


Recreeren, wonen, werken, leven.

Verschi l lende sferen versterken elkaar.

Met respect voor natuur en omgeving.
Een kracht ig geheel.
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VAN DE VOORZITTERINHOUD

Van de voorzitter zijn. Er is te veel van hetzelfde en het uitgiftebe-
leid van gemeentes zorgt ervoor dat overaanbod
ontstaat. Niet alleen bij de nieuwe bedrijfiterrei-
nen maar ook bij de otide bedrijfilocaties. Dit
‘beleid’ dwarsboomt innovatie en remt de verken-
ning van nieuwe invullingen van bestaande kan-
toor en bedrijfilocaties. Het vervelende is dat een-
ieder (bouwers, ontwikkellaren, gemeentes,
makelaars, etc) kennelijk belang beefit om te roe-
pen dat er schaarste is aan bedrijfiterreinen. Dit
vraagt om ingrijpen van bovenaf: gemeentes kun-
nen het niet!

Maar nu komt de overheid met een dikke
E 300 miljoen over de brug voor de ontwikkeling
van de Zuidas. Goed voor het aantrekken van
'Internationale bedrijven? Kom non, zeg.
Nederland scoort aljaren slecht als vestiging voor
internationale hoofdkantoren. De winnaar in
deze is Parijs, waar de meeste internationale
hoofdkantoren in Europa zich hebben gevestigd.
En hoe zit het dan met die internationale vesti-
gingsplaatsen als Schiphol, Hoofddorp en stinks
ook Utrecht? Gaan zij concurreren met de Zuid-
as? Het lijkt wel of nadenken niet meer mag Een
oproep aan alle MRE’ers: blijf nadenken en wees
creatief (niet met boekhouden natuurlijk, maar
dat had u al begrepen)!

Ik laat mijn vrouw altijd dit stukje tekst
lezen en zij meent dat ik deze moet eindigen met
een positief verhaal, burners op een sombere voor-
zitter zit niemand te wachten. Nu dan, ook opge-
vallen dat ondanks de malaise in de vastgoed-
markt (zie hierboven) de rendementen voor
verhuurd vastgoed nog steeds onder druk staan?
Mits verhuurd zijn kantoren, bedrijfiruimten en
ivinkels zeer gewild. En heeft u vorigjaar in
Corio ofVastned belegd, dan heeft u een uitste-
kend residtaat behaald. Wie had dat ondanks de
malaise in de verhuurmarkt ktinnen denken?

Tot slot wil ik ginag de sponsoren van onze
vereniging danken voor hun bijdrage voor het
geslaagde tmditionele MRE-ontbijt in Cannes.
Sindsjaar en dag zijn de volgende partijen
betrokken bij dit evenement; Bouwfonds, Breevast,
Next Real Estate (Daan van der Vorm) en Trimp
en Van Tartioijk. Het was weer een geslaagde bij-
eenkomst en iedereen kon weer even bijpraten. Na
de Algemene Ledenvergadering was dit het tweede
evenement van onze vereniging Voor het komende
jaar staat nog een aantal leuke en leervolle bijeen-
komsten op de rol. Laatje zien!

Allereerst zal het u zijn opgevallen dat de ver-
ttouwde SBV niet /anger bestaat. Door vernieu-
wingen binnen het onderwijsprogramma, waar-
onder een meer internationaal gericht aanpak
door de Universteit van Amsterdam is de SBV per
1 januari 2004 omgedoopt tot Amsterdam School
of Real Estate. Dit heeft ook consequenties voor de
naam van onze vereniging, want wij willen niet
achterblijven bij deze globalisering. De naam van
onze vereniging zal dan ook op korte termijn wor-
den gewijzigd in: Amsterdam School of Real
Estate Alumni Association (ASREAA) met bijbe-
horend logo.

Het jaar is in ieder geval goed begonnen,
althans als je wenst dat de vastgoedbranche een
betere naam krijgt; beheerders van het Vastgoed
Mixfonds staan onder curatele. Zonder een expli-
ciete uitspraak te doen of er onoorbare handelin-
gen zich hebben voorgedaan zijn dit soort affaires
kwalijk voor onze sector en zou het een typisch
voorbeeld kunnen zijn van O.P.M.- gedrag (other
peoples money) en in te schalen bij andere beurs-
schandalen. Overigens zoals u weet lopen de
meeste beursschandelen met een sisser af in
Nederland.

Er zijn ook andere ontivikkelingen die mij
zorgen baren. Jarenlang hebben gemeentes grond-
uitgifte gezien als een gemeentelijk begrotingsin-
stniment voor allerlei leuke zaken voor de btirge-
rij; festivals, bloembakjes, voetbalstadions. Niet
dat dit geen nuttige zaken zijn. Maar wat mij
stoort is dat het maar zelden voorkomt dat de
grondpolitiek als sturend en regulerend middel in
een groter verband wordt gebruikt. Zo hebben de
gemeentes Veenendaal en Ede zich in het verleden
suf beconcurreerd. En rijdend langs de A27 ter
hoogte van Houten en je ziet de gemeentes
Nieuwegein en Houten aan weerszijde van de
snelweg met elkaar ivedijveren. Niemand vraagt
zich kennelijk af of dit soort uitgiftes noodzakelijk
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Nieuwe naam voor de SBV:
Amsterdam School of Real Estate

er 1 januari jl. heeft de SBV een nieuwe naam gekregen: Amsterdam School
of Real Estate. Hoewel de naam SBV voor ons en voor jullie bijna 15 jaar

vertrouwd is geweest, hebben we besloten deze te wijzigen. Daar waren ver-
schillende redenen voor.

Omdat iedereen nog even aan de naam
zal moeten wennen, hebben we jullie alle-
maal een trui gestuurd waar de nieuwe naam
prominent op vermeld staat. Behalve alle
Alumni hebben ook de huidige studenten en
docenten een trui gekregen. Menig docent
staat tegenwoordig in de nieuwe Amsterdam
of Real Estate School-trui college te geven!

Mochten wij je de verkeerde maat heb-
ben gestuurd, laat het ons even weten dan
sturen we een ander exemplaar naar je toe
(telefoon 020-6681129).

Alle adresgegevens zijn overigens hetzelf-
de gebleven, alleen de e-mail adressen en het
website adres zijn gewijzigd: info@asre.uva.nl
en www.asre.nl.

P

een opleiding. Daarom hebben wij de naam
Amsterdam toegevoegd als onderscheidend
element ten opzichte van andere vastgoedop-
leidingen in Nederland.

Met name de invoering van de Bachelor-
Master structuur in Nederland heeft in deze
beslissing een belangrijke rol gespeeld. Per
2004 zijn de doctorandus, de meester in de
rechten en de ingenieur allemaal Master. Het
gebruik van Engelse terminologie raakt steeds
meer ingeburgerd in de universitaire wereld.

Een goede reden voor de SBV niet achter te

blijven en haar naam internationaal toegan-
kelijk te maken.

En tenslotte: met de nieuwe naam onder-
strepen we het uitgangspunt dat het combi-
neren van wetenschap en praktijkkennis de
basis van ons instituut is en blijft. Door de
nieuwe naam en het gebruik van het logo van
de Universiteit van Amsterdam wordt de
koppeling aan de universiteit zichtbaar
gemaakt.

De keuze voor de nieuwe naam was vrij
eenvoudig. Ze is gemaakt conform het
systeem in de Verenigde Staten waar de repu-
tatie en kwaliteit van het universitaire insti-
tuut belangrijker zijn dan alleen de titel van

AM STER PAM I
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Dit alles heeft geresulteerd in de naam
Amsterdam School of Real Estate!

www.asrealumni .nl
Uw s n e l l e a l m a n a k

Via www.sbvalumni.nl kunt u:
•snel namen, telefoonnummers

en adressen opzoeken;
•snel MRE-’ers per bedrijf opzoeken;
•snel andere MRE-’ers emailen;
•snel uw gegevens wijzigen;
•snel mededelingen bekijken

en achterlaten
•snel scripties opzoeken.
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‘Almere kan en zal
zich onderscheiden

f
vinciale niveau. De keuze voor hec burge-
meesterschap van Almere is ook een heel
bewuste keuze geweest. Ik vond Almere
altijd al fascinerend en heb ook als kamerlid
en minister altijd de ontwikkeling van
Almere gevolgd. Almere is natuurlijk een
unieke stad. In dertig jaar is uit het niets
een stad van ruim 170.00 inwoners ont-
staan. Een ongeevenaarde prestatie. En de
komende jaren blijft Almere groeien. Eerst
tot 250.000 inwoners en later waarschijnlijk
naar 400.000 inwoners. Nee, elders had ik
geen burgemeester willen worden.

