgt voor
toegevoegde waarde, zie tabel 2.4.1.

Toegevoegde waarde door het CREM, Krumm (1999)
1. Kennis bedrijf en de bedrijfsprocessen 6. Formeel en informeel netwerk
2. Inkoopvoordeel 7. Risico spreiding
3. Afstemming real estate services 8. Snelheid van transacties
4. Specialistische kennis 9. Kwalitatieve service tegen marktprijzen
5. Vertrouwelijkheid/beschikbaarheid informatie 10. Formuleren strategie, anticiperen en innoveren

Tabel 2.4.1 Toegevoegde waarde van het CREM .

De eerste relevante studie, verricht naar de factoren die de toegevoegde waarde van het CREM beïnvloeden, is
van Veale (1989). In dit onderzoek worden door middel van interviews onder een selectie van CRE managers,
zeven factoren geïdentificeerd die van belang zijn voor de effectiviteit van het CREM. Meer recent is door
McDonagh & Frampton (2002) een vergelijkbaar onderzoek gehouden onder 476 bedrijven. In dit onderzoek
worden zes factoren erkend die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden. Deze zes factoren komen een
decennium later voor een groot deel overeen met de factoren van Veale (1989). Wat opvalt is dat
strategievorming van toenemend belang is voor de effectiviteit van het CREM, zie tabel 2.4.2 voor een
vergelijking van de studies.

Factoren die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden
Onderzoek, Veale (1989) Onderzoek McDonagh & Frampton (2002)
1. De aanwezigheid van een bestaande CRE afdeling. 1. Aanwezigheid van een zelfstandige CRE afdeling.
2. Het gebruik van management informatie systemen
(MIS) voor het CRE.

2. Uitgebreid CREM informatie systeem.

3. Per pand een specifieke boekhouding. 3. Per pand een specifieke boekhouding.
4. De frequentie waarmee er gerapporteerd wordt
naar het bestuur over het CRE.

4. Aanwezigheid van een strategisch plan voor het
CRE.

5. De informatie voorziening naar de CRE managers
over de algemene strategie en beleid.

5. CRE wordt gezien als strategisch belang voor de
onderneming.

6. De beschikbaarheid informatie en methodes voor
het evalueren van de prestaties van CRE.

6. Informatie over de bijdrage aan de cashflow door
CRE eigendommen.

7. De prestaties van CRE eigendommen in relatie tot
de algemene bedrijfseigendommen.

Tabel 2.4.2 Factoren voor de effectiviteit van het CREM.

De factoren die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden zijn onder te verdelen in twee groepen namelijk:
procesmanagement en centralisatie. In tabel 2.4.2 worden de factoren die met het onderdeel
“procesmanagement” te maken hebben cursief gedrukt terwijl de factoren die met “centralisatie” te maken
hebben normaal gedrukt in de tabel staan. In tabel 2.4.3 wordt voor de meest recente studie van Mcdonagh &
Frampton (2002) de factoren die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden overzichtelijk bij het juiste begrip
weergegeven.
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Voor het procesmanagement is namelijk vooral de beschikbare informatie van belang. Vandaar dat de factoren
MIS, specifieke boekhouding per CRE object en de informatie over de bijdrage van aan het bedrijfsresultaat van
het CRE belangrijk zijn. Voor het onderdeel centralisatie gaat het vooral over de invloed van de CREM afdeling.
Vandaar dat de volgende factoren voor het onderdeel centralisatie van belang zijn: aanwezigheid zelfstandige
CREM afdeling, strategisch plan voor het CRE en dat het CRE als strategisch belangrijk wordt erkend.

Onderdeel Factoren die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden,
Onderzoek McDonagh & Frampton (2002)

Procesmanagement: Bij het procesmanagement
gaat het met name om de beschikbaarheid van
accurate informatie over de bedrijfsprocessen en
het CRE. Hierbij speelt het MIS (management
informatie systeem) een belangrijke rol.

2. Uitgebreid CREM informatie systeem.
3. Per pand een specifieke boekhouding.
6. Informatie over de bijdrage aan de cashflow door CRE
eigendommen.

Centralisatie:Met centralisatie wordt de positie
binnen de macro organisatiestructuur van het
bedrijf en de mate van centralisatie bedoeld. Dit
is namelijk sterk bepalend voor de mate van
zeggenschap en invloed van de CREM afdeling.

1. De aanwezigheid van een bestaande CRE afdeling.
4. Aanwezigheid van een strategisch plan voor het CRE.
5. CRE wordt gezien als strategisch belang voor de
onderneming.

Tabel 2.4.3 Overzicht van de belangrijkste onderdelen die de effectiviteit van het CREM beïnvloeden.

H2.5 Conclusie strategie en het CREM
De eerste deelvraag van dit onderzoek is tweeledig, namelijk één door de inzicht te geven wat CREM precies
inhoudt en door aan te geven uit welke managementonderdelen CREM bestaat, namelijk algemeen
management, asset management, facility management en financieel management. Het tweede gedeelte van de
eerste deelvraag van dit onderzoek heeft betrekking op de CRE strategieën. Het blijkt dat het CREM bij veel
bedrijven een shift heeft gemaakt van een operationele focus naar een meer strategische focus. In deze
strategische focus ligt de nadruk op het algemeen management en het asset management. Het toenemende
belang van strategie komt ook terug in de evolutie van het CREM, waarin de rol van het CREM verandert van
opdrachtgever (Taskmaster) naar bedrijfsstrateeg (Business strategist). Bij strategievorming is het essentieel dat
de strategie de missie en visie van het bedrijf ondersteunt. Tevens is strategievorming een iteratief proces dat
continu aan evaluaties en veranderingen onderhevig is. Dit houdt in dat de CRE strategie in lijn moet staan met
de algemene bedrijfsstrategie. Voor het afstemmen van de CRE strategie op de missie en visie van het bedrijf of
op de algemene bedrijfsstrategie worden de drijvende krachten van Tregoe & Zimmerman (1980) toegepast. De
bestaande zeven CRE strategieën van Lindholm, Gibler, & Leväinen (2006) worden als uitgangspunt gebruikt,
waarbij de CRE strategie van duurzaamheid is toegevoegd omdat deze van toenemend belang is voor veel
bedrijven. Voor het implementeren van een bepaalde strategie zijn er verschillende mogelijkheden tot
beleidsmaatregelen. De aandeelhouders zijn ook van toenemend belang voor de meeste bedrijven, omdat de
invloed van aandeelhouders groot is. De toegevoegde waarde en hiermee de prestaties van het CREM hangen
sterk samen met de effectiviteit van het CREM. Vandaar dat twee bestaande studies naar factoren die de
effectiviteit van het CREM beïnvloeden uit 1989 en 2002, gecombineerd zijn in een tabel, zie tabel 2.4.3. Uit deze
tabel blijkt dat er een aantal factoren zijn die door beide studies erkend worden en dat strategievorming van
toenemend belang is. De factoren uit beide studies zijn samen te vatten in twee belangrijke onderdelen,
namelijk: procesmanagement en centralisatie. Het procesmanagement gaat met name om de beschikbaarheid
van accurate informatie over de bedrijfsprocessen en het CRE uit de portefeuille. Het tweede onderdeel
centralisatie wordt de positie binnen de macro organisatiestructuur van het bedrijf en de mate van centralisatie
bedoeld. Dit is namelijk sterk bepalend voor de mate van zeggenschap en invloed van de CREM afdeling.
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Hoofdstuk 3 De CREM Organisatie
In dit hoofdstuk wordt de CREM organisatie nader toegelicht en factoren benoemd die van invloed zijn op de
organisatie van het CREM. De CREM organisatie wordt beschreven aan de hand van de onderdelen die Frederix
(2005) en Kämpf Dern & Pfnür (2014) identificeren in hun bestaande onderzoeken.

H3.1 Model CREM organisatie
Frederix (2005) onderscheidt vier belangrijke onderdelen voor het inrichten van de CREM organisatie, namelijk:

1. Mate van (de)centralisatie van zeggenschap,
2. Mate van (de)centralisatie van activiteiten,
3. Mate en gebruik van outsourcing,
4. Beheersing en aansturing.

Deze vier onderdelen komen voor een groot deel overeen met het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014) dat
ook een aantal onderdelen erkent voor de organisatie van het CREM. De onderdelen zijn alleen anders benoemd
en de factor HR/cultuur is toegevoegd. De factor HR/Cultuur is wel relevant voor de organisatie van het CREM
en heeft invloed op de strategievorming en implementatie (Johnson, Scholes, &Whittington, 2008). Vandaar dat
het model van Kampf Dern & Pfnür (2014) als uitgangspunt voor dit onderzoek gebruikt wordt voor de
organisatie van het CREM.

Het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014) onderscheidt een aantal onderdelen, die bepalend zijn voor de
organisatie van het CREM, elk onderdeel vormt een paragraaf uit dit hoofdstuk. De verschillende onderdelen
zijn: (zie figuur 3.1.1)

H3.2 Organisatiestructuur: Hierin wordt eerst beschreven uit welke onderdelen de organisatie
bestaat, hierna volgen de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de CREM organisatie.
H3.3 Sourcing: Dit onderdeel beschrijft de mate en mogelijkheden tot outsourcing bij het CREM.
H3.4 Centralisatie: In deze paragraaf worden de verschillende macro bedrijfsstructuren toegelicht en
wordt de positie waar de CREM afdeling zich bevindt binnen een bepaalde macro
organisatiestructuur toegelicht. Tevens wordt de geschiedenis verklaard en de gevolgen hiervan voor
de centralisatie van het CREM.
H3.5 HR/Cultuur: Deze factor geeft de invloed weer van een heersende bedrijfscultuur op de
organisatie en de implementatie van nieuwe strategieën.
H3.6 Procesmanagement: Heeft met name invloed op het management informatie systeem en het
waarborgen van de kwaliteit van de geleverde producten en dienstverlening door het CREM.

Figuur 3.1.1 Onderdelen van de CREM organisatie (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

CREM Organisatie

SourcingHR / CultuurProces
management

Organisatiestructuur Centralisatie
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H3.2 Organisatiestructuur CREM
Bij de organisatiestructuur van het CREM is het van belang om eerst nog eens kort toe te lichten wat de
verschillende onderdelen in het CREM zijn. Het CREM bestaat uit vier onderdelen namelijk het algemeen
management, asset management, facility management en het financieel management (De Jonge, 1996). Hierbij
kan er een aanbodkant en een vraagkant geïdentificeerd worden vanuit de gebruiker. Het facility management
vormt de vraagkant en het asset management vormt de aanbodkant. Waarbij het financieel management de
controlerende schakel vormt naar het algemeen management (Van Driel, 2010).

Figuur 3.2.1 Management onderdelen van het CREM, (De Jonge, 1996).

Voor de organisatie van het CREM is het verder belangrijk om de taken en verantwoordelijkheden van het CREM
te identificeren. De taken en verantwoordelijkheden van het CREM bestaan voornamelijk uit het managen van
de CRE portfolio. De belangrijkste taken zijn vastgelegd in de zogenaamde real estate lifecycle (zie figuur 3.2.2),
waarbij het managen van de CRE portfolio op te delen is in drie hoofdtaken (Hartmann et al., 2010): 1. De
beschikbaarheid van het CRE, 2. Het operationeel houden van het CRE, 3. De dispositie van het CRE. Bij de tweede
taak “het operationeel CREM” staan drie verschillende soorten facilitymanagement benoemd. Deze drie soorten
facility management verdienen een nadere toelichting. Het technisch facility management omvat alle activiteiten
die te maken hebben met het onderhoud van het CRE. Voor het infrastructureel facility management zijn vooral
het werkplekontwerp en de constructie van het CRE van belang. Het commercieel facility management omvat
bijvoorbeeld bezettingsgraadoptimalisatie en het faciliteren van extra diensten. Verder komt de ontwikkeling
van CRE zowel in het eerste stadium als in het laatste stadium terug. Het proces portfolio management is een
cyclus wanneer er sprake is van een gelijkblijvende vraag naar CRE. Indien er sprake is van een afname aan
benodigd CRE, zal in het laatste stadium van dispositie geen nieuw CRE worden ontwikkeld (Hartmann et al.,
2010).

Figuur 3.2.2 Real Estate lifecycle (Hartmann et al., 2010).

Portfolio management
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In een onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden van het CREM onder 74 Europese bedrijven en 38
Amerikaanse bedrijven in 2010 worden 5 management modellen geïdentificeerd, zie tabel 3.2.1 (Hartmann et
al., 2010). De belangrijkste taken van het CREM bleken Portfolio management, Huur/lease management,
locatiekeuze & huisvestingsplanning, acquisitie & dispositie, Technisch facility management, Infrastructureel
facility management, commercieel facility management en ontwikkeling van CRE. Per model wordt vervolgens
aangegeven in welke mate de onderzoekspopulatie binnen het model zich verantwoordelijk voelt voor de
specifieke taak (Hartmann et al., 2010). Het is van belang om toe te lichten dat het verantwoordelijk voelen voor
een bepaalde CRE activiteit niet betekent dat deze activiteit door de CREM afdeling intern wordt uitgevoerd.
Deze activiteiten kunnen namelijk ook door externe partijen worden uitgevoerd of door andere interne
bedrijfsonderdelen (Hartmann et al., 2010).

Management model verantwoordelijkheden CREM

Model 1: Bestaat uit de zogenaamde Full service
providers. Deze CREM afdelingen voelen zich
verantwoordelijk voor alle taken en activiteiten.
Alleen voor de ontwikkeling van nieuw CRE wordt
niet de volledige verantwoordelijkheid door het
CREM erkend.

Model 2: De CREM afdelingen die werken volgens
dit model bestaan uit de zogenaamde “almost full
service providers”. Het grootste verschil met het
eerste model is dat het commercieel facility
management niet tot de verantwoordelijkheden
hoort van de gecentraliseerde CREM afdeling. Dit
model geldt met name bij bedrijven met een
divisiestructuur waarbij de individuele divisies
verantwoordelijk zijn voor het commercieel facility
management.

Model 3: De CREM afdelingen die dit model
nastreven worden ook wel de “investeerders”
genoemd. De CREM afdeling binnen dit model voelt
zich met name verantwoordelijk voor het lease &
huur management van het CRE en de acquisitie &
dispositie van het CRE.



TJF Ploumen P a g i n a | 27

Model 4: De CREM afdelingen die dit model
nastreven worden ook wel de “adviseurs” genoemd.
Deze afdelingen voelen zich nauwelijks
verantwoordelijk voor de CREM activiteiten en
vervullen alleen een adviesfunctie. De
daadwerkelijke besluiten worden genomen door de
verschillende bedrijfsonderdelen of bedrijfsdivisies.

Model 5: De CREM afdelingen die dit model
nastreven voelen zich met name verantwoordelijk
voor de meer complexe taken die het CREM dient uit
te voeren. Deze taken bestaan uit de volgende
activiteiten: Acquisitie & dispositie, locatiekeuze &
huisvestingsbeleid, Portfolio management en
lease/huur management. Deze taken bevinden zich
vooral op het tactische en strategische niveau.

Tabel 3.2.1 Management modellen CREM organisaties m.b.t. verantwoordelijkheden, (Hartmann et al., 2010).

Nu de belangrijkste taken en onderdelen van het CREM in beeld gebracht zijn, is het mogelijk om een aantal
organisatiestructuren te identificeren. Zo heeft de onderzoeksafdeling van JLL (2011) een aantal CREM
organisatie modellen opgesteld die in de praktijk naar voren kwamen. In totaal zijn er vier organisatiestructuren
erkend, namelijk een functionele, een regionale, een procesmatige en een markt / klant CREM
organisatiestructuur. Uiteraard komen er zeer veel variaties voor maar er zijn hoofdzakelijk vier organisatie
modellen voor het CREM te onderscheiden. Bij elk model zijn de afdelingen / functies blauw gekleurd en de
belangrijkste taken worden in witte vlakken weergegeven, zie figuur 3.2.3 t/m figuur 3.2.6.
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Functioneel CREM model
De functionele organisatie structuur is de meest traditionele en gebaseerd op de CRE activiteiten die verricht
dienen te worden, waarbij elke functie verantwoording aan de CRE directie aflegt. Het grote voordeel van deze
structuur is dat de verantwoordelijkheden en taken duidelijk zijn. Het zorgt voor voldoende kennis per functie
en de structuur past bij de beschikbare kennis die normaal aanwezig is op een CREM afdeling. Het nadeel is dat
er bij een divisiestructuur minder aandacht is voor de specifieke wensen en eisen van de verschillende
bedrijfsdevies. Een ander nadeel is dat de er te weinig afstemming en communicatie plaats vindt tussen de
verschillende functies en dat personeel hierdoorminder flexibel enminder breed inzetbaar is (Jones Lang LaSalle,
2011).

Figuur 3.2.3 Functionele CREM organisatiestructuur (Jones Lang LaSalle, 2011).

Regionaal CREM model
Een regionaal organisatiemodel is eigenlijk een functionele CREM organisatiestructuur, die voor elke regio
verschilt. Dit houdt in dat de CRE infrastructuur gecentraliseerd zit samenmet de ondersteunende diensten zoals
HR/ICT/Finance. Per functie zit er een medeweker van de centrale afdeling bij de divisies wat als voordeel heeft
dat er meer regionale kennis is en dat de eisen en wensen van de bedrijfsdivisies beter ondersteund worden.
Deze structuur past goed bij bedrijven die werken met een decentrale macro organisatiestructuur. Net als bij de
functionele organisatiestructuur waarborgt deze structuur voldoende kennis per functie. Het nadeel van deze
structuur is dat de besluitvorming ingewikkelder en trager verloopt dan wanneer er een meer centrale
organisatiestructuur is. Bij deze structuur is het gevaar nog groter dat de verschillende onderdelen onderling niet
goed communiceren en afstemmen. Dit leidt er mogelijk toe dat het algemene bedrijfsdoel niet meer de
hoofdzaak is en dat er meer geredeneerd wordt vanuit de divisie (Jones Lang LaSalle, 2011).

Figuur 3.2.4 Regionale CREM organisatiestructuur (Jones Lang LaSalle, 2011).
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Proces CREM model
Deze organisatiestructuur is helemaal gericht op het proces van de real estate lifecycle, die in figuur 3.2.2 is
weergegeven. De taken zoals het facility management, portfolio management en het transactiemanagement
worden gekoppeld aan twee hoofdtaken namelijk het transformeren en het creëren van werkplekken. Het
voordeel van deze structuur is dat de vraag en aanbod van het CRE goed afgestemd wordt. Tevens vindt er meer
communicatie plaats tussen de medewerkers die de verschillende functies vervullen. Door meer de aandacht
aan het proces te geven gaat de benodigde implementatie tijd van nieuw beleid en strategieën omlaag. Nadeel
van deze structuur is dat deze vaak niet past bij de huidige structuur en cultuur van het bedrijf. Nog een nadeel
van deze structuur is dat het lastig is om rekening te houdenmet specifieke wensen en eisen van de verschillende
bedrijfsonderdelen of afdelingen (Jones Lang LaSalle, 2011).

Figuur 3.2.5 Proces CREM organisatiestructuur (Jones Lang LaSalle, 2011).

Markt en klant CREM model
Bij markt en klant organisatiestructuur is de relatie tussen de gebruiker en het CREM zeer belangrijk. Om deze
relatie gezond te houden wordt er bij elke divisie een vaste relatiemanager aangesteld. Deze relatiemanager
staat dan in direct contact met de CRE directie. Het model wordt geleid op basis van vraag en aanbod, waarbij
de vraag wordt bepaald door de projectexperts. Het aanbod van het CRE wordt gemanaged door de portfolio
managers. Het grote voordeel van het model is dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd. Tevens
biedt het model meer flexibiliteit ten opzichte van de andere modellen. De organisatiestructuur is ook toe te
passen op zowel grote als op kleine bedrijven. Het nadeel van deze structuur is dat de verantwoordelijkheden
moeilijk te verdelen zijn en er een complexe structuur ontstaat. Tevens dienen de divisies voldoende vertrouwen
te hebben in de CREM afdeling (Jones Lang LaSalle, 2011).

Figuur 3.2.6 Markt en klant CREM organisatiestructuur (Jones Lang LaSalle, 2011).
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H3.3 Centralisatie
De gewijzigde positie van het CREM van een gedecentraliseerde afdeling binnen de bedrijfsdivisie naar een
gecentraliseerde afdeling, is mede te verklaren doordat de organisatiestructuur van bedrijven veranderde.
Vandaar dat het van belang is om de verschillende organisatiestructuren van bedrijven te onderscheiden en de
positie van het CREM aan te geven. De algemene voor en nadelen en meer informatie over deze
organisatiestructuren zullen in bijlage 3.1 worden besproken. Voor het onderdeel centralisatie is het tevens
relevant om naar de historische ontwikkelingen te kijken die gevolgen hadden voor de organisatiestructuur.
Johnson, Schols & Whittington (2008) onderscheiden vijf bedrijfsstructuren namelijk: Functionele structuur,
Divisiestructuur, Matrixstructuur, Transnationale structuur en een Project structuur. Bij elke structuur is
aangegeven wat de gebruikelijke positie is van de CREM afdeling binnen de organisatiestructuur volgens het
onderzoek van Krumm (1999) naar multinationale productiebedrijven.

Functionele structuur
Nadat een klein bedrijf is gegroeid en vanwege deze groei toegenomen is in complexiteit, is het van belang dat
de verantwoordelijkheden goed verdeeld worden. Bij de functionele structuur worden de verantwoordelijk
heden verdeeld naar de primaire rol die de verschillende bedrijfsonderdelen vervullen bijv. de productie,
onderzoek en marketing (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). In deze functionele structuur bevindt de
CREM afdeling zich als een los bedrijfsonderdeel naast de andere bedrijfsonderdelen (Krumm, 1999).

Figuur 3.3.1 Functionele organisatiestructuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Divisie organisatiestructuur
De divisiestructuur is opgebouwd uit meerdere divisies op basis van de geproduceerde producten, diensten of
de geografische spreiding. Het creëren van divisies ontstaat meestal als de functionele structuur niet langer
toereikend is (Johnson, Scholes, &Whittington, 2008). In deze structuur is er wel sprake van een gecentraliseerde
CREM afdeling die onder Central Services valt maar deze afdeling is niet volledig verantwoordelijk voor alle
vastgoed activiteiten. Dit omdat elke divisie vaak zijn eigen besluiten neemt op het gebied van CRE. Nog een
factor die de bestuurbaarheid van het CREM beïnvloed is dat de verschillende divisies gebruik kunnenmaken van
verschillende strategieën (Krumm, 1999).

Figuur 3.3.2 Divisie organisatiestructuur, (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Matrix organisatiestructuur
Een matrixstructuur combineert verschillende dimensies met elkaar, bijvoorbeeld productdivisies en functionele
specialiteiten. De structuur maakt gebruikt van een management waarin alle centrale onderdelen met elkaar
verbonden worden zoals Financiën, Marketing, Inkoop en Verkoop. In deze matrix structuur is het lastig om een
zelfstandige CREM afdeling te onderscheiden. Het CREM wordt namelijk verricht door de verschillende
bedrijfsonderdelen en middelen. Door de hoge mate van verwevenheid tussen de afdelingen en projecten, is het
moeilijk om een bepaalde strategie te implementeren voor een specifiek bedrijfsonderdeel. (Johnson, Scholes,
& Whittington, 2008).

Figuur 3.3.3 Matrix organisatiestructuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Transnationale organisatiestructuur
De transnationale structuur lijkt sterk op een matrix structuur maar verschilt op twee punten, namelijk één het
houdt rekening met de internationalisatie van het bedrijf en twee de verantwoordelijkheden van de
bedrijfsonderdelen zijn beter vastgelegd (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). In deze structuur is er meer
sprake van een CREM afdeling op strategisch niveau. Voor de operationele activiteiten van het CREM geldt
hetzelfde als bij de matrix structuur maar met als voordeel dat de taken en verantwoordelijkheden beter zijn
vastgelegd. Doordat de taken en verantwoordelijkheden beter zijn afgesproken is het wel mogelijk om de
toegevoegde waarde van het CREM inzichtelijk te maken (Krumm, 1999).

Figuur 3.3.4 Transnationale organisatie structuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Project organisatiestructuur
Veel bedrijven maken gebruik van project teams voor een bepaalde tijd. Deze teams worden gevormd voor een
specifiek project en worden beëindigd als het specifieke project is voltooid. De teams worden ook wel eens
toegepast op projecten die binnen de huidige organisatiestructuur moeilijk op gang komen (Nieuwenhuis, 2002).
De positie van het CREM is in ondersteunde bedrijfsonderdelen (staf). De CREM afdeling kan gebruik maken van
een project organisatiestructuur wanneer er ingewikkelde projecten uitgevoerd dienen te worden, deze
structuur is dan wel van tijdelijke aard voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor (Krumm,
1999).

Figuur 3.3.5. Projectorganisatie structuur (Nieuwenhuis, 2002).

Keuze factoren organisatiestructuren
De keuze voor een bepaalde organisatiestructuur hangt af van de volgende factoren (Johnson, Scholes, &
Whittington, 2008):

Controle: Deze factor gaat over de mate van controleerbaarheid van de verschillende bedrijfsonderdelen.
Flexibiliteit: Deze factor heeft betrekking op de mate van Flexibiliteit om ontwikkelingen en trends te
verwerken in de organisatiestructuur.
Kennis: Deze factor gaat over de mate waarin kennis overdracht tussen de verschillende segmenten of
bedrijfsonderdelen mogelijk is binnen een bepaalde organisatiestructuur.
Internationalisering: Deze factor gaat over de mate waarin internationalisatie mogelijk is binnen een
bepaalde organisatiestructuur.
Aansturing CRE: Deze factor is in dit onderzoek toegevoegd aan de eerder genoemde factoren
geïdentificeerd door Johnson, Scholes, &Whittington (2008) en heeft betrekking op de zeggenschap van het
CREM binnen de specifieke organisatiestructuur.



TJF Ploumen P a g i n a | 33

In tabel 3.3.5 worden de keuzefactoren gekoppeld aan de verschillende organisatiestructuren. De plus geeft aan
in hoeverre de factor belangrijk is voor de organisatiestructuur. De factor aansturing van het CRE is zelf
toegevoegd aan de tabel. De belangrijke criteria voor deze factor zijn de mate van centralisatie van de CREM
afdeling en de mogelijkheid tot het implementeren van specifieke CRE strategieën (Krumm, 1999). Omdat de
factor aansturing van het CRE een eigen aanvulling betreft zal nu voor elke organisatiestructuur de waardering
van deze factor kort toegelicht worden.

De aansturing van het CRE bij een functionele organisatiestructuur krijgt ++++ omdat alle verantwoordelijkheden
gecentraliseerd zijn op een specifieke CREM afdeling. Deze CREM afdeling heeft ook de mogelijkheid om een
eigen CRE strategie te implementeren die uiteraard wel in lijn staat met de algemene bedrijfsstrategie. Er bestaat
tevens een directe link met de directie.

De aansturing van het CRE bij een divisie organisatiestructuur krijgt ++ omdat er een gecentraliseerde CREM
afdeling is maar deze vervult een adviserende functie. Het grootste gedeelte van de besluiten op het gebied van
het CRE worden genomen door de individuele divisies. Verder is deze organisatiestructuur wel geschikt voor het
implementeren van een specifieke strategie per bedrijfsonderdeel voor het CRE.

De aansturing van het CRE bij eenmatrix organisatiestructuur krijgt maar een +. Dit omdat de bedrijfsonderdelen
sterk met elkaar verweven zijn en er geen gecentraliseerde CREM afdeling is. Vandaar dat het lastig is om
besluiten te nemen met betrekking tot het CRE en dit heeft ook zijn effect op strategievorming.

De transnationale organisatiestructuur krijgt ++ op het gebied van de aansturing van het CRE. Dit omdat in
tegenstelling tot de matrix structuur nu wel iemand specifiek verantwoordelijk is voor het CRE. Nadeel is wel dat
er geen gecentraliseerde CREM afdeling is waardoor het lastig is om besluiten en strategieën te implementeren.

De project organisatiestructuur krijgt +++ op het gebied van de aansturing van het CRE. Dit omdat de structuur
met name geschikt is voor bepaalde projecten waarbij de specialistische kennis uit verschillende
bedrijfsonderdelen gecombineerd wordt. Er is een gecentraliseerde CREM afdeling aanwezig alleen is het lastig
om een specifieke CRE strategie te implementeren vanwege de grote verwevenheid tussen bedrijfsonderdelen.

Factor Functioneel Divisies Matrix Transnationaal Project
Controle +++ ++ + ++ ++
Flexibiliteit + ++ +++ +++ +++
Kennis ++ + +++ +++ ++
Internationalisering + ++ +++ +++ ++
Aansturing CRE ++++ ++ + ++ +++
Tabel 3.3.5 Keuzefactoren voor macro organisatiestructuren, tabel is grotendeels gebaseerd op onderzoek van
Johnson, Scholes, & Whittington (2008).
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Centralisatie en geschiedenis
Een groot aantal CREM afdelingen zijn gevormd door ontwikkelingen uit het verleden. De geschiedenis van het
CREM heeft namelijk een grote invloed op de organisatie en centralisatie van het CREM. Het CREM als vakgebied
ontstond pas tijdens de industriële revolutie (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007).

Voor de organisatie van het CREM is de positie van het CREM binnen de organisatiestructuur van het bedrijf
belangrijk. Deze positie bepaalt namelijk voor een groot deel de taken en verantwoordelijkheden van het CREM.
Door de evolutie van het CREM is zoals eerder beschreven de rol en houding veranderd, dit heeft ook zijn effect
gehad op de positie van het CREM binnen de onderneming. Krumm (1999) beschrijft dit voor Nederlandse
multinationals. Een van de belangrijkste factoren die de rol en positie van het CREM binnen de onderneming
bepaalt, is de mate van centralisatie. In het begin van de ontwikkeling van het CREM werkten veel bedrijven met
een functionele organisatie structuur waarbinnen het CREM een ondersteunde rol vervulde. Toen de
internationalisering vanaf 1960 duidelijk op gang kwam begon dit te veranderen. Het CREM werd toen wel nog
centraal aangestuurd en legde directe verantwoording af aan de raad van bestuur. Vanaf de jaren 90 bereikte de
internationalisering zijn hoogtepunt en was de functionele organisatiestructuur voor bedrijven niet meer
toereikend. Vandaar dat er gebruik gemaakt werd van een divisiestructuur. Binnen deze divisiestructuur hadden
de verschillende bedrijfsonderdelen lokaal meer invloed op het CRE. De centrale CREM afdeling binnen het
bedrijf hield zich dan voornamelijk bezig met strategievorming voor de lange termijn en de financiële
verantwoording. Deze divisiestructuur had een decentralisatie van de aansturing van het CRE tot gevolg. Vanaf
2000 verschoof de positie van het CREM, van een zelfstandig bedrijfsonderdeel naar een afdeling binnen de
ondersteunende bedrijfsonderdelen. Dit betekent dat het CREM meer moet samen werken met de andere
dienstverlenende bedrijfsonderdelen binnen de organisatie. In figuur 3.3.7 wordt een grafisch overzicht gegeven
van de gewijzigde positie van het CREM binnen de organisatie (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007).

CREM in de jaren 30 (functionele structuur) CREM in de jaren 60 (transnationale structuur)

CREM in de jaren 90 (divisie structuur) CREM vanaf 2000 (divisie structuur)

Figuur 3.3.7 Gewijzigde positie van het CREM binnen de onderneming, (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007).
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H3.4 Sourcing
De mate van outsourcing is een belangrijke factor die invloed heeft op de organisatie van het CREM. Het
outsourcen van activiteiten kan op alle managementonderdelen binnen het CREM plaats vinden. Deze
managementonderdelen zijn: het algemeen management, het financieel management, het facility management
en het asset management (De Jonge, 1996). Tevens kan er outsourcing op alle besproken niveaus plaatsvinden,
namelijk strategisch, tactisch en operationeel. In de praktijk blijkt vaak dat met name op het operationele en in
beperkte mate op het tactische niveau outsourcing plaatsvindt (Bos, 2014). Tevens is het relevant om te
identificeren welke activiteiten geschikt zijn om extern in te kopen. In een onderzoek naar CRE outsourcing onder
50 CRE experts in 2007, kwam naar voren dat over het algemeen ingewikkelde taken zoals klant management,
risico management, locatie keuze en portfolio management niet geschikt zijn om extern uit te besteden. Demeer
operationele taken binnen het CREM zoals facility management, onderhoud en project management zijn hier wel
geschikt voor (Bowles & Kazis, 2007).

Uit onderzoek naar de verantwoordelijkheden van het CREM blijkt dat bij de vijf besproken management
modellen uit paragraaf 3.2 de mate van outsourcing verschilt per model (tabel 3.2.1). Opvallend is dat over het
algemeen geldt dat wanneer het CREM zich verantwoordelijk voelt voor meer taken, de mate van outsourcing
toeneemt (Hartmann et al., 2010). Een mogelijk oorzaak hiervan is dat de toegang tot specialistische kennis de
grootste drijfveer is voor het outsourcen van activiteiten (McDonagh & Hayward, 2000). Andere redenen voor
outsourcing zijn: flexibiliteit, kwaliteitsverbetering, innovaties, kostenreductie, aanwezigheid in regionale
markten en vanwege de effectiviteit (McDonagh & Hayward, 2000). In figuur 3.4.1 wordt een grafiek weergeven
van de activiteiten die boven gemiddeld uitbesteedt worden aan externe partijen. Het blijkt dat met name
taxaties extern uitgevoerd worden. Dit is te verklaren doordat het in een groot aantal landen in Europa verplicht
is om taxaties door externe partijen te laten verrichten.

Figuur 3.4.1 Activiteiten die bovengemiddeld geoutsourced worden, (McDonagh & Hayward, 2000).
*In de figuur is de factor weergeven dat activiteiten boven gemiddeld worden uitbesteedt.

Verder onderscheidt Van Driel (2010) twee niveaus in outsourcing. In het eerste niveau is het
vastgoedmanagement bijna volledig uitbesteedt op zowel het operationeel niveau als op het tactisch niveau. Op
het tweede niveau worden alleen de operationele taken uitbesteedt. Een belangrijke trend bij outsourcing is de
verschuiving van externe partijen die diensten leveren naar strategische partners (Van Driel, 2010). Dit staat ook
in lijn met de gewijzigde rol van het CREM van opdrachtgever naar bedrijfsstrateeg (Zaiton, 2008). Met
strategische partners worden zogenaamde strategische allianties gevormd voor het leveren van een bepaald
product en dienst (Brister, 2012).
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H3.5 Procesmanagement
Het procesmanagement is een breed begrip dat met veel factoren in verband staat. Het proces management is
wel zeer belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit. Vandaar dat het van belang is om eerst het begrip
goed te definiëren. De definitie voor procesmanagement in dit onderzoek luidt:

Procesmanagement is het integraal managen van de processen van de organisatie met als doel de gedefinieerde
performance, dat wil zeggen producten en diensten, conform de gestelde kwaliteitseisen te realiseren waarbij in
meerdere of mindere mate gebruik wordt gemaakt van ICT ondersteuning, het inrichten van processen vanuit
strategie en producten, het sturen en beheersen van processen en continu verbeteren van processen (Noordam,
2005).

In bestaande onderzoeken die de invloeden op de effectiviteit van het CREM beschrijven, zoals het onderzoek
van McDonagh & Frampton (2002) zijn er hoofdzakelijk drie factoren af te leiden die invloed hebben op het
procesmanagement. Deze factoren zijn informatie, kennis en netwerk. Voor de eerste afgeleide factor informatie
is de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie over het CRE en de bedrijfsprocessen zeer belangrijk. Dit is
sterkt afhankelijk van de kwaliteit van het management informatie systeem (MIS). Dit management informatie
systeem is een complex systeem dat alle relevante en actuele informatie moet bevatten over het CRE en
relevante bedrijfsinformatie. Zonder actuele data over het CRE is het niet mogelijk om gedegen analyses te
maken. Zo is bijvoorbeeld voor het portfolio management de volgende data belangrijk namelijk:
bedrijfsinformatie, personeelsinformatie, faciliteiten, kosten en data over de vastgoedmarkt (Gibler, Gibler, &
Anderson, 2010). Van deze data dienen zowel historische cijfers beschikbaar te zijn als actuele cijfers en
toekomstige voorspellingen. Zo is het voor de benodigde informatie uit het MIS van belang of het gebruik van
het CRE per bedrijfsonderdeel wordt doorberekend per oppervlakte of per werkplek of dat er geen sprake is van
doorbelasting naar de bedrijfsonderdelen. Wat verder van belang is voor het procesmanagement is dat
gestandaardiseerde processen geformuleerd worden en dat deze informatie beschikbaar is voor de verschillende
bedrijfsonderdelen. Alle managementonderdelen binnen het CREM dienen in meer of mindere mate toegang te
hebben tot het management informatie systeem (MIS): Algemeen management, Financieel management, Asset
management en het Facility management (Gibler, Gibler, & Anderson, 2010). Bij het verzamelen en verwerken
van data in het MIS is het tevens belangrijk dat dit op een uniforme manier gebeurt en met uniforme structuur
(Ransson & Nelson, 2000).

De tweede afgeleide factor kennis speelt ook een belangrijke rol binnen het proces management. Zonder
specialistische kennis van de bedrijfsprocessen is het onmogelijk om CRE te leveren dat voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen en wensen. Tevens is het zonder specialistische kennis in het CREM onmogelijk om het CRE als
strategisch middel te benutten. De belangrijkste benodigde kennis tijdens het CREM is onderzocht door Epley
(2004) onder 36 CRE directie leden en is onder te verdelen in de volgende zeven activiteiten: 1. Toegang en
interpreteren markt data, 2. Identificeren van klanten en hun doelstellingen, 3. Uitvoeren van een locatie
analyse, 4. Het gebruik van marktdata bij het vaststellen van de huur, 5. Analyseren van de behoeften van
gebruikers van CRE, 6. Het herkennen van de impact van demografische wijzigingen, 7. Het herkennen van groei
patronen (Epley, 2004).

Voor de derde afgeleide factor netwerk is zowel het formele als het informele netwerk van het CREM van belang.
Dit doordat processen sneller en soepeler kunnen verlopen wanneer er voldoende contacten zijn zowel intern
als extern. Tevens dient de CREM afdeling betrokken te worden bij ingrijpende besluitvorming zoals overnames
of het verkopen van bedrijfsonderdelen. Hiervoor is communicatie en overleg met de directie of RvB van belang
en dient op een vaste frequentie plaats te vinden. Proces management is net als strategievorming een iteratief
proces dat constant aan veranderingen en evaluaties onderhevig is (Noordam, 2005).
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H3.6 Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur bestaat voor een groot deel uit ontwikkelingen en gebeurtenissen uit het verleden. De
bedrijfscultuur kan een probleem vormen bij de implementatie van nieuwe strategieën. Routines (paradigma)
zijn vaak lastig te veranderen, zeker op een korte termijn. Dit heeft als gevolg dat bedrijvenmet een lange historie
en een duidelijke bedrijfscultuur nieuwe strategieën implementeren op basis van ervaring uit het verleden en
niet op basis van recente ontwikkelingen. Dit wordt door Grinyer & Spender (2006) Strategic drift genoemd.
Bedrijfscultuur kan ook een positieve bijdrage leveren met name als bedrijven concurrentie voordelen hebben
vanuit het verleden. Zo wordt de kennis die het concurrentievoordeel mogelijk maakt als een gegeven
beschouwd en het maakt deel uit van de dagelijkse routines. Deze routines zijn vaak lastig te koppieren en te
implementeren voor andere bedrijven vandaar dat het concurrentie voordeel in stand blijft.

Nog een factor die van invloed is op de cultuur en personeel is die van zogenaamde “Path Dependency” (Grinyer
& Spender, 2006). Dit houdt in dat besluiten uit het verleden de dagelijkse besluiten nog steeds beïnvloeden. Op
het vlak van technologie is dit het meest zichtbaar; bijvoorbeeld de keuze van een bepaald software platform
zoals Windows / Linux heeft grote gevolgen voor de toekomst omdat dergelijk systeem een lange
afschrijvingstermijn heeft. Dit softwareplatform bepaalt welke applicaties en randapparatuur er compatible zijn
voor de toekomst. De keuze voor een bepaalde randapparatuur wordt dus beïnvloedt door het eerder ingeslagen
pad, bij de keuze van het software platform. Bij het formuleren van een nieuwe strategie en hiermee het beleid
is het belangrijk om stil te staan bij het verleden. Wat is er relevant uit het verleden dat kan bijdragen aan de
toekomst. Om dit te bepalen dient er een historische analyse uitgevoerd te worden. Deze analyse dient uit de
volgende vier onderdelen te bestaan (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008):

1. Chronologische volgorde van gebeurtenissen die effect hadden op de organisatie.
2. Is er sprake van cyclische ontwikkelingen, bijvoorbeeld vraag en aanbod van het CRE.
3. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen uit het tijdperk dat je analyseert.
4. Hoe heeft het bestaande personeel de wijzigingen en bestaande strategie ervaren.

Figuur 3.6.1 Onderdelen van de bedrijfscultuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Nu de factoren benoemd zijn die van invloed zijn op de bedrijfscultuur is het van belang om te beschrijven
waaruit de bedrijfscultuur is opgebouwd. Deze bestaat uit een viertal onderdelen, zie figuur 3.6.1. (Johnson,
Scholes, & Whittington, 2008):

1. De kernwaarden staan vermeld in de missie en visie van het bedrijf.
2. De opvattingen zijn heel erg specifiek en verschillen per afdeling.
3. Het gedrag heeft te maken met de dagelijkse routines en de verantwoordelijkheden.
4. Het paradigma zijn aannames over de cultuur van de organisatie die als standaard worden verondersteld.

Kernwaarden

Opvattingen

Gedrag

Paradigma
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H3.7 Conclusie Hoofdstuk 3
In dit hoofdstuk zijn de factoren inzichtelijk gemaakt die de organisatie van het CREM karakteriseren. In tabel
3.7.1 wordt per onderdeel uit het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014) besproken wat de invloed is op de
CREM organisatie. Deze invloeden vormen dan de basis voor het praktijk onderzoekwaarbij zowel CRE managers
als CRE adviseurs ondervraagd zullen worden. In dit hoofdstuk is er antwoord gegeven op de 2e deelvraag hoe
kan een CREM organisatie worden gekarakteriseerd.

