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1.0 Development risks Development risks are risks that influence the shareholder value caused by new developments or renovations. X

1.1 Financing risk The possibility that the new development encounters problems with the financing. X

1.2 Planning risk The possibility that the development process gets delayed. X

1.3 Workspace design risk The possibility that the workplace design of the new development is not suitable for the organization. X

1.4 Development budget risk The possibility that the development will not be within budget. X

2.0 Financial policy risks Risks that influence the shareholder value caused by the financial CRE policy of an organization. X X X X X

2.1 Liquidity risk The possibility that the money that is stuck in real estate is needed for other purposes. X X X

2.2 Cost of capital risk The possibility that the cost of capital for corporate real estate increases. X X X X X

2.3 Book value risk The possibility that the real estate book value is not the same as the actual real estate value. X X

2.4 Real estate investment risk The possibility that the investment in real estate does not give you the required return on investment. X

3.0 Operational & business policy risk Risks that influence the shareholder value caused by the business operations. X X X X X

3.1 Facility management risk The possibility that facility management (i.a. energy, cleaning, surveillance, catering, maintenance) costs rise. X X X X

3.2 Malfunctioning installation risk The possibility that the installation technology does not meet the requirements and negatively influences the core business process. X

3.3 Health and safety risk The possibility that the users of the building get sick or injured caused by the real estate. X

3.4 Real estate flexibility risk The possibility that the physical structure of the real estate is not flexible enough to cope with real estate demand changes. X X

3.5 Occupancy rate risk The possibility that a low CRE occupancy rate causes corporate real estate costs per FTE to rise. X

3.6 Office layout risk The possibility that the office setup is not optimally functioning and therefore not supporting the core business process at its full potential. X X

3.7 Relocation risk The possibility that the operational business activities require a relocation leading to high enter and exit costs. X X X

3.8 Expansion profile risk The possibility that the corporate real estate policy can not adequately respond to the company’s expansion profile. X

4.0 Location risks Risks that influence the shareholder value caused by the physical space, location and its surroundings. X X X X X

4.1 Preferred location risk The possibility that the location of the real estate is not the best possible. X X X X

4.2 Uptime of production facility risk The possibility that the core production facilities are not available for production due to locational aspects, i.e. power failure, inadequate supply, etc. X X

4.3 Accessibility risk The possibility that your location is not properly accessible by car or public transportation for suppliers, employees or customers. X

4.4 Supplier risk The possibility that there are no suitable suppliers (products, employees, services) available near your corporate real estate. X

5.0 Appearance risks Risks that influence the shareholder value caused by the appearance of the CRE. X X X

5.1 Design risk The possibility that the corporate real estate design negatively influences the organizations reputation or attracts less/no new employees or customers. X X X

5.2 Maintenance risk
The possibility that the real estate and site are not well maintained and thus negatively influence the organizations reputation or attract less/no new employees or 
customers. X

6.0 External and legislation risks Risks that influence the shareholder value caused by external or regulatory sources. X X X X X

6.1 Natural disaster risk The possibility that a natural disaster strikes your real estate. X X

6.2 Terrorism risk The possibility that your real estate is subject to a terrorist attack. X X

6.3 Political and social unrest risk The possibility that political and social unrest lead to reduced corporate real estate performance. X X

6.4 Economy risk The possibility that due to the economic situation CRE income drops or CRE expenditures rise. X X X X

6.5 Property market risk The possibility that developments in the property market increase real estate costs. X X X X

6.6 Regulation risk The possibility that regulations or changing regulations negatively influence your real estate performance. X X X

6.7 Real estate data availability risk The possibility that the required real estate information, such as information about operating costs, rental market developments, etc. is not available. X

6.8 Technology advancement risk The possibility that technological advancement changes the company’s real estate demand. X X X

Appendix 1: The literature risk list
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Appendix 2: Risk placemat
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Appendix 3: The interview risk list
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1.0 Development risks Development risks are risks that influence the shareholder value caused by new developments or renovations. X X X
1.1 Zoning plan risk The possibility that regulations do not allow the development or the development is not allowed anymore due to (changed) regulations. X X X
1.2 Ground acquisition risk The possibility that the required ground for development is not available. X
1.3 Tender risk The possibility that the tender of the new development is unsuccessful. X
1.4 Temporary housing risk The possibility that suitable temporary housing can not be provided during the development or is too expensive. X
1.5 Nuisance risk The possibility that the development causes nuisance for the ongoing core business process or neighboring and surrounding stakeholders. X X
1.6 Planning risk The possibility that the development process gets delayed. X
1.7 Workspace design risk The possibility that the workplace design of the new development is not suitable for the organization. X X
1.8 Development budget risk The possibility that the development will not be within budget. X X
1.9 Social unethical development risk The possibility that the development is social nor ethical justifiable or puts the company’s integrity at stake. X
2.0 Financial policy risks Risks that influence the shareholder value caused by the financial CRE policy of an organization. X X X
2.1 Liquidity risk The possibility that the money that is stuck in real estate is needed for other purposes. X
2.2 Solvability risk The possibility that the organization will not be able to fulfill its long term financial obligations due to the amount of debt equity invested in corporate real estate. X
2.3 CRE budget risk The possibility that the CRE budget is not sufficient and negatively influences the CRE performance. X X
2.4 Budget cut risk The possibility that CRE budget cuts lead to declining CRE performance. X
2.5 Real estate investment risk The possibility that the investment in real estate does not give you the required return on investment. X
3.0 Operational & business policy risk Risks that influence the shareholder value caused by the business operations. X X X X
3.1 Maintenance risk The possibility that the real estate does not function at its full potential due to deferred maintenance. X X X X
3.2 Facility management risk The possibility that facility management (i.a. energy, cleaning, surveillance, catering, maintenance) costs rise. X X X
3.3 Real estate flexibility risk The possibility that the physical structure of the real estate is not flexible enough to cope with real estate demand changes. X X
3.4 Occupancy rate risk The possibility that a low CRE occupancy rate causes corporate real estate costs per FTE to rise. X X
3.5 Relocation risk The possibility that the operational business activities require a relocation leading to high enter and exit costs. X
4.0 Location risks Risks that influence the shareholder value caused by the physical space, location and its surroundings. X X X X
4.1 Uptime of production facility risk The possibility that the core production facilities are not available for production due to locational aspects, i.e. power failure, inadequate supply, etc. X X X
4.2 Stakeholder risk The possibility that other stakeholders (external or internal departments) cause nuisance. X X
4.3 Accessibility risk The possibility that your location is not properly accessible by car or public transportation for suppliers, employees or customers. X
5.0 Appearance risks Risks that influence the shareholder value caused by the appearance of the CRE. X X X X
5.1 Design risk The possibility that the corporate real estate design negatively influences the organizations reputation or attracts less/no new employees or customers. X X X X

5.2 Maintenance risk The possibility that the real estate and site are not well maintained and thus negatively influence the organizations reputation or attract less/no new employees or 
customers. X X

6.0 External and legislation risks Risks that influence the shareholder value caused by external or regulatory sources. X X X
6.1 Economy risk The possibility that due to the economic situation CRE income drops or CRE expenditures rise. X X X
6.2 Exchange rate risk The possibility that rents increase due to fluctuating exchange rates. X
6.3 Property market risk The possibility that developments in the property market increase real estate costs. X X X
6.4 Contracts risk The possibility that contractual obligations cause conflicts or negatively influence your real estate performance. X
6.5 Regulation risk The possibility that regulations or changing regulations negatively influence your real estate performance. X X X
6.6 Real estate data availability risk The possibility that the required real estate information, such as information about operating costs, rental market developments, etc. is not available. X

6.7 Technology advancement risk The possibility that technological advancement changes the company’s real estate demand. X X
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Appendix 4: Interview reports
4.1 Ton van de Beek
Interview report Ton van de Beek Director real estate at Radboud University

Note upfront: The original audio recording is in Dutch since this is the native language of 
Ton van de beek and Ruben Bartelink. To not make interpretation and translation errors 
the following interview report is in Dutch.

