R E A L E S TAT E R E S E A R C H Q U A R T E R LY S E P T E M B E R 2 0 0 9 J A A R G A N G 8 N U M M E R 3

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door:

Real Estate
R esearch Q uarterly
SEPTEMBER 2009 jaargang 8 nummer 3

THEMA

SPECIAL EUROPEAN REAL ESTATE SOCIETY (ERES)
Inleiding Special European Real Estate Society (ERES):
ir. Rianne Appel-Meulenbroek
Betrouwbaarheid huizenprijsindices
prof. dr. Marc Francke, drs.Tessa Kuijl MSc en dr. Bert Kramer
Invloed woningprijsfluctuaties
dr. Bert Kramer, drs. Tessa Kuijl MSc en prof. dr. Marc Francke
Science parks
prof. dr. Jacques van Dinteren
Keeping up appearance
By Hilde Remøy MSc, drs. Philip Koppels MSc and prof. ir. Hans de Jonge
The economic value of image
drs. Philip Koppels MSc, Hilde Remøy MSc and prof. ir. Hans de Jonge
Power positions in two initiatives
ir. ing. Ingrid janssen

Verder in dit nummer
Doorstromers Amsterdamse koopsector
drs. Sander Sijm
Waardering Corporate Real Estate
Bas Singer
Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijke uitgave van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers
Nederland (VOGON) in samenwerking met Amsterdam School of Real Estate en PropertyNL

Voorop in vastgoed

PNL09-RERQ-000-OMSLAG-BASIS.indd 2

02-09-2009 11:14:02

Re a l E s tat e

Research
Q uarterly
september 2009 jaargang 8 nummer 3

Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijke uitgave van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers
Nederland (VOGON) in samenwerking met Amsterdam School of Real Estate en PropertyNL

Voorop in vastgoed

PNL09-RERQ-001-VOORBLAD.indd 1

02-09-2009 11:34:59

colofon
Real Estate Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant
zijn voor de vastgoedsector. Daarnaast worden in Real Estate Research Quarterly wetenschappelijke inzichten toegepast om aanbevelingen te doen voor commerciële vastgoedpartijen,
overheden, maatschappelijke instellingen en vastgoed opleidingen. Real Estate Research Quarterly biedt een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijk uitgave van VOGON in samenwerking met
ASRE en PropertyNL, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsoren die op de
achterzijde vermeld staan.
Redactieadres
Real Estate Research Quarterly
Postbus 75485
1070 AL Amsterdam
tel. 020-575 3317
e-mail vogon@propertynl.com
Hoofdredactie
drs. Paul Wessels
Raad van Advies
prof. dr. Barrie Needham (Radbouduniversiteit Nijmegen), prof. dr. Tom Berkhout (Nyenrode
Business Universiteit), prof. dr. Pieter P. Tordoir (Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir)
Redactie
drs. Boris van der Gijp, voorzitter, MRE MRICS (ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V) , drs. Wilton
Christiaanse (SCM Shopping Center Management), mr. Michiel van Driel (Stijl advocaten) Herbert Fens (Amsterdam School of Real Estate), drs. ing. Thimmo van Garderen (BNG), drs. Marrit
Laning (ING Real Estate Development), drs. Monique Roso (TNO Innovatie en Ruimte), drs.
Maarten van der Spek RBA/CEFA (PGGM, drs. Gerjan Vos (Universiteit van Amsterdam), Cintha
de Boer (eindredactie)
Referenten
drs. Rudolf Bak, drs. Baptist Brayé (Locatus), dr. Henk Brouwer (AEK), dr. ir. Vincent Gruis (TU
Delft), drs. Peter ter Hark (CRA Vastgoed), George ten Have MRICS MT, mr. Jaap Hoekstra (Houthoff Buruma), dr. Jos Janssen (gem. Eindhoven) drs. Gert-Jan Kapiteyn RBA, dr. Piet Korteweg
(Universiteit Utrecht), drs. Bart Louw (DHV BV), mr. Peter van Mierlo (Rabobank), dr. Marc Francke (Ortec, UVA), drs. Han Olden (Stogo onderzoek + advies) dr. Cees-Jan Pen (Nicis Institute),
ir. Arno Segeren (Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gem. Den Haag), Paul de Vries (OTB), dr. Marcel Theebe (UvA, ING Real Estate), drs. Jeroen Traudes (UvA/Asre), prof. dr. Bart van Zadelhoff
(KPMG Meijburg, Rijksuniversiteit Groningen)
Verder werken mee
ir. Johan Kamminga (ING REIM)
Uitgever
Henk Fieggen
Vormgeving
Bagdagul Tan
Druk
Grafisch Bedrijf Tuijtel
Real Estate Research Quarterly wordt toegestuurd aan de abonnees van PropertyNL en aan de
leden van de VOGON.
ISSN 1570-7814

2 | september 2009 | Real Estate Research Quarterly

PNL09-RERQ-002-COLOFON/INHOUD.indd 2

02-09-2009 11:14:28

INHOUDSOPGAVE

Thema: Special European Real Estate Society (ERES)
4

Inleiding Special European Real Estate Society (ERES):
ir. Rianne Appel-Meulenbroek

5

Betrouwbaarheid huizenprijsindices
prof. dr. Marc Francke, drs.Tessa Kuijl MSc en dr. Bert Kramer

12

Invloed woningprijsﬂuctuaties
dr. Bert Kramer, drs. Tessa Kuijl MSc en prof. dr. Marc Francke

20

Science parks
prof. dr. Jacques van Dinteren

25

Keeping up appearance
By Hilde Remøy MSc, drs. Philip Koppels MSc and prof. ir. Hans de Jonge

31

Economic value of image
drs. Philip Koppels MSc, Hilde Remøy MSc and prof. ir. Hans de Jonge

39

Power positions in two initiatives
ir. ing. Ingrid janssen

Verder in het nummer
46

Doorstromers Amsterdamse koopsector
drs. Sander Sijm

54

Waardering Corporate Real Estate
Bas Singer

Service
62
63
64

Call for papers
Agenda
Auteursrichtlijnen

Real Estate Research Quarterly | september 2009 | 3

PNL09-RERQ-002-COLOFON/INHOUD.indd 3

02-09-2009 11:14:28

INLEIDING

Special European Real Estate Society
Het jaarlijkse congres van ERES (European Real Estate Society) is voor wetenschappers en
onderzoekers bij bedrijven het moment om hun meest recente onderzoeksresultaten te
presenteren.
door ir. Rianne Appel-Meulenbroek, editor thema

A

ltijd plaatsvindend in juni, trok de vastgoed-onderzoekswereld dit jaar naar
Stockholm, waar ook 19 presentaties
van in Nederland lopende (of afgeronde) onderzoeken plaatsvonden. Er waren meer dan
370 deelnemers, waarvan de meesten in zo’n
50 thematisch ingedeelde parallelle sessies hun
werk presenteerden.
Tijdens deze sessies wordt geprobeerd om kennis uit te wisselen die elkaars onderzoek op een
hoger niveau kan brengen. Naast kennisuitwisseling tussen wetenschappers, is juist ook de
interactie met het bedrijfsleven een belangrijke
voorwaarde hiervoor. Dat blijkt wel uit de artikelen in deze speciale ERES editie die een selectie van de Nederlandse werken weergeeft.
Klinkende namen als Monte Carlo simulatie,
Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP) en Hedonische prijsmodellen komen voorbij, die ongetwijfeld niet voor alle lezers uit de praktijk bekend zullen zijn. De actuele onderwerpen waar
ze op worden toegepast zijn dat echter wel. Zo
kijken Kramer e.a. (Ortec Finance) met Monte
Carlo simulatie naar het risicoprofiel van een
aantal woningcorporaties o.b.v. verschillende
prijsindices . En Koppels e.a. (TU Delft) gebruiken Hedonische prijsmodellen om het belang
van het ‘image’ van een kantoorgebouw voor de
huurprijs te achterhalen. Actuele onderwerpen
dus, waar met deze methoden nieuwe inzichten in verkregen worden.
Naast deze meer statistisch georiënteerde methodes, wordt nog altijd veel gebruikt gemaakt

van case studies om info uit de praktijk te halen. Janssen (TU Eindhoven) beschrijft hiermee de verschillende machtsposities bij het
ontwikkelingsproces van mega malls en Van
Dinteren ( Universiteit Groningen) de reden
achter de locatiekeuze op science parks. Remøy
e.a. (TU Delft) nemen zelfs de complete stad
Amsterdam als case om te onderzoeken welke
kenmerken van kantoorgebouwen meer structurele leegstand opleveren.
Ondanks dat ERES 2009 het thema van deze
editie is, is van een overkoepelend thema uiteraard geen sprake. Het wetenschappelijk onderzoek naar vastgoedvraagstukken in Nederland
is gelukkig breed georiënteerd en groeiende,
net als de aantallen deelnemers aan het congres. Ik ben dan ook benieuwd hoeveel deelnemers er in 2011 zullen zijn, als het ERES congres een thuiswedstrijd wordt. Namens onze
leerstoel Real Estate Management & Development (TU Eindhoven) doe ik bij deze alvast
een eerste oproep aan alle lezers om ons tegen
die tijd te komen bezoeken en zelf te zien met
welke vraagstukken de wetenschap zich dan
bezighoudt.
Over de auteur
ir. Rianne Appel-Meulenbroek is universitair docent bij de leerstoel Real Estate
Management & Development aan de
TU Eindhoven, bouwkunde faculteit.
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EEN VERGELIJKING