Onderdeel Belangrijkste invloeden op de organisatie van het CREM
Organisatie
structuur
CREM

Bij de organisatiestructuur is het van belang om eerst te onderscheiden welke onderdelen er
zijn binnen het CREM. Hiervoor wordt het model van De Jonge (1996) gehanteerd. Dit model
onderscheidt vier managementonderdelen namelijk: Algemeen management, Financieel
management, Facility management en Asset management. Hierbij is het van belang om na te
gaan of de CREM afdeling een operationele of een strategische focus heeft. Dit heeft namelijk
invloed op de aandacht die per management onderdeel benodigd is.
Verder is het voor de organisatie van het CREM van belang in welke mate het CREM zich

verantwoordelijk voelt voor de belangrijkste taken die verricht dienen te worden. De
belangrijkste taken zijn: Portfolio management, Huur/Lease management, Huisvestings
planning en locatiekeuze, Acquisitie en dispositie, Onderhoud, Infrastructureel facility
management, Commercieel facilitymanagement en Ontwikkeling.
Er zijn ook een aantal modellen voor de CREM organisatie opgesteld. Het is van belang om

te vermelden dat er niet een optimale organisatiestructuur voor de CREM afdeling bestaat.
Elke organisatiestructuur heeft zijn specifieke voor en nadelen. De keuze voor een bepaalde
organisatiestructuur hangt vooral af van het procesmanagement, de verantwoordelijkheden
en de regionale spreiding. De organisatiestructuren voor het CREM, geïdentificeerd in dit
hoofdstuk zijn: Functioneel CREM model, Regionaal CREM model, Proces CREM model en het
Markt / klant CREM model.

Centralisatie Bij het thema centralisatie is het van belang om te onderscheiden wat de macro
organisatiestructuur van het bedrijf is. Er zijn in totaal vijf verschillende macro
organisatiestructuren te onderscheiden, namelijk: Functionele , Divisie , Matrix ,
Transnationale en een Project organisatiestructuur. De positie van het CREM verschilt per
organisatiestructuur en dit bepaalt voor een groot gedeelte de mate waarin de
gecentraliseerde CREM afdeling invloed heeft op de besluitvorming. De keuze voor een
bepaalde macro organisatiestructuur hangt af van de volgende factoren: Controle,
Flexibiliteit, Kennis en Internationalisering.
De organisatiestructuur en de positie van het CREM binnen deze structuur is ook afhankelijk
van de geschiedenis van het bedrijf. Het blijkt namelijk dat over het algemeen gesteld kan
worden dat multinationals een ontwikkeling laten zien waarbij ze eerst gebruikt maakten van
een functionele organisatiestructuur. Onder de druk van de internationalisering is dit
gewijzigd tot een transnationale structuur. Uiteindelijk zijn de multinationals over gestapt op
een divisiestructuur met een gecentraliseerde CREM afdeling. Deze CREM afdeling maakt
deel uit van de ondersteunende bedrijfsonderdelen.

Sourcing Bij outsourcing is het met name van belang welke activiteiten extern uitbesteedt kunnen
worden en op welke niveaus. Het blijkt dat activiteiten die tot de core business behoren of
activiteiten die zich op het strategisch niveau bevinden niet geschikt zijn om te outsourcen.
Deze activiteiten zijn vaak de meer complexe taken zoals strategievorming, huur/lease
management en locatie keuze. De activiteiten die wel geschikt zijn om uit te besteden zijn
bijvoorbeeld onderhoud, taxaties en facility management. In het algemeen worden
activiteiten uitbesteedt die zich op het operationele niveau bevinden.
Verder is het van belang om de motieven tot outsourcing te identificeren. Uit onderzoek

blijkt dat vooral de toegang tot specialistische kennis op een specifiek onderdeel de grootste
drijfveer is voor bedrijven om te outsourcen.
Tevens blijkt dat wanneer een CREM afdeling zich verantwoordelijk voelt voor een groot

aantal activiteiten de mate van outsourcing toeneemt. Er zijn vijf management modellen te
identificeren voor de CREM afdeling, elk met een andere set verantwoordelijkheden.
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Proces
management

Het procesmanagement draait met name om het waarborgen van de kwaliteit van de
geleverde producten en diensten. Hierbij zijn drie belangrijke factoren te identificeren
namelijk: Informatie, kennis en netwerk. Bij informatie is vooral het management informatie
systeem (MIS) van belang. Dit systeem dient alle actuele informatie over het CRE te bevatten
en dient toegankelijk te zijn voor verschillende partijen en bedrijfsonderdelen. Tevens moet
het systeem analyses kunnen maken waarmee het management besluiten kan nemen. Bij
kennis is de specialistische kennis van de CREM afdeling van belang, die nodig is om het CRE
als strategisch middel te benutten. De kwaliteit en het netwerk van de CREM afdeling zorgt
ervoor dat processen sneller kunnen verlopen en dat betere voorwaarden onderhandeld
kunnen worden bij het aangaan van nieuwe contracten. Tevens is voor de factor netwerk van
het procesmanagement verder van belang in welke mate en frequentie het CREM contact
heeft met de directie of raad van bestuur. Dit zodat het CREM op de hoogte is van de
bedrijfsstrategie en voldoende informatie heeft ombesluiten voor de lange termijn te nemen.
Procesmanagement is een iteratief proces dat constant aan veranderingen en evaluaties

onderhevig is. Alleen zo kan de kwaliteit gewaarborgd worden en kan er ingespeeld worden
op ontwikkelingen uit de markt.

HR/Cultuur De bedrijfscultuur kan effect hebben op de organisatie en de implementatie van nieuwe
strategieën. Zo zijn de dagelijkse routines van het personeel en de denkwijze lastig te
wijzigingen. Vandaar dat het belangrijk is om bij een gewenste wijziging in bedrijfscultuur een
historische analyse uit te voeren waarin de belangrijkste gebeurtenissen in chronologische
volgorde zijn opgenomen.
Er zijn besluiten uit het verleden die vandaag de dag nog steeds effect hebben op de actuele
besluitvorming. Dit wordt het zogenaamde “path dependency” genoemd.
De bedrijfscultuur bestaat uit vier onderdelen. Het begint met de kernwaarden van het
bedrijf. Als tweede onderdeel zijn de opvattingen van het personeel van belang, want hieruit
ontstaat het gedrag van de werknemers. Het gedrag is daarom het derde onderdeel. Als
vierde onderdeel onderscheidt men het paradigma, dit is algemeen geaccepteerd gedrag, dat
wordt geassocieerd met het bedrijf.

Tabel 3.7.1 Conclusie van onderdelen van de CREM organisatie
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksopzet praktijkonderzoek
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het uitgevoerde praktijkonderzoek besproken, ten behoeve van de
hoofdvraag en deelvragen. Eerst wordt er in paragraaf 4.1 een theoretisch kader geschept dat de belangrijkste
factoren bevat die uit de bestaande literatuur naar voren komen. In paragraaf 4.2 wordt de opzet van het
praktijkonderzoek en de validiteit van het onderzoek besproken. In paragraaf 4.3 wordt de wijze van
dataverzameling toegelicht. Tevens worden de benodigde instrumenten voor de dataverzameling van het
onderzoek weergegeven. In hoofdstukken 5 en 6 zullen de resultaten van het praktijkonderzoek worden
toegelicht.

H4.1 Theoretisch kader
De literatuur die in de voorafgaande hoofdstukken is beschreven vormt de basis voor het theoretisch kader.
Hierbij wordt het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014) wederom als uitgangspunt gebruikt. Het
dataverzamelingsinstrument begint met een aantal algemene vragen over de desbetreffende respondent.
Waarna er een aantal vragen volgen met betrekking tot de volgende thema’s: CRE strategieen, CREM
organisatie, Sourcing, Centralisatie, Procesmanagement en Bedrijfscultuur. In figuur 4.1.1 worden de mogelijke
relaties weergegeven die tijdens het praktijkonderzoek onderzocht worden. Het theoretisch kader staat
weergegeven in tabel 4.1.1, eerst zal er een toelichting volgen op de samenstelling van het theoretisch kader.

Figuur 4.1.1 Overzicht van de onderzochte relatie in het praktijk onderzoek.
*De onderzoeksthema’s worden in het blauw aangegeven.
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Samenstelling theoretisch kader
Het theoretisch kader start met een onderzoeksthema over de algemene informatie van de exemplarische
voorbeelden. Hierbij wordt eerst algemene informatie gevraagd over de desbetreffende respondent. Tevens is
er achtergrondinformatie benodigd over de omvang van het bedrijf en de samenstelling van de CRE portefeuille,
om een goed beeld te kunnen vormen van het exemplarische voorbeeld.

Het volgende onderzoeksthema heeft betrekking op de CRE strategie van de CREM afdelingen, die dienen als
exemplarische voorbeelden voor het onderzoek. Hierbij is het van belang dat de hoofd CRE strategie gekozen
wordt uit de acht gespecificeerde CRE strategieën uit hoofdstuk 2. Vervolgens is het voor het thema CRE
strategie verder van belang, in hoe verre er sprake is van een strategisch plan en op welke termijn er evaluatie
plaatsvindt ten behoeve van de gekozen CRE strategie.

Het thema CREM organisatie heeft betrekking op de CREM afdeling. De basis voor deze gekozen factoren komt
overeen met de beschreven literatuur, uit de paragraven 2.1, 2.4, 3.1 en 3.2. Hierbij is het eerst van belang om
vast te stellen of er een strategische focus of operationele focus op activiteiten aanwezig is. Verder is het relevant
op welke positie de exemplarische voorbeelden zichzelf plaatsen in de evolutie van het CREM, volgens Joroff et
al. (1993). In verband met de focus op activiteiten en de positie in de evolutie van het CREM, is het van belang
om te vragen op welke managementonderdelen in het CREM de focus ligt. Vervolgens wordt er een verder
ingezoomd op de CREM organisatie door te kijken, in hoeverre het CREM zich verantwoordelijk voelt voor de
belangrijkste taken van het CREM, weergegeven in paragraaf 3.2. Omdat de CRE strategieën verwant zijn aan de
gebieden waarop het CREM voor toegevoegde waarde zorgt, is het ook belangrijk om te vragen op welk gebied
de desbetreffende CREM afdeling de meeste toegevoegde waarde creëert. De laatste factor die nog invloed is
op dit specifieke onderzoeksthema, heeft betrekking op de organisatiestructuur van de CREM afdeling,
toegelicht in paragraaf 3.2.

Voor het onderzoeksthema sourcing is het van belang om inzichtelijk te maken, voor de exemplarisch
voorbeelden, in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van outsourcing en op welke gebieden er samengewerkt
wordt met strategische partners. Eerst is het voor het outsourcen van activiteiten belangrijk om te kijken naar
het motief voor outsourcing. Vervolgens dient geanalyseerd te worden, welke specifieke activiteiten door de
exemplarische voorbeelden worden geoutsourced. Bij deze specifieke taken is het ook nog van belang om te
kijken, op welke managementniveaus deze taken worden uitbesteedt. Tenslotte is het voor het thema sourcing
relevant op welke gebieden samengewerkt wordt met strategische partners.

Bij het thema centralisatie is de mate van zeggenschap en invloed die de CREM afdeling heeft belangrijk. Dit is
sterk afhankelijk van de positie van het CREM in de macro organisatiestructuur en de mate van centralisatie.
Vandaar dat eerst de macro organisatiestructuur van de CREM afdelingen, die als exemplarische voorbeelden
dienen, in kaart moet worden gebracht. Vervolgens is het van belang in hoeverre het CREM gecentraliseerd is en
welke positie deze afdeling heeft ten opzichte van de andere bedrijfsonderdelen of divisies in de macro
organisatiestructuur. Verder is het vanwege historische ontwikkelingen belangrijk, vanaf welk tijdstip er sprake
is van een gecentraliseerde CREM afdeling.
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Het onderzoekthema procesmanagement gaat met name om het waarborgen van de kwaliteit van de geleverde
producten en diensten. Uit paragraaf 3.5 blijkt dat drie factoren vooral invloed hebben op het
procesmanagement. Deze drie factoren zijn informatie, kennis en netwerk. De factor informatie heeft betrekking
op de rapportages van de prestaties van het CRE. Om de informatie over het CRE eenvoudig te verkrijgen en de
uniformiteit te waarborgen, is een management informatie systeem (MIS) van belang. De informatie over het
CRE heeft ook betrekking op de wijze van doorbelasting van het gebruik van het CRE naar de overige
bedrijfsonderdelen of divisies. Voor de factor kennis is specialistische kennis van de CREM afdeling belangrijk.
Dit heeft onder andere betrekking op voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie. Verder is de factor
kennis nog van belang om de kwaliteit van de geleverde producten en diensten uit het standaard dienstenpakket
te waarborgen. Bij de laatste factor netwerk gaat het om zowel het formele als informele netwerk. Deze
netwerken zijn belangrijk voor de mate waarin het CREM een adviserende functie mag vervullen bij ingrijpende
wijzigingen in het bedrijf, zoals overnames en verkoop van bedrijfsdivisies of bedrijfsonderdelen.

Voor het thema bedrijfscultuur worden in paragraaf 3.6 een tweetal factoren geïdentificeerd. De eerste factor
heeft te maken met “path dependency”. Dit zijn ingrijpende besluiten van het CREM, die in het verleden
genomen zijn, maar nog op de dag van vandaag invloed hebben op de besluitvormging van het CREM. Om dit
inzichtelijk temaken dient er een historische analyse te worden uitgevoerd. Deze historische analyse is zeer lastig
te maken. De respondenten hebben waarschijnlijk niet hun gehele carrière gewerkt voor het desbetreffende
bedrijf. Tevens verschilt de hoeveelheid ervaring van de respondenten. Een tweede probleem is dat de
historische ontwikkelingen per CREM afdeling (exemplarische voorbeeld) sterk verschillen. Waardoor ze
uiteindelijk lastig te vergelijken zijn met een beperkt aantal voorbeelden. Een ander probleem is dat de factoren
die de bedrijfscultuur beïnvloeden sterk subjectief zijn en hiermee sterk afhankelijk zijn van de bevraagde
respondent. Om deze invloed te minimaliseren zouden er meerdere respondenten van hetzelfde bedrijf
gevraagd moeten worden, afkomstig uit verschillende management lagen. Voor een exploratief onderzoek zou
dit te veel tijd in beslag nemen. Vandaar dat ervoor gekozen is deze factor niet op te nemen in het
praktijkonderzoek. Dit probleem heeft ook effect op de tweede factor, namelijk de onderdelen die de
bedrijfscultuur vormen, daarom is deze factor niet opgenomen in het praktijkonderzoek. De toekomstige
ontwikkelingen hebben invloed op de bedrijfscultuur. Daarom is aan elke respondent gevraagd om een
toekomstvisie voor het CREM in het algemeen te formuleren. Natuurlijk is deze toekomstvisie ook sterk
afhankelijk en beïnvloedt door de bevraagde respondent. Voor de toekomstvisies is het waarschijnlijk wel
mogelijk om overeenkomsten tussen de respondenten te beschrijven. Bij het opstellen van een evaluatiemodel
zal er wel inzicht worden gegeven, voor welke CRE strategie de impact op het bestaande personeel en de
bedrijfscultuur het grootst is.
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Onderzoeksthema Factoren Variabele

Algemeen

Functie geïnterviewde Functie omschrijving
Ervaring geïnterviewde in het CREM Aantal jaar
Jaarlijkse omzet bedrijf Bedrag in euro's bron jaarverslag 2013
Aantal medewerkers Aantal FTE’s
Sector informatie Producten of diensten
Portefeuille samenstelling CRE Aantal panden

Type CRE (kantoren, productie ect.)
Totale oppervlakte in m2 BVO
Eigendom positie (Huur, Lease of koop)

CRE strategie

CRE strategie CRE strategieën: 1 kostenbesparing, 2 marketing en
verkoop, 3 innovaties, 4 medewerkerstevredenheid,
5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen,
7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid.

Evaluatie CRE strategie Frequentie evaluatie CRE strategie
Strategisch plan Aanwezigheid van strategisch plan

Handelen volgens strategisch plan

CREM organisatie

Focus activiteiten Focus op operationele of op strategische activiteiten
Positie in de evolutie van het CREM Welke rol wordt aangenomen: 1 Taskmaster,

2 Controller, 3 Dealmaker, 4 Entrepreneur en
5 Business strategist.

Belang van de 4 management
onderdelen van het CREM

Belang van algemeen management, asset
management, facility management en financieel
management.

Verantwoordelijkheidsgevoel
belangrijkste taken van het CREM

De taken zijn Portfolio management, huur / lease
management, huisvestingsplanning & beleid, locatie
keuze, acquisitie / dispositie, onderhoud,
facilitymanagement en ontwikkeling van nieuw CRE.

Toegevoegde waarde van het CREM Productiviteit, kostenreductie, risicobeheersing,
rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur of marketing en
relaties.

Organisatiestructuur van het CREM Functioneel, Regionaal, Proces of Klant/markt.

Sourcing

Hoofdmotief tot outsourcing Belangrijkste reden outsourcing: Flexibiliteit,
kostenbesparing, toegang tot kennis.

Taken die worden geoutsourced De taken zijn Portfolio management, huur / lease
management, huisvestingsplanning & beleid, locatie
keuze, acquisitie / dispositie, onderhoud,
facilitymanagement en ontwikkeling van nieuw CRE.

Niveaus waarop outsourcing plaats
vindt.

Strategisch, tactisch en operationeel.

Sourcing Samenwerking externe partijen / gebruik van
strategische partners.

Centralisatie
Macro organisatiestructuur bedrijf Functioneel, divisie, matrix, transnationaal en project.
Positie CREM in organisatiestructuur Mate van centralisatie en verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid CREM organisatie Hoe lang is er sprake van een zelfstandige afdeling.

Procesmanagement

Rapportage prestaties van het CRE Met vaste regelmaat en met welke frequentie
Management informatie systeem Aanwezigheid, mogelijkheden en toegang
Doorbelasting gebruik CRE Niet, oppervlakte of werkplek.
Specialistische kennis CREM Belang van specialistische kennis CREM
Algemene bedrijfsstrategie Voldoende inzicht in plannen van directie / RvB
Standaard dienstenpakket voor het CRE Aanwezigheid en beschikbaarheid PvE werkomgeving
(In)Formeel netwerk CREM Belang van het formeel / informeel netwerk van CREM
Adviesfunctie van het CREM Advies bij grote wijzigingen (overnames/verkoop)

Bedrijfscultuur
Toekomstvisie Verwachtingen en ontwikkelingen.
Bedrijfscultuur Omslag in bedrijfscultuur benodigd.
Personeel De gevolgen voor het personeel.

Tabel 4.1.1 Theoretisch kader thema’s, onderwerp en variabele.
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H4.2 Onderzoeksopzet
Het onderzoek is erop gericht om de samenhang tussen de CREM organisatie en CRE strategieën te onderzoeken
en te beschrijven. De verwachting is dat er een zekere relatie tussen beide bestaat, zo schreef Chandler een
Amerikaanse bedrijfseconoom in 1962 reeds “Structure follows strategy”. Vandaar dat dit een exploratief
onderzoek is, waarbij er eerst een literatuurstudie is verricht en vervolgens wordt de ontstane veronderstelling
door middel van een praktijkonderzoek getoetst. De veronderstelling is dat er een zekere relatie bestaat tussen
de gekozen CRE strategie en de organisatie van het CREM. Om deze veronderstelling te toetsen zullen een aantal
CREM afdelingen uit de praktijk als exemplarische voorbeelden dienen.

De exemplarische voorbeelden zijn de CREM afdelingen bij grote bedrijven die een divisiestructuur hebben als
macro organisatiestructuur. De definitie van grote bedrijven is dat deze bedrijven meer dan 250 medewerkers
in dienst hebben. De exemplarische voorbeelden zijn zo geselecteerd dat het allemaal relatief jonge CREM
afdelingen omvat. Relatief jong betekent dat de CREM–afdelingen in huidige vorm allen pas na het jaar 2000 zijn
gevormd, zie tabel 4.2.1. De bedrijven van deze CREM afdelingen zijn breed gekozen, wat betekent dat er zowel
nationale als multinationale bedrijven en overheidsinstanties geselecteerd zijn. Zodat er een goed beeld ontstaat
van CREM afdelingen bij grote bedrijven in het algemeen. De bedrijven en overheidsinstanties opereren in een
viertal sectoren, namelijk de financiële sector, de dienstverlenende sector, producerende sector en de transport
sector. De exemplarische voorbeelden zijn actief in verschillende sectoren en benutten daarom een breed scala
aan CRE types. De meest voorkomende CRE types zijn: kantoren, productie faciliteiten, technische gebouwen en
winkels. De data van de onderzoekseenheden dienen enigszins vergelijkbaar te zijn. Vandaar dat alleen de
gegevens over het CRE in Nederland opgenomen zijn, in het geval van multinationale bedrijven. Van de CREM
afdelingen die dienen als exemplarische voorbeelden worden alle onderzoeksthema’s uit het theoretisch kader
in beeld gebracht. Daardoor kan de veronderstelling dat de CRE strategie een relatie heeft met de organisatie
van het CREM worden afgeleid.

Ex
em

pl
ar
isc

he
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de

n Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Macro organisatiestructuur * Div Div Reg div Div Div
Div
matr Reg div Reg div

Jaartal oorsprong huidige
CREM afdeling 2013 2007 2004 2009 2010 2002 n.v.t 2014

Organisatiestructuur CREM ** Func Klm
Reg Reg +

Func Func Proc Proc Func
* Legenda macro organisatie structuren: Func = Functioneel , Div = divisie , Matr = matrix , Tran = transnationaal
en Pro = projectorganisatiestructuur.
** Legenda CREM organisatiestructuren: Func = Functioneel, Reg = Regionaal, Proc = Proces en Klm = Klant/markt

Tabel 4.2.1 Eigenschappen CREM afdelingen die als exemplarische voorbeelden dienen.

In het CREM wordt bij strategievorming vaak gebruik gemaakt van adviserende partijen vandaar dat aan een
viertal partijen is gevraagd om deel te nemen aan het praktijkonderzoek. Aan deze adviserende partijen wordt
de directe relatie gevraagd tussen de acht opgestelde CRE strategieën uit paragraaf 2.3 en de onderzoeksthema’s
uit het theoretisch kader van paragraaf 4.1. Het is dan met name interessant of het advies van de adviserende
partijen overeenkomt met de visie van de CRE managers van de CREM afdelingen die dienen als exemplarische
voorbeelden. Het is een exploratief onderzoek waarbij voor elke CREM afdeling, de onderzoeksthema’s
inzichtelijk gemaakt zullen worden. Vervolgens wordt met behulp van deze data gezocht naar de mogelijke
relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM. Aan de CRE managers wordt dus niet direct naar
hun visie op de relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM gevraagd. De vier adviserende
partijen wordt wel direct naar deze relatie gevraagd. Aan deze CRE adviseurs wordt gevraagd om hun visie te
geven over hoe de factoren uit de onderzoeksthema’s eruit dienen te zien bij het implementeren van een
bepaalde CRE strategie.
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De onderzoekspopulatie is zeer groot, vandaar dat er een aantal exemplarische voorbeelden zijn gekozen. Omdat
het onderwerp complex is en een redelijk hoog abstractie niveau heeft, is er voor gekozen om gebruik te maken
van interviews om de benodigde data te verzamelen. Het voordeel van deze manier van data verzamelen is dat
er een goede en eenduidige definitie gegeven kan worden aan de onderzoeksvariabelen. Dit kan uiteraard ook
bij een enquête, het probleem is alleen dat het om zeer veel definities gaat vandaar dat er gekozen is voor een
mondeling interview. Tevens wordt aan de respondenten direct gevraagd of alle definities en theorieën helder
zijn en wordt er per onderzoeksthema een A4 met de bijbehorende informatie verstrekt. Er zijn geen bestaande
vergelijkbare onderzoeken beschikbaar met relevante en actuele data die benut kunnen worden. De vragen van
de interviews zijn gebaseerd op het theoretisch kader. Het theoretisch kader is gevormd aan de hand van de
bestaande relevante onderzoeken en beschikbare literatuur. Met behulp van dit theoretisch kader zijn de
interviewvragen geformuleerd en is de volgorde van de vragen bepaald.

Om voldoende informatie te kunnen verstrekken over de strategie en het procesmanagement is het van belang
dat de gevoerde gesprekken plaatsvinden met personen uit de directie van het CREM. Er is gekozen om de
onderzoekspopulatie telefonisch te benaderen en uit te nodigen voor participatie aan het onderzoek. Om ervoor
te zorgen dat de participatie aan het onderzoek zo hoog mogelijk is, zijn de interviews zo opgesteld dat deze niet
langer dan een uur in beslag nemen. De beperkte tijd voor het afnemen van het interview heeft uiteraard
gevolgen voor de hoeveelheid data die verzameld kunnen worden. Deze data zijn benodigd voor het aantonen
van de relatie tussen de CRE strategie en CREM organisatie. De interne validiteit van het praktijkonderzoek
wordt gewaarborgd doordat er zeven verschillende onderzoeksthema’s aan bod komen die een goed beeld
geven van de desbetreffende CREM organisatie. De organisatie van het CREM is namelijk niet in enkele factoren
te karakteriseren. Om al deze onderzoeksthema’s tot in detail inzichtelijk te krijgen voor een bepaalde CREM
organisatie, is uiteraard meer dan een interview van een uur nodig. Vandaar dat alleen de hoofdzaken per thema
worden besproken. De benodigde algemene informatie wordt verkregen uit jaarverslagen van de desbetreffende
bedrijven of instanties. Dit zodat de beschikbare tijd voor elk interview efficiënt benut kan wordenmet specifieke
vragen over de CREM organisatie en de CRE strategie. Vanwege de benodigde tijd voor het afnemen en
verwerken van de interviews is het aantal onderzoekseenheden beperkt tot 12, waarbij er 8 CREM afdelingen
hebben meegewerkt aan het onderzoek en 4 adviserende partijen. De relatief kleine omvang van het
praktijkonderzoek, heeft gevolgen voor externe validiteit van het onderzoek. Zo zijn er in Nederland per 1 januari
2014 ongeveer 1250 grote bedrijven aanwezig die voldoen aan het gestelde criterium van het aantal
medewerkers (MKB, 2014). Dit betekent dat slechts 8 van de 1250 bedrijven deelnemen aan het
praktijkonderzoek, waardoor het lastig is om de onderzoeksresultaten te generaliseren. Om de representativiteit
te verhogen is ervoor gekozen om alleen bedrijven te selecteren met een divisie organisatiestructuur. Het 2e

selectiecriteria is dat de CREM afdelingen, die als voorbeeld dienen in huidige vorm na het jaar 2000 zijn
ontstaan. Voor de externe validiteit van de resultaten van de adviserende CRE bedrijven geldt dat deze relatief
klein is. Alhoewel 3 van 4 adviserende partijen het merendeel van de markt bedienen, is de visie en de data toch
grotendeels afhankelijk en beïnvloedt door de geïnterviewde respondent. Deze drie grote adviserende partijen
zijn Jones Lang Lasalle, CBRE en Cushmann & Wakefield. De representativiteit van de totale onderzochte
populatie relatief laag is, dient er voorzichtig te worden omgegaan met het generaliseren van conclusies en
theorieën op basis van de verzamelde data. Vandaar dat het uiteindelijke evaluatiemodel en aanbevelingen
voornamelijk toepasbaar zijn op CREM afdelingen van grote Nederlandse bedrijven met een divisie
organisatiestructuur en een relatief jonge CREM afdeling. Het blijft een exploratief onderzoek dat met name
erop is gericht om demogelijke relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM inzichtelijk temaken.
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Het praktijkonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de onderzoeksopzet geformuleerd door Yin (1989), zie
figuur 4.2.1. Hierbij zijn er drie fases in het onderzoek te herkennen, bij elke fase staat de desbetreffende
paragraaf corresponderend met de scriptie tussen haakjes erachter benoemd:
Fase 1: Deze fase wordt de ontwerpfase genoemd. In deze ontwerpfase wordt er gestart met het formuleren
van een model (theoretisch kader) vervolgens worden de onderzoekeenheden geselecteerd aan de hand van
cases. Tevens wordt er gestart met het ontwerp voor de dataverzameling (Paragraaf: 4.1 t/m 4.3).
Fase 2: In deze fase staan de individuele cases centraal, deze worden daarom grondig beschreven en
geanalyseerd (Paragraaf: 5.1 t/m 5.7 en paragraaf 6.1).
Fase 3 is de laatste fase hier wordt er een cross case analyse uitgevoerd waarbij er eerst een aantal conclusies
getrokken worden. Vervolgens wordt het model aangepast, waarna er een aantal beleidsimplicaties
geformuleerd kunnen worden. Tenslotte wordt alle informatie en data verwerkt in een crosscase report (Yin,
1989) (Paragraaf 6.2 en 6.3).

Figuur 4.2.1 Onderzoeksopzet grafisch weergegeven (Yin, 1989).

H4.3 Data verzamelingsinstrument
De CREM afdelingen, die dienen als exemplarische voorbeelden zullen, gevraagd worden naar de factoren uit de
onderzoeksthema’s. Deze onderzoeksthema’s zijn in overeenstemming met het theoretisch kader uit paragraaf
4.1. De benodigde data zal aan de hand van een gestructureerd interview worden verkregen. De
onderzoeksthema’s zijn: algemene bedrijfsinformatie, CRE strategie, CREM organisatie, Sourcing, Centralisatie,
Procesmanagement en Bedrijfscultuur. Bij deze thema’s zal steeds een korte toelichting worden gegeven zodat
de gebruikte definities en theorieën helder zijn. Zo wordt bij aanvang van het interview eerst kort de lijst met
CRE strategieën toegelicht en verstrekt aan de respondent. Het is namelijk zeer belangrijk dat de definitie van de
strategieën overeenkomt met het beeld van de respondent. Zodat iedere respondent een eenduidige definitie
hanteert bij het beantwoorden van de vragen. Indien bepaalde achtergrondinformatie vereist is over een
specifiek model of schema wordt deze informatie kort met de respondent besproken en worden de definities op
een A4 verstrekt. Belangrijk om nader toe te lichten, is dat de directe relatie tussen CRE strategie en de
organisatie van het CREM niet direct wordt gevraagd. Deze relatie vormt namelijk de hoofdvraag van het
onderzoek. Aan de CRE managers wordt de toegepaste CRE strategie gevraagd en de variabelen om de
organisatie van het CREM te karakteriseren. Het doel is dat uiteindelijk de mogelijke relatie tussen CRE strategie
en de organisatie van het CREM is vast te stellen. In bijlage 5.1 staat het volledige interview aan de CRE managers
weergegeven. In totaal participeren 8 CRE managers van 8 verschillende bedrijven of overheidsinstanties aan
het praktijkonderzoek.
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Het doel bij de tweede groep onderzoekseenheden, de CRE adviseurs uit het praktijkonderzoek, is om te
onderzoeken wat de relatie is tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM. Deze relatie zal niet zoals bij
de CRE managers achteraf afgeleidt worden aan de hand van de resultaten maar de relatie zal direct gevraagd
worden aan de CRE adviseurs. Dit heeft gevolgen voor het gestructureerde interview dat hierdoor wezenlijk
verschilt met het interview van de CRE managers. De CRE managers wordt alleen informatie gevraagd over de
factoren uit het theoretisch kader. De CRE adviseurs dienen daadwerkelijk mee te denken over wat de gevolgen
zijn van het nastreven van een specifieke CRE strategie op de organisatie van het CREM. Bij elk onderzoeksthema
wordt gevraagd, welke van de acht CRE strategieën het beste bij de desbetreffende factor past. De CRE adviseurs
dienen geen informatie te verstreken over hun specifieke organisatie maar dienen zich te verplaatsen in hun
adviserende rol. In bijlage 6.1 staat het volledige interview dat aan de CRE adviseurs is gesteld weergegeven.

H4.4 Conclusie onderzoeksopzet praktijkonderzoek
Aan de hand van de beschreven literatuur is een theoretisch kader opgesteld in paragraaf 4.1. Het theoretisch
kader bevat de volgende onderzoeksthema’s: Algemeen, CRE strategie, CREM organisatie, Sourcing,
Centralisatie, Procesmanagement en bedrijfscultuur.

De eerste groep onderzoekseenheden, die als exemplarische voorbeelden dienen zijn 8 CREM afdelingen. De
tweede groep onderzoekseenheden zijn 4 CRE adviseurs. Dit heeft gevolgen voor de externe validiteit van het
onderzoek. Deze externe validiteit van het onderzoek is betrekkelijk laag voor CREM afdelingen in het algemeen.
Aangezien er in totaal ongeveer 1250 grote bedrijven zijn in Nederland en talloze CRE adviseurs. De externe
validiteit voor bedrijven waarvan de CREM afdeling voldoet aan de selectie criteria voor de exemplarische
voorbeelden is hoog. De interne validiteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door alle factoren, die van
invloed zijn op de organisatie van het CREM te verwerken in de onderzoeksthema’s. De organisatie van het CREM
is namelijk niet in een beperkt aantal begrippen te karakteriseren, zie hoofdstuk 3. Vanwege het grote aantal
factoren zullen de algemene gegevens over de bedrijven of overheidsinstanties verzameld worden door middel
van het analyseren van jaarverslagen en beleidsdocumenten. De externe validiteit van het onderzoek voor CREM
in het algemeen, is niet de hoofdzaak van het onderzoek, omdat het een exploratief onderzoek betreft. Het gaat
vooral om een vermoedelijke relatie tussen CRE strategieën en de organisatie van het CREM, inzichtelijke te
maken voor de exemplarische voorbeelden. Vervolg onderzoek is nodig, om uitspraken te kunnen doen over de
relatie tussen CRE strategie en de organisatie van het CREM voor bedrijven, die niet voldoen aan de gestelde
selectie criteria van de exemplarische voorbeelden.

Vanwege de complexiteit van het onderzoek en de hoeveelheid begrippen en theorieën die worden gebruikt, is
ervoor gekozen om door middel van interviews de benodigde data te verwerven. Op deze wijze is ook getracht
de interne validiteit te waarborgen, zodat de respondenten de vragen op een eenduidige wijze hebben
geïnterpreteerd. Er zijn twee verschillende interviews opgesteld, één voor de CRE managers en één voor de CRE
adviseurs. Het wezenlijke verschil tussen deze interviews, is dat de CRE adviseurs direct gevraagd wordt naar de
mogelijke relatie tussen CRE strategieën en de organisatie van het CREM. De CRE managers is gevraagd naar
informatie over alle factoren uit het theoretisch kader. Zodat het uiteindelijk mogelijk wordt om de mogelijke
relatie inzichtelijk te maken tussen CRE strategieën en de organisatie van het CREM. Het indirect afleiden en het
direct vragen naar deze relatie, heeft gevolgen voor het afnemen van de interviews. De CRE adviseurs zullen
namelijk echt moeten nadenken welke factoren het beste passen bij een bepaalde CRE strategie, terwijl de CRE
managers slechts informatie hoeven te geven over hun eigen organisatie. Dit betekent dat de interviews met de
CRE adviseurs mogelijkerwijs iets moeizamer zullen verlopen dan de interviews met de CRE managers. Het doel
van het praktijkonderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om de mogelijke relatie aan te tonen. Het tweede doel
is om een evaluatiemodel op te stellen dat bij een bepaalde keuze voor een CRE strategie inzicht biedt in de
optimale organisatie van het CREM.
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Hoofdstuk 5 Databeschrijving interview CREM managers
De resultaten van de data verzameling zullen worden besproken aan de hand van de opgestelde
onderzoeksthema’s uit het theoretisch kader, zie paragraaf 4.1. In bijlage 5.10 worden overzichtstabellen
weergegeven van de individuele cases per thema. In dit hoofdstuk worden de opvallende zaken toegelicht en
inzichtelijk gemaakt. De volledige interviews per case zijn terug te vinden in bijlage 5.2 t/m 5.9. De resultaten van
de interviews met de CRE adviseurs zijn in hoofdstuk 6 terug te vinden. De indeling van het hoofdstuk is als volgt:

H5.1 Algemeen: In deze paragraaf wordt informatie verstrekt over de algemene eigenschappen van de
geïnterviewde CRE managers en de desbetreffende CREM afdeling.
H5.2 CRE strategie: Deze paragraaf geeft een overzicht van de toegepaste CRE strategieën per CREM
afdeling.
H5.3 CREM organisatie: In deze paragraaf worden de resultaten besproken met betrekking tot de
karakteristieken van de CREM organisaties.
H5.4 Sourcing: Deze paragraaf beschrijft de resultaten over het outsourcen van activiteiten en het
gebruik van strategische partners.
H5.5 Centralisatie: In de paragraaf worden de resultaten besproken met betrekking tot centralisatie
van CREM afdelingen. Hier worden ook de resultaten over de toegepaste organisatiestructuren
besproken.
H5.6 Procesmanagement: Deze paragraaf geeft een overzicht over de resultaten met betrekking tot de
processen binnen het CREM.
H5.7 Bedrijfscultuur: In deze paragraaf wordt een overzicht van de resultaten met betrekking tot de
bedrijfscultuur verstrekt. Hier wordt vooral naar de toekomstvisie van de CRE manager gevraagd.

H5.1 Resultaten Algemeen
In deze paragraaf worden de resultaten besproken over de algemene aspecten van de deelnemende CRE
managers en de desbetreffende CREM afdeling, zie tabel 5.1.1. In totaal participeren 8 CRE managers waarvan
er twee anoniem wensen te blijven in het onderzoek. Deze twee bedrijven die anoniem wensen te blijven zijn
vandaar gecodeerd tot Bedrijf 1 en Bedrijf 2. Alle respondenten voldoen ruimschoots aan het gestelde criterium
voor het aantal medewerkers van grote bedrijven.

Al
ge
m
ee
n

Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell
Omzet 2013 [Mln. Euro] 8.443 23.329 989 338.201
Aantal medewerkers [#FTE] 23.451 116.681 2.300 92.000
Sector Telecommunicatie Consumenten

goederen
Technologie Olie & Gas

Functie geïnterviewde Directeur asset
management

Cluster manager
operations

Property
manager

Building service
manager

Ervaring geïnterviewde [Jaren] 14 17 8 10
Aantal Panden [X=onbekend] 2250 X 8 5
Type CRE Technisch,

Kantoren
Productie,
Technisch,
Kantoren

Kantoren,
Productie

Kantoren,
Laboratorium

Totale opp. [m^2 BVO, X=onbekend] 650.000 X 120.000 500.000
Eigendom [% panden] Technisch: 90%

Kantoren:0%
X Kantoren: 17%

Productie: 50%
Kantoren: 80%

Laboratorium: 80%
Huur [% panden] Technisch: 10%

Kantoren: 100%
X Kantoren: 83%

Productie: 50%
Kantoren: 20%

Laboratorium: 20%
Anoniem Nee Nee Ja Nee
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Al
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Bedrijf Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD
Omzet 2013 [Mln. Euro] 1.382 7.324 13.020 14.037
Aantal medewerkers [#FTE] 2.093 23.000 56.870 851
Sector Transport & Retail Financiële

dienstverlening
Financiële

dienstverlening
Overheid

Functie geïnterviewde Manager corporate
facilities & real

estate

Hoofd
portefeuille

management

Directeur
corporate real

estate

Directeur real
estate

Ervaring geïnterviewde [Jaren] 9 25 24 14
Aantal Panden [X=onbekend] 9 328 5 X
Type CRE Kantoren, Technisch Kantoren, Retail,

Technisch
Kantoren,
Technisch

Penitentiaire
inrichtingen,

gerechts ,
overige

gebouwen
Totale opp. [m^2 BVO, X=onbekend] 37.000 750.000 430.000 6.900.000

Eigendom [% panden] Kantoren: 0%
Technisch: 100%

Kantoren/Retail:
50%

Technisch: 100%
Kantoren: 75%

Technisch: 100%
Kantoren: 56%

Specialisatie: 83%

Huur [% panden] Kantoren: 100%
Technisch: 0%

Kantoren/Retail:
50%

Technisch: 0%
Kantoren: 25%
Technisch: 0%

Kantoren: 38%
Specialisatie: 14%

Anoniem Nee Nee Ja Nee
Tabel 5.1.1 Resultaten algemeen CREM afdelingen.

Wat op valt is dat het merendeel van de respondenten meer dan 10 jaar ervaring heeft in het CREM. Tevens
bedraagt de jaarlijkse omzet van een groot aantal bedrijven meer dan een miljard euro. Een kanttekening die
hierbij gemaakt dient te worden is dat het merendeel van de respondenten multinationals zijn, die de omzet niet
specifiek voor Nederland weergeven maar een totale wereldwijde omzet. De portefeuilles van de CRE managers
bevatten voornamelijk kantoor panden. Het overige deel van de portefeuilles bevat de zogenaamde specials, dit
zijn specifieke CRE objecten die slechts ontworpen zijn voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld een productie
proces of specifieke taak. Uit de gesprekken met de respondenten blijkt ook dat het merendeel van de
oppervlakte uit de CRE portefeuille verdeeld zit over een beperkt aantal panden. Er is een duidelijke keuze
gemaakt bij de CREM afdelingen die dienen als exemplarische voorbeelden om het aantal panden zo veel
mogelijk te beperken. Hierbij is er gekozen voor een beperkt aantal grootschalige panden op strategische
locaties. Het aantal panden uit tabel 5.1.1 geeft een vertekend beeld omdat hier ook de technische panden bij
opgeteld zijn. Bij KPN zijn er bijvoorbeeld in totaal 2250 CRE objecten waarvan er 50 kantoorpanden zijn en 2200
technische objecten. Deze technische objecten zijn onder andere verdeelkasten voor het telecomnet die slechts
een beperkte oppervlakte hebben.
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H5.2 Resultaten CRE strategie
In deze paragraaf worden de toegepaste CRE strategieën van de geïnterviewde CRE managers besproken, zie
tabel 5.2.1. Wat op valt is dat het merendeel van de respondenten niet slechts een bepaalde CRE strategie
nastreeft maar een combinatie van meerdere CRE strategieën. Vandaar dat aan de CRE managers is gevraagd
wat de hoofd CRE strategie is en welke strategieën van secundair belang zijn. Een mogelijke verklaring voor het
gebruik van meer dan een CRE strategie is dat bepaalde CRE strategieën sterk verweven zijn. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien in de CRE strategie van Philips. De hoofd CRE strategie is die van kostenbesparing en de secundaire
CRE strategieën zijn marketing, innovaties, medewerkerstevredenheid en flexibiliteit. Deze secundaire CRE
strategieën zijn sterk met elkaar verweven. Dit omdat bijvoorbeeld gebouwinnovaties bijdragen aan het High
Tech imago van Philips maar tegelijkertijd ook de medewerkerstevredenheid en de flexibiliteit kunnen verhogen.
Bedrijf 2 hanteert voor de huurpanden en eigendomspanden uit de CRE portefeuille verschillende CRE
strategieën. Vandaar telt bedrijf 2 voor twee respondenten en dat brengt het totale aantal respondenten op 9
met betrekking tot CRE strategieën.

Tabel 5.2.1 Resultaten interview CRE strategie CREM managers.
* [E] CRE strategie voor panden in eigendom, [H] CRE strategie voor gehuurde panden.

Indien de frequentie van de meest toegepaste CRE strategie geanalyseerd wordt valt op dat 6 van de 9
respondenten de strategie van kostenbesparing nastreven, zie figuur 5.2.1. Dit is wel te verklaren door het huidig
economisch klimaat waarin veel bedrijven sterkmoeten bezuinigen om te kunnen concurreren. De respondenten
bevestigen dit beeld en geven aan dat het CREM onder de dienstverlenende divisies valt en niet tot de core
business van het desbetreffende bedrijf behoort. Vandaar dat voor het merendeel van de CREM afdelingen
kostenreductie zeer belangrijk is. De tweede CRE strategie die het meest wordt toegepast is die van flexibiliteit
verhogen. Hierbij valt wel op dat deze vier van de vijf keer wordt toegepast als een secundaire CRE strategie.