Algemene informatie
Naam geïnterviewde: Ton van de beek
Positie geïnterviewde: Directeur vastgoed bedrijf Radboud universiteit Nijmegen.
Naam interviewer: Ruben Bartelink
Datum: 16 juli 2014
Tijd: 10:05 uur tot 10:44 uur
Locatie: Gymnasion gebouw Radboud universiteit Nijmegen
Lengte origineel audio fragment: 39 minuten en 25 seconden

Introductie 
1) Wilt u zichzelf kort voorstellen? 
Naam: Ton van de Beek 
Huidige positie: Directeur vastgoedbedrijf Radboud universiteit in Nijmegen 
Jaren werkzaam in de vastgoed: Vanaf 1997 hoofd ingenieursdiensten bij het ministerie 
van defensie daarvoor hoofd bouwfysica en projectleider bij (destijds RTB Van Heugten 
BV, nu Royal Haskoning).
 
De geïnterviewde is Ton van de beek, 56 jaar oud en in 1982 afgestudeerd als bouwkundig 
ingenieur aan de technische universiteit Eindhoven (Tue). Na zijn dienst tijd is hij 
kort aan de slag gegaan bij een klein bouwfysica bureau in Eindhoven. Waarna Ton 
een kleine 12 jaar werkzaam is geweest bij een bureau in Nijmegen en vervolgens 16 
jaar werkzaam bij defensie als hoofd ingenieursdiensten (verantwoordelijk voor de 
nieuwbouw en het groot onderhoud) voor het zuiden van Nederland. Ton was toe aan 
een nieuwe uitdaging in de zorg of het onderwijs. Sinds 1 mei is Ton directeur bij het 
vastgoed bedrijf van de Radboud universiteit in Nijmegen 

2) Wilt u kort het bedrijf introduceren? 
Naam: Vastgoed bedrijf Radboud universiteit Nijmegen 
Wat doet het bedrijf: ontwikkeling, exploitatie en onderhoud van het vastgoed van de 
Radboud universiteit.
Aantal medewerkers: ±60 
Actief gebied: de universiteitscampus en congrescentrum Soeterbeeck 

Het vastgoedbedrijf telt een man of 60 en is de partij die verantwoordelijk is voor 
de ontwikkeling, exploitatie en onderhoud, in de brede zin van het woord, van het 
vastgoed van de Radboud universiteit in Nijmegen. Het is de campus inclusief een klein 
kasteel en een extern conferentieoord Soeterbeeck in Ravenstein. 

3) Kunt u kort iets over de samenstelling van de vastgoed portefeuille 
vertellen? 
Soort: Laboratoria, kantoren, onderwijs  
grote: 300.000 - 350.000 m2 BVO 
locatie: Universiteit campus Nijmegen en conferentie centrum Soeterbeeck in 
Ravenstein.

De totale grote van de vastgoed portefeuille is tussen de 300 en 350 duizend vierkante 
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meter bruto vloer oppervlak (BVO). Het bestaat uit de campus inclusief een klein kasteel 
en een extern conferentieoord genaamd Soeterbeeck in Ravenstein. Er worden een 
aantal vastgoed categorieën onderscheiden op de universiteit, laboratoria, kantoren 
en de rest (onderwijs). 

4) wat is uw rol binnen het vastgoedbedrijf van de Radboud universiteit? 
Samen met de afdelingshoofden van huisvestingsmanagement, projecten, beheer, 
service & parkeren en management & control heeft het vastgoedbedrijf een management 
team dat alles op het gebied van vastgoed regelt en beheert. Ton van de Beek stuurt 
deze club aan en is in samenwerking met het management team verantwoordelijk voor 
het hele reilen en zeilen van het vastgoed van de Radboud universiteit. Ton is ook 
verantwoordelijk voor dienstverlening tussen de driehoek. College van Bestuur (CvB) – 
gebruikers, faculteiten en andere diensten die vastgoed huren - vastgoedbedrijf. Het 
is een hele brede tak, je staat in contact met veel partijen en iedereen heeft wat te 
zeggen. Op strategisch niveau houdt hij samen met het college van bestuur zich bezig 
met uitbreidingsplannen, sloopplannen en ontwikkelingen. Op tactisch niveau gaat het 
om het beheren van projecten en het aansturen van stuurgroepen. 

5) Wat is de positie van uw afdeling ten opzichte van de hele organisatie? 
Het vastgoedbedrijf heeft twee belangrijke takken: 
1) Projecten 
2) Beheer 
De hiërarchische baas van Ton is de directeur van het Cluster Facilitair waar ook het 
Facilitair Bedrijf (horeca, portiers, postkamer, winkels en collegezalen), het Informatie 
Service Centrum (automatisering) en het sportcentrum onder vallen. De functionele 
baas is de voorzitter van het college van bestuur, Gerard Meijer. Het vastgoed bedrijf 
opereert in de driehoek Vastgoed bedrijf – college van bestuur – faculteiten (huurders). 
Corebusiness van de universiteit is onderwijs en onderzoek, vastgoed wordt vaak als 
onkostenpost gezien gelukkig ziet de nieuwe voorzitter van het college van bestuur 
(Meijer) het vastgoed minder als kostenpost dan zijn voorganger. 

Corporate risk management 

5) welke Risico’s ervaart u in het dagelijks leven? 
Een belangrijk risico op financieel gebied is het sluitend maken van de exploitatie. 
Je moet met de gebruikers onderhandelen over de huur. Van die huur moeten we de 
lasten dragen en de begroting sluitend maken. Dat valt niet mee want vastgoed is niet 
de corebusiness van de universiteit wat er op neer komt dat we voornamelijk kosten 
moeten besparen. Daarbovenop komen nog de lopende contracten met externen waarop 
je niet of nauwelijks kan sturen, je kan wel sturen op bijvoorbeeld het onderhoud. 
Exploitatie technisch is dit een risico want het CVB wil de vastgoed kosten zo laag 
mogelijk houden.  
Daarnaast hebben we een ontwikkelingsrisico bij de grote bouwprojecten. We 
proberen het project management zo veel mogelijk zelf te doen, soms aangevuld met 
ingehuurde organisaties. Deze bouw projecten brengen een aantal risico’s met zich 
mee. Ten eerste is er het investeringsplan. Een project heeft een plaats gekregen 
in het meer jaren investeringsplan. Heel veel projecten lopen tegelijk waardoor je 
een financiële investeringspiek ontstaat die opgevangen moet worden door historische 
afschrijving van het vastgoed. Dit komt omdat afschrijvingen en investeringen vaak niet 
parallel lopen. Ten tweede zie je altijd dat de werkelijke kosten door het uitgebreide 
programma van eisen (PvE) van de faculteiten overschreden worden. De kosten kunnen 
uit de hand lopen omdat de faculteiten veel wensen hebben. Het risico is dat je dan je 
budget overschrijd. Ten derde moeten de nieuwe kantoren voldoen aan een bepaalde 
efficiencynorm. Uiteindelijk is het CvB de risico dragende partij (financieel gezien), 
of in ieder geval de stichting en dus niet direct het vastgoed bedrijf. Wel worden wij 
aangekeken als we de begroting overschrijden.  
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Een ander risico is de openbare aanbesteding die vanuit de regelgeving verplicht is. Bij een 
aanbesteding kunnen veel factoren een risico vormen; de marktwerking, de kwaliteit van 
de ingehuurde mensen, de voorbereiding, etc. Een financieel risico bij de aanbesteding 
is dat de prijs te hoog uitvalt en kan afwijken van de investeringsraming. Een ander 
risico is een reputatie of politiek risico namelijk het aanzien van het vastgoedbedrijf 
bij een van de vele stakeholders, o.a. CvB, faculteiten, ondernemingsraad, studenten 
raad, etc. Een vertraging van aanbesteding en ontwikkeling kan een risico vormen en 
ervoor zorgen dat deadlines niet gehaald worden. De grootste aanbestedingsrisico’s 
zijn dat een aanbesteding kan mislukken, het kan de begroting overschrijden en je kunt 
de pech hebben dat een partij niet de afspraken kan waarmaken.  
Een risico zijn wijzigingen in het bestemmingsplan, onlangs nog meegemaakt met 
de kans dat je vergunning vertraging oploopt. Een ander risico is het faciliteren van 
tijdelijke huisvesting. We hebben een integrale planning, als een project uit loopt dan 
is dat direct van invloed op andere projecten. Bovendien, als je aan gebouwen werkt 
waar de gewone bedrijfsvoering gewoon door gaat kunnen deze overlast ondervinden. 
Overlast is afhankelijk van de grote van het kavel. Als je meer ruimte hebt zoals bij 
het ministerie van defensie is dit anders daar heb je meer verspreide bebouwing en heb 
je dit risico een stuk minder dan op de universiteit omdat het een redelijk compacte 
campus is. Een ander risico is de start van het college jaar. Je gebouwen moeten af zijn 
en klaar zijn voor de start van het college jaar.  
Het Radboud UMC heeft een eigen bestuur en zit op hetzelfde terrein als de universiteit. 
Samen delen we de campus. Aan de rand van de campus heb je nog de Hogeschool 
Arnhem, Nijmegen (HAN) waar we af en toe mee samenwerken maar niet veel. Het UMC 
en de universiteit kopen samen de energie in, delen de campus, en moeten met elkaar 
rekening houden, vooral op het gebied van overlast en logistiek. De terrein inrichting 
moet eenduidig zijn met eenzelfde visie. Het UMC huurt een aantal panden zoals 
tandheelkunde, als er iets aan die panden moet gebeuren dan zit je met een externe 
huurder. Een externe huurder kan een risico vormen als deze niet wilt meewerken. 
Op dat gebied kan het bestuur van de universiteit dan druk uitoefenen op het bestuur 
van de UMC zodat wijzigingen toch mogelijk zijn, maar als dit aan de orde is zorgt 
het vrijwel zeker voor vertraging, stijgende kosten en toenemende planningsdruk. De 
universiteit huurt geen ruimtes van het UMC. 