Betrouwbaarheid huizenprijsindices
Na de recente daling van woningprijzen in de VS en Europa is de belangstelling
voor prijsontwikkelingen sterk toegenomen. In dit artikel worden woningprijsindices in Nederland van vier verschillende organisaties vergeleken, te weten van
CBS, NVM, ABF, een adviesbureau op het gebied van woningmarkten en OrtaX,
een bedrijf gespecialiseerd in modelmatige waardebepaling. Deze organisaties gebruiken verschillende methoden en data om nationale en gedetailleerde indices
te genereren. De resulterende prijsindices kunnen sterk van elkaar afwijken, zeker
voor regionale en woningtype specifieke reeksen.1
door prof. dr. Marc K. Francke, drs. Tessa Kuijl MSc en dr. Bert Kramer

service

Er zijn twee bronnen voor woningtransacties in Nederland: de NVM en het Kadaster. De digitale database van het Kadaster
bevat alle transacties vanaf 1993. De verkoopdatum is de datum van de wettelijke
overdracht. Het Kadaster onderscheidt
de woningtypes rij, hoek, twee-onder-één
kap, vrijstaand en appartementen, en van
de lokatie het adres en perceeloppervlak.
Aanvullende woningkenmerken zijn niet
beschikbaar.
Het marktaandeel van de NVM is in de
loop der jaren gegroeid tot ruim 70%.
De digitale database van de NVM bevat
transacties vanaf 1985 inclusief een uitgebreide verzameling van woningkenmerken. De verkoopdatum is de datum
van het tekenen van het voorlopige koopcontract. De wettelijke overdracht is gemiddeld twee tot drie maanden later. De
NVM cijfers lopen dus grofweg een kwartaal voor op die van het Kadaster.

onderzoek

W

oningprijsindices zijn onder
andere van belang voor de performance van woningbeleggingen en vormen een belangrijke input
voor het bepalen van het risicoprofiel van
bijvoorbeeld woningcorporaties. In een
aansluitend onderzoek wordt de invloed
van gedetailleerde indices naar regio en
woningtype in plaats van landelijke indices op het risicoprofiel van woningcorporaties geanalyseerd, zie Kramer, Kuijl,
and Francke (2009).
Het doel van dit onderzoek is om de verschillen in statistische kenmerken van de
gedetailleerde prijsindices naar regio en
woningtype te onderzoeken. Het artikel
is als volgt opgebouwd: eerst wordt een
beschrijving gegeven van de twee belangrijkste databases met verkoopprijzen en
beschrijft de verschillende prijsindex
modellen. Daarna worden de statistische
kenmerken geanalyseerd en vergeleken.
Tenslotte de conclusies.
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De prijsontwikkeling van woningen is
niet zo eenvoudig te bepalen. Dit heeft
verschillende oorzaken. Woningen zijn
uniek, worden infrequent verhandeld en
meestal is er slechts een koper en verkoper. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
aandelen geldt niet dat de transactieprijs
gelijk is aan de marktwaarde. De invloed
van deze transactieruis is groot voor kleine steekproeven (bijvoorbeeld per regio
en woningtype): het gevolg is volatiele
prijsindices.
Prijsindexmodellen
Bij de bepaling van een prijsindex dient
rekening gehouden te worden met deze
transactieruis en het feit dat woningen
onderling in kenmerken verschillen. De
organisaties gebruiken hiervoor verschillende methoden.
De NVM berekent de prijsindex op basis
van de gewogen mediaan methode. Bij
deze methode wordt de mediaan (middelste) verkoopprijs bepaald in periode t
en t +1 per marktsegment (op basis van
regio en woningtype). Vervolgens wordt
de gewogen gemiddelde mediaan op basis van het aantal verkopen per marktsegment berekend voor beide periodes. De
NVM prijsindex wordt berekend op basis
van het relatieve verschil in gewogen mediaan tussen beide periodes.

Het CBS berekent in samenwerking met
het Kadaster de prijsindex op basis van
Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. De WOZ waarde wordt gebruikt
om te corrigeren voor de verschillen in
woningkenmerken. De Vries et al. (2007)
geeft een gedetailleerde beschrijving van
de SPAR methode.
ABF berekent de prijsindex op basis van
een hybride model. Hierbij wordt maandelijks per regio een index bepaald op basis van de volgende vier stappen:
1. Het schatten van een hedonisch prijsmodel per regio;.
2. Het schatten van een vergelijkbaarheidsmodel per regio;
3. Per postcode wordt de waarde van een
woning berekend op basis van gewogen gemiddelde gecorrigeerde verkoopprijzen. De gewichten komen uit
stap 2, de correcties volgen uit stap 1.
4. De prijsindex per regio is een gewogen
gemiddelde van de waarden per postcodegebied.
Deze methode bepaalt een index op basis
van de waarde van de totale woningvoorraad, niet alleen op basis van transacties.
OrtaX bepaalt de prijsindex op basis van
een herhaalde verkopen model. Alleen
woningen die meer dan eens zijn verkocht worden in de berekening meege-

TABEL 1 ▶ OVERZICHt VERSCHILLEN tUSSEN PRIJSINDEXMEtHODEN
tRANSACtIE DAtUM

NVM

CBS

ABF

ORTAX

VOORLOPIG

tRANSPORt

tRANSPORt

tRANSPORt

±70 %
Nee
Nee
Nee
Nee

100 %
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

100 %
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee

±40 %
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Minimaal
Ja

KOOPCONtRACt

Data (% alle verkopen)
Constante-kwaliteit index
WOZ waarde vereist
Karakteristieken woningen vereist
Gevoelig voor speciﬁcatie error
Aanname onveranderde (invloed van )
karakteristieken woningen in de tijd?
Revisie
Reductie impact transactieruis
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Empirische vergelijking
In dit hoofdstuk worden de statistische
kenmerken van de prijsindices op diverse detailniveaus volgens verschillende
methoden vergeleken. Tabel 2.1 geeft
een overzicht van de beschikbare detailniveaus. De hoogste frequentie is per
maand (M) of kwartaal (K), de regionale
indeling is per NVM-regio (72), COROPgebied (40), provincie (12) of landelijk.
In tabel 2.2 zijn de statistieken opgenomen van de jaarlijkse prijsveranderingen.
De NVM indices zijn berekend op basis
van transacties in de periode 1972-2008
en de periode 1995-2008. Hierin is μ de
gemiddelde prijsmutatie, de volatiliteit
(standaardafwijking) en Acf(t) de autocorrelatie met tussen haakjes het aantal
vertragingen. De verschillen tussen de
methoden zijn niet groot, uitgezonderd
voor vrijstaande woningen. Een belangrijke conclusie is dat de volatiliteit sterk
onderschat wordt indien alleen de stabiele periode van 1995-2008 wordt meegenomen. De volatiliteit verdubbelt bijna wanneer de indices berekend worden
voor de periode 1972-20083 met periodes
van grote stijgingen en dalingen.
Tabel 2.3 geeft voor de ABF en OrtaX
reeksen een overzicht van de statistieken
voor kwartaalindices per COROP-gebied
voor alle woningen. Beide methoden laten een duidelijke regionale clustering
zien. De regio Amsterdam (Haarlem,
Zaanstreek, Amsterdam, Gooi en Vecht-

onderzoek

Methodevergelijking
Tabel 1 bevat een overzicht van de verschillen tussen de prijsindexmethoden.
Een belangrijke tekortkoming van de
NVM methode is dat er in onvoldoende
mate gecorrigeerd wordt voor verschillen in kenmerken tussen woningen. De
SPAR methode doet dit wel en is ook niet
aan revisie onderhevig. Een nadeel van de
SPAR methode is de onzekerheid over de
mate van betrouwbaarheid van de WOZwaarde. Woningkenmerken kunnen veranderen tussen de situatiedatum van de
WOZ-waarde en de verkoopdatum en
niet alle verkopen voldoen aan de ficties
van de wet WOZ.2
De voordelen van het hybride model van
ABF komen overeen met de voordelen
van de SPAR methode. Nadelen van het
model zijn de gevoeligheid van de prijsindices voor de specificatie van de onderliggende modellen (welke variabelen
worden op welke wijze in het model opgenomen) en het maandelijks opnieuw
schatten van de modellen dat kan leiden
tot onverwachte resultaten.
Een voordeel van het model van OrtaX
is dat er geen specifieke karakteristieken van de woning nodig zijn, terwijl
er tegelijkertijd aan de voorwaarde voor
constante kwaliteit van de index voldaan
wordt. Tevens wordt de smoothing techniek toegepast om ook voor kleine samples een betrouwbare index te berekenen
en de invloed van revisie te verminderen.
Een nadeel van herhaalde verkopen is dat

slechts 40% van alle verkopen wordt gebruikt.
Op basis van bovengenoemde analyse
van de prijsindexmodellen verwachten
we geen verschillen in de statistische
kenmerken voor de bestaande nationale
indices. Daarentegen verwachten we
voor de gedetailleerde indices grote verschillen in statistische kenmerken, omdat deze op basis van kleine steekproeven
berekend zijn.

thema: eres-special

nomen. Een impliciete aanname is dat
de (invloeden van) de woningkenmerken
niet veranderen in de tijd. Om de invloed
van de transactieruis op de prijsindex te
beperken wordt een ‘smoothing’ techniek toegepast, waarbij de prijsindex in
de huidige periode mede wordt bepaald
door verkopen in vorige en volgende perioden, met exponentieel afnemende gewichten, zie Francke (2009).
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TABEL 2.1 ▶ OVERZICHt PRIJSINDICES
NVM
CBS
ABF
OrtaX

START

HOOGSTE FREQUENTIE

1985
1995
1995
1993

K
M
K
M

REGIO
NVM-regio’s/ NL
PROV/ NL
COROP/ PROV /NL
NVM-regio’s/ COROP/ PROV/ NL

TABEL 2.2 ▶ JAARLIJKSE PRIJSVERANDERING IN NEDERLAND
1973-2008
µ
Acf(1)
Acf(2)