Figuur 5.2.1 Aantal CREM afdelingen dat een bepaalde CRE strategie toegepast.
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De CRE managers is ook gevraagd naar het belang van strategisch plannen. Wat op valt is dat het merendeel van
de CREM afdelingen een strategisch plan formuleert. De evaluatie termijn van de CRE strategie verschilt wel
sterk. Deze evaluatie termijn van de CRE strategie varieert van twee weken tot 4 jaar, waarbij het merendeel van
de respondenten aangeeft de CRE strategie jaarlijks te evalueren.

H5.3 Resultaten CREM Organisatie
In deze paragraaf worden de resultaten van de respondenten besproken met betrekking tot de CREM
Organisatie. Wat op valt is dat ondanks dat de meerderheid van de CRE managers de CRE strategie van
kostenbesparing nastreven, zij toch met name een focus hebben op strategische activiteiten. Dit wordt ook
bevestigd door de positie waarop de CRE managers zich plaatsen op de ladder van Joroff et al. (1994), zie figuur
5.3.1. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat ze de rol van Dealmaker hebben aangenomen en dat
ze in transitie zijn naar de rol van Entrepreneur in de evolutie van het CREM. Men zou verwachten dat indien de
CREM afdeling de CRE strategie van kostenbesparing nastreeft, zij de houding van controller zal aannemen op
de ladder van Joroff et al. (1994). Dit omdat een controller zich vooral bezig houdt met het minimaliseren van de
kosten en gericht is op operationele activiteiten. Terwijl een dealmaker / entrepreneur veel meer gefocust is op
meer strategische activiteiten en daardoor minder zicht heeft op de kosten van operationele activiteiten.

CR
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tie

Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Business Strategist

Entrepreneur

Dealmaker

Controller

Taskmaster

Figuur 5.3.1 CRE managers plaatsen CREM afdeling op evolutie van Joroff et al. (1994).

Nu de respondenten is gevraagd naar de CRE strategie en naar de positie op de ladder van Joroff et al. (1994) is
het interessant om te analyseren of het belang dat zij hechten aan de vier management onderdelen van het
CREM hiermee in overeenstemming is. Het belang dat de CRE managers hechten aan de vier management
onderdelen van het CREM staat grafisch weergegeven in figuur 5.3.1 Bij dit belang valt op dat het algemeen
management en financieel management de belangrijkste onderdelen zijn. Dat het financieel management hoog
scoort is in overeenstemming met de keuze voor de strategie van kostenbesparing. Na het financieel en
algemeen management scoort het asset management het hoogst en het facility management het laagst. Dat het
facility management lager scoort valt binnen de verwachting van het management model van de Jonge (1996).
Dit omdat de CRE managers aangeven met name bezig te zijn met strategische activiteiten. Alleen zou volgens
het model van de Jonge (1996) het asset management hoger moeten score dan het financieel management en
het facility management. Dit is bij de exemplarische voorbeelden niet het geval maar zoals reeds aangegeven is
dit een mogelijk gevolg doordat de hoofdstrategie van het merendeel van de CREM afdelingen die van
kostenbesparing is.



P a g i n a | 56 De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

Figuur 5.3.1 Resultaten belang van management onderdelen CREM op een schaal van 0 tot 10.
*Bedrijf 2 is niet in het spindiagram verwerkt, de CRE manager heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.

De CRE managers is gevraagd in welke mate zij zich verantwoordelijk voelen voor de belangrijkste taken uit het
CREM op een schaal van 0 tot 10. De gemiddelde score per activiteit is weergegeven in figuur 5.3.2. Het blijkt dat
de CRE managers zich het meest verantwoordelijk voelen voor het portfolio management. Het huur/lease
management en de locatie keuze scoren ook hoog. Dit is mogelijk een gevolg doordat het portfolio management,
huur/lease management en de locatie keuze, activiteiten zijn die sterk met elkaar verweven zijn. Net als bij het
belang van de vier management onderdelen scoort facility management wederom het laagst. Een mogelijke
oorzaak voor deze score, is dat het merendeel van de respondenten het facility management volledig hebben
uitbesteedt en zich daardoor mogelijk minder verantwoordelijk voelen. Dit is in tegenstelling tot de bestaande
onderzoeken (Hartmann et al., 2010) waarbij de mate van verantwoordelijkheid juist toeneemt wanneer
activiteiten worden uitbesteedt. Een mogelijke verklaring hiervoor vindt men, wanneer men kijkt naar het
hoofdmotief voor het outsourcen van deze activiteit. Het hoofdmotief voor veel bedrijven bij het outsourcen van
het facilitymanagement is namelijk kostenbesparing. Wanneer het hoofdmotief voor outsourcing
kostenbesparing is neemt het gevoel van verantwoordelijkheid onder de CRE managers af. Indien het
hoofdmotief specialistische kennis is, neemt de mate van verantwoordelijkheid juist toe. De gevolgen met
betrekking tot outsourcing zullen in paragraaf 5.4 (Sourcing) verder toegelicht worden.

Figuur 5.3.2 Mate waarin de CRE managers zich verantwoordelijk voelen voor de activiteiten.
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De respondenten is verder gevraagd op welk gebied zij denken dat het CREM de meeste toegevoegde waarde
voor de organisatie biedt. Het aantal keer dat voor een bepaalde toegevoegde waarde is gekozen wordt
weergegeven in figuur 5.3.2. Wat opvalt, is dat de respondenten voornamelijk aangeven dat ze toegevoegde
waarde bieden op het gebied van kostenbesparing. Dit staat in lijn met de reeds eerder geven antwoorden en
met de hoofd CRE strategie van kostenbesparing. Het tweede gebied van toegevoegde waarde, waar nog twee
CRE managers voor kiezen is voor risicobeheersing.

Figuur 5.3.2 Resultaten waarin CREM het meeste toegevoegde waarde creëert.

De organisatiestructuur van het CREM is in vier van de acht gevallen functioneel. Een mogelijke oorzaak voor het
feit dat de functionele structuur zo veel voorkomt, is dat binnen deze structuur de taken en
verantwoordelijkheden duidelijk te verdelen zijn. Een bijkomend voordeel van deze structuur is dat de kosten
per onderdeel eenvoudig inzichtelijk te maken zijn. Dat de kosten per onderdeel inzichtelijke te maken zijn is van
belang wanneer er kostenreductie dient plaats te vinden. Er zijn twee respondenten met een regionale
organisatiestructuur van het CREM, waarbij er bij de structuur van Shell opgemerkt dient te worden dat er sprake
is van een functionele structuur maar dat er per land (regio) kleine verschillen zijn in de organisatie. Er zijn twee
respondenten die een proces georiënteerde organisatiestructuur hebben voor het CREM namelijk ABN Amro en
Bedrijf 2. Wat opvalt is dat ABN Amro en Bedrijf 2 beide in de financiële dienstverlening actief zijn. Het voordeel
van deze processtructuur is dat vraag en aanbod van het CRE optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit
doordat het facility management, portfolio management en het huur/lease management sturen op het creëren
en transformeren van werkplekken rekening houdendmet de real estate lifecycle van de panden uit de portfolio.
Philips heeft een markt/klant organisatiestructuur voor het CREM. Voordeel van deze structuur is dat de
specifieke wensen van de bedrijfsdivisies duidelijk zijn en goed afgestemd kunnen worden. Dit omdat er per
bedrijfsdivisie een vaste relatiemanager is aangesteld die de eisen en wensen van de divisie communiceert met
het CREM.
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r Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD
Gecentraliseerde CREM
afdeling ja ja Ja ja ja ja nee ja

Organisatiestructuur CREM * Func Klm
Reg Reg +

Func Func Proc Proc Func
* Legenda CREM organisatiestructuren: Func = Functioneel, Reg = Regionaal, Proc = Proces en Klm = Klant/markt

Tabel 5.3.3 Resultaten CREM organisatie structuur.
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H5.4 Resultaten Sourcing
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de interviews met betrekking tot het thema Sourcing.
Eerst is aan de CRE managers gevraagd wat het hoofdmotief is om activiteiten extern in te kopen, zie figuur 5.4.1.
Dit was voor vier van de acht CRE managers lastig om aan te geven vandaar dat zij twee motieven geantwoordt
hebben. De belangrijkste reden tot outsourcing is kostenbesparing gevolgd door het verkrijgen van
specialistische kennis. Dat het aspect kostenreductie het hoogst scoort staat in lijn met de reeds eerder
besproken resultaten.

Figuur 5.4.1 Redenen tot outsourcing van activiteiten.

Verder is er gevraagdwelke activiteiten / taken geoutsourced worden op de CREM afdeling, zie figuur 5.4.2. Deze
activiteiten / taken komen overeen met de belangrijkste taken van het CREM. Het blijkt dat het portfolio
management en huisvestingsplanning niet uitbesteed worden door de CRE managers. Een mogelijke oorzaak
hiervoor is dat het kerntaken zijn van een CRE manager. De locatie keuze wordt door een respondent uitbesteed
en de ontwikkeling van nieuw CRE wordt ook slechts door een respondent uitbesteed. Bij het huur / lease
management vindt er al meer outsourcing plaats. Deze activiteit wordt door 4 van de 8 respondenten uitbesteed
met als opmerking dat vooral de operationele taken zijn uitbesteedt. De daadwerkelijke beslissingen op
strategisch niveau worden door iedere CRE manager intern genomen. Dit geldt ook voor de taak locatie keuze,
al geeft een aantal respondenten wel aan dat ze extern informatie laten verzamelen bij het kiezen van een
locatie. Bij acquisitie en dispositie van het CRE vindt er meer outsourcing plaats. Hierbij zijn er drie respondenten
die deze taak grotendeels uitbesteden. De opmerking die hierbij geplaatst dient te worden is dat bij acquisitie en
dispositie altijd een externe partij ingeschakeld moet worden om de daadwerkelijk koop of verkoop af te
handelen. Het onderhoud en het facility management wordt door alle respondenten volledig uitbesteedt. Dit is
te verklaren omdat hetmet name omoperationele activiteiten gaat die zo voordeliger ingekocht kunnenworden.
De hogemate van outsourcing van het facility management en hetmotief voor outsourcing ismogelijk een gevolg
waarom de CRE managers zich voor het facility management minder verantwoordelijk voelen. De mate van
verantwoordelijkheid daalt namelijk als het hoofdmotief voor het outsourcen kostenbesparing is. Tevens is dit
vermoedelijk ook een oorzaak van het lagere belang bij de management onderdelen dat de CRE managers aan
het facility management geven.
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Figuur 5.4.2 Verhouding dat de desbetreffende activiteit uitbesteedt wordt.

Aan de CRE managers is tevens gevraagd op welke niveaus er outsourcing plaatsvindt. Het blijkt dat de
respondenten op het operationele niveau zoveel mogelijk activiteiten outsourcen. Op het tactische niveau vindt
er nog steeds outsourcing plaats maar in beperkte mate. De opmerking die hierbij gemaakt dient te worden is
dat de daadwerkelijke besluitvorming intern blijft op de CREM afdeling. Op het strategisch niveau blijkt dat er
onder de respondenten geen outsourcing plaatsvindt. Alle strategische activiteiten worden namelijk intern
verricht. Aan de respondenten is tevens gevraagd of zij samenwerken met externe partijen, dit worden dan
strategische partners genoemd. Het blijkt dat zes van de acht respondenten gebruik maakt van strategische
partners. Een verklaring voor het gebruik van strategische partners is dat het aantal contracten zo veel mogelijk
beperkt wordt. Dit is wenselijk op het gebied van verantwoordelijkheid en het zorgt voor een lagere prijs omdat
er schaalvoordelen optreden.

Figuur 5.4.3 Aantal CREM afdelingen die activiteiten outsourcen per managementniveau.
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H5.5 Resultaten thema centralisatie
In deze paragraaf worden de resultaten besproken met betrekking tot het thema centralisatie. In figuur tabel
5.5.1 worden de resultaten van de CREM afdelingen weergegeven op het gebied van centralisatie. Aanvullende
Informatie over de macro organisatiestructuren en de organisatiestructuren van de CREM afdeling is
weergegeven in hoofdstuk 3. De bedrijven die dienen als exemplarische voorbeelden zijn geselecteerd op basis
van een divisiestructuur als macro organisatiestructuur. Wat op valt is dat een aantal bedrijven een combinatie
van een divisiestructuur met een andere structuur hebben als macro organisatiestructuur. Dit is te verklaren
door de bedrijfsomvang van de respondenten. Het zijn namelijk allemaal grote bedrijven die meer dan 250
medewerkers in dienst hebben en opereren met verschillende bedrijfsonderdelen, vaak zelfs in verschillende
landen. Alle respondenten die participeerden hebben een eigen gecentraliseerde CREM afdeling op bedrijf 2 na.
Dit komt doordat bedrijf 2 een regionale divisiestructuur heeft waarbij elke divisie zelf zeggenschap heeft over
het CRE. Bedrijf 2 is ook uitzonderlijk omdat elke divisie zijn eigen raad van bestuur heeft met bijbehorende
interne organisatie.
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Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Macro organisatiestructuur * Div Div Reg div Div Div
Div
matr Reg div Reg div

Gecentraliseerde CREM
afdeling ja ja Ja ja ja ja nee ja
* Legenda macro organisatiestructuren: Func = Functioneel , Div = divisie , Matr = matrix , Tran = transnationaal
en Pro = projectorganisatiestructuur.

Tabel 5.5.1 Resultaten centralisatie CREM afdelingen.

De resultaten van het thema centralisatie met betrekking tot een eigen gecentraliseerde CREM afdeling staan
weergegeven in figuur 5.5.1. De respondenten is gevraagd sinds welk jaartal de CREM organisatie
gecentraliseerd is en zich op de huidige positie binnen de macro organisatiestructuur van het bedrijf bevindt. De
juiste positie binnen de organisatiestructuur is met name van belang voor de zeggenschap en invloed van het
CREM. Het blijkt dat het merendeel van de respondenten een relatief jonge CREM afdeling heeft. Dit terwijl een
groot aantal respondenten een zeer lange bestaansgeschiedenis hebben. Een verklaring hiervoor is dat bij veel
bedrijven de invloed van de individuele bedrijfsdivisies op het CRE zeer groot was. De RGD is sinds 2014
overgegaan in het Rijksvastgoedbedrijf. Omdat de RGD tijdens het onderzoek nog bezig wasmet de transitie naar
het Rijksvastgoedbedrijf wordt de naam RGD in dit onderzoek nog gebruikt.

Figuur 5.5.1 Tijdlijn gecentraliseerde CREM afdeling in huidige organisatiestructuur.

H5.6 Resultaten thema procesmanagement
In deze paragraaf worden de resultaten besproken met betrekking tot het thema procesmanagement, zie tabel
5.6.1. Alle respondenten op Bedrijf 2 na rapporteren de prestaties van het CREM naar het bestuur op een vaste
frequentie. Deze frequentie verschilt alleen per bedrijf, zo rapporteert het merendeel van de respondenten op
kwartaal basis naar het bestuur maar er zijn ook respondenten die maandelijks of juist jaarlijks rapporteren naar
het bestuur. Vervolgens is naar de adviesfunctie gevraagd bij ingrijpende wijzigingen in het bedrijf. Het blijkt dat
aan het merendeel van de respondenten advies wordt gevraagd over de impact van het CRE bij deze ingrijpende
wijzigingen. Philips heeft zelfs een apart bedrijfsonderdeel dat zich bezighoud met zogenaamde mergers en
aquisitions. Aan de respondenten is ook gevraagd of het bestuur/directie voldoende inzicht biedt in de lange
termijn strategie. Het merendeel van de respondenten namelijk 6 van de 8 geeft aan dat dit het geval is. Dit is
van belang aangezien bij het CRE nog vaak gewerkt wordt met relatief lange termijn contracten.
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Bij het management proces is een management informatie systeem (MIS) ook zeer belangrijk. Vandaar dat aan
de respondenten is gevraagd of er een MIS aanwezig is en of dit systeem in staat is om kant en klare analyses te
produceren. Het blijkt dat 6 van de 8 respondenten een MIS heeft en dat de overige twee respondenten met
Excel sheets werken. Er worden in totaal drie verschillende management informatie systemen toegepast,
namelijk Planon, SAP en Orcale. Deze systemen worden al dan niet als standalone applicatie toegepast of in
combinatie met elkaar. In het kader van het thema Sourcing is aan de respondenten gevraagd of de
leveranciers/strategische partners directe toegang hebben tot het MIS. Het blijkt dat slecht drie van de acht
respondenten hun leveranciers / strategische partners toegang geven tot hetMIS systeem. De bedrijven die geen
autorisatie geven tot hun MIS geven slechts informatie op aanvraag. In het kader van het nieuwe werken is ook
aan de respondenten gevraagd op welke wijze het gebruik van het CRE wordt doorbelast aan de eindgebruiker.
Alleen Philips belast op dit moment het gebruik van het CRE op basis van werkplekken. De overige respondenten
doen dit nog op basis van de benutte oppervlaktes. Er is wel een ambitie bij een aantal respondenten om in de
toekomst ook het gebruik van het CRE op basis van werkplekken door te belasten. Aan de respondenten is verder
nog gevraagd of er een standaard dienstenpakket aanwezig is voor het CRE. Dit standaard dienstenpakket houdt
in dat in alle panden uit portefeuille dezelfde faciliteiten en services aanwezig zijn. Alle respondenten hebben
een standaard dienstenpakket, bij een aantal respondenten verschillen de beschikbare faciliteiten en services
wel per land of regio. Verder is het van belang om een goed standaard dienstenpakket te kunnen bieden, dat er
een programma van eisen aanwezig is met betrekking tot het werkmilieu.
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Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell

Rapportage prestaties van CRE ja, maandelijks ja, jaarlijks ja, kwartaal ja, kwartaal

Adviesfunctie CREM ja
ja,

bedrijfsonderdeel ja nee

Inzicht in algemene bedrijfsstrategie ja ja ja nee

Management informatie systeem (MIS) ja, Planon ja, JLL nee, Excel ja, SAP & Planon

Analyses produceren door MIS nee ja nee ja

Toegang externe levr. tot MIS ja ja nee ja alleen tot SAP

Doorbelasting gebruik CRE oppervlakte werkplekken oppervlakte oppervlakte

Standaard dienstenpakket CRE ja ja, per regio ja ja, per regio

Bedrijf Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Rapportage prestaties van CRE ja, kwartaal ja, kwartaal nee ja, 4 maanden

Adviesfunctie CREM ja ja nee ja

Algemene bedrijfsstrategie ja ja ja ja

Management informatie systeem (MIS) nee, Excel ja, SAP ja, Planon Ja Oracle en SAP

Analyse produceren MIS nee ja nee ja

Toegang externe levr. tot MIS nee nee nee nee

Doorbelasting gebruik CRE oppervlakte oppervlakte geen oppervlakte

Standaard dienstenpakket CRE ja, per regio ja ja, per regio ja
Tabel 5.6.1 Resultaten thema procesmanagement CREM afdelingen.
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H5.7 Resultaten thema bedrijfscultuur
Bij het thema bedrijfscultuur is aan alle respondenten gevraagd een toekomstvisie te geven voor het CREM. De
individuele toekomstvisie per respondent wordt weergegeven in bijlage 5.2 t/m 5.9. In deze paragraaf volgt een
korte samenvatting waarin de meest terugkerende zaken uit de toekomstvisies benoemd en toegelicht worden.

Er zijn in totaal drie toekomstige ontwikkelingen te identificeren voor het CREM die door bijna alle respondenten
benoemd worden. De eerste ontwikkeling is dat de meerderheid van de CRE managers verwacht dat in de
toekomst alle ondersteunende bedrijfsafdelingen meer met elkaar zullen gaan samen werken. Tevens zullen alle
ondersteunende afdelingen langzaam samen groeien tot een orgaan. Het gevolg zal zijn dat deze centrale
afdeling meer invloed zal krijgen en dat de activiteiten en zeggenschap bij de individuele bedrijfsdivisies of
bedrijfsonderdelen zal afnemen. De centrale afdelingen zullen hierdoor in omvang toenemen terwijl het
personeelsbestand per divisie / bedrijfsonderdeel zal krimpen. Hierdoor zal naar verwachting de efficiëntie
toenemen en de kwaliteit van de geleverde diensten en faciliteiten stijgen. De tweede ontwikkeling is dat in de
toekomst er steeds meer met een flexibele schil zal worden gewerkt. Dit houdt in dat er huurcontracten worden
afgesloten met een zeer korte huurtermijn. Het kan zelfs zo zijn dat de flexibele schil uit werkplekken bestaat die
bij een bedrijf zoals Regus gehuurd worden. Alhoewel de contracten met betrekking tot de huurpanden naar
verwachting korter zullen worden is de verwachting dat het percentage panden in eigendom mits deze tot de
strategische voorraad behoren zullen toenemen. De derde ontwikkeling is dat het thuiswerken in de huidige
vorm zal gaan afnemen. Dit omdat ontmoetingen met collega’s steeds belangrijker zullen worden en het
vastgoed dient deze ontmoetingen goed te faciliteren. Dit houdt in dat het aantal flex plekken zal toenemen
maar dat het aantal grootschalige kantoortuinen zullen afnemen. De bezettingsgraden van panden zullen
omhoog gaan. Duurzaamheid in kantoorpanden zal naar verwachting geen reclame item meer zijn maar een
absolute noodzaak.



TJF Ploumen P a g i n a | 63

H5.8 Conclusie interviews CRE managers
De respondenten die dienen als exemplarische voorbeelden passen niet slechts een bepaalde CRE strategie toe
maar een combinatie van meerdere strategieën. In deze combinatie kan wel een onderscheid gemaakt worden
tussen hoofd en secundaire CRE strategieën. Dat er een combinatie van CRE strategieën wordt toegepast is te
verklaren doordat een aantal strategieën sterk met elkaar verweven zijn, zoals bijv. marketing en duurzaamheid.
De meest toegepaste hoofd CRE strategie is deze van kostenbesparing, gevolgd door de CRE strategie van
flexibiliteit. De CRE strategie van flexibiliteit wordt wel slechts door het merendeel van de respondenten als een
secundaire CRE strategie toegepast.

Bij de evolutie van het CREM volgens de ladder van Joroff et al. (1994) valt op dat alle respondenten zichzelf
plaatsen tussen de rol van Dealmaker en Entrepreneur. Dit is in overeenstemming met de strategische focus op
activiteiten die hetmerendeel van de CRE managers heeft.Wat op valt is dat de respondenten hetmeeste belang
hechten aan het algemeen management en financieel management. Bij het verantwoordelijkheidsgevoel voor
de belangrijkste taken van de CREM afdeling is een duidelijke overlap te zien tussen de volgende activiteiten:
Portfolio management, Huur/lease management en locatie keuze. Voor deze activiteiten voelen de CRE
managers zich het meest verantwoordelijk. Het facility management scoort het laagst op het gebied van
verantwoordelijkheidsgevoel. Dit is in overeenstemming met het belang dat de CRE managers hechten aan de
vier managementonderdelen, waar het facilitymanagement een onderdeel van is. Op het gebied van de
toegevoegde waarde die het CREM biedt aan het algemene bedrijfsresultaat valt op dat het merendeel van de
CRE managers kostenreductie de grootste toegevoegde waarde van het CREM vinden. De meerderheid van de
CRE managers geven namelijk aan dat het hoofdmotief voor het outsourcen van activiteiten kostenbesparing is.
De houding van Entrepreneur / Dealmaker van de CREM afdelingen is ook weer terug te zien wanneer men kijkt
naar welke activiteiten worden uitbesteedt. Zo vindt er met name outsourcing plaats op het operationele niveau.
Hierbij dient dan gedacht te worden aan het onderhoud en het facilitymanagement. De meer strategische
activiteiten zoals portfolio management, huisvestingsplanning en beleid worden helemaal niet uitbesteedt door
de CREM afdelingen uit het praktijk onderzoek.

Wat op valt bij de bestaansduur van de gecentraliseerde CREM afdelingen is dat de meeste CREM afdelingen
voor het jaar 2000 niet bestonden in hun huidige vorm. De zeggenschap van de CREM afdelingen was hierdoor
relatief laag en de invloed van de individuele bedrijfsdivisies was hierdoor relatief hoog.

De meerderheid van de respondenten heeft een divisieorganisatiestructuur. Op een respondent na hebben alle
respondenten een gecentraliseerde CREM afdeling. De helft van de respondenten heeft een functionele
organisatiestructuur binnen de CREM afdeling. Dit past goed binnen de strategie van kostenbesparing omdat
binnen deze structuur de kosten van alle individuele onderdelen inzichtelijk te maken is.

Bij het procesmanagement valt op dat de meerderheid van de respondenten voldoende contact hebben met de
directie of de RvB. Dit houdt in dat de CREM afdeling om advies gevraagd wordt, bij ingrijpende
bedrijfswijzigingen en dat de prestaties van het CRE op een vaste regelmaat gerapporteerd worden. Doordat er
contact is op een vaste regelmaat hebben de CREM afdelingen ook voldoende zicht op de lange termijn visie van
de directie of RvB. Een ander belangrijk onderdeel binnen het procesmanagement is de beschikbaarheid en
accuraatheid van informatie over het CRE. Hiervoor is een goed MIS (management informatie systeem)
essentieel. Er zijn twee respondenten die geen management informatie systeem (MIS) hebben maar hiervoor
Excell sheets gebruiken. Van de zes CREM afdelingen die een MIS gebruiken zijn er slechts vier systemen die de
mogelijkheid hebben om kant en klare analyse te kunnen produceren over het CRE. De externe leveranciers van
de CREM afdelingen hebben slechts in drie van de zes gevallen autorisatie tot het toegepaste MIS systeem. Uit
de exemplarische voorbeelden blijkt dat op het gebied van het MIS verbetering mogelijk is met name op de
mogelijkheden van het MIS en de toegang van externe leveranciers tot het MIS.
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De bedrijfscultuur van het CREM meegenomen in het praktijkonderzoek heeft met name betrekking op de
toekomstvisie van de geïnterviewde CRE managers. Wat op valt bij deze toekomst visie is dat deze in grote lijnen
overeenkomt en dat er drie toekomstige ontwikkelingen zijn te identificeren. De eerste ontwikkeling is een
hogeremate van centralisatie voor de ondersteunende bedrijfsonderdelen zoals het CREM, HR en ICT. De tweede
ontwikkeling heeft betrekking op de toepassing van een flexibele schil in de CRE portefeuille. De derde
ontwikkeling heeft betrekking op het thuiswerkconcept dat in de toekomst zal gaan veranderen.
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Hoofdstuk 6 CREM Organisatie volgt CRE strategie
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van het onderzoek beantwoordt. Dit door middel van het bespreken van
de resultaten van de interviews met de CRE adviseurs in paragraaf 6.1. De individuele interviews zijn terug te
vinden in bijlage 6.2 t/m 6.5. Per onderzoeksthema zijn de resultaten van de interviews met de CRE adviseurs
besproken in bijlage 6.6 Een overzichtstabel van alle individuele resultaten van de interviews met de CRE
adviseurs is terug te vinden in bijlage 6.7. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk een
crosscase analyse gemaakt tussen de resultaten van beide groepen onderzoekseenheden. Een overzicht van alle
individuele resultaten van de crosscase analyse van de CRE managers is terug te vinden in bijlage 6.8. In paragraaf
6.3 wordt met behulp van de resultaten van het praktijkonderzoek en bestaande onderzoeken een evaluatie
gevormd dat inzicht zal bieden in de gevolgen van een CRE strategie op de organisatie van het CREM.

H6.1 Resultaten CRE adviseurs
De resultaten van de CRE adviseurs zullen toegelicht worden in bijlage 6.6. Aan de hand van de volgende thema’s:
Algemeen, CREM organisatie, Sourcing, Centralisatie, Proces management en Bedrijfscultuur. In deze paragraaf
worden de belangrijkste resultaten per CRE strategie samengevat in een tabel. Vervolgens volgt een toelicht per
CRE strategie op de overzichtstabel en er wordt een gezamenlijke toekomstvisie van de CRE adviseurs
weergegeven.

In totaal participeren er vier CRE adviseurs aan het praktijkonderzoek. Wat op valt is dat alle respondenten meer
dan tien jaar werkervaring hebben binnen het CREM. In tabel 6.1.1 worden de algemene gegeven van de CRE
adviseurs weergegeven.

Al
ge
m
ee
n

Adviseur JLL
Cushmann &
Wakefield CBRE Redept

Aantal medewerkers [Aantal] 48.000 16.000 44.000 <10

Bedrijfsomzet jaar 2013 [Mln. Euro] 3.932 2.051 7.184 <1
Functie geïnterviewde Head of Tenant

Representation
Asset
manager

Senior
Director

Partner at
REDEPT

Ervaring CRE geïnterviewde [Jaren] 13 16 15 18
Tabel 6.1.1 Resultaten algemeen CRE adviseurs.

De CRE adviseurs is naar de mogelijke relatie tussen CRE strategieën en de organisatie van het CREM gevraagd.
Dit is een wezenlijk verschil met de interviews van de CRE managers uit hoofdstuk 5. De CRE managers zijn
namelijk niet direct naar de mogelijke relatie gevraagd maar hier is de mogelijke relatie indirect afgeleidt. Nu zal
voor elke CRE strategie de conclusies van de onderzoeksthema’s nader toegelicht worden.

In tabel 6.1.2 op de volgende pagina wordt een overzicht weergegeven van de visie van de CRE adviseurs per
CRE strategie. Bij een aantal CRE strategieën is niet op iedere factor uit de tabel een antwoord gegeven. Dit komt
doordat de beschikbare tijd voor ieder interview beperkt was. Nu zijn de CRE adviseurs gevraagd om antwoord
te geven per factor welke CRE strategieën hier demeeste invloed op hebben. Terwijl in de ideale situatie de CRE
adviseurs per CRE strategie antwoord geven op alle beschreven factoren. Het gevolg van een dergelijke
interviewopzet waar per CRE strategie de factoren worden bevraagd, is dat het interview vele malen langer zou
worden en niet meer binnen afzienbare tijd is te voltooien.
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Overzicht resultaten interviews CRE adviseurs
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De geadviseerde rol voor het CREM in de evolutie van het CREM

Taskmaster

Controller

Dealmaker

Entrepreneur

Business Strategist

Focus op operationele of strategische activiteiten van de CREM afdeling.

Operationeel

Strategisch

De managementonderdelen waar de focus op dient te liggen.

Algemeen management

Financieel management

Asset management

Facility management

De taken waarvoor het CREM zich het meest verantwoordelijk dient te voelen bij de desbetreffende CRE strategie.

Portofolio management

Huur / lease management

Huisvestingsplanning & Beleid

Locatiekeuze

Acquisitie en dispositie

Onderhoud van het CRE

Ontwikkeling van nieuw CRE

Op welk gebied creëert de CREM afdeling de meeste toegevoegde waarde.

Productiviteit

Kostenreductie

Risicobeheersing

Rendement

Flexibiliteit

Marketing & Verkoop

So
ur
cin

g

Management onderdelen waarop outsourcing plaats vindt

Algemeen management

Financieel management

Asset management

Facility management

Ce
nt

ra
lis Belang van zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling.

Belangrijk dat er een zelfstandige CREM afdeling aanwezig is.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Belang dat de volgende factoren aanwezig zijn of dat de volgende activiteiten uitgevoerd worden.

Rapportages prestaties van het CRE.

Management Informatie Systeem (MIS)

Goed formeel en informeel netwerk van de CREM afdeling.

Advies functie van de CREM afdeling bij ingrijpende wijzigingen

Direct contact met de directie of RvB.

Specialistische kennis aanwezig op de CREM afdeling

Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie.

Standaard diensten pakket voor alle CRE panden

Manier waarop het gebruik van het CRE wordt doorbelast richting de bedrijfsdivisies of bedrijfsonderdelen.

Per oppervlakte

Per werkplek

Cu
ltu

ur

Voor deze CRE strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd.

Voor deze CRE strategie zijn de gevolgen voor het bestaande personeel groot.

Tabel 6.1.2 Overzicht resultaten advies CRE adviseurs.

1. CRE strategie kostenbesparing
Uit het advies van de CRE adviseurs blijkt dat een operationele focus op activiteiten wenselijk is wanneer de CRE
strategie van kostenbesparing toegepast wordt. De houding in de evolutie van het CREM die de CRE adviseurs
adviseren bij deze CRE strategie is die van Controller. Deze houding staat helemaal in lijn met het belangrijkste
management onderdeel. Dit is namelijk het financieel management gevolgd door het asset management. Dat
het asset management benoemd wordt komt ook terug in de belangrijkste taken van het CREM bij deze CRE
strategie. De taak onderhoud wordt namelijk zeer belangrijk geacht, omdat hier veel kosten bespaard kunnen
worden. Het onderhoud is een activiteit waarbij vooral het asset management belangrijk is. Tevens is het
huur/lease management belangrijk om grip te houden op de kosten. De meningen verschillen op welk gebied de
CRE strategie van kostenbesparing de meeste toegevoegde waarde creëert. De mate van outsourcing is het
hoogst bij deze CRE strategie ten opzichte van de andere CRE strategieën. De management onderdelen die
voornamelijk uitbesteedt dienen te worden zijn het financieel management en het facilitymanagement. Bij het
proces management is de adviesfunctie van het CREM richting de directie / RvB van belang en wordt het gebruik
van het CRE doorbelast per benodigd oppervlak. Daarnaast is voor het proces een standaard dienstenpakket voor
het CRE en een goed management informatie systeem (MIS) van belang.

2. CRE strategie van marketing en verkoop.
De houding in de evolutie van het CREM die past bij de CRE strategie van marketing en verkoop is die van
Dealmaker of Entrepreneur. De belangrijkste taak bij de CRE strategie is de locatie keuze voor het CRE. De
toegevoegde waarde wordt zoals verwacht vooral gecreëerd op het gebied van marketing en verkoop. Op het
gebied van Sourcing is de CRE strategie van marketing en verkoop nauwelijks benoemd. Voor het proces
management zijn vooral rapportages richting de directie / RvB en een standaard dienstenpakket van belang.
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3. CRE strategie van innovatie
Bij de CRE strategie van innovatie dient de focus op strategische activiteiten het hoogst te zijn ten opzichte van
alle overige CRE strategieën. De houding in de evolutie van het CREM staat in overeenstemming met deze
strategische focus. De CREM afdeling dient zich op een van de hoogste trede te bevinden met een houding van
Entrepreneur of Business Strategist. Een van de belangrijkste taken van het CREM bij deze CRE strategie is de
ontwikkeling van nieuw CRE of de renovatie van bestaand CRE. Er is volgens de CRE adviseurs geen duidelijk
gebied aan te wijzen waarvoor deze strategie de meeste toegevoegde waarde creëert. De hoogste mate van
outsourcing dient plaats te vinden op het asset management. Hierbij gaat het met name om het verkrijgen van
specialistische kennis. Dit is ook terug te zien bij de belangrijkste taken voor het procesmanagement. Hierbij is
het belang van specialistische kennis het grootst en wordt het CRE doorbelast op basis van werkplekken.

4. CRE strategie van medewerkerstevredenheid.
De focus op activiteiten dient voornamelijk strategisch te zijn bij de CRE strategie van medewerkers
tevredenheid. De houding in de evolutie van het CREM die hierbij past is die van Entrepreneur. Het facility
management is overduidelijk het onderdeel dat de meeste aandacht verdient van de vier management
onderdelen. Het facility management is daarom ook de belangrijkste taak voor het CREM. Verder is de locatie
keuze van het CRE nog zeer belangrijk. De CRE strategie van medewerkerstevredenheid creëert de meeste
toegevoegde waarde op het vlak van productiviteit en marketing en verkoop. Op het gebied van Sourcing zijn er
geen duidelijke uitspraken gedaan door de CRE adviseurs met betrekking tot deze CRE strategie. Voor het
procesmanagement is vooral het formeel / informeel netwerk van belang. Deze factor hangt samen met het
belang van direct contact met de directie / RvB.

5. CRE strategie van productiviteit.
Bij de focus op activiteiten van de CRE strategie productiviteit zijn de meningen verdeeld. De helft van de CRE
adviseurs geeft aan dat deze strategisch dient te zijn en de andere helft geeft juist aan dat deze operationeel
dient te zijn. Dit contrast is ook terug te zien in de geadviseerde houding in de evolutie van het CREM. Zo adviseert
de helft van de CRE adviseurs de houding van Taskmaster terwijl de andere helft de houding adviseert van
Business Strategist. Het management onderdeel dat de meeste aandacht verdient bij deze strategie is het
algemeen management. Dit sluit aan bij een strategische focus op activiteiten en een houding als Business
Strategist. De belangrijkste taak bij de CRE strategie van productiviteit is de ontwikkeling van nieuw CRE. Voor
welk gebied deze CRE strategie de meeste toegevoegde waarde creëert, zijn de meningen verdeeld. Zo scoren
de gebieden van kostenreductie en flexibiliteit het hoogst voor de toegevoegde waarde van het CREM. Bij het
thema Sourcing wordt de meeste outsourcing verwacht op het algemeen management. Voor het proces
management zijn een aantal factoren van belang namelijk: Rapportages, direct contact met de directie, formeel
/informeel net werk en specialistische kennis. De CRE strategie van productiviteit heeft de grootste gevolgen
voor de algemene bedrijfscultuur.

6. CRE strategie van flexibiliteit.
De focus op activiteiten bij de CRE strategie van flexibiliteit dient volgens de CRE adviseurs strategisch te zijn. De
houding in de evolutie van het CREM die hier het beste bij past is die van Entrepreneur. Het management
onderdeel dat bij deze CRE strategie de meeste aandacht moet krijgen is het financieel management. De
belangrijkste taken voor het CREM bij deze CRE strategie zijn het portfolio management en huisvestingsplanning
& beleid. De CRE strategie van flexibiliteit creëert de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
risicobeheering. De CRE adviseurs verwachten dat bij deze CRE strategie de meeste outsourcing plaats vindt op
de management onderdelen asset management en facility management. Het proces management is bij deze
CRE strategie het belangrijkst ten opzichte van de overige CRE strategieën. De factoren waar vooral op gelet
dient te worden zijn: het Management informatie systeem (MIS), doorbelasting per werkplek en het aanbieden
van een standaard dienstenpakket voor het CRE.
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7. CRE strategie waardestijging CRE.
De houding in de evolutie van het CREM die geadviseerd wordt bij de CRE strategie van waardestijging is die van
Dealmaker. Het financieel management is het management onderdeel dat het meest van belang is voor deze
CRE strategie. De belangrijkste taken van het CREM bij het toepassen van deze CRE strategie zijn sterkmet elkaar
verweven. De belangrijkste taken zijn namelijk het portfolio management en de acquisitie of dispositie van CRE.
De CRE strategie van waardestijging creëert de meeste toegevoegde waarde op het gebied van rendement
volgens de CRE adviseurs. Op het gebied van Sourcing wordt de meeste outsourcing verwacht op het asset
management. Voor het procesmanagement is vooral het belang van specialistische kennis van het CREM het
grootst.

8. CRE strategie van duurzaamheid.
De focus op activiteiten bij de CRE strategie van duurzaamheid dient strategisch te zijn. De houding in de evolutie
van het CREM sluit hierop aan en dient daarom die van Entrepreneur of Business Strategist te zijn. Het
belangrijkste management onderdeel bij de CRE strategie van duurzaamheid is het asset management. Dit is in
overeenstemming met de belangrijkste taak van het CREM. Dit is namelijk de ontwikkeling van nieuw CRE of de
renovatie van bestaand CRE. De CRE strategie van duurzaamheid creëert de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van marketing en verkoop. Het management onderdeel waar de meeste outsourcing plaats vindt, is het
asset management. Voor het procesmanagement is een goed management informatie systeem (MIS) de
belangrijkste factor. Voor het goed implementeren van deze CRE strategie is er ook een omslag in bedrijfscultuur
benodigd.

Toekomstvisie CRE adviseurs.
De individuele toekomstvisie van de CRE adviseurs staan weergegeven bij de individuele interviews in bijlage 6.2
t/m 6.5. In de toekomstvisie van de CRE adviseurs zijn een aantal overeenkomstige ontwikkelingen te ontdekken.
In overeenstemming met de toekomstvisie van de CRE managers verwachten de CRE adviseurs dat er meer
centralisatie binnen bedrijven optreedt. Het gevolg is dat alle ondersteunende diensten samengaan tot een
gecentraliseerde service provider. De tweede ontwikkeling die ook in overeenstemming is met de visie van de
CRE managers is dat de implementatie van het nieuwe werken zal door zetten. De kantoor layout zal zich wel
verder dienen te ontwikkelen. Dit houdt in dat werkplekken beter afgestemd zullen worden op de activiteiten
van de medewerkers. Tevens zal de reductie in het aantal benodigde vierkante meters per werknemer
doorzetten. Dit betekent dat de bezettingsgraden van panden zullen toenemen. Het thuiswerken in de huidige
vorm zal daarom ook afnemen en de mogelijkheid tot thuiswerken zal sterk afhangen van de soort activiteit die
verricht dient te worden. Het thuiswerken wordt op dit moment door een groot aantal medewerkers als een
recht beschouwd terwijl het zo nooit bedoeld is. Zo zijn een groot aantal activiteiten van werknemers waarbij
geen direct contact met collega’s noodzakelijk is wel geschikt om thuis te verrichten maar er zijn ook afhankelijk
van de werkzaamheden veel activiteiten waarbij er direct contact tussen collega’s noodzakelijk of wenselijk is.
Daarom dienen de toekomstige kantoorpanden veel meer ontmoetingen en interacties tussen werknemers te
faciliteren.

H6.2 Crosscase analyse CRE managers
De resultaten van de interviews met de CRE managers zullen in bijlage 6.8 met behulp van een crosscase analyse
geanalyseerd worden op een mogelijke relatie tussen de CRE strategie en de organisatie van het CREM. Deze
crosscase analyse van de CRE managers wordt tevens vergelekenmet de crosscase analyse van de CRE adviseurs.
Dit zodat inzichtelijk gemaakt kan worden of de visie van de CRE adviseurs overeenkomt met de CREM
afdelingen in de praktijk. De crosscase analyse van de CRE managers zal net als bij de CRE adviseurs plaatsvinden
aan de hand van het theoretisch kader uit paragraaf 4.1. Waarbij per onderzoeksthema de verschillen en
overeenkomsten tussen beide groepen onderzoekseenheden toegelicht worden. De volledige crosscase analyse
en vergelijkingmet de visie van de CRE adviseurs is terug te vinden in bijlage 6.8. In deze paragraaf worden alleen
de conclusies van de crosscase analyse en de vergelijking weergegeven.
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Conclusie Crosscase analyse
Het probleem bij de crosscase analyse is dat de spreiding van de hoofd CRE strategieën laag is. Dit kan ook als
een voordeel opgevat worden omdat het nu mogelijk wordt om goede uitspraken te doen over een bepaalde
CRE strategie. De CRE strategie van kostenbesparing door de meerderheid van de CRE managers toegepast,
namelijk 6 maal, de CRE strategie van medewerkerstevredenheid is 2 maal toegepast en de CRE strategie van
flexibiliteit slechts eenmaal toegepast. Dat het totaal aantal hoofd CRE strategieën gelijk is aan 9 met 8
respondenten is te verklaren, doordat bedrijf 2 onderscheidt maakt in een hoofd CRE strategie voor de huur en
eigendomspanden. In totaal werden er acht CREM afdelingen als exemplarische voorbeelden geselecteerd.
Vandaar dat het zeer lastig is om de indirecte relatie tussen alle CRE strategieën en de organisatie van het CREM
inzichtelijk te maken op basis van een beperkt aantal voorbeelden. Bij de crosscase analyse wordt daarom vooral
gekeken is naar de resultaten van de CRE strategie van kostenbesparing. Daarom zullen nu de conclusies van de
verschillen tussen het advies van de CRE adviseurs en de praktijk van de CRE managers toegelicht worden voor
de CRE strategie van kostenbesparing.