6 & 7) Welke risico’s verwacht u in de toekomst? 
In de toekomst willen we de Bèta faculteit en hun research laboratoria uitbreiden 
(de haalbaarheid hiervan wordt onderzocht). Het gebouw waar research plaatsvindt, 
is deels van de RU en deels van het UMC. De toenemende behoefte aan research 
faciliteiten kan tot uitbreiding leiden. Om dit te financieren kunnen we dit weer deels 
verhuren aan het UMC.  
Er zijn een aantal risico’s die in te toekomst kunnen gaan spelen. Financieel gezien 
kunnen
de solvabiliteit en de financiering van nieuwe plannen een probleem vormen maar dit 
verwacht ik haast niet omdat we vrijwel niets met vreemd vermogen financieren. 
Een operationeel risico is dat het zo kan zijn dat de exploitatie kosten gaan stijgen. 
Het is moeilijk te schatten hoe de kosten zich ontwikkelen en wat de kosten zullen zijn 
van nieuwe installaties. Om dit goed te doen tegen minimale kosten is een groot risico. 
Op het moment bedragen kosten voor huisvesting (in brede zin, rente, afschrijving, 
onderhoud, etc) ongeveer negen tot tien procent van de begroting. Het is een uitdaging 
om dit in de toekomst zo te houden. 
Een andere zorg die ik me de komende vijf tot zes jaar kan maken is of het volledige 
bouwprogramma niet de bedrijfsvoering en aantrekkingskracht van de universiteit 
geweld aan doet. Het kan zijn dat daardoor mensen een andere universiteit uitzoeken. 
Na die zes jaar verwacht ik dat de campus relatief nieuw is en daardoor zal de 
aantrekkingskracht toenemen, ook vanuit Duitsland.  
Daarnaast is er een flora en fauna risico. Nijmegen is een hele groene stad dus je 
kan niet zomaar snoeien of bomen kappen. Bovendien zijn er in een aantal panden 
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vleermuizen aangetroffen waar dus een migratie plan voor moet komen. Dit risico schat 
ik echter niet heel groot in. 

Placemat
Door persoonlijke omstandigheden en een gebrek aan tijd is besloten dat we deze vraag 
niet behandelen. En dat Ton dit in zijn vrijetijd kan doorkijken indien daar behoefte aan 
is. 

8) Staan er nog risico’s op de placemat die u herkent of ervaart?
-

9) zijn er nog risico’s die u mist op de placemat?
-

4.2 Pieter Foekens 
Interview report Pieter Foekens manager real estate at FloraHolland

Note upfront: The original audio recording is in Dutch since this is the native language of 
Pieter Foekens and Ruben Bartelink. To not make interpretation and translation errors 
the following interview report is in Dutch.
Algemene informatie
Naam geïnterviewde: Pieter Foekens
Positie geïnterviewde: Manager vastgoed en verhuur FloraHolland
Naam interviewer: Ruben Bartelink
Datum: 22 juli 2014
Tijd: 08:35 uur tot 09:37 uur
Locatie: FloraHolland Naaldwijk
Lengte origineel audio fragment: 1 uur, 2 minuten en 36 seconden

Introductie 
1) Wilt u zichzelf kort voorstellen? 
Naam: Pieter Foekens 
Huidige positie: Manager vastgoed en verhuur FloraHolland. 
Jaren werkzaam in de vastgoed: Vanaf juni 2001 bij Drieman makelaars. Waarna 3 jaar 
bij Meeus en momenteel al bijna 7 jaar bij FloraHolland. 

Pieter Foekens, manager vastgoed en verhuur bij FloraHolland, een fusie organisatie 
van verschillende bloemen veilingen. Na de middelbare school ben ik direct gaan werken 
waarna ik tien jaar bij de politie heb gewerkt. Daarna heb ik een jaar of 8 gewerkt 
in de makelaardij waarvan de laatste drie bij Meeus. Ik heb verscheidene opleidingen 
gedaan naast het werk, zo heb ik onder andere mijn makelaars diploma behaald en 
mijn master of business administration afgerond. Een recruiter heeft me daarna naar 
Floraholland gehaald om als transactie manager aan de slag te gaan. In die hoedanigheid 
ben ik bezig geweest met het uitkopen van tuinders om bouwgronden te verkrijgen 
voor toekomstige ontwikkelingen. Is de loop van de jaren ben ik doorgegroeid naar de 
functie van manager vastgoed en verhuur. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor 
het corporate real estate management van FloraHolland en ben ik verantwoordelijk 
voor de verhuurportefeuille. 
 
2) Wilt u kort het bedrijf introduceren? 
Naam: FloraHolland 
Wat doet het bedrijf: Coöperatieve bloemenveiling 
Aantal medewerkers: ±3.000 waarvan 250 FTE binnen het facilitair bedrijf en ongeveer 
17 collega’s op de afdeling vastgoed en verhuur 
Actief gebied: Afzetmarkt is voornamelijk Europa maar de veilingen liggen in 
Nederland 
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FloraHolland is een corporatie van kwekers die een marktplaats wilde wat resulteerde in 
een veiling. De enige concurrent zit in Ede. Alle vastgoed activiteiten zijn ondergebracht 
bij het facilitair bedrijf. Ik ben lid van het management team van het facilitair 
bedrijf, hier valt ook beheer en projecten onder en de operationele afdelingen zoals 
onderhoud, beveiliging, schoonmaak, catering etc. Bij FloraHolland werken ongeveer 
3.500 medewerkers waarvan het merendeel in het logistieke proces en ongeveer 1.000 
in de kantoor omgeving. In het facilitair bedrijf hebben we 250 FTE actief. 65% van 
de activiteiten van het facilitair bedrijf besteden we uit. Wel doen we delen van het 
onderhoud en beveiliging in eigen beheer. Binnen de afdeling vastgoed en projecten 
samen zijn dagelijks ongeveer 35 mensen actief.  