Interview met Annemarie Jorrits?na door: D.J. Somsen

inds augustus 2003 is Annemarie Jorritsma burgemeester van Almere, de
snelst groeiende stad van Nederland. Masterclass zocht haar op om meer te

weten te komen over haar overstap van de landelijke naar de plaatselijke poli-
tick, haar keuze voor Almere en wat Almere te bieden heeft.

Ik zie het als mijn taak om Almere nog
steviger op de kaart te zetten. De boodschap
is dat Almere niet alleen een stad in ont-
wikkeling blijft met alle kansen die daarbij
horen, maar dat Almere nu al een complete
stad is, waar het goed wonen en werken is.
Het imago van Almere is de laatste jaren al
sterk verbeterd. Overigens is dat voor de
bewoners van de stad niet nodig.

Almeerders voelen zich Almeerders.

Maar goed, een stad is nooit af. Kansen
zijn er voldoende en die moeten we in
samenwerking met de markt oppakken. Zo
denk ik dat een versterking van de stad
mogelijk is door er een verdere differentiatie
van woonmilieus. Almere heeft een sterke
positie op de suburbane woningmarkt en
die positie zullen we verder uitbouwen. Een
goed voorbceld daarvan is de ontwikkeling
van Overgooi. Hier biedt de Almere royale
kavels tot 5.000 m2 voor de realisatie van
landhuizen of villas. Maar tegelijkertijd zal
in Eurokwartier in het nieuwe Stadsdeel
Poort gestapelde woningen in een meet ste-
delijke dichtheid worden gebouwd. Door te

differentieren biedt je als stad voor elk wat

wils. Van zelfstandig wonen voor jongeren
tot gestapelde appartementen voor ouderen,
van betaalbare woningen tot luxe woningen
in de duurdere prijsklassen.

Bron: Prospero

“Ik werk nu ruim een half jaar in
Almere en het bevalt me uitstekend. Er
gebeurt hier ontzettend veel op allerlei
gebieden. De dynamiek is bijzonder groot.
Als bestuurder hoef je je hier niet te verve-
len. Na het kamerlidmaatschap en twee

perioden als minister te hebben gewerkt,
had ik het gevoel dat ik toe was aan iets
nieuws. Ik ambieerde wel een baan binnen
het openbaar bestuur, maar niet langer op
rijksniveau. Dan heb je de keuze tussen het
werken bij een provincie of een gemeente.

Gemeenten vind ik aansprekender. Het wer-
ken voor mensen aan de basis, op het
microniveau en het persoonlijke contact met

burgers vind je niet of minder op het pro-
Ook op het gebied van werken en voor-

zieningen willen we compleet zijn en moe-

Ik vond Almere altijd al fascinerend en
heb ook als kamerlid en minister altijd de

ontwikkeling van Almere gevolgd
j
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ten we ons onderscheiden. Belangrijke assets

van Almere zijn ruimte en groen, daar moe-
ten we bij de planontwikkeling van werklo-
caties gebruik van maken. De Zuidas met

zijn eigen kwaliteit van stedelijke bebou-
wing moeten we niet na willen doen. We
zullen eerder inzetten op de ontwikkeling
van kleinschaliger kantoren in het groen in
een campusachtige opzet. Ook wat betreft
de grondprijzen halen we niveau van
Amsterdam niet. Dat is niet erg, maar daar-
entegen zal de grond in Almere duurder zijn
dan in Lelystad.

Persoonlijk wil ik me sterk maken voor
het naar Almere halen van onderwijsvoorzie-
ningen en het aan elkaar verbinden van
onderwijs en bedrijfsleven. Daarvoor is
binnen Almere het project Verbindend
Vernieuwen gestart. Op het gebied van
innovatie hebben bedrijfsleven en onderwijs
elkaar veel te bieden. Dat gebeurt naar mijn
mening nog onvoldoende. Door beide aan
elkaar te verbinden en als gemeente rand-
voorwaardelijk mogelijkheden te scheppen,
door bijvoorbeeld een gewenst vestigingsmi-
lieu mogelijk te maken, creeren we de leans
om de innovatieketen te sluiten.

‘Door bijvoorbeeld een gewenst vestigings-
milieu mogelijk te maken, creeren we de kans

om de innovatieketen te sluiten. ’

De komende jaren zal Almere ook
steeds vaker achterom moeten kijken.
Onderdelen van de stad zijn al twintig tot

dertig jaar oud en vragen om stedelijke her-
on twikkeling. Een belangrijk deel van de
gemeentelijke inspanning zal hierop gericht
dienen te worden, om bestaande woonwij-
ken en werkgebieden vitaal te houden. Een
van de mogelijkheden die we daar voor heb-
ben zijn de bestemmingsplannen. Middels
nieuwe bestemmingsplannen voor bestaande
delen van de stad kunnen we het werken in
de wijk stimuleren. Door het verder moge-
lijk maken van bestemmingsverruimingen
biedt je startende en doorstartende onderne-
mers de gelegenheid een bedrijf vanuit hun
woning te voeren. Maar ook kleinschalige
detailhandel en horeca voor startende

ondernemers, die bijvoorbeeld in ons nieu-
we Stadshart moeilijk aan de bale komen
vanwege de hoge huurprijzen, geef je een
kans. In steden met een lange historic zie je
dergelijke initiatieven aan de randen van
centrumgebieden ontstaan. In Almere heb-
ben we dergelijk rafelrandjes niet. Dus moet

je als stad middels je bestemmingsplannen
de mogelijkheden scheppen. Op deze wijzen
geven we als overheid de ruimte voor de cre-
ativiteit van de inwoners en bedrijven van
en in Almere en wordt de dynamiek van
stad versterkt.

Kortom, het lean
in Almere, nu en
in de toekomst.

Op 3 mei 2004 zal de Ronde Tafelbijeenkomst
van onze vereniging plaatsvinden in Den Haag.

Ronde Tafelbijeenkomst
'De kunst van het debatteren'

Het programma bestaat uit een rondleiding in bet Binnenhof, waarbij voor het
eerst MRE’s aebter de regeringstafel kunnen zitten. Vervolgens zal in Societeit ‘De

Witte' een workshop debatteren worden gegeven met als ajronding een debat waar de
stukken van zidlen vliegen. En..een bijzondere gast! Het heftige debat wordt tenslotte

afgekoeld met een borrel en hapjes.

De officiele uitnodiging heeft u reeds ontvangen

\
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VASTGOEDMARKETING
WHAT'S NEXT?

Internetrevolutie gaat gewoon door: 7 cruciale marketingtrends
door: Pieter Jager - bestuur Stichting RealNext (onafhankelijk informatieplalform bedrijfsonroerendgoed)

olgens de ‘karaoke-managers’ in onze branche is de internethype voorbij.
Volgens mij is het tegendeel waar. Voor de Stichting RealNext heb ik recent een

ronde gemaakt langs circa vijftig directies van bedrijfsonroerendgoed-makelaar-
dijen. Uit de gesprekken blijkt de structurele impact van internet op de dagelijkse
praktijk van het zakendoen: er is nauwelijks nog een potentiele huurder die zich
niet eerst op internet orienteert voordat hij de makelaar of andere aanbieder belt.

bijvoorbeeld ook versterkte klantennetwer-
ken, nuttige feedbackstromen en efficientere
bedrijfsprocessen.

V
De Stichting RealNext speelt actief in

op de grote inzet van internet door eindge-
bruikers die op zoek zijn naar nieuwe ruim-
ten. Het eerste product dat RealNext aan-
biedt, is een zoekmachine voor
bedrijfsonroerend goed. Hiermee wordt een
antwoord gegeven op de behoefte van orien-
terende gebruikers en professionals om met

een click al het beschikbare aanbod te lain-
nen sclecteren. De zoekmachine is onder
andere te zien op veel bezochte makelaarssi-
tes, zoals: DTZ Zadelhoff (dtz.nl), Jones
Lang LaSalle (jll.nl) en CB Richard Ellis
(cbre.nl).

4. prijsvorming: markttransparantie leidt
tot erosie, tenzij...

