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Waar hebben we het eigenlijk over?

Wat is commercieel vastgoedmanagement?

� Het management van commercieel vastgoed 

– Wat is commercieel vastgoed? 

• Niet-woningen, niet-maatschappelijk

• Zie discussie over definitie sociale huurwoningen

� Of: het commercieel managen van vastgoed 

– Lucratieve beheervergoedingen……

� Of: Vastgoedmanagement in opdracht van (commerciële) 
vastgoedinvesteerders 

– Institutionele vastgoedbeleggers

– Vastgoedfondsen

– Particuliere beleggers

�



Twee gescheiden werelden?

�

� Maatschappelijk 
vastgoed

� Commercieel 
vastgoed



Stukje geschiedenis

Corporatie

� Maatschappelijke doelstelling

� Jaren ’60/’70 ->                      
groei door gesubsidieerde 
woningbouw     

� Jaren ’80/’90 -> Overgang naar 
strategisch en marktgericht beleid

– verzelfstandiging

– Van kwantitatief naar kwalitatief 
woningtekort

� Jaren ’90 -> Strategisch 
voorraadbeleid 

– Product-markt combinaties 

– Keuzevrijheid

� Maatschappelijk rendement

Commerciële vastgoedmanager:

� Financiële doelstelling

� Jaren ’60 -> toename vraag naar 
huurpanden. Expansie 
vastgoedportefeuilles beleggers.

� Jaren ’90 -> Aandacht voor 
commercieel beheer

– Aanbodoverschot

– Relatiebeheer en verhogen 
huurdersatisfactie

� Eind jaren ’90 -> Strategisch 
portefeuille beleid 

– Performance-analyse per object

– Benchmarking, standaardisering

� Financieel rendement

�



Groeistrategieën voor vastgoedmanager
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Beleidsniveaus vastgoedmanagement

�



Taken operationeel beheer

�



Raakvlakken operationele beheer

�
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De tijd is nu rijp…..

�

� Kansen voor uitbreiding diensten onder vastgoedbeleggers 
zijn gering

� Zorg-, onderwijs- en gemeentelijk vastgoed omvangrijk

� Terugtredende rijksoverheid

� Risico’s / bedreigingen: 

– Vastgoedmanagers hebben specifieke kennis benodigd

– Door schaalgrootte aantrekkelijk voor instellingen om eigen 
vastgoedafdeling op te richten

– Adviesbureaus (en corporaties) springen in gat

– Vastgoedmanagementbureaus zijn dienstverleners, geen 
eigenaren (itt tot corporaties)

– Reactie bestaande opdrachtgevers (vastgoedbeleggers)



Omvang vastgoedvoorraad per eigenaar

 



Hoe nieuwe markten te bewerken?

� Anders profileren

� Nieuwe dienstverleningspakketten ontwikkelen

� Strategische allianties

� Timing

� Ontwikkeling kennis

– Primaire proces / doelstellingen gebruiker

– Institutionele omgeving

�!



Conclusie

� De weg is vrij voor vormen van 
samenwerking (outsourcing, strategische 
allianties) tussen (semi-)publieke en private 
partijen met als doel het management van 
maatschappelijk vastgoed.

� Om deze weg te kunnen bewandelen 
dienen “commerciële vastgoedmanagers”
nog het nodige voorwerk te doen en 
afwegingen te maken.