3) Kunt u kort iets over de samenstelling van de vastgoed portefeuille 
vertellen? 
Soort: kantoren, handelsruimte en logistieke ruimte  
Grote: 2.500.000 m² BVO 
Locatie: Vijf locaties: Aalsmeer, Naaldwijk, Bleiswijk, Eelde en Rijnsburg 

We bieden ruimtes aan in een heel breed palet dat kan op dag basis zijn maar we verhuren 
ook hallen van 30.000 m². Je kan zelf investeren in het vastgoed maar wij participeren 
ook in projecten van externen die vastgoed willen realiseren. We hebben ongeveer 
2.500.000 m² vloeroppervlak. 2.000.000  m² hiervan is in eigendom van FloraHolland. 
Van het totale oppervlak wordt ongeveer 1.000.000 m² voor eigen activiteiten gebruikt 
1.000.000 m² voor verhuur en de overige 500.000 m² is in eigendom van handelsbedrijven. 
In totaal hebben we ongeveer 100.000 m² kantoor ruimte waarvan 30 tot 40 duizend 
vierkante meter leeg staat, er is dus sprake van een overcapaciteit van kantoren. We 
zitten op vijf locaties in Nederland waar de bloemenveilingen van oudsher zo zijn 
ontstaan. We zitten in Naaldwijk, Rijnsburg, Aalsmeer (de grote export locaties, hier 
vind ongeveer 95% van de totale handel plaats), Bleiswijk (net gestopt met klok veilen) 
en Eelde die laatste heeft meer een lokale functie. Aalsmeer is de grootste locatie met 
ongeveer 1.000.000 m², in Naaldwijk is dit 800.000 m² Rijnsburg telt 400.000 m², en de 
rest is verdeeld over Bleiswijk en Eelde. 
 
4) Wat is uw rol binnen FloraHolland? 
Ik ben manager vastgoed en verhuur bij FloraHolland. Vanuit de CRE rol ben ik bezig 
met organisatie aanpassingen van het facilitair bedrijf. Dit enerzijds vanuit het CREM 
perspectief en anderzijds als verhuur manager.  

5) Wat is de positie van uw afdeling ten opzichte van de hele organisatie? 
Die rol wordt binnen de organisatie steeds meer erkend door de verslechterde 
economische situatie. We hebben voor ongeveer 600 miljoen aan vastgoed op de 
balans staan dus dat betekend dat daar wel echt een vraagstuk ligt. Eerst was het echt 
operationeel maar nu is het strategisch aspect van vastgoed steeds belangrijker aan het 
worden. De financiële risico’s zijn groot. Elke vierkante meter die ik kan besparen heeft 
direct gevolgen op het exploitatie resultaat. FloraHolland heeft bouwgronden liggen 
die zijn aangekocht om de groei te faciliteren maar die moeten nu alternatief worden 
aangewend omdat de groei tegenvalt. De onlangs aangestelde CEO bij FloraHolland 
ziet vastgoed als een “noodzakelijk kwaad” hoewel hij ook kijkt naar de toegevoegde 
waarde ervan. Het is een uitdaging om het hoger op de corporate agenda te krijgen 
gelukkig zijn er wel bewegingen in die richting waarneembaar. 

Corporate risk management 
5) Welke Risico’s ervaart u in het dagelijks leven? 
Een groot aantal risico’s kun je verklaren vanuit onze eigendomspositie. vanuit die 
eigendomsrol hebben we een financieel risico, veel geld zit namelijk vast in het vastgoed 
wat drukt op de liquiditeit. Leegstand is een risico, Als FloraHolland hebben we het 
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merendeel van het vastgoed in eigendom. Leegstand drukt direct op het exploitatie 
resultaat omdat het verhuren van ruimtes een belangrijke asset is. Leegstand is een 
risico dat niet zo zeer in de opbrengsten sfeer speelt maar wel in de transactie sfeer, 
het vastgoed is incourant en je kan het moeilijk vermarkten. In Bleiswijk bijvoorbeeld 
hebben we 30 tot 40 duizend vierkante meter leeg staan wat moeilijk te vullen is. 
Omdat iedere vierkante meter die leeg staat alleen geld kost en niets genereerd drukt 
het direct op het resultaat. 
Over het algemeen zijn we risico dragend bij het verwerven van bouwgronden. In totaal 
hebben we meer dan 50 hectare bouwgrond in eigendom wat we naar verwachting 
de komende jaren niet nodig hebben. Met deze gronden kunnen we niet veel doen 
omdat de bestemming van de bouwgronden erg specifiek is, dit is een risico vanuit 
het bestemmingsplan. Zodra een klant grond koopt investeert het bedrijf zelf in het 
vastgoed en zijn ze risico dragend.    
Een ander risico is dat de basis administratie niet op orde is omdat we niet een 
separate vastgoed exploitatie hebben het wordt altijd gezien als onderdeel van de 
bedrijfsvoering in zijn geheel. Hierdoor hebben we een beperkt inzicht in de vastgoed 
kosten en opbrengsten wat leidt tot een financieel risico. 
Marktwerking is een extern risico, we kunnen het prijsniveau wel handhaven maar 
de leegstand is toegenomen tot 12% waar het voorheen ongeveer 4 % frictieleegstand 
betrof. Het risico is dat als er te veel leeg staat de huur naar beneden bijgesteld 
moet worden, als dat niet zo is dan gaan klanten zich ergens anders vestigen. Iets wat 
rendabel voor ze kan zijn als het huurverschil de extra transportkosten dekt.  
Daarnaast zijn vastgoed deelnemingen een risico. Hier en daar nemen we ook risico 
dragend deel in vastgoed investeringen van klanten. Afgelopen jaar is een grote klant 
failliet gegaan waardoor we veel hebben moeten afschrijven op vastgoed. Vervolgens 
hebben we hun vastgoed overgenomen voor een relatief lage prijs en ondertussen 
hebben we het weer verhuurd. Achteraf gezien pakt het op financieel gebied wel 
positief uit. Vanaf 4.000 m² is het voor bedrijven verstandig om zelf te investeren in 
het vastgoed. Bedrijven die dit doen groeien vaak door naar bijvoorbeeld 8.000 m². Wat 
FloraHolland doet is dat ze die andere 4.000 m² extra bouwen en verhuren aan andere 
klanten die ze vervolgens herplaatsen als de ontwikkelende klant dat nodig heeft zodat 
ze naar de beoogde 8.000 m² kunnen groeien. Dit doen ze ook omdat beleggers niet 
willen investeren door de relatieve hoge prijs van de grond en specifieke bestemming. 
Ik denk wel dat we de afgelopen jaren veel expertise hebben opgebouwd in vastgoed 
ontwikkelen zodat het risico beperkt is, theoretisch blijft het ontwikkelingsrisico 
aanwezig.  
De uitstraling van ons vastgoed is niet heel erg van invloed op onze reputatie. Het is 
belangrijker dat het gebouw functioneel is. We zijn een corporatie van telers die over 
het algemeen een no-nonsense houding hebben. We besteden veel aandacht aan de 
groenvoorziening rond ons vastgoed. 
We moeten zorgen dat we de juiste uitstraling hebben maar operationeel gezien is 
functionaliteit belangrijker dan onze uitstraling. 
Onze corebusiness is het veilen. Het is een operationeel risico dat het veilen stil komt 
te liggen. Om te zorgen dat dit altijd door kan gaan wordt er extra geïnvesteerd in 
back-up energie voorzieningen en doen we het onderhoud intern. Bovendien moet de 
bouwfysica van de gebouwen van een hoog niveau zijn om de energie efficiëntie te 
verhogen. In algemene zien we ook wel risico in het vooruit schuiven van onderhoud. 
Je loopt hierdoor op lange termijn het risico om hoge investeringen te moeten doen om 
de inhaalslag te maken zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd.  
Een risico ligt in onze distributie en bereikbaarheid. We moeten dit zo effectief mogelijk 
doen omdat onze grote retailers dit van ons verlangen en ons daarom bepaalde druk 
opleggen. De infrastructuur rondom onze locaties moet optimaal zijn zodat aan en 
afvoer zo efficiënt mogelijk gebeurd. We leggen op eigen terrein zelf risico dragend de 
infrastructuur aan maar we zijn ook afhankelijk van overheden en gemeentes die een 
goede verbinding met het internationale transport netwerk kunnen realiseren.
We hebben niet veel last van concurrenten. We zijn monopolist in onze primaire 
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activiteit en we zijn behoorlijk dominant in onze vastgoed positie. Men zal niet zo snel 
gaan huren van een investeerder omdat we een corporatie zijn en al het geld dat ze 
aan ons kwijt zijn vloeit weer direct terug de sector in. 
 anuit wet en regelgeving zijn er een aantal risico’s die van invloed zijn op ons proces. 
Brandveiligheid is een grote zorg. We moeten de komende jaren naar schatting 40 
tot 50 miljoen euro investeren in brandveiligheid maar in exploitatie levert dit niets 
direct op. Een ander risico vanuit wet en regelgeving is dat we geen auto’s meer in de 
gebouwen mogen hebben. Er zouden ook schadelijke stoffen zitten in de koelvloeistof 
van de koelcellen. Milieu en veiligheid vergt dan ook extra aandacht.
 