5. promotie &C sales: internet het medi-
um, merknaam sleutel tot succes

6. distributieketen: versterkte positie
innoverende intermediairs

7. marktonderzoek: nieuwe kansen, betere
kwaliteit data ad 1. marktstrate-
gie anno 2004: internet het
belangrijkste wapen

Eerst relativeren. Is er dan toch een
‘Nieuwe Economie’? Nee! Internet heeft
invloed op economische (=sociale) processen
en zal de regels van de bedrijfstak verder
veranderen. Iedereen heeft ermee te maken.
Maar internet vraagt niet aan ondernemin-
gen om wilde bedrijfsvreemde activiteiten te

gaan ontwikkelen. Internet is een nieuw
marketingwapen en, anno 2004, gezien de
enorme populariteit (90% van het bedrijfs-
leven is online), het belangrijkste wapen. De
voordelen van internet zijn al vaak bezongen
en zijn definitief ontdekt door de consu-
ment en zakelijk gebruiker. Winnende
ondernemingen zetten internet niet alleen in
als effectief promotiemedium, maar creeren

Toegegeven, er zijn momenteel niet zo
heel veel zoekende partijen, maar toch.
Eenzelfde ronde langs bijvoorbeeld de direc-
ties van banken, reisorganisaties, autodea-
lers, hypotheekverstrekkers, platenmaat-
schappijen en woningmakelaars zou dezelfde
boodschap duidelijk maken: de wijze waar-
op een consument zich informeert, zijn
transactie voorbereid of zelfs uitvoert, is in
slechts enlcele jaren radicaal veranderd.
Internethype voorbij? Klopt, op de financie-
le markten en voor veel ICT-bedrijven, maar
voor de consument is het nog maar net

begonnen!
De gevolgen voor de marketing van

bedrijfsonroerend goed op de ruimtemarkt
zijn ingrijpend. In dit artikel wordt in-
gegaan op zeven cruciale trends in ‘market
getting’ in samenhang met internet. Deze
trends zijn:
1. marktstrategie anno 2004: internet het

belangrijkste wapen
2. concurreren: macht durven delen voor

succes
3. onderscheiden: gebruikerswaarde,

gebruikerswaarde, gebruikerswaarde!

ad 2. concurreren: macht durven
delen voor succes

In de traditionele marketing is het uit-
gangspunt dat je je macht moet vergroten
ten koste van je concurrent. Voor de marke-
ting op internet geldt soms dat je voor het
succes juist met je concurrenten moet

samenwerken, omdat interactief te verkrij-
gen informatie compleet moet zijn. Wat is
een ticketsite als slechts 10% van het aan-
bod vermeld is? In de markt van de toe-
komst mag verwacht worden dat
woningstichtingen gemeenschappelijk
woonruimte gaan aanbieden en vroeg of laat
komt er een gemeenschappelijke online vei-
ling voor de beleggingsmarkt.

‘Internethype voorbij?
Klopt, op de financiele markten

en voor veel ICT-bedrijven,
maar voor de consument is het

nog maar net begonnen!'

De drie concurrenten: Jones Lang
LaSalle, DTZ Zadelhoff en CB Richard
Ellis hebben onder de naam Pathway (inter)
nationaal samengewerkt om te komen tot

een gemeenschappelijke database voor
bedrijfsonroerend goed. De Stichting
RealNext is hieruit voortgekomen. De
Stichting is een onafhankelijk informatie-
platform zonder winstoogmerk waar con-

8
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een eigen zoeksysteem opzetten met als doel
de transactiekosten van hun opdrachcgevers
te verlagen.

Gelukkig zijn er ook innoverende inter-
mediairs die van de nood een deugd

maken en een eigen zoeksysteem opzetten
om de transactiekosten te verlagen.

Een betaalde melding van een ruimte in
het RealNext zoeksysteem kost 195 voor
zes maanden. De (inter-) nationale exposure
op internet, in Het Financieele Dagblad en
de PropertyNLCourant is enorm en niet te

vergelijken met de kosten van een traditio-
nele advertentie. Daarnaast steunen

opdrachtgevers met betaalde meldingen de
veel gewenste markttransparantie.

ad 5. promotie & sales: internet
het medium, merknaam de sleu-
tel tot succes

Wetende dat bijna elke partij zich eerst

orienteert op internet om een passende
ruimte te vinden, is duidelijk dat bij elk
project ‘iets’ gedaan moet worden met inter-
net. De gemakken van internet zijn bekend.
De belangrijkste ongemakken zijn: vind-
baarheid van de gewenste informatie en
betrouwbaarheid van de aanbieder. Een
vertrouwde merknaam is de belangrijkste
sleutel voor een eindgebruiker om te zoeken.
Het bouwen van een sterke merknaam in de
‘fysieke’ wereld is cruciaal om op internet
succesvol te zijn. In de huidige praktijk zijn
het met name de makelaars die bij de eind-
gebruikers bekend zijn.

currenten kunnen samenwerken om het
beste te bieden voor opdrachtgevers en eind-
gebruikers.

ad 7. marktonderzoek: nieuwe
kansen, betere kwaliteit data

Samenwerking van partijen via onafhan-
kelijke platforms, zoals bijvoorbeeld de
ROZ/IPD en RealNext leiden tot ongekend
nuttige databases. Deze databases die door
de huidige technologie eenvoudig te gebrui-
ken zijn leiden tot een heel nieuw gebied van
marktonderzoek. Denlc hierbij bijvoorbeeld
aan het systematise!!meten van belangstel-
ling voor bepaalde objecten en het meest

ingegeven metrage in de zoekmachine, per
regio. De relationele database van RealNext
is een goudmijn voor ‘customer intelligence’
en geeft de branche in de toekomst nu ein-

eens de leans om potentiele vraag in
kaart te brengen.

Een onverwacht positief effect van
RealNext is de sterk verbeterde kwaliteit van
de data. Dit wordt veroorzaakt, omdat
makelaars gegevens aanleveren die ook op
hun eigen site verschijnen, en niemand wil
troep op zijn site. Daarnaast is er met de staf
van PropertyNL een secure kwaliteitscontro-
leprocedure afgesproken en ook het betalen
van de meldingen leidt regelmatig tot het
verschonen van de database. Het geheel cre-
eert veel nieuwe kansen voor vastgoedonder-
zoekers.

ad 3. onderscheiden: gebrui-
kerswaarde, gebruikerswaarde,
gebruikerswaarde

Internet maakt de markt voor ruimten
transparanter. In een perfecte markt beslist
de klant op de waarden (kwaliteiten) en de
prijs van het product. Transparantie leidt tot

vergelijkend winkelen. Veelal worden appels
met peren vergeleken, maar duidelijk is dat
een grijs kantorenproduct het niet kan win-
nen. ‘Locatie, locatie, locatie’ moet nu echt
eens vervangen worden door ‘gebruiker,
gebruiker, gebruiker’. Wellicht dat de locatie
het belangrijkste onderdeel is van gebrui-
kerswaarde, maar de wereld wordt steeds
beweeglijker en daarmee wordt locatie steeds
minder interessant. Ook een vastgoedonder-
neming is een ‘waarde toevoegend systeem’.
Een vastgoedproduct moet niet zozeer
gebouwd worden, maar bij ontwikkeling
draait het om het kiezen van een waarde’.
Het product moet daarna niet verkocht of
verhuurd worden, maar de waarden moeten

worden gecommuniceerd. Onderscheidend
vermogen is cruciaal in een transparantere
markt.

delijkRealNext profiteert van de (inter-)natio-
nal naamsbekendheid van haar aangeslote-
nen. Een Amerikaanse partij die op de site
van CB Richard Ellis (.com) zoekt naar
Nederlands aanbod van commercieel onroe-
rend goed komt automatisch terecht in het
RealNext zoeksysteem. De vindbaarheid van
aanbod bij RealNext is gelijk aan de opsom-
ming van alle aangesloten merlcen. RealNext
geeft dan ook 0 uit aan promotie richting
de eindgebruikers.

ad 6. distributieketen: versterkte
positie innoverende intermediairs

Lang is gesproken over ‘desintermedia-
tie’, ofwel het onder druk komen te staan

van de makelaardij door transparantie. Voor
zoverre een makelaar functioneert als tipge-
ver gaat dit zelcer gebeuren. Maar verreweg
de meeste bedrijfsonroerendgoed-make-
laardijen hebben wel degelijk toegevoegde
waarden, al is het maar, vanuit marketin-
googpunt geredeneerd, dat de eindgebruiker
ze beter weet te vinden dan de eigenaar.
Gelukkig zijn er ook innoverende interme-
diairs die van de nood een deugd maken en

ad 4. prijsvorming: markttran-
sparantie leidt tot erosie, ten-
zij...

conclusies
Sneller dan verwacht heeft internet de

belangrijkste positie ingenomen als marke-
tinginstrument voor bedrijfsonroerend goed.
Voor marktpartijen die zich bezig houden
met de afzet van ruimten heeft dit belangrij-
ke gevolgen. Bovengenoemde zeven trends
geven richting aan doordacht marketingbe-
leid. En voor wat betreft ReaLNext: probeer
het eens uit, ontdek de kracht van trans-
parantie.

