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Redactioneel

SerVicE staat voor professionaliteit in de vastgoedwereld. Zij wordt hierin gesteund door:

Geachte lezer,

Inmiddels zijn we toe aan de laatste uitgave van SerVicE Magazine van de 
vijftiende jaargang. Om het derde lustrum van Studievereniging SerVicE
te vieren, zal dit geen normale uitgave zijn, maar een lustrumeditie.

Zoals de cover al laat zien, heeft het thema te maken met het ‘afwe-
gen van beslissingen’ en ‘wat mag wel en niet/ is wel of niet aanvaard-
baar (al dan niet volgens de wet)’. In het Lectori Salutem zal de heer 
Jos Smeets een inleiding geven over het thema. Het thema van deze
uitgave is gekoppeld aan het lustrum en aan het thema van het sympo-
sium dat in de lustrumweek (12 tot en met 15 mei jl) gehouden is door 
SerVicE, namelijk ‘Ethiek in Vastgoed’. De heer Van Enk, hoofdredacteur
van PropertyNL/ EU, was dagvoorzitter op dit symposium en heeft een
terugblik geschreven. Daarnaast hebben de sprekers de heer Nozeman,
hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
de Amsterdam School of Real Estate, en de heer Berkhout, werkzaam
bij Triodos Bank, een bijdrage geleverd aan het thema. Verder heeft de 
lustrumcommissie een samenvatting geschreven over de lustrumweek, 
die zeer geslaagd was. 

Verder is het magazine zoals gewoonlijk aangevuld met vastgoedgerela-
teerde artikelen. Mevrouw Verwest, de heer Sorel en de heer Buitelaar 
van het Ruimtelijk Planbureau werpen een licht op regionale krimp en
woningbouw. De heer Rouwendal van de Vrije Universiteit Amsterdam
gaat in op de vraag ‘Wonen oudere huishoudens te groot?’. De heer
Hesp van Fakton vertelt een verhaal over risicovrije winst die voor het 
oprapen ligt. De Boston Consulting Group presenteert een rapport met
de titel  ‘Nederland moet hoofdkantoren aan zich binden door ‘industrie-
politieke nieuwe stijl’. Verder is er een bijdrage geleverd door Ramon van
Zundert, voorzitter van de studiereiscommissie van SerVicE, hij geeft 
een samenvatting van de gemaakte studiereis naar Hong Kong afgelo-
pen maart. Daarbij is ook een Achmea Case gepubliceerd, die gemaakt 
is door enkele deelnemende studenten. 

Deze artikelen worden aangevuld met onze gangbare columns. De heer 
Goossens laat zien waarop hij is afgestudeerd bij de TiasNimbas Busi-
ness School. De heer Feijts, alumnus van onze mastertrack, vertelt hoe
het is om inmiddels een jaar in de praktijk aan de slag te zijn. Nadja 
Bressers, voorzitter van SerVicE, gaat in op de activiteiten die er de
laatste tijd geweest zijn, en welke aspiraties er worden neergelegd voor 
het volgende bestuur. Zoals gewoonlijk is er achterin het magazine een
lijst met afstudeerverslagen van zowel REM&D als TiasNimbas Business 
School te vinden, die (digitaal) te bestellen zijn.

De laatste uitgave van SerVicE Magazine van dit jaar heeft weer interes-
sante artikelen te bieden. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om 
de redactie van dit jaar te bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
Het is met wat minder mankracht toch gelukt om drie interessante ma-

gazine te realiseren. Tevens wil ik de komende 
redactie veel succes en plezier wensen met de 
zestiende jaargang. 

Rest mij alleen nog u veel leesplezier te 
wensen!

Daniëlle Smeets

Hoofdredactrice SerVicE Magazine
2007 - 2008



Movares is mijn bedrijf
“Omdat ik de ruimte krijg om te 
     ontdekken waar mijn kracht ligt.” 

Elke Puts, Architect & Stedenbouwkundige

Partner worden bij Movares
www.werkenbijhetleuksteingenieursbureau.nl

vormgeven
aan
bereikbaarheid

Advies- en ingenieursbureau Movares stimuleert mensen zichzelf te zijn. Wij geven je de ruimte om je leven

in te richten op een manier die bij je past en die je capaciteiten tot hun recht laat komen. Bij ons geef je

inhoud aan maatschappelijk relevante projecten op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke

inrichting. Hierin heb je een eigen verantwoordelijkheid die we niet alleen met geld belonen, maar ook met

vrije tijd, flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden. En in de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden.

Daarom hebben wij het liever over partners dan over medewerkers. Spreekt dit je aan en heb je affiniteit

met ons werkveld? Praat eens met ons.
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Lectori Salutem

Laat ik beginnen met het feliciteren van de jarige. Ser-
VicE viert haar derde lustrum en dat is een felicitatie
waard! De studievereniging is evenals het bijbehoren-
de vakgebied volwassen geworden en uitgegroeid tot 
een erkende speler in de vastgoedwereld.
Bij volwassenheid horen momenten van bezinning en 

-
goed’ voor het Lustrumsymposium is daar een mooi
voorbeeld van.
De vastgoedsector is de laatste tijd regelmatig nega-
tief in het nieuws. Vragen van ethische aard beginnen 

-

in het Lexicon van de Ethiek. “De moraal betreft een 
systeem van begrenzingen van gedrag dat tot doel 
heeft om de belangen van andere personen dan de 
betrokkenen te beschermen en dat zich aan hen pre-
senteert als een controle op natuurlijke of spontane 

over ‘Ethiek in Vastgoed’ staat vooral het vastgoed als 
‘kapitaalgoed’ centraal. Gebrek aan transparantie bij 
prijsvorming, dubieuze transacties met witwaspraktij-
ken en het foute gedrag van een of meerdere betrok-
kenen hebben de sector in opspraak gebracht. Betere 
gedragsregels alleen lijken niet voldoende. Het morele
gedrag van managers is niet in eerste plaats bepaald
door aan- of afwezigheid van expliciete morele regels, 
maar veeleer door fundamentele denkpatronen die zij 
hanteren bij het rechtvaardigen van hun bedrijfseco-
nomische keuzen. Een te sterke nadruk op het vast-
goed als investerings- en beleggingsobject kan deze 
denkpatronen eenzijdig beïnvloeden.
Vastgoed heeft immers ook een gebruikswaardekant, 
een kant die voor de faculteit Bouwkunde wellicht nog 
belangrijker is. De grondgebondenheid van het vast-
goed maakt de ‘plaats’ relevant, het ruimtelijk kader 
waarin de mens en zijn omgeving een betekenisvolle 
samenhang vormen. Ook vanuit deze invalshoek zijn 
aan het vastgoed ethische aspecten te onderschei-
den. Belangrijke ethische thema’s zijn:
duurzaamheid: ruimtelijke samenhang dient niet al-
leen betekenisvol te zijn voor de huidige generatie, 
maar ook voor de komende generaties. 
ruimtelijke uitsluiting: voorkomen dient te worden 
dat bepaalde groepen uitgesloten worden van fysiek-
ruimtelijke artefacten, waardoor ze in hun ontplooiing 
belemmerd worden.

zin transparant te zijn maar de gebruiker een eigenaar 
dienen ook inzicht te hebben in alle relevvante kwali-
teitsaspecten. Misleidende informatie enn verkeerde
beeldvorming dienen voorkomen te wordenn.
Kortom, het thema ‘Ethiek in Vastgoed’ vormt voor de
opleiding een nieuwe uitdaging. Naast eenn algemene
visie op ethiek, moraal en voldoende kennis van be-
drijfsethiek, is voor de vastgoeddeskundigee een speci-

-
nis zal de vastgoedmanager in staat stelllen om met
een breed scala aan zeer ambigue waardeen rekening 
te houden bij het maken van keuzes ten aaanzien van 
vastgoed.
Het symposium en de bijdragen in dit nummmer kunnen
als het startpunt gezien worden van een verdere be-
zinning op de ethische kanten van ons vakkgebied. Ge-
noeg stof tot nadenken de komende vijf jaaar. Op naar
het vierde lustrum!

drs. J.J.A.M. Smeets
-

zaam bij de leerstoel REM&D aan de Faculteit Bouwkunde van de TUE. Hij is tevens directeur vann de aan deze
Faculteit verbonden Stichting  Interface. 
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ir. Michael Hesp

is onderdeel van dit team. Onderwerpen hierbij zijn zekerhedenstructuren, fondsvorming (startersleningen, grond-

doen naar onderwerpen op dit raakvlak. 

Risicovrije winst voor het oprapen?

mische zin, is het gebruik maken van prijsverschillen tussen verschillende markten. Door in de ene Arbitrage, in econom
n een andere markt te verkopen, kan winst gemaakt worden, zonder daadwerkelijk risico te lopen markt te kopen en i
elijkheid bestaat wanneer in de markten op een andere manier prijsvorming tot stand komt. Deop verlies. Die mog -

gevolg. 

en (tijdelijk) onevenwichtigheden worden benut. Arbitrageanten maken risicovrije winst! In dit artikel Met arbitrage kunne
bitragemogelijkheden in de vastgoedmarkt worden beschreven. Deze mogelijkheden liggen voor hetzullen een aantal arb

oprapen!

1 belastingregimes kan het voorkomen datDoor verschillende 
sstromen voor de ene partij niet gelijk zijnde toekomstige kas
dere partij.aan die voor de and

-
. Immers, handelaren zullen net zo trage maar tijdelijk.

-
erschil door een nieuw evenwicht in ten totdat het prijsve
verdwenen. Arbitrage wordt vooral vraag en aanbod is 

orbeeld wanneer hetzelfde aandeel futures, etc.), bijvoo
p beurzen van Amsterdam en New wordt verhandeld o

York. 

gelijkheid tot arbitrage veel langer daarom kan de mo
stgoedmarkt bestaat eigenlijk niet. bestaan. En dé vas
it meerdere submarkten: de gebruiDe markt bestaat u -

ggingsmarkt, de ontwikkelingsmarktkersmarkt, de beleg

r zijn zelfs fundamentele technische slecht met elkaar. Er
mming tussen deze submarkten. Die fouten in de afstem

stof voor risicovrije winst! Maar hoe fouten zijn de grond
t pakken?kunnen we die wins

Waarde en prijs
rip van de werking van arbitrage is Voor een goed begr
onderscheid te maken tussen waarhet belangrijk een o -

de en prijs.

ag dat een partij toekent aan een beWaarde is het bedra -
n investering (wat een belegging of paalde zaak. Bij een
economische zin is) is dit bedrag de ontwikkelproject in e
n de toekomstige kasstromen, waarcontante waarde van -
worden verdisconteerd met een bebij de kasstromen w -
eis. Deze rendementseis is op haar paalde rendementse

uwd uit een risicovrije rente plus eenbeurt weer opgebou
als gevolg van risico. Dezesubjectieve spread subjec-

tieve en we ook wel investeringswaarde. waarde noeme

Prijs vormt zich in een markt, waarin partijen ieder vanuit 
hun eigen subjectieve investeringswaardebeoordeling 
handel met elkaar drijven. Bij totstandkoming van een
transactie geeft de prijs dus, als een momentopname, 
de objectieve waarde van de zaak weer (in die zin is prijs 

Als we er van uitgaan dat de toekomstige kasstromen
van een investeringsproject voor iedere investeerder 
gelijk zijn1, dan bestaat enkel subjectiviteit in de risico-
beoordeling.

Eerste mogelijkheid voor arbitrage. 
Financiële markt en vastgoedbeleggingsmarkt
Een eerste mogelijkheid voor arbitrage is het benutten 
van de verschillen in risicobeoordeling door de vast-

Neem de waardering van een vastgoedportefeuille. In 
deze portefeuille zitten kantoren, huurwoningen, win-
kels, maar ook antennes op de daken van de gebouwen 
en billboards tegen de gevels. Een vastgoedbelegger 
waardeert deze portefeuille normaliter als volgt: tel alle 
huurinkomsten bij elkaar op, trek hiervan de exploita-
tiekosten af, neem een restwaarde aan en verdiscon-
teer het hele verhaal met een rendementseis van zeg 
7,5 %. 

portefeuille echter totaal anders. Stel dat de anten-
nes worden gehuurd door een kredietwaardige partij

-
stroom die hij te vorderen heeft van KPN (huur voor de 
antennes) te verdisconteren tegen zeg 5,5 %.

Indien KPN een twintigjarig huurcontract heeft afgeslo-
ten tegen € 250.000 per jaar. Dan is te berekenen dat 
de vastgoedbelegger dit contract waardeert op € 2,95 
mln2 -



fakton f inanc ië le vastgoedregisseurs

combineren met creativiteit en focus kunnen de 
excellente resultaten worden bereikt waarop 
de opdrachtgever rekent.
In verband met de aanhoudende groei van
Fakton zijn we altijd op zoek naar vastgoed 
talent. Nieuwsgierig geworden?

Fakton blijft de bakens verzetten. Dat doen we 
niet alleen door innovatie op financiering en 
structurering van vastgoedtransacties, maar ook 
door voortdurend te investeren in de ontwikkeling 
van onze mensen. Onze professionals behoren 
tot de top in de vastgoedwereld en willen 
uitblinken in hun vak.

Perspectiefrijk

E V E R Y T H I N G  I S  N E G OT I A B L E

Werken bij Fakton betekent voor – en samen met – 
uiteenlopende opdrachtgevers duurzame deals en 
transacties in vastgoed realiseren binnen een com-
plexe financiële context. De lat ligt daarbij hoog. 
Want alleen door inhoudelijke financiële kennis te   

Via onze website www.fakton.nl vind je meer 
informatie over werken bij Fakton.
Interesse? Neem dan contact op met Annet
Kamminga op 010 – 2056210. Of stuur een 
e-mail naar aka@fakton.nl.
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Kenmerk van deze panden is dat ze volledig verhuurd
zijn en weinig onderhoud nodig hebben. De beheerslast
is bij deze objecten minimaal. Zo rond het 25e levens-
jaar verliezen beleggers interesse in de panden. Het
risico wordt groter dat de panden leeg komen te staan. 
De prijs gaat omlaag.

Ontwikkelaars daarentegen speuren het land af op 
zoek naar vastgoed met herontwikkelingspotentie. Die
potentie ontstaat vaak pas als de opstallen echt heel 
erg verouderd zijn, oftewel na een jaar of 35. 

Voor gebouwen zo tussen de 25 en 35 jaar oud bestaat 
weinig vraag: een belegger wil het risico niet aangaan 
en een ontwikkelaar kan niet tien jaar lang voorinves-
teren. Het gebrek aan vraag leidt tot (te) lage prijzen
in relatie tot de te verwachten opbrengsten. Hoe kan 

Door middel van een gestructureerd fonds kan belegd
worden in dit type vastgoed. Spreiding over meerdere 

in hoofdlijnen als volgt6. Een ontwikkelaar verkoopt een
object aan het fonds en krijgt via een optiestructuur het
recht het gebouw terug te kopen wanneer de heront-
wikkeling opportuun wordt. De ontwikkelaar draagt zelf 
de investeringslast niet. Voor de optie betaalt de ont-
wikkelaar een vergoeding (direct rendement voor het
fonds). Indien de ontwikkelaar stopt met betaling van
de optievergoeding, dan verliest hij zijn recht tot koop.
Daarnaast loopt de boekwaarde van het vastgoed in
het fonds op (indirect rendement voor het fonds), wat
te gelde gemaakt wordt wanneer de ontwikkelaar het
gebouw uit het fonds neemt.

Door onderpandwaarde en de herontwikkelingspotentie

Hoe kan ik risicovrij winst maken?
Financiers, gebruikers en vastgoedmensen zijn zeer ver-
schillende mensen. Financiers zijn gefocust op risico’s.
Bij een projectbeoordeling stellen zij zichzelf de vraag:
hoeveel zekerheid heb ik dat ik mijn geld terug krijg.
Vastgoedbeleggers en ontwikkelaars daarentegen zijn
opportunisten. Zij zien kansen en bij een projectbeoor-

heb ik om van dit project een succes te maken? Gebrui-
kers daarentegen hebben weer een totaal andere focus
op handel, groei en aandeelhouderswaarde.

Om arbitragekansen te herkennen moet men meer-
dere talen kunnen spreken en de submarkten princi-

asis.van 2,0% op jaarba
3 kennen de kasstromen die achterblijven In theoretische zin 

eten worden met een hogere rendementverdisconteerd mo
dmarkt vindt deze beoordeling echter niet seis. In de vastgoed

plaats.
4 het vastgoed meer waard is dan het be-Het is mogelijk dat 

en de detailhandelsactiviteiten verlies-drijf als geheel indi
n. Vendex KBB zou in dat geval direct moet-gevend zouden zijn
ailhandelsconcern en als vastgoedbeleg-en stoppen als deta

aan. Het concern heeft in 2005, gecor-ger moeten doorga
ekwinst op de verkoop van de vastgoed-rigeerd voor de boe
en operationele winst gemaakt.portefeuille, ook ee

5 Overigens kan de lage boekwaarde ook grondslag hebben in

boekwaarde het detailhandelsconcern een makkelijke prooi
heeft gemaakt voor investeringsmaatschappijen.

6 Fakton heeft onder andere bijgedragen aan het structureren
van een grondfonds, waarin ontwikkelaars hun grondposities
kunnen onderbrengen.

ger kan dit contract met 19 % winstlen. Ofwel, de beleg
doorverkopen!

heid voor arbitrage zit dus in het afDe eerste mogelijkh -ff
t vastgoedgebonden inkomsten ensplitsen van de nie
markt te verkopendeze op een andere m 3. Door op een der-rr

meerwaarde worden gecreëerd.te structureren kan m

Tweede mogelijkheid voor arbitrage. 
Gebruikersmarkt en vastgoedbeleggingsmarkt

endex KBB voor € 1,35 mrd overgeIn juli 2004 werd Ve -
roep investeerders verenigd in hetnomen door een gr
cquisition BV.consortium VDXK Ac

 verkocht de nieuwe eigenaar 73In november 2005

enkorf waren gehuisvest. Het vastHEMA, V&D en Bije -
800 mln in de boeken, maar ging goed stond voor € 

ar een consortium van vastgoedbevoor € 1,4 mrd naa -
rd door IEF Capital NV.leggers gearrangeer

ur moeilijk te begrijpen dat het vastHet is voor de auteu -
n de hand is gedaan dan het totalegoed voor meer van
erders nauwelijks een jaar eerderbedrijf de investee

heeft gekost4 erklaring ligt in arbitrage.. De ve

oncern houdt zich in eerste instanHet detailhandelsco -
handel. Vastgoed is voor haar geen tie bezig met detailh
dex KBB is zich er dan misschiencore business. Ven
t dat het vastgoed voor veel te weiook niet van bewust -
aatnig in de boeken sta 5. Los van het interne huurbere-

KBB toepaste kan het goed mogelijkkening die Vendex K
ed net als de rest van het concern zijn dat het vastgoe
ringsvoet van zeg 15% contant werd tegen een disconter
goed werd in de boeken dus veel tegemaakt. Het vastg
wat invloed moet hebben gehad op laag gewaardeerd, w

de beurswaarde.

vesteerders het vastgoed van een geDoordat de groep inv -
de vastgoedmarkt hebben getransbruikersmarkt naar -
risicoloos winst kunnen maken.porteerd, hebben zij 

Derde mogelijkheid voor arbitrage. 
Ontwikkelingsmarkt en vastgoedbeleggingsmarkt

oorbeeld. Beleggers in vastgoed inTot slot een derde v -
in nieuwe panden van topkwaliteit. vesteren het liefst i



verscheidenheid aan disciplines in pieel begrijpen. De 
is een belangrijke oorzaak van het de vastgoedmarkt i

agemogelijkheden. Het is tevens de bestaan van arbitra
tragemogelijkheden, anders dan in reden waarom arbit

-
achten is op partijen die door uitgenen bestaan. Het wa -

grijpen.

-

omenten. De werkzaamheden strektijdens transactiemo -kk

voeren van onderhandelingen tijdens ken zich uit van het v

-

deren van herontwikkelingspotentie. lingen tot het waard

n van risicorendement analyses tot En van het uitvoere

goedopleidingen.het geven van vastg





It may sound too good to be true, but at ING Real Estate you have three times as many career
opportunities to choose from. That is because ING Real Estate combines the three fields of expertise: 
investment management, finance and development under one roof. With  100 billion assets under
management and offices in 21 countries worldwide, we also happen to be the leading real estate 
company internationally.

Do you want to know which career opportunities could be in store for you, do you share our
passion for real estate and do you (almost) have a degree in a real estate oriented education? 
Visit www.ingrealestate.com for more information or contact us for an informal introduction.