6 & 7) Welke risico’s verwacht u in de toekomst? 
Een extern risico is de productie. In Nederland verwachten we dat de productie gaat 
afnemen en meer naar het buitenland verschuift zoals oost Europa of Afrikaanse landen. 
Dus toelevering is een risico voor in de toekomst. Als de productie in de toekomst weg 
trekt uit Nederland is dit niet van positieve invloed op de veilingen en zullen er andere 
eisen voor het vastgoed komen. 
Een ander probleem voor FloraHolland is de schaalvergroting voor zowel kwekers als 
handelaren. Ze verhogen hun commerciële activiteiten en er worden meer directe 
afspraken gemaakt tussen beide partijen. De rol van FloraHolland is hierbij aan het 
vervagen, waarbij ook de transport functie verschuift. Dus de stromen echt buiten 
FloraHolland om zijn een risicovolle ontwikkeling die kan drukken op de hoeveelheid 
benodigde ruimte in de aankomende 5 tot 10 jaar.  

Placemat
8) Staan er nog risico’s op de placemat die u herkent of ervaart? 
Energie risico’s zijn actueel voor ons. We hebben een aardige hoeveelheid vierkante 
meters aan koelcellen. Ik denk dat we ieder jaar 3 tot 4 miljoen euro aan gas inkoop om 
te koelen en te verwarmen. Een deel van het risico wordt wel afgedekt door op voorhand 
in te kopen maar op exploitatie gebied zitten hier wel een aantal risico’s. 
Zoals al eerder aangegeven is onze basis informatie over de vastgoed exploitatie 
nog niet op het gewenste level. Nu wordt de vastgoed exploitatie versleuteld in de 
algemene operationele exploitatie. Aan drie van de ongeveer vijftien assets verdient 
FloraHolland als we de ruimtekosten van de activiteiten mee nemen. Een van de 
winstgevende activiteiten is de verhuur van vastgoed. Alle andere activiteiten zijn van 
toegevoegde waarde voor de organisatie maar als je ze solitair gaat bekijken zijn ze 
verlieslatend. Dit geeft niet, onze corebusiness is niet zelf rendement te behalen maar 
zo veel mogelijk bij te dragen aan die van onze leden. 
We zien voor- en achterwaartse integratie. Het is de vraag waar de toevoeging van 
waarde plaats vind. Als het systeem van het mengen van product kwijtraakt, dan 
ontstaat de vraag of we als FloraHolland nog wel deze positie kunnen handhaven. Als 
consumenten solitaire producten af gaan nemen dus bijvoorbeeld rozen en geen boeket 
dan vervalt de mengfunctie en daarmee komt een hoop verhuurde vierkante meters in 
het geding. 
Reputatie risico, is zeker aanwezig. Doordat we afgelopen jaar niet al te gunstige 
investeringen hebben gedaan in het vastgoed valt dit verkeerd bij de kwekers waarvoor 
je verantwoording moet afleggen. Hiermee gaat je reputatie bij de kwekers naar 
beneden en ontstaat er een interne discussie waarbij de eigendomspositie van het 
vastgoed weer ter sprake komt.  

9) zijn er nog risico’s die u mist op de placemat? 
Nee, ik kan er buiten de al eerder genoemde risico’s niet een bedanken die ik nog 
specifiek mis.
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4.3 Henk Koster
Interview report Henk Koster senior advisor operational activities, management control 
and innovation.

Note upfront: The original audio recording is in Dutch since this is the native language 
of Henk Koster and Ruben Bartelink. To not make interpretation and translation errors 
the following interview report is in Dutch.

Algemene informatie
Naam geïnterviewde: Henk Koster
Positie geïnterviewde: Senior adviseur bedrijfsvoering, directie bestuur en innovatie bij 
ministerie van defensie
Naam interviewer: Ruben Bartelink
Datum: 25 juli 2014
Tijd: 10:14 uur tot 11:29 uur
Locatie: Den Haag
Lengte origineel audio fragment: 1 uur, 4 minuten en 34 seconden

Introductie 
1) Wilt u zichzelf kort voorstellen? 
Naam: Henk Koster 
Huidige positie: Senior adviseur bedrijfsvoering, directie bestuur en innovatie bij het 
ministerie van defensie. 

Henk Koster, ik ben niet meer specifiek een corporate real estate manager maar 
senior adviseur bedrijfsvoering. Binnen deze afdeling zit ik bij de directie bestuur 
en innovatie. Vastgoed is een onderdeel van de bedrijfsvoering naast ICT, facilitair 
management, logistiek, HR, inkoop en eigenlijk alles wat nodig is om het primaire 
proces mogelijk te maken. 
Na mijn VWO ben ik begonnen op de militaire academie waarna ik een aantal jaren officier 
ben geweest bij de genie (bouwvakkers van de landmacht) van waaruit ik ook civiele 
techniek heb gestudeerd in Enschede. Daarna aan de slag gegaan als projectmanager 
nieuwbouw en renovatie voor het zuiden van Nederland onder Ton van de Beek (andere 
geïnterviewde). Vervolgens ben ik meer de organisatiekant van de vastgoeddienst op 
gegaan. Ik hield me voornamelijk bezig met het opnieuw inrichten van werkprocessen 
en reorganisaties. Ik stond iets meer van het vastgoed af maar ben toen wel tot het 
besef gekomen dat je vastgoed nooit op zichzelf moet beschouwen maar dat het altijd 
onderdeel is van de bedrijfsvoering. Recent heb ik een MRE gedaan met als onderwerp 
het rendement op vastgoed voor defensie.

2) Wilt u kort het bedrijf introduceren? 
Naam: Ministerie van defensie 
Wat doet het bedrijf: Handhaven van vrede en veiligheid 
Aantal medewerkers: ± 62.000 Militairen en burgermedewerkers waarvan ongeveer 
850 gelieerd aan vastgoed die tegenwoordig grotendeels in dienst zijn bij het 
rijksvastgoedbedrijf 
Actief gebied: Voornamelijk vastgoed in Nederland en daarnaast kleine locaties buiten 
Nederland, zoals het Caribisch gebied, Duitsland, e.a... 

Sinds 1 juli is dit iets complexer omdat toen het rijksvastgoedbedrijf is opgericht. Al 
ons vastgoed wordt door hen beheerd. Het is een fusie tussen onze vastgoed dienst en 
de rijksgebouwen dienst. We hadden binnen dienst vastgoed defensie ongeveer 850 man 
die redelijk een op een zijn over gegaan naar het rijksvastgoedbedrijf, uitgezonderd 
onze servicedienst. We doen heel veel zelf, van advies bij het Programma Van Eisen 
(PVE) tot het uitwerken van een bestek en het begeleiden van de uitvoering. Om dit 
te kunnen doen zijn alle disciplines binnen een bouwproces vertegenwoordigd van 
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architecten tot bouwkundigen en toezichthouders. 
Defensie zelf is een organisatie van zo’n 62.000 mensen waarvan de meeste in Nederland 
gestationeerd. We hebben 6.500.000 m² BVO aan vastgoed binnen defensie. Dit klinkt 
heel veel maar we kennen een hoge diversiteit. 

3) Kunt u kort iets over de samenstelling van de vastgoed portefeuille 
vertellen? 
Soort: kantoren, werkplaatsen, sport gelegenheden, opslag, restaurants, 
legeringsgebouwen en distributie centra, kazernes. 
Grote: 6.500.000 m² BVO waarvan 1.500.000 m² BVO kantoor, daarnaast 32.000 hectare 
grond
Locatie: ongeveer 500 locaties, voornamelijk in Nederland en enkele daarbuiten, zoals 
in het Caribisch gebied, Duitsland, e.a.. 