Bovengenoemde transparantie leidt dus
tot vergelijkend winkelen van de gebruikers.
En zolang wij dezelfde producten neerzetten

zal dit leiden tot huurprijsdruk. Natuurlijk
is dit afhankelijk van het macro economi-
sche speelveld met de ontwikkeling van
werkgelegenheid als belangrijkste indicator.
Toch is het enige antwoord op prijsdruk:
gebruikerswaarde, gebruikerswaarde, gebrui-
kerswaarde!
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'OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN
KUNNEN VEEL BETER

SAMEIMWERKEN'
nidus Prof. dr. Ed Nozeman.

In 1989 kwam Ed voor het grootsce
dilemma in zijn loopbaan te staan. Bij de
universiteit fantastische collegas en boeiend
werlc, maar dan opeens een aanbod uit het
bedrijfsleven. Na een presentatie bij het
toenmalige MBO vroegen directeur Tie
Liebe en Jaap Gillis hem die overstap te

maken. Als enigszins argwanende overheids-
dienaar ten opzichte van projectontwikke-
laars (“huge neck, few brains and fat wal-
let”) had Ed enige bedenktijd nodig. “Ik
heb toen gekozen voor een geleidelijke over-
stap; dat wil zeggen langzaam afbouwen bij
de UvA en gelijktijdig starten bij MBO. In
feite betekende dat echter een dubbele baan,
hard werken waarbij je toch het idee hebt
aan beide kanten niet optimaal te kunnen
presteren. Derhalve zou ik iedereen willen
aanraden: durf te kiezen en ga er vervolgens
voor de voile 100 procent voor. Spijt heeft
Ed van de overstap nooit gehad (“Absoluut
mijn leukste tijd”). Naast de nieuwe uitda-
ging vond hij ook bij MBO integere hard-
werkende collegas, maar ook teamspirit, een
zakelijke aanpak en de broodnodige humor.

Bij MBO, inmiddels opgegaan in ING
Real Estate Development, werkte Ed als
hoofd Research &c Concepts op een afdeling
die in de loop der jaren groeide van 2 naar
12 medewerkers. Als meest inspirerend
ervoer Ed het reizen naar het buitenland,
om aldaar nieuwe ideeen op te doen en
andere concepten te leren kennen. Als
enthousiast reiziger van nature organiseerde

e loopbaan van Ed Nozeman kenmerkt zich door een

tamelijk unieke combinatie van werken voor de over-
heid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Daardoor is hij in
staat het speelveld van de projectontwikkeling genuanceerd te

beoordelen. In dit interview wordt aandacht geschonken aan

enkele persoonlijke observaties.

D

bereiken. Daarbij valt met name te denken
aan het grootscheeps verbeteren van het
openbaar vervoer, zowel in kwantitatief als
kwalitatief opzicht. Wat dat betreft kunnen
we van het buitenland, met name een land
als Frankrijk, nog veel leren. Ook het flan-
kerend beleid in de zin van fiscale incentives
zou veel uitgesprokener moeten zijn. Schaf
de overdrachtsbelasting maar af voor die
gevallen , waarin iemand aantoonbaar dichter
bij zijn werk gaat wonen, of maak deze
overdrachtsbelasting op zijn minst fiscaal
aftrekbaar. Wellicht enigszins een open deur,
maar de kosten van het autorijden zouden
veel sterker moeten worden ‘gevariabili-
seerd’: burgers die veel rijden zouden pro-
gressief meer moeten betalen. De overheid
komt echter niet verder dan symptoom-
bestrijding; in plaats van de problemen echt
te willen onderkennen en deze aan te

pakken, wordt er maar wat aan gerommeld
in de marge”.

Ed Nozeman (1943) studeerde sociale
geografie in Utrecht in de typische jaren ‘60
studentensfeer. Daarna konden de geiten-
wollen sokken echter direct worden inge-
leverd bij de foerier van Defensie, voor een
carriere van 18 maanden als dienstplichtig
officier bij de infanterie. “daar heb ik in
ieder geval een uitstekend orientatievermo-
gen aan te danken, waar ik nog altijd veel
profijt van heb” aldus Ed in zijn werkkamer
bij ING Real Estate in het kantoorgebouw
Haagsche Poort boven de Utrechtse Baan in
Den Haag. Terug in de burgermaatschappij
volgde een baan als onderzoeker/adviseur bij
de gemeente Apeldoorn. Ondanks de boei-
ende onderwerpen en de mooie omgeving
besloot Ed na vier jaar toch zijn loopbaan
voort te zetten in de wetenschap. Hij stapte
over naar de VU (later UvA) in Amsterdam
als universitair hoofddocent, waar hij in
1986 promoveerde op het verschil tussen

zeggen en doen van de overheid in de ruim-
telijke ordening. Met name het actuele
thema van de mobiliteit kreeg veel aan-
dacht. ‘Ik zou iedereen willen aanraden:

durfte kiezen en ga er
vervolgens voor de

voile 100 procent voor.

In een hoogontwikkelde samenleving als
de onze is per deflnitie sprake van een hoge
graad van mobiliteit, waarbij gedragsbel'n-
vloeding verre van gemakkelijk is. Wil je als
overheid bijvoorbeeld het woon-werk ver-
keer sturen, dan zul je met heel ingrijpende,

ja soms zelfs draconische maatregelen
moeten komen om het gewenste effect te
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hij ook reizen voor relaties en collegae naar
Europese steden met innovatieve vastgoed-
ontwikkelingen. Het antwoord op de vraag
naar de reis die hij iedereen aanbeveelt, is
echter anders dan verwacht: ‘fietsen . . ..
en wel naar Santiago de Compostella, een
kleine 2400 km, in drie etappes van elk 10
dagen gedaan. Een geweldige ervaring zowel
wat betreft natuur, cultuur als de mensen
die je onderweg tegenkomt. Ik lean het
iedereen van harte aanbevelen. Bijvoorbeeld
om na te denken over de ethische leant van
het ondernemerschap? Och niet direct, maar
dat er op dit vlale nog wat te verbeteren valt
is duidelijk. Ook hier zou de Nederlandse
wetgever lerachtdadiger kunnen optreden,
door de op zich goede aanbevelingen van de
commissie Tabaksblat in dwingende regels
om te zetten.

Hoewel de bouwfraude nagenoeg geheel
aan de projectontwikleelaars voorbij is
gegaan, ziet Ed Nozeman toch nog wel enke-
le ethische kwesties die nadere aandacht
behoeven. Wat te denken van clientelisme en
het bijkleuren van adviesrapporten binnen
de vastgoedsector. Wat het eerstgenoemde
betreft, zijn de ldachten over het bevoordelen
van de eigen kennissen- en familiekring bij
woningtoewijzing in zowel het publieke als
private circuit net iets te talrijk om als inci-
dent afgedaan te worden. Wat het laatstge-
noemde betreft, gaat het om zich onafhanke-
lijk noemende adviseurs (makelaars,
taxateurs, accountants) die niet zelden bereid
blijken zich te rich ten naar de wensen van
hun opdrachtgever (“wiens brood men eet

...etc”.) “Dat verander je niet alleen maar
door adequate regelgeving, maar zeker ook
door een meer principiele houding in neteli-
ge kwesties. Van hen mag je verwachten dat
ze hun rug recht weten te houden, ook bij
druk van de opdrachtgever”.

Een belangrijker thema vindt Ed de ver-
houding tussen de overheid en de private
partijen in de markt en dan vooral als het
gaat om de ruimtelijke ordening in
Nederland. “Het probleem schuilt met

name aan de leant van de overheid. Met het
oog op het electoraat worden hoge ambities
geformuleerd, maar in de praktijk is er geen
sprake van een heldere lange termijn visie en
voor zover er al beleid is geeft het Rijk
onvoldoende sturing bij de uitvoering daar-
van. Die wordt vaak goeddeels overgelaten
aan de lagere overheden, zonder dat provin-
cies en gemeenten over de juiste middelen

Met het oog op het electoraat
worden hoge ambities geformuleerd\

maar in de praktijk is er geen
sprake van een heldere lange

termijn visie
Vastgoedontwikkeling te gaan verzorgen.
Opnieuw de combinatie van theorie en
praktijk dus. “Op zich bevalt me dat uit-
stekend, mede omdat ik vanaf medio 2004
gas terug lean nemen bij ING Real Estate en
me daar vanaf dat moment kan beperken
tot het adviseren van de directie.
Duimendraaien zal er echter niet bij zijn,

omdat ik hier kan verldappen dat ik ook een
aantal colleges zal gaan verzorgen aan de
Amsterdam School of Real Estate”.