CRE strategie van kostenbesparing
De focus op activiteiten verschilt in de praktijk met het advies van de CRE adviseurs bij de CRE strategie van
kostenbesparing. De CRE adviseurs adviseren namelijk dat de focus op activiteiten operationeel dient te zijn
terwijl de CRE managers aangeven met name strategisch bezig te zijn. De mogelijke oorzaak dat de CRE
managers een meer strategische focus hebben is dat zij een houding van Dealmaker of Entrepreneur nastreven
terwijl de CRE adviseurs een houding van Controller voldoende vinden voor de CRE strategie van
kostenbesparing. Dit verschil in focus op activiteiten is ook terug te zien in het belang dat de CRE managers aan
de managementonderdelen hechten en het advies dat de CRE adviseurs geven. Zo blijkt dat bij de CRE strategie
van kostenbesparing het belang van het algemeen management hoger scoort dan het belang van het financieel
management. De verwachting is dat het financieel management hoger zou scoren als het algemeen
management. Een mogelijke oorzaak hiervan is, dat de CRE managers uit het praktijkonderzoek vooral gericht
zijn op strategische activiteiten. Wanneer de focus ligt op strategische activiteiten zijn de management
onderdelen: algemeen management en asset management het belangrijkst, volgens het managementmodel van
De Jonge (1996). Bij de belangrijkste taken van de CREM afdeling is er ook een verschil tussen advies en praktijk.
Zo vinden de CRE managers de strategische activiteiten zoals portfolio management, huur/lease management
en locatie keuze belangrijk. Terwijl de CRE adviseurs adviseren dat meer operationele taken de meeste aandacht
verdienen zoals het onderhoud. Zoals verwacht creëert de CRE strategie van kosten besparing volgens de CRE
managers de meeste toegevoegde waarde op het gebied van kostenreductie. De CRE adviseurs verschillen van
mening op welk gebied de CRE strategie van kostenbesparing de meeste toegevoegde waarde creëert. Alhoewel
de gebieden kostenbesparing en rendement ook genoemd worden zijn ook de gebieden risicobeheersing en
flexibiliteit genoemd als gebiedenwaarop het CREM toegevoegdewaarde creëert. Demotieven voor outsourcing
zijn voornamelijk toegang tot specialistische kennis en kostenbesparing, dit komt overeen met het advies. Het
advies van de CRE adviseurs laat duidelijk zien dat de intensiteit van outsourcing het grootst is bij de strategie
van kostenbesparing. De management niveaus waar outsourcing plaats dient te vinden komt in de praktijk ook
overeenmet het advies. Zo dienen activiteiten op het operationele niveau volledig uitbesteed teworden en deels
op het tactisch niveau. Bij het procesmanagement komen ook een aantal factoren overeen tussen het advies van
de CRE adviseurs en de situatie van de CREM afdelingen. Deze factoren zijn de doorbelasting van CRE per
oppervlakte, het belang van een goed MIS, belang van rapportages van prestaties van het CRE en de
aanwezigheid van een standaard dienstenpakket voor het CRE. Dat de CRE strategie van kostenbesparing door
de meerderheid van de CRE managers wordt toegepast hangt mogelijk samen met de economische crisis van dit
moment.
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H6.3 Model / Theorie vorming
De resultaten van de interviews met de CRE adviseurs laten een verband zien tussen de CRE strategieën en de
organisatie van het CREM. Met behulp van deze resultaten en bijbehorende literatuur uit hoofdstuk 2 en 3 zal in
deze paragraaf getracht worden een evaluatiemodel te formuleren dat inzicht biedt in de optimale
implementatie van de gekozen CRE strategie op de organisatie van het CREM. Het evaluatiemodel zal opgesteld
worden aan de hand van het theoretisch kader uit paragraaf 4.1 (zie tabel 6.3.1). Het theoretisch kader uit
paragraaf 4.1 is wat compacter weergegeven doordat het onderzoeksthema Algemeen en het onderzoeksthema
CRE strategie zijn weggelaten. Deze onderzoeksthema’s zijn verwijderd omdat algemene gegevens voor iedere
CREM afdeling verschillen. Het is wel zo dat het model vooral voor CREM afdelingen die de CRE strategie van
kosten besparing nastreven het meest relevant is. Dit omdat deze CRE strategie het meest is toegepast onder de
CREM afdelingen die dienen als exemplarische voorbeelden. Tevens is het evaluatie model het meest relevant
voor CREM afdelingen van grote bedrijven met een divisie organisatiestructuur. Het thema CRE strategie komt
terug in het evaluatiemodel omdat per CRE strategie de factoren die de organisatie van het CREM beïnvloeden
zijn weergegeven.

Theoretisch kader
Onderzoeksthema’s: Factoren:

CREM organisatie

Positie in de evolutie van het CREM
Focus op activiteiten
Belang van de 4 managementonderdelen in het CREM
Verantwoordelijkheid CREM van de belangrijkste taken
Toegevoegde waarde CREM
Organisatiestructuur CREM afdeling.

Sourcing

Motief voor outsourcing
Taken geschikt voor outsourcing
Niveaus geschikt voor outsourcing
Sourcing (gebruik van strategische partners)

Centralisatie
Positie van CREM in macro organisatiestructuur
Aanwezigheid zelfstandige CREM afdeling

Procesmanagement

Rapportage prestaties van het CRE
Management informatie systeem (MIS)
Wijze van doorbelasting gebruik van het CRE
Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie
Standaard dienstenpakket voor het CRE
Belang van een (In)Formeel netwerk
Adviesfunctie van het CREM
Belang van specialistische kennis CREM
Belang van het formeel / informeel netwerk

Bedrijfscultuur
Omslag in bedrijfscultuur benodigd
Impact op bestaande personeel

Tabel 6.3.1 Onderzoeksthema’s en factoren theoretisch kader.

In tabel 6.3.2 weergegeven op de volgende pagina wordt een overzicht weergegeven van alle geformuleerde
evaluatie modellen. In totaal zijn er 8 evaluatiemodellen voor de organisatie van het CREM opgesteld. Deze
modellen corresponderen met de acht CRE strategieën, die in hoofdstuk 2 zijn toegelicht. In de tabel 6.3.2 is per
CRE strategie weergegeven welke factoren belangrijk zijn, bij het evalueren van de gekozen CRE strategie op de
organisatie van het CREM. De onderzoeksthema’s en factoren uit het evaluatiemodel komen overeen met het
theoretisch kader, weergegeven in tabel 6.3.1. De individuele modellen staan weergeven in bijlage 6.9 tevens
wordt hier een toelichting van de beschreven factoren gegeven. Na de overzichtstabel is voor de CRE strategie
van kostenbesparing de volledige toelichting weergegeven.
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Overzicht Evaluatiemodellen
In onderstaande tabel wordt per CRE strategie de factoren weergegeven die van invloed zijn op de organisatie
van het CREM. De factoren uit de overzichtstabel corresponderen met het opgestelde theoretisch weergegeven
in tabel 6.3.1.
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De geadviseerde rol voor het CREM in de evolutie van het CREM (Joroff et al., 1994)

Taskmaster

Controller

Dealmaker

Entrepreneur

Business Strategist

Focus op operationele of strategische activiteiten van de CREM afdeling.

Operationeel

Strategisch

De managementonderdelen waar de focus op dient te liggen.

Algemeen management

Financieel management

Asset management

Facility management

De taken waarvoor het CREM zich het meest verantwoordelijk dient te voelen bij de desbetreffende CRE strategie.

Portofolio management

Huur / lease management

Huisvestingsplanning & Beleid

Locatiekeuze

Acquisitie en dispositie

Onderhoud van het CRE

Ontwikkeling van nieuw CRE of rennovatie van bestaand CRE/

Op welke twee gebieden creëert de CREM afdeling de meeste toegevoegde waarde.

Productiviteit

Kostenreductie

Risicobeheersing

Rendement

Flexibiliteit

Marketing & Verkoop

Welke organisatiestructuur past het beste bij de CREM afdeling

Functionele organisatiestructuur

Regionale organisatiestructuur

Proces organisatiestructuur

Klant / markt organisatiestructuur
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
So
ur
cin

g
Motief voor het outsourcen van activiteiten.

Flexibiliteit

Kostenbesparing

Toegang tot specialistische kennis

Activiteiten geschikt voor outsourcing bij desbetreffende CRE strategie.

Portofolio management

Huur / lease management

Huisvestingsplanning & Beleid

Locatiekeuze

Acquisitie en dispositie

Onderhoud van het CRE

Ontwikkeling van nieuw CRE

Facilitymanagement

Management niveaus waarop outsourcing plaats vindt.

Operationeel

Tactisch

Strategisch

Gebruik van strategische partners of samenwerkingsverbanden.

De toepassing van strategische partners

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie van het CREM in de macro organisatiestructuur.

Gelijk met de bedrijfsdivisies

Boven de bedrijfsdivisies of bedrijfsonderdelen

Belang van zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling

Belangrijk dat er een zelfstandige CREM afdeling aanwezig is.

Pr
oc
es
m
an
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t

Belang dat de volgende factoren aanwezig zijn of dat de volgende activiteiten uitgevoerd worden.

Rapportages prestaties van het CRE.

Management Informatie Systeem (MIS)

Goed formeel en informeel netwerk van de CREM afdeling.

Advies functie van de CREM afdeling bij ingrijpende wijzigingen

Specialistische kennis aanwezig op de CREM afdeling

Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie.

Direct contact CREM afdeling met directie of RvB

Standaard diensten pakket voor alle CRE panden

Manier waarop het gebruik van het CRE wordt doorbelast richting de bedrijfsdivisies of bedrijfsonderdelen

Per oppervlakte

Per werkplek

Cu
ltu

ur

De impact van een bepaalde CRE strategie op de bedrijfscultuur en het personeel.

Er is een omslag in bedrijfscultuur benodigd.

De gevolgen voor het bestaande personeel zijn hoog.

Tabel 6.3.2 Overzicht opgestelde evaluatiemodellen, voor de afstemming van de organisatie van het CREM op
de gekozen CRE strategie.
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In figuur 6.3.2 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM grafisch weergegeven, voor de evaluatie
van de CRE strategie van kostenbesparing. De toegepaste onderzoeksthema worden in de figuur 6.3.2 in blauw
weergegeven. In tabel 6.3.3 wordt een toelichting gegeven op de keuzes voor de factoren en onderzoeksthema’s.

Figuur 6.3.2 Evaluatiemodel voor de organisatie CREM bij de CRE strategie van kostenbesparing.
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CRE strategie van kostenbesparing

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Operationeel
De focus op operationele activiteiten dient het grootst te zijn. Dit is in
overeenstemming met het advies van de CRE adviseurs.

Positie in de evolutie
van het CREM

Controller

Dit omdat bij de houding de van Controller de kosten het belangrijkste zijn.
Deze kosten worden zo veel mogelijk geanalyseerd en geminimaliseerd. Het
is zeer belangrijk dat er voldoende informatie over het CRE beschikbaar is
tevens dienen er voldoende rapportages plaat te vinden richting de raad van
bestuur.

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Asset
management

Bij de CRE strategie van kostenbesparing zijn het financieel management en
het asset management de belangrijkste management onderdelen. Het
financieel management is van belang omdat de kosten goed gerapporteerd
dienen te worden richting de directie / RvB. Het asset management is van
belang omdat deze de vraag en aanbod goed op elkaar dienen af te stemmen
en de kosten voor onderhoud en investeringen dienen te beperken.

Financieel
management

Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

De mate waarin de desbetreffende CREM afdeling zich verantwoordelijke
dient te voelen voor een bepaalde taak is voor de CRE strategie van
kostenbesparing als volgt. Het portfolio management en het
huur/leasemanagement zijn van belang omdat contracten op de juiste tijd
beëindigd dienen te worden en tegen de juiste voorwaarden worden
afgesloten. De huur van panden en eventuele leegstand zijn een van de
grootste kostenposten op de balans van de CREM afdeling. Verder is het
onderhoud en investeringen van belang omdat hier grote besparingen
kunnen worden behaald.

Huur / lease
management
Onderhoud

Toegevoegde waarde
CREM

Kostenreductie Het CREM creëert bij de CRE strategie van kostenbesparing de meeste
toegevoegde waarde op het gebied van kostenreductie. Hiermee hangt
samen dat het rendement van het algemene bedrijfsresultaat stijgt. Dit is niet
verwonderlijk omdat de CRE strategie volledig in het teken staat van
kostenreductie

Rendement

Organisatiestructuur
CREM

Functioneel Dit omdat bij een functionele organisatiestructuur van het CREM de kosten
per onderdeel inzichtelijk te maken zijn. Dit is essentieel voor het proces van
kostenreductie. Een regionale CREM organisatiestructuur is natuurlijk ook
mogelijk omdat dit in feite een functionele organisatiestructuur is die per
regio is opgesplitst.

Regionaal

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Kostenreductie
/ Efficiëntie

Het hoofdmotief van outsourcing bij de CRE strategie van kostenbesparing is
kostenreductie. Dit omdat externe partijen met name operationele
activiteiten goedkoper kunnen verrichten vaak vanwege schaalvoordelen of
specialisatie.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huur / lease
management

De intensiteit van outsourcing is hoog bij de strategie van kostenbesparing.
Belangrijk is dat bij het huur / lease management alleen de operationele
zaken worden uitbesteed. De tactische en strategische onderdelen van deze
activiteit dienen intern te blijven. Het onderhoud en facilitymanagement
dienen volledig uitbesteedt te worden, alleen de strategische taken dienen
niet te worden uitbesteedt.

Acquisitie /
dispositie van
CRE
Onderhoud
Facility
management
Ontwikkeling
van nieuw CRE

Niveaus geschikt voor
outsourcing.

Operationeel
en Tactisch

Het outsourcen van activiteiten dient zowel plaats te vinden op het tactische
als strategische niveau bij de CRE strategie van kostenbesparing.

Sourcing (strategische
partners) Ja

Door het gebruik van strategische partners kunnen diensten gebundeld
worden met als gevolg minder contracten en lagere kosten.

Ce
nt
ra
lis
at
ie Positie CREM

Boven
bedrijfsdivisies

Het CREM dient in de macro organisatiestructuur boven de bedrijfsdivisies /
bedrijfsonderdelen te staan. Dit omdat het CREM anders te weinig invloed
heeft om de divisies / bedrijfsonderdelen te dwingen tot maatregelen van
kostenbesparing op het gebied van CRE.

Belang
gecentraliseerde
CREM afdeling

Hoog

Bij het succesvol implementeren van de CRE strategie van kostenbesparing is
het belangrijk dat er een zelfstandige CREM afdeling aanwezig is. Dit om
overzicht te houden op de benodigde beleidswijzigingen en te voorkomen dat
er te veel budget besteedt wordt aan extern personeel.
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Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Rapportage prestaties
van CRE Hoog

De frequentie dat de prestaties en met name de kosten van het CRE
gerapporteerd worden naar de directie / RvB dient hoog te zijn. Dit omdat
het reduceren van kosten het belangrijkste prestatie aspect is van de CREM
afdeling

Management
informatie systeem Zeer Belangrijk

Een goed management informatie systeem is essentieel bij de CRE strategie
van kostenbesparing. Omdat er continu behoefte is aan informatie en
rapportages over het CREM. Verder is de intensiteit van outsourcing hoog
waardoor het belangrijk is om de kosten in de gaten te houden en tevens
dienen de strategische partners toegang te hebben tot bepaalde delen van
het MIS. De toegang van externe leveranciers tot het MIS is van belang zodat
processen sneller kunnen verlopen en dat er geen extra kosten worden
gemaakt om informatie te verzamelen die al lang beschikbaar is.

Doorbelasting gebruik
CRE Oppervlakte

Het gebruik van het CRE dient te worden doorbelast op basis van de gebruikte
oppervlakte. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsonderdelen efficiënt omgaanmet
de beschikbare oppervlakte. Indien de benodigde oppervlaktes door efficiënt
gebruik kunnen dalen zullen de totale kosten ook gereduceerd worden.

Inzicht algemene
bedrijfsstrategie Zeer Belangrijk

Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie is zeer belangrijk omdat het CREM zo
de toekomstige vraag en aanbod van het CRE goed op elkaar kan afstemmen.

Standaard
dienstenpakket CRE Zeer Belangrijk

Bedrijfsonderdelen dienen allemaal een standaard dienstverlening te krijgen.
Indien een bedrijfsonderdeel aanvullende wensen heeft dienen ze dit direct
door te belasten op het desbetreffende bedrijfsonderdeel.

Adviesfunctie CREM Hoog
De adviesfunctie richting de raad van het bestuur / directie is hoog omdat het
CREM aangeeft op welke aspecten verder bezuinigd kan worden.

Belang specialistische
kennis CREM Laag

Voor de organisatie van het CREM is het belang van specialistische kennis bij
de CRE strategie laag, omdat een groot deel van de activiteiten verricht
worden door externe leveranciers en strategische partners.

Belang formeel /
informeel netwerk Hoog

Het is belangrijk dat de CREM afdeling zowel een goed formeel als informeel
netwerk heeft omdat bij de CRE strategie van kostenbesparing medewerking
van de overige bedrijfsonderdelen of bedrijfsdivisies benodigd is.

Be
dr
ijf
sc
ul
tu
ur

Impact op bestaande
personeel Groot

De CRE strategie van kostenbesparing kan een grote impact hebben op het
bestaande personeel. Zo is er bijvoorbeeld door een hoge mate van
outsourcing minder intern personeel benodigd. Tevens zullen de
personeelsleden merken dat het standaard diensten pakket kleiner wordt en
dat de beschikbare oppervlakte per werkplek zal afnemen.

Impact op
bedrijfscultuur Groot

De impact op de bedrijfscultuur is groot. Niet alleen de CREM afdeling dient
bij de CRE strategie van kostenbesparing bewust om te gaan met de kosten.
Vooral de gebruikers van het CRE die werkzaam zijn bij de andere
bedrijfsonderdelen zullen bewust moeten omgaan met de operationele
kosten voor huisvesting zoals energiegebruik en afval productie.

Tabel 6.3.3 Toelichting op factoren uit figuur 6.3.2 voor de CRE strategie van kostenbesparing.
* De evaluatiemodellen van de overige CRE strategieën staan weergegeven in bijlage 6.9.
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H6.4 Conclusie evaluatiemodellen
Het theoretisch kader uit paragraaf 4.1 is opgesteld op basis van bestaande literatuur en op basis van de
resultaten van het uitgevoerde praktijkonderzoek. Het theoretisch kader vormt de basis van het geformuleerde
evaluatiemodel. De evaluatiemodellen geven per CRE strategie inzicht in factoren die de organisatie van het
CREM karakteriseren verdeeld over een vijftal thema’s. Het model heeft een relatief hoog abstractie niveau
vandaar dat er per CRE strategie vele variaties mogelijk zijn in de configuratie van de organisatie van het CREM
binnen de beschreven factoren.

In paragraaf 6.3 is het evaluatie model voor de CRE strategie van kosten besparing weergegeven en per
onderzoeksthema uitgelegd. De evaluatiemodellen van de overige CRE strategieën staan weergegeven in bijlage
6.9 en worden op dezelfde wijze beschreven. De CRE strategie van kostenbesparing is het meest gedetailleerd
omschreven omdat deze CRE strategie door de meerderheid van de onderzochte CREM afdelingen in het
praktijkonderzoek wordt toegepast. Tevens is de CRE strategie van kostenbesparing op dit moment vermoedelijk
het meest relevant vanwege het macro economisch klimaat.

De evaluatie modellen willen met name inzicht geven in een aantal hoofdkeuzes voor de organisatie van het
CREM. Hierbij wordt er dus geen kant en klare organisatie geformuleerd bij een bepaalde CRE strategie. Verder
is het model opgesteld op basis van een beperkt aantal voorbeelden waardoor er voorzichtig moet worden
opgegaan met de toepasbaarheid van de beschreven conclusies. De opgestelde evaluatie modellen zijn met
name valide voor bedrijven die lijken op de bedrijven die dienen als exemplarische voorbeelden. Dit houdt in dat
het grote bedrijven betreft met een divisiestructuur en een gecentraliseerde CREM afdeling. Het doel van het
model is dat de CREM afdeling bewust wordt van de gevolgen voor de organisatie van het CREM voor het goed
implementeren en evalueren van de gekozen CRE strategie. De beschreven modellen per CRE strategie geven
antwoord op de laatste deelvraag namelijk: Op welke wijze kan de organisatie van het CREM afgestemd worden
op de toegepaste CRE strategie?
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Hoofdstuk 7 Conclusies & Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de opgestelde onderzoeksvragen en doelstellingen uit hoofdstuk 1 geëvalueerd.
Vervolgens wordt er een reflectie gegeven over de bestaande literatuur, het uitgevoerde onderzoek en de
onderzochte problematiek. Bij de onderzochte problematiek wordt er nog een aantal suggesties gegeven voor
vervolgonderzoek. Tenslotte worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot organisatie van het CREM.

H7.1 Conclusies
Het CREM is volgens de definitie: “Het management van de corporate real estate portefeuille, door het
afstemmen van de portefeuille en de geleverde diensten op de kerntaken en bedrijfsprocessen, met als doel
maximaal toegevoegde waarde te bereiken voor het bedrijf, om zo bij te dragen aan de algemene prestaties en
het bedrijfsresultaat (Dewulf, Krumm, & Jonge, 2007)”.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen was het relevant om de begrippen uit de definitie nader te
verklaren. Het CREM bestaat namelijk uit vier managementonderdelen namelijk: het algemeen management,
het financieel management, het asset management en het facilitymanagement. Daarnaast opereert het CREM
op drie management niveaus: het operationeel, het tactisch en het strategische niveau. Verder kan een CREM
afdeling gekarakteriseerd worden door te analyseren uit welke onderdelen de CREM afdeling bestaat en welke
taken tot de belangrijkste werkzaamheden behoren. Indien er dieper op de CREM organisatie wordt ingezoomd
zijn er een vijftal onderdelen te identificeren waarmee het CREM te karakteriseren is. Deze vijf factoren zijn
weergegeven in onderstaande figuur 7.1.1.

Figuur 7.1.1 Onderdelen in de organisatie van het CREM, 1 (Kämpf Dern & Pfnür, 2014).

De belangrijkste activiteit van het CREM is het portfolio management. Het portfolio management is te koppelen
aan de real estate life cycle. Deze life cycle kent drie fases namelijk: 1. Beschikbaarheid van CRE, 2. Het
operationeel houden van CRE, 3. Dispositie van CRE. De belangrijkste taken binnen deze real estate lifecycle zijn:
Portfolio management, Huur/Leasemanagement, Huisvestingsplanning & beleid, Locatie keuze, Acquisitie/
Dispositie, Onderhoud, Facilitymanagement en de ontwikkeling van nieuw CRE.

Om de mogelijke relatie tussen de organisatie van het CREM en de CRE strategieën aan te tonen vereisen de
bestaande CRE strategieën eerst een nadere toelichting. De meest toegepaste CRE strategieën in bestaande
onderzoeken zijn namelijk voortgevloeid uit de CRE strategieën van Nourse en Roulac (1993) en de toegevoegde
waarde van het CRE volgens De Jonge (1996). Er zijn in totaal zeven CRE strategieën geformuleerd door Lindholm,
Gibler en Leväinen (2006). Op dit moment speelt duurzaamheid in kader van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) een belangrijke rol. Vandaar dat aan de bestaande zeven CRE strategieën een achtste CRE
strategie is toegevoegd voor het bevorderen van de duurzaamheid. De bestaande acht CRE strategieën
toegepast in dit onderzoek zijn weergegeven in tabel 7.1.1.

CRE strategieën
1. Kostenbesparing 5. Productiviteit
2. Marketing en verkoop 6. Flexibiliteit
3. Innovaties 7. Waardestijging CRE
4 Medewerkerstevredenheid 8. Duurzaamheid

Tabel 7.1.1 Overzicht CRE strategieën toegepast in het onderzoek.

CREM Organisatie

SourcingHR / CultuurProces
management

Organisatiestructuur Centralisatie
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De resultaten van het uitgevoerde praktijkonderzoek en de resultaten uit het literatuur onderzoek laten een
verband zien tussen de toegepaste CRE strategie en de organisatie van het CREM. Zo vereisen bepaalde CRE
strategieën een meer strategische focus op activiteiten. Deze strategische focus heeft ook gevolgen voor de
houding van het CREM in de evolutie van het CREM (Joroff et al., 1993). Wanneer de focus op activiteiten
namelijk strategisch is, zal er meer aandacht gegeven worden aan het algemeen management en het asset
management. Het financieel en facility management hebben een groter belang wanneer er sprake is van een
meer operationele focus. De mate waarin een bepaald management onderdeel van het CREM van belang is,
heeft gevolgen voor de mate van verantwoordelijkheid voor specifieke taken. De gekozen CRE strategie is vaak
bepalend voor het gebied waarop het CREM toegevoegde waarde creëert voor het algemene bedrijfsresultaat.
Er zijn zeven gebieden waarop het CREM toegevoegde waarde kan leveren waarvan vijf gebieden van
toegevoegde waarde, die direct overeenkomen met een van de acht CRE strategieën. De gekozen CRE strategie
heeft ook invloed op het hoofdmotief voor outsourcing. De motieven voor outsourcing komen namelijk deels
overeen met de besproken CRE strategieën. De mogelijke relatie tussen het kiezen van een bepaalde CRE
strategie en het outsourcen van bepaalde taken is niet gebleken uit de exemplarische voorbeelden. Wel komt
uit het praktijkonderzoek en bestaande onderzoeken naar voren dat de intensiteit van outsourcing afhankelijk is
van de gekozen CRE strategie. De niveaus waarop outsourcing plaatsvindt, is ook afhankelijk van de intensiteit
van outsourcing en het gebruik van strategische partners. In het praktijkonderzoek is geen directe relatie
gevonden tussen de mate van centralisatie en toegepaste CRE strategie. Wel is op basis van de eigenschappen
van CREM organisatiestructuren te stellen, dat bepaalde organisatiestructuren wenselijk zijn bij het
implementeren van een bepaalde CRE strategie. Bij het onderzoeksthema procesmanagement is wel een directe
relatie gevonden tussen het kiezen van een bepaalde CRE strategie en de bedrijfsprocessen. Het bleek niet
mogelijk om bij het onderzoeksthema bedrijfscultuur, de factoren van de CREM afdelingen die dienden als
exemplarische voorbeelden, eenduidig in kaart te brengen. Wel blijkt uit het advies van de CRE adviseurs die
deelgenomen hebben aan het praktijkonderzoek, dat de keuze voor een bepaalde CRE strategie impact heeft op
de bedrijfscultuur. De mate waarin het toepassen van een bepaalde CRE strategie invloed heeft op de
bedrijfscultuur verschilt per specifieke CRE strategie.

Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek was het opstellen van een evaluatiemodel, dat de CREM afdeling van grote bedrijven
ondersteunt in het optimaal afstemmen van de CREM organisatie op de gekozen CRE strategie.

De relatie tussen de organisatie van het CREM en de toegepaste CRE strategie is onderzocht. Nu is de vraag op
welke wijze deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd? Het is onmogelijk om een evaluatiemodel op te
stellen dat van toepassing is op iedere CREM afdeling en dat de organisatie van de CREM afdeling op detail
niveau beschrijft. Hiervoor is het uitgevoerde onderzoek te breed en het uitgevoerde praktijkonderzoek te klein.
Het is een exploratief onderzoek waarbij de veronderstelling ten grond slag lag, dat er een relatie bestaat tussen
de toegepaste CRE strategie en de organisatie van het CREM. Deze relatie is wel aanwezig bij de CREM
afdelingen, die dienden als exemplarische voorbeelden, alleen zijn vaak niet alle factoren uit de onderzochte
onderzoeksthema’s volledig op elkaar afgestemd. Hieruit blijkt de relevantie voor de opgestelde evaluatie
modellen, die inzicht geven in de afstemming van de organisatie van het CREM op de gekozen CRE strategie. De
resultaten van het uitgevoerde praktijkonderzoek en de beschreven literatuur uit hoofdstuk 2 en 3 maken het
mogelijk om een aantal aanbevelingen te geven bij het evalueren van een desbetreffende CRE strategie. Zo
geven de opgestelde evaluatie modellen inzicht op de hoofdzaken, die invloed hebben op de organisatie van het
CREM bij het implementeren van een bepaalde CRE strategie. Het opgestelde evaluatiemodel voor de CRE
strategie van kostenbesparing (zie paragraaf 6.3) is hetmeest relevant aangezien deze strategie door bijna iedere
onderzochte CREM afdeling wordt toegepast. De evaluatiemodellen voor de organisatie van het CREM af te
stemmen op de overige CRE strategieën staan weergegeven in bijlage 6.9.

Uiteraard zijn er bij het toepassen van de opgestelde evaluatiemodellen vele variaties mogelijk in de organisatie
van het CREM en tevens zal het model niet voor iedere CREM afdeling van toepassing zijn.
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Dit komt mede doordat het model inzicht geeft in een aantal hoofdzaken bij de organisatie van het CREM. Het is
vooral van belang, dat er een bewustzijn ontstaat bij de CREM directie, dat de organisatie van het CREM dient te
worden afgestemd op de gekozen CRE strategie.

H7.2 Reflectie onderzoek
Eerst zal een korte reflectie gegeven worden op de onderzoeken die verwant zijn met deze scriptie. Dit zijn de
onderzoeken van Stoy & Kytzia (2004) en het onderzoek van Frederix (2005). Vervolgens zal een reflectie volgen
op het eigen uitgevoerde onderzoek. Deze reflectie heeft dan met name betrekking op de onderzoeksopzet van
deze scriptie.

Het onderzoek van Stoy & Kytzia (2004) richt zich op welke factoren een CREM afdeling dient te beïnvloeden om
de CRE strategie van kostenbesparing succesvol te implementeren. Dit onderzoek is met name interessant
omdat in het eigen uitgevoerde onderzoek ook vooral de CRE strategie van kostenbesparing is onderzocht.
Vandaar dat het relevant is om de verschillen of overeenkomsten tussen het onderzoek van Stoy & Kytzia (2004)
te vergelijken met het eigen uitgevoerde onderzoek. Een van de belangrijkste verschillen is, dat het onderzoek
van Stoy & Kytzia zich vooral richt op de factoren, die een succesvolle implementatie van de CRE strategie van
kostenbesparing mogelijk maken. Terwijl het eigen uitgevoerde onderzoek zich vooral richt op het afstemmen
van de organisatie van het CREM op de gekozen CRE strategie. Dit verschil in onderwerp leidt ertoe dat de
organisatie van het CREM in het onderzoek van Stoy & Kytzia (2004) slechts in hoofdlijnen wordt onderzocht. De
organisatie van het CREM wordt namelijk alleen opgedeeld in drie onderdelen: het senior management, de
CREM afdeling en de persoon verantwoordelijk voor het specifieke CRE object. Deze onderverdeling van de
CREM organisatie is vergelijkbaar met de onderverdeling van het CREM over de verschillende management
niveaus, namelijk: strategisch, tactisch en operationeel. Het onderzoek van Stoy & Kytzia (2004) richt zich niet zo
zeer op de organisatie van het CREM. Er worden wel vijf factoren geïdentificeerd waar de CREM afdeling invloed
op dient te hebben voor het succesvol implementeren van de CRE strategie van kostenbesparing. Deze vijf
factoren zijn: de boekwaarde van het CRE op de bedrijfsbalans, de afschrijvingen op het CRE, de
onderhoudsstrategieën, het doel van de vastgoedeigenaar en de mate van outsourcing. Van deze vijf factoren is
er slechts één die direct invloed heeft op de organisatie van het CREM. Deze factor is ook in het eigen onderzoek
naar voren gekomen en heeft betrekking op de mate van outsourcing van activiteiten. Een andere factor, de
onderhoudsstrategieën zijn deels van belang op de organisatie van het CREM. Dit omdat de mate waarin de
CREM afdeling zich verantwoordelijk voelt voor het onderhoud, effect heeft op het outsourcen van activiteiten
en de focus van de CREM afdeling. Alhoewel het onderzoek van Stoy & Kytzia (2004) ook de CRE strategie van
kostenbesparing beschrijft, verschilt het onderzoek toch sterk met het eigen uitgevoerde onderzoek. Vandaar
dat de resultaten van beide onderzoeken slechts deels overeenkomen.

Het onderzoek van Frederix (2005) dat gericht was om de organisatie van CREM te formuleren om zo maximale
toegevoegde waarde door het CREM te bereiken, is relevant voor dit onderzoek. Frederix (2005) neemt in zijn
onderzoek niet de invloed van CRE strategieën mee, maar richt zich voornamelijk op de organisatie van het
CREM. De organisatie van het CREM wordt beschreven aan de hand van de volgende vier factoren: 1. Mate van
(de)centralisatie van zeggenschap, 2. Mate van (de)centralisatie van activiteiten, 3. Mate en gebruik van
outsourcing, 4. Beheersing & aansturing. Deze factoren waren zeer relevant voor deze scriptie en zijn ook
herkend als belangrijke invloeden op de organisatie van het CREM. Het uitgevoerde eigen onderzoek kan als een
aanvulling worden gezien op het onderzoek van Frederix (2005). Alhoewel het onderzoeksdoel van Frederix
(2005) en het eigen gestelde onderzoeksdoel niet overeenkomen, is er toch een zekere gelijkenis. Het eigen
uitgevoerde onderzoek heeft niet als doel maximale toegevoegde waarde van het CREM te bereiken op basis van
organisatorische keuzes, dit was volgens Frederix (2005) achteraf ook niet mogelijk. Vandaar dat het eigen
uitgevoerde onderzoek zich met name gericht heeft, om de organisatie van het CREM te evalueren en te
afstemmen op de gekozen CRE strategie. Uiteraard hoopt het eigen uitgevoerde onderzoek ook bij te dragen aan
een maximalisering van de toegevoegde waarde door de CREM organisatie, maar dit was niet het hoofddoel.
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Reflectie onderzoekaanpak
De start van dit onderzoek verliep moeizaam omdat het een exploratief onderzoek betreft. Het opstellen van
hoofd en deelvragen was vooral in het begin stadium zeer lastig. Dit had twee oorzaken, de eerste oorzaak was
dat er nauwelijks bestaande onderzoeken beschikbaar zijn, die de organisatie van het CREM onderzocht hebben.
Tevens zijn er geen bestaande onderzoeken beschikbaar, die ook de invloed van CRE strategie onderzocht
hebben op de organisatie van het CREM. De tweede oorzaak is dat het CREM uit een groot aantal onderdelen
bestaat die afhankelijk zijn van verschillende factoren. Vandaar dat het de nodige inspanning vereiste, om een
data verzamelingsinstrument te formuleren dat een goed overzicht geeft van de gehele CREM organisatie en
binnen afzienbare tijd is te voltooien. De opzet van het interview met de CRE adviseurs had ik graag anders
aangepakt. Vanwege de beschikbare tijd per interview zijn de interviews zo opgesteld, dat per onderzoeksthema
gevraagd wordt naar de belangrijkste CRE strategieën voor dat specifieke thema. Dit heeft als gevolg dat de
hoeveelheid data verschilt per CRE strategie en afhankelijk is van de mate waarin deze specifieke CRE strategie
effect heeft op het desbetreffende onderzoeksthema. Het was beter geweest om per CRE strategie naar alle
onderzoeksthema’s en factoren te vragen. Het probleem is alleen, dat de lengte van het interview in dat geval
zo lang wordt, dat het aantal CRE adviseurs die willen meewerken aan het onderzoek drastisch afneemt. De
huidige opzet van het interview met de CRE adviseurs vereisten al veel inspanning van de geïnterviewde
kandidaat. Dit omdat er niet zoals bij de CREM afdelingen slechts naar informatie werd gevraagd over de
opgestelde onderzoekthema’s, maar er echt nagedacht diende te worden over de afstemming van de organisatie
van het CREM op de gekozen CRE strategie. Verder had ik graag een grotere onderzoekspopulatie onderzocht
van CREM afdelingen, die dienden als exemplarisch voorbeelden en de groep met CRE adviseurs uitgebreid, die
hun visie gaven op de onderzochte problematiek. Nu zijn er alleen CREM afdelingen van bedrijven als
exemplarische voorbeelden gebruikt die voldoen aan het gestelde omvangscriterium van grote bedrijven en
voldoen aan een divisie organisatiestructuur. Dit heeft als gevolg dat de opgestelde evaluatie modellen niet
toepasbaar zijn voor alle Nederlandse CREM afdelingen en voor alle CRE strategieën. Indien de omvang van het
uitgevoerde praktijkonderzoek groter was geweest was het ook makkelijker om de resultaten te analyseren en
meer uitspraken te doen over de organisatie van het CREM, die niet voor de CRE strategie van kostenbesparing
kiezen. Uiteindelijk betreft dit een exploratief onderzoek waarbij het vooral ging om de relatie tussen de
organisatie van het CREM en de gekozen CRE strategie inzichtelijk te maken. Het doel van het onderzoek is om
een besef te creëren bij de CREM bestuurders, dat de organisatie van het CREM afgestemd dient te worden op
de gekozen CRE strategie.
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H7.3 Aanbevelingen voor het CREM
De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is dat er goed nagedacht dient te worden over de organisatie van
het CREM bij het evalueren van een bestaande CRE strategie. In de geformuleerde evaluatiemodellen
weergegeven in paragraaf 6.3 en bijlage 6.9wordt een handvat geboden voor het stroomlijnen van de organisatie
van het CREM op basis van de gekozen CRE strategie. Het is voornamelijk van belang dat de CREM afdeling
nadenkt over de gevolgen, die een bepaalde CRE strategie dienen te hebben voor de organisatie van het CREM.

Aan de hand van het uitgevoerde praktijkonderzoek zijn een aantal aanbevelingen te geven voor het CREM in
het algemeen. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de organisatie aangepast wordt op de gewenste CRE
strategie, ook de besluitvorming dient in overeenstemming te zijn. Het is daarom van belang dat op basis van
een gewenste CRE strategie een strategisch plan wordt opgesteld. Dit strategisch plan dient alle uitgangspunten
en kaders te bevatten. Dit zodat elk te nemen besluit getoetst kan worden aan het strategisch plan. Het volgen
en opstellen van een strategisch plan vereist dat de CREM afdeling een andere houding aanneemt. Waar de
houding nu nog reactief is met relatief veel besluiten op ad hoc basis, verdient het de aanbeveling, dat de
houding proactief wordt waarbij alle te nemen besluiten in overeenstemming zijn met het strategisch plan.
Indien er een goed strategisch plan wordt geformuleerd, zullen er op voorhand reeds mogelijke problemen of
bedreigingen gesignaleerd worden. Dit houdt in dat het voor het CREMmogelijk wordt om een proactiever beleid
uit te werken en zo meer toegevoegde waarde te creëren voor het algemene bedrijfsresultaat.

Een ander mogelijk verbeteringspunt voor het CREM is de verdere centralisatie van de ondersteunende
bedrijfsonderdelen. Deze verdere centralisatie van de ondersteunende diensten wordt ook benoemd in de
gezamenlijk toekomstvisie van de CRE managers en CRE adviseurs uit het praktijkonderzoek. Het voordeel van
het verder centraliseren van de ondersteunende bedrijfsonderdelen is dat de specialistische kennis van elke
specifieke afdeling beter met elkaar gedeeld kan worden. Zo zijn er bij het CREM bijvoorbeeld vraagstukken
waarvoor juridisch advies raadzaam is. Deze juridische kennis zit waarschijnlijk al binnen het bedrijf alleen op
een andere afdeling (Legal). Een ander voorbeeld is de expertise van de ICT afdeling bij het kiezen van een nieuw
gebouw gebonden systeem (GBS). Zo zijn er talloze voorbeelden te benoemen, waarbij het bundelen van kennis
en expertise tussen de verschillende bedrijfsafdelingen, leidt tot een grotere toegevoegde waarde voor het
bedrijf. Alhoewel de ondersteunende afdelingen bij een groot aantal bedrijven gecentraliseerd zitten in een
hoofdkantoor, vindt er nog nauwelijks deling van kennis en expertise plaats.
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H7.4 Suggesties voor vervolgonderzoek
Er zijn een aantal suggesties voor eventueel vervolg onderzoek. De eerste suggestie is om dit onderzoek tot in
detail niveau uit te werken en de opgestelde evaluatiemodellen verder te toetsen en te evalueren in de praktijk.
Dit onderzoek was namelijk exploratief van aard en ging voornamelijk om de relatie vast te stellen tussen de
gekozen CRE strategie en de organisatie van het CREM. Om de opgestelde modellen te optimaliseren en te
generaliseren is een steekproef benodigd van een grotere omvang. Nu zijn er met name CREM afdelingen
onderzocht die de CRE strategie van kostenbesparing als hoofd CRE strategie hebben gekozen. Tevens zou in dit
vervolg onderzoek per onderzoeksthema meer informatie verzameld kunnen worden van de desbetreffende
exemplarische voorbeelden, zodat deze op detailniveau te analyseren zijn. Indien de onderzochte CREM
afdelingen op een fijner detailniveau worden geanalyseerd, is het ook mogelijk om in de opgestelde
evaluatiemodellen, de organisatie van het CREM meer in detailniveau te beschrijven.