1995-2008

NVM 73-08

NVM

SPAR

ABF

ORtAX

6,48%
9,70%
0,617
0,221

6,99%
5,17%
0,592
0,232

8,43%
5,13%
0,758
0,421

7,90%
4,74%
0,754
0,418

8,22%
4,38%
0,799
0,516

TABEL 2.3 ▶ PRIJSVERANDERING PER KWARtAAL EN COROP GEBIED 1995-2008
ABF
μ
Acf(1)
Acf(4)

ORTAX

GEMIDDELDE

MIN

MAX

GEMIDDELDE

MIN

MAX

1,81%
1,96%
0,145
0,298

1,45%
1,35%
-0,193
-0,030

2,20%
2,79%
0,470
0,611

1,92%
1,12%
0,905
0,680

1,54%
0,62%
0,635
0,455

2,25%
1,51%
0,978
0,818

TABEL 2.4 ▶ MAANDELIJKSE PRIJSVERANDERING PER PROVINCIE 1995-2008
CBS
μ
Acf(1)
Acf(12)

ORTAX

GEMIDDELDE

MIN

MAX

GEMIDDELDE

MIN

MAX

0,63%
1,23%
-0,204
0,136

0,51%
0,77%
-0,406
-0,039

0,70%
1,79%
0,009
0,307

0,62%
0,36%
0,916
0,660

0,52%
0,28%
0,906
0,521

0,68%
0,44%
0,990
0,775

streek), Friesland (Noord-Friesland,
Zuidwest-Friesland,
Zuidoost-Friesland) en Brabant (Noordoost-NoordBrabant, Zuidoost-Noord-Brabant) laten
een hoge groei zien. Een lage groei is
te zien in de regio’s Limburg (NoordLimburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg) en Flevoland. Er zijn echter ook
grote onderlinge verschillen tussen de
methoden. De gemiddelde volatiliteit
van de ABF reeksen is gemiddeld 75%

hoger dan die van de OrtaX reeksen. De
hoge volatiliteit gaat bij de ABF reeks
gepaard met negatieve autocorrelatie.
Dit duidt op een door transactieruis onbetrouwbare index. De OrtaX prijsindex
maakt gebruik van een smoothing techniek waardoor het effect van de transactieruis effectief wordt gereduceerd.
Tabel 2.4 bevat de statistische kenmerken van de maandelijkse prijsveranderingen per provincie voor alle wonin-
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FIGUUR 3.1 ▶ Prijsindex- en verandering voor appartementen in Friesland
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FIGUUR 3.2 ▶ CBS/Kadaster Prijsindex voor appartementen in Friesland
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ten in Friesland wordt getoond. De stippellijn geeft het aantal transacties per
maand weer. De volatiliteit blijkt vooral
uit tabel 3.1 met prijsveranderingen:
de gemiddelde maandelijkse prijsveranderingen zijn respectievelijk 4.6% en
1.0% voor CBS en OrtaX.

service

gen. De hieruit volgende conclusies
zijn in hoofdlijnen gelijk aan die in de
vorige paragraaf. De CBS reeks heeft
een extreem hoge volatiliteit in combinatie met negatieve autocorrelatie. De
conclusie is dat de SPAR methode niet
geschikt is voor het meten van prijsontwikkelingen op gedetailleerd niveau.
Dit wordt geïllustreerd door Figuur 3.1
waarin de maandelijkse prijsontwikkeling en –verandering voor appartemen-

JAN���

In dit onderzoek zijn de statistische kenmerken van verschillende prijsindexmethoden met elkaar vergeleken. Op lan-
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FIGUUR 3.3 ▶ OrtaX Prijsindex voor appartementen in Friesland
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FIGUUR 3.4 ▶ O
 rtaX prijsverandering per maand in %
voor appartementen in Friesland
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delijk niveau zijn de verschillen tussen
de indices klein, waarbij de NVM index
als voordeel heeft dat deze ongeveer een
kwartaal voorloopt. Een groot nadeel van
deze index is dat er onvoldoende gecorrigeerd wordt voor verschillen in kenmerken tussen verkochte woningen. De volatiliteit van de landelijke indices wordt
onderschat indien alleen de periode
1995-2008 van stabiele prijsontwikkelingen wordt geanalyseerd. Er zijn duidelijke verschillen in prijsontwikkelingen per
woningtype en regio, waarbij er sprake is
van regionale clustering.

JAN���

JAN���

JAN���

JAN���

JAN���

JAN��� DEC���

Tussen de methoden zijn er op gedetailleerd niveau grote verschillen. Voor de
ABF en CBS reeksen geldt dat voor kleine steekproeven de volatiliteit extreem
groot is in combinatie met negatieve autocorrelatie. Dit geeft aan dat deze gedetailleerde indices onbetrouwbaar zijn als
gevolg van de invloed van transactieruis
op de index. Samenvattend is dit nog
eens weergegeven in Tabel 4.1, waarbij
voor de ABF en CBS reeksen de geïmpliceerde jaarlijkse volatiliteit van de
maand en kwartaal prijsveranderingen
twee tot drie keer zo groot is als die van
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TABEL 3.1 ▶ GEÏMPLICEERDE JAARLIJKSE VOLAtILItEIt
PRIJSVERANDERING
Jaar
Kwartaal (per COROP-gebied)
Maand (per provincie)

CBS

ABF

ORTAX

5,10 %

4,70 %
8,07 %

4,40 %
4,56 %
4,41 %

15,80 %

de jaarmutaties. Dit is ook het geval voor
de maandelijkse prijsveranderingen van
de NVM, zie hiervoor het onderzoek van
Francke en Vos (2004), waarin voor de
woningmarkten Amsterdam en Breda
de betrouwbaarheid van de NVM prijsindices wordt vergeleken met die van een
hedonisch prijsmodel. Door de toepassing van de smoothing techniek heeft de
transactieruis nauwelijks eﬀect op de OrtaX prijsmutaties. De volatiliteit van de
OrtaX indices is stabiel over de verschillende perioden.
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VOETNOTEN
1 Dit artikel is een samenvatting van de working paper A comparitive Analysis of Dutch Price Indices, OFRC Applied Working paper No. 2009-01
2 Een voorbeeld is een woning op grond die is uitgegeven in erfpacht. De WOZ-waarde is gebaseerd op de volle eigendom
van de grond.
3 De NVM gegevens voor de periode 1972-1984 zijn afkomstig van www.vastgoedmonitor.nl
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MONTE CARLO SCENARIO woningcorporaties

Invloed woningprijsfluctuaties
Uit recent onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de woningprijsindices per regio en type woning. De woningprijsontwikkeling beïnvloedt de financiële positie van woningcorporaties. Met behulp van Monte Carlo scenario simulatie
op basis van de historische woningprijsontwikkeling wordt het financiële risicoprofiel van een aantal corporaties bepaald. Uit dit onderzoek blijkt dat toepassing van
de regionale woningprijsindex in plaats van de nationale index het risicoprofiel van
woningcorporaties in een aantal gevallen sterk beïnvloedt.
door dr. Bert Kramer, drs. Tessa Kuijl en prof. dr. Marc Francke

D

e financiële positie van Nederlandse woningcorporaties wordt beïnvloed door onder andere politieke
en economische factoren. De laatste jaren
hebben er op deze gebieden vele ontwikkelingen plaats gevonden. De huurstijging
is beperkt tot de prijsinflatie, corporaties
moeten een heffing betalen voor de ontwikkeling van probleemwijken en dienen
per 2008 inkomstenbelasting te betalen.
Daarnaast bevindt de economie zich in een
recessie en vinden er ongunstige ontwikkelingen op de woningmarkt plaats. Inkomsten uit verkopen dalen ten gevolgen
van onverkochte voorraad en lagere verkoopopbrengsten en banken zijn minder
bereid (betaalbare) leningen te verstrekken. Woningcorporaties komen hierdoor
in liquiditeitsproblemen. Tegelijkertijd
hebben corporaties echter ook de taak om
hun maatschappelijke functie uit te oefenen
door betaalbare woningen te ontwikkelen.

Het spanningsveld tussen het behoud van
de financiële continuïteit en de volkshuisvestelijke doelstellingen neemt door deze
ontwikkelingen toe.
In het perspectief van bovengenoemde ontwikkelingen dienen de corporaties inzicht
te krijgen in de financiële risico’s van het
te voeren strategisch beleid. Dit is mogelijk middels ALM (Asset Liability Management). Hierbij wordt het risicoprofiel van
de corporatie in beeld gebracht door een
groot aantal scenario’s voor de onzekere
ontwikkeling van de economische parameters te simuleren. De ontwikkeling van de
verkoopprijzen van woningen is een van de
meest relevante economische risicofactoren
voor woningcorporaties. De toekomstige
ontwikkeling van deze risicofactor kan gesimuleerd worden op basis van de historische
woningprijsindex. Uit recent onderzoek
blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de woningprijsindices per regio en type
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Woningprijsindices in een ALM model.
Voor dit onderzoek zij we geïnteresseerd in
de gevoeligheid van de verkoopopbrengsten
en solvabiliteit van woningcorporaties voor
het specificatieniveau van woningprijsindices. Bij de analyses maken we gebruik van
het ALM simulatiemodel WALS . Met dit
model wordt het verwachte verloop van de
financiële positie (o.a. verkoopresultaat, solvabiliteit) van de corporatie bepaald gegeven het beleid. Vervolgens worden verschillende economische scenario’s gegenereerd
met behulp van Monte Carlo simulatie. Het
model genereert de scenario’s op basis van
de historische ontwikkeling van de relevante economische parameters en hun interactie. De gesimuleerde scenario’s repliceren
hierbij de statistische eigenschappen van
de gebruikte reeksen. De uitkomst is een
‘wolk’ van mogelijke toekomstige financiële
posities om de gevoeligheid voor onzekere
economische parameters zoals inflatie, rente, en woningprijsontwikkeling inzichtelijk
te maken. De spreiding van deze scenariowolk geeft de gevoeligheid voor de parameters weer, ofwel het risicoprofiel van de
corporatie.
Om de impact van het specificatieniveau
van de woningprijsindices op het risicoprofiel van de woningcorporatie te analyseren
worden vijf Nederlandse woningcorporaties
geanalyseerd met bezit in verschillende regio’s (grote versus kleine stad, centrale ligging (Randstad) versus buitengebied). Woningcorporaties uit de volgende steden zijn
geselecteerd:

onderzoek

Woningprijsindices
De focus van dit onderzoek ligt op de invloed
van de keuze van het niveau van de woningprijsindex (nationaal versus regionaal, alle
typen woningen versus onderscheid per
type) op het risicoprofiel van woningcorporaties. Een probleem met indices op lager
niveau is het relatief beperkte aantal transacties, dat de betrouwbaarheid van de indices negatief beïnvloedt. Uit onderzoek van
Francke et al (2009) blijken de woningprijsindices van OrtaX ook bij kleine samples
betrouwbaar te zijn. De OrtaX indices zijn
beschikbaar per regio en woningtype.
In dit onderzoek wordt de landelijke woningprijsindex vergeleken met regionale
indices op COROP gebied. Nederland is
verdeeld in 40 COROP gebieden. Deze indeling is gebaseerd op centrale kerngebieden (steden), het randgebied wat door de
kern gefaciliteerd wordt en de woonwerkrelaties tussen kern en rand. De gebieden
worden voornamelijk onderscheiden op basis van ontwikkelingen in bevolkingsgroei
en werkgelegenheid. Deze indeling is daarom geschikt voor de prijsontwikkeling van
regionale woningmarkten in Nederland.

Ten tweede wordt er in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen indices op totaalniveau en gedifferentieerd naar woningtype.
De prijsindices voor rij- en hoekwoningen
en appartementen zijn relevant voor woningcorporaties.

thema: eres-special

woning. Het berekende risicoprofiel van de
corporatie kan beïnvloed worden door de
keuze van de woningprijsindex in het ALM
model. Op dit moment wordt de nationale
index gebruikt voor scenario simulatie. Het
doel van dit onderzoek is om de impact van
regio en woningtype specifieke indices op
het risicoprofiel van de woningcorporatie te
analyseren.
Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst
worden de verschillende woningprijsindices toegelicht en de toepassing binnen een
ALM model. Dan volgt een beschrijving van
de opzet van het onderzoek. Daarna wordt
de impact van het specificatie niveau van de
woningprijsindices op het risicoprofiel van
de woningcorporatie geanalyseerd.

Real Estate Research Quarterly | september 2009 | 13

PNL09-RERQ-012-BERT KRAMER.indd 13

02-09-2009 11:15:50

tABeL 1A ▶ gESELECTEERDE wONINgCORpORATIES
1. Leeuwarden
(CoRoP- regio 04: noord Friesland)
2. almelo
(CoRoP- regio 12: Twente)
3. amsterdam
(CoRoP- regio 23: Groot amsterdam)
4. alphen aan de Rijn
(CoRoP- regio 28: oost Zuid-Holland)
5. Goes
(CoRoP- regio 32: overig Zeeland)
De volgende historische woningprijsindices zijn gebruikt:
1. ortaX woningprijsindex nederland; alle woningtypes
2. ortaX woningprijsindex CoRoP gebied; aparte index per woningtype appartement of rij/hoek woning
3. ortaX woningprijsindex CoRoP gebied; gewogen gemiddelde index op basis van de relatieve
verhouding woningtypes in bezit van de corporatie.
voor de 5 geanalyseerde regio’s zijn de historische tijdreeksen gepresenteerd in figuur 1 (appartementen) en
figuur 2 (eengezinswoningen).

tABeL 1 ▶ SIMULATIERESULTATEN vERkOOpOpbRENgST pER wONINg 2018
ALMeLO
ABsOLuut
std. dev.
10% VaR
5% VaR
2,5% VaR
1% VaR

nAtIOnAAL
50.192
84.580
74.401
66.261
55.040

Per tYPe
56.289
76.674
68.060
59.083
49.871

ALPHen

geWOgen
55.796
75.907
67.104
59.312
51.512

Per tYPe
66.809
70.014
62.416
53.401
41.962

geWOgen
66.752
69.424
61.086
53.303
43.493

11,2%
-10,3%
-9,8%
-10,5%
-6,4%

33,1%
-17,2%
-16,1%
-19,4%
-23,8%

33,0%
-17,9%
-17,9%
-19,6%
-21,0%

Relatief
std. dev.
10% VaR
5% VaR
2,5% VaR
1% VaR

12,1%
-9,3%
-8,5%
-10,8%
-9,4%

deze tabel geeft de statistieken weer van de 500 gesimuleerde scenario’s van de verkoopopbrengsten in 2018 per
corporatie. Het aantal verkopen is afhankelijk van het verkoopbeleid van de corporatie, de verkoopprijs is € 100.000,
- per woning. de scenario’s zijn gesimuleerd op basis van de nationale woningprijsindex en de regionale indices.
de regionale indices zijn zowel specifiek per type woning toegepast als een gewogen gemiddelde index na rato het
aandeel type woningen in de portefeuille.
de x% var verkoopopbrengst geeft de verkoopopbrengst weer in het x% slechtste scenario’s indien de uitkomsten
van hoog naar laag gerangschikt zijn. relatieve verschillen zijn de absolute resultaten per regio ten opzichte van de
absolute resultaten bij gebruik van de nationale index.
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AMsterdAM

woningen op € 100.000, - gesteld. Voor elke
corporatie is in alle jaren van 2009 tot 2018
een gelijk relatief aandeel van de totale woningportefeuille verkocht in de simulatie.
Voor elke woningcorporatie is de spreiding
van de scenariowolk van de 500 gesimuleerde
verkoopopbrengsten per woning in 2018 geanalyseerd. Het risicoprofiel wordt gemeten
als de standaardafwijking (std dev) en Value at
Risk (VaR) van de 500 gesimuleerde verkoopopbrengsten in 2018. Hierbij geeft de VaR de
minimale verkoopopbrengst per woning weer
die met een bepaalde kans wordt behaald. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 1. Bij ge-

LeeuWArden

geWOgen
75.987
63.281
53.976
46.211
37.335

54,1%
-23,2%
-24,7%
-25,1%
-27,9%

51,4%
-25,2%
-27,5%
-30,3%
-32,2%

Per tYPe
45.907
85.928
75.736
68.188
57.729

gOes

geWOgen
45.631
86.523
76.423
68.674
58.316

-8,5%
1,6%
1,8%
2,9%
4,9%

Per tYPe
49.225
82.966
73.993
65.302
55.258

geWOgen
47.774
83.347
74.539
66.732
59.594

-1,9%
-1,9%
-0,5%
-1,4%
0,4%

-4,8%
-1,5%
0,2%
0,7%
8,3%

-9,1%
2,3%
2,7%
3,6%
6,0%

onderzoek

Per tYPe
77.344
64.930
55.992
49.630
39.671
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Ten eerste is de invloed van het specificatieniveau van de woningprijsindices op de
verkoopopbrengst per woning geanalyseerd.
Voor alle vijf corporaties zijn 500 scenario’s
van de totale verkoopopbrengst gesimuleerd
voor tien jaar (2009-2018). Deze risicoanalyses zijn per corporatie drie keer uitgevoerd
met als input verschillende historische woningprijsindices.
Met deze analyses is het risico van de ontwikkeling van de verkoopprijs inzichtelijk
gemaakt. Om de spreiding van de risicowolken te kunnen vergelijken is de verwachte
verkoopopbrengst per 31-12-2008 voor alle

FIguur 1 ▶ LOCALE hUISpRIjSSTIjgINgEN AppARTEMENTEN
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Figuur 2 ▶ Locale huisprijsstijgingen hoek- en rijtjeswoningen
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bruik van de nationale woningprijsindex is
voor alle corporaties de 1% VaR van de verkoopopbrengst per woning in 2018 ruim € 55.000.
Dit wil zeggen dat de kans 99% is dat een woning die nu € 100.000 waard is over 10 jaar
tenminste € 55.000 opbrengt. Wordt echter
een regionale woningprijsindex gebruikt, dan
zakt dit bedrag voor Amsterdam tot onder de
€ 40.000 (37.300 – 39.700 afhankelijk van de
gebruikte index).
Conclusie
Voornamelijk voor de corporaties in Amsterdam en Alphen zijn er grote verschillen
in spreiding tussen toepassing van de nationale en regionale woningprijsindices. Dit is
te verklaren door de hoge volatiliteit van de
regionale indices ten opzichte van de nationale woningprijsindex. Op basis van zowel de
standaardafwijking als de VaR kan voor deze
regio’s geconcludeerd worden dat bij gebruik
van de nationale woningprijsindex de risico’s
in de verkoopprijsontwikkeling significant
onderschat worden. Een grafische presentatie
van de resultaten voor Amsterdam is weergegeven in figuur 3. Voor de overige regio’s zijn
de verschillen met de nationale index minder
groot. Het verschil per corporatie tussen het
gebruik van een aparte index per woningtype
of een gewogen gemiddelde index is mini-