DOING WELL BY DOING RIGHT

“I prefer to keep my options open”

Career3

Investment Management, Finance, Development 
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Mijnenveld van ethiek en vastgoed vergt aanpak van organisaties en individu 

ichten de media over malversaties in het vastgoed. Mensen op sleutelposities bij bekende partijen Vrijwel dagelijks ber
enfonds en Bouwfonds worden verdacht van grootschalige fraude. Reden om ter gelegenheid van het zoals Philips Pensioe
n studievereniging SerVicE van de master Real Estate Management & Development, studie Bouw15-jarig bestaan va -
voor het eerst een congres te wijden aan Ethiek in Vastgoed.kunde aan de TU/e, 

Lustrumsymposium SerVicE 

richten de media over malversatiesVrijwel dagelijks ber
nsen op sleutelposities bij bekende in het vastgoed. Me
s Pensioenfonds en Bouwfonds worpartijen zoals Philips -

grootschalige fraude. Reden om ter den verdacht van g
t 15-jarig bestaan van studieverenigelegenheid van het -
master Real Estate Management &ging SerVicE van de 
e Bouwkunde aan de TU/e, voor het Development, studie
e wijden aan Ethiek in Vastgoed.eerst een congres te

vak ethiek voorbehouden aan opleiTot nu toe lijkt het v -
biologie en medicijnen, maar zeker dingen in chemie, b
Toch wordt het gedrags- en begripniet voor vastgoed. -

uikt. In de aanpalende wereld van penkader wel gebru
g worden ethische thema’s vertaald ruimtelijke ordening
r groen voor rood. Bij ontwikkelaarsin de discussie over
laait de discussie op over ethisch en eindgebruikers l
er van duurzaamheid. In de politiekhandelen in het kad

astgoed maatschappelijke misstanis de discussie òf va -
ij de zogenoemde Vogelaarwijken. den kan oplossen b
vastgoedsymposium lag - met een Het accent van dit 
aamheid van Guus Berkhout vanuitstap naar duurz

ktwerking van vastgoed. Kooplieden Triodos - op de mark
ouden eeuw het onderwerp ethiek laten al sinds de go
inees. Maar het vastgoed loopt metliever over aan domi
hische discussie tegen grenzen aanhet negeren van eth
ok interesseren. Als vastgoed zo indie de kooplieden oo -
deze markt een broedplaats wordttransparant is dat d
delen ontstaat een probleem: vervoor onethisch han -
in een markt.lies van vertrouwen 
n zijn soms al merkbaar. De publieDe gevolgen daarva -
esteren in vastgoed en infrastrucke sector vindt inve -
er en kiest voor zaken die politiektuur steeds riskante
ivate sector kiest voor alternatievebeter scoren. De pr

st voor internationalisatie. Met zesbeleggingen of kies
wee theoretische van de professolezingen, waarbij tw -
an, werd het onderwerp belicht. Het ren Illies en Nozema
symposium was dat de instellingenbijzondere van het s
en op welke wijze zij met ethiek omtot in detail vertelde -

gingen.

Oorzaken problemen
Nozeman, Meulenberg (Deloitte),  De sprekers prof. 

Kragtwijk (ING Real Estate) en Heijnders (RGD) gingen 
in op de kwetsbaarheid van de vastgoedsector voor
fraude. Daarbij komt de kapitaalsintensiteit en de in-
transparantie steeds naar voren. Vastgoedtransacties
zijn relatief zo groot dat een afroming van winst nau-
welijks zichtbaar is. De verkoopwinsten zijn moeilijk te
relateren, zodat het mogelijk is relatief grote bedragen 
te gunnen aan allerhande adviseurs en belanghebben-
den. Het is immers belangrijker om de deal te laten 
plaatsvinden dan hoe de deal tot stand komt. Daarbij
is er veel aanvaard gedrag om succes te vieren en te
etaleren (bouwfraude, Mipim Cannes, Quote).
Nozeman gaf een overzicht van de incidenten die va-
riëren van niet realistische consultancyvergoedingen,
bevoordeling aannemers, bewust onjuiste taxaties,
onrealistische prognoses in een prospectus, het niet
melden of meewerken aan verdachte transacties tot
aan de privé-betalingen. 

Overheid en ethiek
Prof. Illies rekende af met het idee dat ethiek een on-
dergeschoven kind is geworden in de liberale westerse
wereld. Louk Heijnders ging als directeur Rijksgebou-
wendienst in op de basis van ethisch handelen binnen 
de overheid. Volgens Heijnders begint ethiek bij het cre-
eren van veiligheid binnen de organisatie. Als je zaken
vraagt aan een organisatie die zij toch niet kan waar-
maken zet je de deur open voor gesjoemel. Hij noemde 
daarbij voorbeelden waarbij de politiek soms niet rea-
listische eisen stelt: een te korte termijn voor het ma-
ken van een uitzetcentrum voor asielzoekers (Nawijn), 
het garanderen van veiligheid na de brand op Schiphol. 
Dan moet hij als ambtenaar staan voor zijn organisatie
of hij nu te maken heeft met hele sterke bestuurders 
(Winsemius) of zwakke (Pronk).
Wanneer de mensen zich zeker voelen in de organisatie 
werkt de RGD aan integriteitbijeenkomsten en vertrou-
wenspersonen om iedere medewerker te doordringen 
van het nut: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
De RGD heeft becijferd wat de kans is op fraude. De
RGD besteedt jaarlijks voor honderden miljoenen aan
opdrachten aan voor nieuwbouw, plus nog eens € 100

Dhr. W. van Enk
Wabe van Enk is hoofdredacteur van PropertyNL en PropertyEU, een
onderzoekscentrum met verschillende uitgaven die in Europa de
transparantie in het vastgoed probeert te bevorderen. Hij was tevens
dagvoorzitter van het lustrumsymposium.

THEMA   
ETHIEK IN
VASTGOED
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miljoen aan onderhoud. Daarbij is een potentiële kans 
voor fraude van circa € 50 miljoen op jaarbasis. 
Heijnders vertelde dat hij een concreet geval van fraude 
in Leiden had meegemaakt, waarbij een medewerker 
ineens met een Ferrari op kantoor kwam, terwijl hij er
ook nog één in de garage had staan. Bij analyse bleek 
dat er sprake was van samenspanning van meerdere 
ambtenaren die al heel lang op één pakket zaken za-
ten. Ze zijn allemaal ontslagen.

Ethiek en bedrijfsleven 
Paul Meulenberg van Deloitte demonstreerde met een 
voorbeeld hoe verschillend mensen reageren op prak-
tijksituaties. Hij hield de toehoorders de volgende case 
voor. Stel je hebt een leegstaand kantoorgebouw dat 
jaarlijks zorgt voor €800.000 huurderving waardoor je 
bedrijf in gevaar komt. Er komt een gerenommeerde 
huurder, maar nader onderzoek leert dat de BV voor 
30% in handen is van een voor afpersing veroordeelde
man. Wordt het een deal of niet? Ruim 50% van de 
toehoorders van jubileumsymposium zou de deal in 
de praktijk doen. Bijzonder is dat het voorbeeld opval-
lende gelijkenis vertoont met een werkelijke deal die tot
veel commotie heeft geleid.
Case twee ging over de keuze waarbij jij als CFO in-
vloed hebt op de selectie van de aannemer voor een
hoofdkantoor van € 30 mln. Drie aannemers schrijven 
in, waaronder één aannemer waarvan de CEO een per-
soonlijke vriend is. Jij hebt de aannemer aangedragen 
en er is een zakelijke reden: hij staat bekend om zijn 
hoge kwaliteitsniveau. Je weet dat het prijsverschil tus-

keuze wordt over een maand gemaakt. Je vriend de
aannemer nodigt je in de tussentijd uit voor een week-
end golf op St. Andrews in Schotland. Ga je wel of niet? 
De grote meerderheid van de toehoorders gaf aan deze 
uitnodiging niet te accepteren. Het was een opvallend 
verschil in de zaal: sommigen zijn bereid (te) veel te 
doen voor het bedrijf, maar op persoonlijk voordeel zijn 
ze niet uit.
Het bespreken met elkaar van cases blijkt zowel bij 
RGD als bij Deloitte te helpen om duidelijk te maken 
wat wel en niet aanvaardbaar is. Wie in de krant leest 
dat de directeur van Philips REIM in een plaatselijk ho-
tel drie horloges aanneemt, zal vaak denken: dat zal mij 
nooit overkomen. De kunst is zo’n proces te onderken-
nen en in te grijpen.
De les van de keynote speaker prof. Illies was dat je 
met ‘ethics & morality’ nu juist niet naar anderen moet 
wijzen, maar juist alles op jezelf en de eigen organisatie 
moet betrekken. Dat nam Meulenberg ter harte door 
een ethisch probleem uit de branche aan de orde te 
stellen. Hij heeft bijvoorbeeld moeite met het verschijn-
sel dat projectontwikkelaars in toenemende mate 
huurders met winstrechten paaien. Ze weten dat de 
huurcontracten in hoge mate de verkoopwaarde van 
een pand bepalen en betrekken de huurder in het pro-
ces. Door hogere huurprijzen af te spreken in ruil voor 
hogere winstrechten (of wel incentives) ontstaan niet 

realistische waarden voor beleggers. De vrraag rijst op
of de belegger niet de dupe is. 
Een ander voorbeeld dat veel voorkomt, voolgens Meu-
lenberg, is de zogenoemde parallelle trannsactie met
een zekere reciprociteit. Bijvoorbeeld: een CCFO van een
beursfonds verkoopt een expat-woning aann X voor zijn 
zoon met € 100.000 korting en X verkooptt een villa in 
Curaçao aan de CFO met dezelfde korting. De situatie
levert de CFO een voordeel op van € 100.0000 en X een 
schenkingsvoordeel. 

Remedie
Elk bedrijf heeft zijn eigen standaarden omm fraude te-
gen te gaan. Meulenberg van Deloitte ziet drie ‘layers
of defence’. Eerste is het vier ogen princippe, dat juist 
ook al bij initiële besprekingen van belang is. Wanneer
er geen twee medewerkers aanwezig zijn bbij het voor-
traject ligt samenspanning bij het vervolgtrraject op de
loer.
Het tweede principe is: ‘know your custommer – know 
your business partner’. In het nieuwe wetsvvoorstel dat
per 1 juni 2008 van kracht wordt, is sprake van zo’n 
eis (Integrity Due Dilligence en Fraud Risk MManagement
Survey). Als derde pleit Meulenberg voor eenn aanvullen-

van het vastgoed wordt gevolgd. Wanneer er daarna 
ineens grote waardesprongen plaatsvindeen, kan dit 
duiden op witwassen. 
Bert Kragtwijk, managing director van ING Real Estate 
Finance Netherlands, hamert op ‘businesss principles’, 
omdat de ethische normen ‘om professioneel, integer, 
zorgvuldig en deskundig te werken essentieel zijn om
het vertrouwen van alle stakeholders te behouden’.
Ook Kragtwijk schuwde niet om een vertaalslag te ma-
ken naar het persoonlijk relatiemananagemment. Daar-
bij gaat het er vooral om welke klanten, zaaken en ca-
deaus die ING niet accepteert. Volgens Kraagtwijk gaat
het erom dat je in je achterhoofd houdt waat familie en
vrienden ervan vinden. Daarom wil een ING-er geen
geschenken van meer dan € 50 en niet tte vaak met
dezelfde klant lunchen. ING probeert zijn mensen op te

moet in de praktijk voor externe bestuursfuuncties toe-
stemming worden gevraagd en is een insiderregeling 
waarbij niet gehandeld mag worden. Wel mmag worden
belegd in vastgoed indien de voorgenomenn transactie
wordt voorgelegd.
Het ‘ken uw klant’-principe wordt volgenss een uitge-
breid systeem inzichtelijk gemaakt. Daarbij hoort een
goede kennis van de rechtspersoon en eeen persoon-
lijke kennismaking. Er worden geen zaken gedaan via
een tussenpersoon. De zogenoemde ‘Finanncial Econo-
mic Crime Policy’ gaat volgens Kragtwijk zellfs boven de
‘Chinese Walls’ tussen de afdelingen. Wannneer hij als
bankier een klant weigert, zal die ook dooor ‘develop-
ment’ niet worden geaccepteerd. Dit brengt met zich
mee dat er strikte geheimhouding is van clliënteninfor-
matie en fysieke scheiding van de businesss-lines. Dit
moet omdat de verschillende business-linnes elkaars 



-
fdeling Investment Management en currenten van de af

Development. 
-

worden. Het gaat om bijvoorbeeld ringen geweigerd w
ok om sauna’s. Soms zien ze er bijsekshuizen, maar o

en, aldus Kragtwijk. Geen interesse gemakkelijk afglijde
, terwijl ook horeca in het algemeen is er in coffeeshops

rdt gemeden. Als voorbeeld noemtbelast verleden wor
nt verkochte kantoorpand van EndKragtwijk het recen -
an in Amsterdam. Een prima locatie, stra op de Apollalaa

Ethiek op de agenda
het symposium was eenduidig: het De conclusie van h
dient ook bij het vastgoed op de onderwerp ethiek d
sprekers benadrukten allemaal dat kaart te staan. De s
stellingen en bedrijven is verankerdde toekomst van ins

in het ethisch zakendoen. Meulenberg kon dat met z’n
eigen achtergrond bij Arthur Andersen illustreren: eens
een prachtig expansief bedrijf in Nederland maar door
Amerikaanse fraude met Enron plotsklaps ten onder
gegaan. In het vastgoed zal Nederland niet ontkomen
aan een strenger toezicht en regelgeving, zowel intern
als extern. Dat weerhoudt geen van de studenten van 
een baan in het vastgoed, al zal dat minder een baan
in het Wilde Westen zijn. In een inventarisatie achteraf 
gaven de meeste studenten aan dat, als ze de kans krij-
gen, gaan werken bij ING Real Estate ondanks of mis-
schien dankzij het grootste stelsel regels.

en stimuleringsprijs die jaarlijksDe IVBN-scriptieprijs is ee

e Vereniging van Institutionelewordt uitgereikt door de

derland (IVBN) aan de als besteBeleggers in Vastgoed, Ne

ptie. De IVBN-scriptieprijs wordtbeoordeelde afstudeerscrip

maximaal drie genomineerdetoegekend aan één van 

vangt naast een aandenken scripties. De winnaar ontv een

geldbedrag van De overige genomineerden5.000,-. ont-

s van vangen een nominatieprij 1.000,-.

Onderwerp enen scripties moeten relevantDe in te die

n Nederlandse beleggers in vast-zijn voor de belangen van

in Nederlands vastgoed of rele-goed, voor het beleggen i

leggen in het algemeen.vant zijn voor vastgoedbel

Wie kunnen meedingen naar de IVBN-

scriptieprijs 2009? De IVBN-scriptieprijs

wordt toegekend aan inzendingen op het

niveau van:

masteropleidingen

en heeft betrekking op het studiejaar dat aanvangt op

1 september 2007 en eindigt op 30 september 2008.

De sluitingsdatum is 12 oktober 2008.

Het adres voor inzending is IVBN-scriptieprijs, 

Postbus 620, 2270 AP Voorburg.

Kijk voor informatie en het scriptiereglement op

www.ivbn.nl of mail naar info@ivbn.nl
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ging van dit symposium wordt gesteld dat ethiek een belangrijk thema is geworden in de hedendaagse In de vooraankondig
n de vastgoedsector zal ethiek in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. maatschappij. Ook i

Wat is ethiek?

Ethiek gaat niet alleen over de vraag naar “goed en 

Wat zijn de keuzes die wij maken en op welke manieren 
dragen wij bij aan de maatschappij? 

Bankieren en ethiek
Als investment manager voor Triodos Vastgoedfonds lijkt 
het mij goed iets te zeggen over bankieren en ethiek.

Triodos Bank wordt immers vaak omschreven als één 

ASN, die opgericht is door de vakbeweging is er sinds 28 
jaar de Triodos bank. Deze bank is opgericht door men-

Nu is ethisch bankieren een verwarrende term, omdat 

het bankieren op andere voorwaarden gebeurt dan 

Dit is niet het geval. In principe neemt iedere bank geld 
aan van spaarders en leent dat uit aan kredietnemers. 
Indien de kredietnemer het geleende geld niet terug-
betaalt op de afgesproken manier zal de bank stap-
pen ondernemen om dat geld toch terug te krijgen. Dat 
verwachten de spaarders of andere geldschieters ook 
van de bank. Om er zeker van te zijn dat de bank het 
geld terug krijgt, zal het een garantie of onderpand van 
de kredietnemer vragen om ingeval van wanbetaling te 
kunnen claimen.

In dit spel van bankieren is het niet de vraag of er 

bank en de kredietnemer met elkaar hebben afgespro-
ken goed worden gevolgd. Dit verwachten de spaarders 
van hun bank en daartoe wordt de bank ook gecontro-
leerd door de Nederlandsche Bank.

is het beter te spreken over duurzaam of maatschap-
pelijk verantwoord bankieren. Daarmee wordt mogelijk 
opnieuw verwarring gecreëerd. Duurzaam en maat-
schappelijk zijn immers ook containerbegrippen. Om 
het verschil hier aan te kunnen geven verlaat ik even

Drs. G.T. Berkhout MBA
Guus Berkhout werkt sinds 2000 voor Triodos Bank. Daarvoor heeft hij bij ING Bank verschillende commerciële en 
staf- functies vervuld in binnen - en buitenland. Bij Triodos Bank heeft hij onder andere gewerkt als accountmanager 
corporate banking en teammanager Triodos Groenfonds. Sinds 2004 is hij werkzaam als investment manager
voor Triodos Vastgoedfonds. Guus Berkhout is afgestudeerd historicus en heeft MBA gedaan aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Hij is daarnaast actief in de Raad van advies van Stichting Geldersch Landschap/Geldersche 
Kasteelen. 

mij om een onderdeel van dit symDe uitnodiging aan -
n en iets te zeggen over ethiek enposium te verzorge
or mij een uitdaging. Als investmentduurzaamheid is voo
s Bank ben ik dagelijks bezig om manager bij Triodos
delen op duurzaamheidsaspecten vastgoed te beoord
e vastgoedsector dit thema hogeren probeer ik in de
rijgen. Bij duurzaam of maatschapop de agenda te kr -
ondernemen hoort ook het themapelijk verantwoord 

-

ethiek is veel meer een persoonlijke en nadenken over e
ierover deed mij teruggrijpen naarzaak en spreken h

m een beeld te krijgen van wat ethiekmijn vorige leven om
gymnasiast heb ik zitten zweten opnu eigenlijk is. Als g
Plato en naderhand heb ik als stude vertalingen van -
denis een scriptie geschreven overdent Oude Geschie
. Deze vrouw werd door de zoon van een zekere Lucretia
e verkracht en pleegde daarna zelfde koning van Rome -

moord. 
heb ik toen verschillende bronnen Voor mijn scriptie h
Livius tot Cicero en van Seneca totgeraadpleegd, van L
onclusie van deze scriptie was datAugustinus en de c
s zelfmoord anders interpreteert en elk tijdvak Lucretia’s

waardeert.
heb ik in die tijd de antieke schrijversMet veel genoegen h
et kader van de ethiek is Seneca (4geraadpleegd. In he
elangrijke auteur. In vele geschriften v.C – 65 n.C.) een be
geluk kon bereiken en voor hem was beschreef hij hoe je 
tu, de deugd. Hij deed dat in werkendat de Romeinse vir

ook zijn brieven, levenslessen aanZeer bekend zijn o
ucilius. Hierin worden de meest uitzijn jonge vriend Lu -
werpen behandeld als “angst voor deeenlopende onderw

e maat (ne quid nimis / niets te zeer). houden van de juiste
eid gepaard met innerlijk evenwicht.Voor hem gaat wijsh
e buiten aan luxe en heerszucht, is Gaat iemand zich te
erslachtig, dan vindt zijn geest geen hij te angstig of nee

wijsheid.

iek is, het volgende opgeleverd:tot de vraag wat eth
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Er is een verschil tussen deze twee vormen van onder-rr
nemen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
wordt primair een normatieve benadering gebruikt. 
In deze benadering worden er normen geformuleerd 
ten aanzien van duurzaamheidthema’s als klimaat en 
armoede die zo breed mogelijk maatschappelijk her-rr
kend en erkend worden. Er wordt vervolgens op basis 
van deze normen een meetinstrument ontwikkeld; een
scan waardoor bedrijven kunnen worden gescreend. 
Veel scans maken daarbij gebruik van een weging: zo
kan een onderneming goed scoren op duurzaamheid of 
heel laag eindigen. Is deze fase eenmaal doorlopen en

Vervolgens wordt op gezette tijden vastgesteld of de on-
derneming nog valt onder de afgesproken normen. In 
deze benadering kan de visie op duurzaamheid veran-
deren waardoor er andere normen geformuleerd dienen 
te worden. De onderneming moet dan het hele proces 
opnieuw doorlopen om te bekijken of men voldoet aan 
de veranderde condities. 

Triodos Bank hanteert ook de normatieve benadering. 
Deze zijn vastgelegd in haar criteria voor kredietverle-
ning. In deze criteria staan bijvoorbeeld aangegeven 
welke sectoren Triodos Bank nadrukkelijk uitsluit voor 

In de kredietverlening maakt Triodos Bank onder an-

biologische landbouw of het fair trade label voor eerlijke 
handel. De normatieve benadering heeft een compli-
ance-achtig karakter. Zij probeert op een transparante 
en heldere wijze, zowel intern als extern, te verwoorden 

concreet een commitment dat wordt verwacht. De val-
kuil bij deze benadering kan zijn dat wordt gefocused 
op een ondergrens waaraan voldaan moet worden. De 
normatieve benadering kan zo erg defensief en statisch 
worden. 