Een andere suggestie voor vervolgonderzoek is de verdere centralisatie van de ondersteunende
bedrijfsonderdelen binnen de organisatie van een bedrijf. Deze centralisatie wordt namelijk verwacht door de
geïnterviewde CRE managers en CRE adviseurs die deelgenomen hebben in het uitgevoerde praktijkonderzoek.
Het is dan vooral interessant, in hoeverre een verdere centralisatie van de ondersteunende bedrijfsonderdelen
bijdraagt aan een stijging van kennisdeling en expertisedeling, tussen de verschillende ondersteunende
bedrijfsonderdelen. Tevens is het relevant of deze verdere centralisatie van de ondersteunde bedrijfsonderdelen
leidt tot meer toegevoegde waarde voor het algemene bedrijfsresultaat.
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De laatste suggestie voor verder onderzoek kan uit het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014) voor de invloeden
op de institutionalisering van het CREM worden afgeleidt, zie figuur 7.4.1. In deze scriptie zijn twee onderdelen
onderzocht die invloed hebben op de institutionalisering van het CREM, namelijk de CRE strategieën en de
CREM organisatie. Deze relatie wordt aangegeven met de blauwe pijl in figuur 7.4.1. De invloed van CREM
targets en CREM controlling is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Al heeft CREM controlling wel
invloed op de onderdelen procesmanagement en centralisatie van de CREM organisatie. De CREM targets zullen
met name invloed hebben op de keuze voor een bepaalde CRE strategie. Vervolg onderzoek zou de invloed van
CREM targets en CREM controlling verder kunnen betrekken in toekomstig praktijkonderzoek. Zodat deze
factoren ook afgestemd kunnen worden in de toekomstige evaluatie modellen. Het ultieme evaluatiemodel voor
het CREM zou inzicht moeten geven in afstemming van alle factoren en onderdelen, die van invloed zijn op het
CREM.

Figuur 7.4.1 Onderdelen die van invloed zijn op het CREM afgeleid van het model van Kämpf Dern & Pfnür (2014).
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Bijlage Scriptie: De afstemming van de CREM organisatie op de CRE strategie

Bijlage 1.1 Interview ontwikkeling in het CREM
Onderwerp: Ontwikkelingen in het CREM de afgelopen 10 jaar
Geïnterviewde: Lysander Bos
Bedrijf: BCL Real Estate
Functie: Directeur
Datum: 22 05 2014
Plaats: Den Haag

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die het CREM naar u mening heeft door gemaakt de
afgelopen tien jaar op het gebied van de volgende factoren:

Taken en verantwoordelijkheden:
Bij de taken van het CREM heeft met name strategievorming zijn intrede gedaan. Hierbij dient de CRE
strategie afgestemd te zijn op de bedrijfsstrategie. Het CREM is een vakgebied dat nog volop in
ontwikkeling is.

Outsourcing:
Bij het outsourcen van CRE activiteiten is het van belang om te bepalen of ze van strategisch belang
zijn en de activiteiten geen deel uitmaken van de kern activiteiten van het bedrijf. Over het algemeen
worden alleen activiteiten uitbesteedt op het operationele niveau. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te
worden aan technisch management en onderhoudsactiviteiten.

Organisatiestructuur:
Tien jaar gelden was er nog een duidelijke driedeling in de organisatie van het CREM. Deze onderdelen
waren: Vastgoed, Huisvesting en Facilities. Tegenwoordig is vastgoed en huisvesting samengegaan in
het Asset management.

Centralisatie:
Het CREM is van decentraal naar centraal gegaan. Vroeger hadden alle bedrijfsonderdelen hun eigen
specifieke vastgoed onderdelen, nu is het opgegaan in een centrale afdeling al dan niet met een
adviserende functie.

Cultuur:
Professionalisering: Het CREM is op een integrale wijze de CRE portefeuille gaan managen. Dit op basis
van een strategisch huisvestingsplan. Waarbij de werkwijze van Plan > uitvoering > controle >
evalueren > Plan 1.1 een cyclus is die standaard wordt toegepast.

Vraag 2: Voor welke bedrijven gelden de eerder beschreven veranderingen in het CREM?
De veranderingen in het CREM gelden in principe voor alle bedrijven die meer dan 1000 FTE in de
organisatie hebben en huisvesten.

Vraag 3: Is naar u mening strategievorming van toenemend belang binnen het CREM?
Ja met name de aansluiting van de CREM afdeling met de raad van bestuur (RvB) of de directie. Waarin
het essentieel is dat de vastgoedstrategie afgestemd is op de bedrijfsstrategie. In een doorloop schema
werkt dit als volgt: Bedrijfsstrategie > Vastgoedstrategie > Concrete maatregelen.
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Bijlage 2.1 Evolutie van het CREM volgens Joroff et al. (1993)

1. Taskmaster (Opdrachtgever)
In het eerste stadia ligt de nadruk van het CREM met name op de technische aspecten van de vastgoed
portefeuille. Zorgen voor voldoende huisvesting voor het personeel en de productie processen is de
grootste uitdaging van het CREM.

2. Controller (Financieel controleur)
In dit stadium zijn de kosten het belangrijkst. Hierbij wordt er op een analytische wijze geanalyseerd
hoe de kosten voor huisvesting geminimaliseerd kunnen worden. Dit vindt plaats door informatie van
het CRE te verzamelen en vervolgens het CRE te bench marken. Om zo de aandeelhouders en bestuur
tevreden te stellen.

3. Dealmaker (Handelaar)
In dit stadium probeert het CREM problemen op te lossen door waarde te creëren voor de verschillende
bedrijfsonderdelen. Hierbij wordt er niet meer geredeneerd vanuit het oogpunt van de specifieke
gebruiker maar veel meer vanuit de wensen van de markt. Op deze wijze wordt het CRE
gestandaardiseerd en kunnen er betere deals gemaakt worden met markt partijen.

4. Entrepreneur (Ondernemer)
Een CREM afdeling in de ondernemersfase opereert als een intern vastgoed bedrijf. Hierbij is het doel
dat ze kunnen concurreren met commerciële vastgoed ondernemingen. De gebruikers betalen op deze
manier een marktconforme huur.

5. Business Strategist (Bedrijfsstrateeg)
In het laatste stadium van de evolutie van het CREM anticipeert de CREM afdeling op economische
trends. Waarbij de impact van deze trends inzichtelijk gemaakt en vertaald dienen te worden naar de
gevolgen voor de vastgoed portefeuille. In dit laatste stadia staat de bedrijfsmissie centraal en worden
alle besluiten vanuit deze optiek genomen. Om dit te bereiken moet er op hoog niveau samengewerkt
worden met het bestuur van de onderneming.

Business Strategist
Voorstuwing
bedrijfsmissie

Entrepreneur
Afstemming op
de markt

Dealmaker
Standaardisering
gebouwgebruik

Controller
minimalisering

Taskmaster Gebouwkosten
Uitrusting
gebouwen
Geen kosten Afschrijvingen Afschr. + rente Marktconf. Huur Intern rendement
Techn. Informatie Kostengegevens Normgegevens Marktgegevens Trendgegevens

Tijd
Figuur 2.1 Grafische weergave evolutie van het CREM (Joroff et al., 1993).
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Bijlage 2.2 Drijvende krachten Tregoe en Zimmermann (1980)

Producten en Markten
Aangeboden producten
Als de producten de drijvende kracht van de organisatie vormen dan zal het bedrijf zich concentreren op deze
producten. Nieuwe producten zullen dezelfde unieke kenmerken hebben als de bestaande producten. De focus
ligt op een hogere marktpenetratie met de bestaande producten. Het bedrijf zal continu manieren zoeken om
de bestaande producten te verbeteren of bestaande producten te leveren aan nieuwe afzet markten.

Markt gedreven
Hierbij zoekt het bedrijf continu naar nieuwe afzetmogelijkheden en naar trends uit de afzetmarkt. Dit betekent
dat er ook continu naar alternatieve wordt gezocht om aan de markttrends gehoor te geven. Het bedrijf moet
daarom een groot deel van zijn bedrijfsmiddelen en capaciteiten inzetten op innovaties en het verrichten van
marktonderzoek.

Capaciteiten
Technologie/kennis
Als de drijvende kracht achter het bedrijf technologie/kennis is, dan zijn de bestaande afzetmarkten van kleiner
belang. In dit bedrijf bepaalt de technologie/kennis het bereik van de producten en de afzetmarkten en niet
omgekeerd zoals bij de eerder besproken drijvende krachten het geval is. De technologie/kennis verwerkt in de
producten zullen meestal niet direct de consument bereiken. Bedrijven die technologie als drijvende kracht
hebben zijn meestal leveranciers van onderdelen.

Productie capaciteit
Het is belangrijk om te vermelden dat wanneer de drijvende kracht de productie capaciteit is, dit niet verward
moet worden met de aanwezige hoeveelheid van de productiemiddelen zoals kapitaal en arbeid. Bij deze
drijvende krachten zijn de productieprocessen en kennis van essentieel belang. De nadruk ligt met name op het
zo efficiëntmogelijk produceren van de producten. Nieuwe producten kunnen sterk verschillen van de bestaande
maar zullen met dezelfde productie processen en kennis geproduceerd worden.

Verkoopkanaal
Als dit de drijvende kracht is van de organisatie dan zullen de producten of geleverde diensten bepaald worden
door de mogelijkheden van het gekozen verkoopkanaal. Nieuwe producten zullen dus ook afhankelijk zijn van
het primair gekozen verkoopkanaal. Het kan zelfs zo zijn dat wanneer het bedrijf deze kracht als drijvende kracht
benut, dat het bedrijf ook producten of diensten van andere bedrijven via het verkoopkanaal afzet.

Distributie methode
Als de stuwende kracht van het bedrijf de primaire productie methode is dan ligt de nadruk op de specifieke
kennis, systemen en apparatuur die nodig zijn voor het transport van het product naar de consument. Hierbij zal
het bedrijf zoeken naar alternatieve distributie methode die vergelijkbaar zijn met de bestaande. Het kan ook zo
zijn dat het bedrijf producten voor andere bedrijven distribueert.

Grondstoffen
Als het bedrijf grondstofbronnen bezit kan dit een drijvende kracht zijn. Het hoeft niet te betekenen dat wanneer
een bedrijf een bron voor grondstoffen bezit dit automatisch de drijvende kracht is van het bedrijf. Wanneer dit
wel het geval is, ligt de focus op de controle van de grondstofbronnen. Bedrijven met deze drijvende kracht
leveren vaak grondstoffen aan andere bedrijven.
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Resultaten
Omvang groei
De omvang van de groei kan een drijvende kracht zijn wanneer een bedrijf zich richt op het aanbieden van een
assortiment aan producten op basis van een groei of krimpverwachting. Hierbij leidt een verandering in de groei
verwachting tot een ander assortiment en bediende afzetmarkt. De omvang van de groei is meestal een tijdelijke
drijvende kracht van een bedrijf. Het vormt vaak de opstap naar een andere drijvende kracht.

Opbrengst / Winst
Als dit de drijvende kracht is van een bedrijf dan worden producten of diensten aangeboden op basis van de
verwachte opbrengst en winst. Het product en de afzetmarkt worden alleen gewijzigd wanneer de winst of
opbrengst niet toereikend is. Nieuwe producten en markten zullen bediend worden op basis van de verwachte
opbrengst of winst. De producten en markten kunnen hierdoor beperkt zijn omdat de verwachte opbrengt te
laag is.
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Bijlage 3.1 Macro organisatiestructuren
Johnson, Schols & Whittington (2008) onderscheiden vijf bedrijfsstructuren namelijk: Functionele structuur,
Divisiestructuur, Matrixstructuur, Transnationale structuur en een Project structuur. De eerste twee structuren,
de functionele en divisiestructuur richten zich op een specifieke dimensie namelijk specialistische kennis of de
verschillende bedrijfsdivisies. De andere organisatiestructuren zijn breder en richten zich op verscheidene
aspecten zoals de geproduceerde producten en de geografische spreiding van bedrijfsonderdelen (Johnson,
Scholes, & Whittington, 2008).

Functionele structuur
Nadat een klein bedrijf is gegroeid en vanwege deze groei toegenomen is in complexiteit, is het van belang dat
de verantwoordelijkheden goed verdeeld worden. Bij de functionele structuur worden de verantwoordelijk
heden verdeeld naar de primaire rol die de verschillende bedrijfsonderdelen vervullen bijv. de productie,
onderzoek en marketing. Dit type organisatiestructuur past bij kleinere bedrijven of bij bedrijven die zich richten
op een specifiek product. De functionele structuur kan ook toegepast worden binnen een divisiestructuur. Dit
houdt in dat een bedrijfsonderdeel binnen een bedrijfsdivisie een functionele structuur heeft. Een groot voordeel
van de functionele structuur ten opzichte van de andere structuren, is dat de taken en verantwoordelijkheden
duidelijk zijn. Een groot nadeel van de functionele structuur is dat het management zich meer bezig houdt met
functionele processen dan met strategievorming (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). In deze functionele
structuur bevindt de CREM afdeling zich als een los bedrijfsonderdeel naast de andere bedrijfsonderdelen
(Krumm, 1999).

Figuur 3.1.1 Functionele organisatiestructuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Functionele Structuur
Voordelen: Nadelen:
De directie is in contact met alle operationele
onderdelen.

Het topmanagement raakt verstrikt in operationele
processen en ontwikkelingen.

Het reduceert en versimpelt controle mechanisme. Het topmanagement geeft te weinig aandacht aan
strategievorming.

Duidelijke definitie van de verantwoordelijkheden
per onderdeel.

Het implementeren van meerdere producten in een
functionele structuur is lastig.

Specialistische kennis in zowel het strategisch
management als in het tactisch management.

De communicatie tussen de verschillende onderdelen
is laag.
De functionele structuur past zich slecht aan bij
veranderende marktontwikkelingen en trends.

Positie van het CREM: Gecentraliseerde CREM afdeling naast de andere functionele bedrijfsonderdelen
(Krumm, 1999).
Tabel 3.1.1 Functionele organisatiestructuur, (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Divisie organisatiestructuur
De divisiestructuur is opgebouwd uit meerdere divisies op basis van de geproduceerde producten, diensten of
de geografische spreiding. Het creëren van divisies ontstaat meestal als de functionele structuur niet langer
toereikend is, vanwege de gewenste diversiteit aan geproduceerde producten of diensten. Elke divisie bestaat
uit een functionele organisatiestructuur die specifiek verantwoordelijk is voor een bepaald product of dienst. Het
belangrijkste voordeel van een divisiestructuur is dat deze meer flexibel is. Dit omdat bij gewijzigde
marktomstandigheden divisies gesplitst of samengevoegd kunnen worden. Een groot nadeel van een
divisiestructuur is dat een specifieke divisie zelfstandig kan worden. Het gevolg is dat het moederconcern geen
toegevoegde waarde meer heeft en de divisie zich niet meer aanpast aan de overkoepelde bedrijfsstrategie
(Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). In deze structuur is er wel sprake van een gecentraliseerde CREM
afdeling die onder Central Services valt maar deze afdeling is niet volledig verantwoordelijk voor alle vastgoed
activiteiten. Dit omdat elke divisie vaak zijn eigen besluiten neemt op het gebied van CRE. Nog een factor die de
bestuurbaarheid van het CREM beïnvloed is dat de verschillende divisies gebruik kunnen maken van
verschillende strategieën (Krumm, 1999).

Figuur 3.1.2 Divisie organisatiestructuur, (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Divisie organisatiestructuur
Voordelen: Nadelen:
Flexibel, divisies kunnen gesplitst of samengevoegd
worden afhankelijk van de markt.

Verlies in efficiëntie omdat elke divisie zijn eigen
operationele afdelingen heeft, voor bijvoorbeeld de
boekhouding.

Er kan controle plaats vinden door een
gecentraliseerd onderdeel op de bedrijfsprestaties

Er kan fragmentatie ontstaan waardoor de
verschillende divisies niet meer afstemmen met het
hoofdkantoor.

De toegepaste strategie kan per divisie verschillen De individuele divisies kunnen uitgroeien tot
individuele bedrijven die vervolgens niet meer
bestuurbaar zijn vanaf het hoofdkantoor.

Specialisatie in competenties afhankelijk van de
divisie.
Strategievorming is essentieel zowel voor het
hoofdkantoor als voor de individuele divisies.
Positie van het CREM: Gecentraliseerde CREM afdeling die onder Central Services valt maar deze afdeling is
meestal niet volledig verantwoordelijk voor alle vastgoed activiteiten omdat elke divisie zijn eigen besluiten
neemt op het gebied van CRE (Krumm, 1999)

Tabel 3.1.2 Divisie organisatie structuur, voor en nadelen (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).



P a g i n a | 98 De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

Matrix organisatiestructuur
Een matrixstructuur combineert verschillende dimensies met elkaar, bijvoorbeeld productdivisies en functionele
specialiteiten. De structuur maakt gebruikt van een management waarin alle centrale onderdelen met elkaar
verbondenworden zoals: Financiën, Marketing, Inkoop en Verkoop. Deze onderdelen vormen samen het bestuur
van de organisatie. Een belangrijk voordeel van een matrixorganisatie is dat er kennisdeling plaats vindt over de
verschillende onderdelen. Dit zodat de specialistische kennis op een bepaald gebied van een bedrijfsonderdeel
ook toegepast kan worden in een ander bedrijfsonderdeel. Door deze verwevenheid tussen de verschillende
onderdelen zijn matrix organisaties erg flexibel. Een groot nadeel van de matrix structuur is de bestuurbaarheid
van de organisatie. Door de verwevenheid is het moeilijk om de verantwoordelijkheden van de specifieke
onderdelen inzichtelijk te maken (Nieuwenhuis, 2002). In deze matrix structuur is het lastig om een zelfstandige
CREM afdeling te onderscheiden. Het CREM wordt namelijk verricht door de verschillende bedrijfsonderdelen
enmiddelen.Waarbij het beleid wordt bepaald door de directie of de RvB. Door de hogemate van verwevenheid
tussen de afdelingen en projecten, is hetmoeilijk om een bepaalde strategie te implementeren voor een specifiek
bedrijfsonderdeel. Tevens is vanwege deze hoge mate van verwevenheid het lastig om de toegevoegde waarde
van een specifiek bedrijfsonderdeel inzichtelijk te maken (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).

Figuur 3.1.3 Matrix organisatiestructuur.

Matrix organisatiestructuur
Voordelen: Nadelen:
Specialistische kennisdeling vindt plaats over de
verschillende segmenten.

Het nemen van ingrijpende besluiten kost veel tijd
omdat deze door alle segmenten goedgekeurd
dienen te worden.

Vanwege de verwevenheid is de organisatie flexibel
bij trends en ontwikkelingen.

De taken en verantwoordelijkheden per segment zijn
niet duidelijk.

Goede communicatie tussen de verschillende
bedrijfsonderdelen.

De kosten en winst per segment zijn niet meer
inzichtelijk te maken.
Er komen veel conflicten voor tussen de verschillende
segmenten.

Positie van het CREM: In deze structuur is er geen specifieke CREM afdeling omdat de ondersteunde
bedrijfsonderdelen sterk met elkaar verweven zijn.

Tabel 3.1.3. Matrix organisatiestructuur voor en nadelen (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Transnationale organisatiestructuur
De transnationale structuur lijkt sterk op een matrix structuur maar verschilt op twee punten, namelijk één het
houdt rekening met de internationalisatie van het bedrijf en twee de verantwoordelijkheden van de
bedrijfsonderdelen zijn beter vastgelegd. Elk nationaal bedrijfsonderdeel opereert onafhankelijk maar de
strategie wordt bepaald door het hoofdkantoor. Nationale bedrijfsonderdelen bereiken schaalvoordelen door
zich te specialiseren op een specifiek product. Het hoofdkantoor zorgt ervoor dat de managers van de specifieke
onderdelen onderling contact hebben en kennis delen. De voor en nadelen van de matrixorganisatiestructuur
zijn ook van toepassing op de nationale organisatiestructuur vandaar dat deze niet meer in een tabel wordt
weergegeven. Een belangrijk extra voordeel is wel dat elk bedrijfsonderdeel niet alleen redeneert vanuit het
eigen rendement maar ook kijkt naar het rendement van besluiten op de totale onderneming (Johnson, Scholes,
& Whittington, 2008). In deze structuur is er meer sprake van een CREM afdeling op strategisch niveau. Voor de
operationele activiteiten van het CREM geldt hetzelfde als bij de matrix structuur maar met als voordeel dat de
taken en verantwoordelijkheden beter zijn vastgelegd. Doordat de taken en verantwoordelijkheden beter zijn
afgesproken is het wel mogelijk om de toegevoegde waarde van het CREM inzichtelijk te maken. Bij de
matrixstructuur was het zeer lastig om de toegevoegde waarde inzichtelijk te maken voor het CREM (Krumm,
1999).

Figuur 3.1.4 Transnationale organisatie structuur (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Project organisatiestructuur
Veel bedrijven maken gebruik van project teams voor een bepaalde tijd. Deze teams worden gevormd voor een
specifiek project en worden beëindigd als het specifieke project voltooid wordt. Deze projectteams worden vaak
toegepast bij grote projecten bijvoorbeeld bij de bouw van infrastructuur of grote vastgoedprojecten. Het grote
voordeel van deze projectteams is dat mensen met specialistische kennis uit verschillende sectoren of
bedrijfsonderdelen samen worden gebracht in een team. Verder zijn de kosten, doelstellingen en de
toegevoegde waarde van deze teams zeer goed te meten en te registreren. De teams worden ook wel eens
toegepast op projecten die binnen de huidige organisatiestructuur moeilijk op gang komen (Nieuwenhuis, 2002).
De positie van het CREM is in ondersteunde bedrijfsonderdelen (staf). De CREM afdeling kan gebruik maken van
een project organisatiestructuur wanneer er ingewikkelde projecten uitgevoerd dienen te worden, deze
structuur is dan wel van tijdelijke aard voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor (Krumm,
1999). Een groot nadeel van deze project teams is dat door de constant wisselende samenstelling werknemers
steeds weer opnieuw met elkaar vertrouwd moeten raken waardoor de efficiëntie daalt (Johnson, Scholes, &
Whittington, 2008).

Figuur 3.1.5. Projectorganisatie structuur (Nieuwenhuis, 2002).

Project organisatiestructuur
Voordelen: Nadelen:
De structuur is zeer flexibel en daarmee toe te passen
op elk specifiek project

Zonder strak toezicht op het totale project kunnen de
doelstellingen en de strategie van het hoofdkantoor
uit beeld raken.

De kosten en winst zijn ook duidelijk te meten en de
doelstelling is inzichtelijk

Het continu wisselen van teams leidt ook tot
efficiëntie verlies omdat de medewerkers steeds
weer opnieuw met elkaar vertrouwd moeten raken.Kennisdeling tussen de verschillende

bedrijfsonderdelen vindt plaats omdat projectteams
worden gevormd uit medewerkers van verschillende
bedrijfsonderdelen.
Projectteams kunnen samengesteld worden uit
medewerkers die afkomstig zijn uit verschillende
landen.
Positie van het CREM: Er is een gecentraliseerde CREM afdeling die valt onder de ondersteunende
bedrijfsonderdelen (staf), (Krumm, 1999).

Tabel 3.1.4 Projectorganisatiestructuur voor en nadelen (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008).
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Bijlage 5.1 Blanco Interview CREM afdeling
Bedrijf: X
Geïnterviewde: X
Datum: X
Locatie: X

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel

management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management
Financieel management
Asset management
Facility management

7. 
In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management

Huur / lease management

Huisvestingsplanning en beleid

Locatie keuze

Acquisitie / dispositie van CRE

Onderhoud

Facility management

Ontwikkeling van nieuw CRE

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
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Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?

Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals

bedrijfsovernames?
16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb

of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het

CRE en relevante analyse kan produceren?
19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,

kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle

bedrijfsonderdelen?
HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
26. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren

Winkels

Technische panden

Productie faciliteiten
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Bijlage 5.2 Interview ABN Amro
Bedrijf: ABN Amro
Geïnterviewde: Henk Schaap
Datum: 10 juni 2014
Locatie: Amsterdam
Functie: Hoofd Portfoliomanagement Real Estate.

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf?
De CRE strategie van ABN AMRO is niet een van de acht gegeven strategieën maar een combinatie van
innovatie bevorderen, flexibiliteit verhogen en duurzaamheid. Hierbij is kostenbeheersing een
belangrijk onderdeel in het proces. Bijzonder was het feit dat Henk Schaap vanuit zichzelf zei dat de
strategie van productiviteit geen strategie voor het CREM kan zijn terwijl Eelco Hoet juist aan gaf dat
dit de enige CRE strategie is waar alle andere strategieën op gebaseerd zijn.

2. Met welke frequentie wordt de CRE strategie aangepast?
Er is geen vaste termijn voor het aanpassen van de strategie. Deze wordt aangepast aan de hand van
ontwikkelingen op de markt. Zo heeft ABN Amro de afgelopen jaren een aantal fusies, overnames en
splitsingen door gemaakt.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja de besluiten worden genomen op basis van het strategisch plan. Alleen geldt dat voor de kleine
winkel locaties het strategische plan niet altijd gevolgd wordt, maar dat er besluiten volgen uit emotie.
Zo leidt het sluiten van banklocaties tot onrust in de lokale politiek. Om de dienstverlening in kleine
dorpskernen nog enigszins op peil te houden worden incidenteel locaties gehandhaafd die volgens het
strategisch plan gesloten zouden moeten worden.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De nadruk van het CREM ligt op strategische activiteiten. De operationele activiteiten zijn volledig
uitbesteedt, de tactisch activiteiten grotendeels alleen het transactie management wordt nog intern
gedaan waarbij de operationele handelingen van het transactie management wel uitbesteedt zijn.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De CREM afdeling van ABN Amro zit nu volgens eigen inzicht tussen de vierde en vijfde trede in. Dit
betekent dat ze tussen de houding van ondernemer en bedrijfsstrateeg inzitten.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 8
Financieel management 8
Asset management 7
Facility management 7

Opmerking: Facility management is iets minder belangrijk dit heeft te maken met de kosten. De kosten
van CRE zitten voor 2/3 in real estate en voor 1/3 in het facility management. Tevens zijn wijzigingen
in het facility management relatief snel te maken omdat deze voor een groot deel uit mensen bestaan
die vervangbaar zijn. Het asset management heeft contracten met een veel langere looptijd en als het
vastgoed in eigendom is heeft dit een grote impact op de financiële balans wanneer hier wijzigingen
plaats dienen te vinden.
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 8 Nee
Huur / lease management 8 Nee
Huisvestingsplanning en beleid 8 Nee
Locatie keuze 8 Nee
Acquisitie / dispositie van CRE 7 Deels
Onderhoud 7 Ja
Facility management 7 Ja
Ontwikkeling van CRE 8 Nee

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De operationele activiteiten worden uitbesteedt omdat ze op deze wijze tegen een lagere prijs
verricht kunnen worden. De externe dienstverleners kunnen een hogere effectiviteit behalen.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja in het verleden waren er enorm veel verschillende contracten voor elke activiteit een ander
contract. Tegenwoordig zijn er 2 regio’s en binnen deze regio zijn er een zeer beperkt aantal
contracten.

Centralisatie

10. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Er wordt gebruikt gemaakt van een divisie structuur en binnen deze divisies is er een matrix
organisatie.

11. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
Nee niet direct, het CREM staat naast de divisies in een gecentraliseerde afdeling dat operations wordt
genoemd. Onder operations valt tevens de ICT afdeling, Verder is er nog een staf afdeling naast de
afdeling operations. Onder de stafafdeling vallen de medewerkers van HR / personeelszaken.

12. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Zie vraag 12 er wordt inderdaad gebruik gemaakt van een gecentraliseerde CREM afdeling die onder
operations organisatie valt. Bij besluitvorming wordt er eerst overlegd met de divisies binnen de
matrix structuur wanneer dit moeizaam verloop wordt er direct contact gelegd met de directie / RvB.

Proces management

13. Met welke frequentie heeft de CREM afdeling contact met de directie of RvB?
Ja er is op een vast frequentie contact met de RvB en volgens een vaste structuur.

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Ja zie vraag 14

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Ja de CREM afdeling heeft een duidelijke advies functie. Er worden bij grote wijzigingen meerdere
scenario’s uitgewerkt zodat de RvB in staat wordt gesteld om zelf snel een besluit te nemen op basis
van de geleverde informatie en scenario’s.

16. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie?
Ja de directie behandelt vertrouwelijke informatie met de CREM afdeling.
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17. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Ja hiervoor wordt SAP real estate gebruikt, er draaien nog wel een aantal andere systemen maar deze
krijgen hun basis informatie vanuit het SAP data systeem. Deze andere systemen worden nauwelijks
nog gebruikt.

18. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Nee het is te lastig om per leverancier per onderdeel en gebouw een bepaalde mate van autorisatie in
te bouwen. Vandaar dat leveranciers alleen informatie kunnen krijgen door dit aan te vragen bij de
CREM afdeling waarna een download van gegevens wordt gemaakt en verspreid.

19. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Een keer per jaar wordt het beleid en de strategie geëvalueerd.

20. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het gebruikte CRE wordt doorberekend per vierkante meter aan de bedrijfsdivisies.

21. Op welk vlak het denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
De CREM afdeling biedt de meeste toegevoegde waarde op het gebied van kosten beheersing,
flexibiliteit en risico beheersing.

22. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Ja er is een standaard dienst verlening, ongeveer 80% van het CRE ontvangt dezelfde diensten. Al
krijgen hoofdkantoren extra dienstverlening omdat hier de klanten en leveranciers worden ontvangen.
Tevens zijn er een aantal bedrijfsonderdelen die aanvullende eisen hebben op het gebied van
beveiliging zoals datacenters.

HR / Cultuur

23. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
Tien jaar geleden was er een fusie tussen twee verschillende banken namelijk ABN en Amro. Deze
twee banken hadden ook totaal verschillende bedrijfsculturen. ABN waren de klassieke bankiers
terwijl Amro vernieuwender was en schopte tegen de gevestigde orde. In 2002 vond er een vastgoed
fusie plaats waarbij het vastgoed bedrijf en het facility management samengevoegd werden in een
afdeling op het hoofdkantoor van de bank. In 2005 veranderde ook de organisatie niet alleen op
papier dit leidde tot een krimp in het personeelsbestand van 40%. Een deel is te verklaren door
outsourcing een ander deel zijn activiteiten die niet meer verricht worden of door een stijging in
efficiëntie door het overgebleven personeel verricht worden.

24. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Niet goed, aangezien er 40% van het personeel ontslagen is. Traditionele bankiers die leiding gaven
hadden ook moeite met het implementeren van het flex werken waarbij zij hun eigen privé kamer
hebben moeten inleveren voor een flex plek.

25. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Zie vraag 24 dit is dus sinds 2002 toen het vastgoed bedrijf samengevoegd werd met het
bedrijfsonderdeel dat het facility management verrichtte.

26. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De toekomst visie van Henk Schaap op het CREM is dat er veel meer flexibele kantoren en winkels
zullen ontstaat. Waarom moet ieder bedrijf een eigen winkel hebben? Hij verwacht op het gebied van
winkels dat veel locaties gesloten zullen worden en dat de dienstverlening via internet alleen maar zal
toenemen. Kantoor locaties zullen zich meer ontwikkelen volgens het Regus concept waarbij
flexibiliteit en ontmoeting centraal staan.
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Portefeuille informatie

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom E, Huur H
of Lease L.

Kantoren 25 350.000 m2 VVO E:50% H:50%
Winkels 300 350.000 m2 VVO E:50% H:50%
Technische panden 3 50.000 m2 VVO E:100%
Productie faciliteiten n.v.t n.v.t N.v.t

Opmerking: Twee kantoor locaties zijn zeer groot een van 80.000 meter en een van 120.000 meter. Deze twee
panden nemen meer dan de helft van de totale capaciteit voor hun rekening. De andere locaties variëren in
oppervlakte met een minimum van 1000 meter. ABN Amro heeft ongeveer 50 % van het CRE in eigendom. De
hoofdkantoren zijn allen in eigendom.
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Bijlage 5.3 Interview Philips

Bedrijf: Philips
Geïnterviewde: Esther de Koning
Datum: 12 juni 2014
Locatie: Eindhoven High Tech Campus
Functie: Cluster Manager Operations Benelux.

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
De CRE strategie van Philips is een combinatie van zes strategieën waarbij kostenbesparing op de
eerste plaats staat. Verder worden de strategieën van corporate branding en
medewerkerstevredenheid gecombineerd door het implementeren van het Nieuwe Werken dat door
Philips Workplace innovatie wordt genoemd. Bij corporate branding is vanwege het innovatieve imago
van Philips ook het implementeren van innovaties belangrijk waarbij de medewerker centraal staat.
Tevens streeft Philips ook naar flexibiliteit vandaar dat de kantoor panden niet in eigendom zijn maar
gehuurd worden. Zo wordt er zelfs gebruik gemaakt van Full Services kantoren op nieuwe locatie waar
het nog onzeker is wat de toekomstige ontwikkelingen zijn.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
De CRE strategieën worden niet op een vaste frequentie aangepast maar deze worden aangepast
wanneer vanuit de RvB de algemene strategie wordt aangepast. Hier is geen vaste frequentie voor en
dit is afhankelijk van zeer veel verschillende factoren.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Deels op dit moment worden nog niet alle besluiten genomen op basis van het strategisch plan. Dit
omdat Philips met een reorganisatie bezig is waarbij de CRE besluiten die nu vanuit de regio worden
genomen door een gecentraliseerde CREM –afdeling gemaakt worden. In de toekomst zullen dus alle
besluiten worden genomen op basis van het strategisch CRE plan dat afgeleid is van het algemeen
strategisch plan.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De nadruk ligt op strategische activiteiten.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De positie op de ladder van de evolutie van Joroff is tussen de derde en vierde trede. Dit omdat
standaardisering lastig is vanwege het brede portfolio aan gebouw types. Voornamelijk de fabrieken
hebben zeer specifieke eisen die per product verschillen. Het CREM van Philips zit dus tussen de
Dealmaker en de Entrepreneur.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?
Met als toelichting dat het Facility management van minder belang is omdat dit grotendeels
geoutsourced is. Het facility management is zeker belangrijk omdat dit iets is dat de gebruiker direct
merkt en ervaart wanneer dit niet goed geregeld is. Het model klopt ook niet helemaal voor het CREM
van Philips dit komt doordat het CREM gebruikt maakt van een project organisatiestructuur.
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Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 10
Financieel management 8
Asset management 8
Facility management 7

7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 10 Nee

Huur / lease management 8 Ja

Huisvestingsplanning en beleid 8 Nee

Locatie keuze 8 Nee

Acquisitie / dispositie van CRE 8 Ja (met name
de operationele
activiteiten)

Onderhoud 6 Ja / Nee

Facility management 6 Ja / Nee

Ontwikkeling van nieuw CRE 8 Nee

Bij outsourcing is het belangrijk om toe te lichten dat met name de operationele activiteiten door
externe leveranciers verricht worden. De besluitvorming en strategievorming wordt door de CREM
afdeling van Philips verricht.

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De belangrijkste reden tot outsourcing was risicospreiding en toegang tot specialistische kennis.
Hierbij was met name van belang dat alle actuele informatie over het huur en lease management
inzichtelijk gemaakt werd.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja Philips maakt gebruik van strategisch partners voor het transactie management en het
Facilitymanagement wordt Jones Lang Lasalle gebruikt. Verder is Johnson control nog een strategische
partner van Philips.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Er vindt met name op het operationele niveau outsourcing plaats.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Philips heeft een divisie structuur waarbij er een centrale CREM afdeling bestaat volgens het
organogram. De CREM afdeling zelf werkt via een project structuur.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
Ja deze staat correct aangegeven.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Ja er is een centrale CREM afdeling alleen zit Philips op dit moment in een transitie waarbij er ook nog
mensen bij de verschillende bedrijfsdivisies zich bezig houden met CRE activiteiten. Het CRE dat in
eigendom is, staat ook niet altijd op de balans van de centrale CREM afdeling waardoor de invloed van
de betreffende bedrijfsdivisie groot is.
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Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Ja deze worden op een vaste regelmaat gerapporteerd, alleen de exacte frequentie is niet bekend.

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Ja het CREM heeft een advies functie. Bij Philips is er een apart bedrijfsonderdeel voor Mergers and
Aquisitions. In dit bedrijfsonderdeel zit iemand van de CREM afdeling die de impact op het CRE
inzichtelijk maakt bij een fusie of een overname.

16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
Er wordt wel overleg gepleegd met de CFO van de desbetreffende bedrijfsdivisie alleen het
daadwerkelijke besluit wordt genomen door de RvB. Hierbij is de invloed van de CFO gedaald, dit
omdat er nu sprake is van een centrale CREM afdeling.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Ja de directie of RvB geeft voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie. De vastgoedstrategie
staat ook altijd in lijn met de algemene strategie.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Ja op dit moment is er een systeem van JLL. Dit systeem was oorspronkelijk bedoeld voor het
transactie management maar hier zijn modules aan toegevoegd zoals het facility management. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw systeem van Plannon dit zal binnenkort
geïmplementeerd worden en biedt nog veel meer mogelijkheden op het gebied van het creëren van
relevante management analyses en rapportages.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Ja al is de informatie met betrekking tot het portofolio management strikt geheim. De leveranciers
hebben tot op een bepaalde hoogte toegang tot een select aantal panden afhankelijk van de
dienstverlening die zij leveren.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Vraag vergeten te stellen

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Dit is ingewikkeld doordat Philips veel verschillende soorten vastgoed heeft waarbij de specialistische
panden die in eigendom zijn op de balans van de desbetreffende bedrijfsdivisie staan waardoor het
lastig is om het gebruik van het CRE door te bereken. Het is wel zo dat voor het kantoor gebruik een
doorberekening plaats vindt op basis van werkplekken en niet op basis van oppervlaktes.

22. Op welk vlak het denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
Het CREM kan de meeste toegevoegde waarde bieden op het strategische vlak en door ervoor te
zorgen dat goede werkplekken beschikbaar zijn en een goed werkklimaat te borgen. Dit Leidt tot een
stijging in de productiviteit. Het CREM biedt daarom de meeste toegevoegde waarde op basis van een
stijging in de productiviteit.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Nee op dit moment verschilt dit nog per locatie en regio. Er wordt op dit moment wel hard gewerkt
aan verschillende services pakketten die de Business units op basis van hun behoeften kunnen
afnemen. Standaardisatie is lastig vanwege de specifieke eisen die de bedrijfsonderdelen stellen als
het gaat om productie faciliteiten.
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HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De CREM organisatie is ingrijpend veranderd, in eerste instantie was er geen gecentraliseerde CREM
afdeling. Er was alleen een afdeling “Vastgoed beheer en diensten” Deze afdeling hield zich met name
bezig met de verkoop van CRE. Het echte CREM werd verricht door de business units zelf.

25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
De bedrijfscultuur is niet echt veranderd. Dit komt doordat een groot deel van de portfolio bestaat uit
fabrieken. Het CREM heeft vanwege de implementatie van het Nieuwe Werken wel invloed op de
kantoor gebruikers van deze fabrieken zei het in een beperkte mate.

26. Hoe lang is er al sprake, een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Sinds 2007 is er sprake van een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling al is de transitie nog niet
helemaal voltooid. Waardoor alle mensen die zich bezig houden met CRE activiteiten nog niet allemaal
gebundeld zitten in een afdeling. Een belangrijke ontwikkeling was het outsourcingstraject dat gestart
is in 2010 toen het lease en huur management is uitbesteedt.

27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De toekomst visie van Esther de Koning op het CREM is dat de gecentraliseerde CREM afdeling zeker
bestaansrecht heeft. De CREM afdeling zal alleen wel ineen vloeien met andere ondersteunende
afdelingen zoals HR en ICT.
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Bijlage 5.4 Interview Shell

Bedrijf: Shell
Geïnterviewde: Jos de Feijter
Datum: 16 juni 2014
Locatie: Den Haag
Functie: Building Services Manager

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
Shell maakt niet gebruik van een specifieke strategie maar van meerdere CRE strategieën. De
belangrijkste strategie is die van kosten beheersing. Daarnaast zijn de strategieën van
medewerkerstevredenheid, het verhogen van de flexibiliteit en duurzaamheid belangrijke strategieën
voor Shell.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
De strategie wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt op basis van ontwikkelingen in de markt aangepast.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja het strategisch plan vormt de basis van de besluitvorming.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De focus van het CREM ligt meer op de operationele activiteiten dan op de strategische activiteiten.
Dit komt misschien ook doordat de functie van de heer de Feijter zich met name bezig houdt met het
Facility management. Dit vertaalt zich ook terug in de waardering voor de verschillende onderdelen
binnen het CREM.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De positie van Dealmaker wordt nagestreefd.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 5
Financieel management 7
Asset management 7
Facility management 9
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 9 Nee

Huur / lease management 9 Ja deels

Huisvestingsplanning en beleid 8 Nee

Locatie keuze 8 Ja deels

Acquisitie / dispositie van CRE 7 Nee

Onderhoud 9 Ja

Facility management 9 Ja

Ontwikkeling van nieuw CRE 8 Nee

*Deels betekend dat de operationele zaken van deze taak worden uitbesteedt maar dat de
daadwerkelijke besluitvorming en strategie ontwikkeling intern plaats vindt.

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
Het verkrijgen van specialistische kennis, dit is met name belangrijk vanwege de wereldwijde operaties
van Shell.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja het bedrijf maakt van een aantal strategische partners gebruik. Wereldwijd zijn dit er 5 voor de
Hard services en 5 voor de soft services. Binnen Nederland is er een partij voor de hard services
namelijk Johnson Control en een partij voor de soft services namelijk Eurrest.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Er vindt een outsourcing plaats op het operationele niveau. Activiteiten op het tactisch en strategisch
niveau wordt voornamelijk intern verricht.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Er is een divisiestructuur waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de zogenaamde
downstream en upstream activiteiten. Het CREM bevindt zich onder de ondersteunende diensten die
gecentraliseerd zijn.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
De positie staat correct aangegeven al hebben de verschillende bedrijfsdivisies vaak nog grote invloed
op met name de technische panden uit de portefeuille. Dit komt omdat het zeer gespecialiseerde
objecten zijn en omdat deze eigendom zijn van het des betreffende bedrijfsonderdeel.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Ja er is sprake van een gecentraliseerde CREM afdeling, deze afdeling is wel nog relatief jong maar zal
steeds meer activiteiten met betrekking tot het CRE vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen naar
zich toe trekken.

Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
De prestaties worden elk kwartaal aan de raad van bestuur gerapporteerd.

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Nee nog niet altijd, dit omdat de gecentraliseerde CREM organisatie relatief jong is en de verschillende
bedrijfsonderdelen eerst volledige zeggenschap hadden over het CRE.
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16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
De divisies nemen vaak het uiteindelijke besluit met betrekking tot het CRE dit omdat het vaak gaat
om specialistische vastgoed objecten zoals fabrieken.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Er zou meer afstemming mogen plaats vinden, het CREM wordt niet altijd voldoende geïnformeerd.
Dit is met name van belang voor het vormen van een lange termijn visie.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Ja, Er zijn 2 systemen die samen het management informatie systeem vormen. Zo bevat SAP alle
panden met de eigenschappen van het CRE en het 2e systeem dat gebruikt wordt is Plannon, hierin
staan alle projecten van het FM, investeringen en onderhoud.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Ze hebben wel toegang tot het SAP systeem, er is alleen geen toegang tot Plannon indien hier
informatie uit nodig is, kan dit aangevraagd worden via de CREM afdeling en wordt een uitdraai
verstrekt.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Maandelijks wordt het beleid en de strategie onder de loep genomen dit omdat de
marktomstandigheden op het gebied van fossiele brandstoffen snel kunnen wijzigen en dit uiteraard
effect heeft op de benodigde huisvesting.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het CRE wordt doorbelast per oppervlakte. Deze oppervlaktes worden dan wel alleen berekend per
werkplek. De algemene ruimtes worden bij elkaar geteld en gedeeld over de totale groep gebruikers.