Bron: OrtaX, Kadaster
alphen	

goes	

nationaal

maal. In het vervolg van het onderzoek zal
alleen nog de gewogen gemiddelde index toegepast worden.
Impact van specificatieniveau indices
Vervolgens is de impact van het specificatieniveau van de woningprijsindices op de
solvabiliteit van de corporatie geanalyseerd.
Voor alle vijf corporaties zijn twee maal 500
scenario’s voor de balans doorgerekend op
basis van de nationale en regionale woningprijsindices. Met deze analyse is zowel het
financiële risico van de ontwikkeling van
de verkoopprijzen als de correlatie met de
overige economische parameters inzichtelijk gemaakt. Hierbij is de daadwerkelijke
meerjarenbegroting van de corporatie gebruikt om een realistisch beeld van de impact van verschillende indices te verkrijgen.
Het verkoopprogramma en de verwachte
verkoopopbrengsten verschillen dus per
corporatie. Deze analyse is niet uitgevoerd
voor Goes omdat het verkoopprogramma
van deze corporatie beperkt is. Tevens is in
de voorgaande analyse gebleken dat de verschillen in uitkomsten tussen toepassing
van de nationale en regionale index voor
Goes minimaal zijn.
Voor elke woningcorporatie zijn twee analyses uitgevoerd, één met een nationale prijs-
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FIguur 3 ▶ SpREIDINg vERkOOpOpbRENgSTEN 2018 - AMSTERDAM

��

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� MORE

VERKOOPOPBRENGSTEN �X�����

NATIONAAL

pER TYpE

gEwOgEN

index en één met de gewogen gemiddelde
regionale COROP index. Per analyse is de
spreiding van de risicowolk van de 500 gesimuleerde waardes van de solvabiliteitsratio
(eigen vermogen / balanstotaal) aan het einde
van de beleidsperiode geanalyseerd. Tevens

std. dev.
10% VaR
5% VaR
2,5% VaR
1% VaR

ALPHen (2017)

AMsterdAM (2023) LeeuWArden (2024)

nAtIOnAAL

regIOnAAL

nAtIOnAAL

regIOnAAL

nAtIOnAAL

regIOnAAL

nAtIOnAAL

regIOnAAL

4,0%
22,9%
21,2%
18,9%
16,6%

3,6%
23,6%
22,2%
20,3%
17,7%

8,5%
16,3%
12,7%
7,4%
2,4%

7,9%
18,2%
14,1%
12,5%
6,5%

17,5%
23,2%
14,2%
8,5%
2,9%

21,2%
20,1%
10,4%
5,0%
-7,3%

27,2%
16,7%
3,8%
-16,8%
-85,0%

26,3%
20,6%
7,2%
-17,8%
-57,8%

onderzoek

ALMeLO (2013)
ABsOLuut

wordt per corporatie getoetst of de varianties
significant van elkaar verschillen. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een F-test voor
verschillen in variantie tussen twee samples.
De resultaten worden per corporatie besproken en zijn weergegeven in tabel 2.

Relatief
std. dev.
10% VaR
5% VaR
2,5% VaR
1% VaR

-10,2%
3,1%
4,6%
7,8%
6,6%

-6,6%
11,6%
11,7%
70,2%
171,4%

21,1%
-13,1%
-26,2%
-41,4%
-351,0%

-3,3%
23,5%
92,8%
6,0%
-32,0%

periode per corporatie. Zowel het aantal verkopen als de verkoopprijs per woning is afhankelijk van het verkoopbeleid
van de corporatie. de scenario’s zijn gesimuleerd op basis van de nationale woningprijsindex en de regionale indices

service

deze tabel geeft de statistieken weer van de 500 gesimuleerde scenario’s van de het solvabiliteitsratio einde beleids-

(gewogen gemiddelde regionale index na rato het aandeel type woningen in de portefeuille.) de x% var solvabiliteitsratio geeft de solvabiliteit weer in het x% slechtste scenario’s indien de uitkomsten van hoog naar laag gerangschikt
zijn. relatieve verschillen zijn de absolute resultaten per regio ten opzichte van de absolute resultaten bij gebruik van
de nationale index.
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FIguur 4 ▶ SpREIDINg SOLvAbILITEITSRATIO AMSTERDAM IN 2023
ALMeLO
Verkoopprogramma:
Gemiddelde verkoopopbrengst:

5,4% woningbezit; 2009-2013
€ 76.000 per woning (prijspeil 2008)

verschil in variantie solvabiliteitsratio: significant (2,5 %)

ALPHen
Verkoopprogramma:
Gemiddelde verkoopopbrengst:

14,9 % woningbezit; 2009-2017
€ 120.000 per woning (prijspeil 2008)

verschil in variantie solvabiliteitsratio: niet significant (> 5%)

AMsterdAM
Verkoopprogramma:
Gemiddelde verkoopopbrengst:

25 % woningbezit; 2009-2023
€ 167.000 per woning (prijspeil 2008)

verschil in variantie solvabiliteitsratio: significant (< 1%)

LeeuWArden
Verkoopprogramma:
Gemiddelde verkoopopbrengst:

16 % woningbezit; 2009-2024
€ 108.000 per woning (prijspeil 2008)

verschil in variantie solvabiliteitsratio: niet significant (> 5%)

De verschillen in risicoprofiel in Almelo
zijn significant. De absolute verschillen zijn
echter minimaal, zoals in tabel 2 is te zien.
Dit is mede een gevolg van de geringe omvang van het verkoopprogramma, de korte
beleidshorizon en de lage opbrengsten per
woning. Verder is opmerkelijk dat het solvabiliteitsrisico lager is bij gebruik van de
regionale index, terwijl de spreiding van de
verkoopopbrengsten zelf groter is. Dit komt
doordat de regionale indices ten opzichte
van de nationale woningprijsindex minder
sterk gecorreleerd zijn met andere relevante
macro economische parameters als inflatie
en rente.
In tegenstelling tot Almelo zijn de verschillen in Alphen statistisch niet significant. De
absolute verschillen zijn echter wel groot,
zoals te zien is in tabel 2. Op basis van de
regionale gewogen woningprijsindex is het
risico profiel van de corporatie lager dan
voor de nationale woningprijsindex. Net als
voor Almelo is voor Alphen het solvabiliteitsrisico lager bij gebruik van de regionale

index, terwijl de spreiding van de verkoopopbrengsten zelf groter is.
Het toepassen van de nationale index in
plaats van de gewogen regionale index leidt
voor Amsterdam tot een significante onderschatting van het risicoprofiel van de corporatie met betrekking tot solvabiliteit. Bij
gebruik van de regionale index blijkt er een
kans van 1% te zijn op een solvabiliteitsratio
van -7,3% of lager aan het einde van de beleidshorizon. Bij gebruik van de nationale
index ligt deze grens van 1% kans op een
slechter resultaat op een solvabiliteitsratio
van 2,9%. Ook neemt de standaarddeviatie
van de solvabiliteitsratio in 2023 toe van
17,5% naar 21,2% als overgestapt wordt naar
een regionale index. Een grafische presentatie is weergegeven in figuur 4.
De resultaten voor Leeuwarden in tabel 2
zijn niet eenduidig. Hieruit kunnen geen
duidelijke conclusies getrokken worden
met betrekking tot het gebruik van de specifieke indices voor risicoanalyse.
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Figuur 4 ▶ spreiding solvabiliteitsratio amsterdam in 2023
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locale woningmarkten minder sterk correleren met inflatie en rente. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse zouden corporaties aandacht moeten besteden aan de
keuze van het niveau van de te gebruiken
woningprijsindex.
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onderzoek

Geconcludeerd kan worden dat de invloed
van de keuze tussen een nationale of regionale index, al dan niet gespecificeerd naar
woningtype, sterk verschilt per corporatie.
Van de 5 in dit artikel onderzochte corporaties wordt vooral bij de Amsterdamse
corporatie het solvabiliteitsrisico sterk onderschat wanneer gebruik gemaakt wordt
van een nationale woningprijsindex. Voor
niet alle onderzochte corporaties is er echter sprake van een significante wijziging
van het risicoprofiel als er gebruik gemaakt
wordt van een meer gedetailleerde index.
Opvallend is verder dat voor twee van de
onderzochte corporaties het solvabiliteitsrisico afneemt bij gebruik van meer gedetailleerde indices, terwijl de volatiliteit van
de verkoopopbrengsten in dit geval juist
toeneemt. Dit komt doordat de betreffende

Dit artikel is een samenvatting van de working paper The Impact of House Price Index Specification Levels on the

voetnoten
1 Zie het vergelijkende onderzoek van Nederlandse woningprijsindices elders in deze editie, of Francke et al (2009),

service

Risk Profile of Housing Corporations, OFRC Applied Working Paper No. 2009-02, Ortec Finance, Rotterdam.

A Comparative Analysis of Dutch House Price Indices, OFRC Applied Working Paper No. 2009-01, Ortec Finance,
Rotterdam.
2 Voor een uitgebreide beschrijving van dit model wordt verwezen naar Kramer, B. & Van Welie, T. (2001), “An Asset
Liability Management Model for Housing Associations”, Journal of Property Investment & Finance, 19 (6), 453-471.
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ECONOMIC ENGINES OR A REAL ESTATE CONCEPT

Science parks
Given the increased importance of knowledge as a production factor in many companies it is not surprising that there is a growing interest in the development of
science and technology parks. These parks often have a high quality. The question
comes up whether a science park is a real estate concept or an ‘engine’ that stimulates the exchange of strategic information and innovation.
by prof. dr. Jacques van Dinteren

O

n the basis of the results of studies, it may be assumed that there are either no strategic relationships between companies and between
companies and the local university/universities at science parks or that such
relationships are not very strong (Angle,
2003; Capello & Morrison, 2005; Ponds
& Van Oort, 2006; Weterings & Ponds,
2007). The added value of a science park
is therefore not to be found in this context. Perhaps then we should view a science park primarily as a real estate concept. Not in the narrow sense of the word
(property development) but more widely,
so that the facilities, etc., are also included in the concept – a development that
differs from other commercial sites by its
high level of spatial quality, services and
facilities.
Two science parks in the Netherlands
In the Netherlands there are no recent
studies on the perception of science
parks by entrepreneurs. For this reason, a research project was started at the
University of Groningen with the aim of
obtaining more insight into the way science parks in the Netherlands function.
The investigation began with the Bio Science Park in Leiden and the High Tech