Integraal duurzaam ondernemen is eerder gekoppeld 
aan een benadering op basis van waarden en ontwik-
keling. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de
ondergrens maar vooral ook ontwikkelingswaarden 
in het oog houden. Er komen dan vragen aan bod als: 
waar willen we naar toe? Wat vinden we belangrijk bij de 
inrichting van de samenleving en bij de manier waarop 
we omgaan met de natuur? Wat vinden we belangrijk bij 
de manier waarop we een bedrijf inrichten? Wat is een
optimale winst? Je bent met deze waarden-oriëntatie 
nooit klaar; het is bedoeld om een richting aan te geven; 
geen bestemming. Intentie speelt hierbij een grote rol:
je bent steeds bereid verbeteringen door te voeren om
steeds meer van toegevoegde waarde te zijn voor de 
maatschappij en het milieu. 
Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. 
Dat betekent op de eerste plaats dat de bank diensten 

en producten aanbiedt die duurzaamheid ddirect bevor-
deren. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust
omgaan met geld betekent investeren in een duurzame
economie. Daarmee wordt op een bewustte wijze aan 
een kwalitatief betere samenleving gewerktt.

Duurzaam Vastgoed: Triodos Vastgoedfonds
In 2004 is Triodos Vastgoedfonds van startt gegaan. 
De doelstellingen zijn:
- Beleggers de mogelijkheid bieden om in dduurzaam 

vastgoed te investeren tegen marktconfoorm 
rendement;

- Kredietnemers van Triodos de mogelijkheeid bieden 
duurzaam vastgoed te huren;

- Duurzaam bouwen stimuleren.

Triodos Vastgoedfonds belegt uitsluitend inn duurzame 
gebouwde of beheerde panden en monummenten. Het
fonds richt zich voornamelijk op utiliteitsboouw, dat wil
zeggen kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels. Indien 
passend kan ook in bijvoorbeeld scholen enn kinderdag-
verblijven worden belegd. Beleggingen vinnden hoofd-
zakelijk plaats in Nederland. Triodos Vastgoedfonds is 
sinds juni 2007 genoteerd aan Euronext AAmsterdam. 
Het geïnvesteerd vermogen is per april 20008 65 mil-
joen euro en de verwachting is dat eind 20008 meer dan 
100 miljoen euro in duurzaam vastgoed zal zijn geïn-
vesteerd. Het gemiddeld rendement over de afgelopen
drie jaar (2005, 2006, 2007) was 7,3%.

Triodos Vastgoedfonds werkt op een manier die aan-

die vaak gebruikt wordt in het maatschapppelijk verant-
woord ondernemen. Hieraan is een vierde PP van Project
toegevoegd.

Deze aanpak is geïnspireerd op de visie vvan Prof. Ir. 
C.A.J. Duijvestein  (TU Delft) op duurzaam bouwen zo-
als onder andere beschreven in zijn publicaatie “Van tri-

vastgoed, als objecten die niet alleen bescchikken over
een bepaalde milieukwaliteit (Planet), maaar ook over
kwaliteiten op het gebied van de mensen (People), die

-
vestein prosperity, welzijn) en die over beppaalde vast-
goedkwaliteiten beschikken (Project). Vooorts betoogt
Duijvestein dat objecten op ten minste ééén van deze 
assen uitstekend moet zijn en op de anderee drie assen
over voldoende kwaliteiten moeten beschikkken.

Deze visie heeft model gestaan voor de Trriodos Toets 
voor Duurzaam Vastgoed. Deze kent tweee varianten:
één voor duurzame nieuwbouw en één voorr bestaande 
gebouwen. Voor de beoordeling van nieuwbouw wordt 

indicatoren en wegingsfactoren die voorall zijn toege-
spitst op materiaalgebruik en Energie Presstatie Coëf-

Aangezien er voor bestaande bouw geen keuzes meer 



Bij aankoop Ultimo 2007

People 7,50 8,00
Planet 8,88 8,25

Project 5,50 6,56

De Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed wordt niet al-
leen gebruikt om de aankoop van een bepaald pand te
onderbouwen, maar wordt ook gebruikt om de panden 
in het beheer verder te verduurzamen. In feite is dit een
logisch gevolg van de waarden-oriëntatie van Triodos. 

worden, waar het materiaalgebruik gemaakt kunnen w
wordt bij de beoordeling van deze en locatie betreft w
adruk gelegd op factoren die in de panden meer de na

n worden beïnvloed, zoals het enerbeheerfase kunnen -
houdsaspecten. giebeheer en onder

model; worden gescoord met een Alle factoren in het 
ende) of 0 (onvoldoende). Uiteinde10 (goed), 5 (voldoe -
op alle factoren minimaal voldoende lijk moet een pand o

en op minimaal één van de 4 facscoren (5 of hoger) -
hoger) om voor een belegging door toren goed (7,5 of h
nds in aanmerking te komen. Alleen Triodos Vastgoedfon
den kunnen hiervan afwijken. Van monumentale pand
niet verwacht dat zij voldoende scodeze panden wordt -
net.ren op de factor Pla

r handzaam model waarbij een geHet is een bijzonde -
parante wijze geanalyseerd kan worbouw op een transp -

wee voorbeelden van panden waarin Hieronder vindt u tw
nds belegt.Triodos Vastgoedfon
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De intentie is om de panden verder te verduurzamen. 
Steeds wordt gezocht naar mogelijkheden de panden 
te verbeteren en om zo waarde toe te voegen.

Triodos Vastgoedfonds doet dit door veelvuldig in over-
leg te treden met de huurder. Tijdens de gesprekken 
met de huurders wordt niet alleen gesproken over ver-
beterpunten voor het gebouw, maar ook over de ma-
nier waarop de huurder het gebouw gebruikt, de plaats 
van bijvoorbeeld kopieerapparatuur en de manier van 
schoonmaken. Aan alle huurders wordt de mogelijkheid 
geboden deel te nemen aan een collectief contract voor 
groene stroom, waardoor deze voor de huurder goedko-

renovaties nodig zijn om het gebouw energetisch te 
verbeteren, dan wordt er met de huurder een “samen-

Hierin wordt vastgelegd, dat de besparingen die op de 
energielasten van de gebruiker eerst ten goede komen
aan de eigenaar, totdat deze zijn additionele investerin-
gen heeft terugverdiend en pas daarna aan de huurder 
zelf. Op deze manier werken huurder en verhuurder sa-
men aan de verduurzaming van het pand.

Hieronder een foto van Villa Rusthoek in Baarn. De Bos-
ton Consulting Group heeft deze villa in 2008 verlaten. 
Als nieuwe huurder zal AT Osborne het pand eind 2008 
betrekken. Met AT Osborne zijn afspraken gemaakt om 
het pand verregaand te verduurzamen. Hierdoor zal de 
energierekening ten opzicht van de oude situatie met 
50% dalen. De nieuwe huurder heeft ingestemd met 
een huurprijs die hoger is dan in de oude situatie. Uit 
deze verhoogde huur zal Triodos Vastgoedfonds de in-

-
besparing te bereiken. In feite is de bovengenoemde 

de huurovereenkomst vastgelegd. Dit leidt tot aantoon-
bare meerwaardecreatie omdat de taxatiewaarde van 
het pand ook toeneemt doordat er een hogere huurprijs 
gerealiseerd wordt.

Bij aankoop

People 7,50 8,00 7,50
Planet 8,88 8,25 7,50

Project 5,50 6,56 7,50

Villa Rusthoek

Wat er aan de hand van de Triodos Toetss voor Duur-
zaamheid gebeurt, is dat er eerst gekeken wordt naar
de sterke punten van een pand en dat de punten die
voldoende zijn verder verbeterd worden.

vertelt elk pand uiteindelijk een verhaal overr duurzaam-
heid. Van elk pand wordt in de beheerfase ggeleerd hoe
duurzaam vastgoed gerealiseerd kan wordeen.

Duurzaam Vastgoed en ethiek
Triodos Vastgoedfonds heeft als vertrekpunnt voor haar 
investeringen de Triodos Toets voor Duurrzaam Vast-
goed. Dit is een normatieve benadering.. Vanuit de
maatschappelijke doelstellingen van de Trioodos organi-
satie in het geheel, is dit een vertrekpunt. Iss een object
eenmaal verworven dan wordt getracht heet object te 
verduurzamen.

Verder wordt het model ook regelmatig geactualiseerd. 
Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe ambitties. Verbe-
tering van de panden en actualiseren vann de Triodos 
Toets is een gevolg van de waarden- oriëntaatie van Trio-
dos.

-
steld kunnen worden dat dit een uitwerkingg is van het

gebruik van de aarde en vroeger of later worrden we met
de negatieve gevolgen daarvan geconfronteeerd. Beheer 
energie gaat over matiging en het gebruikeen van groe-
ne stroom: stroom die is opgewekt uit onuuitputtelijke
natuurlijke bronnen. Hergebruik van bouwmmateriaal of 
gebruik van verantwoord geproduceerd hout gaat ook
over matiging en een verantwoord gebruikk van uitput-
telijke grondstoffen. In de People kant van het worden 
voorzieningen gewaardeerd. In principe beetekent dat

-
deerd;

Triodos Vastgoedfonds heeft in het beheerr van de ob-
jecten duurzaamheid als leidraad. Het pprobeert elk 
pand verder te verduurzamen. Daarmee worden be-
langrijke ervaringen opgedaan. Elk pand vertelt zijn
eigen verhaal over duurzaamheid, net zoalss de brieven
van Seneca elk een verhaal over ethiek verttellen.
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Ethiek in vastgoed?

Prof. dr. E. F. Nozeman
Prof. dr. Ed Nozeman is hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de Universiteit van Groningen en aan de Amsterdam
School of Real Estate.

ng, corruptie, belangenverstrengeling en ander onethisch gedrag is van alle tijden. Wel verhogenFraude, zelfverrijkin
van vastgoed en van de vastgoedsector de kans op deze uitwassen. Verscherpte maatregelen van de eigenschappen v
anuit de sector zelf gericht op bestrijding daarvan zullen een bescheiden effect sorteren. Minstens overheidswege en v
werken aan de moraliteit van de betrokken professionals.zo belangrijk is het w

Aanleiding en relevantie
nleiding dat de vastgoedsector zich Er is voldoende aan
de ethiek en integriteit van de vakbezorgen maakt over d -
wat langer meeloopt in de vastgoedoefenaars. Wie al w -

decennialang een aantal bedrijven sector weet dat al d
et zo nauw neemt met de moraliteiten individuen het ni

n. Niet alleen betreft het de recentevan het zaken doen
(ex)werknemers van gerenommeerarrestaties waarbij -
emingen in bewaring zijn genomen. de vastgoedonderne

grootschalige hypotheekfraude, om Het gaat ook om g
de grote steden. De bouwfraudeafschimmige deals in -

al weer een aantal jaren achter onsfaire ligt inmiddels a
el na. In de jaren tachtig kwam het maar dreunt nog we
or veronderstelde een-tweetjes tusABP in opspraak doo -
tieleden en bouwbedrijven, waarbij sen bepaalde direct
et vrijuit leek te gaan. Nog verder de overheid ook ni
ng van de Exploitatie Maatschappij weg ligt de teloorga

geconfronteerd werd met een spoorScheveningen die g
randen van panden in Den Haag die van opmerkelijke br
m betroffen. Voor de panden bestonallen haar eigendom -
nnen. De sloopkosten maakten die den al concrete pla

zekeringspenningen niet.onhaalbaar, de verz
ed al niet wordt geassocieerd met de Kortom: als vastgoe
och in elk geval met een bedrijfstak onderwereld, dan to
kenen zich schuldig maken aan zelfwaar tal van betrokk -
utatie is op die manier nauwelijks verrijking. Haar rep
et horecawezen en de taxibranche.beter dan die van he

ders ophalen voor een slechte repuMen kan de schoud -
ctie verraadt geringe kennis over de tatie, maar die reac
het einde betekenen van het bedrijf. gevolgen. Het kan h
aan de integriteit van het gros van Het doet afbreuk a
e professionals. Het leidt tot extra de daarin werkzam

gen, namelijk een lagere rating eneconomische gevolg
oncurrentiepositie.dus een slechtere c

Reden tot zorg dus.

De vastgoedsector: een bijzonder geval?
tor gevoeliger voor minder ethisch Is de vastgoedsect
bedrijfstakken? Heeft ze bepaalde gedrag dan andere 
dat gedrag in de hand werken? Die eigenschappen die 

vestigend beantwoord worden. Het vragen kunnen bev
combinatie van de volgende eigengaat daarbij om de -

schappen.

A: De omvang van de transacties. Vastgoedtransacties, 
zeker die tussen ondernemingen betreffen vaak miljoe-
nen euro’s. Die zijn verleidelijk voor werkzamen met on-
eerlijke bedoelingen bij respectabele bedrijven. Ander-rr
zijds is het daardoor een sector die ook aantrekkelijk is
voor fout geld. Snel opkomende bedrijven zijn niet altijd 
het gevolg van goed ondernemerschap…
B: De intransparantie van de prijsvorming. In tegenstel-
ling tot aandelen en obligaties komt de prijs van vast-
goed niet op de beurs tot stand. Elk object is anders en
die heterogeniteit zorgt ervoor dat de prijs individueel
bepaald moet worden, waarbij de weging van een groot
aantal factoren voor de buitenwereld zelden duidelijk
is. Bij vastgoedcv́ s speelt bovendien het vraagstuk van 
belangenverstrengeling tussen initiatiefnemer en verko-
per van het vastgoed

C: Bij vastgoedtransacties zijn een groot aantal partijen 
-

1). Zij hebben alle belang bij de totstandkoming van de 
transactie omdat hun verdienste daarvan afhangt. Twij-
fels die de transactie in de weg kunnen staan zijn niet 
(altijd) welkom.

D: Overdracht c.q. vervreemding van vastgoed bevat
gezien de bestaande regelgeving tal van mogelijkheden 
om te sjoemelen ten nadele van derden.

E: Gemakkelijke toegankelijkheid. Er gelden geen speci-

Topje van de ijsberg of incidenten?
Met de schets van de bijzondere condities die binnen
de vastgoedsector aan de orde zijn, is nog allerminst
aangetoond dat het de spuigaten uitloopt. Er zijn im-
mers tal van mechanismen die ervoor zorgen dat de
omvang van het onethisch gedrag juist binnen de per-
ken blijft.
Op basis van de eigen ervaring kan gesteld worden dat 
wat naar buiten komt slechts het topje van de ijsberg 
is. Wat bij het OM en in de media terecht komt is maar
een fractie van wat er feitelijk aan onregelmatigheden
heeft plaatsgevonden.
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Ontwikkeling

Consultancy Bouw Belegging Asset MMngt

Makelaardij Financiering Structuring trade

Figuur 1: De vastgoedwaardeketen

Met het oog op dit artikel is het oor te luisteren gelegd 
bij collega’s binnen de sector. Ook tijdens het bijna 
twintig jaar werkzaam zijn in de vastgoedsector werd 
het nodige opgevangen. Toegegeven moet worden dat 
het niet is gebaseerd op systematisch onderzoek onder 
alle ondernemingen en overheidsinstellingen.
Een kleine bloemlezing, zij het geanonimiseerd:  

waarbij opdrachtgever met opdrachtnemer een 
privébetaling overeenkomt.

aan een bepaalde aannemer die op zijn beurt de

dan wel zijn privébankrekening spekt.

medewerker gericht op zelfverrijking. 

garantie-instituut resp. de hypotheekbank.

van vastgoedcv ten gunste van de initiatiefnemer 
maar ten nadele van de participant.

vastgoed in korte tijd meerdere malen van eigenaar
verandert met opmerkelijke prijsverschillen.

dat ‘due diligence’ vooraf heeft plaatsgevonden.

verkoper. 

al dan niet in natura. 
Er geldt één duidelijke uitzondering, namelijk voor
strafbare feiten binnen overheidsinstellingen. In het 
kader van de Wet op de Openbaarheid zijn zij verplicht 
melding te maken van gebleken onrechtmatig gedrag. 

Erkend moet worden dat er naast overduidelijke voor-
beelden van onethisch gedrag ook een grijs gebied be-
staat waarbij de scheidingslijn tussen toelaatbaar en 
niet toelaatbaar heel wat lastiger te trekken is. Wat te 
denken van:

georganiseerde studiereis waarbij het pretelement
toch de overhand heeft en de kosten geheel voor 
rekening van de uitnodigende partij zijn.

men de beste klik heeft terwijl die niet dee hoogste 
bieder is.

omvangrijke opdracht opvragen bij een bevriend 
bureau.

Dat grijze gebied is bovendien in beweging. Wat vijf jaar 
geleden nog als normaal werd beschouwd, kan naar de
huidige maatstaven niet meer.

Dat het merendeel van de eerder vermeelde uitwas-
sen niet naar buiten komt wordt eenvoudiig verklaard 
door het toedekmechanisme dat de vasttgoedsector
kenmerkt. Angst voor reputatieschade maaar ook het
opzien tegen kostbare en soms pijnlijke ggerechtelijke 
procedures doet het merendeel van de ondeernemingen
kiezen voor het intern afdoen. De betrokkkene neemt
gedwongen ontslag, partijen beloven somss wederzijds
stilzwijgen en gaan over tot de orde van de dag.

Effectief instrumentarium? 
Het is opvallend hoezeer tal van partijen reccentelijk be-
zig zijn de regels aan te scherpen. Zowel dde geluiden 
rond bepaalde vastgoedcv’s als de arrestaaties in ver-
band met de Philips/ Bouwfonds/ Fortis-ddeal hebben 
kennelijk als katalysator gewerkt. Ook de ovverheid laat
zich niet onbetuigd. De gemeente Amsterddam is al ja-
ren bezig zich te ontdoen van niet integere bbedrijven op 
basis van de wet Bibob. De Minister van Juustitie heeft 
recentelijk verklaard een onderzoek gestarrt te hebben
naar de wenselijkheid van het aanscherpenn van de re-
gels geldend voor vastgoedtransacties.

Er is een uitgebreid netwerk van regelgevving en toe-
zicht van kracht welke bepaald niet als eeen papieren
tijger te beschouwen valt. Het onderstaandde overzicht 
moge dat illustreren: 

AFM en DNB 

Tabaksblat)
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NVM, Orde van Advocaten,VVP)KNB, NEPROM, N

ondernemingen

owel de individuele bedrijven als de Het is bekend dat zo
en doende zijn de gedragsregels belangenvereniging

et is duidelijk dat met betrekking tot aan te scherpen. He
roepen (o.a. notarissen) wet- en resommige beroepsgr -
ng behoeft.gelgeving aanpassin

ordelen of dat voldoende zal zijn om Het is lastig te beoo
e voorkomen. Mogelijk geldt dat wel onethisch gedrag te
ndernemingen, maar minder op het op het niveau van o

uen. Dat heeft alles te maken met niveau van individu
via regelgeving niet afdwingt. integriteit, die men v

nzien van de effectiviteit mogen geEnige twijfels ten aa -
wfraude kwam aan het licht dankzij uit worden. De Bouw
niet door de speurzin van het OM. een klokkenluider, 

an aannemers door employés komtHet bevoordelen va
oor accountantscontrole maar door niet boven water do
e collega-bedrijven. Ook het regelbrieven van jaloers -

n leden van beroepsverenigingen matig royeren van
aantal professionals kennelijk lak toont aan dat een 

nderschreven gedragsregelsheeft aan de zelf on

Oplossingen?  
t ontbreken van gericht onderzoekEr kunnen door het
edaan worden over de effectiviteit geen uitspraken ge
trumentarium. Wel kan vastgesteld van het huidige inst
 de hoeveelheid initiatieven in de worden, dat gezien
el overheid als de eigen sector van diverse gremia zowe

effectiviteit op zijn minst verbetering mening zijn dat de e
behoeft.

ng je niet af. Blijven binnen de grenEthisch gedrag dwin -
gelgeving tot op zekere hoogte wel,zen van wet- en reg
verbonden sancties.gezien de daaraan v
ctief behoren aanscherpingen van Vanuit dat perspec
g tot de categorie “Kurieren am wet- en regelgevin

dividuen niet veranderen. Dat maakt van bedrijven en ind
van overbodig.ze overigens verre v
erscherping van het tuchtrecht, verDat geldt ook voor v -

nance- en complianceaspecten van betering van govern
ondernemingen.

iteitsverandering, waarbij onrechtAlleen een mentali -
g en lucratieve belangenverstrengematige zelfverrijking -
pgevat als slim en handig maar als ling niet worden op
jk, kan vruchten afwerpen.volstrekt verwerpelij

ultuur, waarin van hoog tot laag ethiEen open bedrijfscu -
spreekbaar zijn, draagt daar zeker sche dilemma’s bes

ok voor het opnemen van integriteit toe bij. Dat geldt oo
nddeel van opleiding- en trainingsals wezenlijk bestan -
is opvallend hoe weinig het aspect programma ’s. Het 

e handboeken als in onderwijssituaethiek in bestaande -
rdt gesteld.ties aan de orde wo

Conclusies
De vastgoedsector professionaliseert in hoog tempo
en is nauwelijks meer te vergelijken met de situatie
in de jaren zestig toen die in Nederland zich begon 
te ontwikkelen. Voor de verschillende disciplines zijn
toegesneden opleidingen in het leven geroepen. Het
proces van vastgoedontwikkeling, vastgoedbelegging,

-
-

parantie is toegenomen, maar nog lang niet van het ge-
wenste niveau. Aan de vakbeoefening worden hogere 
eisen gesteld ook ten aanzien van integer handelen. 
Wet- en regelgeving zijn onvoldoende meegegroeid
zodat kwaadwillenden juist binnen die sector kansen
geboden wordt op fraude en corruptie ten koste van an-
deren, de samenleving niet in de laatste plaats.
Zelfregulering binnen de sector kan daarop een aanvul-
ling zijn. De sector heeft bovendien behoefte aan role
models, waar velen zich aan kunnen spiegelen. Dat laat
onverlet dat slecht geregelde compliance niet integer
gedrag faciliteert.