Tot slot nog een tip: voor wie meer inte-
resse heeft in projectontwikkeling avant la
lettre vormt het boek “Publieke werken” van
Thomas Rosenboom een absolute aanrader.
“Het gaat over projectontwikkeling en het
lot van de minder gefortuneerden op zoek
naar een betere toekomst. Meer zeg ik er
niet over, maar ik wens iedereen evenveel
genoegen bij het lezen als ik er zelf aan heb
mogen beleven, aldus Ed”.

beschildken. Veel te weinig geld en volstrekt
onvoldoende mensen dus. Daardoor ziet hij
de kwaliteit van de ruimtelijke ordening in
Nederland in snel tempo afbrokkelen. Als de
overheid doelgerichter zou sturen en minder
angstvallig met het bedrijfsleven zou omgaan
zou het allemaal zoveel beter kunnen. Nu
komt de publiekprivate samenwerking op
bovengemeentelijk niveau vaak niet of nau-
welijks van de grond, omdat de overheid bij
het samenwerken de risicos geheel bij de
markt wil leggen, maar niet bereid is daar-
tegenover een redelijke financiele vergoeding
of andere zekerheden beschikbaar te stellen”.

Gezien de bevlogenheid waarmee Ed
Nozeman zijn visie uitdraagt is het niet ver-
wonderlijk dat hij niet lang hoefde na te

denken toen hem in het jaar 2000 de eer te

beurt viel om als deeltijdhoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen het vak
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Vastgoedbeheerders
aan de benchmark

r
bruusk optreden moet kunnen (blijven) ver-
slaan. De theorie achter de benchmark maalct
dit statistisch gezien echter a priori onmogelijk.

Inzicht in succesfactoren
De terugkoppeling van de resultaten ten

opzichte van de markt een heel belangrijk
onderdeel van benchmarking in het vastgoed.
Her toepassen van benchmarks impliceert
immers ook een traject van kijken, leren en
toepassen. Het is dit aspect van benchmarking
dat nader wordt beschouwd vanuit de positie
van de Vastgoedmanagement organisatie
(VMO). Het is deze VMO die als verlengstuk
van de belegger moet zorgen voor waardeont-
wikkeling en direct rendement van de beheerde
objecten.

n de wereld van het vastgoedbeheer wordt nagedacht over de eigen toekomst.
Overlevingskansen en succes lijken onontkoombaar verbonden met

professionalisering en transparantie. Het benchmarken van de eigen producten
tegen de markt, en het afstemmen van de honorering op het presteren vormen
hierbij een noodzakelijk hulpmiddel.

In de vastgoedbranche is dit benchmar-
kingprincipe met een sterke opmars bezig. In
navolging van voorbeelden nit de USA en UK
zijn de institutionele beleggers die opdrachtge-
ver zijn voor de beheerder, zelf in toenemende
mate met bezig met benchmarking. Sedert
1995 beschikken beleggers in ons land over een
eigen ROZ/IPD index, waarmee voor het eerst

een serieuze poging tot het creeren van een
gedragen externe benchmark ten behoeve van
prestatiemeting van het door hen geexploiteer-
de vastgoed is gedaan. Inmiddels bestaat de
ROZ/IPD-index ruim acht jaar, en wordt er
door een belangrijk deel van institutioneel
beleggend Nederland aan mee gedaan. Naar
schatting ruim 85% van het Nederlands insti-
tutioneel belegd vermogen in vastgoed maalct
deel uit van deze benchmark.

SCM (Shopping Center Management)
gaat voorop in de zoektocht naar een praktisch
toepasbare benchmark waarmee de kwaliteit
van het geleverde product voor alle betroldce-
nen volledig inzichtelijk wordt. In zijn
Masterproof voor de MRE opleiding aan de
Universiteit van Amsterdam, gaat Job Michon
in op dit onderwerp. De Masterproof is
onlangs onderscheiden met de SBV-scriptieprijs
2003, en was tevens genomineerd voor de
IVBN Scriptieprijs 2004. Job Michon is werk-
zaam bij SCM als Directeur van de business
unit Development Services.

Nadrukkelijk wordt de VMO ook ge-
confronteerd met de tegengestelde belangen die
hier in kunnen zitten, terwijl ook de eigen
operatie als onderdeel van de vastgoedbedrijfs-
kolom hiervan de effecten ondervindt.

De kernactiviteiten van SCM, Shopping
Center Management bevinden zich traditioneel
volledig op het vlalc van property management
en tegenwoordig ook op het vlalc van gerela-
teerde activiteiten zoals asset-management en
advisering. Als manager/ beheerder en adviseur
inzalce winkelcentra is spralce van een succesvol-
le onderneming met een hoge mate van specia-
lisatie, lcennis en ervaring op het vlalc van voor-
al grotere, complexere winkelcentra. Een eigen
visie en een ldantgerichte manier van werken
hebben geleid tot een gezonde portefeuille ont-
wiklceling met een groeiend marlctaandeel. De
markt waarin SCM van start ging in 1992, was
echter een heel andere dan de markt anno
2003. Een aantal marlcttrends en technologi-
sche ontwildcelingen hebben de samenleving en
de vastgoedmarkt veranderd. Meet dan voor-
heen is het van belang dat succesfactoren wor-
den geidentificeerd en succes objectief meetbaar
wordt. Het is vanuit deze achtergrond dat de
wens bestond, inzicht te verlcrijgen in de suc-
cesfactoren van de toekomst en daarbij vast te

kunnen stellen wellce randvoorwaarden moeten

worden ingevuld om het succes te bereilcen. Er
is daarbij in eerste aanleg gefocussed op bruik-
bare benchmarks, benchmarlc-methoden en de
terugkoppeling naar de staande organisatie

Benchmarking in het vastgoed
In een omgeving waar gezond verstand

regeert zou ‘benchmarking de gewoonste zaalc
van de wereld moeten zijn. Het is immers niets
meer dan het systematische proces van zoelcen
naar ‘best practices’, innovatieve ideeen en
effectieve operationele procedures, die moeten

leiden tot superieur presteren.
Omdat het vrijwel ondoenlijlc is voor een

organisatie, hoe vooruitstrevend en creatief ook,

om tellcens autonoom tot innovatie en verbete-
ring te lcomen, speelt deze zoektocht zich gro-
tendeels extern af. Het getuigt van gezond ver-
stand om te rade te gaan bij ldanten,
leveranciers en concurrerende aanbieders. Het
systematise!-! bestuderen van en afzetten tegen
de best practices, operationele aanpalc en suc-
cesvolle strategic van anderen lean immers
gcmaldcelijk inzichten opleveren waarmee de
eigen operatie een belangrijlce stap vooruit kan
malcen.

Het feit dat nu een serieuze benchmark
beschilcbaar is versterlct en versnelt een aantal
nogal diverse verschijnselen in de vastgoed-
markt. Verzalcelijlcing en professionalisering van
de vastgoed-beleggingsbranche vinden er een
draaipunt in. Zaken worden meetbaarder
gemaakt, en er wordt ook vaker gemeten en
vergeleken. Om begrijpelijke redenen treden
ook ongewenste effecten op. Er wordt meer op
de man gespeeld en het korte termijnbelang
lijkt soms te prevaleren. Daarbij kan hier en
daar worden opgetekend: “elk jaar moet die
benchmark verslagen worden, want mijn bonus
hangt er vanaf ”’. De benchmark die dient ter

objectivering is daarmee volgens sommigen
blijkbaar ook iets wat je met handigheidjes of

Het model leidt tot een spectrum tussen
80% en 150% van de oorspronkelijke normale
beheerfee, waarbij het merendeel zal liggen

tussen 95 en 120%

Draagvlak
Initiatieven op het vlalc van benchmarking

staan of vallen met het draagvlak wat gevonden
kan worden. Onder vastgoedmanagers bestaat
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‘Een eigen visie en een klantgerichte manier
van werken hebben geleid tot een gezonde
portefeuille ontwikkeling met een groeiend

marktaandeel.’

om verschillende redenen een grate terughou-
dendheid ten aanzien van het delen van infor-
matie. Of dit non voortkomt uit amateurisme
of uit angst voor de concurrentie, feit is dat tot

nu toe geen breed aanvaarde benchmark
bestaat. Wellicht dat de NVM er binnenkort in
slaagt om op basis van een beperkt aantal
kostenfactoren in het vastgoedbeheer de
VastgoedmanagementMeter de lanceren. Verder
is de branche echter nog niet gekomen.

benchmark. Zorg voor systemen en draagvlak
binnen de eigen onderneming en zorg voor
terugkoppeling intern en extern. Draag tenslot-
te het succes uit. Zorg dat meet beleggers het
principe oppakken en toepassen, liefst ook voor
het beoordelen van hun andere property mana-
gers. Het verder transparant maken van de
branche zal de vooruitstrevende beheerorganisa-
tie naar verwachting ten goede komen. De
vooruitstrevende organisatie wil daarin niet
achterblijven!

beheerfee niet uitbetaald. Wordt bovenmatig
gepresteerd in relatie tot de opgave en de bij-
zondere omstandigheden, dan is een hogere
beloning op zijn plaats. Het in het kader van
de Masterproof uitgewerkte model leidt tot een
spectrum tussen 80% en 150% van de oor-
spronkelijke normale beheerfee, waarbij het
merendeel zal liggen tussen 95 en 120%.
Scores richting de 80% zullen in de praktijk
leiden tot opzegging van de beheeropdracht.
Scores boven de 120% komen slechts in uit-
zonderlijke gevallen voor (de markt verslaan
ondanks grate hindernissen).