Campus in Eindhoven. The former is located in the economic centre of the Netherlands, the Randstad, and the latter in
what is known as the “intermediate zone”
(between the Randstad and the peripheral regions).1
The number of businesses on these science parks is limited. The High Tech
Campus houses 60 companies (6,000
employees; 103 ha) and the Bio Science
Park 73 (3,100 employees; 73 ha). In total,
32% and 43% respectively of the management of these companies responded to
the survey carried out. This yields a fairly
small response population. The results
of the investigation presented here must
therefore be regarded as indicative and do
not per se reflect the whole population.
Both parks are located in an urban environment. A university is situated on site
(Leiden) or close by (Eindhoven). Both
developments therefore fit in with the general picture (IASP, 2007).
The choice of the region was determined
by historic inertia for approximately one
in three companies. The presence of a
university and knowledge institutions
is the most important regional location
factor. For Eindhoven, there is also the
image of an innovative region.
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Table 1 ▶ Scores for statements presented
1. Knowledge productivity in our company is significantly higher than it would be in another location because
of the companies and knowledge institutions located in the immediate vicinity of our company .
Totally disagree	

14%	Disagree	

32%

Agree	

42%

Totally agree	

11%

2. In practice, a science park does not really seem to provide our company with very much when it comes to
relationships with knowledge institutions and other companies. But it is a good way of profiling our company
(marketing, image).
Totally disagree	

6%	Disagree	

38%

Agree	

43%

Totally agree	

13%

3. Distance is irrelevant when it comes to knowledge that is genuinely crucial for my business. If necessary,
I would travel to the ends of the earth to acquire this knowledge.
Totally disagree	

0%	Disagree	

26%

Totally agree	

28%

pus are far more regional than those of
the firms at the Bio Science Park, that
have a strong international orientation
(figures 1 and 2). This may be linked to
the highly innovative nature of the Eindhoven region, where the High Tech Campus is situated. In addition, the whole
concept underlying the High Tech Campus was designed to stimulate research
collaboration.
We can also notice – on the basis of the
findings – that greater knowledge productivity within the company is not guaranteed by the presence of knowledge
institutions and other companies in the
immediate environment. The respondents from the Bio Science Park disagree
with this statement to a greater degree
than those from the High Tech Campus.
Again, this may reflect that at the High
Tech Campus a lot is done to link firms to
each other and to organize an exchange of
information between firms.
The statement that being located at a science park is principally a good opportuni-

service

Linkages
The idea expressed earlier in this article
that the exchange of strategic (crucial)
knowledge is certainly not primarily linked to a science park is emphasised here.
The majority of the entrepreneurs would
be prepared to travel very long distances
for crucial information. Nevertheless, it
is interesting to see that in fact the R&D
contacts of firms at the High Tech Cam-

46%

onderzoek

The opportunities to enter into relationships and achieve lasting cooperative
links should be a characteristic of science
parks. From the list of location factors, it
would seem that this was one of the reasons for the companies at the two science
parks selecting their relevant locations.
As stated before, these relations do not
need to be strategic (most of the relations probably are not) and will often be
more of an orientation or informal kind.
We gave the entrepreneurs a number of
statements (table 1) to obtain more information on this.

Agree	
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figuur 1 ▶ Regional distribution of collaboration with other companies in the field of R&D, Bio Science Park, Leiden
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ty for profiling the company yielded more
or less the same picture. Unsurprisingly,
there is a marked negative relationship
with the former statement: those who
said for the first statement that knowledge
productivity is not encouraged were more
likely to say for the second statement that
being located on a science park is a good
way of profiling the company. With some
caution this might lead to the conclusion
that there are two target groups. One that
is merely interested in the image of the
park, thanks to - among others – the quality of the environment and the buildings
and the presence of high tech firms. The
second target group is interested in the
added value in term of linkages, (informal) exchange of information and services offered.
The (potential) role of the university
In the United Kingdom, 41% of the companies at science parks have a relationship
with a university or knowledge institution. In 90% of cases, this is a university or
knowledge institution in the area of the
place of business. This seems inconsistent with the results of the Dutch study,
but looking more closely it appears that

REGIONAL

NATIONAL

INTERNATIONAL

this mostly concerns no more than informal contacts. Only one-quarter of the relevant entrepreneurs report the existence of
strong relationships (ANGLE, 2003). The
limited number of structural, close relationships may perhaps be disappointing,
but the existence of an informal circuit at
science parks may, according to Capello
and Morrison (2005), produce substantial positive effects. They state that science
parks are particularly important for setting in motion spontaneous mechanisms
of knowledge transfer in a regional economy. Small businesses in particular may
benefit from this.
Also in the two Dutch cases cooperation
with the university is limited. On the
High Tech Campus, 29% of the respondents say that they work with the university. The figure for the Bio Science Park
is 42%. Nevertheless, entrepreneurs often see opportunities. With respect to the
university in concrete terms, respondents
were asked how much they valued the
various opportunities that the university
could offer to companies. The question
concerned the valuation and not the actual situation.

22 | september 2009 | Real Estate Research Quarterly

PNL09-RERQ-020-JACQ VAN DINTEREN.indd 22

02-09-2009 11:16:21

thema: eras special

figuur 2 ▶ Regional distribution of collaboration with other companies in the field of R&D, High Tech Campus, Eindhoven
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staff of companies located at the science
park
• Access to laboratories or clean rooms.
In addition, members of the International Association of Science Parks (IASP,
2007) yield the following figures:
• 65% of the parks utilise specific services
together with universities;
• 54% of the science parks share infrastructure (e.g. laboratories) with universities;
• 72% of the parks host university research teams; and
• a transfer office (industry liaison office)
is located on 27% of the sites.
In addition, “business incubators” are
frequently found on science parks, including professional support for start-up
companies. At the same time, special regulations may be in place for subsidies
and attracting risk capital.
Chiefly a real estate concept after all?
The general picture to emerge is that mutual strength and strategic relationships
are not essential to companies at a science
park. Looking at the international research
and the results of this study on two science

service

The two sites exhibit differences, with the
High Tech Campus again revealing that
interaction seems to play a somewhat greater role here than at the Bio Science Park.
The following opportunities are generally
valued more highly at the High Tech Campus than at the Bio Science Park:
• Opportunities for university staff to work
part-time in our company
• Academic training programmes for the

NATIONAL

onderzoek

The various aspects are listed below in
descending order of valuation:
• Opportunities for joint research with
the university - 60% (very) positive
• Access to libraries and information systems - 58% (very) positive
• Access to graduate students - 55% (very)
positive
• Opportunities for university staff to
work part-time in our company - 46%
(very) positive
• Contract research - 38% (very) positive
• Academic training programmes for my
staff - 34% (very) positive
• Access to laboratories or clean rooms 34% (very) positive
• Opportunities for part-time tuition given
at the university - 17% (very) positive.

REGIONAL
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parks in the Netherlands, what is of particular importance, is being able to work in
a specific environment that is advantageous for the companies involved, strongly
geared to knowledge as they are. These
advantages arise from the opportunity for
informal contacts, the opportunity to share
facilities and the presence of large numbers of knowledge workers (employment
market, opportunities for exchanges with
the university) and new graduates. What
is also worth noting is the difficulty of making generalisations about science parks
because the parks may be very different
from one another. In our study, the High
Tech Campus is an example of this, since it
seems that the cooperation between companies at the park and in the region is far
stronger than average.
In general, therefore, it would seem to be
far more a matter of a specific, local environment. Science parks will always have a
reason for existence because they can serve
a specific market segment. In this sense,
we can speak of a particular real estate concept. Naturally, the accommodation plays
a part in this but the environment on offer and the package of facilities are also far
more important than in other concepts.
What is crucial is the management and cus-

tomer orientation (think about customer
satisfaction surveys, proactive marketing,
etc.). With the concept and target group
described, the management must first and
foremost “take care of everything” in the
short term and have a good strategic vision
for the long term. The absence of such a
strategy is currently posing problems for
science parks in the United Kingdom and
leads to limited growth or none at all. Perhaps it is not more science parks that we
need, but better ones.
The author would like to thank Master’s students Chris de Vries and Anne van der Steeg
for their help in collecting and analysing data
for the studies on the Bio Science Park and the
High Tech Campus.
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statistics confirms delphi

Keeping up appearance
There is no quantitative need for new office space, and as new offices are still developed office markets become replacement markets: New buildings drive out bad
buildings. In December 2008, the Amsterdam office market comprised an available
supply of 1.2 million m2 office space, of which 60% was structurally vacant, meaning vacancy of the same square metres for three or more subsequent years.
By Hilde Remøy MSc, Philip Koppels MSc and prof. ir. Hans de Jonge

F

move to preferred office buildings, described by location and building characteristics.
Though the market is saturated, new buildings are continuously added to the stock,
attracting office users who leave their current accommodation.