Een relativering tot slot is wel op zijn plaats. Hebzucht,
jaloezie, naijver behoren tot de menselijke eigenschap-
pen die van alle tijden zijn. Zolang die bestaan blijven 
we ook binnen de vastgoedsector geconfronteerd wor-
den met de kwalijke gevolgen daarvan, alle inspannin-
gen van goedwillenden ten spijt.
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De Actieve Ledendag
Maandag 12 mei 2008, de dag van het heugelijke feit 
dat de lustrumweek van Studievereniging SerVicE van 
start ging. Om de lustrumweek feestelijk in te luiden 
zijn we deze dag met 32 actieve leden naar het altijd 
gezellige Bottrop afgereisd om daar in het Alpincenter 
de latten onder te binden.

In Nederland was het voor het eerst een warme len-
tedag, dus dé perfecte dag om eens heerlijk indoor te
gaan skiën. Nadat iedereen zich om 12.00 u voor Verti-
go had verzameld kon de reis richting onze oosterburen 
onder leiding van chauffeur Toon en zijn vrouw begin-
nen. Chauffeur Toon had de beschikking over een luxe 
touringcar met airco zodat wij de mogelijkheid hadden 
ons alvast te kunnen acclimatiseren. 
Dankzij de muzikale aanleg van DJ Bas & DJ Stefan had-
den wij tijdens de busrit het genoegen om de crème de 
la crème onder de après-ski muziek te mogen aanhoren, 
waardoor iedereen al snel de sfeer goed te pakken had. 
Na een busrit van ongeveer twee uur kwamen we

omstreeks 14.00 u op de plek van bestemming aan. 
Eenmaal in de skihal aangekomen kreeg iedereen het 
wintersportmateriaal na wens uitgereikt en rond 13.45 
u stonden we dan eindelijk op de piste. Dankzij het all-in-
clusive ticket was het de gehele dag mogelijk om tussen
het skiën en boarden door op het terras in de zon een
hapje en drankje te nuttigen. Als leuke afwisseling tus-
sen het skiën en snowboarden door stond er om 18.00 
u een ‘Pistengaudi’ op het programma, wat een aantal 
verschillende sportieve activiteiten op de piste is. Na on-
der andere sleetje te hebben gereden en touw te hebben 
getrokken, trok team B uiteindelijk aan het langste eind
en ging er met de eer vandoor.

Na de Pistengaudi hebben wij nog heerlijk een tijdje van 
zowel de sneeuw, de zon als het buffet kunnen genieten 
om ons vervolgens richting de après-skibar te begeven. 
Om 21.30 u kwam de feestpret dan toch helaas tot zijn 
eind en was het tijdstip aangekomen om naar Eindhoven 
terug te keren. Eenmaal aangekomen in Eindhoven snel 
naar bed want de volgende ochtend stond het SerVicE
Vastgoedsymposium op het programma.

Het SerVicE Vastgoedsymposium
De keuze is gevallen op het thema ‘Ethiek in Vastgoed’. 
Naar mijn weten een onderwerp dat nog niet eerder be-

Een geslaagde SerVicE Lustrumweek! 

De Lustrumcommissie bestaat uit de voorzitter, Niek 
Bongers, en de commissarissen Stefan van Hoef,
Bas van Rijn, Rutger Pasmans, Roy Zöld en Reinout 
Huisman.

handeld is op een symposium. Als organisatie wilden wij
namelijk een origineel en actueel thema. Ethiek mag dan 
in principe een tijdloos onderwerp zijn, in de aanloop 
naar deze dag is het steeds belangrijker gewworden. Een
goede zaak dus dat we aandacht schenken aaan deze ge-
voelige en complexe thematiek.

Duijn beet het spits af, gaf een korte inleidinng en heette 
iedereen van harte welkom. Wabe van Enk, hoofdredac-
teur van PropertyNL/EU leidde de dag verdeer in als dag-
voorzitter en bespreekt kort welke personen er zouden 
komen spreken. 

Tijdens de ochtend legde Prof.dr. Christian Illies uit wat
ethiek precies inhoudt en benadrukte hoee belangrijk
ethiek vandaag de dag is geworden. Vervolgeens vertelde
Drs. Guus Berkhout, senior manager van het Triodos
Vastgoedfonds, wat het raakvlak van dezze ethische 
bank met duurzaamheid en vastgoed is.

Na de lunchpauze sprak Ir. Louk Heijnderrs, directeur 
vastgoed van de Rijksgebouwendienst, ovver ethische 
dilemma’s waarmee zij als overheidsinstellinng te maken
krijgen en welke oplossingen zij daarvoor hebbben gevon-
den.
Drs. Paul Meulenberg, partner bij Deloitte Real Estate

en maakte middels pakkende stellingen en vvoorbeelden
duidelijk waar de zwakke plekken en fraudeggevoeligheid 
bij transacties ligt.

Na de middagpauze was iedereen weer oppgeladen en
werd er vol interesse geluisterd naar de laattste twee le-
zingen.

Bert Kragtwijk, managing director ING Real EEstate Finan-

te laten plaatsvinden en sprak over de maatregelen die 
zij als bedrijf hebben getroffen om hun bedrijfsreputatie 
en ethisch handelen van werknemers veilig tee stellen. Als 
krachtige afsluiter heeft Prof. Dr. Ed Nozemann gesproken 
over de principes die worden gehanteerd, dee incidenten, 
controle instrumenten en oplossingen in de praktijk.

Na deze lezingen was er een debat waar dde sprekers 
aan de hand van stellingen in discussie ginggen over een 
groot tal actuele onderwerpen.

THEMA   
LUSTRUM
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dag was er nog een naborrel waarbij Als afsluiter van de d
n worden.volop nagepraat kon

derom bevestigd dat vastgoed een Deze dag heeft wed
kgebied is. Interessant om in te werheel interessant vak -rr
k om je er als student in te verdiepen. ken, maar zeker ook
astgoedstudenten, de professionals Ik hoop dat onze va
eel kennis hebben opgedaan. Dat de van de toekomst, ve
ktijkvoorbeelden en de oplossingen ervaringen, de prak
schappers en professionals hebben waarover de wetens
n opleveren. Handvatten voor een verteld, handvatten
an. En voor een maatschappelijk succesvolle loopba

nuttige carrière. 
ionals was dit een zeer interessante Ook voor de profess
het bedrijfsleven hebben zich laten dag. De mensen uit 
lezingen en van gedachten kunnen inspireren door de l
ollega’s van andere bedrijven.wisselen met hun co

-
n met elkaar napraten over de dag fessionals samen e
e studenten een eerste stap gezeten hebben sommig
aste baan.voor een stage of va

, bekende sprekers, krachtige dagEen actueel thema, -
bliek en een perfecte organisatievoorzitter, goed pu
d in een zeer geslaagd symposium.hebben geresulteer
ook uit naar iedereen die deze dag Mijn dank gaat dan 

aakt.mogelijk heeft gema

de toelichting op het thema van het Voor een uitgebreid
verwezen naar de artikelen van ensymposium wordt u -
rop in dit magazine.kele sprekers verde

Excursie Rotterdam 
en van het symposium, vertrok eenNauwelijks bekome
enten en één docent op woensdag groep van 29 stude
gte naar Rotterdam. Dé hoogbouw14 mei in alle vroeg -
 was onderwerp van de laatste Serstad van Nederland -
it academisch jaar. Ter ere van het VicE excursie van d

tgebreid programma samengesteld.lustrum was een uit
tterdam betekende ook meteen de De aankomst in Rot

eerste onderwerp van de excursie. aankomst bij het e
Vincent Admiraal van het InfracenDe lezing van dhr. V -
de ontwikkelingen rondom Rotterter betrof namelijk -
omvang van dit project in combidam Centraal. De -
kkeling van de RandstadRail werd natie met de ontwi

hand van een vlotte presentatie en toegelicht aan de h

an de verbinding tussen Rotterdam is een upgrading va
r de nieuwe toegepaste technieken en Den Haag. Door
tijd meer stops gemaakt worden op kunnen in dezelfde t

ndstadRail sluit aan op het nieuwe het traject. De Ran
l en gaat daar over op de metro. Na Rotterdam Centraal
e walkthrough animatie door Rotde indrukwekkende -
erd de excursie voortgezet met een terdam Centraal we
e gigantische bouwput. Vanwege het rondleiding langs de

werd alvorens de metro te pakken strakke tijdschema 
even snel geluncht.

De metro leidde ons naar het volgende omvangrijke
bouwproject in Rotterdam: de Kop van Zuid. In het Wil-
helminapier Infocenter vertelde de heer Bram van Nor-
den, projectleider van de gemeente, ons de geschiede-
nis van de Kop van Zuid. Hoe het programma door de 
jaren heen is gewijzigd en hoe het er momenteel uit
ziet. Met deze achtergrondkennis werd een rondleiding 
ingezet over de gehele Wilhelminapier, van Montevideo
via het Luxortheater naar de achterliggende woonwij-
ken. Aan het eind van de Wilhelminapier werd de tram 
gepakt over de Erasmusbrug richting het World Trade 
Center, waar een kennismaking met Fakton op het pro-

heer Norden ontstond er enige vrije tijd in het schema,
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt door een 
wandeling te maken door de beurstraverse aan de voet
van het WTC.

De lift van het opvallende WTC bracht ons vervolgens
naar de 21e verdieping, alwaar ons een adembene-
mend uitzicht wachtte. De heer Michael Hesp, alumnus
van de TU/e, begon zijn lezing met een korte kennisma-
kingsronde, waardoor het ijs snel gebroken was. Iedere
student werd geconfronteerd met de vraag wat ze van 
Fakton wisten en wat ze ervan verwachtten. Een groot 
deel moest schromelijk bekennen het bedrijf niet of 
slechts oppervlakkig te kennen. De heer Hesp maakte
middels een interactieve presentatie snel duidelijk wat 
de rol van Fakton is binnen het bouwproces. Er werd
zelfs een kijkje in de keuken gegund middels drie real
life cases, waar studenten over konden brainstormen.
Na deze korte brainstormsessie was het tijd om Fakton 
op een meer informele manier te leren kennen. De af-
sluitende borrel was tevens de ideale gelegenheid voor
eenieder om zich na deze drukke en enerverende ex-
cursie weer op te laden voor de lange terugreis.

SerVicE Lustrum Gala
Op donderdag 15 mei vond de afsluiting van de SerVicE 
lustrumweek plaats. In kasteel Heeze vond het galabal
plaats. De genodigden vertrokken om 18.00 u met bus-
sen naar kasteel Heeze om daar door de poortwachter
welkom te worden geheten. Op het binnenplein van het
kasteel kon onder het genot van een drankje over de
lustrumweek nagepraat worden. De fotograaf schoot 
een aantal mooie kiekjes van de genodigden in hun ga-
lakleding. Na de welkomstborrel ving het diner aan in 
de ridderzaal. De ridderzaal was sfeervol aangekleed
met verse bloemen en andere mooie versieringen. Het
diner bestond uit vijf overheerlijk gangen afgemaakt
met bijpassende wijnen. Na het diner stond de feest-
avond op het programma. De koetshuizen van kasteel 
Heeze waren omgetoverd tot gezellige en sfeervolle
feestruimtes. De Roman Town Jazzband speelde een
mix van oude deunen uit de twintig en dertiger jaren,
classics en latin waarop de feestgangers lekker konden
swingen. Tijdens het feesten werden de lustrumcom-
missie door het bestuur bedankt voor het organiseren 
van de lustrumweek, daarna werden nog zes leden in
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zonnetje gezet die aan alle activiteiten van de lustrum-
week hadden deelgenomen. Na de nodige uurtjes fees-
ten liep het gala en daarmee de lustrumweek tot een
einde. De feestgangers werden weer met bussen terug 
naar Eindhoven gebracht.
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Professionele kleuter
Dat was studievereniging SerVicE in mijn tijd. Kleuter 
in jaren, maar door inzet van een aantal zeer gedreven 
studenten erg professioneel. Het feit dat SerVicE ook
in haar 15e levensjaar mooie dingen neerzet betekent 
dat de mooie cultuur en het enthousiasme nog steeds 
aanwezig is. Nu ik alweer een aantal jaar in de vast-
goedwereld werk, kan ik met zekerheid zeggen dat de 
professionaliteit en organisatietalenten van SerVicE 
zich kunnen meten met het bedrijfsleven.

De gezellige borrels, de fantastische buitenlandse rei-
zen, mooie symposia, een fantastisch kwaliteitsblad, 
allemaal ingrediënten om over tien jaar eens terug te 
kijken op 25 jaar SerVicE.
Ik denk dat ik mede namens mijn medebestuursle-
den spreek als ik jullie van harte feliciteer met jullie 
15-jarig bestaan. Ik wens jullie een geweldig leuke tijd 
toe met alle feesten en inhoudelijke activiteiten die
bij een lustrum horen. Daarnaast wens ik jullie succes 
met alle inspanningen die jullie in de toekomst gaan 
leveren om studenten en het bedrijfsleven nog dichter 
bij elkaar te brengen.

Bram Baselmans

Een lustrum is altijd een mooi moment om dde archie-
ven te duiken. Enigszins onder het stof vindd ik de
eerste SerVicE Magazines (toen nog in het lichtgroen)
weer terug. Ik was de tweede voorzitter vann SerVicE. 
De periode waarin Willem Keeris de eerste hoogleraar
Vastgoedbeheer in Eindhoven werd, de ROZZ-vastgoe-
dindex van start ging en waarin SerVicE eenn eigen 
kantoor kreeg in het Hoofdgebouw met eenn telefoon 
en een antwoordapparaat (!). De oplage vann het Maga-
zine ging van 400 naar 1.000 exemplaren.

Gelukkig is de groei van de oplage net zo mmin als 
de groei van de studierichting gestopt. Ik been blij 
dat het nog steeds zo goed gaat met de stuudie Real
Estate Management & Development en nattuurlijk met
SerVicE. Het blijft leuk om telkens weer eenn SerVicE 
Magazine op de mat te vinden.
Ik wil SerVicE, maar zeker ook alle studenteen en de
medewerkers van de Leerstoelgroep Vastgooedbeheer 
van harte feliciteren met het derde lustrum. Op naar 
de volgende 15 jaar!

Ir. B. Baselmans – voorzitter SerVicE 1998-1999
Bram Baselmans is werkzaam als adviseur bij AAG. AAG is een advieesbureau voor
organisaties in de zorgsector, woningcorporaties en overheden, gesppecialiseerd in 
Organisatie & Vastgoed.

Ir. P. Offenberg – voorzitter SerVicE 1995
Peter Offenberg is adviseur beleid en innovatie bij Casade Woondienstenn te Waalwijk.

SerVicE, gefeliciteerd! 
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Krimp een nieuwe opgave voor ontwikkelaars

Drs. Femke Verwest, drs. Niels Sorel, dr. Edwin Buitelaar
Drs. Femke Verwest, drs. Niels Sorel en dr. Edwin Buitelaar
zijn werkzaam als onderzoekers bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL). Dit artikel is gebaseerd op onderzoek,
waarvan de publicatie ‘Regionale krimp en woningbouw: 
Omgaan met een transformatieopgave’ deze zomer zal
verschijnen.

Gevolgen van krimp voor de woningmarkt
aling heeft gevolgen voor de woningEen huishoudensda -
uishoudens neemt af wat een kleinevraag. Het aantal hu -
ekent. De ontspannen woningmarkt re woningvraag bete
aat kan voor- en nadelen hebben. die daardoor ontsta

met name voor woonconsumenten. Voordelen zijn er m
n het realiseren van de woonwens Er is meer keuze e
voudiger. De prijzen van koopwoninwordt daarmee eenv -
meenten die krimpen lager dan hetgen liggen in de gem
delde. De aanbieders van woningen Nederlandse gemid
ment moeten concurreren wat kan zullen om de consu
tige prijs/kwaliteitsverhouding.leiden tot een gunst
krimp spelen vooral de woningaanDe nadelen van de -
aars, corporaties particuliere verbieders (ontwikkela -
s) parten. De kleinere vraag naar kopers/verhuurders

een overaanbod en daarmee tot woningen leidt tot 
de huur- en koopsector. Leegstand afzetproblemen in d
nde inkomstenderving zal vooral in en de daarbij horen
komen, maar moet op termijn in de de huursector voork

et worden uitgesloten. In de eerstekoopsector ook nie
koopsector de verkooptijden oploplaats zullen in de -
nder druk komen te staan. Mensenpen en de prijzen on

emeen namelijk eerst hun oude wozullen over het alge -
n voordat zij een nieuwe woning koning willen verkopen -
ndse krimpregio’s blijken woningenpen. In de Nederlan
ger te koop te staan dan elders in gemiddeld iets lang
nd in Parkstad LimburgNederland. Zo ston 1, in 2006, 
olgens het NVM bestand gemideen koopwoning v -
koop, terwijl in datzelfde jaar het deld 192 dagen te 

delde op 124 dagen lag. Daarnaast Nederlands gemidd
f lage woningprijzen (in vergelijking zijn door de relatief
s gemiddelde) en de gelijkblijvende met het Nederlands
instmarges voor de ontwikkelaars bouwkosten, de wi
pgebieden kleiner dan elders in Neen bouwers in krimp -
s het lastig om de grondexploitatie derland. Hierdoor is
Het ontwikkelen van nieuwbouw in sluitend te krijgen. 

Aanleiding
tende (kranten)lezer kan het niet ontgaan zijn: steeds meer gemeenten zullen te maken krijgen met Een enigszins oplett
ngmarkt is vooral de daling van het aantal huishoudens relevant (Van Dam e.a., 2006). Volgens de krimp. Voor de woni
ensprognoses van het CBS en RPB (PEARL) krijgt tot 2025 twintig procent van de Nederlandse geregionale huishoude -
met een dalend aantal huishoudens. Deze gemeenten bevinden zich vooral in de periferie: in Zuid-meenten te maken 
ingen, Zeeuws-Vlaanderen, het Gooi en de Eemsdelta. In dit artikel zullen we aangeven wat deze Limburg, Oost-Gron
betekent voor de woningvraag en hoe ontwikkelaars daarop reageren. We zullen de strategieën die huishoudensdaling 
mpregio’s inzetten beschrijven. Tevens zullen we ingaan op de problemen die zich daarbij voordoen ontwikkelaars in krim
oplossingen daarvoor.alsmede mogelijke o

tijden van een huishoudensdaling stelt ontwikkelaars 
dan ook voor een nieuwe uitdaging.

De daling van het aantal huishoudens is overigens niet 
-

laars in krimpgebieden mee geconfronteerd worden. 
De regionale huishoudensprognoses geven aan dat 
in de krimpgebieden ook een forse verandering in de 
huishoudenssamenstelling wordt verwacht (De Jong, 
2007). In de krimpgemeenten zal het aandeel oudere 
huishoudens (65 jaar en ouder) boven het Nederlands 
gemiddelde liggen. De veranderende huishoudenssa-
menstelling alsmede de verschuiving van woonwensen 
zorgen ervoor dat de ontwikkelaars in krimpgebieden 
niet alleen met een kleinere, maar ook met een andere 
woningvraag te maken krijgen.

 Krimpstrategieën van ontwikkelaars
Ontwikkelaars reageren op verschillende manieren op 
krimp. Ten eerste kunnen ontwikkelaars hun bouwplan-
nen handhaven. Wanneer in een krimpregio alle ontwik-
kelaars deze strategie volgen kan dit tot gevolg hebben 
dat geen van de ontwikkelaars de benodigde verkoop-
drempel haalt. Het gevaar bestaat dat hierdoor geen 
nieuwbouwproject van de grond komt, terwijl er nog wel 
markt is voor één nieuwbouwproject.
Ten tweede proberen ontwikkelaars in hun bouwplan-
nen nieuwe woonconcepten te integreren. Op deze 
manier kunnen ze nieuwe doelgroepen aantrekken en 
de woningvraag vergroten. Een voorbeeld is de Blau-
westad in Oost-Groningen. De gemeenten Scheemda, 
Winschoten en Reiderland proberen via dit nieuwbouw-
project welgestelde vijftigplussers uit de Randstad te 
trekken. Er is een meer gegraven waaraan woningen 
zullen verrijzen (Dammers e.a. 2004). De eerste wonin-
gen zijn inmiddels gebouwd en verkocht. Anders dan 
verwacht blijkt het project vooral kopers uit de regio 
zelf te trekken (Bouma 2006). Het gevaar bestaat dat 
de nieuwbouw een uithollend effect op de bestaande 

1 eerlen, Kerkrade, Brunssum, Hiertoe behoren He
rendaal, Simpelveld en Landgraaf.Onderbanken, Voer
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woningvoorraad heeft. 
Ten derde passen ontwikkelaars hun bouwplannen in-
houdelijk aan, aan de veranderde woningvraag of fa-
seren de bouwplannen. De inhoudelijke aanpassingen 
dienen wel in overeenstemming met het bestemmings-
plan te zijn. Zo kunnen ontwikkelaars in krimpregio’s 
bijvoorbeeld besluiten over te gaan van seriematige 
bouw naar de verkoop van vrije kavels. 
Ten vierde kunnen ontwikkelaars besluiten bestaande 
bouwplannen uit te stellen of af te blazen. Ontwikke-
laars die in krimpgebieden tegen te hoge prijzen grond-
posities hebben ingenomen kiezen bijvoorbeeld voor 
deze optie en wachten tot de vraag weer toeneemt.
Tot slot kunnen ontwikkelaars de regio de rug toekeren 
en besluiten niet meer in krimpgebieden te ontwikke-
len, omdat de marges te klein, de afzetrisico’s te groot 
en de grondexploitatie moeilijk sluitend te krijgen zijn. 
Zo hebben in het project de Blauwestad twee landelijke

het project ‘Het Dorp’ terug te trekken, zij achtten het 
risico te groot. De bouw wordt nu overgenomen door 
een lokale, bouwende projectontwikkelaar (auteur on-
bekend, 2007). Veel krimpgemeenten zijn bang dat
ontwikkelaars in hun gemeente geen nieuwbouw meer 
willen of kunnen ontwikkelen.