We hebben 6.500.000 m² BVO aan vastgoed binnen defensie. Dit klinkt heel veel maar we 
kennen een hoge diversiteit aan functies. Ongeveer 1.500.000 m² zijn kantoorgebouwen 
en de rest zijn barakken, sportgebouwen, bedrijfsrestaurants, opslag, werkplaatsen, 
voertuigen stalling, etc. Dit is verdeeld over ongeveer 500 locaties. De grote varieert 
van een militaire basis waar een paar duizend mensen werken tot een kleine locatie 
waar net een zendmast staat. We hebben ongeveer 40 echt grote locaties. Daarnaast 
hebben we 32.000 hectare aan grond.  
  
4) Wat is uw rol binnen defensie? 
Ik ben werkzaam bij de hoofddirectie bedrijfsvoering. Persoonlijk ben ik meer van 
besturing en innovatie maar dan wel integraal. Ik heb nog collegae die meer de 
kaders stellen, Ik ben meer van het richten op de toekomst en andere collega’s doen 
meer het inrichten, hoe je het algemeen beleid kan vertalen naar specifiek vastgoed 
kaders. 

5) Wat is de positie van uw afdeling ten opzichte van de hele organisatie? 
We kennen binnen defensie een organisatie van beleid, uitvoering en ondersteuning. De 
uitvoerende dienst zijn de operationele commando’s (landmacht, luchtmacht, marine 
en marechaussee). De dienst vastgoed valt onder de ondersteuning binnen defensie. 
Vanuit mijn functie richt ik mij onder andere op innovatie op het gebied van vastgoed, 
vaak in relatie tot andere bedrijfsvoering domeinen, zoals facilitair management. 
De kaders die door ons gesteld worden zullen getoetst worden door een directie die 
verantwoordelijk is voor monitoring en beheer. We hebben ook nog een afdeling binnen 
defensie die de middelen alloceert. Deze afdeling is meer van de kwantitatieve eisen. 
Zij bepalen hoeveel geld waar en waaraan word uitgegeven. Het is uiteindelijk de 
vastgoed dienst die het uitvoert.  
Binnen defensie geldt dat vastgoed het primaire proces moet ondersteunen en dit doet 
met niet meer of minder dan strikt noodzakelijk. De laatste tijd ligt binnen defensie 
de nadruk op kosten besparingen en vierkante meter reductie. 
 
Corporate risk management 
5) Welke Risico’s ervaart u in het dagelijks leven? 
Ik benader risico’s vanuit doelen, en het doel van vastgoed is het ondersteunen van 
het primaire proces. Een risico op dat gebied is of de gebruiksruimte wel beschikbaar 
is. Vastgoed moet het primaire proces faciliteren maar het risico bestaat dat dit niet 
kan. Onderhoud is een ander operationeel risico, we doen het onderhoud van onze 
faciliteiten zelf en dat moet wel op orde zijn. Als de kwaliteit van de gebouwen niet 
op orde is kan het zijn dat daardoor operationele activiteiten geen doorgang kunnen 
vinden. Onderhoud is ook wel een technisch risico. Hoewel dit kan voorvallen ben ik 
van mening dat onderhoud op orde is en dit risico beperkt blijft. Flexibiliteit, wat 
zich uitdrukt in ondoelmatig gebruik, is ook een risico. We hebben de afgelopen jaren 
flink moeten bezuinigen en moeten inkrimpen. Hierdoor hebben we eigenlijk te veel 
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vastgoed voor onze activiteiten wat natuurlijk niet in lijn is met de visie van defensie 
dat we niet meer of minder vastgoed hebben dan noodzakelijk is. Die leegstand komt 
ook omdat we heel specifiek vastgoed hebben dat vaak niet voor andere activiteiten 
geschikt is en ook niet te verhuren valt aan een andere partij. De flexibiliteit van ons 
vastgoed kan dus een risico vormen. 
Het kan ook zijn dat een operationeel risico vanuit wet en regelgeving komt bijvoorbeeld 
dat je op een locatie helemaal niet mag schieten omdat het bijvoorbeeld teveel 
overlast veroorzaakt. De vastgoed afdeling moet zorgen dat de vergunningen er zijn 
en dat in de directe en indirecte ruimte behoefte voorzien kan worden. Deze wet en 
regelgeving risico’s kunnen bijvoorbeeld ook de toegestane vliegtijden zijn die gelden 
voor onze vliegvelden. Recent speelde wet en regelgeving op het gebied van fijnstof. 
We kennen natuurlijk ook allerlei veiligheidsrisico’s. laatst kreeg brandveiligheid weer 
veel aandacht en wordt er binnen defensie ook meer tijd aan besteed. 
Er zijn ook een hoop politieke risico’s. vanuit onze eigen portefeuille strategie kan 
het voorkomen dat we graag een locatie afstoten maar dat er dan een hele lobby 
komt vanuit de lokale overheid voor behoud van deze locaties. Het komt ook wel eens 
voor dat we moeten investeren in nieuwe locaties terwijl het niet de meest voor de 
hand liggende keuze zou zijn. Maar om politieke redenen zoals het tegen gaan van 
werkeloosheid in een regio moeten we er dan toch iets realiseren. Wij zijn onderdeel 
van de overheid en de overheid heeft bepaalde maatschappelijke doelen waar we aan 
moeten bijdragen. Dit zijn specifieke risico’s voor overheidsinstellingen waaronder 
het ministerie van defensie. Een ander politiek risico komt voort uit de verkiezingen. 
Om de vier jaar moet er door de ministeries gelobbyd worden als er weer een nieuw 
kabinet komt met eigen beleid. De verkiezingen en de machthebbende partijen zijn van 
invloed op het budget en zijn dus een risico voor defensie. We concurreren met andere 
ministeries binnen dezelfde begroting. Ook daarom moet vastgoed flexibel zijn. Het 
moet kunnen reageren op deze veranderingen. De bezuinigingen zijn ook een risico. 
Door deze bezuinigingen moeten een hoopcomplexen gesloten worden.  
Een extern risico dat nauwelijks beïnvloedbaar is komt uit de economische conjunctuur. 
Toen de bouwprijzen stegen terwijl het budget hetzelfde bleef hadden we problemen 
met materiaal inkoop en werden er minder bouw of onderhoudsprojecten uitgevoerd, 
wat weer drukt op de kwaliteit van het vastgoed. Ook intern zijn er tegenstrijdigheden. 
Defensie verwacht dat dienst vastgoed zijn eigen broek ophoudt maar ze leggen 
beperkingen op door middel van budgeten of taakstellingen waardoor ze ons vrije 
handelen beperken. In aanvulling op die externe risico’s heb ik wel wat voorbeelden 
op het gebied van publiek imago. Pers en media relaties zijn een risico. Vorige maand 
bijvoorbeeld stonden we in de krant omdat we miljoenen aan belastinggeld zouden 
verspillen doordat we niet efficiënt met ons vastgoed omgaan en er een deel leegstaat. 
Dit is een complexe puzzel waar we al een tijd mee bezig zijn maar niet in een dag 
opgelost is. De pers schrijft een artikel met een negatieve lading maar beïnvloedt 
daarmee wel de publieke opinie. Een goede relatie met de pers is belangrijk om hierop 
te kunnen sturen. Binnen defensie kennen we niet zo heel veel reputatie risico’s 
veroorzaakt door vastgoed. De uitstraling moet wel op het gewenste niveau zijn, het 
moet er goed onderhouden uitzien. Afgelopen dagen was vliegbasis Eindhoven veel in 
het nieuws en dan moet het vliegveld en het vastgoed op het vliegveld een onderhouden 
indruk achter laten.  
Op financieel gebied kennen we niet heel veel risico’s omdat wij gefinancierd worden 
door de overheid. Dit op zichzelf kan wel een risico vormen omdat de overheid dus 
ons budget bepaalt. Een strakke budgettering kan een risico zijn, niet zo zeer voor 
investeringen maar wel op het gebied van onderhoud. Vastgoed is vaak het sluitstuk van 
een begroting en als er bezuinigd moet worden dan is dat al snel op vastgoed. Dit zie 
je overigens ook vaak bij andere aanvullende diensten zoals ICT. De visie is wel aan het 
veranderen maar op het moment is vastgoed voornamelijk nog een kostenpost. 
We ontwikkelen in eigen beheer. Een risico bij ontwikkelingen is vaak overlast. Ik ben 
het eens met Ton van de Beek dat bouwactiviteiten op een compacte campus vaak 
voor meer overlast zorgen. maar ook bij defensie kan je last hebben van overlast 
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door bouwactiviteiten. Mensen hebben over het algemeen ook snel bezwaar tegen 
ontwikkelingsactiviteiten van defensie omdat ze niet graag een bunker of schietbaan 
om de hoek hebben. Volgens mij is de kans dat dit risico optreedt wel klein. Ook 
op financieel gebied zitten we er wel eens naast zo kan het zijn dat bij nieuwe 
ontwikkelingen onze begroting niet sluitend is. Gelukkig komt dit de laatste jaren 
steeds minder vaak voor.  