22. Op welk vlak het denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
Het CREM biedt de meeste toegevoegde waarde op het gebied van medewerkerstevredenheid. Het is
belangrijk dat de medewerkers ontzorgt worden en zich niet bezig hoeven te houden met het regelen
van faciliteiten en voorzieningen rondom de werkplek.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Er is een standaard dienstverlening vastgelegd in SLA’s. Deze verschillen wel per regio dit omdat de
regio’s over de gehele wereld verspreid zitten en hier niet altijd gebruik kan worden gemaakt van een
specifieke dienstverlener. Tevens zijn de mogelijkheden in sommige landen wat beperkter met
betrekking tot voorzieningen en leveranciers. Het doel is zo veel mogelijk eenheid te creëren in het
CRE. Nog een probleem bij het leveren van standaard dienstverlening is dat de portefeuille van Shell
een grote verscheidenheid kent aan vastgoed types van kantoren tot aan fabrieken.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De CREM organisatie bestond in feite nog niet, dit werd geregeld door de divisies en de aanpak van en
management van het CRE verschilde hierdoor sterk per regio en land.

25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Een belangrijke wijziging voor het personeel is dat flex plekken zijn geïntroduceerd en dat de vaste
werkplekken opgeheven zijn. Tevens merkt het personeel goed dat er een duidelijke standaard
dienstverlening is gekomen dit geldt ook voor de beschikbare faciliteiten. Zo is er gewerkt aan
corporate branding zodat alle kantoren van Shell dezelfde uitstraling en toegepast meubilair hebben.

26. Hoe lang is er al sprake van een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Sinds 2009 zijn alle bestuursactiviteiten voor het CRE wereldwijd voor Shell gecentraliseerd in een
CREM afdeling.
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27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
Alle non core business afdelingen zullen meer met elkaar samen gaan werken en meer verweven
raken. Steeds meer activiteiten zullen centraal opgepakt en besloten worden. De centrale afdelingen
zullen hierdoor in omvang toenemen terwijl het personeelsbestand per divisie zal krimpen. Hierdoor
zal ook de efficiëntie toenemen en de kwaliteit van de geleverde diensten en faciliteiten stijgen. In de
toekomst zal er steeds meer met een flexibele schil worden gewerkt. Waarbij er een aantal
strategische panden zijn die in eigendom zijn en een aantal locaties zijn met zeer kort lopende
huurcontracten.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren 5 500.000 4 panden in
eigendom 1 lease

Winkels

Technische panden 2 100.000 E

Productie faciliteiten

De productiefaciliteiten staan niet op de balans en niet onder toezicht van de gecentraliseerde CREM afdeling
vandaar dat deze niet in de tabel zijn opgenomen. De 2 technische panden zijn laboratoria die gecombineerd
zijn met kantoorlocaties. Dit houdt in dat de 100.000m van deze laboratoria afgetrokken dient te worden van
de oppervlakte van de kantoorpanden.
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Bijlage 5.5 Interview bedrijf 2

Bedrijf: Bedrijf 2
Geïnterviewde: Meneer X
Datum: 17 juni 2014
Locatie: Utrecht
Functie: Manager Corporate Real Estate

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
Belangrijk is om eerst te vermelden dat er een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen
drie bedrijfsonderdelen namelijk Bank X Nederland, Bank X Internationaal en de lokale banken X. Elk
onderdeel heeft zijn eigen bestuur en eigen organisatie met bijbehorende ondersteunende
dienstverlening. Het interview heeft betrekking op Bank X Nederland. Bij deze bank wordt voor de
CRE strategie onderscheid gemaakt of het pand in eigendom is of dat er sprake is van een huur of
lease pand. Indien het pand gehuurd is, wordt er een combinatie van de volgende CRE strategieën
toegepast namelijk: De strategie van kostenreductie, Productie en flexibiliteit. Hierbij dient benadrukt
te worden dat flexibiliteit hoog in het vaandel staat, zo worden er huurcontracten gesloten met een
looptijd van maximaal een jaar. Voor panden die in eigendom zijn en behoren tot de strategische
voorraad geldt dat de strategie van duurzaamheid en medewerkerstevredenheid wordt toegepast.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
Nee de gekozen CRE strategie is met name afhankelijk van het verwachte aantal medewerkers.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Nee dit is niet het geval de besluiten worden genomen op basis van wat het beste is voor het bedrijf
op de korte termijn, de lange termijn speelt hierin op dit moment een ondergeschikte rol.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
Er is geen sprake van een nadruk op een bepaalde soort van activiteiten, dit is afhankelijk van actuele
ontwikkelingen.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De positie binnen het model is de afgelopen jaren gedaald van de 5e trede van bedrijfsstrateeg naar de
3e en 2e trede van Controller en Dealmaker.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?
Er is geen sprake van een gecentraliseerde CREM afdeling vandaar dat deze vraag niet relevant is en
daarom ook niet gesteld is aan de geïnterviewde.

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management n.v.t
Financieel management n.v.t
Asset management n.v.t
Facility management n.v.t
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced (Ja / nee)

Portofolio management 7 Nee

Huur / lease management 8 Nee

Huisvestingsplanning en beleid 6 Nee

Locatie keuze 8 Nee

Acquisitie / dispositie van CRE 5 Nee

Onderhoud 9 Ja, Deels de operationele
activiteiten

Facility management 8 Ja, Deels de operationele
activiteiten

Ontwikkeling van nieuw CRE 7 Nee

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De belangrijkste reden voor outsourcing is kostenbesparing, tevens is het voeren van een regie rol
belangrijk.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Nee het bedrijf maakt geen gebruik van strategische partners, al wordt er wel gebruikt gemaakt van
preferred suppliers.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Op het tactische en operationele niveau. De regierol wordt intern gevoerd vandaar dat strategische
activiteiten niet uitbesteedt worden.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Er is niet echt sprake van een beschreven organisatiestructuur, dit omdat de organisatie redelijk uniek
is. Er is namelijk een deel dat de Nederlandse activiteiten verricht, maar de lokale organisaties staan
op zich en hebben elk hun eigen bestuur en bijbehorende organisatie. Tezamen vormen de lokale
organisaties en centrale organisatie een corporatie.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
Nee dit omdat er geen beschreven structuur beschreven is die match met de organisatiestructuur van
het bedrijf.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Nee de activiteiten worden verricht door een directie lid, de centrale organisatie en de lokale
organisatie besturen elk hun eigen CRE op eigen wijze.

Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Nee er vinden geen rapportages plaats over de prestaties van het CRE naar het bestuur. Het bestuur
neemt wel steeds meer de belangrijke besluitvorming op zich.
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15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Nee dit is niet het geval. Het probleem is dat vastgoedbesluiten een lange termijn visie verlangen
terwijl het bestuur met name de korte termijn visie belangrijk vindt. Vandaar dat besluiten worden
genomen die op de korte termijn voordeliger zijn maar in de lange termijn kunnen leiden tot extra
kosten.

16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
De lokale bedrijfsonderdelen heb elk hun eigen bestuur en zijn hiermee zelf verantwoordelijk voor de
besluitvorming.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Het bestuur geeft voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Er is een MIS systeem aanwezig hiervoor wordt Plannon gebruikt. Hierin staan alle panden
opgenomen van de centrale organisatie. Het systeem bevat informatie met betrekking tot contracten,
eigenschappen en Facility management informatie. Het systeem is in 2009 geïmplementeerd.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Nee geen directe toegang, leveranciers kunnen op aanvraag een uitdraai krijgen van bepaalde
gegevens.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Hiervoor is geen vaste termijn gesteld dit is met name afhankelijk van marktontwikkelingen die
uiteindelijk van invloed zijn op de benodigde medewerkers aantallen.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het CRE wordt niet mee doorbelast volgens de standaard dienstverlening. Indien er aanvullende eisen
en wensen zijn die buiten de standaard dienstverlening vallen worden deze wel doorbelast aan de
desbetreffende gebruiker. Dit komt doordat de lokale en internationale onderdelen sterk gescheiden
zijn in de bedrijfsvoering.

22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
De meeste toegevoegde waarde wordt geboden op kostenbeheersing en hiermee ook op risico
beheersing.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Ja er is een bepaalde standaard dienstverlening, deze verschilt wel afhankelijk of het pand in
eigendom is of niet. Bij de panden die in eigendom zijn is de dienstverlening hoger dan van de panden
die gehuurd of geleased zijn. Dit komt mede doordat de panden die in eigendom zijn een functie
vervullen als hoofdkantoor terwijl de huurpanden meer een regionale functie vervullen.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De CREM organisatie is niet ingrijpend veranderd, wat wel veranderd is dat er veel meer processen
gestandaardiseerd zijn en dat er in 2009 een management informatie systeem geïmplementeerd is dat
alle informatie over de panden bevat. Bij de oplevering van het nieuwe hoofdkantoor in 2012 zijn
flexwerk plekken geïntroduceerd en zijn er veel meer algemene ontmoetingsruimtes gemaakt. Er zijn
een aantal afdelingen die geen flexplekken hebben, dit zijn de afdelingen legal en fiscaal.
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25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
De transitie is goed ontvangen alleen blijft voor een groot aantal werknemers de wens van een vaste
werkplek bestaan.

26. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Er is geen sprake van een gecentraliseerde CREM afdeling

27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De toekomstvisie is dat het thuis werken op zijn retour komt, dit zodat er meer direct contact tussen
medewerkers gaat plaatsvinden en dat de controle ook hoger is. Tevens zal het aantal vast
werkplekken ook weer gaan toenemen, dit omdat veel mensen toch behoefte hebben aan een eigen
werkplek tevens is dit ook noodzakelijk doordat de bezettingsgraad van panden zal toenemen en
hiermee ook de overlast voor gebruikers bij een open kantoor indeling. Er zullen in de toekomst dus
weer meer kantoren komen die meer kamers bevatten en waar minder grootschalige kantoor tuinen
zijn.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren X 400.000 Eigendom 300.000
Huur 100.000

Winkels n.v.t n.v.t n.v.t

Technische panden 2 30.000 Eigendom

Productie faciliteiten n.v.t n.v.t n.v.t

Er zijn nog 2 data centers, deze zijn gecombineerd met een kantoor locatie. Er is een data center van 10.000m
en een data center van 20.000m. Dit brengt het totaal op 30.000m aan datacenters. Winkels staan niet op de
balans van de Nederlandse tak vandaar dat er geen portefeuille informatie verstrekt kan worden.
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Bijlage 5.6 Interview KPN

Bedrijf: KPN
Geïnterviewde: Lysander Bos
Datum: 18 juni 2014
Locatie: Den Haag

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
De CRE strategie is een combinatie van twee strategieën namelijk die van kostenbesparing en
duurzaamheid. Alle aspecten uit de 8 genoemde strategieën zijn voor KPN belangrijk, van een situatie
met een focus op kostenbesparing gaat KPN nu richting huisvesting met toegevoegde waarde voor het
primaire proces.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
Nee, deze worden niet met een vaste frequentie aangepast. Het strategisch huisvestingsplan wordt
wel met een vaste frequentie geëvalueerd en eventueel aangepast.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja de besluiten worden genomen op basis van een strategisch plan, in het huisvestingsoverleg wordt
eens in de twee weken besproken wat de voortgang is van de wijzigingen in de portefeuille.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De nadruk van het CREM ligt nu nog te veel op de operationele zaken binnen de CREM afdeling. De
afdeling dient zich meer te richten op activiteiten die zich op het tactisch en strategisch niveau
bevinden.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De CREM afdeling van KPN is op dit moment onderweg van controller naar de 4e trede met de rol van
ondernemer. Dit omdat het er een standaard diensten pakket wordt aangeboden aan alle
bedrijfsonderdelen. Tevens zijn de processen gestandaardiseerd en waar mogelijk worden er met
marktpartijen slimme deals gemaakt waarbij bijvoorbeeld contracten gecombineerd worden.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management, wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 10
Financieel management 10
Asset management 10
Facility management 5
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 10 Nee

Huur / lease management 8 Gedeeltelijk

Huisvestingsplanning en beleid 8 Nee

Locatie keuze 10 Nee

Acquisitie / dispositie van CRE 9 Nee

Onderhoud 8 Ja

Facility management 6 Ja

Ontwikkeling van nieuw CRE 8 Nee

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De belangrijkste reden tot outsourcing is kostenbesparing en het verhogen van de efficiëntie. De
CREM afdeling voert de regie rol terwijl de strategische partners verantwoordelijk zijn voor het
uitvoeren van de operationele activiteiten.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja KPN maakt gebruik van strategische partners, met name Sodexo is een belangrijke partner die voor
een aantal panden zowel het onderhoud als het FM verricht. In de overige kantoorpanden wordt het
FM ook verricht door Sodexo maar het onderhoud wordt uitgevoerd door Strukton. Voor de
technische panden en datacenters wordt het beheer uitgevoerd door Facilicom.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Er vindt met name outsourcing plaats op het operationele niveau.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
KPN heeft een divisie structuur waarbij de divisies gevormd worden door de verschillende
bedrijfsonderdelen dit zijn bijvoorbeeld consumentenmarkt en zakelijke markt. Er is een
gecentraliseerde CREM afdeling aanwezig.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
De positie staat correct aangegeven in het organogram, Real estate services valt onder Shared service
center.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Ja er is een centrale CREM afdeling deze beheert het grootste gedeelte van de vastgoed portefeuille
alleen op het gebied van retail is er een adviserende functie, winkels staan niet op de balans van de
gecentraliseerde afdeling.

Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Ja in een management rapportage wordt op een vaste frequentie het bestuur ingelicht over de
prestaties en ontwikkelingen van het CRE.
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15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Niet altijd, er is wel aangegeven dat de CREM afdeling in de toekomst een rol moet spelen bij M&A.
Zodat de risico’s omtrent het CRE inzichtelijk gemaakt kunnen worden met behulp van verschillende
scenario’s.

16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
Ja de besluitvorming verloopt altijd via de RvB, waarbij er eerst in het geval van belangrijke
beslissingen een voorgenomen besluit wordt gevraagd en uiteindelijk een definitief besluit wordt
gevraagd wanneer alles uitgewerkt is.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Ja sinds kort zijn er uitspraken gedaan over de toekomstige huisvestingskaders van KPN.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Er is een management informatie systeem, Planon deze bevat alleen nog niet alle relevante informatie
in een systeem, het geeft alleen een overzicht van de contracten en data. Er bestaat nog geen
mogelijkheid om direct kant en klare analyse op te vragen. Er vindt op dit moment wel onderzoek
plaats naar het implementeren van een systeem waarbij alle relevante analyses direct geproduceerd
kunnen worden.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Ja de strategische partners hebben toegang tot het Planon systeem.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Alleen maandelijks in financiële zin, functioneel en kwalitatief moeten nog gestandaardiseerd worden.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het CRE wordt op dit moment doorbelast per vierkante meter. Dit tarief is inclusief de kosten voor het
facilitair pakket en de bijbehorende dienstverlening.

22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
Met name op het gebied van duurzaamheid en het MVO.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Ja er is een bepaalde standaard dienstverlening, deze is opgenomen in een producten en diensten
catalogus die met alle bedrijfsonderdelen gedeeld wordt. Tevens is er een Programma van Eisen
aanwezig met betrekking tot de kantoorruimtes zodat een goed werkklimaat in elk pand gewaarborgd
wordt.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
Bedrijfsonderdelen konden vroeger zelf beslissingen nemen op het gebied van het CRE terwijl dit nu
allemaal centraal gebeurt. Tevens wordt er gekeken of de beslissingen in lijn staan met de portefeuille
strategie. De besluitvorming is dus van een decentraal niveau naar een centraal niveau gegaan.

25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Dit is met de tijd gegroeid en over een langere termijn geïmplementeerd. Vandaar dat er vanuit het
personeel niet zo veel weerstand is gekomen.

26. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Er is al een aantal jaar sprake van een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling, maar sinds 2013 is
de afdeling op de juiste positie gekomen in het organogram waardoor de invloed en zeggenschap is
toegenomen.
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27. Wat is uw toekomstvisie op het CREM?
Een integrale afdeling die veel meer samenwerkt met de ondersteunende diensten zoals HR, ICT en
Finance.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren 53 637.300 Huur

Winkels Niet op de
balans, 220

Technische panden 2200 (hier
vallen ook
verdeelkasten
onder)

Huur en eigendom

Productie faciliteiten n.v.t
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Bijlage 5.7 Interview Schiphol Real Estate

Bedrijf: Schiphol Real Estate
Geïnterviewde: Rick Krebbers
Datum: 19 juni 2014
Locatie: Amsterdam Schiphol
Functie: Corporate Real Estate Manager

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
De CRE strategie is erop gericht de algemene bedrijfsstrategie te ondersteunen. De CRE strategie is
die van medewerkerstevredenheid, de strategie hangt samen met de implementatie van het nieuwe
werken. Hierin is het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn voor het personeel en dat het gevoel
van een luchthaven ook terug komt in de kantoorinrichting en kleursamenstelling.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
De strategie wordt jaarlijks op een vaste frequentie geëvalueerd en indien nodig aangepast. De
strategie voor de langere termijn wordt om de vijf jaar aangepast. De marktontwikkelingen in het
vliegverkeer kunnen redelijk snel veranderen vandaar dat de strategie ook sneller aangepast kan
worden.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja er is sprake van een strategisch plan en de besluiten worden genomen op basis van dit plan.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De focus ligt op strategische activiteiten.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
Schiphol real estate bevindt zich tussen de 3/4 trede. Hierbij is het van belang om toe te lichten dat
Schiphol real estate 4 jaar geleden zich nog op de 1ste trede bevond. De commerciële tak van Schiphol
real estate is ook bezig met schift, waarbij er meer vanuit de gebruiker geredeneerd gaat worden.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management. Wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 8
Financieel management 10
Asset management 3
Facility management 8
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 10 Nee

Huur / lease management 10 Nee

Huisvestingsplanning en beleid 10 Nee

Locatie keuze 8 Nee

Acquisitie / dispositie van CRE 7 Nee

Onderhoud 2 Ja

Facility management 8 Ja

Ontwikkeling van nieuw CRE 6 Nee

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
Met name flexibiliteit en efficiëntie. Zo kunnen activiteiten die extern ingekocht worden veel
makkelijker in een lagere hoeveelheid ingekocht worden terwijl wanneer dit intern gebeurt mensen
ontslagen dienen te worden en dit veel langer duurt.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja er zijn een aantal strategische partners. Zo zijn er drie partijen die alle asset gerelateerde
activiteiten verrichten zoals Cofely en BAM. Voor het Facility management zijn er ook 3 partijen onder
andere Eurrest.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Het grootste gedeelte is operationeel deels tactisch.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Er is een divisiestructuur waarbij er een aantal divisies te onderscheiden zijn zoals Fly, Real estate, en
Alliance. Hierbij is het van belang om te vermelden dat Fly een eigen boekhouding heeft die door de
MNA gecontroleerd en gereguleerd wordt. Dit heeft gevolgen voor de doorbelasting van het CRE en
de bijbehorende dienstverlening aan Fly. Dit dient goed gedocumenteerd en gespecificeerd te
worden.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
Ja deze staat goed aangegeven, de CREM activiteiten vallen onder de ondersteunende diensten en
vallen onder de directie van HR/ personeelszaken.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Er is wel sprake van een centrale afdeling al is deze zeer compact. De afdeling bestaat namelijk maar
uit 2 personeelsleden.

Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Ja ieder kwartaal komen alle directieleden bij elkaar en worden de resultaten en ontwikkelingen
besproken met betrekking tot het CRE.

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Ja de CREM afdeling heeft een proactieve houding en wordt ook vooraf om advies gevraagd bij
belangrijke besluitvorming.
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16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
Ja zo dienen alle uitgave boven de 50.000 euro afgestemd te worden met de directie.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Ja er wordt voldoende informatie verstrekt met betrekking tot de lange termijn en korte termijn
plannen.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Nee er is nog geen management informatie systeem aanwezig, de meeste gegevens over het CRE
staan nu verwerkt in Excell sheets.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Via het facility management kan er informatie worden opgevraagd over het CRE. Er is zoals eerder
vermeld geen systeem aanwezig. Vandaar dat het onmogelijk is om direct inzage te bieden in de
informatie.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Bij het maken van het jaarplan wordt het bestaande beleid elk jaar geëvalueerd, hierbij worden de
strategieën voor de korte en lange termijn geëvalueerd en indien nodig aangepast.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
De ruimte die voor de werkplekken worden benut worden per vierkante meter afgerekend. De
algemene ruimte worden procentueel belast afhankelijk van het aantal personeelsleden dat een
afdeling heeft.

22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
Het CREM biedt de meeste toegevoegde waarde op het gebied van kostenbeheersing dit door het
inzichtelijk maken van alle informatie.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Er is een standaard dienstverlening, deze is zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Hierbij dient wel op
gemerkt te worden dat de dienstverlening voor de dochterondernemingen van Schiphol, die niet
gevestigd zijn op Schiphol verschillen. Zo zullen de beschikbare faciliteiten en diensten in bijvoorbeeld
Lelystad er anders uitzien als op Schiphol.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De belangrijkste ontwikkeling voor de organisatie is dat er 4 jaar geleden een reorganisatie heeft plaats
gevonden waarbij de organisatie 40% kleiner is geworden en voor een groot deel uitbesteedt is. Voor
het CREM is het outsourcingspercentrage zelfs 80%. Dit betekent dat de meeste activiteiten nu extern
ingekocht worden. De portefeuille is ook ingrijpend veranderd, zo is het aantal kantoorlocaties
gereduceerd van 7 panden naar slechts 2 panden. Hierbij is er duidelijk gekeken naar de soort
activiteiten die de afdelingen verrichten. Zo zijn alle activiteiten die direct gerelateerd zijn aan de
dienstverlening op Schiphol en de operaties gecentraliseerd bij de terminal. De andere activiteiten zijn
gecentraliseerd in het hoofdkantoor dat op 1km afstand ligt van de terminal. Een andere grote wijziging
is dat de organisatie een andere houding heeft aangenomen. Zo werden de besluiten eerst ad/hoc
genomen en op basis van emotie. Nu is er sprake van een proactieve houding waarbij de besluiten
worden genomen op basis van de strategie.
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25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Het personeel heeft met name gemerkt dat de strategie nu ligt op medewerkerstevredenheid en
hiermee de beschikbare faciliteiten verbeterd zijn. Dit zeer positief door het personeel ontvangen.

26. Hoe lang is er al sprake van een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Formeel is er altijd al sprake geweest van een gecentraliseerde afdeling in de praktijk sinds de
reorganisatie van 4 jaar geleden dus sinds 2010.

27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De toekomst visie is dat de backoffice activiteiten meer gecentraliseerd worden in een afdeling.
Tevens zou het handig zijn als het hoofdkantoor weer in eigendom komt dit omdat de locatie niet zal
veranderen en de eigendomspositie maakt het makkelijker om investeringen in het pand te verrichten.
Tevens zullen de kosten voor de lange termijn ook lager zijn wanneer het pand in eigendom is.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren 2 37.000 H

Winkels 0 0 Nvt

Technische panden 7 onbekend E

Productie faciliteiten nvt nvt nvt

Het merendeel van de kantoor activiteiten bevindt zich in het hoofkantoor. Dit hoofdkantoor heeft een bruto
oppervlak van 32.000 meter en een netto oppervlak van 27.000 meter. Dit komt doordat er veel algemene
ruimtes aanwezig zijn, zo nemen de werkplekken slechts 12.000 meter in beslag.
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Bijlage 5.8 Interview RGD

Bedrijf: RGD
Geïnterviewde: Farid Azarkan
Datum: 24 juni 2014
Locatie: Den Haag

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
Kostenbesparing is erg belangrijk voor de RGD maar vooral ook een goede prijskwaliteit verhouding.
Een voorbeeld om kosten te besparen is de doelstelling om de oppervlakte per persoon te verlagen
naar 14,5m2 per persoon terwijl deze nu nog 30 m2 bedraagt. Tevens staat innovatie hoog in het
vaandel hierbij dient gedacht te worden aan innovaties met betrekking tot contracten PPS en
bouwtechnische ingrepen.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
Ja elke vier jaar wordt een nieuw ondernemersplan geformuleerd met de lange termijn doelstellingen
en elk jaar wordt een jaarplan geformuleerd dat afgestemd is op het eerder genoemde
ondernemingsplan.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja op basis van een strategisch plan. Dit plan wordt elke vier maanden gerapporteerd en geëvalueerd.
Hierbij is het van belang dat de risico’s inzichtelijk worden gemaakt van de plannen. Deze risico’s
worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van verschillende scenario’s.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
Farid bevindt zich echt in de regie rol en is vooral met strategievorming bezig. In het algemeen houdt
de RGD zich ook voornamelijk bezig met strategievorming en implementatie.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De RGD bevindt zich tussen de 3e en vierde trede in, dus tussen de rol van dealmaker en ondernemer.
Waarbij het kostenperspectief en de standaardisering nog steeds veel aandacht krijgen.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management, wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?
De RGD heeft hierin de schift gemaakt van een operationele focus naar een meer strategische focus.
In de tabel zijn de cijfers omgerekend van de procentuele tijdsbesteding naar een waardering op een
schaal van 0 10 waarin 10 het hoogste cijfer is.

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 9 [30%]
Financieel management 7 [25%]
Asset management 7 [25%]
Facility management 5 [20%]
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 10 Nee

Huur / lease management 10 Ja (deels voor
ongeveer 30%)

Huisvestingsplanning en beleid 7 Nee

Locatie keuze 10 Nee

Acquisitie / dispositie van CRE 10 Ja (deels voor
ongeveer 20%)

Onderhoud 10 Ja uitvoerend,
regierol niet

Facility management 2 Ja door de FM
organisatie rijk

Ontwikkeling van nieuw CRE 7 Nee

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De outsourcing is historisch gegroeid op dit moment is de belangrijkste reden het verkrijgen van
specialistische kennis die niet aanwezig is. Het gaat hier met name om marktinformatie.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Nee alle projecten worden aanbesteed volgens Europese richtlijnen, van de omzet gaat ongeveer 400
miljoen naar externe partijen en 80 miljoen naar de interne organisatie.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Op het operationele niveau en een aantal activiteiten op het tactische niveau. De activiteiten op het
strategisch niveau worden per definitie intern geregeld.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
De RGD bestaat uit een functionele structuur.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
Lastig aan te geven omdat de afmeting van de CREM organisatie zo groot is en verder geen activiteiten
verricht. Het rijksvastgoedbedrijf vormt een onderneming op zich waardoor lastig te spreken is van
een bepaalde CREM afdeling.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Ja er zijn geen andere onderdelen meer binnen die rijksoverheid die hun eigen contracten mogen
aangaan wat betref vastgoed gerelateerde zaken. Belangrijk punt om toe te lichten is ook dat de RGD
de budgeten bepaald voor de verschillende overheidsinstanties. Het budget is voor deze
overheidsinstantie dan ook bepalend voor het aantal te huisvesten medewerkers.
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Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
Ja deze worden om de vier maanden gerapporteerd en wekelijks in een management letter.

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Ja de RGD wordt om advies gevraagd bij ingrijpende besluiten. Zo werd bij de besluitvorming van het
sluiten van een groot aantal gevangenissen aan de RGD advies gevraagd. Dit om de impact voor het
vastgoed inzichtelijk te maken. Hierbij worden ook meerdere scenario’s geschreven en worden de
bijbehorende risico’s inzichtelijk gemaakt.

16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
Er is geen sprake van een divisie structuur. De RGD neemt wel alle verantwoordelijkheid voor de
besluitvorming.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Ja in dit geval geeft de politiek duidelijk aan wat de plannen zijn met betrekking tot huisvesting en het
aantal te huisvesten medewerkers.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Ja er is een management informatie systeem aanwezig dat ook real time informatie verstrekt. Het
systeem beschikt over de mogelijkheid om kant en klare analyses te produceren. Het systeem is een
combinatie van Oracle en SAP. In het systeem staat onder andere informatie met betrekking tot de
panden, contracten en project informatie.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Nee deze hebben op dit moment geen toegang, in de toekomst is het wel de intentie om dit mogelijk
te maken. Uiteindelijk moet er een systeem komen waarin informatie wordt gedeeld tussen alle
verschillende rijks onderdelen.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Zie vraag 2.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het vastgoed wordt op dit moment gefactureerd per vierkante meter en het tarief verschilt per pand.
In de toekomst worden er drie regio’s gevormd die elk hun eigen standaard tarief hanteren. In dit
standaard tarief zitten ook de kosten voor energie verwerkt dus voor gas, water en licht.

22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
Op het gebied van het realiseren van doelstellingen en het inzichtelijk maken van risico’s.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Er is een bepaalde standaard dienstverlening, er wordt ook steeds meer gestandaardiseerd waarbij er
minder vanuit de gebruiker wordt gedacht dan tot op heden het geval was.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De belangrijkste ontwikkeling is dat de omvang van de portefeuille is afgenomen en hiermee ook het
aantal vierkante meter dat beschikbaar is per werkplek. Tevens is standaardisering heel belangrijk
waarbij zo veel mogelijk dezelfde diensten en faciliteiten geboden worden per medewerker.

25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Er was wel veel weerstand bij het implementeren van de besproken wijzigingen met name op de
hogere niveaus werden de veranderingen wel goed opgepakt.
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26. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Dit is altijd het geval geweest, al waren er eerst wel onderdelen binnen de rijksoverheid die zelf hun
eigen vastgoed deden beheren. Zo is de rijkspolitie en defensie pas redelijk recent toegevoegd aan de
portefeuille van het rijksvastgoedbedrijf.

27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De huurpanden binnen de portefeuille zullen worden afgebouwd het uiteindelijke eigendom
percentage zal toenemen van 70% naar 80% eigendom. Er zal altijd een flexibele schil aanwezig
blijven, dit om veranderingen op de korte termijn op te vangen. Tevens zal de implementatie van het
nieuwe werken doorzetten, dit betekent ook dat het aantal flex plekken zal toenemen. Verder zal de
bezetting verhoogt worden.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren 3.700.000 E = 56%
H = 38%
L = 6%

Technische panden 207.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

Archief 345.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

Penitentiaire
inrichtingen

1.242.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

Gerechtsgebouwen 690.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

Musea 345.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

Overig 621.000 E = 83%
H = 14%
L = 3%

totaal 6.900.000

*Portefeuille informatie van de RGD.
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Bijlage 5.9 Interview Bedrijf 1

Bedrijf: Bedrijf 1
Geïnterviewde: Meneer Y
Datum: 30 juni 2014
Locatie: Den Haag

CRE Strategie

1. Wat is de CRE strategie van het bedrijf (zie introductie CRE strategieën)?
De strategie is dat de huisvesting meer gecentraliseerd zal worden. Dit betekent dat het aantal panden
zal afnemen maar de landelijk dekking van vestigingen gewaarborgd zal blijven. Tevens zullen alle
eigendomspanden verkocht worden en eventueel terug gehuurd worden met behulp van sale and
lease back constructies. De strategie is dus gericht op meer flexibiliteit, dit is tweeledig zowel in het
flexibeler maken van de portefeuille door alleen te werken met huurpanden als het verder
implementeren van het flex werken.

2. Worden CRE strategieën met een vaste frequentie aangepast? Zo ja met welke frequentie?
De strategie volgt de core business en deze strategieën worden gevormd vanuit Duitsland. Er is geen
vaste frequentie waarmee de strategie wijzigt, de strategie wordt wel jaarlijks geëvalueerd.

3. Worden CRE besluiten genomen op basis van een strategisch plan?
Ja er is een strategisch huisvestingsplan en alle besluiten worden getoetst aan de strategie.

Organisatie CREM

4. Ligt de nadruk van het CREMmeer op operationele activiteiten of strategische activiteiten?
De nadruk ligt op de strategisch activiteiten al zijn de operationele activiteiten ook nog steeds van
belang.

5. Wat is de positie in het model van de evolutie van het CREM (zie bijlage)?
De CREM afdeling bevindt zich nu tussen de 3e en 4e trede tussen de rol van Dealmaker en
Entrepreneur.

6. Indien de CREM organisatie bestaat uit 4 onderdelen namelijk het Algemeen management, Financieel
management, Asset management en het Facility management, wat is dan het belang van elk
onderdeel op een schaal van 0 10?’
Deze taken zijn van gelijk belang, er kan geen onderscheid in gemaakt worden naar mening van de
CRE manager. Vandaar dat aan alle onderdelen een 8 wordt toegekend.

Onderdeel CREM Belang (cijfer 0 tot 10)
Algemeen management 8
Financieel management 8
Asset management 8
Facility management 8
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7. In welke mate voelt de CREM afdeling zich verantwoordelijk voor de volgende activiteiten op een
schaal van 0 10 (10 = Hoogst)? en welke activiteiten zijn geoutsourced?

Activiteit Verantwoordelijk
(cijfer 0 tot 10)

Geoutsourced
(Ja / nee)

Portofolio management 8 N

Huur / lease management 8 N

Huisvestingsplanning en beleid 8 N

Locatie keuze 8 N

Acquisitie / dispositie van CRE 7 N

Onderhoud 8 J

Facility management 8 J

Ontwikkeling van nieuw CRE 7 N

8. Wat is de belangrijkste reden tot outsourcing?
De belangrijkste reden tot outsourcing was enerzijds kostenbesparing en anderzijds flexibiliteit.
Tevens was het voor het bedrijf belangrijk dat het interne personeel zich meer bezig houdt met de
core business. Dit houdt in dat operationele activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren nu
extern ingekocht worden. Tot voor kort was dit niet het geval zo was er een jaar geleden bijvoorbeeld
nog een bedrijfsrestaurant met eigen personeel en waren de medewerkers van de beveiliging ook
intern.

9. Maakt het bedrijf gebruik van strategische partners?
Ja er wordt wel gebruik gemaakt van strategisch partners, maar bij het inkopen van nieuwe diensten
wordt altijd een nieuwe tender gehouden conform de eisen van het opgestelde PvE.

10. Op welke niveaus vindt er outsourcing plaats (strategisch, tactisch, operationeel)?
Voornamelijk vindt er alleen outsourcing plaats op het operationele niveau, indien er activiteiten op
het tactische niveau uitbesteedt worden, vindt de uiteindelijke besluitvorming altijd in
overeenstemming met de CREM afdeling plaats.

Centralisatie

11. Wat is de macro organisatiestructuur van het bedrijf (zie bijlage)?
Er sprake van een divisiestructuur alleen deze divisie structuur is regionaal. Dat betekent dat er per
regio een eigen divisiestructuur is.

12. Staat de positie van het CREM goed aangegeven in het organogram?
De positie staat correct aangeven.

13. Is er een centrale CREM afdeling in de organisatie?
Er is sprake van een centrale CREM afdeling, deze afdeling heeft ook de zeggenschap over al het CRE
in het desbetreffende land. Dit betekent dat bedrijfsonderdelen/ bedrijfsdivisies geen zeggenschap
hebben over het CRE en alle contracten m.b.t huisvesting afgesloten worden door de gecentraliseerde
afdeling. De strategie volgt vanuit de gecentraliseerde CREM afdeling in Duistland.
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Proces management

14. Worden de prestaties van het CRE met een vaste regelmaat gerapporteerd aan de directie of RvB?
De prestaties van het CRE worden met vaste regelmaat gerapporteerd aan de gecentraliseerde CREM
afdeling in Duitsland. De rapportage naar de Raad van Bestuur in Nederland zijn niet volgens een vaste
regelmaat al vindt er wel regelmatig overleg plaats. Alle grote besluiten dienen ook goedkeuring te
krijgen van de raad van Bestuur in Nederland.

15. Wordt de CREM afdeling om advies gevraagd bij grote wijzigingen in het bedrijf zoals
bedrijfsovernames?
Ja indien er sprake is van een overname of het afstoten van bedrijfsonderdelen wordt er altijd
informatie opgevraagd over het CRE, deze wordt dan direct gerapporteerd aan Duistsland.

16. Indien er sprake is van divisie structuur wordt de besluitvorming direct afgestemd met de directie/Rvb
of nemen de divisies het uiteindelijke besluit?
De besluitvorming omtrent het CRE verloopt altijd via de CREM afdeling. Bij de besluitvorming dient
de CREM afdeling altijd goedkeuring te geven voordat de Raad van Bestuur goedkeuring geeft op een
besluit.

17. Geeft de directie of RvB voldoende inzicht in de algemene bedrijfsstrategie en het strategisch plan?
Ja er is wekelijks overleg met de RvB en vanuit Duitsland wordt voldoende informatie gegeven om een
lange termijn visie te vormen.

18. Is er een management informatiesysteem (MIS) aanwezig dat alle actuele informatie bevat over het
CRE en relevante analyse kan produceren?
Er is geen management informatie systeem aanwezig dat real time informatie bevat en waaruit direct
analyse gemaakt kunnen worden. De informatie over het CRE wordt wel goed bijgehouden maar deze
wordt verwerkt in Excell sheets waarin o.a informatie staat met betrekking tot de huur, oppervlaktes
en locaties.

19. Hebben externe leveranciers ook toegang tot het eerder genoemde informatiesysteem?
Nee externe leveranciers hebben geen toegang tot het informatie systeem.

20. Hoe frequent vindt er een evaluatie plaats van het bestaande beleid en strategieën?
Er wordt constant getoetst of het huisvestingsbeleid nog wel in overeenstemming is met de strategie.

21. Hoe wordt het CRE gefactureerd bij de verschillende bedrijfsonderdelen? (per werkplek / oppervlakte)
Het gebruik van het CRE wordt doorbelast per vierkante meter, waarbij er een bepaald budget wordt
gereserveerd voor onderhoud en investeringen in het desbetreffende pand.

22. Op welk vlak denkt u dat het CREM voor de meeste toegevoegde waarde zorgt? (Productiviteit,
kostenreductie, risicobeheersing, rendement, flexibiliteit, bedrijfscultuur, marketing en relaties)
De CREM afdeling biedt de meeste toegevoegde waarde op het gebied van risico beheersing en
kosten beheersing. Dit doordat alle besluiten centraal genomen worden en er per land een
gecentraliseerde afdeling aanwezig is die voldoende kennis heeft over de markt.

23. Is er een bepaalde standaard dienstverlening voor het CRE en wordt deze standaard gedeeld met alle
bedrijfsonderdelen?
Ja er is een bepaalde standaard dienstverlening en inrichting. In elk kantoor gebouw zijn dezelfde
faciliteiten aanwezig, tevens wordt het zelfde type meubilair en inrichtingspakket toegepast.

HR / Cultuur

24. Hoe zag de CREM organisatie er tien jaar geleden uit en wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
Er werd veel meer intern gedaan, zo werd het Facility management ook intern geregeld. Verder waren
bijna alle panden in eigendom terwijl nu alle panden richting verhuur gaan. Er zijn nu nog twee
panden in de portefeuille. Tevens wordt het flex werken steeds verder ontwikkeld.
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25. Hoe heeft het personeel de besproken transities en wijzigingen ervaren?
Twaalf jaar geleden werd het flex werken voor het eerst geïmplementeerd, dit werd positief door het
personeel ontvangen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er verschillende
type werkplekken aanwezig zijn, zodat afhankelijk van de activiteit een werkplek gekozen kan worden.

26. Hoe lang is er al sprake een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling in het bedrijf?
Er is sinds tien jaar sprake van een zelfstandige gecentraliseerde CREM afdeling die de zeggenschap
heeft over al het CRE in Nederland.

27. Wat uw toekomstvisie op het CREM?
De toekomstvisie is dat er de komende jaren weer groei wordt verwacht. De CREM afdeling zal niet
ingrijpend veranderen omdat deze zijn waarde heeft bewezen op het gebied van kosten beheersing en
risico beheersing. Alle panden zullen gehuurd worden, er zullen geen panden meer in eigendom zijn.

Portefeuille informatie (Nederland)

Type Vastgoed Aantal objecten Totale oppervlakte
(BVO in m2)

Eigendom (E), Huur
(H) of Lease (L)

Kantoren 6 100.000 1 eigendom, 5 huur

Winkels Nvt Nvt

Technische panden Nvt Nvt Nvt

Productie faciliteiten 2 20.000 1 eigendom, 1 huur
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Bijlage 5.10 Overzichtstabel interviews CREM managers
In deze bijlage staat de overzichtstabel weergegeven van de onderzoeksthema’s. In deze tabel zijn de
individuele resultaten van het interview met de CRE managers af te lezen.

CR
E
st
ra
te
gi
e

Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell
CRE strategie hoofd 1 1 6 1

secundaire CRE strategie 8 2, 3, 4, 6 Geen 4, 6

Evaluatie CRE strategie ja, 2 weken nee, volgt core nee, volgt core ja, jaarlijks

Strategisch plan ja, volledig ja, Deels ja, volledig ja, volledig

Relatie CRE strategie CREM organisatie nee Nee ja ja

Bedrijf Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

CRE strategie hoofd 4 1 4, 8 (eigendom) 1

secundaire CRE strategie Geen 3, 6, 8 1, 5, 6 (huur) 3

Evaluatie CRE strategie ja, jaarlijks ja, jaarlijks nee ja, 4 jaar

Strategisch plan ja, volledig ja, deels nee ja, volledig

Relatie CRE strategie CREM organisatie nee nee nee ja

CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4 medewerkerstevredenheid, 5
productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid.

Tabel 5.10.1 Overzicht thema CRE strategieën CRE managers.

CR
EM

or
ga
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sa
tie

Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Focus op activiteiten O S S O S S O S
Positie in de evolutie van
CREM * 3, 4 3, 4 3, 4 3 3, 4 4, 5 2, 3 3, 4
Belang Algemeen
management ** 10 10 8 5 8 8 X 9

Belang Asset management 10 8 8 7 3 7 X 7

Belang Facility management 5 7 8 9 8 6 X 5

Belang Kosten beheersing 10 8 8 7 10 8 X 7

Portofolio management 10 10 8 9 10 8 7 10

Huur / lease management 8 8 8 9 10 8 8 10
Huisvestingsplanning en
beleid 8 8 8 8 10 8 6 7

Locatie keuze 10 8 8 8 8 8 8 10
Acquisitie / dispositie van
CRE 9 8 7 7 7 7 5 10

Onderhoud 8 6 8 9 2 7 9 10

Facility management 6 6 8 9 8 7 8 2

Ontwikkeling van nieuw CRE 8 8 7 8 6 8 7 7
Toegevoegde waarde CREM
*** Du Pr Ri Me Ko Ko Ko Ri

* 1 Taskmaster, 2 Controller, 3 Dealmaker, 4 Entrepreneur en 5 Business Strategist

** Mate waarin de geïnterviewde belang hecht aan een van de 4 management onderdelen
*** Pr = Productiviteit, Ko = Kostenreductie, Ri = risicobeheersing, Re = Rendement, Fl= Flexibiliteit, Be =
bedrijfscultuur of Mr = marketing en relaties.