Ongewenst neveneffect: geen nieuwbouw
Hoewel het gezien de kleinere woningvraag verstandig 
is bij krimp de nieuwbouw te matigen, betekent dit niet 
dat er in krimpgebieden helemaal geen nieuwbouw
meer moet plaatsvinden. Een bouwstop zou de krimp 

Volgens de ontwikkelaars gaat dit matigen van nieuw-
bouw vanzelf. Ontwikkelaars bouwen immers niet voor 

-
wikkelaars zijn niet dusdanig dat zij op voorraad kun-
nen bouwen. Wanneer zij het verkooppercentage van 
60 tot 70% niet halen zullen zij niet gaan bouwen. Vol-
gens het marktprincipe ‘geen vraag, geen aanbod’ zal 
krimp er ‘vanzelf’ voor zorgen dat het woningaanbod bij 
de veranderende woningvraag aansluit.

De krimpende gemeenten zijn daarentegen bezorgd 
dat de bovengenoemde strategieën van ontwikke-
laars tot een suboptimaal resultaat leiden. Wanneer 
ontwikkelaars blijven doorbouwen kan dit namelijk 
de problemen die met krimp samengaan (zoals leeg-
stand en verloedering) verergeren. Dit geldt vooral voor 
gebieden waar meerdere buurgemeenten met krimp 
geconfronteerd worden. Extra aanbod op de ene plek 
in de regio leidt namelijk tot extra krimp elders in de 
regio. Bovendien bestaat het gevaar dat de ontwikke-
laar niet bouwt voor de interregionale vraag, maar voor 
doorstroming uit de slechtste voorraad binnen een re-
gio. Op het moment dat verkoopcijfers in de nieuwbouw 
stagneren dan is het kwaad elders (meestal in dezelfde 
gemeente) al geschied en zijn in de bestaande woning-
voorraad de gevolgen van huishoudensdaling al zicht-
baar. Tot slot kan de onderlinge concurrentie tussen 

ontwikkelaars er voor zorgen dat de marktpotenties die
er zijn niet optimaal benut worden. De nieuuwbouw kan 
daardoor stagneren, terwijl er wel voldoendee vraag voor
één nieuwbouwproject is.

Regionale afstemming wenselijk
Om dit soort coördinatieproblemen op te loossen is re-
gionale afstemming van woningbouwplanneen nodig. De 
gemeenten zullen hier het voortouw in moeeten nemen
en ontwikkelaars en corporaties moeten stimuleren de 
krimpopgave gezamenlijk op te pakken. IIn Parkstad
Limburg, wat een (wettelijk) samenwerkingsverband 
tussen zeven gemeenten is, hebben de gemeenten
samen met de corporaties en ontwikkelaars een regi-
onale woonvisie en nieuwbouwprogrammering opge-
steld, waarin zij het aantal nieuwbouwplannnen naar be-
neden toe hebben bijgesteld (Parkstad Limmburg, 2006 
& 2007).

De ontwikkelaars die actief zijn in Parkstaad Limburg, 
hebben zich op eigen initiatief verenigd in ‘HHet Vervolg’. 
‘Het Vervolg’ is nauw betrokken bij de opsteelling van de
regionale woonvisie. De ontwikkelaars hebbben via de 
lokale pers laten weten achter de regionale woonvisie
te staan. In Parkstad Limburg is vooral ovvereenstem-
ming bereikt over het terugschroeven vann het aantal
nieuwbouwplannen. Het zou goed zijn als dde ontwikke-
laars in de toekomst hun plannen ook inhhoudelijk op 
elkaar zouden afstemmen en zich niet allemmaal op de-
zelfde doelgroep zouden richten. Deze afsteemming zou
het afzetrisico voor ontwikkelaars in krimmpgebieden
kunnen verkleinen. 

Om adequaat op de krimp te kunnen annticiperen is 

in hun bouwplannen inbouwen. Daarnaastt kunnen zij 
-

groten, zodat deze bij een veranderend huuishoudens-
aantal of -samenstelling eenvoudig kunnen worden ge-
transformeerd en kunnen voldoen aan de wwensen van 
de consument. Levensloopbestendige wooningen zijn 
hier een voorbeeld van. 

-
anderingen te kunnen inspelen is het vooor ontwikke-

in de bestemmingsplannen inbouwen. Dit kan door te 
werken met globale plannen of door een ‘wwijzigingsbe-
voegdheid’ op te nemen. Het voordeel hiervvan is dat de
mogelijkheden voor ontwikkelaars om tusssentijds hun
bouwplannen aan te passen worden verruimmd.

Meer Publiek Private Samenwerking

voorkomen dat ontwikkelaars de krimpregioo de rug toe-
keren. Door deze afspraken proberen ze de aafzetrisico’s
voor ontwikkelaars te verkleinen en hen tte verleiden
woningen in de herstructureringsgebiedenn te ontwik-
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Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijlkelen. Zo heeft de 
uit gemeente, corporatie en provin(OMD: bestaande u -

-
ee ontwikkelaars en één corporatie sortium, waarin twe
m heeft het recht gekregen om 70% zitten. Dit consortiu

e ontwikkelen. Het risico voor deze van de woningen te
otendeels bij de OMD die alle grond ontwikkeling ligt gro
daarvoor pas betaald krijgt van het in handen heeft en 
s de woningen verkocht zijn. Op dit bouwconsortium als
onsortium ontwikkeling te risicovol moment acht het c
den af. Dit voorbeeld laat zien dat en wacht betere tijd

-
hun rekening te nemen. Het gevolg ciële risico’s voor h
ate partijen geen prikkel voelen om daarvan is dat priva
wikkelen en dit traag en moeizaamnieuwbouw te ontw

van de grond komt.

vraagt de verhouding tussen ontSpeciale aandacht -
oraties. Omdat de herstructurering wikkelaars en corpo
woningvoorraad zo belangrijk is in van de bestaande 
dit vooral corporatiewoningen zijn, krimpgebieden en d
ies een belangrijke partner vormen.kunnen de corporat
es hebben namelijk veel eigen verSommige corporatie -
hebben ze lagere rendementseisen. mogen. Daarnaast h
e een groter afzetrisico nemen. CorHierdoor kunnen ze -
gelmatig een deel van de woningen poraties nemen reg
r af. Dit betekent voor de ontwikkevan de ontwikkelaa -
erde afzet.laar een gegarandee

Tot besluit
al huishoudens stelt partijen actief Een krimpend aanta
voor nieuwe uitdagingen. Ook ontop de woningmarkt -

ch moeten herbezinnen op hun strawikkelaars zullen zic -
van ontwikkelaars een ontkrachting tegie. Krimp vraagt v
l dat ze alleen er op uit zijn winst te van het vooroordee
ontwikkelaar kan in een krimpregio maken. Een projecto
aard is, om ook in moeilijkere tijden laten zien wat hij wa
ocaties projecten succesvol te onten op moeilijkere lo -

wikkelen. Het is slim om daarbij niet individueel te werk
te gaan, maar samenwerking met anderen in de regio 
te zoeken. Met gemeenten en provincies om bij de plan-
nenmakerij betrokken te worden, met corporaties en
andere ontwikkelaars om afzetrisico’s te verkleinen. 
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Ramon van Zundert
Ramon van Zundert vervult in het SerVicE-bestuur 2007-2008 de rol van Voorzitter Studiereis. 

Studiereis Hong Kong 

als echte toeristen. Op de avond van aankkomst is de 
groep door de straten van Hong Kong Islandd gelopen en
hebben we ’s werelds langste roltrap genommen. Op onze

een punt waar je de stad in één ogenschouuw kunt ne-
men. Na de Peak met een tram te hebben vverlaten zijn
we met de ferry vertrokken richting de gatted commu-
nity, Discovery Bay, alwaar we van onze lunch genoten.
Het verdere verloop van die dag hield een beezoek in aan 
de Big Budha. Dag twee hield een bezoekk in naar de 
10.000 Budha’s op Kowloon. Van hieruit zijnn we met de
metro vertrokken naar de paarden Paas-racce waar een 
aantal weddenschappen werden gezet, waaarna de dag 
eindigde met een barbecue op het strand biij lounge bar

Na twee dagen van informeel programma, aacclimatise-
ring aan de temperatuur en vochtigheid in Hong Kong 
werd het tijd om te starten met het formele ddeel van het
programma, de bedrijfbezoeken. Op maanndagmorgen
zijn we eerst begonnen met de uitleg en dee beginselen
van de Achmea Case. De groep was verdeeld in een
viertal kleinere groepen die discussieerden over allerlei
vastgoedgerelateerde onderwerpen.
Door middel van het werken aan de Achmeea case kre-
gen de studenten een goede introductie in de Aziatische 
vastgoedmarkt en in het bijzonder die van Hong Kong. 
Dit zorgde voor een prettige start met het fformele pro-
gramma en zo konden de bezoeken aan dde bedrijven 
worden gestart.
Elke dag nadien werd overdag doorgebrachht met lezin-
gen bij de diverse bedrijven. In de avondureen volgde ter
afsluiting nog een aantal informele bezoeken. Zo zijn 
een aantal kenmerkende gebieden binnen Hong Kong 
bezocht zoals Soho en Kowloon, hebben we de beroem-
de lichtshow gezien en de Temple Street aavondmarkt
bewandeld. Ook hadden we het geluk er inn de periode
te zijn van de Rugby Seven, het grootste jaarrlijkse sport-
evenement van Hong Kong dat de hele stad in haar ban 
heeft.
Een meerderheid van de groep heeft ook gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid het nabijgelegen Macau, het 
Las Vegas van Azië, te bezoeken.
Tot slot is in het laatste weekend met een visum op zak 
vertrokken richting Zhongshan, één van dee meest ont-
wikkelde steden in China. Hier werd al snel dduidelijk dat

De SerVicE studiereis is een feit! Helaas kan wel gesteld worden, want wat was het een interessante en mooie trip. Een 
groep deelnemers van 32 studenten en twee docenten waren allen in de periode van 21 tot 30 maart jl. gettuige van de 
charme van Hong Kong, vastgoedhoofdstad van Azië. 

Tijdens de voorbereiding werd als snel duidelijk dat er
een voorkeur was voor een stad ergens in Azië. Na ver-rr
scheidene bestemmingen bekeken te hebben en na 
enkele brainstormsessies, werd er gekozen voor Hong 
Kong en kon de reiscommissie zich gaan richten op het
formele en informele programma van de trip.
De keuze voor Hong Kong werd goed ontvangen door de 
studenten en beloond met een enorm aantal aanmel-
dingen, dat ruim tweemaal het maximaal aantal deelne-
mers overtrof. Dit resulteerde in een extra drive om er
een onvergetelijke reis van te maken.
Daarnaast zou de reiscommissie nooit in staat zijn ge-

-
port van bedrijven in Nederland. 
Om een goed beeld te krijgen van  de vastgoedmarkt
in een metropool als Hong Kong, zijn er bedrijven en
instituten op vier gebieden binnen vastgoed benaderd. 
Deze gebieden zijn gevormd tot de Achmea Case, waar 
de studenten gedurende de reis onderzoek naar heb-
ben gedaan. Deze gebieden zijn opgesplitst in Overheid, 
Commercieel, Huisvesting en Beleggen en geven samen 
een goed beeld van de vastgoedmarkt van Hong Kong.

Hong Kong speelt een bijzondere rol bij de economische 
toegankelijkheid voor Europa in (Zuid-)Azië. Hong Kong 
is samen met Tokio en Singapore niet alleen het econo-
mische hart van Azië, maar ook de thuisbasis van vele 
(internationale) bedrijven. 
Naast het feit dat Hong Kong de vastgoedhoofdstad van 
Azië is, heeft deze metropool nog veel meer te bieden. 
Er is bloeiende commerciële hoogbouw en er zijn winkel-
centra, kantoren van banken, transport en hoofdkwar-
tieren van handelsmaatschappijen van over de hele 
wereld.

De reis
Eindelijk was het tijd om te vertrekken richting Schiphol. 
Op vrijdag 21 maart vertrok de deelnemersgroep met 
vlucht BA441 via Londen naar Hong Kong. Na een lange
voorbereidingsperiode was de reiscommissie klaar om 
de deelnemers door Hong Kong te leiden. Eenmaal ge-
land op het vliegveld van Hong Kong werd er vertrokken 
richting het hotel op Hong Kong Island. Het eerste aan-
blik van de stad ging onze verwachtingen te boven.
De eerste twee dagen bewogen we ons door Hong Kong 
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van slechts 2,5 uur de wereld omtijdens een busreis 

zeker ook de inwoners van Zhongsogen uit, maar zeer -
en dergelijke groep Westerse menhan die niet vaak e -

sen zien. 
na was een ervaring op zich en was Het bezoek aan Chin
ote meerwaarde voor de reis en een dan ook van een gro

goede afsluiting!

Hong Kong in vogelvlucht
t Azië bestaat Hong Kong uit 236 eiGelegen in Zuidoost -
ale oppervlakte van 1.100 vierkante landen met een tota
st aan de Zuid-Chinese Zee. Hong kilometer, en grens
et een totaal van ruim zeven miljoen Kong is een stad me
se rassen en klassen en waar rijkinwoners van divers -
jnrecht tegenover elkaar staan. Zadom en armoede lij -

st de armere markthandel.kendoen staat naas
enwoordig de meest internationale Hong Kong is tege
Azië. Bijna honderd jaar geleden wasstad van China én A
bied, en één van de meest kapitalisHong Kong Brits geb -
ste gebieden van heel Azië. Op 1 juli tische en welvarend

-
den, waarbij de Britten Hong Kong dracht plaatsgevond

gio Hong Kong van de Volksrepubliek Administratieve Reg
s een voorbeeld van de wijze waarop China. Hong Kong is
in China langzaam maar zeker vorm de democratisering 

oners van de stadstaat hebben veel kan krijgen. De inwo
en persoonlijke vrijheden dan de meer economische 

raal gezag speelt hier een zeer beChinezen. Het centr -

nnen de Volksrepubliek China staatover de toekomst bi
nder druk.deze rol enigszins on

n bebouwbare grond is Hong Kong Door het gebrek aa
verticaal gegroeid en is het één van in de loop der tijd v

om te wonen. De meeste mensende duurste steden 
artemententorens. Lage bebouwing wonen in hoge appa
nden in gebieden waar beperkingen is alleen terug te vin
anzien van de bouwhoogte.zijn opgelegd ten aa
lle grond in Hong Kong en wanneerDe overheid bezit a
oor ontwikkeling wordt deze op een er grond vrij komt vo
rhandeld en verkocht aan de hoogopenbare veiling ve -
neer een ontwikkelaar zelf een ideeste bieder. Ook wan

eling en naar de overheid gaat voor heeft voor ontwikke
n zullen andere bieders bij de openhet stuk grond. Dan -
ogen bieden op dat stuk grond.bare veiling mee mo
en veel investeerders, die gevestigd In de toekomst zulle
chting China trekken. De aantrekkezijn in Hong Kong, ric -
en de groeiende Chinese economie lijke vastgoedmarkt 

e redenen. Deze beleggers zullen zezijn de belangrijkste -
steren in Hong Kong vastgoed, maar ker nog blijven inves

stgoedwereld van Hong Kong wil beWanneer men de vas -
-

 goede zaak daarbij is dat de Hong ciële middelen. Een
eld is aan de Amerikaanse dollar. Dit Kong dollar gekoppe
markt van Hong Kong zeer toegankemaakt de vastgoedm -
se investeerders.lijk voor buitenlands

Er zijn echter nog een aantal andere manieren voor be-
leggers om in te spelen op de
vastgoedmarkt van Hong Kong. Zo kunnen vastgoedon-
dernemingen worden gekocht op binnenlandse beur-rr
zen. Dit is vrijwel altijd mogelijk al moet er wel worden
gekeken naar het type aandeel. Zo zijn sommige aande-
len niet beschikbaar voor particuliere beleggers.
Het is het mogelijk te investeren in REIT’s waarbij ge-

Kong. Deze REIT’s zijn zeer toegankelijk voor beleggers
van buiten Hong Kong of China en bieden een goed ren-
dement.

Tot slot
Het bezoek aan Hong Kong was een geweldige ervaring 
en het was plezierig om zo door verscheidene bedrijven
en de inwoners van Hong Kong te worden ontvangen.
Dankzij de strategische locatie, een ontwikkeld en vrien-
delijk zakenklimaat en getalenteerde professionals uit
de hele wereld heeft Hong Kong zich ontwikkeld tot een

diensten en technologie.
Ik wil dan ook vanuit deze positie de mensen bedanken
die deze studiereis mogelijk hebben gemaakt. Allereerst 
de sponsoren, in het bijzonder Achmea. Daarnaast de
bedrijven die ons vriendelijk ontvangen hebben in Hong 
Kong, maar zeker ook de enthousiast deelnemende stu-
denten en de docenten ir. L.A.M.C van de Ven en drs..
J.J.A.M. Smeets.
Op de laatste plaats, maar zeker niet de minste, wil ik
de reiscommissie bedanken voor hen enthousiasme,
organisatorische kwaliteiten en een onvergetelijke reis 
naar Hong Kong!

Het organiseren van, en de studiereis op zich, waren
een leerzame en leuke ervaring.
Ik kijk terug op een succesvolle reis, met een super
groep in een onvergetelijke stad!

Ramon van Zundert

Voorzitter Reis SerVicE 2008

Meer informatie over de bedrijven die bezocht zijn, is
terug te vinden op de te downloaden travelreport op 
SerVicE

Vaspro
Eurindustrial
Slokker Vastgoed
Apricon
Domein Vastgoed
Achmea
ING

Interface
Rigo
Wonen Limburg
AM
Brinkgroep
ASRE
Deloitte



32 SerVicE Magazine juli 2008

Inleiding
Hong Kong is een gebied zo groot als de provincie Utrecht met ruim zeven miljoen inwoners, een veelbewwogen stad.
Elke dag vestigen zich er circa 1000 nieuwe inwoners (deze komen voornamelijk uit China). Niet alleen qua inwoners is 
Hong Kong veelbewogen, ook qua vastgoed. Een markt die in Hong Kong veel in beweging is en waar bestaaande bouw
en nieuwbouw dicht op elkaar staan.
Wanneer er wordt gekeken naar de commerciële markt in Hong Kong blijkt dat dit voornamelijk detailhandel een kantoren 
is. Samen met de huizenmarkt is commercieel vastgoed de snelst groeiende markt in Hong Kong. 

De vastgoedmarkt in Hong Kong bestaat uit de verschil-
lende sectoren. Deze sectoren zijn woningen, industrie, 
retail, grond voor herontwikkeling, hotel en kantoren. 
De procentuele verdeling van deze sectoren in 2008 en 

In Hong Kong worden alle sectoren als gelijk gezien. Er 
zijn geen sectoren die extra aandacht krijgen. Er zijn 
geen emerging en declining markets, dit komt door de

markten in Hong Kong worden behandeld alsof ze even 

in percentages tussen de jaartallen te zien. 

Dankzij de opmerkelijke groei van de uitvoer van goe-
deren en de aanzienlijke inhaalbeweging van de lokale 
particuliere consumptie uitgaven, steeg het bruto bin-
nenlands product met 6,2% jaar-op-jaar in 2007. De 
export van goederen heeft de grootste bijdrage. De
export van diensten maakte een groei mee van 12,3% 
jaar-op-jaar als gevolg van de aanhoudende bijdrage 

Vanwege het feit dat de Hong Kong dollar is gekoppeld 
aan de Amerikaanse dollar, onstaat er een negatieve 
interest rate. De daling van de rentevoet en de stijging 

De studenten Alexander Zoetemelk, Sven Lennertz, Nick Frankin, Martijn Jongen, Dominique Gijzen, Rutger 
Pasmans en Inge Gotink hebben in het kader van de Achmea Case een overview van de vastgoedmaarkt
in Hong Kong geschreven. De Achmea Case is een (introductie)opdracht van één van de hoofdsponssoren
(Syntrus Achmea Vastgoed) waarmee gestart wordt aan het begin van de studiereis. De studenten zijn 
hierbij verdeeld in vier groepen (Overheid, Commercieel, Huisvesting en Beleggen) en discussiëren oover 
verschillende onderwerpen. De case is per groep na thuiskomst verder uitgewerkt.

De huidige vastgoedmarkt in Hong Kong

Figuur 2: Vastgoedmarkt 2006

-
brengt. De negatieve rente zorgt ervoor daat geld naar
andere sectoren gaat stromen, zoals hett onroerend
goed.