De beheerorganisatie zal er dus alles aange-
legen zijn om maatwerk te leveren. Door een
goede score wordt ook de honorering hoger,
waarmee weer investeringen in de organisatie
mogelijk worden. Het kaf wordt hiermee van
het koren gescheiden en door de vooruitstre-
vende organisatie lean een positieve spiraal kan
worden ingezet.

Dan maar zelf doen
Met een omvangrijke beheerportefeuille

van zo’n 40 toonaangevende winkelcentra in
huis, wil SCM niet afwachten tot de branche
rijp is voor het benchmarking principe. Op
basis van een grondige analyse van de bepalen-
de succesfactoren in het beheer is in de
Masterproof een benchmark voor de (eigen)
beheerprestatie uitgewerkt in een 8-tal hierbe-
neden weergegeven gidsfactoren.

Deze relatief makkelijk te beoordelen fac-

toren vormen naar de mening van geinterview-
de sleutelinformanten uit de wereld van het
vastgoed, een goede indicatie van de kwaliteit
van het geleverde product. Elk van de gidsfac-
toren valt uiteen in een aantal ingredienten die
voor belegger en beheerder gemakkelijk te her-
leiden en te operationaliseren zijn. Omdat ech-
ter geen winkelcentrum hetzelfde is, wordt een
correctiefactor geintroduceerd waarmee tijde-
lijke en permanente complicatiefactoren op
micro en macro niveau verdisconteerd kunnen
worden. A1 met al ontstaat een praktisch meet-
instrument waarmee de kwaliteit van de gele-
verde beheerprestatie objectief bepaald kan
worden.

Breder belong
Het aldus verder professionaliseren van

deze tak van sport is niet alleen een voorwaarde
voor overleven van een bedrijfstak, maar komt
uiteindelijk ook gewoon de kwaliteit van de
beheerde winkelcentra ten goede. Alle
professioneel betrokken partijen profiteren mee
van een helder proces en duidelijke afspraken
waarop wordt afgerekend. En tenslotte zal ook
de consument het waarderen. Zijn
enthousiasme blijft ons doel, zijn Euro is ons
aller benchmark.

Operationaliseren
Een gezonde toekomst voor de beheerorga-

nisatie vraagt er om het proces van benchmar-
king binnen de beheerorganisatie bewust en
voortvarend ter hand te nemen. Dit dient te

gebeuren op een integrale wijze, met oog voor
de daadwerkelijke toegevoegde waarde van de
diensten die de organisatie levert. Daarbij geldt
kort gezegd als advies: Doe het spoedig, doe
het zelf en doe het goed. Haak waar mogelijk
aan bij bestaande benchmarks en gremia, zon-
der onnodig te wachten op draagvlak onder
branchegenoten. Kijk welke elemental hieruit
kunnen worden geincorporeerd in de eigen

Performance fee
Bij een systeem van benchmarking hoort

een prestatie gerelateerd beloningssysteem.
Wordt de drempel van verwachte basiskwaliteit
niet gehaald, dan wordt een deel van de

eerfactoren: 1- Aantal benodigde foutcorrectii
2- Stabiliteit in service nr

per
klachten en derving )

3- Bereikte budgetoptimalisering (afwijking van aangevraagd niveai
4- Behaalde kostenvoordelen (gelijke kwaliteit met lagere prijs)
5- Ontwikkeling huurstroom (verhuurd % x gemiddelde huursom)
6- Waardeontwikkeling (DCF toekomstige cashflows of taxatie?)
7- Relatiekwaliteit (rapportcijfer op enquete)
8- Klanttevredenheid (enquete klant en huurders)

(geen
• Stuurfactoren:
• Kosten ' )

• Opbrengsten

• Relationeel:

9- Score externe en bijzondere factoren project/ portefeuille• Complicatiegraad:
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Consistentie en uniformiteit
in de taxaties voor de

ROZ/IPD Vastgoedindex

'\

Drs. Wouter van de Ridder

De IVBN-scriptieprijs 2004 is gewonnen door Wouter van de Ridder. Onderwerp van zijn doctoraalonderzoek ter verkrijging van de titel
doctorandus economische wetenschappen en econometrie was de consistentie en uniformiteit tnssen de taxatiemodellen en de variatie en

uniformiteit van enkele belangrijke inputvariabelen uit de interne en externe taxaties ten behoeve van de ROZ/IPD Vastgoedindex.

Voor Masterclass zette de prijswinnaar zijn bevinden kort op papier.

inds de invoer in 1995 is de ROZ/IPD Vastgoedindex uitgegroeid tot de
meest gebruikte benchmark voor Nederlandse institutionele beleggers in

direct vastgoed, met een totale waarde ten tijde van dit onderzoek van ruim 38
miljard Euro. Doordat vastgoed niet zoals aandelen en obligaties publiekelijk en
frequent verhandeld wordt en ook de inkomsten van een individueel object niet
openbaar zijn, kan de waarde van de objecten die de index vormen niet door
transacties bepaald worden, maar dient dit door middel van taxaties te gebeuren.
De ROZ/IPD Vastgoedindex wordt door de participanten gebruikt voor/als
benchmark, portfolio-analyses, asset allocatie, ‘performance targets’, beloningen
en onderzoek. De index bestaat uit diverse segmenten en subsegmenten
waardoor de data van alle taxaties (bijvoorbeeld alle winkelpanden in de
primaire grote standcentra) uiteindelijk een gewogen rendementcijfer opleveren.

s voornamelijk gelec op de werking van her
model, de discontering, de eindwaarde-
berekening, de uniformiteit in mathematische
inputs als inflatie en risicovrij rendement en
de impact van de diverse rekenmethodes op
de waarde m.b.v. een dummy discounted
cash flow model. De data hiervoor is
verkregen uit de taxatierapporten, ter

beschikking gesteld door de participanten
van de index.

Daarnaast is het kwantitatieve doel
inzicht verkrijgen in de variatie en unifor-
miteit in de aannames wat betreft de input-
variabelen NAR, discount rate en exit yield
op segmentniveau, interne versus externe

taxateurs en de externe taxateurs onderling
de periode 1994-2002. De ruim

40.000 waarnemingen hiervoor zijn ont-
trokken uit de database van de ROZ/IPD
Vastgoedindex. Hierbij zal in de standaard-
deviatie (sd) analyse op segmentniveau worden
bekeken of de sd gedurende de periode is
afgenomen en of men deze inputvariabelen
dus uniformer is gaan vaststellen. In de
intern versus externe analyse zal voor dezelf-
de inputvariabelen de variatie en unifor-
miteit tussen de interne en externe taxateurs
worden geanalyseerd, hetzelfde zal gebeuren
voor de externe taxateurs onderling.

gehanteerde rekenmodellen, die aan de basis
liggen van al deze onderzoeken, wordt met

weinig woorden gerept. Tijd dus om dit wel
te doen, door onder andere een unieke hoe-
veelheid van ruim 150 taxatierapporten ten

behoeve van de ROZ/IPD Vastgoedindex te

ontleden.

Bovenstaande betekent dat het zeer
belangrijk is dat de taxaties op basis van
consistente en uniforme rekenmodellen
plaatsvinden en van goede kwaliteit zijn.

Op indexniveau zal deze inconsistente
data vermoedelijk weinig impact hebben,
omdat dit tegen elkaar wegvalt. Echter, op
portefeuille- en objectniveau kan het wel
gevolgen hebben en zullen mogelijk con-
clusies worden getrokken, gebaseerd op
onjuiste en niet uniform bepaalde data.

De wetenschappelijke onderzoeken van
de laatste jaren hebben zich vooral gefocust
op taxatie accuraatheid (taxatiewaarde versus
de verkoopwaarde) en de verklaring van
variatie in diverse inputvariabelen. Over de

voor

Doelstelling en onderzoeks-
methode

Het onderzoek bestaat uit een kwalita-
tief en een kwantitatief deel. Het kwalitatie-

ve doel is inzicht verkrijgen in de mate van
consistentie en uniformiteit tussen de reken-
modellen van de taxateurs voor de
ROZ/IPD Vastgoedindex. Hierbij wordt

\Het kwalitatieve doel is inzicht verkrijgen
in de mate van consistentie en uniformiteit
tussen de rekenmodellen van de taxateurs

voor de ROZ/IPD Vastgoedindex...