Tabel 5.10.2 Resultaten thema CREM organisatie CRE managers.
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Bedrijf KPN Philips Bedrijf 1 Shell Schiphol ABN Bedrijf 2 RGD

Reden tot outsourcing Ko, Ef Ri, Sp Ko, Fl Sp Fl, Ef Ko Ko Sp

Portofolio management nee nee nee nee nee nee nee nee

Huur / lease management
ja,
deels** ja nee

ja,
deels** nee nee nee

ja,
deels**

Huisvestingsplanning en
beleid nee nee nee nee nee nee nee nee

Locatie keuze nee nee nee
ja,
deels** nee nee nee nee

Acquisitie / dispositie van
CRE nee

ja,
deels** nee nee nee

ja,
deels** nee

ja,
deels**

Onderhoud ja
ja,
deels** ja ja ja ja ja ja

Facility management ja
ja,
deels** ja ja ja ja ja ja

Ontwikkeling van nieuw CRE nee nee nee nee nee ja nee nee

Operationeel ja ja ja ja ja ja ja ja

Tactisch ja, deels nee ja, deels nee ja, deels nee ja, deels ja, deels

Strategisch nee nee nee nee nee nee nee nee
Sourcing / strategische
partners ja ja ja ja ja ja nee nee
* Legenda reden tot outsourcing: Ko = kostenbesparing, Ef = Efficiëntie, Sp = Specialistische kennis, Ri = Risico
spreiding, Fl = Flexibiliteit
** Deels betekent dat de operationele aspecten van de activiteit geoutsourced worden.

Tabel 5.10.3 Resultaten thema Sourcing CRE managers.

Ce
nt
ra
lis
at
ie Bedrijf KPN Philips Bedrijf S Shell

Zelfstandige CREM organisatie sinds 2013 sinds 2007 sinds 2004 sinds 2009

Bedrijf Schiphol ABN Bedrijf R RGD

Zelfstandige CREM organisatie sinds 2010 sinds 2002 nee 2014
Tabel 5.10.4 Resultaten thema centralisatie CRE managers.
* Jaartal oorsprong gecentraliseerde CREM afdeling in huidige vorm.
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Bijlage 6.1 Blanco Interview CREM adviseurs

Schema CREM Organisatie en CRE Strategie
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Welke rol dient de CREM afdeling aan te nemen per CRE strategie?
(1,2,3,4 of 5, zie figuur 1)

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst?

Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het belangrijkst?
Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst?

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst?

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst?

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst?

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst?

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst?

Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het belangrijkst?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van productiviteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van kostenreductie?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van risicobeheersing?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van rendement?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van flexibiliteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van marketing?

Bedrijf: X
Geïnterviewde: X
Datum: X
Locatie: X
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Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced te
worden?
Bij welke strategieën dient het huur / lease management geoutsourced te
worden?
Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te
worden?
Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te
worden?
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced te
worden?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE geoutsourced
te worden?

Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te zijn?

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst?

Ce
nt
ra
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at
ie

Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de multinationale organisatie structuur het
meest geschikt?
Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest
geschikt?
Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen gecentraliseerde
CREM afdeling is?
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Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie het
grootst?
Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het
belangrijkst?
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk het
grootst?

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst?

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst?
Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het
belangrijkst?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per werkplek?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per oppervlakte?
Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het
grootst?

Cu
ltu

ur Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd?

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst?

Wat is uw toekomstvisie op het CREM?
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Bijlage 6.2 Interview JLL
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Welke rol dient de CREM afdeling aan te nemen per CRE strategie?
(1,2,3,4 of 5, zie figuur 1) 2 4 5 4 5 3 2 4
Bij welke strategieën is het hoogste percentage van het CRE gehuurd /
geleased?

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst?
Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het
belangrijkst?
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Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huur / lease management geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE
geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced te
worden?

Bedrijf: JLL
Geïnterviewde: Eelco Hoet
Datum: 10 06 2014
Locatie: Rotterdam
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Voor welke strategie is het facility management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?

alle activiteiten uitbesteden op
operationeel en tactisch

Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE geoutsourced
te worden?

Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te zijn?

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst?
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Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen gecentraliseerde
CREM afdeling is?
Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het
belangrijkst?

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst?
Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de multinationale organisatie structuur het
meest geschikt?
Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest
geschikt?

Cu
ltu

ur Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd?

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst?
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Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het
belangrijkst?

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst?
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk het
grootst?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per werkplek?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per oppervlakte?
Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie het
grootst?
Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het
grootst?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van productiviteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van kostenreductie?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van risicobeheersing?

De meeste toegevoegde waarde op het gebied van rendement?

De meeste toegevoegde waarde op het gebied van flexibiliteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van marketing?
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Bijlage 6.3 interview Cushmann &Wakefield
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Welke rol dient de CREM afdeling aan te nemen per CRE strategie? (1,2,3,4 of
5, zie figuur 1) 2 4 4 1 1 4

4/
5

3/
4

Bij welke strategieën is het hoogste percentage van het CRE gehuurd /
geleased?

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst?

Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het belangrijkst?
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Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste onderdeel binnen
het CREM?
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE geoutsourced te
worden?
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste onderdeel
binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE geoutsourced
te worden?

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huur / lease management geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst?

Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst?

Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE geoutsourced te
worden?

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced te
worden?

Bedrijf: Cushmann &Wakefield
Geïnterviewde: Joost Helsloot
Datum: 16 06 2014
Locatie: Amsterdam Zuidas
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Voor welke strategie is het facility management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE geoutsourced
te worden?

Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE geoutsourced te
worden?

Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te zijn?

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst?
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Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen gecentraliseerde CREM
afdeling is?

Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het belangrijkst?

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst?
Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het meest
geschikt?

Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest geschikt?

Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest geschikt?

Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest geschikt?

Cu
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ur Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd?

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst?
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Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het
belangrijkst?

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst?
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk het
grootst?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per werkplek?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per oppervlakte?
Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie het
grootst?

Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het grootst?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
productiviteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
kostenreductie?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
risicobeheersing?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
rendement?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
flexibiliteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
marketing?

Toekomstvisie:
De economie zal langzaam aantrekken, dit is helaas nog niet merkbaar in de strategieën van bedrijven. Vandaar
dat de economie ook maar langzaam zal groeien de komende jaren. De reductie in het benodigd kantoor
oppervlak per werknemer zal aanhouden. Dit omdat de bezettingsgraad van panden zal toenemen tevens zal het
gebruik van flexplekken dalen en wens voor een eigen plek toenemen. Er zal een compromis gevonden moeten
worden tussen de aangelegde flexplekken en de wil van medewerkers voor een eigen werkplek. In het
daadwerkelijk gebruik van het kantoor zullen de komende jaren geen grote wijzigingen gaan plaats vinden.
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Bijlage 6.4 Interview CBRE
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Welke rol dient de CREM afdeling aan te nemen per CRE strategie?
(1,2,3,4 of 5, zie figuur 1) 2 3 4 5 1 4 3 5
Bij welke strategieën is het hoogste percentage van het CRE gehuurd /
geleased?

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst?
Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het
belangrijkst?
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Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE
geoutsourced te worden? niet
Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced
te worden?

hierbij dient er advies gevraagd te
worden aan externe partijen

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huur / lease management
geoutsourced te worden?

Niet afhankelijk van strategiemaar van
de afmeting van de portfolio

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te
worden?

Dit dient bij alle strategie extern
ingekocht te worden

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te
worden?

Bij de locatie wordt altijd advies
gevraagd aan verschillende partijen

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE
geoutsourced te worden?

Bij elke strategie wordt er advies
gevraagd aan externe

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst?

Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced
te worden?

Dit verschilt per bedrijf het merendeel
van de markt koopt dit extern in bij
onderhoudspartijen.

Bedrijf: CBRE
Geïnterviewde: Remco Kroeze
Datum: 19 06 2014
Locatie: Amsterdam
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Voor welke strategie is het facility management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?
Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het
belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te
zijn?

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst?

Ce
nt
ra
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at
ie

Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen
gecentraliseerde CREM afdeling is?
Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het
belangrijkst?

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst?
Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het
meest geschikt?

vraag was te lastig om in een keer te
beantwoorden

Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de multinationale organisatie structuur het
meest geschikt?
Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest
geschikt?

Cu
ltu

ur Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd?

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst?
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Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het
belangrijkst?

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst?
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk
het grootst?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door
te berekenen per werkplek? geen verschil per strategie
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door
te berekenen per oppervlakte? geen verschil per strategie
Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie
het grootst?
Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het
grootst?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van productiviteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van kostenreductie?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van risicobeheersing?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van rendement?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van flexibiliteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van marketing?
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Toekomstvisie:
Er zal meer centralisatie optreden binnen grote bedrijven. Tevens zal de behoefte om grip te houden op de
kosten en risico's toenemen. Dit betekent dat het gebruik van goede management informatie systemen zal
toenemen en een vereiste wordt. Er zal ook meer vakkennis binnen het CREM benodigd zijn, dit om de
strategische activiteiten beter te kunnen verrichten. De nieuwe IRF accounting regels zullen nauwelijks invloed
hebben op het percentage eigendom in de CRE/portfolio van bedrijven. De implementatie van het nieuwe
werken zal door zetten, alleen zullen er meerdere type werkplekken benodigd zijn. Tevens zullen de
bezettingsgraden toenemen en het thuis werken zal gaan afnemen. Er zal meer behoefte komen aan
ontmoetingen en interactie met de collega´s.
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Bijlage 6.5 Interview Redept
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Welke rol dient de CREM afdeling aan te nemen per CRE strategie?
(1,2,3,4 of 5, zie figuur 1) 2 1 5

4 /
5 5

4 /
5 3 5

Bij welke strategieën is het hoogste percentage van het CRE gehuurd /
geleased?

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst?
Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het
belangrijkst?
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Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE
geoutsourced te worden?

activiteiten worden extern ingekocht
vanwege het operationele karakter

Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE
geoutsourced te worden?
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste
onderdeel binnen het CREM?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced
te worden?

Dit wordt meestal intern verricht nog
nauwelijks uitbesteed

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huur / lease management
geoutsourced te worden?

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te
worden?

Dit wordt meestal intern verricht nog
nauwelijks uitbesteed

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te
worden?

Dit wordt meestal intern verricht nog
nauwelijks uitbesteed

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE
geoutsourced te worden?

Dit wordt bij een groot deel van de
bedrijven extern uitbesteed

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced
te worden?

Dit wordt bij een groot deel van de
bedrijven extern uitbesteed.

Bedrijf: Redept
Geïnterviewde: Leon van Leersum
Datum: 19 06 2014
Locatie: Amsterdam
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Voor welke strategie is het facility management het belangrijkst?
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE
geoutsourced te worden?

Dit wordt altijd door een externe partij
verricht.

Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het
belangrijkst?
Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE
geoutsourced te worden? Dit geldt voor elke strategie.
Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te
zijn?

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst?
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Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen
gecentraliseerde CREM afdeling is?
Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het
belangrijkst?

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst?
dit is niet voor een specifieke strategie te
beantwoorden

Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het
meest geschikt?

Er is geen direct verband tussen
organisatiestructuur en de strategie

Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest
geschikt?
Voor welke strategieën is de multinationale organisatie structuur het
meest geschikt?
Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest
geschikt?

Cu
ltu

ur Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd?

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst?

Toekomstvisie?*

Pr
oc
es
m
an
ag
em

en
t

Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het
belangrijkst?

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst?
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk
het grootst?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door
te berekenen per werkplek?
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door
te berekenen per oppervlakte?
Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie
het grootst?
Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het
grootst?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van productiviteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van kostenreductie?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van risicobeheersing?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van rendement?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van flexibiliteit?
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het
gebied van marketing?
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Toekomstvisie:
De toekomstvisie is dat de ondersteunende diensten binnen grote bedrijven zoals HR, ICT en CREM zullen
samengaan in een service provider. In het CRE zal het gebruik van vastgoed dat volgens het full service concept
wordt aangeboden snel toenemen. Het Regus concept zal meer een regel dan uitzondering worden binnen het
CRE van grote bedrijven. Dit leidt uiteindelijk tot meer efficiëntie een CREM afdeling zal in de huidige vorm niet
meer nodig zijn. Het zal veel meer een functie van contract beheerder worden, deze trend is te vergelijken met
de ontwikkeling die lease auto's hebben door gemaakt. Een aantal jaar geleden had elk groot bedrijf een eigen
afdeling die zich de hele dag met niets anders bezig hield dan met bedrijfsauto's. Tegenwoordig is dit allemaal
uitbesteed naar een van de grote lease maatschappijen. Tevens zal de trend van bring your own device
ontzettend toenemen, hierbij krijgen medewerkers een vast budget voor bijvoorbeeld een mobiel of laptop. Het
grote voordeel is dat uit onderzoek blijkt dat wanneer iets eigendom is, dat er veel zuiniger mee omgegaan wordt
en de apparatuur veel langer mee zal gaan. Waardoor de totale kosten op termijn zullen dalen. Uiteindelijk zal
de outsourcing verder toenemen dit betekend dat er meer ZZP zullen komen en bedrijven hierdoor flexibeler
met hun personeel kunnen omgaan. Het thuiswerken zal meer op zijn retour komen en sterk afhangen van het
soort werk dat verricht dient te worden. Het thuiswerken wordt op dit moment door een groot aantal
medewerkers als een recht beschouwd terwijl het zo nooit bedoeld is.
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Bijlage 6.6 Crosscase analyse CRE adviseurs

CREM organisatie
Aan de CRE adviseurs is gevraagd bij welke CRE strategie de focus op operationele activiteiten het grootst is, zie
figuur 6.6.1. Wat op valt is dat de meerderheid van de CRE adviseurs verwachten dat bij de strategie van
kostenbesparing de focus op operationele activiteiten het grootst is. Dit is tegenstrijdig met de antwoorden van
de CRE managers, omdat het merendeel van de CRE managers die deze CRE strategie nastreven aangeeft een
focus op strategische activiteiten te hebben. Bij welke CRE strategie de focus op strategische activiteiten het
hoogst dient te zijn, is niet te beantwoorden omdat de CRE adviseurs op dit punt allen verschillen van mening.

Figuur 6.6.1 CRE strategie en de focus op operationele/strategische activiteiten.

Aan de CRE adviseurs is verder gevraagd welke houding uit de evolutie van het CREM volgens Joroff et al. (1993)
het beste past bij de desbetreffende CRE strategie, zie figuur 6.6.2. Bij de CRE strategie van kostenbesparing
wordt duidelijk de houding van controller geadviseerd. Bij de CRE strategie van marketing en verkoop wordt de
houding van Entrepreneur geadviseerd. Bij de CRE strategie van innovaties zijn de meningen verdeeld maar het
is wel duidelijk dat het een van de hoogste trede dient te zijn, met de houding van Entrepreneur of Business
Strategist. Bij de CRE strategie van medewerkerstevredenheid wordt de houding van Entrepreneur het meest
benoemd. Opvallend is dat de CRE strategie van productiviteit zowel hoog scoort op de laagste als op de hoogste
trede met de bijbehorende houding van Taskmaster en Business Strategist. Bij de CRE strategie van flexibiliteit
wordt de houding van Entrepreneur het meest geadviseerd. De meningen bij de CRE strategie van
waardevermeerdering zijn verdeeld. Bij de CRE strategie van duurzaamheid is het duidelijk dat het CREM op een
van de hoogste twee trede staat in de evolutie van Joroff et al. (1993) met de bijbehorende houding van
Entrepreneur of Business Strategist.

0

1

2

3

Focus op activiteiten Strategisch

Focus op activiteiten OperationeelAa
nt
al
m
aa
lb
en

oe
m
d



P a g i n a | 150 De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

Figuur 6.6.2 CRE strategie en de evolutie van het CREM volgens Joroff et al. (1993).

De CRE adviseurs is ook gevraagd bij welke CRE strategie het belang van een van de vier management
onderdelen van het CREM het grootst is. In figuur 6.6.3 is het aantal keer weergegeven dat een CRE strategie
genoemd wordt bij het betreffende management onderdeel. Bij het algemeen management zijn meerdere CRE
strategieën benoemd wat resulteert in een lage waarde per CRE strategie. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat
de CRE adviseurs aangeven dat het algemeen management voor elke CRE strategie belangrijk is. Het financieel
management verdient de meeste aandacht bij de CRE strategie van kostenbesparing en flexibiliteit. Bij het asset
management kiest de meerderheid van de CRE adviseurs voor de strategie van kostenbesparing. Het belang van
het facility management is het grootst bij de strategie van medewerkerstevredenheid. Een mogelijk oorzaak
hiervoor is dat het facility management het meest merkbaar is voor de werknemers van een bedrijf en daarom
in grote mate de medewerkerstevredenheid bepaald.

Figuur 6.6.3 Bij welke CRE strategie is het belang van het desbetreffende management onderdeel het grootst.
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Aan de CRE adviseurs is verder gevraagd per taak aan te geven wat de belangrijkste CRE strategie is. In figuur
6.6.4 is per CRE strategie weergegeven het aantal keer dat een desbetreffende taak als belangrijkst wordt
geadviseerd. Wat op valt is dat in totaliteit de CRE strategie van kostenbesparing en flexibiliteit het meest
benoemd zijn. De CRE strategie van marketing & Verkoop, innovaties en duurzaamheid zijn het minst benoemd.
Bij de CRE strategie van kostenbesparing zijn de taken huur/lease management en onderhoud het belangrijkst.
Voor de CRE strategie van marketing & verkoop is de locatie keuze het meest van belang. In totaliteit scoort de
CRE strategie van innovaties laag maar de meest genoemde taak is de ontwikkeling van nieuw CRE. Bij de CRE
strategie van medewerkerstevredenheid is met name het facilitymanagement het belangrijkst. Dit is in
overeenstemming met het belang dat de CRE adviseurs geven per management onderdeel, zie figuur 6.6.3.
Tevens is de locatie keuze voor de CRE strategie van medewerkerstevredenheid van belang. Bij de CRE strategie
van productiviteit is vooral de ontwikkeling van nieuw CRE belangrijk. Bij de CRE strategie van flexibiliteit scoren
de taken van portfolio management, huur/lease management, huisvestingsplanning en acquisitie en dispositie
het hoogst. Dit is mogelijk te verklaren doordat deze taken sterk van elkaar afhankelijk zijn. Bij de CRE strategie
van waardestijging zijn vooral de taken portfoliomanagement en acquisitie en dispositie belangrijk. Voor de CRE
strategie van duurzaamheid is de ontwikkeling van nieuw CRE het meest van belang ten opzichte van de andere
taken. In totaliteit is de CRE strategie van duurzaamheid weinig benoemd. Vandaar dat er niet slechts één
belangrijkste taak aan te geven is.

Figuur 6.6.4 Belang van desbetreffende taak bij CRE strategie.
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Aan de CRE adviseurs is gevraagd om aan te geven op welk gebied de toegevoegde waarde het grootst is voor
een bepaalde CRE strategie. In figuur 6.6.5 is het aantal keer dat een CRE strategie is benoemd per gebied van
toegevoegde waarde weergegeven. Per gebied van toegevoegde waarde zijn steeds twee CRE strategieën
benoemd. Alhoewel vijf gebieden van toegevoegde waarde dezelfde naam hebben als vijf van de toegepaste
CRE strategieën blijken deze niet altijd direct overeen te komen met het praktijkonderzoek. In totaliteit zijn de
CRE strategieën van kostenbesparing, productiviteit en flexibiliteit het vaakst geadviseerd. De CRE strategie van
kostenbesparing creëert de meeste toegevoegde waarde op het gebied van kostenreductie en rendement. De
CRE strategie van marketing en verkoop zorgt ook zoals de naam van de CRE strategie veronderstelt voor de
meeste toegevoegde waarde op het gebied van marketing en verkoop. Bij de CRE strategie van innovaties zijn
de meningen verdeeld, daarom is er geen gebied aan te wijzen waarvoor deze CRE strategie de meeste
toegevoegde waarde creëert. De CRE strategie van medewerkerstevredenheid zorgt voor de meeste
toegevoegde waarde op de gebieden productiviteit en marketing & verkoop. De CRE strategie van productiviteit
creëert de meeste toegevoegde waarde op de gebieden van kostenreductie en flexibiliteit. De CRE strategie van
flexibiliteit creëert opvallend genoeg de meeste toegevoegde waarde op het gebied van risicobeheersing en niet
op het gebied van flexibiliteit. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat vanwege een mogelijke verandering in vraag
naar het CRE het risico van een overschot of tekort zo veel mogelijk beperkt wordt. De CRE strategie van
waardestijging zorgt voor de meeste toegevoegde waarde op het gebied van rendement. De CRE strategie van
duurzaamheid creëert demeeste toegevoegde waarde op het gebied vanmarketing & verkoop. Uit de resultaten
welke CRE strategie de meeste toegevoegde waarde biedt per gebied kan worden afgeleid dat een aantal
strategieën sterk met elkaar samen hangen. Zo blijkt uit de interviews dat de strategieën van kostenbesparing,
flexibiliteit en de productiviteit met elkaar verbonden zijn. Tussen de CRE strategie van marketing/verkoop en
duurzaamheid bestaat ook een relatie in het praktijkonderzoek, zie figuur 6.6.4.

Figuur 6.6.5 CRE strategie en de toegevoegde waarde van het CREM.
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Sourcing
Aan de CRE adviseurs is gevraagd om aan te geven bij welke CRE strategie het desbetreffende management
onderdeel dient te worden uitbesteed, zie figuur 6.6.6. Wat op valt is dat met name bij de CRE strategie van
kostenbesparing de intensiteit van outsourcing hoog is. De mogelijke oorzaak hiervan is het hoofdmotief voor
outsourcing. De CRE managers hebben reeds aangeven dat het hoofdmotief voor outsourcing kostenbesparing
is. Dat de CRE strategie van flexibiliteit ook genoemd wordt is niet verwonderlijk. Dit omdat wanneer activiteiten
extern ingekocht worden het volume relatief eenvoudig te wijzigen is. Het algemeen management wordt
nauwelijks uitbesteedt vandaar dat slechts twee adviseurs een bepaalde CRE strategie benoemd hebben.

Figuur 6.6.6 Managementonderdelen CREM en mate van outsourcing.

Voor de CRE adviseurs was het lastig om aan te geven welke specifieke taken uitbesteedt dienen te worden op
basis van de CRE strategie. Vandaar dat de vragen met betrekking tot welke van de belangrijkste taken
uitbesteedt dienen te worden niet zijn beantwoordt.

Centralisatie
De resultaten van de CRE adviseurs bij het thema centralisatie zijn niet opgenomen in deze paragraaf. Dit omdat
slechts een respondent een direct verband zag tussen een bepaalde macro organisatiestructuur voor het bedrijf
en een bepaalde CRE strategie. De CRE adviseurs hebben wel een duidelijke mening over de vraag op voor welke
strategie een eigen gecentraliseerde CREM afdeling het belangrijkst is. Het is namelijk voor elke CRE strategie
zeer belangrijk dat er een eigen gecentraliseerde CREM afdeling is.
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Proces management
In figuur 6.6.7 worden de resultaten van de CRE adviseurs weergegeven voor het thema procesmanagement.
Aan de CRE adviseurs is gevraagd, per factor die van invloed is op het procesmanagement aan te geven, voor
welke CRE strategie deze het meest van invloed is. Indien de CRE adviseur meerdere CRE strategieën heeft
benoemd is de weging gedeeld door dit aantal. Indien een CRE adviseur geen strategie heeft benoemd is deze
ook niet meegenomen in de figuur 6.6.7. Wat op valt is net als bij de voorafgaande thema’s de CRE strategieën
van kostenbesparing, productiviteit en flexibiliteit in totaliteit het vaakst genoemd worden.

Bij de CRE strategie van kostenbesparing dient de adviesfunctie van het CREM richting de directie / RvB hoog te
zijn en wordt het gebruik van het CRE doorbelast per benodigd oppervlak. Daarnaast is voor het proces een
standaard dienstenpakket voor het CRE en een goed management informatie systeem (MIS) van belang. Voor de
CRE strategie van marketing en verkoop zijn de rapportages richting de RvB en een standaard dienstenpakket
van belang voor het procesmanagement. Bij de CRE strategie van innovaties is specialistische kennis van de
CREM afdeling voor het procesmanagement belangrijk en wordt het CRE doorbelast op basis van het aantal
benutte werkplekken. Bij de CRE strategie van medewerkerstevredenheid zijn de factoren direct contact met de
directie / RvB en een formeel / informeel netwerk binnen het bedrijf voor het procesmanagement van belang.
Voor de CRE strategie van productiviteit zijn de factoren: rapportages richting de directie / RvB, Direct contact
met directie / RvB en een formeel / informeel netwerk van belang voor het procesmanagement. Het blijkt dat
met name het contact met de directie en op vaste regelmaat rapporteren essentieel zijn bij de CRE strategie van
productiviteit. Bij de CRE strategie van flexibiliteit zijn voor het proces de factoren MIS en een standaard
dienstenpakket van belang. De meningen over de wijze van doorbelasting van het CRE zijn verdeeld bij de CRE
strategie van flexibiliteit. Bij de CRE strategie van waardestijging is vooral specialistische kennis van de CREM
afdeling van belang voor het procesmanagement. Voor de CRE strategie van duurzaamheid is vooral een goed
management informatie systeem (MIS) van belang voor het procesmanagement.

Figuur 6.6.7 Resultaten CRE adviseurs procesmanagement.
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Bedrijfscultuur
De resultaten bij het thema bedrijfscultuur voor de CRE adviseurs staan weergegeven in figuur 6.6.8. Aan de CRE
adviseurs is gevraagd voor welke CRE strategie de impact op de bedrijfscultuur het grootst is. Hiervoor zijn een
aantal CRE strategieën benoemd. De CRE strategie van de productiviteit verhogen, wordt door drie van de vier
respondenten benoemd. Bij welke CRE strategie de gevolgen voor het personeel het grootst zijn wordt wederom
de strategie van productiviteit verhogen het meest benoemd.

Figuur 6.6.8 Resultaten thema bedrijfscultuur CRE adviseurs.

Omslag bedrijfscultuur

Gevolgen voor personeel

1. Kostenbesparing 2. Marketing en verkoop 3. Innovaties

4. Medewerker tevredenheid 5. Productiviteit verhogen 6. Flexibiliteit verhogen

7. Waardestijging CRE 8. Duurzaamheid
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Bijlage 6.7 Overzichtstabel interviews met CRE adviseurs
CR

EM
or
ga
ni
sa
tie

Adviseur JLL C&W CBRE Redept

Bij welke strategie is de focus op operationele activiteiten het grootst? 1 1 5 1

Bij welke strategie is de focus op strategische activiteiten het belangrijkst? 5 4, 6 4, 8 3, 6
Bij welke strategie is het algemeen management het belangrijkste onderdeel binnen
het CREM? 5 x

3, 4,
8 6

Bij welke strategie is het financieel management het belangrijkste onderdeel binnen
het CREM? 1, 6 1 1, 7 6
Bij welke strategie is het asset management het belangrijkste onderdeel binnen het
CREM? 6, 8 x 1, 5 1
Bij welke strategie is het facility management het belangrijkste onderdeel binnen
het CREM? 4, 8 1, 4 4, 5 4

Voor welke strategie is het portofolio management het belangrijkst? 6 7 alle 6

Voor welke strategie is het huur / lease management het belangrijkst? 1 6
1, 4,
5, 6 1

Voor welke strategie is het huisvestingsplanning het belangrijkst? 6 6 4, 5 6

Voor welke strategie is de locatiekeuze het belangrijkst? 2 4, 5, 6 2, 4 4, 5, 8

Voor welke strategie is acquisitie en dispositie het belangrijkst? 6 7
1, 6,

7 1, 6, 7

Voor welke strategie is het onderhoud van het CRE het belangrijkst? 1 1
1, 4,
5, 7 1

Voor welke strategie is de ontwikkeling van nieuw CRE het belangrijkst? x 7, 8 5 3, 5, 8
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
productiviteit? 3, 5 4, 8 5, 6 4, 6
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
kostenreductie? 1, 5 1, 5 1, 5 6, 7
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
risicobeheersing? 6, 8 1, 6 5, 6 1, 6
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
rendement? 1, 5 4, 6 1, 7 1, 7
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
flexibiliteit? 3,6 1, 5 5, 6 1, 5
Welke 2 strategieën creëren de meeste toegevoegde waarde op het gebied van
marketing? 2, 4 3, 8 2, 8 4, 8
Legenda cijfer staan voor CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4
medewerkerstevredenheid, 5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid.
X = onbekend

Adviseur JLL C&W CBRE Redept

CRE Strategie met bijbehorende trede op de evolutie van Joroff et al. (1993):

1. Kostenbesparing 2 2 2 5, 2

2. Marketing en verkoop 4 4 3 1

3. Innovaties 5 4 4 5

4. Medewerkertevredenheid 4 1 4 4, 5

5. Productie 5 1 1 5

6. Flexibiliteit 3 4 4 4, 5

7. Waardestijging CRE 2 4, 5 3 3

8. Duurzaamheid 4 3, 4 5 5
Legenda: 1 Taskmaster, 2 Controller, 3 Dealmaker, 4 Entrepreneur en 5 Business Strategist. De cijfers komen overeen
met de trap van Joroff et al. (1993) die aan elke trede een bijbehorende taakomschrijving heeft gekoppeld.

Tabel 6.7.1 Resultaten interviews thema CREM organisatie CRE adviseurs.
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So
ur
cin

g
Adviseur JLL C&W CBRE Redept
Bij welke strategieën dient het algemeen management van het CRE geoutsourced te
worden? 5 x x 1
Bij welke strategieën dient het financieel management van het CRE geoutsourced te
worden? 1 1 x alle
Bij welke strategieën dient het asset management van het CRE geoutsourced te
worden? 6

3, 7,
8 x 1

Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE geoutsourced te
worden? 1 6 x 1

Bij welke strategieën dient het portofolio management geoutsourced te worden? x x alle x

Bij welke strategieën dient het huur / lease management geoutsourced te worden? x alle x 1

Bij welke strategieën dient het huisvestingsplanning geoutsourced te worden? x 5 alle niet

Bij welke strategieën dient de keuze voor een locatie geoutsourced te worden? x alle alle niet
Bij welke strategieën dient acquisitie en dispositie van het CRE geoutsourced te
worden? x 7 alle alle

Bij welke strategieën dient het onderhoud van het CRE geoutsourced te worden? x x alle alle
Bij welke strategieën dient het facility management van het CRE geoutsourced te
worden?

1 t/m
8 4, 5 1 alle

Bij welke strategieën dient de ontwikkeling van nieuw CRE geoutsourced te
worden? x 7 x alle

Bij welke strategieën dienen alle CREM activiteiten geoutsourced te zijn? x 4, 5 x 6

Bij welke strategieën zijn strategische partners het belangrijkst? x x x 1, 6
Legenda cijfer staan voor CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4
medewerkerstevredenheid, 5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid.
X = onbekend

Tabel 6.7.2 Resultaten interviews thema Sourcing CRE adviseurs.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Adviseur JLL C&W CBRE Redept
Voor welke strategieën is de functionele organisatie structuur het meest
geschikt? 1 1, 4, 5 x x

Voor welke strategieën is de divisie organisatie structuur het meest geschikt? 5
alle

behalve 7 x x

Voor welke strategieën is de matrix organisatie structuur het meest geschikt?
4, 7,

8 1, 4, 5 x x
Voor welke strategieën is de multinationale organisatie structuur het meest
geschikt? 2, 3 x x x

Voor welke strategieën is de project organisatie structuur het meest geschikt? 5 x x x

Bij welke strategieën is het belangrijk dat er een eigen gecentraliseerde CREM
afdeling is?

alle
behal
ve 7 4, 5 alle alle

Legenda cijfer staan voor CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4
medewerkerstevredenheid, 5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid. X
= onbekend

Tabel 6.7.3 Resultaten interviews thema Centralisatie CRE adviseurs.
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Pr
oc
es
m
an
ag
em

en
t

Adviseur JLL C&W CBRE Redept
Bij welke strategie is het belang van rapportages naar RvB of directie het
grootst? 5 2 1, 5, 6, 7 x

Bij welke strategie is direct contact met de directie of RvB het belangrijkst? 5 x 4 1, 5
Voor welke strategie is het belang van formeel en informeel netwerk het
grootst? 5 4, 5 alle alle

Bij welke strategie is de advies functie van het CREM het grootst? x 1 1, 7 x

Voor welke strategie is belang van specialistische kennis het hoogst? 5 3 7 6, 7

Bij welke strategie is het goed management informatiesysteem het belangrijkst? 6 8 1, 5, 6 1, 6
Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per werkplek? 3 6

geen
verschil 6

Welke strategie is het meest geschikt om het gebruik van het CRE door te
berekenen per oppervlakte? 6 1

geen
verschil 1

Bij welke strategie is het belang van een standaard dienstverlening het grootst? 6 1 2 4, 5, 6
Legenda cijfer staan voor CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4
medewerkerstevredenheid, 5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8 duurzaamheid. X
= onbekend

Tabel 6.7.4 Resultaten interviews thema Procesmanagement CRE adviseurs.

Cu
ltu

ur

Adviseur JLL C&W CBRE Redept

Bij welke strategie is er een omslag in de bedrijfscultuur benodigd? 5 3, 6, 8
3, 5, 6,

8
2, 3, 4,

5, 8

Bij welke strategie zijn de gevolgen voor het personeel het grootst? 5 5, 6 1, 3 5
Legenda cijfer staan voor CRE strategie: 1 kostenbesparing, 2 marketing en verkoop, 3 innovaties, 4
medewerkerstevredenheid, 5 productie verhogen, 6 flexibiliteit verhogen, 7 waardestijging CRE en 8
duurzaamheid. X = onbekend

Tabel 6.7.5 Resultaten interviews thema bedrijfscultuur CRE adviseurs.
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Bijlage 6.8 Crosscase analyse CRE managers
De resultaten van de interviews met de CRE managers uit het praktijkonderzoek worden in deze bijlage 6.8
geanalyseerd worden op een mogelijke relatie tussen de CRE strategie en de organisatie van het CREM. Deze
crosscase analyse van de CRE managers wordt tevens vergeleken met de resultaten van de CRE adviseurs. Dit
zodat inzichtelijk gemaakt kan worden of de visie van de CRE adviseurs overeenkomt met de CREM afdelingen
in de praktijk. De crosscase analyse zal plaatsvinden aan de hand van het theoretisch kader uit paragraaf 4.1.

CREM organisatie
Bij de focus op strategische of operationele activiteiten is er een tegenstrijdigheid tussen beide interviews. Van
de zes CRE managers die de CRE strategie van kostenbesparing nastreven zijn er namelijk vier die aangeven een
strategische focus op activiteiten te hebben. Dit is tegenstrijdig met de resultaten van de CRE adviseurs die
aangeven dat bij de CRE strategie van kostenbesparing de focus op operationele activiteiten het grootst dient te
zijn. Een mogelijke oorzaak van de meer strategische focus op activiteiten van de CRE managers is dat zij
aangeven voornamelijk de houding van Dealmaker of Entrepreneur nastreven. Bij deze houdingen hoort namelijk
een strategische focus op activiteiten.

In figuur 6.8.1 is per CRE strategie in verhouding weergegeven welke houding de CREM afdeling in de evolutie
van het CREM heeft. In deze figuur zijn ook de secundaire strategieën meegenomen omdat er anders slechts
over de strategie van kostenbesparing, medewerkerstevredenheid en flexibiliteit een analyse gemaakt kan
worden. De weging van de secundaire CRE strategie is identiek aan de hoofd CRE strategie. Indien er meerdere
secundaire CRE strategieën van toepassing zijn wordt de weging van deze secundaire CRE strategieën gedeeld
door het desbetreffende aantal. In vergelijking met figuur 6.6.2 komt de houding in de evolutie van het CREM
die de CREM managers zichzelf toe bedelen niet overeen met het advies van de CRE adviseurs uit bijlage 6.6.
Een mogelijke oorzaak hiervan is dat de meerderheid van de CRE managers de houding van dealmaker en
entrepreneur gekozen hebben. De CRE strategie van waardestijging wordt door geen enkele CREM afdeling
toegepast vandaar dat deze geen waarde heeft in figuur 6.8.1.

Figuur 6.8.1. Hoofd en secundaire CRE strategie en de evolutie van het CREM volgens Joroff et al. (1993).

1. Kostenbesparing

2. Marketing en verkoop

3. Innovaties

4. Medewerkerstevredenheid

5. Productiviteit

6. Flexibiliteit

7. Waardestijging CRE

8. Duurzaamheid

Taskmaster Controller Dealmaker Entrepreneur Business Strategist
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Het belang van de vier management onderdelen van het CREM is weergegeven in figuur 6.8.2 voor de CRE
managers en in figuur 6.8.3 voor de CRE adviseurs. De CRE strategieën van kostenbesparing,
medewerkerstevredenheid en flexibiliteit worden alleen weergeven omdat de overige CRE strategieën niet als
hoofdstrategie zijn toegepast door de exemplarische voorbeelden. De secundaire CRE strategieën worden niet
meegenomen omdat de invloed van het belang per management onderdeel van een secundaire CRE strategie
verwaarloosbaar is.

Wat op valt is dat bij de CRE strategie van kostenbesparing het belang van het algemeen management hoger
scoort dan het belang van het financieel management. Dit is mogelijk te verklaren doordat de CRE managers met
name gericht zijn op strategische activiteiten. De CRE adviseurs geven aan dat het financieel en asset
management de hoogste scores zouden moeten krijgen bij de CRE strategie van kostenbesparing. Dit is in
overeenstemming met de verwachting uit de bestaande onderzoeken. Het probleem van de overige twee CRE
strategieën is dat deze slechts eenmaal als hoofdstrategie worden toegepast door de exemplarische
voorbeelden. Vandaar de externe validiteit van figuur 6.8.2 voor deze CRE strategieën laag is. Het advies van de
CRE adviseurs staat wel in de lijn met de verwachting. Bij de CRE strategie van medewerkerstevredenheid is
namelijk het facility management het belangrijkste onderdeel. Dit is mogelijk te verklaren doordat het facility
management het meest merkbaar is voor de medewerkers van het desbetreffende bedrijf. Wat verder opvalt is
dat bij de CRE strategie van flexibiliteit zowel door de CRE managers als door de CRE adviseurs geen onderscheid
wordt gemaakt in belang per management onderdeel.

Figuur 6.8.2 Belang management onderdelen
CREM per CRE strategie, CRE managers.

Figuur 6.8.3 Belangrijkste management onderdeel CREM
per CRE strategie, CRE adviseurs.
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Voor de CRE managers is in figuur 6.8.4 per toegepaste CRE strategie uitgezet in welke mate de CRE managers
zich verantwoordelijk voelen voor de belangrijkste taken in het CREM. Het probleem is alleen dat de omvang van
het praktijkonderzoek beperkt is. Zo zijn er maar vijf respondenten met de hoofdstrategie van kostenbesparing
enmaar een respondent met respectievelijk de CRE strategie vanmedewerkerstevredenheid en flexibiliteit. Wat
wel op valt in figuur 6.8.4 is dat de taken portfolio management, huur/lease management en locatie keuze de
belangrijkste taken zijn bij de CRE strategie van kostenbesparing. Dit is mogelijk te verklaren doordat deze taken
een onderlinge relatie met elkaar hebben. Bij het advies uit figuur 6.8.3 valt op dat bij de CRE strategie van
kostenbesparing het onderhoud als belangrijkste taak beschouwd wordt. Een mogelijke verklaring voor het
verschil tussen beide interviewgroepen, is dat de CRE managers het onderhoud volledig uitbesteed hebben en
deze taak daarom niet tot de belangrijkste activiteiten behoort. Bij de CRE strategie van
medewerkerstevredenheid is in de interviews met de CRE managers het huur/lease management het meest van
belang. Het advies van de CRE adviseurs, die deelgenomen hebben aan het praktijkonderzoek verschilt, hier is
namelijk het facilitymanagement het belangrijkste aspect.

Het advies van de CRE adviseurs sluit aan op de verwachting terwijl de uitslag van de CRE managers niet aansluit
op de verwachting. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze hoofd CRE strategie slechts door een
respondent wordt toegepast. Voor de CRE strategie van flexibiliteit is het advies dat huisvestingsplanning en
beleid de meeste aandacht verdient. Bij de CREM afdelingen die dienen als exemplarische voorbeelden, is er
geen taak die significant hoger scoort als de andere. Het verschil tussen het advies en de resultaten van de CRE
managers is mede te verklaren door de vraagstelling. Aan de CRE managers is namelijk gevraagd in welke mate
men zich verantwoordelijk voelt voor de desbetreffende taak. Terwijl aan de CRE adviseurs is gevraagd voor
welke strategie de desbetreffende taak het belangrijkst is. De mate van verantwoordelijkheid kan namelijk ook
worden beïnvloed door de mate waarin de desbetreffende activiteit uitbesteed is.

Figuur 6.8.4 De mate van verantwoordelijkheid per taak verdeelt per toegepaste CRE strategie.
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De toegepaste CRE strategie is verder vergeleken met het gebied waarop het CREM de meeste toegevoegde
waarde creëert, zie figuur 6.8.5. Indien een respondent twee gebieden aangeeft wordt de weging van het
antwoord gedeeld door twee. Wat op valt is dat de CRE managers aangeven de meeste toegevoegde waarde te
creëren op het gebied van kostenreductie. De resultaten met betrekking tot de toegevoegde waarde van het
CREM van de CRE managers voor de strategieën kostenbesparing en flexibiliteit komen overeen met het advies
van de CRE adviseurs. De verwachting bij de CRE strategie van de medewerkerstevredenheid verschilt wel met
het praktijkonderzoek. De verwachting is dat bij deze CRE strategie het CREM de meeste toegevoegde waarde
creëert op het gebied van de productiviteit terwijl de desbetreffende CRE manager aangeeft de meeste
toegevoegde waarde te creëren op het gebied van kostenreductie.

Figuur 6.8.5 Gebied waarop het CREM de meeste toegevoegde waarde creëert per CRE strategie.

Sourcing
In figuur 6.8.6 wordt weergeven per hoofd CRE strategie het aantal CRE managers dat een bepaald motief voor
het outsourcen van activiteiten kiest. Wat op valt is dat kostenbesparing en toegang tot specialistische kennis de
belangrijkste motieven zijn tot het outsourcen van activiteiten. Dit geldt ook voor de CRE strategie van
kostenbesparing, hier zijn de motieven van outsourcing voornamelijk toegang tot specialistische kennis en
kostenbesparing. Het motief voor het outsourcen van activiteiten is kostenbesparing en efficiëntie, dit staat in
lijn met de verwachting, bij het toepassen van de CRE strategie kostenbesparing. Bij de overige twee CRE
strategieën medewerkerstevredenheid en flexibiliteit zijn geen uitspraken te doen vanwege het lage aantal
respondenten per strategie.

Figuur 6.8.6 Motief voor outsourcen activiteiten CRE managers per CRE strategie.
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In figuur 6.8.7 wordt weergegeven welk percentage CRE managers de desbetreffende taken uitbesteden. Wat
op valt is dat de CRE managers met de CRE strategie van kostenbesparing de meeste taken outsourcen. Tevens
is op te merken dat de taken onderhoud en facilitymanagement door iedere CRE manager zijn uitbesteedt. Deze
resultatenmet betrekking tot het thema Sourcing komen overeenmet het advies van de CRE adviseurs, zie figuur
6.8.6. Het advies van de CRE adviseurs laat duidelijk zien dat de intensiteit van outsourcing het grootst is bij de
strategie van kostenbesparing.