Vooruit kijkend op de lokale vastgoedmarkkt wordt ver-
wacht dat ondanks de externe onzekerhedden er groei
zal zijn. De Olympische Spelen zullen verderr meespelen
in de boost van de markt.

Financieel
De huurprijzen in Hong Kong variëren, sterkk afhankelijk 
van de locatie. Dit heeft te maken met veerschillende
verhoudingen van vraag, aanbod en leegsttand per lo-
catie. In het Central Business District (CBD) op Hong 
Kong Island liggen de huurprijzen zeer hooog. Dit ten
gevolge van het gebrekkige aanbod van commercieel 
vastgoed. Het gebrek aan aanbod is enerzijjds te wijten 
aan een gebrek aan ruimtelijke ontwikkelinngsmogelijk-
heden en anderzijds aan de zeer hoge grondprijzen. De
huurprijzen in Hong Kong Island verschilleen sterk per
locatie, in het CBD liggen de huurprijzen loggischerwijze
het hoogst.

In Kowloon is er echter wel nog steeds onttwikkelings-
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ok het aanbod aanwezig blijft. Dit ruimte, waardoor o
t de huurprijzen in Kowloon ten opheeft ten gevolg dat -
ng Island een stuk lager liggen (zie zichte van Hong Ko

re locatie gelijk in tegenstelling tot zijn op vrijwel ieder
Als gevolg van het gebrek aan aanHong Kong Island. A -
voor afzonderlijke objecten in Hong bod is de aandacht 
Dit leidt weer tot een kleine hoeKong Island groot. -

. De leegstand in Kowloon ligt een veelheid leegstand.
olg van slechte locaties, onderhoud stuk hoger als gevo

aanbod in dit gebied. De huurprijen een toenemend -
3 een dieptepunt als gevolg van dezen kenden in 2003

SARS-crisis.

Risicomanagement
arkt van Hong Kong kenmerkt zich De commerciële ma
ing van de Hong Kong dollar en de door de wisselwerk
r. De invloed van de Amerikaanse Amerikaanse dollar
es maanden later merkbaar in Hong dollar is ongeveer ze
n beschermen zichzelf tegen de inKong. Veel mensen -
kaanse dollar door te investeren in vloed van de Ameri

van het geld op de bank te zetten. Op vastgoed in plaats v
de commerciële vastgoedmarkt op deze manier krijgt d

ocatie is investeren in commercieel Afhankelijk van de lo
heid in Hong Kong. Zeker bij nieuwe vastgoed een zekerh
en metrostation wordt gerealiseerd projecten waarbij ee
e gegarandeerd. Als gevolg van de is een goede locati
van Hong Kong als metropool is er snelle ontwikkeling 
tenlandse investeerders bereid veel een groot aantal bui
in commercieel vastgoed in Hong geld te investeren 
internationale bedrijven vestigen in Kong. Steeds meer 
fdkantoor of continentaal hoofdkanHong Kong hun hoof -

toor.

Waardeontwikkeling
n Hong Kong kenmerkt zich door deDe vastgoedmarkt i
ransparantie. Het is mogelijk om in hoge liquiditeit en t

-
ren de waarden van het vastgoed sterk in Hong Kong. Er
kan in korte tijd veel geld verdiend worden met het van 
de hand doen van vastgoedobjecten. Waardeontwik-
keling is ook afhankelijk van nieuwbouwprojecten. Een
locatie kan in korte tijd sterk in waarde stijgen wanneer 
besloten wordt hier een community te realiseren. Deze 
communities worden meestal gerealiseerd in combina-
tie met een metrostation en bijbehorende commerciële
voorzieningen en aanvullende diensten.

Hierdoor is het draagvlak voor deze voorzieningen direct
gegarandeerd als gevolg van het grote aantal mensen 
dat in deze communities wonen (vaak 15.000 of meer). 

Huidige Trends
In Hong Kong is een duidelijke stijging zichtbaar van 
vraag naar woningen en commerciële gebouwen. Dit
komt voornamelijk door de trek van de bevolking uit 
kleinere dorpen naar grote steden, Hong Kong is hier
een goed voorbeeld van. Ook is een belangrijk feit dat
de inkomens in Hong Kong blijven stijgen en zo ook het
uiteindelijk besteedbaar inkomen. Vastgoed vormt een
goede investering voor mensen die geld over hebben
omdat dit zeker in Hong Kong een meer betrouwbare
markt is dan aandelen.

De vastgoedmarkt van Hong Kong wordt gekenmerkt
door schaarste waardoor de markt heel anders func-
tioneert dan in Nederland. De verschillende commer-
ciële deelmarkten verschillen in gedrag niet sterk van
elkaar, omdat overaanbod eigenlijk niet voorkomt. De 
vraag is zo groot en de uitbreidingsmogelijkheden zijn 
zo schaars dat er geen sectoren zijn die met een dip te 
kampen hebben. Crises zoals in het verleden de Azië-
crisis in 1997 en de SARS-uitbraak in 2003 blijven na-
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tuurlijk altijd plaatsvinden, maar op het moment ziet 
de markt er rooskleurig uit en zijn er geen sectoren te 
noemen die in opkomst zijn of die in een neerwaartse 
spiraal zitten. Er zijn ook geen mogelijkheden genoemd 
voor het aanboren van nieuwe markten zoals in Neder-
land gebeurt in de zorgsector, maar dit komt ook door-
dat in Hong Kong bijna alle functies al geprivatiseerd 
zijn. De rol van de overheid is er veel beperkter dan in 
Nederland.
De schaarste zorgt ervoor dat er in Hong Kong maar 
op één manier nieuwe ontwikkelingen gedaan worden 
en dat is het realiseren van een plint en eventuele bo-
venlagen met winkels en vervolgens het plaatsen van 
woontorens of kantoortorens op deze functies. Ruimte 
voor innovatieve concepten is er eigenlijk niet.

Verdichtingstrend
Er is in Hong Kong een duidelijke verdichtingstrend
waar te nemen die echter noodgedwongen ingezet 
wordt, omdat uitbereiding nauwelijks mogelijk is. De 
Victoria Harbour en de vele rurale gebieden worden 
door de bewoners en overheid beschermd tegen ont-
wikkeling om tegenwicht te bieden aan de enorm grote 
dichtheid die Hong Kong nu al kent. De enige mogelijk-
heid die overblijft, is het ontwikkelen van nog hogere 
bebouwing op bestaande locaties om zo ruimte te bie-
den aan de groeiende bevolking en de voorzieningen 
voor deze bevolking. 
Enkele uitbreidingsgebieden die de komende jaren nog 
ontwikkeld kunnen worden zijn het gebied rond het 
nieuwe vliegveld op Lantau Island en het gebied waar 
het oude vliegveld gelegen was en dat nu nog braaklig-
gend terrein is. Hierna zijn er echter geen grote nieuwe 
ontwikkellocaties te verwachten.

Metrogerelateerd ontwikkelen
Een ontwikkeling die de laatste jaren plaatsvindt, is 
een vergaande mixed use ontwikkeling op metrostati-
ons. De MTR ontwikkelt samen met marktpartijen een 
knooppunt waarbij de vervoersstromen samenkomen 
op de ondergrondse verdiepingen, dit betreft zowel 
parkeren als metrolijnen. Daarboven worden shopping-
malls gerealiseerd die hard nodig zijn om het tekort aan 
retail aan te vullen. Bij nieuwe ontwikkelingen is het 
echter gewenst om minimaal drie of vier lagen winkels
te realiseren en is alleen een plint niet meer genoeg.
Shoppingmalls nemen de plaats over van de kleine 
zelfstandige ondernemers, al blijven die voorlopig nog 
voldoende vertegenwoordigd in het straatbeeld. Het 
aandeel van deze groep zal echter wel verkleinen in de 
toekomst. Bovenop het retailgedeelte worden dan kan-
toortorens of woontorens gerealiseerd.

Duurzaamheidsvisie overheid
In de visie tot 2030 is duurzaamheid een van de kern-
begrippen waar de overheid op in wil zetten. De plannen 
zijn echter nog erg vaag en zijn er vooral op gericht om 
de balans te vinden tussen economie en de levenskwa-
liteit van de inwoners. Het project bevindt zich echter 

nog in de oriënterende fase en inspraak vooor bewoners 

bovenaan de agenda. Concrete beleidsmaaatregelen en 
wetten zijn er nog niet opgesteld. 

Het creëren van beleving
Bij de lezing van Swire Properties kwamen eenkele nieu-
we concepten aan bod voor shoppingmallls. Zo heeft 
het bedrijf onlangs het eerste outlet shoppping center
gerealiseerd. Daarnaast zetten zij sterk in opp het bieden 
van extra services in de winkelcentra, het ccreëren van
exclusieve memberships van clubs in hun winkelcentra,
het toevoegen van leisure aan de shoppinggmalls zoals 
bioscopen  en dergelijke. De belevingswaaarde van de
shoppingmall wordt belangrijker en er wordt ingezet op 
een dagje uit in plaats van alleen winkelenn, een trend 
die in Nederland ook waar te nemen is met de opkomst
van de leisuremarkt. In Hong Kong speelt deze trend
echter al langer en wordt nu ingezet op het uitbreiden
van de beleving en het inpassen van nieuwwe functies. 
Swire bevindt zich echter in het luxere seegment van 
shoppingmalls waardoor deze trends nog niet te zien 
zijn in alle centra, maar zij zien zichzelf als trendsetter 
voor de retailmarkt van Hong Kong. 

Toerisme
Hoewel Hong Kong in de eerste plaats een ggewilde ves-
tigingsplek is voor bedrijven, is ook toerismee een niet te 
verwaarlozen bron van inkomsten. Sinds de jaren ‘80-
‘90 speelt toerisme al een belangrijke rol hhierin. Maar
sinds 2003 zijn de inkomsten uit toerismee aanneme-
lijk gestegen. Dit omslag punt is veroorzaakt door een
nieuwe regeling waarbij inwoners van het vaste land 
per invidu Hong Kong mogen bezoeken. Hiervoor moch-
ten deze inwoners enkel Hong Kong bezoekken met een
zakelijk- of groepsvisum.
Hong Kong voert sinds 2005 een werelddwijde cam-
pagne om het toerisme nog meer te bevordeeren. En on-
danks te sterke groei van het toerisme en inspanning 
van de overheid is ook hier geen sprake van innovatie, 
afgezien van de shoppingmalls op strategisch ontwor-
pen knooppunten, zoals Peak tower en Cityygate.
In de hotelbranche is een groeiende trend zichtbaar 
waarbij het aantal kamers het afgelopen jaaar met een 
kleine 8% is gestegen en de bezetting van ddeze kamers 
87% is. Een groei van 1% ten opzichte van vvorig jaar.
Toch blijkt uit de lezing van zowel Collier alss Swire Pro-
perties dat de verwachte trend hierbij eroop gericht is
om minder hotels te ontwikkelen en meeer kantoor-
ruimte. Allicht een merkwaardig standpunt, maar zowel

-
verwachting hebben en een lager risico.

Korte huurtermijnen
Een duidelijk fenomeen waarvan alle partiijen gebruik 
maken in Hong Kong is de korte huurtermiijn. Zowel in 
de residentiële sector als zakelijke sector woordt hiervan
gebruik gemaakt. Door de grote schaarstee aan grond 



zen voortdurend. Verhuurders prostijgen de huurprijz -
d een zo kort mogelijke huurtermijnberen daarom altijd
at de huurprijs steeds opnieuw aanaan te houden zoda -
n. Contracten met een huurtermijn gepast kan worden

voor kantoren zijn normaal. Daar korter dan vijf jaar 
t ook de huurder van deze kantoren staat tegenover dat
n korte huurtijd. Het merendeel vanbelang heeft bij een
ch in Hong Kong vestigt doet het de bedrijven dat zi
n doorloopt een sterke groei. Langegoed op de markt en
den voor hen een groter risico betehuurcontracten zoud -

et weten hoeveel personeel zij overkenen omdat ze nie
uisvesten. De korte huurcontracten een paar moeten hu
taat te kunnen groeien.stellen hen dus in st

sidentiële gebouwen daarentegen Bewoners van res
rdeel met de korte huurcontracten. hebben minder voo
en in dit segment iets langer zijn, is Hoewel de contracte
afgesproken, relatief korte huurterook hier sprake van -
afgelopen zijn gaat de verhuurder mijnen. Zodra deze 

bewoner die bereid is de duurdere op zoek naar een b
n. Uiteraard kan ook de huidige behuurprijs te betalen -

woner gebruik van het nieuwe contract.

Hong Kong in vergelijking met Mainland China

Hong Kong lange tijd een kolonie van Groot-Brittannië
is geweest is een vergelijking tussen beide vastgoed-
markten niet aan de orde. In China zijn over het al-
gemeen twee type steden: de primaire steden en de
industriële steden. Hong Kong dient voor Chinese pri-
maire steden als rolmodel om de ideale stad te ontwik-
kelen. Hierdoor is het bijna onmogelijk om een vergelij-
king te maken tussen de vastgoedmarkt in Hong Kong 
en Mainland China.
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De eigen woning is voor veel ouderen een belangrijke bron van inkomsten in natura: de hypotheek is afggelost en er 
hoeft geen huur te worden betaald. De woonlasten zijn daardoor minimaal. De keerzijde van deze medaiille is dat er 
veel geld in de woning is gestopt. Het nagenoeg gratis wonen is rechtstreeks verbonden aan het kapitaal dat in de 
woning is vastgelegd. Het woongenot is in feite de opbrengst van dat kapitaal.

Je kunt je afvragen of de ouderen die een groot deel 
van hun vermogen in de eigen woning beleggen daar
verstandig aan doen.  Een van de redenen om die vraag 
te stellen is dat veel ouderen nogal ruim behuisd zijn. 
Men spreekt wel van het ‘lege nest’ om aan te geven
dat het huis in het verleden, behalve aan de nu op leef-
tijd geraakte ouders, ook onderdak bood aan een of 
meer kinderen. Vaak was de grootte van het huis des-
tijds ook doelbewust zo gekozen dat er ook plaats was 
voor kinderen, hetzij omdat die er al waren toen het huis
werd gekocht of omdat met hun komst rekening werd
gehouden. Het ligt dan ook enigszins voor de hand om
te verwachten dat na het ‘uitvliegen’ van die kinderen
de woonconsumptie wordt aangepast aan de gedaalde
woonbehoefte. Vaak gebeurt dat echter niet.
In dit artikel wordt de verhouding tussen de grootte van
het huis en dat van het huishouden dat er in verblijft-
nader bekeken. De aandacht wordt daarbij gericht op
de vraag of het inderdaad zo is dat de woonconsump-
tie van ouderen – in verhouding tot de huishoudens-
omvang – afwijkt van die van andere huishoudens en
vervolgens of er daarom sprake is van overconsumptie.
Dit is bijvoorbeeld gesuggereerd door Clark en Deurloo 
(2007). Deze auteurs betogen dat het merkwaardig is
dat er zo’n 25 jaar geleden nog algemene bezorgdheid
heerste over de vraag of er wel genoeg woningen kon-
den worden gerealiseerd voor de hele populatie, terwijl 
nu een aanzienlijk deel van de huishoudens in grote –
en zij suggereren: te grote – woningen verblijft. Hieraan 
koppelen zij de vraag of niet moet worden nagedacht 
over een herverdeling van woonruimte, zodat jongere 
huishoudens met kinderen, waaronder veel allochto-
nen, meer mogelijkheden hebben om een ruime wo-
ning tegen een redelijke prijs te kopen of te huren. Als 
het zo zou zijn dat de ruim behuisde ouderen inderdaad 
graag naar een woning-op-maat zouden verhuizen zou 
een dergelijke herverdeling van de woningvoorraad 
voor iedereen voordelig kunnen zijn. 
Alvorens in te gaan op het realiteitsgehalte van derge-
lijke voorstellen, wordt in deze paragraaf eerst nader
bekeken hoe het zit met de woonconsumptie van ou-
dere huishoudens. Dat gebeurt aan de hand van de
gegevens van WoON 2006, een door het Ministerie van 
VROM verzorgd databestand dat informatie bevat over

een groot aantal Nederlandse huishoudenss.
Het aantal kamers per woning vormt een goed start-
punt voor de analyse. De gemiddelde waardde van deze
variabele voor een aantal verschillende leeeftijdsgroe-
pen1 is in Figuur 1 weergegeven. De groepp 55-65-jari-
gen blijkt het ruimst behuisd te zijn. Het aanntal kamers 
waarover kan worden beschikt is wat kleiner voor de 
jongere huishoudens, maar ook voor alle ooudere groe-
pen. Dat laatste zou als oorzaak kunnen hebben dat 
ouder wordende personen naar een kleinnere woning 
verhuizen. Op basis van een enkele mommentopname
kan dat echter niet met zekerheid worden bepaald. Een
alternatieve verklaring is dat oudere huishoudens altijd 
al wat kleiner hebben gewoond, bijvoorbeeeld omdat 
ze een wat minder hoog inkomen hadden tijdens hun
werkzame leven.

Het beeld verandert wanneer het aantal kaamers wordt 
gerelateerd aan het aantal personen in het hhuishouden. 
Het aantal kamers per persoon stijgt met de leeftijd. 
Het is het laagst voor de huishoudens mett een hoofd 
dat minder dan 55 jaar oud is. Dat is de kklasse waar-
toe de meeste huishoudens met inwonendde kinderen 
behoren. De stijging die daarna optreedt, haangt samen 
met het lege nest: de ouders blijven na heet uitvliegen
van de kinderen in dezelfde woning wonen. Op hogere 
leeftijd speelt daarnaast natuurlijk het verrlies van de 
partner een rol, tenminste wanneer dat nniet gevolgd
wordt door een verhuizing naar een kleineree woning.
Een derde indicator van de omvang van de wooncon-

Dr. J. Rouwendal
De heer Jan Rouwendal heeft Economie gestudeerd aan de EUR en is momenteel universitair hoofdddocent 
bij de afdeling Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij geeft daar onderwijss op het
gebied van onroerend goed en doet onderzoek op dat terrein. Daarnaast is hij verbonden aan Netspar, een 
onderzoeksnetwerk dat zich richt op de economische aspecten van vergrijzing. 

Wonen oudere huishoudens te groot?

1 De groepsindeling is gebaseerd op de leeftijd vaan het hoofd 
van het huishouden.
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schil tussen het aantal kamers en sumptie is het vers
n in het huishouden. Voor de jonghet aantal persone -
dens bedraagt dat verschil gemidste groep huishoud -
groep 55 tot 65-jarigen is het veel deld 1,5. Voor de g
,5. Daarna daalt het weer wat, hoegroter: gemiddeld 2 -

udste ouderen (de 85-plussers) het wel zelfs voor de ou
wee bedraagt. Deze indicator geeft verschil meer dan tw
r beeld van de woonconsumptie van weer een wat ander
eenpersoonshuishouden dat in eenouderen. Voor een e
verblijft met afzonderlijke keuken, ‘normale’ woning v
slaapkamer bedraagt het verschil huiskamer en één 

ers en aantal personen twee, terwijl tussen aantal kame
ijk hoge woonconsumptie lijkt. Voor dat geen uitzonderl
huishouden bedraagt dat verschileen tweepersoonsh
er een tweede slaapkamer is.eveneens twee als e

uit de gegevens in Figuur 1 een geAl met al komt er u -
voren. Het gemiddelde aantal kamengd beeld naar -
is onder ouderen weliswaar groot, mers per persoon 
ishoudens waar het om gaat vaak maar omdat de hu
dat toch niet noodzakelijkerwijs dat klein zijn, betekent d
d zijn.  Het is daarom goed om eens ze zeer ruim behuisd

chieters, dat wil zeggen de huishoukijken naar de uitsc -
uim behuisd zijn.  Tabel 1 geeft het dens die wel zeer ru
udens aan waarvoor het aantal kapercentage huishou -
groter is dan drie en vier. Met name mers per persoon g
oudens blijkt het om forse percentabij de oudere huisho -
ft van de 75-plussers heeft tenminges te gaan: de helf -
persoon tot zijn of haar beschikking ste drie kamers per 

tenminste vier. Omdat redelijkerwijsen een kwart zelfs t
ht dat voor de oudste ouderen een kan worden verwac
s meer een last wordt (o.a. in vergrote woning steed -

verzorging), lijkt dit toch te wijzen op band met interieurv
overconsumptie.

k dat eigenaar-bewoners oververteUit tabel 1 blijkt ook -
nder de ruim behuisden.  Meer dan genwoordigd zijn on
uiseigenaars van 75 jaar en ouder de helft van de hu
ie kamers tot zijn of haar beschikheeft tenminste dri -

een kwart tenminste vier kamers.king, en meer dan e
o zou zijn dat deze huishoudens de Als het inderdaad zo
en meer als een last ervaren naargrote woning meer -
en, zou je verwachten dat ze wat vamate ze ouder worde -
huizen dan anderen. Door gebruik teker denken aan verh
tie over verhuiswensen kan worden maken van informat

derdaad het geval is. De vraag waar nagegaan of dat ind

het om gaat is of er onder de ruim behuisde oudere
woningbezitters naar verhouding meer zijn die beslist 
wel willen verhuizen, of minder die beslist niet willen
verhuizen. De tussenliggende categorieën zijn wat min-
der gemakkelijk te interpreteren en om die reden niet
meegenomen.