6 & 7) Welke risico’s verwacht u in de toekomst? 
In de toekomst blijft flexibiliteit een groot risico. Als de behoefte aan Defensie toeneemt, 
moeten we opschalen en de portefeuille uitbreiden. Een groot voordeel is wel dat 
we nu onderdeel zijn van het rijksvastgoedbedrijf en dit soort voorvallen op kantoor 
gebied kunnen opgevangen worden binnen een grotere kantorenportefeuille. 
Er zijn ook nog risico’s op het gebied van technologie. Ook wel functionele flexibiliteit 
genoemd. Het kan zijn dat we meer richting cyber oorlogen gaan en over schakelen 
op drones. Als dit gebeurt, verandert de functionele ruimtebehoefte van defensie en 
moet een deel van de beschikbare ruimte alternatief aangewend worden. 
Een ander risico schuilt in een verdere behoefte van outsourcing door vastgoed diensten 
bij andere organisaties. Het is de vraag wat precies de invloed hiervan is op de kwaliteit 
van je vastgoed. Het is waarschijnlijk meer een organisatorisch risico.  

Placemat
8) Staan er nog risico’s op de placemat die u herkent of ervaart? 
Bij ons zie je bijvoorbeeld ook het design risk. Het PVE wordt door een centrale 
stafafdeling ontworpen. Het kan zijn dat er een gat ontstaat tussen het PVE van de 
centrale afdeling en de behoefte van de eindgebruiker. Zo kan het zijn dat er een zorg 
afdeling word opgeleverd die niet voldoet aan de wensen van de eindgebruiker door de 
vele schijven die er tussen zitten. 
Op financieel gebied is het misschien wel een risico dat we maar weinig risico’s zien op 
dit gebied. Ik herken alle risico’s wel maar bijvoorbeeld op waardering en afschrijving 
van het vastgoed doen we nog niet heel veel. We schrijven vastgoed wel op de algemene 
staatsbalans af maar niet op object niveau. Nu vindt onderhoud plaats aan de hand van 
inspecties. We inspecteren eens in de drie jaar ieder gebouw en maken aan de hand 
daarvan onderhoudsplannen.
Wat je wel ziet is dat we meer insteken op levensduurkosten zoals bijvoorbeeld op het 
gebied van energie. We investeren veel in financiële duurzaamheid. Het vastgoed moet 
betaalbaar blijven voor in de toekomst. 
Ik heb net al wat voorbeelden gegeven van pers en media risico’s. Ik merk dat de 
afgelopen twee jaar geprobeerd is om de draagkracht van defensie te vergroten. Media 
is belangrijk om de aandacht te vestigingen op wat defensie doet voor Nederland. 
Hoewel dit niet direct een vastgoed risico is, hebben pers en media hierin wel een hele 
belangrijke rol gespeeld. 

9) zijn er nog risico’s die u mist op de placemat? 
We hebben ook organisatorische risico’s maar dat is meer de positie van CRE voor een 
organisatie. Is CRE een kostenpost of kan het ook iets opbrengen? Het risico hierin is 
dat je als CRE afdeling de boot kan missen omdat je net niet goed genoeg aansluit bij 
wat de organisatie van je verlangt. Vastgoed beslissingen kunnen voorbij gaan aan het 
doel van de organisatie. Als dit gebeurt loop je intern een reputatie risico en bestaat 
de kans dat je geloofwaardigheid verliest bij andere afdelingen.
 
4.4 Peter de Winter
Interview report Peter de Winter Sr. Program Director Workplace Innovation at Philips 
Note upfront: The original audio recording is in Dutch since this is the native language of 
Peter de Winter and Ruben Bartelink. To not make interpretation and translation errors 
the following interview report is in Dutch.
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Algemene informatie
Naam geïnterviewde: Peter de Winter
Positie geïnterviewde: Sr. programma directeur werkplek innovatie bij Philips
Naam interviewer: Ruben Bartelink
Datum: 8 augustus 2014
Tijd: 10:18 uur tot 11:00 uur
Locatie: Eindhoven
Lengte origineel audio fragment: 41 minuten en 9 seconden

Introductie 
1) Wilt u zichzelf kort voorstellen? 
Naam: Peter de winter 
Huidige positie: Sr. programma directeur werkplek innovatie bij Philips 

Ik ben Peter de Winter en bij Philips werkzaam sinds 2008. Daarvoor heb ik 20 jaar 
gewerkt als consultant bij PRC (huidige Arcadis). Ik heb veel voor grote bedrijven en 
ziekenhuizen gewerkt op het raakvlak tussen organisatie en huisvesting. 

2) Wilt u kort het bedrijf introduceren? 
Naam: Philips 
Wat doet het bedrijf: wereldwijde industriële speler in diverse segmenten 
Aantal medewerkers: 115.000 medewerkers wereldwijd 
Actief gebied: Wereldwijd 

Philips Heeft 115.000 werknemers in meer dan 100 landen. In totaal hebben we 
ongeveer 600 vastgoed objecten. Daar spenderen we rond de 700 miljoen euro per jaar 
aan. Van onze vastgoed portefeuille is een derde in eigendom, voornamelijk fabrieken. 
De overige twee derde is geleased. Op de vastgoed afdeling hebben we ongeveer 80 
fulltime medewerkers maar in totaal zijn er ±500 mensen in dienst bij Philips die 
zich met vastgoed en huisvesting bezighouden dit is inclusief parttimers. We werken 
met het ‘total facility management model’ dus we besteden veel uit. Bij de kantoren 
is dit model al helemaal uitgerold, bij de fabrieken worden nu de eerste stappen 
gemaakt. 

3) Kunt u kort iets over de samenstelling van de vastgoed portefeuille 
vertellen? 
Soort: Kantoren, laboratoria, fabrieken, logistieke centra, warenhuizen, sales 
offices 
Grote: 7.800.000 m² BVO  
Locatie: 1.925 Locaties wereldwijd 

We hebben 728 vastgoed objecten in de EMEA en ongeveer 1.925 wereldwijd goed voor 
een totaal van 7.800.000 m² BVO is. We hebben kantoren, laboratoria van de research 
& development afdeling, distributie centra, warenhuizen, en kleinere lokale sales 
kantoren over de hele wereld. 

4) Wat is uw rol binnen Philips? 
Bij Philips ben ik programma manager voor de EMEA. Ik ben verantwoordelijk voor 
projecten met betrekking tot het nieuwe werken. We hebben sinds 2008 ongeveer 30 
projecten uitgevoerd. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het wereldwijde programma 
voor werkplek innovatie. Voorheen ben ik nauw betrokken geweest bij de bezuinigingen 
voor ons corporate real estate. 

5) Wat is de positie van uw afdeling ten opzichte van de hele organisatie? 
Real Estate is een ondersteunende afdeling binnen Philips (General Supporting Unit). 
Op het moment zijn we Binnen Philips bezig met ‘Lean manufacturing’ om sneller op 
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de markt te kunnen reageren. Binnen vastgoed proberen we dit dan ook te faciliteren. 
Binnen dit kader past werkplek innovatie ook goed. We willen snelle communicatie 
lijnen hebben. Als real estate hebben we nu als doel om de huisvesting zo te creëren 
dat meer creativiteit ontstaat en dat mensen een inspirerende en prettige omgeving 
hebben waar ze in kunnen excelleren. Een voorbeeld hiervan is de High Tech Campus 
waarbij ongeveer 8.000 mensen bij ±100 bedrijven werken. 
 