Het uiteindelijke doel is te komen tot

concrete aanbevelingen voor zowel de
participanten als de taxatierichtlijnen wat zal
leiden tot meer consistentie en uniformiteit
in de taxaties ten behoeve van de ROZ/IPD
Vastgoedindex.
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De verontrustende resultaten
Allereerst de resultaten van de taxatie-

rapport analyse, het kwalitatieve deel. Een
van de belangrijkste onderdelen van de taxa-
tiemodellen is de inflatie, echter slechts drie
van de 10 grootste taxatiebureaus hanteren
een flexibel inflatiescenario in het DCF-
model, zoals de richtlijnen voorschrijven.
Ook blijkt dat er weinig uniformiteit is wat

betreft de rekenkundige aanpak van enkele
belangrijke onderdelen uit het DCF-model:

daarnaast is het kwantitatieve doel inzicht
verkrijgen in de variatie en uniformiteit in
de aannames wat betreft de inputvariabelen

voor de periode 1994-2002.’

•••

voor de rekenmodel onderdelen die weinig
uniform waren, een methode is die breed
geaccepteerd is onder gerenommeerde
vastgoedwetenschappers als Adair, Fiedler,
Fisher, Geltner, Keeris en Lusht. Het blijkt
dat de wetenschappers duidelijk meer op
een lijn zitten dan de Nederlandse taxa-
teurs, en gebruik makende van de weten-
schap en de onderzoeksresultaten zijn de
volgende aanbevelingen geformuleerd. Om
het overzichtelijk te houden worden hier-
onder overigens alleen de aanbevelingen
genoemd die ook daadwerkelijk zijn over-
genomen door de ROZ/IPD
Vastgoedindex.

betekent bovendien dat aangezien de meeste

participanten hun objecten laten taxeren

door meerdere taxatiebureaus, de waarden
van de woningobjecten van een participant
op verschillende manieren tot stand zijn
gekomen, wat resulteert in moeilijk verge-
lijkbare data voor de portefeuille en indirect
dus ook tot inconsistente data in de

• Risicovrij rendement: er worden diverse
bronnen gebruikt en er worden op
31-12-2001 percentages van 4,25% tot

5,5% gehanteerd;

ROZ/IPD database.• Het contant maken van de cash flows
gebeurt zowel jaarlijks, halfjaarlijks als
per kwartaal en sommige taxateurs gaan
uit van huurbetalingen vooraf, anderen
weer van huurbetalingen achteraf. Het
verschil tussen jaarlijks vooraf en achter-
af lean 9% zijn op de totale waarde;

Uit de analyse van de kwantitatieve data
blijkt dat de aannames wat betreft de input-
variabelen over het algemeen ook niet erg
uniform zijn, met vooral bij de woningen
grote verschillen. Bovendien wordt gecon-
stateerd dat slechts de helft van de partici-
panten de juiste voorgeschreven segmentatie
aanhoudt, wat overigens in de data is aange-
past. De discount rate en de exit yield leve-
ren de grootste verschillen op in alle analy-
ses. Van een dalende standaarddeviatie over
1994-2002 is in bijna alle segmenten geen
sprake, wat betekent dat er dus geen verbe-
terde uniformiteit is.

De belangrijkste aanbeveling, die zeker
zal leiden tot een verbetering van de uni-
formiteit en de consistentie in de taxaties
voor de ROZ/IPD Vastgoedindex, is dat
de taxatierichtlijnen dienen te worden aan-
gescherpt, danwel aangevuld. Ook is de
ROZ/IPD inmiddels bezig met het proces
van verplichte certiFicering van de taxatie-
modellen. Andere reeds ingevoerde aanbe-

• Vijf van de zestien grootste taxatiebure-
aus berekenen de eindwaarde k.k., de
anderen v.o.n (waardeverschil 3,5%),
waarbij de uitgangspunten varieren van
de bruto dan wel netto inkomsten van
jaar 10, 11, 15 of 20;

• De exit yield wordt door de ene taxateur

bepaald door middel van een vaste

opslag van de NAR, anderen hanteren
een vaste relatie tussen de exit yield en
de discount rate. De gevoeligheid van
de exit yield is -0,5, wat betekent dat
een 10% stijging in de exit yield zorgt
voor een daling in de waarde van 5%;

Het feit dat de SD niet daalt en vaak
zelfs stijgt, heeft uiteraard te maken met de
groeiende onzekerheid in de markt van de
laatste jaren. Echter, ook voor deze periode
was er over het algemeen geen sprake van
een daling. De verschillen tussen de interne
en externe taxateurs zijn vooral in het
woningsegment groot, waarbij tevens voor-
zichtig geconcludeerd lean worden dat de
interne taxateurs de inputvariabelen over het
algemeen voorzichtiger vaststellen dan de
externe taxateurs. Tenslotte zijn, in de verge-
lijking tussen de taxateurs onderling, grote
verschillen waargenomen (soms 2% in het-
zelfde subsegment) en wederom vooral in
het woningsegment. De verschillen bij de
kantoren waren niet groot.

• Zeer diverse bepaling van de eindwaarde
in het uitpondmodel woningen;

• Er is een grote variatie in gehanteerde
mutatiegraden, de waardemutatie van
de niet verkochte eenheden wordt niet
gevonden in een algemene bron, is
bovendien niet gekoppeld aan de
waardestijging van koopwoningen en
varieert van 2 tot 5%. Rekent men met

5% in plaats van 2,5%, dan stijgt de
waarde met bijna 5%. De aanbevelingen

Voordat de aanbevelingen kunnen
worden gegeven is het uiteraard van
wezenlijk belang te onderzoeken of er,

A1 met al niet erg uniform dus en dan
zijn de details hier nog weggelaten. Het
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velingen voor het DCF model zijn de ver-
plichting van een flexibel inflatiescenario,
het voorschrijven van de manier van het
contant maken van de cash flows (half-
jaarlijks, danwel het tijdstip van de cash
flow), een exacte methode voor ein-
dwaarde berekening (netto cash flow van
jaar ll /exit yield / 1 ,07, dus -/- k.k.). De
werkgroep Taxaties van
Vastgoedindex buigt zich nog over de aan-
bevelingen voor de woningtaxaties.

Voor vastgoed als beleggingscategorie is het
echter van groot belang dat de institutionele
beleggers vertrouwen houden in de index en

men dient ervoor te zorgen dat de index met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld

de ROZ

Tot slot
De ROZ/IPD Vastgoedindex heeft de

mogelijkheden voor de beleggers wat betreft
allocatiestudies en beleggingsbeslissingen
bevorderd en de Nederlandse vastgoedmarkt
transparanter gemaakt. Het gedrag van vast-
goed als asset wordt hierdoor beter begrepen
en dit gedrag zal in de toekomst dichter bij
de andere assetcategorieen komen. Voor
vastgoed als beleggingscategorie is het echter
van groot belang dat de institutionele beleg-

in een transparant taxatieproces. Door de
interpretatie en inmiddels ook invoering van
enkele aanbevelingen zullen de voorschriften
beter worden nageleefd, de rekenmodellen
uniformer worden en zal de ROZ/IPD
Vastgoedindex als beleidsinstrument uit-
groeien tot een steeds belangrijker beleidsin-
strument.

gers vertrouwen houden in de index en men
dient ervoor te zorgen dat de index met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samen-
gesteld. Een gebrek aan vertrouwen in de
index en mogelijk dus ook in vastgoed als
beleggingscategorie, met alle gevolgen van
dien, dient dus ten stelligste voorkomen te

worden. Dit kan door ervoor te zorgen dat
de data in de index juist is en op een con-
sistente en uniforme manier bepaald wordt Auteur: Drs. W. van de Ridder

MIPIM 2004: een unpressie
an 9 maart tot en met 12 maart jongstleden is in het Cannes wederom de
jaarlijkse internationale vastgoedbeurs MIPIM gehouden. Volgens de orga-

nisatie is het MIPIM dit jaar door 15.157 deelnemers uit 67 landen bezocht.
Het was de vijftiende editie van de internationale vastgoedbeurs. Ongeveer
1.900 instellingen hadden een stand op de beurs in het Palais des Festivals. Van
de 15.157 bezoekers was een relatief groot aantal afkomstig uit Nederland.