Tabel 2 laat zien dat het percentage huishoudens dat
niet wil verhuizen toeneemt met de leeftijd. Belangrij-
ker voor dit onderzoek is dat tevens blijkt dat het be-
wonen van een naar verhouding  grote woning er niet 
toe leidt dat de wens tot verhuizen vaker aanwezig is.
De verschillen tussen de percentages huishoudens die
niet willen verhuizen zijn met name voor de hoogste
leeftijdsklassen minimaal.
Als vervolgens wordt gekeken naar de percentages
huishoudens die zeggen beslist wel te willen verhuizen,
resulteert hetzelfde beeld.  De verhuiswens neemt af 
met de leeftijd, en dat gebeurt kennelijk onafhankelijk
van het aantal kamers per persoon.
Het voorgaande samenvattend, kunnen we conclude-
ren dat:
- veel ouderen ruim behuisd zijn
- dit in het bijzonder het geval is onder eigenaar-

bewoners
- dat deze situatie niet leidt tot een frequenter

aanwezige verhuiswens, hoewel redelijkerwijs kan 
worden vermoed dat een grote woning een zwaar-
dere belasting wordt naarmate de leeftijd toeneemt.

Een mogelijke verklaring voor de waargenomen ver-
schijnselen is dat ouderen zich, naarmate ze immobie-
ler worden met het vorderen van de leeftijd, meer hech-
ten aan de vertrouwde woning en daarom meer opzien
tegen een verandering in de woonsituatie. Het blijkt
inderdaad dat een aanzienlijk deel van de 85-plussers
aangeeft ‘te oud te zijn om te verhuizen’ en ook hier is
geen noemenswaardig verschil tussen ruim behuisden
en anderen.

Referentie
W.A.V. Clark en R. Deurloo (2006) Aging in Place and
Housing Overconsumption. Journal of Housing and the 
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Industriepolitiek nieuwe stijl: 
niet beschermen maar verleiden

is een groot aantal Nederlandse Het afgelopen jaar 
buitenlandse handen gevallen. Deondernemingen in 
rijven als ABN AMRO, Organon, Nuovername van bedr -
er heeft geleid tot hevige debatten mico en Hagemeye
nze nationale trots aan. The Boston en tast kennelijk on
heeft onlangs een rapport gepubliConsulting Group h -
conomische belang van hoofdkanceerd waarin het e -

striepolitiek nieuwe stijl’. Het komt BCG voor een ‘indu
van bedrijven (naar sector of expererop aan clustering -

gen en meer aandacht te besteden tise) aan te moedig
van werknemers, ook van expatsaan het leefklimaat 2.

naging Partner van The Boston ConEmile Gostelie, Man -
rijven zullen dan zelfs na een fusie sulting Group: “Bed

r geneigd zijn met – delen van – het of overname sneller
ederland te blijven. Bovendien kan hoofdkantoor in Ne
manier nieuwe buitenlandse hoofdNederland op deze -

Hoofdkantoren van grote multinationals zijn 
belangrijk voor Nederland

wereldspeler als het gaat om hoofdNederland is een w -
00 grootste bedrijven ter wereld zijn kantoren. Van de 50
rland gevestigd met hun mondiale er zestien in Neder
ertien hebben in ons land hun Eurohoofdkantoor en vee -

Nederland moet hoofdkantoor aan zich binden door “industriepolitiek nieuwe stijl”

grote multinationals dragen jaarlijks zo’n 13 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Met Hoofdkantoren van 
ie tot de top 500 van de wereld horen, is Nederland een wereldspeler van formaat. Maar de Neder16 multinationals di -
t bedreigd. Niet alleen door fusies en overnames, maar ook doordat hoofdkantoren actief op zoek landse positie word

e locatie om zich te vestigen. The Boston Consulting Groupgaan naar de beste 1 (BCG) pleit voor een industriepolitiek
et vestigingsklimaat gericht en selectief te verbeteren kan Nederland hoofdkantoren aan zich binnieuwe stijl: door he -
bedrijven en het leefklimaat van werknemers spelen in dat beleid een cruciale rol.den. Clustering van 

Dit artikel is geschreven door The Boston Consulting Group 
(BCG) op basis van het onderzoeksrapport “Hoofdkantoren een

verschenen in maart 2008 en betreft een onafhankelijk onder-
zoek dat op eigen initiatief door BCG is uitgevoerd.

THE BOSTON CONSULTING GROUP

pese hoofdkantoor. Nederland heeft een bovengemid-
deld ‘marktaandeel’ van hoofdkantoren. Gecorrigeerd 
voor het aantal inwoners bezet Nederland de tweede 
plaats wat betreft mondiale hoofdkantoren. Ook met
betrekking tot Europese hoofdkantoren doet ons land 
het goed met een vijfde plaats. Deze dertig hoofdkan-
toren creëren in totaal 150 duizend banen: circa 30 
duizend directe banen, 10 duizend banen in de zake-
lijke dienstverlening en 110 duizend indirecte banen.
Dit draagt voor 13 miljard euro bij aan ons bruto bin-
nenlands product.

BCG heeft in zijn analyse onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende onderdelen van hoofdkantoren: de be-

-
centra (zoals Research & Development of wereldwijde
inkoop). Het blijkt dat naast de mondiale besliscentra 
(40 duizend banen), vooral ook de expertisecentra een
grote bijdrage leveren aan de economie. Ze creëren in 
totaal zo’n 85 duizend banen (vooral in R&D).

Nederlandse hoofdkantoren worden bedreigd
De sterke positie die Nederland momenteel heeft is het
gevolg van giganten die in het verleden zijn ontstaan, 
zoals Philips, Shell en Unilever. Maar deze historisch
sterke positie staat onder druk, om een drietal rede-
nen. Allereerst zullen grote fusies en overnames in de
wereld door blijven gaan. Tot 2007 presteerden Ne-
derlandse ondernemingen goed in de zin dat ze meer
overnamen dan dat ze overgenomen werden. Het afge-
lopen jaar liet echter een ander beeld zien en het is niet
vanzelfsprekend dat Nederland al haar multinationals 
kan behouden. Ten tweede brengt Nederland amper
nieuwe toppers voort; in de wereldwijde top 2000 is 
TomTom de enige Nederlandse nieuwkomer sinds 40
jaar. Ten derde neemt de mobiliteit van hoofdkantoren 
toe; steeds meer bedrijven maken een bewuste afwe-
ging bij de bepaling van de locatie voor hun hoofdkan-
tooractiviteiten, ook als er geen sprake is van een fusie
of overname. Het gaat dan vooral om individuele on-

1 ting Group (BCG) is een wereldwijd The Boston Consul
gement consultant en is toonaangevend opopererende manag
ategie. Samen met onze klanten onderzoe-het gebied van stra
den tot waardecreatie, adresseren weken we mogelijkhed

en en transformeren we ondernemin-cruciale uitdaginge
n alle bedrijfstakken en op alle functionele gen. Dit doen we in

n de dynamiek van bedrijven en markten diepgaand inzicht i
menwerking op alle niveaus van de klantor-met vergaande sam
 ervoor dat onze klanten duurzaamganisatie. Dit zorgt
eel realiseren, betere organisaties bouwenconcurrentievoorde
an blijvende resultaten. BCG is opgericht en verzekerd zijn va
6 kantoren in 38 landen.in 1963 en heeft 6

2 fgekort expat is iemand die tijdelijk of Een expatriate of a
and verblijft met een andere cultuur danpermanent in een l
opgegroeiddie waarmee hij is o
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derdelen van hoofdkantoren. Zo verschuiven de R&D 
activiteiten van veel bedrijven steeds vaker naar Azië 
en wordt inkoop vaak naar Zwitserland verplaatst. Het 
feit dat de huidige positie van Nederland zo sterk is, 
betekent dat er veel op het spel staat.

Clustervorming: kies kansrijke clusters en durf 
op onconventionele wijze te stimuleren
In de locatiekeuze van hoofdkantooractiviteiten speelt 
clustervorming een steeds belangrijkere rol; bedrijven
zijn meer en meer op zoek naar ‘clusters’ van gelijk-
soortige bedrijven of activiteiten. De  besliscentra van 
Philips, Akzo Nobel, Numico en Ahold verhuisden de
afgelopen jaren naar Amsterdam, dat zich mede daar-
door ontwikkelde tot een sterk stadscluster voor beslis-
centra. Voorbeelden van expertiseclusters zijn Silicon 
Valley3 (software, ict) en, veel kleiner, in Nederland de
regio’s Wageningen (R&D op het gebied van voeding) 
en Eindhoven (high tech R&D). Succesvolle clusters
hebben een sterke aantrekkingskracht op bedrijven en 
Nederland zou hier dan ook in haar hoofdkantorenbe-
leid op moeten inspelen.

Gostelie: “Bij het stimuleren van clusters gaat het om
drie zaken: kiezen, gericht stimuleren en dit op lange 
termijn volhouden. Investeringen zijn alleen gerecht-
vaardigd als het een cluster helpt om kritieke massa te
creëren en een leidende wereldpositie te bereiken en 
te behouden. Dit vereist focus en durf. Een voorbeeld 
is om R&D activiteiten op het gebied van voeding in de 
regio rondom Wageningen méér te stimuleren dan ver-

3 Concentratie van hoogtechnologische industrie in Californië,
USA. Enkele bekende bedrijven die hun hoofdkantoor in het
gebied hebben gevestigd zijn Apple, Hewlett-Packard, Intel,
Sun Microsystems, eBay, Google Inc., AMD en McAfee.

Leefklimaat: besteed meer aandacht aan de leefom-
geving van internationaal mobiele werknemers
Ook besteden bedrijven steeds meer aandaacht aan de 
wensen van hun hoog opgeleide internationaal georiën-
teerde werknemers. De mondialisering creëëert een toe-
nemende schaarste van hoogopgeleide kennniswerkers.
Die schaarste is inmiddels zo groot, dat vooor bedrijven 

belangrijke factor is geworden bij hun vestigingskeuze. 
Omdat deze werknemers bij veel bedrijven aan de slag 
kunnen, kiezen zij voor locaties waar het leefklimaat 
goed is waardoor bedrijven worden ‘gedwwongen’ de
werknemers te volgen. Voor de toekomst vvan Amster-
dam als cluster van besliscentra is het leeffklimaat dus 
cruciaal.

Gostelie: “Bij het verbeteren van het leefkklimaat voor
werknemers gaat het in de eerste plaats oom factoren 
die voor iedereen van belang zijn, zoals goedd onderwijs,
veel groen, een toegankelijke woningmarkkt en weinig 
vervuiling. Daarnaast is meer aandacht nodig voor za-

mee te maken hebben. Autoriteiten zoudenn meer aan-
dacht moeten besteden aan hun klachten.. Die betref-
fen bijvoorbeeld de langdurige bureaucratissche proce-
dures bij immigratie, problemen bij het vindden van een
huisarts of tandarts en het gebrek aan intternationale 

Bij ontvangst van het rapport reageerde MMinister van 
Economische Zaken Van der Hoeven: “Ik been trots dat
Nederland tot de wereldtop behoort, maar ddat betekent
niet dat we nu klaar zijn. Nederland moet ddeze positie 
behouden en daarom blijven we werken aaan een goed

Voor meer informatie kunt u contact opnemmen met Vie 
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Eén jaar in de praktijk

ir B. Feijts
Ben Feijts is in mei 2006 afgestudeerd aan de mastertrack Real Estate Management & Development aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is inmiddels bijna twee jaar werkzaam als consultant, waarvan
het laatste jaar in de zorgsector.

aar geleden dat ik mijn studie heb afgerond en werkzaam ben in het bedrijfsleven. Deze tijd is snel Het is alweer twee ja
kijkend heb ik in deze periode een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik moest bij het schrijven gegaan, maar terugk
denken aan een uitspraak van een docent tijdens mijn studie. “Na afronding van je studie weet je van dit artikel terug

mogelijk uit elkaar hield. Dat leek wel erg weinig voorbereiding. Is dat ook wel zo? Inmiddels heb ik zijn handen zover m
n antwoord op gevonden.daar voor mijzelf ee

goed krijgen, maar dat de vergoeding afhankelijk wordt
van de gedraaide productie. Zorginstellingen zullen 
dus met elkaar moeten concurreren. Vastgoed vormt
daarbij een belangrijk instrument; het gebouw van een 
zorginstelling spreekt nu eenmaal meer tot de verbeel-
ding dan de aangeboden zorgverlening die daarbin-
nen plaatsvindt. Zeker gezien de trend van de steeds 
meer eisende zorgconsument wordt dit een belangrijk
aandachtspunt. Een belangrijk aspect in de wijzigende 
bekostigingssystematiek is dat de beslissingsvrijheid 
op het gebied van vastgoed toeneemt. De bemoeie-
nis vanuit de overheid (door bijvoorbeeld toelatingen
en vergunningen) wordt beduidend teruggebracht. Dit
biedt instellingen kansen voor de toekomst.

Een omschakeling van de bekostigingssystematiek
vereist van zorginstellingen een omschakeling in het 
denken over haar vastgoed. Een prestatiebekostiging,
zoals deze nieuwe vorm genoemd wordt, is van invloed
op allerlei aspecten rondom vastgoedmanagement.

-
ciering van vastgoed vragen de nodige aandacht. Een
groot deel van de werkzaamheden van Coresta Health-
care speelt zich af op dit vlak. Voor diverse zorginstel-
lingen maken wij inzichtelijk hoe zij er op dit moment
voor staan en wat de gevolgen zijn van de invoering van 
de nieuwe systematiek. Door middel van onder meer

probleemgevallen zijn er helaas vaak genoeg.

De invoering van de prestatiebekostiging is al vaak 
besproken. De voordelen daarvan zijn inmiddels wel
bekend en over het nieuwe beleid dat de instellingen
zouden moeten voeren adviseren wij onze klanten da-
gelijks. Voor het zover is hebben we echter te maken
met een overgangstraject. Een belangrijk punt is dat
men met een bestaande vastgoedvoorraad zit. Dit vast-
goed, gerealiseerd onder een gereguleerd overheids-

moet kunnen functioneren in een nieuwe systematiek,
waarbij sprake is van een compleet anderssoortige be-

Dagelijkse praktijk
ect heb ik uitgevoerd bij Coresta. Mijn afstudeertraje
gericht op het effect van vastgoed Daarbij heb ik me g
van een organisatie. Na mijn afstuop de performance -

en aan de slag gegaan bij Coresta. deren ben ik metee
uimte om mijn afstudeeronderzoek Ik kreeg hier de ru
n en resultaten te implementeren in verder uit te bouwen
jk van Coresta. Ik werkte daarnaast de dagelijkse praktij
ten op de afdelingen Corporate en aan diverse project
cation. Ongeveer een jaar geledenGovernment & Educ

p de afdeling Healthcare. Deze afdeben ik begonnen op -
r tijd een sterke groei doorgemaakt; ling heeft in één jaa
er zitten we inmiddels op elf collevan aanvankelijk vie -
hcare is met name sterk vertegenga’s. Coresta Healt -
or verpleging en verzorging (V&V).woordigd in de secto

zorginstellingen neemt vanuit ons Het vastgoed van 
ondere plaats in. Het vastgoed kent vakgebied een bijzo
mbineerde functie, waardoor vele eigenlijk een gecom
en rol spelen. Er is sprake van eenaandachtspunten e
et kunnen functioneren binnen de zorgproces dat moe

aagt om de juiste logistieke randgebouwen. Dat vra -
het vastgoed. Deze randvoorwaarvoorwaarden voor h -

or enerzijds de intramurale locaties den verschillen voo
rginstellingen waar cliënten in één (de traditionele zor
t zijn) en anderzijds de extramurale complex gehuisvest
andig wonen met voorzieningen voor zorglocaties (zelfsta
arnaast speelt voor de cliënten de zorg aan huis). Daa
langrijke rol. Bewoners moeten zich woonfunctie een be

elen in de gebouwde omgeving. Enprettig en thuis voe
mst komt daar een aandachtspunt in de nabije toekom

tdaging dus.keuzes. Een hele uit

-
e editie van het SerVicE Magazine stelling. In de vorig
dat ook te lezen. Daarin las ik een (maart 2008) was d
m van Akro Consult. Hij geeft daarin stuk van Walter Stam
e wijze waarop de kapitaallastenbeeen toelichting op de -
nderen en welke consequenties dat kostiging gaat veran
komt het erop neer dat instellingenheeft. In essentie k
vastgoed niet meer één op één verde kosten van hun v -
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taalwijze vanuit de overheid. Deze overgang levert de 
nodige complicaties op die wij in onze dagelijkse prak-
tijk tegenkomen. 

Voorbeelden zijn locaties die dertig jaar geleden vol-
gens de overheidsnorm gerealiseerd zijn maar niet 
meer aan de hedendaagse functionele eisen voldoen 
(de kamers zijn te klein). In de bestaande systematiek 
wordt deze locatie nog voor twintig jaar bekostigd. In de 
nieuwe situatie is er sprake van een bekostiging naar 
bezettingsgraad, terwijl het leegstandsrisico bij een 
dergelijke functioneel verouderde situatie zeer hoog 
ligt. De instelling zit nu dus zelf met het risico, terwijl
er destijds wel volgens de regels gewerkt is. Behalve
eigendomslocaties krijgen ook huurlocaties de nodige 
problemen voor hun kiezen. Wij zien regelmatig con-
tracten die duurder zijn dan de inkomsten die er bij de 
nieuwe bekostiging tegenover staan. Deze zijn bijvoor-
beeld destijds door de verhurende partij gemaximali-
seerd of er is in het verleden een renovatie bovenop de 
bestaande huur geactiveerd. Hoewel het huurbedrag 
destijds door de overheidsinstantie goedgekeurd was 
en vergoed werd, zit de instelling in de nieuwe syste-
matiek met een tekort, en is bovendien gebonden aan 
de looptijd van het contract met de verhurende partij. 
Wij bieden zorginstellingen daarom de nodige onder-
steuning bij het oplossen van dergelijke problematiek. 
Daarbij kan gedacht worden aan huuronderhandelin-
gen, compensatieverzoeken, treasury optimalisatie, 
enzovoorts. Dit vraagt telkens om de nodige creativi-

-
schiedenis heeft.

Overgang van studie naar praktijk
Als ik nu weer terug kijk naar de eerste alinea van het 
artikel kan ik zeggen dat ik het slechts gedeeltelijk met 
de uitspraak eens kan zijn. Als men sec naar het ken-
nisniveau zou kijken, is er inderdaad sprake van een gi-
gantisch leereffect in mijn eerste jaren. En dat is maar 

goed ook. Op de TU kregen we de basiskennnis aangele-
verd over een breed scala aan onderwerpenn: van beleg-
gingen en projectontwikkeling tot portefeuille- en vast-
goedmanagement van bedrijfsgebouwen enn woningen.
Als je eenmaal aan de slag gaat, ga je je sppecialiseren
en verdiepen. Het verhaal dat ik hiervoor schetste is 

werkzaamheden zijn, terwijl het nog slechtss een greep
is uit het totaal.

Waaraan het bij de studie wat tekort schiet is de ‘psy-
chologische’ kennis. Als consultant ben je vvoortdurend
bezig met het luisteren naar je klant, het saamenstellen 
van je advies en het overbrengen van je bbevindingen.
De juiste wijze van communiceren is daarbijj van wezen-
lijk belang. Dit is iets wat je naar mijn meening alleen 
kunt leren door het te doen. Hier spelen niet alleen
presentatietechnieken een rol, maar vooraal ook het in 
kunnen schatten van je gesprekspartner een de keuze
van woorden in gesprekken en op papier. JJe kunt een 
goed verhaal alleen verkopen als je het ookk goed over-
brengt.

Voor mijzelf kan ik zeggen dat de opleiding mij van vol-
doende basis en vooral vaardigheden heeeft voorzien 
om met de dagelijkse werkzaamheden om te gaan.
Vooral de aangeleerde systematische wijzee waarop je 
een probleem aanpakt helpt mij dagelijks. Dit is een
vaardigheid die ik met name gedurende de projecten 
en het afstuderen heb kunnen ontwikkeleen. Er is in
mijn dagelijkse werkzaamheden nauwelijkss sprake van 
standaardvragen, -problemen en -oplossingen. Maar 
goed ook, dat maakt het werk nou net zo vveelzijdig en 
uitdagend.



www.bamvastgoed.nl
open       verrassend

Vrijheid om te kiezen.

Een gebied ontwikkelen dat leeft.

Met woningen en voorzieningen 

die perfect passen bij bewoners,

bezoekers en exploitanten.
Een plek waar ze zich thuis voelen.
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SerVicE Actief

Geachte lezer,

Met het verschijnen van dit magazine zijn we bijna aan 
het eind gekomen van het bestuursjaar 2007-2008. 
Tegelijkertijd met het einde, staat het begin te wach-
ten voor een nieuw collegejaar met het daarbij beho-
rende nieuwe bestuur en natuurlijk de nieuwe com-
missieleden! De afgelopen weken zijn we dan ook op 
zoek gegaan naar gemotiveerde studenten die zich vol-
gend collegejaar willen inzitten voor SerVicE en er zijn 

zal rond half september 2008 plaatsvinden. Tot deze
overdracht houden wij ons bezig met het afronden van 
de lopende zaken en zorgen wij er voor dat het aanko-
mend bestuur goed voorbereid wordt op het komend 
bestuursjaar.