Corporate risk management 
5) Welke Risico’s ervaart u in het dagelijks leven? 
Het grootste risico dat wij zien is de dynamiek van onze eigen business. We zijn markt-
gedreven en moeten op technologische ontwikkelingen kunnen reageren. Nieuwe 
ontwikkelingen resulteren in een veranderende behoefte aan vastgoed voor zowel de 
locatie, functie en hoeveelheid. Philips is van een technologie bedrijf naar een service 
bedrijf aan het groeien waarbij je bijvoorbeeld verlichting als een service verkoopt. 
Al deze ontwikkelingen kunnen direct gevolgen hebben op de hoeveelheid benodigd 
vastgoed. We zijn continue de portefeuille op de business behoefte aan het afstemmen. 
We zijn op dit moment met ongeveer 200 gebouwen bezig om ze te verkopen, re-
alloceren, renoveren, verbouwen, uitbreiden of verweven. Onze interne dynamiek is 
dus het grootste risico. 
Een ander risico zijn de marktontwikkelingen in de vastgoed wereld en het effect 
daarvan op prijzen. Marktontwikkelingen kunnen prijzen op drie manieren beïnvloeden. 
Ten eerste kunnen de marktontwikkelingen de huurprijs van het vastgoed beïnvloeden. 
Als een contract verlengt moet worden en het gaat goed met de lokale vastgoed markt 
dan kan het zijn dat het ons meer gaat kosten. Marktonwikkelingen bepalen direct de 
hoogte van de lease. De waardering van het vastgoed is een tweede risico als gevolg van 
marktontwikkelingen. Als we iets willen verkopen in een slechte markt is de waardering 
minder en levert het vastgoed minder op. Het derde risico als gevolg van markt 
ontwikkelingen is het aanbesteden van werk. Dit kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen 
of onderhoud. Als er bijvoorbeeld groot onderhoud aankomt en de marktprijzen zijn 
hoog kost het ons meer dan in onze initiële investeringsaanvraag mee rekening is 
gehouden. 
Je hebt een hoop gebouwen in je portefeuille zitten en soms is het lastig om van 
bepaalde objecten af te komen. Dit kan zijn door de vastgoed markt of door een externe 
partij zoals de vakbonden die ons niet toestaan een bepaalde locatie te sluiten. De 
vakbonden eisen dan dat er werkgelegenheid blijft en daardoor kan je niet een locatie 
zomaar sluiten. Maar het kan ook andersom werken dat een regio ons graag ziet komen. 
Dit is de afgelopen tijd veel in China gebeurd waarbij we interessante aanbiedingen 
krijgen en dus een aantal goede vastgoed deals hebben kunnen sluiten.  
Op financieel gebied hebben we een risico met valuta schommelingen. We huren 
kantoren aan tegen de plaatselijke valuta als de wisselkoers ongunstig is voor ons kan 
dit van invloed zijn op de huur. Met alle volatiliteit die in de plaatselijke wisselkoersen 
zitten is dit een risico dat afgelopen jaar ons netto bedrijfsresultaat heeft beïnvloed. 
We hebben geen hypotheken voor ons vastgoed dus dat is geen risico. 
Een ander budgettair risico is het in originele staat terug brengen van ons vastgoed dat 
we gaan afstoten. Als aan het eind van een huur periode het huurcontract niet wordt 
verlengt dan moeten we het vastgoed in originele staat terug brengen. We begroten 
hier geld voor maar soms overschrijden we het budget wat financiële gevolgen heeft. 
Dit noemen we een decommissioning oblication soms kost het ons meer en soms minder 
dan gereserveerd.  
We hebben een onderhoudsrisico bij vooral ouder vastgoed. Als we een sale en 
leaseback constructie optuigen zijn wij vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Als 
de technische staat van een kantoor slechter is dan de verwachtte staat, dan kunnen er 
onverwachte dingen aan het licht komen waardoor we eerder tot investering moeten 
over gaan. Dan moet je tot verbouwing overgaan tijdens de leaseperiode.
We hebben als Philips een risk manual waarin al onze operationele risico’s zijn 
geïnventariseerd en passende maatregelen staan voor het geval dat een risico zich 
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voordoet. Als een risico te groot wordt dan proberen we om preventief deze risico’s af 
te dekken. Risico’s op dit gebied zijn veelal regelgeving zoals brandveiligheid of het 
bouwbesluit. Projectontwikkelaars moeten aan een hoge set van eisen voldoen om voor 
ons te mogen ontwikkelen. Wetgeving wordt vertaald in een programma van eisen. 
Het kan ook voorkomen dat je tussentijds maatregelen moet nemen als een gebouw 
verouderd is en niet aan de wetgeving voldoet. We hebben dit recent gehad in Cleveland 
USA waarbij een gebouw niet voldeed aan de regelgeving en je snel maatregelen moet 
nemen om het op te lossen. Dit risico is gering omdat we over het algemeen op de 
hoogte zijn van de staat van ons vastgoed, maar het kan wel eens voorkomen. Een ander 
voorbeeld van een risico vanuit wetgeving is het bouwbesluit. In een hoop landen is het 
bouwbesluit nog niet op het niveau dat we in Nederland kennen, soms is er helemaal 
nog geen bouwbesluit. Als deze landen een bouwbesluit gaan maken of aanscherpen 
is dat een risico voor ons. Wat zijn de gevolgen daarvan voor ons vastgoed en welke 
aanpassingen moeten er worden gedaan om hieraan te voldoen, zijn vragen die dan 
spelen. Door ons risk manual zijn deze risico’s al behoorlijk afgedekt omdat we de 
Europese standaard aanhouden. 
Reputatie is belangrijk voor Philips. Vroeger hadden we veel vastgoed in het centrum 
van Eindhoven dat niet representatief was voor Philips en waardoor potentieel 
personeel kon afhaken. Nu we op de HTC zitten is dit veel minder het geval en kunnen 
we weer makkelijker de beste en knapste koppen aan Philips binden. We inventariseren 
ook twee jaarlijks of de werkomgeving nog voldoet aan de wensen van het personeel 
en welke kantoren slechter scoren en dus aanpassingen nodig hebben. Op de afdeling 
van workplace & innovation is dat ook wel een van de drijvende krachten om een 
inspirerende omgeving te kunnen bieden. Dit heeft ook een enorme positieve boost 
gegeven aan werving van nieuw talent. 
We hebben bij Phillips ethische regels die van hoge standaard zijn om incidenten zoals 
destijds bij het Philips pensioenfonds te voorkomen. Als er een transactie plaatsvindt 
die ergens niet door de beugel kan dan zit er meteen de interne audit op en wordt 
des betreffende persoon op non actief gesteld en indien schuldig bevonden ontslagen. 
We zijn hier heel streng op, iedereen moet ethisch verantwoorde beslissingen nemen. 
Onethisch handelen wordt absoluut niet geaccepteerd en dit voorkomen heeft de 
hoogste prioriteit. Reputatie schade door onethische incidenten is een groot risico 
maar we doen er alles aan om dit tegen te gaan.  

6 & 7) Welke risico’s verwacht u in de toekomst? 
Wetgeving is altijd een risico voor in de toekomst. 
Marktontwikkelingen blijven het grootste risico voor Philips. We moeten snel op 
marktontwikkelingen kunnen inspelen trends volgen elkaar snel op door technologische 
ontwikkeling. Ons vastgoed moet flexibel zijn en in staat zijn om deze ontwikkelingen 
het hoofd te bieden. 

Placemat
Door een gebrek aan tijd is besloten dat we deze vraag niet behandelen. Peter kan dit 
in zijn vrijetijd doorkijken indien daar behoefte aan is. 

8) Staan er nog risico’s op de placemat die u herkent of ervaart?  
-

9) zijn er nog risico’s die u mist op de placemat? 
-
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