Figuur 6.8.7 Intensiteit van outsourcing per toegepaste CRE strategie.

In figuur 6.8.8 wordt het percentage CRE managers weergegeven dat op het desbetreffende niveau taken
uitbesteedt. Het blijkt dat vooral de operationele activiteiten worden uitbesteedt. De tactische taken worden
ook uitbesteed maar de daadwerkelijke beslissingen worden intern genomen. Vandaar dat bij de CRE strategie
van kostenbesparing de helft van de respondenten aangeeft taken op het tactische niveau te outsourcen. Het
advies van de CRE adviseurs komt goed overeen met de praktijk. Het advies is namelijk alle taken op het
operationele niveau en tactische niveau uit te besteden.

Figuur 6.8.8 Niveaus waarop outsourcing plaats vindt per toegepaste CRE strategie.
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Centralisatie
De resultaten van de CRE managers laten nog geen directe relatie zien tussen het thema centralisatie en de
toegepaste CRE strategie. Dit is mogelijk te verklaren door het lage aantal respondenten in het
praktijkonderzoek. Het merendeel van de CRE adviseurs zagen ook geen directe relatie tussen de toegepaste
CRE strategie en de macro organisatiestructuur van het bedrijf. De relatie tussen de CRE strategie en macro
organisatiestructuur van het bedrijf wordt daarom niet opgenomen in de crosscase analyse. Vanuit de theorie
bestaat er mogelijk wel een mogelijke relatie tussen de organisatiestructuur van het CREM en de toegepaste
CRE strategie. Deze mogelijke relatie zal in paragraaf 6.3 bij het opstellen van een model nader toegelicht
worden.

Procesmanagement
In figuur 6.8.9 wordt het percentage CRE managers weergegeven, dat de desbetreffende factor toepast in het
procesmanagement. Wat op valt bij het procesmanagement van de CRE managers is dat iedere CREM afdeling
een standaard dienstenpakket hanteert voor het CRE, zie figuur 6.8.9. Verder is het lastig om verschillen op het
procesmanagement per toegepaste CRE strategie toe te lichten. Dit komt doordat het aantal exemplarische
voorbeelden in het uitgevoerde praktijkonderzoek voor de toegepaste CRE strategie van medewerkers
tevredenheid en flexibiliteit klein is. Indien de resultaten van de CRE managers vergeleken worden met de CRE
adviseurs voor de CRE strategie van kostenbesparing valt op dat de wijze van doorbelasting per oppervlakte
overeenkomt. Het belang van de adviesfunctie van het CREM en belang van een MIS komen ook overeen met
het advies en de praktijk, zie figuur 6.8.7.

Figuur 6.8.9 Procesmanagement CRE managers per toegepaste CRE strategie.
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Bijlage 6.9 Evaluatiemodellen CRE strategie & organisatie CREM
Bijlage 6.9 geeft de opgestelde modellen voor de overige CRE strategieën weer. Het model voor de CRE strategie
van kostenbesparing wordt weergegeven in paragraaf 6.3. In figuur 6.9.1 is het model voor de organisatie van
het CREM ingevuld voor de implementatie van de CRE strategie van marketing en verkoop. In tabel 6.9.1 wordt
een toelichting gegeven op elke factor uit het figuur.

Figuur 6.9.1 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie marketing & verkoop.

CRE strategie van marketing & verkoop

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch

De focus op activiteiten bij de strategie van marketing en verkoop dient
strategisch te zijn, omdat deze CRE strategie op corporate branding
berust waarbij het zeer belangrijk is dat het imago van het bedrijf terug
komt in de huisvesting.

Positie in de evolutie
van het CREM Entrepreneur

Bij de CRE strategie van marketing en verkoop dient het CRE een
verlengstuk te zijn van de algemene bedrijfsstrategie. Vandaar dat de
houding van de CREM afdeling die van Entrepreneur of Business
Strategist dient te zijn. Zodat de bedrijfsmissie centraal staat bij alle
besluiten die genomen worden door het CREM

Business Strategist

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Algemeen
management

Bij het belang van de vier management onderdelen van de CRE strategie
marketing en verkoop is het belang van het algemeen management het
grootst. Dit omdat er op hoog niveau met het bestuur dient
samengewerkt te worden om de bedrijfsmissie centraal te stellen.
Vervolgens is het asset management het belangrijkst omdat de locatie,
de lay out van het pand en investeringen bepalend zijn voor het imago
van het CRE.

Asset management
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Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

De locatie keuze is voor de strategie van marketing en verkoop zeer
belangrijk omdat de locatie een grote invloed heeft op het imago van
het CRE. Het portfolio management is ook een zeer belangrijk onderdeel
van het CREM, dit omdat het type panden, dat geselecteerd wordt ook
voor een groot deel het imago bepalen. De ontwikkeling van nieuw CRE
is met deze taak verwant vandaar dat de CRE managers bij deze
strategie zich hier ook zeer verantwoordelijk voor dienen te voelen. Het
onderhoud en het facilitymanagement zijn natuurlijk ook beeld
bepalend maar deze taken zijn grotendeels uitbesteedt vandaar dat de
score op verantwoordelijkheid lager is.

Locatie keuze
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Toegevoegde waarde
CREM

Marketing en
relaties

De CRE strategie van marketing en verkoop creëert de meeste
toegevoegde waarden op het gebied van marketing en relaties. Dit
omdat het CRE ingezet wordt als reclame object voor de onderneming.

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Specialistische
kennis

Bij de CRE strategie van marketing en verkoop dient het hoofdmotief
achter outsourcing het verkrijgen van specialistische kennis. Het
verkrijgen van specialistische kennis is met name belangrijk op het
gebied van marketing vanwege de dynamische markt.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huur / lease
management

Het aantal taken dat bij de CRE strategie van marketing en verkoop
uitbesteedt dient te worden, is lager als bij de CRE strategie van
kostenbesparing. Dit omdat het voor externe partijen lastiger is om het
bedrijfsimago te vertegenwoordigen. Zo worden de taken waar het
CREM zich het meest verantwoordelijk voor dient te voelen niet
uitbesteedt aan externe partijen. De werkzaamheden met een
operationeel karakter zoals het facilitymanagement en het onderhoud
zijn wel geschikt om uit te besteden aan externe partijen

Onderhoud
Facility
management

Niveaus geschikt voor
outsourcing.

Operationeel Outsourcing bij deze CRE strategie dient met name plaats te vinden op
het operationele niveau. Op het tactische niveau dienen ook nog
activiteiten uitbesteedt te worden omdat de CREM afdeling de houding
van Business Strategist dient na te streven.

Tactisch

Sourcing (strategische
partners) Ja

Bij een strategische focus op activiteiten en een houding als business
strategist zijn strategische partners onmisbaar. Deze strategische
partners kunnen namelijk activiteiten op het tactische en operationele
niveau zeer efficiënt uitvoeren.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM
Boven
bedrijfsdivisies

De CREM afdeling dient boven de bedrijfsdivisies/ bedrijfsonderdelen te
staan slechts zo kan de CREM afdeling voldoende invloed uitoefenen om
ervoor te zorgen dat alle CRE panden in lijn staan met de algemene
bedrijfsstrategie.

Organisatiestructuur
CREM

Markt / Klant CRE
model

Bij de CRE strategie van marketing en verkoop is de relatie tussen de
CREM afdeling en de eindgebruiker erg belangrijk. Alleen door
voldoende contact met de eindgebruiker wordt duidelijk of het
gewenste imago van het CRE bereikt wordt. Aangezien de marketing
strategie vaak per regio verschilt is het eventueel aan te raden om de
CREM afdeling ook op te splitsen per regio.

Regionaal

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Adviesfunctie CREM Zeer hoog
De adviesfunctie van het CREM is zeer belangrijk aangezien de mogelijk
verkoop en acquisitie van bedrijfsonderdelen direct effect heeft op het
imago van het CRE.

Algemene
bedrijfsstrategie Zeer belangrijk

Bij de CRE strategie van marketing en verkoop is inzicht in de algemene
bedrijfsstrategie zeer belangrijk omdat er anders een mismatch kan
ontstaan tussen de algemene bedrijfsstrategie en het CRE in de
portefeuille.

Standaard
dienstverlening CRE Hoog

Het belang van een standaard dienstverlening bij de CRE strategie van
marketing en verkoop is hoog omdat er geen verschillen mogen
ontstaan in de kwaliteit en faciliteiten van het CRE. Deze verschillen
zouden namelijk een negatief effect hebben op het gewenste imago van
het bedrijf.

Tabel 6.9.1 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.1 voor de CRE strategie van marketing en verkoop.
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In figuur 6.9.2 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM ingevuld bij de CRE strategie van
innovaties. In tabel 6.9.2 wordt een toelichting gegeven op elke factor uit het figuur.

Figuur 6.9.2 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de van de CRE strategie innovaties.

CRE strategie van innovaties

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch

Bij de CRE strategie van innovatie dient de CREM afdeling een
strategische focus op activiteiten te hebben. Deze CRE strategie past
volgens de CRE adviseurs uit het praktijkonderzoek, het best bij de
houding van Business Strategist.

Positie in de evolutie
van het CREM

Entrepreneur De houdingen van Entrepreneur en Business Strategist passen het beste
bij de CRE strategie van innovaties. Dit staat in lijn met het advies van
de CRE adviseurs. Deze houdingen houden in dat alles in het teken van
het voorstuwen van de bedrijfsmissie staat.Business Strategist

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Algemeen
management

Het algemeen management en het asset management verdienen de
meeste aandacht. Dit omdat voor het implementeren van innovaties
veel projecten opgestart en gemanaged dienen te worden. Het assetAsset management
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managemeent implementeert de innovaties terwijl het algemeen
management grip houdt op de kosten en de benodigde implementatie
duur. Dat het belang van het asset management en het algemeen
management het grootst is bij een strategische focus op activiteiten,
staat in lijn met het management model van De Jonge (1996).

Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Onderhoud De CRE strategie van innovaties vereist een grote mate van
verantwoordelijkheid voor de taken onderhoud en de ontwikkeling van
nieuw CRE. Dit omdat het implementeren van nieuwe innovaties veel
planning en investeringen vereist in de portefeuille. Vandaar dat de
ontwikkeling van nieuw CRE en rennovaties belangrijk zijn bij de CRE
strategie van innovatie.

Ontwikkeling van
nieuw CRE

Toegevoegde waarde
CREM

Productiviteit
De toegevoegde waarde van innovaties is het grootst op het gebied van
de productiviteit. Tevens creëert deze CRE strategie nog toegevoegde
waarde op het gebeid van marketing en verkoop. Dit is bijvoorbeeld het
geval indien het imago van het bedrijf innovatief is.

Marketing /
Relaties

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Specialistische
kennis

Het hoofdmotief voor outsourcing bij de CRE strategie van innovaties is
het verkrijgen van specialistische kennis. Deze kennis is nodig voor het
succesvol implementeren van innovaties.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Acquisitie /
dispositie van CRE

De taken acquisitie en dispositie van het CRE, onderhoud en
ontwikkeling van nieuw CRE zijn geschikt voor outsourcing omdat hier
het belang van specialistische kennis voor deze taken zeer hoog is bij de
CRE strategie van innovatie. Het facility management is verder ook
geschikt om uit te besteden omdat het hier met name gaat om
operationele activiteiten.

Onderhoud
Facility
management
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Niveaus geschikt voor
outsourcing. Operationeel

Bij de houdingen van Entrepreneur en Business Strategist dienen de
operationele en tactische zaken uitbesteedt te worden. Bij de CRE
strategie van innovaties is dit zeker van toepassing vanwege het belang
van specialistisch kennis die noodzakelijk is om de innovaties te
implementeren.

Tactisch

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM

Boven de divisies

De CREM afdeling dient boven de divisies in de macro
organisatiestructuur te staan alleen op de wijze heeft de CREM afdeling
voldoende zeggenschap om innovaties in het CRE bij elke bedrijfsdivisie
/ bedrijfsonderdeel te implementeren.

Organisatiestructuur
CREM

Proces De proces organisatiestructuur is met name geschikt bij de CRE
strategie van Innovaties. Dit omdat het CRE gekoppeld is aan een
lifecycle waardoor er constant gemonitord wordt of het CRE zich in
goede conditie bevindt. Het is door de nadruk te leggen op het proces
van het aanbieden van CRE ook makkelijker om innovaties / nieuw
beleid te implementeren. De organisatiestructuur van klant / markt is
ook zeer geschikt als organisatiestructuur bij de CRE strategie van
innovaties. Dit omdat bij deze structuur veel specialistische kennis
aanwezig is en project afdelingen die nieuwe innovaties kunnen
implementeren.

Klant / markt

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Adviesfunctie CREM Hoog

De Advies functie van het CREM richting de directie / RvB is zeer
belangrijk bij de CRE strategie van innovaties. Dit omdat de directie /
RvB voldoende steun en middelen beschikbaar moeten stellen voor het
succesvol implementeren van deze innovaties.

Algemene
bedrijfsstrategie Zeer belangrijk

Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie is voor het procesmanagement
zeer van belang. Alleen op deze wijze kan de vraag en aanbod op elkaar
worden afgestemd en worden er geen overbodige investeringen in de
CRE portfolio gedaan.

Doorbelasting gebruik
CRE Werkplek

Het doorbelasten van het gebruik van het CRE kan bij de CRE strategie
van innovaties het best plaats vinden door middel van het aantal
werkplekken. Dit omdat door de implementatie van innovaties de
mogelijke benodigde oppervlakte per werkplek kan afnemen.

Tabel 6.9.2 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.2 voor de CRE strategie van innovaties.
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In figuur 6.9.3 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM weergegeven bij de CRE strategie van
medewerkerstevredenheid. In tabel 6.9.3 wordt een toelichting gegeven op elke factor uit het onderstaande
figuur.

Figuur 6.9.3 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie medewerkerstevredenheid.

CRE strategie van medewerkerstevredenheid

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Operationeel
De focus op activiteiten dient operationeel te zijn bij de CRE strategie
van medewerkerstevredenheid dit omdat het facility management
een van de belangrijkste onderdelen is.

Positie in de evolutie
van het CREM

Entrepreneur

Ondanks de operationele focus wordt er toch de houding van
Entrepreneur geadviseerd. Dit omdat bij deze CRE strategie niet alleen
de korte termijn van belang is, maar ook zeker de lange termijn.
Tevens dienen er strategische keuzes gemaakt te worden wat betreft
de locatie en de panden uit de CRE portfolio

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Facilitymanagement Het belangrijkste management onderdeel bij de CRE strategie van
medewerkerstevredenheid is het facility management. Dit omdat het
facility management het meest merkbaar is voor de individuele
medewerker vandaar dat op dit management onderdeel de grootste
stijging in medewerkerstevredenheid behaald kan worden.
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Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Huisvestingsplanning
en beleid

De CREM afdeling dient zich het meest verantwoordelijk te voelen
voor de activiteiten die de grootste invloed hebben op de
medewerkerstevredenheid. Hierbij is zoals reeds toegelicht het facility
management essentieel. Tevens speelt de locatiekeuze een
belangrijke rol in de medewerkerstevredenheid. Het
facilitymanagement hangt sterk samen met de huisvestingsplanning
vandaar dat deze activiteit ook belangrijk is voor de medewerkers
tevredenheid.

Locatie keuze

Facility management

Toegevoegde waarde
CREM

Productiviteit De CRE strategie van medewerkerstevredenheid creëert de meeste
toegevoegde waarde op het gebied van productiviteit en
bedrijfscultuur. De productiviteit zal toenemen omdat de
medewerkerstevredenheid stijgt waardoor ook de loyaliteit en het
commitment van de medewerkers toeneemt. Dit heeft ook positieve
gevolgen voor de bedrijfscultuur omdat gemotiveerde medewerkers
zich meer zullen inzetten voor het algemene bedrijfsresultaat.

Bedrijfscultuur

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Flexibiliteit De drijfveer achter het outsourcen van activiteiten bij de CRE strategie
van medewerkerstevredenheid is flexibiliteit en specialistische kennis.
Flexibiliteit omdat op deze wijze geleverde diensten makkelijker aan
te passen zijn aan de wensen van de medewerkers. Specialistische
kennis is van belang om de juiste wijzigingen door te voeren die leiden
tot een hogere medewerkerstevredenheid.

Specialistische kennis

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huisvestingsplanning
en beleid

Ondanks dat het facilitymanagement de belangrijkste activiteit is bij
de CRE strategie van medewerkerstevredenheid dient deze activiteit
wel uitbesteedt te worden. Dit heeft te maken met de drijfveer achter
outsourcing namelijk specialistische kennis en flexibiliteit. Verder geldt
deze argumenten ook voor de taken huisvestingsplanning & beleid en
het onderhoud.

Facility management

Onderhoud

Niveaus geschikt voor
outsourcing. Operationeel

De meer operationele activiteiten als het facilitymanagement en het
onderhoud worden uitbesteed. Vandaar dat er met name outsourcing
plaatsvindt op het operationele niveau.

Sourcing (strategische
partners)

Zeer belangrijk

Omdat flexibiliteit en specialistische kennis bij de CRE strategie van
medewerkerstevredenheid van belang is dient er gebruik gemaakt te
worden van strategische partners. De samenwerkingsverbanden
leiden tot een hoger niveau van dienstverlening waardoor de
medewerkerstevredenheid zal toenemen.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM

Gelijk met divisies

De positie van de CREM afdeling dient gelijk te zijn met die van de
divisies / bedrijfsonderdelen. Dit omdat alleen op deze wijze er
voldoende overleg plaats vindt en er geen veranderingen worden
opgelegd.

Organisatiestructuur
CREM Klant / markt

De klant / markt organisatie structuur voor de CREM afdeling is met
name geschikt bij de CRE strategie vanmedewerkerstevredenheid. Dit
omdat er vaste contact personen zijn die de wensen van de individuele
divisies in kaart brengen.

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t Direct contact directie

/ RvB Belangrijk
Voor het proces management is direct contact met de directie / RvB
van belang omdat de CREM afdeling op deze wijze nieuw beleid kan
adviseren dat leidt tot een stijging in de medewerkerstevredenheid.

(In)Formeel netwerk Zeer belangrijk
Het belang van een goed formeel en informeel netwerk binnen het
bedrijf is hoog. Omdat hierdoor de CREM afdeling goed op de hoogte
kan blijven van individuele wensen en mogelijke problemen.

Standaard
dienstverlening CRE Belangrijk

Voor het proces management is een standaard diensten pakket van
belang. Dit omdat er zo geen verschillen ontstaan tussen de
beschikbare diensten en faciliteiten in de CRE portfolio.

Be
dr
ijf
sc
ul
t.

impact op
bedrijfscultuur hoog

De impact op de bedrijfscultuur is hoog maar deze is wel positief.
Doordat er gewerkt wordt aan een hogere medewerkerstevredenheid
zal de motivatie en commitment van de medewerkers toenemen.

Tabel 6.3.3 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.3 voor de CRE strategie van medewerkerstevredenheid.
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In figuur 6.9.4 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM weergegeven bij de CRE strategie van
productiviteit. In tabel 6.9.4 wordt een toelichting gegeven op elke factor uit het onderstaande figuur.

Figuur 6.9.4 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie productiviteit.

CRE strategie van productiviteit

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch
De focus op activiteiten dient bij de CRE strategie van productiviteit
strategisch te zijn. Dit is in overeenstemming met de aanbevolen
houding namelijk die van Business Strategist.

Positie in de evolutie
van het CREM Business Strategist

De houding van Business Strategist past het beste bij de CRE strategie
van innovaties. Dit staat in lijn met het advies van de CRE adviseurs.
Deze houding houdt in dat alles in het teken van het voorstuwen van
de bedrijfsmissie staat.

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Algemeen
management

Het algemeen management is het belangrijkste management
onderdeel bij de CRE strategie van productiviteit. Dit omdat het
algemeen management de overige management onderdelen strak
moet sturen op de afgesproken doelstellingen.
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Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

De taken waar de CREM afdeling zich het meest verantwoordelijk voor
dient te voelen bij de CRE strategie van productiviteit zijn het portfolio
management en de ontwikkeling van nieuw CRE. Het portfolio
management is belangrijk omdat alleen die panden in de portfolio
dienen te blijven, die goed presteren op het gebied van productiviteit.
De ontwikkeling van nieuw CRE met nieuwe innovaties is ook van
belang om ervoor te zorgen dat de productiviteit stijgt.

Ontwikkeling van
nieuw CRE

Toegevoegde waarde
CREM

Productiviteit De CRE strategie van productiviteit biedt de meeste toegevoegde
waarde op de gebieden productiviteit en rendement. Dat het
rendement toe neemt is uiteraard een gevolg van de gestegen
productiviteit.

Rendement

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Specialistische
kennis

De drijfveer achter outsourcing is tweeledig, enerzijds is de drijfveer
specialistische kennis die benodigd is om de productiviteit te verhogen
anderzijds is kostenreductie/efficiëntie een drijfveer achter
outsourcing omdat externe partijen in staat zijn vanwege o.a.
schaalvoordelen en specialistische kennis om de kosten te verlagen.

Kostenreductie /
efficiëntie

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huur / lease
management

Omdat de strategische focus hoog dient te zijn bij de CRE strategie van
productiviteit dienen meer operationele taken zoals onderhoud en
facilitymanagement uitbesteedt te worden aan externe partijen. Deze
partijen hebben zoals reeds eerder toegelicht schaalvoordelen en
specialistische kennis waardoor de efficiëntie en de productie kan
toenemen.

Huisvestingsplanning
en beleid
Onderhoud

Facility management
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Sourcing (strategische
partners) Belangrijk

Samenwerkingsverbanden met externe partijen zijn belangrijk omdat
zo de specialistische kennis kan toenemen en de productiviteit kan
stijgen.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM

Boven de divisies

De positie van de CREM afdeling in de macro organisatiestructuur van
het bedrijf dient boven de overige bedrijfsdivisies / bedrijfsonderdelen
te staan. Alleen zo heeft het CREM voldoende invloed om innovaties
in het CRE te implementeren die de productiviteit ten goede komen.

Organisatiestructuur
CREM Proces

De organisatiestructuur voor het CREM die past bij de CRE strategie
van productiviteit is de proces structuur. Deze proces structuur staat
namelijk volledig in het teken van de vraag en aanbod van het CRE.
Door de nadruk te leggen op het proces kan de vraag en aanbod van
het CRE optimaal afgestemd worden op de productie van het bedrijf.

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Rapportage prestaties
van CRE Zeer belangrijk

Rapportages richting de directie over de prestaties van het CRE zijn
zeer belangrijk aangezien op de wijze gemonitord dient te worden of
de genomen besluiten en investeringen een positieve invloed hebben
gehad op de productiviteit van de bedrijfsdivisies.

Direct contact directie
/ RvB Belangrijk Direct contact met de directie / RvB is bij de CRE strategie van

productiviteit zeer belangrijk. Dit komt doordat het proces van vraag
en aanbod van het CRE afgestemd dient te worden op de lange termijn
strategie van het bedrijf. Alleen op deze wijze kan de CREM afdeling
de houding van Business Strategist aannemen en de bedrijfsmissie
centraal stellen.

Algemene
bedrijfsstrategie Zeer belangrijk

Management
informatie systeem Belangrijk

Een goed management informatie systeem (MIS) is bij de CRE
strategie van productiviteit van belang om de prestaties van het CRE
op een goede manier te rapporteren naar de directie / RvB.

(In)Formeel netwerk Hoog
Het belang van een formeel en informeel netwerk is hoog omdat
alleen op deze wijze de benodigde wijzigingen snel geïmplementeerd
en geëvalueerd kunnen worden.]

Specialistische kennis Hoog
Het belang van specialistische kennis is hoog omdat alleen met behulp
van kennis over de specifieke productieprocessen de productiviteit
van het bedrijf verbeterd kan worden.

Be
dr
ijf
sc
ul
t.

Impact op bestaande
personeel Hoog

De impact op de bedrijfscultuur is hoog omdat de bestaande
medewerkers het werktempo zullen moeten verhogen, of dat door
innovaties in het productieproces er minder medewerkers benodigd
zijn of dat deze ander type werkzaamheden dienen te verrichten.

Tabel 6.9.4 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.4 voor de CRE strategie van productiviteit.
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In figuur 6.9.5 wordt het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM weergegeven bij de CRE strategie
van flexibiliteit. In tabel 6.9.5 wordt een toelichting gegeven op elke factor uit het figuur.

Figuur 6.9.5 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie flexibiliteit.
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CRE strategie flexibiliteit
Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch

De focus op activiteiten dient bij de CRE strategie van flexibiliteit
strategisch te zijn. Dit staat in lijn met de houding die de CREM afdeling
het beste kan aannemen bij het implementeren van deze CRE strategie
namelijk die van Entrepreneur.

Positie in de evolutie
van het CREM Entrepreneur

De houding in de evolutie van het CREM dient bij de CRE strategie van
flexibiliteit die van Entrepreneur te zijn. Dit omdat het voor de flexibiliteit
belangrijk is om de korte en langtermijn verwachtingen inzichtelijk te
hebben.

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Financieel
management

Het Financieel management is bij de CRE strategie het meest van belang
aangezien de CREM afdeling vanwege de flexibiliteit te maken heeft met
veel transacties in het CRE. De voorwaarden en kosten van deze CRE
transacties dienen goed gemonitord en gerapporteerd te worden.

Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

Het CREM is bij de CRE strategie van flexibiliteit het meest
verantwoordelijk voor de taken Portfolio management, huur / lease
management en huisvestingsplanning & beleid. Dit omdat deze taken
sterk met elkaar verweven zijn en dat het doel is om de vraag en aanbod
binnen de CRE protfolio zo goed mogelijk af te stemmen rekening
houdend met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Huur / lease
management
Huisvestings
planning & beleid

Toegevoegde waarde
CREM

Risicobeheersing
Het CREM biedt bij de CRE strategie van flexibiliteit de meeste
toegevoegde waarde op de gebieden van flexibiliteit en risicobeheersing.
Het CREM biedt veel toegevoegde waarde op het gebied van
risicobeheersing omdat de huidige vraag en toekomstige vraag zo goed
mogelijk afgestemd worden op het aanbod. De grootste risico's zitten
namelijk in het aangaan van lange termijn verplichten voor CRE dat
achteraf niet nodig blijkt te zijn.

Flexibiliteit

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing Flexibiliteit

Het hoofdmotief voor het outsourcen van activiteiten is flexibiliteit. Dit
omdat wanneer activiteiten uitbesteedt zijn. Het eenvoudiger is om de
hoeveelheid ingekochte diensten te wijzigingen en de soort ingekochte
diensten aan te passen op de vraag.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huur / lease
management

Omdat de CREM afdeling zo flexibel mogelijk dient te zijn is de mate van
outsourcing hoog. Met name de activiteiten die afhankelijk zijn van de
benodigde vraag naar CRE dienen uitbesteedt te worden. Dit zijn
voornamelijk operationele activiteiten zoals het facilitymanagement en
het onderhoud. Het huur / leasemanagement dient ook uitbesteedt te
worden omdat het aantal huurpanden verschilt afhankelijk van de vraag
en hiermee ook het aantal benodigde medewerkers voor het uitvoeren
van het huur / lease management.

Acquisitie /
dispositie van CRE
Onderhoud

Facility
management

Sourcing (strategische
partners) Belangrijk

Samenwerking met strategische partners is belangrijk bij de strategie van
flexibiliteit omdat met behulp van strategische partners het aantal
contracten zo veel mogelijk beperkt blijft.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie van CREM Boven de
bedrijfsdivisies

De CREM afdeling dient boven de individuele divisies te staan omdat het
CREM anders te weinig invloed heeft om het huisvestingsbeleid op te
leggen aan de desbetreffende bedrijfsdivisies / bedrijfsonderdelen.

Organisatiestructuur
CREM Proces

Vanwege de nadruk op het proces van vraag en aanbod naar het CRE is de
procesorganisatiestructuur voor de CREM afdeling aan te bevelen. Bij de
proces organisatiestructuur staat namelijk het proces van vraag en aanbod
van het CRE centraal.

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Management
informatie systeem Belangrijk

Een management informatie systeem (MIS) is bij de CRE strategie van
flexibiliteit zeer belangrijk omdat zo analyse met betrekking tot vraag en
aanbod van het CRE snel te maken zijn. Voor het proces is het verder van
belang dat de strategische partners toegang hebben tot het MIS.

Doorbelasting gebruik
CRE Werkplek

Het CRE kan het beste bij de CRE strategie van flexibiliteit doorbelast
worden op basis van werkplekken. Dit omdat bij deze CRE strategie vaak
gebruikt wordt gemaakt van een flexibele schil waarin een aantal
werkplekken bij externe partijen afgenomen wordt.

Standaard
dienstenpakket CRE Belangrijk

Een standaard dienstenpakket is voor het proces van belang zodat bij de
transacties van het CRE steeds dezelfde diensten en faciliteiten geboden
kunnen worden aan de medewerkers.

Tabel 6.9.5 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.5 voor de CRE strategie van flexibiliteit.
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In figuur 6.9.6 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM weergegeven bij de CRE strategie van
waardestijging van het CRE. In tabel 6.9.6 weergegeven op de volgende pagina wordt een toelichting gegeven op
elke factor uit het onderstaande figuur.

Figuur 6.9.6 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie waardestijging CRE.



P a g i n a | 176 De afstemming van de CREM Organisatie op de CRE strategie

CRE strategie van waardestijging van het CRE

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch De focus op activiteiten dient bij de CRE strategie van waardestijging
van het CRE gericht te zijn op strategische activiteiten.

Positie in de evolutie
van het CREM Dealmaker

De houding van Dealmaker past het beste bij de CRE strategie van
waardestijging. Dit omdat panden op strategische locaties ontwikkeld
of aangekocht dienen te worden met de juiste specificaties die in de
toekomst een waardestijging zullen hebben.

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Financieel
management

Het Financieel management is bij de CRE strategie van waardestijging
het belangrijkst omdat door middel van taxaties en prestaties de
mogelijke waardestijging van CRE in kaart gebracht dient te worden.
De CRE strategie van waardestijging leidt tevens tot meer transacties
met als gevolg dat de druk op het financieel management toeneemt.

Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

De taken waar de CREM afdeling zich het meest verantwoordelijk voor
dient te voelen is het portfolio management, acquisitie / dispositie van
CRE en de ontwikkeling van nieuw CRE. Dit komt doordat panden
verkocht, gekocht en ontwikkeld worden met als doel rendement te
behalen.

Acquisitie / dispositie
van CRE
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Toegevoegde waarde
CREM Rendement

De CRE strategie van waardestijging creëert de meeste toegevoegde
waarde op het gebied van rendement. Dit rendement ontstaat door
op het juiste moment CRE aan te kopen, te verkopen of te
ontwikkelen.

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing Specialistische kennis

Het hoofdmotief om activiteiten extern in te kopen is het verkrijgen
van specialistische kennis. Bij de acquisitie / dispositie en ontwikkeling
van nieuw CRE zijn er namelijk externe adviseurs benodigd.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Huur / lease
management

De locatie keuze is voor een eventuele waardestijging van het CRE zeer
belangrijk vandaar dat hiervoor advies ingewonnen dient te worden
bij regionale partijen die specialistische kennis hebben met betrekking
tot de specifieke locatie. Het hoofdmotief voor het outsourcen van
activiteiten leidt er ook toe dat de activiteiten huur/
leasemanagement en acquisitie / dispositie van het CRE uitbesteed
dienen te worden. Het gaat hierbij voornamelijk om het verkrijgen van
informatie en advies de daadwerkelijke besluiten dienen door de
interne organisatie genomen te worden.

Locatie keuze
Acquisitie / dispositie
van CRE

Onderhoud

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM

Boven bedrijfsdivisies

De positie van het CREM dient boven de divisies te staan. Dit omdat
het CREM anders te weinig zeggenschap heeft om bestaande panden
uit de CRE portfolio te verkopen en nieuwe panden te ontwikkelen of
aan te kopen.

Organisatiestructuur
CREM Regionaal

De organisatiestructuur voor het CREM bij de CRE strategie van
waardestijging dient bij voorkeur regionaal te zijn. Dit omdat de
vastgoedmarkt per regio sterk verschilt en de locatie invloeden van
groot belang zijn op de waarde van het CRE.

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Rapportage prestaties
van CRE Belangrijk

Het rapporteren van prestaties en waarde ontwikkeling richting de
directie / RvB is zeer belangrijk alleen op deze wijze is te analyseren of
de gestelde doelstellingen behaald worden.

Adviesfunctie CREM Zeer belangrijk
De advies functie van het CREM richting de directie / RvB is zeer
belangrijk omdat de CREM afdeling dient aan te geven wanneer er
sprake dient te zijn van acquisitie en dispositie van CRE.

MIS Belangrijk
Het management informatie systeem (MIS) is van belang voor het
rapporteren van de waardeontwikkeling en de prestaties van het CRE.

Standaard
dienstverlening CRE Hoog

Een standaard dienstenpakket is voor het proces van belang zodat bij
de transacties van het CRE steeds dezelfde diensten en faciliteiten
geboden kunnen worden aan de medewerkers.

Tabel 6.9.6 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.6 voor de CRE strategie van waardestijging van het CRE.
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In figuur 6.9.7 is het evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM ingevuld bij de CRE strategie van
duurzaamheid. In tabel 6.9.7 wordt een toelichting gegeven op elke factor uit het onderstaande figuur

Figuur 6.9.7 Evaluatiemodel voor de organisatie van het CREM bij de CRE strategie duurzaamheid.
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CRE strategie van duurzaamheid

Variabele Factor Toelichting

CR
EM

or
ga
ni
sa
tie

Focus activiteiten Strategisch De focus op activiteiten bij de CRE strategie van duurzaamheid dient
strategisch te zijn.

Positie in de evolutie
van het CREM

Entrepreneur De houding in de evolutie van het CREM bij de CRE strategie van
duurzaamheid dient volgens het advies van de CRE adviseurs die van
Entrepreneur of Business Strategist te zijn.

Business
Strategist

Belang van de 4
onderdelen in het
CREM

Asset
management

Het asset management is het belangrijkste management onderdeel bij de
CRE strategie van duurzaamheid. Dit omdat in het management
onderdeel van het asset management de meeste duurzame
ontwikkelingen te behalen zijn.

Verantwoordelijkheid
CREM belangrijkste
taken

Portfolio
management

Bij de CRE strategie van duurzaamheid dient de CREM afdeling met name
verantwoordelijk te zijn voor de volgende activiteiten: portfolio
management, onderhoud en de ontwikkeling van nieuw CRE. Bij het
ontwikkelen van nieuw CRE of het plannen van rennovaties in CRE panden
kunnen namelijk veel duurzame investeringen behaald worden.

Onderhoud
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Toegevoegde waarde
CREM

Marketing /
relaties

De CRE strategie van duurzaamheid creëert de meeste toegevoegde
waarde op het gebied van marketing & relaties. In het kader van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt het implementeren van
een duurzaam beleid steeds belangrijker.

So
ur
ci
ng

Drijfveer achter
outsourcing

Specialistische
kennis

Het hoofdmotief voor het outsourcen van activiteiten bij de CRE strategie
van duurzaamheid is het verkrijgen van specialistische kennis. Dit omdat
op het gebied van duurzame oplossingen de ontwikkelen zeer snel gaan.

Taken geschikt voor
outsourcing.

Onderhoud Het verkrijgen van specialistische kennis op het gebied van duurzaamheid
is met name belangrijk voor het onderhoud, het facility management en
bij het ontwikkelen van nieuw CRE. Vandaar dat deze activiteiten
uitbesteedt dienen te worden.

Facility
management
Ontwikkeling van
nieuw CRE

Sourcing (strategische
partners) Zeer Belangrijk

Samenwerken met strategische partners is voor de CRE strategie zeer
belangrijk. Door samen te werken op een aantal gebieden zijn er minder
faciliteiten nodig wat een positief effect heeft op de duurzaamheid van de
bedrijfsactiviteiten.

Ce
nt
ra
lis
at
ie

Positie CREM
Boven
bedrijfsdivisies

De positie van het CREM in de macro organisatiestructuur dient zich
boven de overige bedrijfsdivisies / bedrijfsonderdelen te bevinden. Alleen
op deze wijze heeft het CREM voldoende invloed om de benodigde
duurzame ontwikkelingen te implementeren.

Organisatiestructuur
CREM Proces

De organisatiestructuur die het beste past bij de CRE strategie van
duurzaamheid is een proces organisatiestructuur. Deze procesorganisatie
structuur is er namelijk op gericht om de vraag en aanbod van het CRE zo
goedmogelijk op elkaar af te stemmen. Leegstand van CRE past zeer slecht
bij duurzaam ondernemen.

Pr
oc
es
m
an

ag
em

en
t

Rapportage prestaties
van CRE Belangrijk

Rapportages richting de directie / RvB zijn zeer belangrijk om bijvoorbeeld
de energie winst van duurzame investeringen inzichtelijk te maken.

Adviesfunctie CREM Belangrijk
De advies functie van het CREM is hoog omdat deze richting de directie /
RvB advies geeft over hoe duurzame innovaties op de juiste wijze
geïmplementeerd dienen te worden in de CRE portfolio.

Algemene
bedrijfsstrategie Belangrijk

Inzicht in de algemene bedrijfsstrategie is voor de CREM afdeling van
belang om leegstand in de CRE portfolio te voorkomen.

Management
informatie systeem Hoog

Het monitoren en rapporteren van de prestaties van het CRE is zeer
belangrijk bij de CRE strategie van duurzaamheid vandaar dat het gebruik
van een goed management informatie systeem (MIS) essentieel is.

Standaard
dienstenpakket CRE Hoog

Het belang van een standaard diensten pakket is hoog omdat op deze
wijze gewaarborgd wordt dat in alle panden duurzame ontwikkelingen
geïmplementeerd worden.

Be
dr
ijf
sc
ul
t.

Impact op bestaande
personeel Hoog

De impact op de bestaande bedrijfscultuur is hoog omdat duurzaam
ondernemen een andere houding van het personeel vereist. Er dient niet
alleen geredeneerd te worden vanuit het laagste kosten perspectief maar
juist vanuit milieu overwegingen.

Tabel 6.9.7 Toelichting op factoren uit figuur 6.9.7 voor de CRE strategie van duurzaamheid.
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Bijlage 7 Definities toegepaste begrippen

Business units Business units is een synoniem voor bedrijfsonderdelen ook wel bedrijfsdivisies
genoemd.

Centralisatie Het begrip centralisatie gaat over de wijze waarop de CREM afdeling is georganiseerd.
Indien de CREM afdeling op een afdeling is geclusterd is er sprake van centralisatie.
Indien de CREM afdeling verspreidt zit over de verschillende bedrijfsdivisies is er
sprake van decentralisatie. De mate van centralisatie bepaalt voor een groot deel de
zeggenschap van het CREM. Dit is sterk afhankelijk van de positie binnen de macro
organisatiestructuur van het bedrijf.

Corporate branding Met het begrip corporate branding wordt in dit onderzoek bedoeld dat met behulp
van het ontwerp van het CRE en de locatie een gewenst imago wordt gecreëerd bij
het personeel, de klanten en de leveranciers.

CRE De afkorting CRE staat voor het Corporate Real Estate, hierbij gaat het dus om het
bedrijfsvastgoed dat nodig is voor operationele doeleinden.

CREM is het management van de corporate real estate portefeuille door het afstemmen van
de portefeuille en de geleverde diensten op de kerntaken en bedrijfsprocessen, met
als doel maximaal toegevoegde waarde te bereiken voor het bedrijf om zo bij te
dragen aan de algemene prestaties en het bedrijfsresultaat` (Dewulf, Krumm, &
Jonge, 2007).

Evolutie CREM Het begrip evolutie van het CREM refereert aan de evolutie van het CREM volgens
Joroff et al. (1993). In de evolutie van het CREM worden vijf verschillende houdingen
voor het CREM onderscheiden namelijk: Taskmaster, Controller, Dealmaker,
Entrepreneur en Business Strategist.

Factoren Het begrip factoren wordt in dit onderzoek gebruikt als de eenheden die in een
specifiek onderzoeksthema vallen.

HR / Cultuur Dit begrip gaat met name over de specifieke bedrijfscultuur van de CREM afdeling.
Hier worden vooral de historische ontwikkelingen en beslissingen die van invloed
waren op het CREM beschreven.

Management
onderdelen

Het begrip management onderdelen refereert naar het management model van De
Jonge (1996) dat het CREM onderverdeeld in vier managementonderdelen namelijk:
Algemeen management, Financieel management, Asset management en het Facility
managment.

MIS Een MIS is een management informatie systeem dat alle specifieke gegevens over het
CRE bevat en in staat is om kant en klare analyse te produceren.

MVO Het begrip MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft in dit
onderzoek met name betrekking op de CRE strategie van duurzaamheid.

Organisatiestructuur Dit is de manier waarop de organisatie is georganiseerd. Per organisatiestructuur zijn
er namelijk specifieke verschillen met betrekking tot verantwoordelijkheden,
aansturing en mogelijkheden tot budgettering. In dit onderzoek wordt er zowel
specifiek naar de organisatiestructuur van de CREM afdeling gekeken als naar de
macro organisatie structuur van het bedrijf.
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Onderzoeksthema’s De onderzoeksthema’s in dit onderzoek zijn de onderdelen uit de organisatie van het
CREM plus een algemeen thema en een themamet betrekking tot CRE strategieën. In
totaliteit worden de volgende thema’s toegepast CRE strategieën, CREM organisatie,
Sourcing, Centralisatie, Procesmanagement en Bedrijfscultuur.

Procesmanagement Het procesmanagement richt zich op het waarborgen van de kwaliteit bij de te leveren
diensten of producten. Voor het procesmanagement zijn drie belangrijke factoren van
belang die de prestaties van het CREM beïnvloeden, namelijk Informatie, Kennis en
Netwerk.

Sourcing Sourcing heeft betrekking op drie keuzes die te maken zijn om taken te verrichten.
1. Taken worden door de eigen organisatie intern uitgevoerd. 2. Taken worden
geoutsourced aan externe leveranciers. 3. Er wordt een samenwerkingsverband
opgezet om bepaalde taken samen uit te voeren met externe partijen.

Strategie Een strategie is een plan dat de bedrijfsdoelen, het bedrijfsbeleid en concrete
maatregelen bundelt in een integraal geheel” (Quinn, 1980).

Strategische
partners

Strategische partners zijn externe leveranciers. Met strategische partners worden
zogenaamde strategische allianties gevormd voor het leveren van een bepaald
product en dienst.

Toegevoegde
waarde

Het begrip toegevoegde waarde gaat over het gebied waar het CREM zorgt voor een
meerwaarde voor het algemene bedrijfsresultaat. De gebieden van toegevoegde
waarde die in dit onderzoek toegepast worden zijn: productiviteit, kostenreductie,
risico beheersing, rendement, flexibiliteit, cultuur veranderingen en PR & marketing.
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