SerVicE activiteiten
Elk jaar is de grootste activiteit van SerVicE de buiten-
landse studiereis. Dit jaar heeft de reiscommissie ge-
zorgd dat we een druk tiendaags programma hadden 
in Hong Kong. De reis was voor mij een buitengewoon 
interessante en daarnaast (niet onbelangrijk) ook ge-
zellige ervaring, en ik denk voor velen met mij. Het pro-

gramma was druk en vermoeiend maar daaarnaast zeer
leerzaam en gevarieerd. We hebben onderr andere de
grootste Buddha ter wereld gezien, hebben lezingen ge-
had vanaf de 52e verdieping en zijn een aaantal dagen 
naar authentiek China geweest. Tijdens dee studiereis
hebben we kennis gemaakt met zowel formmeel als in-
formeel Hong Kong. Verderop in dit magazinne is een uit-
gebreid reisverslag te vinden van Ramon van Zundert, 
de Voorzitter Studiereis van dit jaar. Deze reeis had geen 
plaats kunnen vinden zonder een enthouusiaste reis-
commissie, ik wil dan ook van de gelegenhheid gebruik 
maken om ze bij deze  te complimenteren!

Uniek dit jaar is dat SerVicE haar derde lustrum viert! 
Deze verjaardag is dan ook niet onopgemerkt voorbij 
gegaan! Er is een heuse lustrumweek geoorganiseerd.
De week begon met een dag Bottrop, ondaanks dat het 
buiten 28 graden was, is er volop geskieed, gesnow-
board en was er nog even plaats voor een ‘‘Pistegaudi’. 
Terwijl binnen deze activiteiten beoefend wwerden, kon
er buiten onder het genot van een biertjee uitstekend
uitgerust worden. Tijdens de Pistegaudi zijn de no-
dige buikslidings gemaakt en (mede hierddoor) menig 
blauwe plekken verkregen. Kortom, een perfecte dag 



Lustrumweek en de vele activiteiten de afgelopen tijd
is besloten de laatste excursie van dit collegejaar in 
samenwerking met studievereniging FRESH plaats te 
laten vinden in september.
Afgelopen jaar zijn wij natuurlijk druk geweest met het 
voortzetten van de lijn die het vorige bestuur had uitge-
stippeld alsmede daar ook een eigen invulling aan te 
geven. Zo denk ik dat professionalisering dit jaar zeker
gewaarborgd is. Dit is terug te zien in de activiteiten 
die een hoge kwaliteit hadden, maar ook in prettige en 
meerjarige samenwerking met sponsoren, de lay-out
van het magazine en het verbeterde contact met an-
dere verenigingen. Als laatste wil ik ook nog de redactie 
complimenteren, zij hebben met weinig mankracht toch 
drie interessante magazines weten neer te zetten!
Tot de bestuurswissel blijven wij nog druk bezig, maar 
hierna zal het nieuwe bestuur deze lijn moeten doorzet-
ten en uitbreiden. Ik wens ze daarmee nog veel succes!
Mocht u nu meer willen weten van, of over, studievereni-
ging SerVicE en al haar activiteiten of informatie willen 
ontvangen over  advertentiemogelijkheden, dan kunt u
contact met ons opnemen. Op het internet is SerVicE te 
vinden op www.service-studievereniging.nl.

Voorzitter SerVicE
2007 - 2008

nder de leden! De tweede dag vondvoor teambuilding o
s-stadion met het symposium, dat plaats in het Philips
Vastgoed’ had. Dit symposium, wat als thema ‘Ethiek in 
 goed bezocht was, wordt uitvoerig zeer interessant en

Lustrumeditie van het magazine. De besproken in deze L
we een excursie naar Rotterdam, derde dag hadden 

et Infocenter het één en ander duiwaar allereerst in h -
tterdam Centraal. Vervolgens werd delijk werd over Rot
entatie gehouden over de Kop van een boeiende prese
name over de Wilhelminapier, met Zuid en dan met n
ndleiding over dit project. Als laatvervolgens een ron -
aangedaan, met een interessante ste werd Fakton a

en ten slotte een borrel vanaf de bedrijfspresentatie 
het WTC. Als ultieme afsluiter van 21e verdieping van 

Gala plaats in Kasteel Heeze. Dezede week vond het G
rst begonnen met een vijfgangendiavond werd allereer -
nder begeleiding van een Jazzband ner en vervolgens o
e avond tijd voor een dansje en eenwas er gedurende d

drankje.
de gelegenheid gebruik maken omWederom wil ik van 

missie te bedanken voor het neernu de lustrumcomm -
vergetelijke en drukbezochte week, zetten van deze onv
ssioneel geregeld was.welke uiterst profes

SerVicE planning
nog een tweetal punten die op de Momenteel zijn er 
Foute Vastgoedborrel op woensdag agenda prijken, de F
e excursie van dit jaar. Vanwege de 4 juni, en de tweede



HET IS GEEL 
EN ELKE DAG 
ANDERS.

Heijmans Management Traineeship.
Voor bijna afgestudeerden zijn er volop stage- en afstudeermogelijkheden en Masterclasses. 

Starters en doorstarters krijgen een unieke kans met het driejarige Heijmans Management 

Traineeship. Je werkt afwisselend bij onze bouw, vastgoed- en infradivisie. Daarmee leg je een 

brede basis voor de rest van jouw carrière.

Heijmans Allround Professional Program.
Ben je drie tot vijf jaar bij ons werkzaam? Dan kun je je verder ontwikkelen met het Heijmans

Allround Professional Program (in samenwerking met de Universiteit Twente). Ook is er voor

ervaren professionals een management programma met de Nyenrode Business University.

Toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk dan snel op: www.werkenbijheijmans.nl

Je kent Heijmans waarschijnlijk als één van de grootste bouwbedrijven van Nederland. 

Onze gele helmen  zie je door het hele land. Maar wist je ook dat we ons bezighouden met 

grootschalige projecten rond mobiliteit, (commercieel) vastgoed en gebiedsinrichting? 

Daar kunnen we gedreven professionals uit allerlei disciplines goed bij gebruiken.
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Emile Goossens is een deskundige op het gebied van logistiek vastgoed. Hij rondde zijn MRE aan TIAS/
Nimbas in 2007 af met een onderzoek naar een strategisch beslissingsmodel voor deze sector. Goossens
werkt bij TCN Logistics en was hiervoor werkzaam bij Schenker DB logistics.

Afstudeerder Tias Nimbas

stieke sector nemen beslissingen over hun vastgoed ad hoc en op een weinig gestructureerde maBedrijven in de logis -
erkennen de strategische waarde van vastgoed wel, maar zetten dit niet om in beleid. Slechts één nier. Bedrijven onde
heeft de stap genomen en is begonnen met het opzetten van een gecoördineerd en gestructureerd bedrijf in de sector h

edbeleid. In het kader van de MRE-opleiding bij TiasNimbas heb ik onderzocht op welke manier de strategisch vastgoe
eid kan koppelen aan bedrijfsstrategie.sector vastgoedbele

Logistieke sector kan veel winnen met strategische aanpak van vastgoed

Uit de interviews met logistieke aanbieders en de ana-
lyse van de interviews kan worden vastgesteld dat de 
sector nog in de beginfase staat van het structureel in 
kaart brengen van hun vastgoedportefeuilles. Het mo-
del van Singer en O’Mara is gebruikt om te bepalen op
welk niveau de vastgoedstrategie van de individuele lo-
gistieke dienstverleners zich bevindt. In dit onderzoek is
de logistieke sector in drie productgroepen ingedeeld:
Forwarding, Strategische Logistics en Niet-Strategi-
sche Logistics. De productgroep Forwarding omvat de 
traditionele expeditieactiviteiten op logistieke hotspots
als zee- en luchthavens, zoals transportbemiddeling 

-
delen zijn hierbij belangrijk. Bij strategische logistics 
worden op deze locaties activiteiten met een grotere
toegevoegde waarde verricht, zoals distributie, langdu-
rige opslag en value adding voor meerdere klanten. Bij
niet-strategische logistics staat een enkele grote klant 
centraal waarmee een contract voor beperkte duur is 
afgesloten waarvoor opslag, distributie en value adding 
activiteiten worden verricht.

Drie van de vier onderzochte logistieke dienstverleners
bevinden zich op hetzelfde basale niveau. Zij zijn zich 
slechts ten dele bewust dat een vastgoedstrategie ge-
koppeld aan de corporate strategie voordelen kan bie-
den. De drijvende krachten voor het bepalen van een
vastgoedstrategie in de sector blijken strategische on-

 Niet-Strategische Logistics: incremental strategie
Bij alle onderzochte ondernemingen is de strategische 
onzekerheid bij Niet-Strategische Logistics de allesbe-
palende factor. De bedrijfsprocessen in deze product-

één of enkele speciale klanten. Voor hen worden speci-
aal toegesneden locaties ingericht, bijvoorbeeld vlakbij
de productieplant van de klant. Door een beperkt zicht
op de toekomst streven logistieke bedrijven ernaar ri-
sico voor het vastgoed voor deze productgroep te mi-

Logistieke sector 
r is een brede sector en omvat de De logistieke secto
g van goederen en informatie in een integrale beheersing
n. De sector omvat alle voorzieninvoortbrengingskete -
ie nodig zijn om goederen in de juisgen en afspraken di -
n op het juiste moment op de juiste te hoeveelheden en
entrale schakels in de sector zijn de plaats te krijgen. Ce
ogistieke dienstverlener, bedrijvenexpediteur en de l

op transportbemiddeling (expeditie),die zich toeleggen o
dded services. Typisch vastgoed inopslag en value ad

ogistieke infrastructuur en kantoordie aansluit op de lo -
faciliteiten.

Modellen voor besluitvorming strategisch vastgoed 
schrijft in haar boek Strategy and Martha O’Mara bes

verschillende benaderingen van Place (1999) drie 
Naar haar mening kunnen ondernevastgoedstrategie. -
e drie strategieën nastreven: incremingen de volgende -
ation en value based. Men spreekt mental, standardiza
al strategie, wanneer de portefeuille van een incrementa
es wordt opgebouwd. Van standarbij stukjes en beetj -

s sprake wanneer een onderneming dization strategie is
emt om het ontwerp en het procespogingen ondernee
controleren en te coördineren. Men in het vastgoed te c
alue based strategie tenslotte als spreekt van een va
rden en de strategische richting van doelbewust de waar
uitdrukking komen in het vastgoed-de onderneming tot 

ces. Op basis van de theorie van besluitvormingsproc
e Singer (2005) een beslissingsmoO’Mara ontwikkelde -
smodel van Singer bestaat uit drie del. Het beslissings
n de portefeuille, analyseren van de delen: ontleden van

en de keuze maken uit de strateomgevingsfactoren -
ger kunnen bedrijven op basis vangieën. Volgens Sing
el een keuze maken uit de drie genedit beslissingsmode -
an O’Mara.rieke strategieën va

Onderzoek 
ft de algemene modellen op het geHet onderzoek heef -
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zijn. Deze uitkomsten leiden tot het bepalen van een
incremental vastgoedstrategie voor Niet-Strategische 
Logistics. De bedrijven kiezen daarom niet voor het in 
eigendom nemen van een locatie. Zij hebben een voor-
keur om de locatie te huren en de huurtermijn van de 
locatie te koppelen aan de termijn van het contract met 

-
perkt gehouden. Voor niet-strategische logistics geldt 

Forwarding en Strategische Logistics: 
standardization strategie
Voor Forwarding en Strategische Logistics ligt de na-
druk naast strategische onzekerheid ook op bedrijfs-

onzekerheid is bij forwarding en strategische logistics 
lager dan bij de niet-strategische logistics, omdat deze 
productgroepen beschikken over veel klanten uit di-
verse bedrijfstakken. De diversiteit van klanten maakt 
het mogelijk om in de meerjarenplanning rekening te 
houden met een vaste basis aan volume of zendingen. 
De activiteiten in deze vestigingen zijn procesgeoriën-
teerd. De activiteiten dienen op een strategische loca-
tie uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld zeevrachtzendin-
gen in de nabijheid van een zeehaven en luchtvracht in 
de nabijheid van een luchthaven. De uitkomsten leiden 
tot het bepalen van een standardization strategie voor 
forwarding en voor strategische logistics. Doordat de 
activiteiten met een lagere strategische onzekerheid 
gepaard gaan is het mogelijk zich langer te binden aan 
een bepaalde locatie. Bij de keuze tussen huur en ei-

-
delen een belangrijke rol. Het in eigendom verwerven
van vastgoed behoort tot de mogelijkheden, maar veel-
al wordt de voorkeur gegeven aan het voor een langere 
termijn huren van een bepaalde locatie. Zo kunnen de

core business of om fusieperikelen te verzachten.

Model toepasbaar 
Uit het onderzoek blijkt, dat het model van Singer en 
O’Mara goed toepasbaar is in de logistieke sector. Het 

-
tuatie van de sector, waardoor de hanteerbaarheid wordt 
vergroot. Bij het ontleden van de portefeuille zijn de fac-

belangrijkst. Het model van Singer kan worden aange-
past voor de sector zoals weergegeven in Figuur 1.

Aangepast 
beslissings-
model voor de 
logistieke sector

tegiscte chee
waarder

Ontleden van de
portefeuille

Analyse van de
omgeving

Keuze strategiefs-edrijffsBe
eittiviteeact

BusineBu ess
ProcesP sseen

Standadardizatda zationn ntalcrementntIncre

Value-basedelenmiddelenddelen

gischeStrategiscgisc
idzekerheididOnzeke

Stap te ver
Om het model van O’Mara en Singer te geebruiken als 
beslissingstool is voor de meeste bedrijveen in de lo-
gistieke sector op dit moment wellicht een stap te ver.
Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven nog slechts

hebben. In deze situatie is het formuleren vaan een spe-
-

tekent niet dat de betreffende ondernemingg geen vast-
goedstrategie heeft. Het op ad hoc basis nemen van 
vastgoed beslissingen is uiteindelijk óók een strategie, 
een incremental strategie. Een vastgoedsttrategie zal
echter pas dan effectief zijn en het bedrijf ddaadwerke-
lijk ondersteunen in strategische keuzes, wwanneer het 
één geheel vormt met een algemene bedrijffsstrategie.

Aanbevelingen
Het onderzoek laat zien dat bedrijven in dee logistieke
sector meer aandacht kunnen besteden aan het ont-
wikkelen van een corporate strategie. Als aaanzet naar 
strategische besluitvorming op het gebiedd van vast-
goed zouden bedrijven in de logistieke sector hun
bestaande vastgoedportefeuille moeten aanalyseren.
Vervolgens zou de corporate strategie gekooppeld kun-
nen worden aan de vastgoedstrategie teneeinde ook in 
de toekomst optimaal te kunnen functioneeren. Het in 
dit onderzoek ontwikkelde model kan hierbijj een goede
ondersteuning bieden. In hoeverre het moddel ook toe-
pasbaar is op de vele kleine bedrijven in dee logistieke 
sector moet nog worden onderzocht.



Met ruim 80 deskundige adviseurs werkt
ICSadviseurs aan stimulerende leer-, leef- en werk-
omgevingen. Ruimte en draagvlak voor verandering, 
integratie van activiteiten, multi functionaliteit en 
een professionele exploitatie zijn daarbij belangrijke 
thema’s. Telkens zoeken we naar nieuwe en inno vatieve
oplossingen om ontwikkelende organisaties en 
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Vanuit onze onafhankelijke positie bouwen we 
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ft u een overzicht van de meest recente afstudeerverslagen van de opleiding Real Estate ManageOp deze pagina tref -
ment aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het complete overzicht van afstudeerverslagen isment and Developm
bsite van SerVicE: www.service-studievereniging.nlte vinden op de web

erslagen geschiedt door invulling van de antwoordkaart in dit magazine of door invulling van het Bestelling van de ve
de internetsite. De kosten bedragen EUR 30,- per verslag (inclusief verzendkosten). De levertijd vanbestelformulier op d
gt circa twee weken.een verslag bedraag

cesvol management in de buitengewone binnenstadDe sleutel tot succ
A.Krug

ft een belangrijke plaats in de maatschappij. Er is plaats voor veel werkgelegenheid, er wordt eenDe binnenstad heef
komsten besteed en er bevinden zich binnenstadsfuncties zoals wonen, werken, winkelen, leisure,groot deel van de in
eningen en de openbare ruimte. In dit onderzoek wordt gekeken naar factoren die het functioneren verplaatsing, voorzi
en het centrummanagement beïnvloeden.van de binnenstad e
5Bestelnummer: 29

htgeverschap in de stedelijke vernieuwingParticulier opdrach
R.Wintraecken

tgeverschap is geen nieuw verschijnsel in Nederland. In stedelijke vernieuwingsgebieden zijn toeParticulier Opdracht -
echter slechts zelden opdrachtgever. Projecten waarbij huurders de kans krijgen hun eigen woning komstige bewoners 

te ontwikkelen zijn nog schaarser. In dit onderzoek worden de verwachte effecten van collectief en woonomgeving t
tgeverschap en mede-opdrachtgeverschap in kaart gebracht en wordt een instrument ontwikkeld particulier opdracht
te toetsen aan de uiteindelijke situatie.om de verwachting 
6Bestelnummer: 29

ar de positie van de zelfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in NederlandEen onderzoek naa
N.M.L. Budé

elfstandige detaillist in wijkwinkelcentra in Nederland is door de toegenomen concurrentie op deDe positie van de z
mars van het grootwinkelbedrijf, veranderingen in koopgedrag van consumenten en de voortduwinkelmarkt, de op -
aging en schaalvergroting in de detailhandel, onder druk komen te staan. Het behoud van de zelfrende brancheverva -
orgt voor een gevarieerd aanbod, hetgeen het bedrijfsresultaat van het gehele wijkwinkelcentrum standige detaillist z
ede komt. De aanbieders van vastgoed zijn er dus allen bij gebaat dat de zelfstandige detaillist alleen maar ten go
leidt tot de volgende hoofdvraag in het onderzoek: “Hoe kan de huidige positie van de zelfstandigebehouden blijft. Dit 

7Bestelnummer: 29

!Visie op Dispositie
W.T.G. van Dijk

nt bezoek aan bankkantoren en meer gebruik van indirecte kanelen als internet en telefoon zullenDoor minder freque
n leeg achterblijven en worden afgestoten. Het doel van dit onderzoek is een model te ontwikkelen lokale bankkantore
tigingen zal ondersteunen bij een verantwoorde besluitvorming met betrekking tot het afstoten van dat lokale bankvest

het kantoorpand.
7Bestelnummer: 35
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Onderzoek naar de invloed van ontwikkelingsstadia van bedrijven op de huisvestingsbehoeften
A.A. Jacobs

De huisvesting van een bedrijf is een belangrijk aspect. De kosten van een geschikt onderkomen voor een organisatie 
kunnen hoog oplopen. De waarde van de huisvesting maakt een groot deel uit van de totale bedrijfsbezitttingen. Het 
is dus voor een ondernemer erg belangrijk een passend onderkomen te hebben. Dit onderzoek gaat in op de vraag of 

de ondernemers in de industriesector.
Bestelnummer: 358

De gemeente aan zet? Gemeentelijke regie bij gebiedsontwikkeling
G.A.M. van den Goor

De regierol van de gemeente is vaak onduidelijk wanneer het gaat om gebiedsontwikkeling. De doelstelling van dit 

gebiedsontwikkeling door de invloed van het huidige en nieuwe (grondbeleids)instrumentarium op dezee regierol te 
onderzoeken, teneinde aanbevelingen te kunnen doen over hoe gemeenten hun regierol tot uitdrukking kuunnen laten 
komen door de inzet van (grondbeleids)instrumenten. 
Bestelnummer: 139



Recent surveys find 24.5 percent of all cars are silver grey.

This means almost a quarter of all cars in the world and their owners

go unnoticed because of their profound silver greyishness.

“How’s life?” “Great, it’s silver grey.”

Just when exactly did silver grey become anyone’s favorite color at all?

It must have happened after kindergarten

as we have never seen silver grey Berts and Ernies.

Perhaps it’s because there are already so many silver grey cars around.

Because most people tend to like what everybody else likes.

But isn’t that a pity? Just think about it:

if everybody would always follow the herd we would never have had

things like cell phones, airplanes or cars.

Be they silver grey or otherwise.

Is your life silver grey?

NEVER STOP ASKING
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Onderstaand treft u een overzicht van afstudeerverslagen van de opleiding Master of Real Estate aan de Tiaas Business 
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nwikkelingen op het woningrendement, de gevolgen van ontwikkelingen in de woningmarkt De impact van markto
alue drivers voor de institutionele beleggerop de belangrijkste va

H. J. Eggink
2007

Vermogen en Legitimiteit’Woningcorporaties: ‘V
N. J. E. Pelt
2007

VASPRO Bouwmanagement BV  Slotstraat 10  4101 BH Culemborg

Postbus 164  4100 AD Culemborg  T 0345 478 430  F 0345 478 435 

van bouwplaats

tot boardroom

VASPRO Bouwmanagement zoekt:

Projectmanager
Voor verdere uitbreiding van ons team zijn wij op zoek

naar een junior projectmanager met 0-2 jaar werkervaring, 

en een projectmanager met 3-5 jaar werkervaring.

Kijk voor de volledige vacature 
op www.vaspro.nl en solliciteer.
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