beleid. Een ruimtelijk beleid dat moet bij-
dragen aan de versterking van de internatio-
nale concurrentiepositie van Nederland,
ondersteund door een goede infrastructuur.
Investeringen van het rijk zullen plaatsvin-
den waar ze de grootste bijdrage leveren aan
de economische ontwikkeling. De Nationale
Ruimtelijke Hoofdstructuur bepaalt waar
het rijk met voorrang investeert. Tot die
hoofdstructuur horen onder meer de zes ste-
delijke netwerken: Randstad Holland,
Brabantstad, Maastricht-Heerlen,
Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen en
Twente. Daarnaast betreft het de mainports
Schiphol, de Rotterdamse haven en een aan-
tal “greenports”. Het kabinet stuurt daarmee
op doelen. Gemeenten en provincies krijgen
veel vrijheid om zelf uit te maken hoe ze die
doelen willen realiseren. Hoewel de minister
duidelijk maakte dat het kabinet niet
beschikt over vrije financiele middelen,

illustreerde de minister wel aan de hand van
enkel voorbeelden van rijksinvesteringen dat
het de regering ernst is. Zo kan de Zuidas
rekenen op 334 miljoen euro, voor de ont-

V

europa’s vierde luchthaven en met

Rotterdam als grootste zeehaven is de rand-
stad de motor van onze economic. Voor
minister Dekker was het een mooie gelegen-
heid om alvast een voorschot te nemen op
de komende Nota Ruimte. De nota wordt
23 april besproken in de ministerraad en
gaat daarna naar de Tweede Kamer. Na twee

jaar onduidelijkheid over de toekomst van
het nationaal ruimtelijk beleid, lijkt de rege-
ring met concrete nieuwe voorstellen te

komen. De Nota Ruimte zorgt voor een
leader met nieuwe kansen voor partner-
schappen in ruimtelijke ontwikkeling en
lijkt zeer goed te worden ontvangen door
veel marktpartijen. De minister gaf tijdens
het symposium aan dat het kabinet Iciest
voor een herkenbaar nationaal ruimtelijk

Bijzonder aardig was het door Holland
Randstad, Buck Consultants en
Vastgoedmarkt georganiseerde vastgoedsym-
posium op het MIPIM in het Majestic. Het
onderwerp was: “ De internationale concur-
rentiepositie van de Randstad”. Als sprekers
waren te gast minister Sybille Dekker van
VROM, Pieter Verboom, CFO van
Schiphol Groep, de burgemeester van
Amsterdam Job Cohen, wethouder A.
Hilhorst van Den Haag, Jan Doets, CEO
ING Real Estate en Peter Ruigrok, directeur
AM Wonen en tevens voorzitter van
NEPROM. De lceuze voor het onderwerp
hoeft niet te verbazen. Bijna de helft van de
inwoners, banen en werkenden bevindt zich
in de randstad. Meer dan de helft van het
BNP wordt hier verdiend. Met Schiphiol als
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brekende verbinding tussen Schiphol en
Rotterdam - de A4 Delft-Schiedam - is 475
miljoen euro gereserveerd, De Nieuwe
Hollandsche Waterlinie ontvangt 200 mil-
joen euro van het rijk en de grote steden
ontvangen ongeveer een miljard van het rijk
om de stad krachtig en vitaal te maken.

Een andere bijeenkomst die tijdens het
MIPIM eveneens een groot aantal
Nederlandse bezoekers trok was de door
ULI-Nederland en NEPROM georganiseer-
de en door Boer & Croon en KFN gespons-
orde ontbijtbijeenkomst met de titel: “New
Urbanism in the Netherlands”. Ook hier
werd gesproken over de Nota Ruimte en de
gevolgen en kansen voor wonen in het
groen. Tijdens deze bijeenkomst spraken
Henry Meijdam (gedeputeerde Ruimtelijke
Ordening in de provincie Noord-Holland)
en de architect Sjoerd Soeters over woonka-
stelen in het groen versus de VINEX bouw.
Daarna gingen deze twee inleiders met de
panelleden Peter Ruigrok en Huub Smeets
(directeur Vesteda) onder voorzitterschap
van Paul Vismans (KFN) een discussie aan
over de invulling van ruimte. Met name
Smeets maakte enkele kritische kanttekenin-

./

Ditco en Leo in de ‘bunker’.
gen bij het soms wat dromerig aandoend
door Soeters voorgestelde ruimtegebruik.
De bijeenkomst werd mede aangewend om
de activiteiten van ULI voor het voetlicht te

brengen. ULI, wat staat voor Urban Land
Institute, is een vereniging uit de VS die
zich inspant voor goed landgebruik. ULI
wil, ook in Nederland, groeien.
Professionals, betrokken bij het gebruik en
de ontwikkeling van de ruimte werden uit-
genodigd om lid te worden van ULI. Meer
informatie is te vinden op www.uli.org.

En dan was er natuurlijk traditiege-
trouw op vrijdagochtend het (voor sommi-
gen wel erg vroege) 6e SBV Alumni
Champagneontbijt in het Beach Restaurant
Carlton. Het ontbijt werd gesponsord door
Bouwfonds Ontwikkeling, bedrijfsonderdeel
COG, Breevast, Next Real Estate en Trimp
&c van Tartwijk Property Performance.
Onder het genot van enkel glazen champag-
ne borrelden aan de ontbijttafel bij deze en
gene al sponraan enkele gedachten op hoe
bij terugkomst in het Nederland richting te

geven aan de verdere invulling van het
ruimtegebruik indachtig hetgeen deze dagen
daarover allemaal was gezegd.

Gouden kei wordt jaarlijks toegekend aan
de persoon of de instelling die zich op een
bijzondere wijze heeft onderscheiden op het
gebied van vastgoed. Op 16 maart jl. heeft
in restaurant De Engel de prijsuitreiking
plaatsgevonden. De jury van de Gouden
Kei, bestaande uit Pieter Bas Koevermans
van Parc Makelaars, Anne Feenstra van
Alsop Architects en Dennis van den Broek
van DBN Groep, was unaniem van oordeel
dat de Gouden Kei dit jaar moest worden
toegekend aan Slavenburg Bouwbedrijf voor
de ontwikkeling van het innovatieve en pro-
actieve “Slavenburg Integraal Product infor-
matiesysteem” (SIPI). Doel van SIPI is om
productinformatie visueel voor opdrachtge-

•

vers toegankelijk te maken in het commerci-
ele en technische proces. Zo kunnen
opdrachtgevers, met name bij bouwproces-
vormen Bouwteam en Design & Build tij-
dens de ontwerp- en realiseringsfase, maar
ook na oplevering, zien en meebepalen wat

de door de bouwer toegepaste producten
zijn. De andere genomineerden waren de
ontwildcelaar OVG en Groeneweg Bouw.
De prijs die namens Slavenburg door Ir
Marlon Huysmans in ontvangst werd geno-
men, is een kunstwerk dat bij wijze van
wisselbokaal volgend jaar zal doorgaan naar
iemand anders die zich in professioneel
opzicht in het vastgoed weet te onderschei-
den. De jury komt volgend jaar tijdens de
Haagsche borrel weer bijeen.

Taco en Diederik; beledger en ontiuikkelaar net-
werken in de vroege ochtend.

Later die dag was er in cafe Roma de
Haagsche Borrel waarmee velen het MIPIM
plegen af te sluiten. Tijdens die borrel werd
er nota bene door een aantal Rotterdammers
van de Rotterdamse Vastgoedsocieteit “De
Nieuwe Maas” op informele wijze onderling
besproken wie dit jaar in aanmerking zou
moeten komen voor de “Gouden Kei”. De Geert Janssen
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Ymere Ontwikkeling:
toonaangevend in wonen

Met ruim 47.000 woningen, winkels en kantoor- en bedrijfsruimtes is Ymere een gezichtsbepalende
woningcorporatie in Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer en omgeving. Ymere is de krachten-
bundeling van Woningbedrijf Amsterdam en Woningstichting WVA uit Almere. Door onze rijke historie
in de sociale woningbouw weten we wat maatschappelijk ondernemen is.
Ymere Ontwikkeling is de projectontwikkelaar van woningcorporatie Ymere met een jaaromzet
van circa 250 min. Ymere Ontwikkeling realiseert zowel alleen als met partners toonaangevende
en innovatieve projecten. Huur- en koopwoningen in verschillende segmenten, met vaak een
opmerkelijke architectuur binnen de bestaande woonomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het
Meerhuizenplein, Hoop, Liefde en Fortuin en Park de Meer in Amsterdam en de Muzen en Aquarel
in Almere.

www.ymere.nl
Ymere Ontwikkeling, De Ruyterkade 7, Postbus 2961, 1000 CZ Amsterdam. Telefoon (020) 555 91 81

Ymere is ontstaan uit een fusie van
Woningbedrijf Amsterdam en Stichting WVA uit Almere