service

Methodology
Based on existing building quality assessment tools and office user preferences
studies, we defined building and location
characteristics that are considered by office organisations searching for new office
space (Stichting REN, 1992; Venema and
Twijnstra Gudde, 2004; Rodenburg, 2005;
NVB, 2006; Louw, 1996; Korteweg, 2002).
A stated preferences study by means of a
Delphi study was conducted, testing the
theory of the existing literature (Remøy et
al., 2007). The characteristics confirmed by
the Delphi study were incorporated in the
Office Scan; a study of 196 office buildings
in Amsterdam assessed on-site and by studying construction drawings. 106 buildings
had some level of structural vacancy, while
55 buildings had a structural vacancy level
of 30% or higher. The building- and location- characteristics were subdivided and
measured as several variables and registe-

onderzoek

ollowing the current financial crisis
and the construction of new buildings, the vacancy is expected to
further increase. When looking for (new) office space, organisations consider buildings
and locations within geographically defined
markets. Though location characteristics are
important, eventually their choice depends
on building characteristics. This paper will
answer the following questions based on
the Amsterdam case: which office buildings
and locations are preferred by office users
and which have the highest structural vacancy? Is structural vacancy related to specific building and location characteristics?
As new office buildings are developed and
older buildings are left for preferred new
buildings, vacancy concentrates in the older
stock and structural vacancy occurs. In our
study, we focused on the Amsterdam office
market, comprising a stock of 5.7 million
square metres. As much as 1.2 million square metres of the office space in Amsterdam
is vacant (December 2008), of which 60%
is structurally vacant. Structural vacancy is
caused not only by a quantitative mismatch
but also by a qualitative mismatch in the
demand and supply of office space. In the
current replacement market, organisations
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red in a database containing extensive data
of each building. Building performance was
retrieved from the transaction- and supply- databases of DTZ. By connecting the
databases and applying logistic regression
analyses, the effects of specific building and
location characteristics on structural vacancy were revealed.
delphi study on user preferences
By conducting a Delphi study with a panel
of office accommodation experts, the importance of characteristics defined in existing
literature was tested (Remøy et al., 2007).
The Delphi ranking approach was applied,
consisting of two rounds of individual interviews and rankings of the characteristics. In
the second round, the panellists could revise their ranking towards concordance with
the panel. The expert panel consisted of 18
experts from different disciplines and with

significant knowledge of office users’ preferences. The panellists were asked to rank
the building- and location- characteristics
according to the office users’ preferences.
After two rounds, a strong agreement was
reached on the building characteristics rankings. The top three characteristics did not
swap places in the ranking from the first
round to the second round. The three most
important characteristics were car parking,
exterior appearance and space efficiency.
Of the location characteristics, accessibility
by car and status were found to be the two
most important. The panels’ agreement on
the location characteristics was less strong
than for the building characteristics, but
also did not change very much from the
first to the second round, which means that
further polling is futile. In the first round of
the Delphi interviews, the experts were also
asked to comment and argue their own ran-

TaBLe 1 ▶ BUildinG and location characteristics ranKed in the delphi stUdY

Layout ﬂexibility
Interior appearance
Comfort
User recognisability
Technical state
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1
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Locations with high structural vacancy
The association between structural vacancy
and location characteristics was first studied
by correlation analyses and uni-variable regression analyses. The level of structural
vacancy differs between different locations
in Amsterdam (fig 1). Most structurally vacant office space is found in Telepoort, Amsterdam South-East and the city centre. The
structural vacancy in Telepoort and Am-

sterdam South-East is more visible than in
other locations, because of their monofunctionality. In Telepoort, effort has been made
to redevelop the location and renovate the
office buildings, but the location is still monofunctional. Renovations of this kind seem
to have influence only immediately after the
renovation, making a first five years lease
possible. In Amsterdam South-East, the
area around the Amsterdam Arena and the
train station has been redeveloped, but this
has had no influence on the southern part
of the area. On the contrary, the relatively
new buildings near the Arena (completed
after 2000) now also experience vacancy after the first lease-periods are ended.
The idea of malfunctioning monofunctional office locations was confirmed in
interviews that we held with office market
experts in 2006 (Remøy, 2007). The reason
for malfunctioning was sought not so much

m2 structural vacancy
2.000 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 50.000

onderzoek

FIGure 1 ▶ strUctUral VacancY shoWn as sQUare metres per location
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king. In this round, it was stated that even
though accessibility by car is still considered
the most important location characteristic,
the importance of the locations status and
facility level is growing. Interestingly, when
asked which location characteristics, if any,
may be related to structural vacancy of office buildings, low status and low amount
of facilities in the area were mentioned, and
not accessibility by car.

50.001 - 100.000
100.001 - 203.479

accessible by public transport and with urban facilities such as cafés, shops and restaurants within walking distance.
Most of the office locations in Amsterdam
are well accessible by car and public transport, and in the analyses we found no significant association between accessibility and
structural vacancy. A significant correlation
was found between structural vacancy and

service

in the organisations’ appreciation of the location, but in the employment market and
the employees’ appreciation. Well-educated
employees are scarce, and high wages are
not enough to convince employees to take
on a job, hence secondary benefits are important. One of the secondary benefits that
are important to young, highly educated
employees is a safe working environment,
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the amount of square metres of office space
in the area, while a negative association was
found between structural vacancy and the
level of facilities in the location, confirming
the idea of structural vacancy concentrating
in monofunctional office areas.
The Delphi study found status the second
most important location characteristic, next
to accessibility by car. In the Office Scan, the
status of an area was determined by several
variables describing the public space and
the type of activities taking place in the location. The status of the location was found
to influence the odds of structural vacancy
significantly. The presence of industry and
logistic distribution services in the location
is associated with a high level of structural
vacancy, and also the presence of graffiti
and litter on the site.
The Office Scan
The association between structural vacancy
and buildings characteristics was first studied by correlation analyses and uni-variable regression analyses. The uni-variable
analyses showed that structural vacancy
concentrates in office buildings that were
constructed between 1980 and 1995. This
finding surprised us, as we would have expected to find more structural vacancy in
the older part of the stock. The importance
of parking, appearance of the building, and
the space efficiency and flexibility of the layout was confirmed in the office scan; represented by the ratio of square metres office
space per parking place, technical quality of
the façade and the structural grid of the building. The buildings appearance was studied
as several separate variables, including façade material, and technical, specific architecture, monumentality and building height.
The façade material and technical quality
have an effect on the structural vacancy of
the building. Even for buildings newer than
1995, poor façade quality significantly increases the odds of structural vacancy!
The variables that were studied were incor-

porated in the logistic regression model,
using any level of structural vacancy as outcome variable. Developing the model, variables were added that are associated to user
preferences according to the Delphi study
and that were found significant in the univariable analyses. Interaction variables defined by the product of two independent variables were tested and added to the model.
The model was developed with the aim of
explaining structural vacancy using as few
variables as possible. During this process,
variables were discarded that had a negative
or no influence on the fit of the total model
(Hosmer and Lemeshow, 2000).
The model was developed using a forward
stepwise method and adding the variables
by blocks. First, the building variables were
added, in the second block the location variables were added, and in a third block,
interaction variables were added. The fit
of the models was tested by using a backward stepwise method, and also by adding
the location variables in the first block and
the building variables in the second block.
The resulting models did not change significantly.
Conclusions and reflections
To a great extent this study, by means of the
regression model, confirmed the outcome
of our Delphi study, as especially parking
and status were found important for predicting structural vacancy. The most important location characteristic from the Delphi
study was accessibility by car. This variable
was not found important in the Office Scan,
while the regression model shows the importance of a mixed-use area, as the odds
for structural vacancy will increase with the
number of office buildings, and decrease
with the number of shops. These findings
are explained by the fact that most office locations in Amsterdam are well accessible by
car. Accessibility may still be important, albeit as all locations are well accessible, other
characteristics become more important.
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-1.340

.683
.519

-2.397
-1.052
-2.542
.021
-.084

1.147
.458
1.426
.011
.039

21.428
-1.372
.638
-2.180
1.802
-.800
3.153

15195.060
1.002
.981
1.132
.754
.714
1.214

.010
.114
.212
3.476

.001
.034
.066
1.783

.077
.390
.681
6.777

.092
.122

.012
.027

.688
.554

2.490
9.181

.547
1.828

11.322
46.094

.071
.235

.011
.040

.485
1.398

1.607
.262

.421
.095

6.131
.724

.091
.349
.079
1.021
.920

.010
.142
.005
1.000
.852

.861
.857
1.287
1.043
.993

2.022E9
.254
1.893
.113
6.063
.449
23.403

.000
.036
.277
.012
1.384
.111

.
1.808
12.936
1.039
26.560
1.821

most important characteristics in the Delphi
study. Described in the Office Scan as façade
quality and façade grid, these variables were
revealed to have a high influence on the
odds for structural vacancy, confirming the
outcome from the Delphi study, proving the
importance of layout flexibility and exterior
appearance. When all the variables were added to the regression model, it showed that
the odds of structural vacancy increases if

service

Following the results of the Delphi study,
the location characteristics were expected to
have a higher influence on the regression
model. However, when (re)locating, organisations make decisions in a hierarchical
order, starting with location (Koppels et al.,
2009) and then choose a building based on
physical building characteristics. The buildings exterior appearance and layout flexibility were ranked as the second and fourth

OddS 95.0% C.I.FOr
raTIO eXP(B)
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TaBLe 2 ▶ loGistic reGression model
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the number of parking places increases,
while the Delphi study and the uni-variable
analysis concluded the opposite. The swap
took place as location characteristics were
added to the regression model. Monofunctional office locations and locations with
distribution and industrial functions have
more parking places per square metre office
space than other locations. In this case, the
location characteristics are more important
than the amount of parking.
From this study, we conclude that monofunctional office locations and locations
with a mix of offices, distribution and industrial activities are more prone to structural vacancy than other locations. Nonetheless, this kind of locations is still being
developed. Structural vacancy of office buildings in monofunctional office locations is
problematic, as there are few possibilities
for coping with it. Transformation of structurally vacant office buildings into housing
has been suggested as a way of coping with
structural vacancy and is an outcome for
coping with office buildings that are struc-

turally vacant because of building characteristics. However, transformation is problematic in monofunctional locations, as it
would only be possible as part of a location
transformation (Muller et al., 2009). Future
development of mixed-use locations is advisable, as these locations have less structural vacancy and moreover office buildings
in mixed-use locations may be transformed
or redeveloped independently. Structural
vacancy in existing monofunctional office
locations represents a problem that is currently being studied.
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LOCATION and building

Economic value of image
The standard theory of office location hypotheses, that office organisations are
heavily dependent on face-to-face contacts between its own personnel and their
counterparts in other office firms and their clients. Nevertheless, the importance of
the image of the neighbourhood and building has long been recognised in real estate literature and is often referred to as the “right address”. This study examines, in a
hedonic framework, the importance of neighbourhood and building image for office
firms. The results indicate that the image of the neighbourhood and building has a
strong influence on the site selection and building choice of office organisations.
By Philip Koppels MSc, Hilde Remøy MSc and prof. ir. Hans de Jonge

service

mic activities increase at a location.
In addition to the urban economies of scale
Archer (2003) considers presentation or
image effects as important location factors.
Image is an important signal in product
marketing when the price of the service is
relatively easily determined while the quality of the service is not, as is the case with
many office services. Consequently, office
firms engage in a multitude of activities to
establish favourable recognition. Selection
of site and building is one dimension of this
strategy (Archer and Smith 2003). A firm
may be known by its neighbourhood, “by
the company it keeps” or by the building it
occupies. In effect the location and building
choice might influence the marketing costs
of an office firm. The importance of image
effects has long been recognised in real estate literature and is often referred to as the
‘right address’. Image may also be important
for recruiting and retaining employees. Archer (2003) notes that the ‘quality’ of the location may influence (prospective) employee

onderzoek

I

n the field of real estate an often heard
statement is that the rent level and the
asset price of office properties are determined by “location, location and location”.
The chosen location is assumed to influence
the profitability of the office organisation
and this should result in increased willingness to pay, expressed in rent levels and asset
prices, for locations with preferred characteristics. An important location aspect for office organisations are the opportunities for
face-to-face contacts (Coffey and Shearmur
2002). By congregating in space, office firms
facilitate face-to-face contacts and minimise
formal and informal transaction costs, which
generates production efficiencies. Together
with other ‘external’ efficiencies related to agglomeration effects this explains why office
functions still remain among the most centralized of urban activities. In most discussions of agglomeration effects, the term is
synonymous with urban economies of scale,
referring to a host of potential ‘external’ efficiencies that result as the number of econo-
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perception about the company; an important
concept in ‘employee branding’.
Data and study area
This study considers Amsterdam, by far the
most important office market in The Netherlands. The total amount of office space
is estimated at 5.7 million square meters
lettable floor area, 13 percent of the national
total (Bak 2007). A typical feature of the Amsterdam office-market is its dispersed spatial
pattern. There is no predominant Central
Business District (CBD), but there are quite a
number of decentralised office locations and
dispersed office buildings.
A sample of 172 office buildings was obtained
from the DTZ Zadelhoff lease transaction
database. Buildings were selected on basis of
the availability of lease transaction data in the
period 1996-2007. Only buildings that were
originally developed for office activities and
were developed since 1950 were included in
the sample. Supplementary lease transactions for the selected buildings were obtained
from additional office lease transaction databases (Strabo and Dynamis). Due to possible
data inconsistency between the various databases a stringent filter was applied to ensure
no duplicate lease transactions were added.
In total 517 unique transactions, with a minimum lease size of 500 square meters were
identified. This minimum size was used because real estate agents in the Netherlands
consider office lease transactions below 500
meters a very distinct segment.
Methodology
To determine the value of specific location
and building features a hedonic office rent
analysis was performed. Hedonic price models have been widely utilised to analyse the
relationship between the bundle of office
property features and the observed market
price; usually rent per square meter. Hedonic price models can be used to unravel the
willingness to pay, or to separate the contri-

Figure 1 ▶ Spatial distribution
office buildings

5 km

10 km

office propertys © Amsterdam, Geo en Real Estate
information TU Delft, Real Estate & Housing

bution of each property feature to the rent.
In its most simple form the hedonic price
technique has an equation whereby the rent
is the dependent variable and the property
features are the independent variables:

Whereby Ri represents the rent paid per
square meter lettable floor area for observation, i, β0 is the constant, and βn are the
coefficients of the various property features,
which are denoted by Pi. 			
Independent variable selection
The model was built up in a hierarchical
manner (block-wise regression) to determine the influence of various groups of independent variables. In the first block, year
dummy variables were added to the model.
Due to the long time period, from 19962007, temporal changes have to be taken
into account; year dummy variables are expected to capture changing market conditions and inflation. The location and building
variables were selected on basis of previous
hedonic office rent studies, building quality
assessment tools and a Delphi-expert panel
conducted in 2007 (Koppels 2007; Remøy
2007). A large variety of independent varia-
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service

Results
In the third block, variables that are assumed
to capture neighbourhood image effects,
such as the quality of the built environment,
the type of neighbours and availability of worker amenities were added to the model. The
adjusted R square changed significantly and
increased from 0.32 to 0.49. Employment
for logistic and industry activities, considered less desirable neighbours, have strong
negative effects on office rent levels.
Table 1 : Hedonic results
The three variables that relate to the quality
of the built environment, land use for public
squares, parks and watercourses, reveal the
expected signs, but only the land use for watercourses has a significant positive effect on
rent values. And in fact, this may be related
to the historic centre of Amsterdam, which
is famous for its historic canals, and has nothing to do with the quality of landscaping.
Interesting to note is that the variable for
the travel time from the office building to
the nearest highway has become significant
and reveals the expected negative coefficient;
indicating decreasing rents with increasing
travel time. This indicates that if one controls
for the quality of the urban environment,
travel time to highway exits counts. Furthermore, the variable relating to the density of
financial and business employment has also
become significant; signifying higher rent
levels with increasing density. All variables

onderzoek

Interpretation of the coefficients
The natural logarithmic nominal rent (base
contract rent) per square meter was used as
the dependent variable. In many cases the
independent variables were also transformed logarithmic. This is the case if decreasing marginal effects were anticipated. It is
important to note that the interpretation of
coefficients depends on the functional model form. In the instance where both the
dependent variable and independent variable are log-transformed, the relationship is
commonly referred to as elastic in econometrics. In a regression setting the coefficient
represents the percentage change in the dependent variable if the independent variable
increases by one percent. An observed coefficient of -0.035 for the variable ‘Highway’,

a log-transformed variable, signifies that a 1
percent change in the travel time will result
in a 0.035 percent decrease in rent, everything else equal. A coefficient of 0.094 for
the dummy variable ‘garage’ indicates that
a garage adds 9.4 percent to the rent level,
again assuming that everything else remains
equal. The coefficient for an independent linear variable such as the number of parking
lots (ParkingLots) can be interpreted as the
percentage change in the rent level if the independent variable increases with one unit.

thema: eres-special

bles have been previously included in hedonic office rent studies. The most frequently
used building variables are: age (transaction
year minus construction year), the number
of floors and the building size. By far the
most frequent used location variable is the
distance to the central business district, followed by variables relating to the office activity density, the distance to highways and
the proximity to the train stations. In total,
22 independent variables relating to the characteristics of the location and building were
included in the analysis. The variables were
added in blocks in accordance to their hypothesized influence on rent levels. In the third
and fifth block variables that are presumed to
capture neighbourhood and building image
effects were added to the model. The second
and fourth block contain variables that are
considered important determinants of rent
levels, but do not relate to image effects. All
variables were measured at a 500 meter radius around the office building based on what
is commonly accepted as walking distance.
Variable descriptions are reported in the appendix and the results of the regression analysis are reported in table 1.
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taBeL 1 ▶ HedONIC reSuLTS
BLOcK 1
varIaBLes
(Constant)
IC Station
Highway
Metro
EmplFinBus
EmplLogistic
EmplIndu
Water
Squares
Green
Facilities
Garage
ParkingLots
Age
CladdingNatural
CladdingGlass
CladdingMetal
CladdingBrick
Floors
SqFloors
Logo
ReceptionArea
ReceptionSpat
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Model summary
R
R Square
Adj R Square
Std. Err.
F
Sig.
Change statistics
R Change
F Change
Sig. F Change

B
4,802

0,081
0,126
0,230
0,387
0,459
0,405
0,381
0,249
0,275
0,302
0,265

BLOcK 2

stD. err.
0,044 ***

0,061
0,061
0,063
0,059
0,060
0,055
0,058
0,061
0,063
0,060
0,061

**
***
***
***
***
***
***
***
***
***

B
5,738
-0,059
0,007
-0,105
0,006

0,069
0,162
0,268
0,417
0,481
0,438
0,387
0,275
0,302
0,329
0,289

BLOcK 3

stD. err.
0,255 ***
0,020 ***
0,014
0,016 ***
0,018

0,056
0,056
0,058
0,054
0,055
0,051
0,053
0,056
0,057
0,055
0,056

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

B
5,532
-,074
-,053
-,057
,091
-,077
-,049
,014
,002
,004
,012

stD. err.
,229 ***
,018 ***
,016 ***
,016 ***
,017 ***
,012 ***
,009 ***
,004 ***
,003
,003
,004 ***

0,072
0,117
0,256
0,392
0,440
0,424
0,357
0,262
0,266
0,327
0,268

0,048
0,049
0,050
0,047
0,048
0,044
0,046
0,048
0,050
0,047
0,049

0,449
0,201
0,184
0,266
11,482
0,000

0,580
0,337
0,317
0,243
16,827
0,000

0,717
0,513
0,493
0,209
24,666
0,000

0,201
11,482
0,000

0,135
33,855
0,000

0,177
29,693
0,000

**
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Dependent variable Ln rent per square meter * signiﬁcant at the 90 per cent level** signiﬁcant at the 95 per cent level
34 | september 2009 | Real Estate Research Quarterly

PNL09-RERQ-031-KOPPELS.indd 34

02-09-2009 11:16:57

thema: eres-special

BLOcK 4

BLOcK 5
stD. err.
0,214 ***
0,017 ***
0,015 **
0,015 ***
0,017 ***
0,011 ***
0,008 ***
0,004 ***
0,003
0,002
0,004 ***
0,021 ***
0,013 ***
0,011 ***

0,090
0,121
0,250
0,390
0,428
0,426
0,368
0,288
0,259
0,339
0,288

0,045
0,045
0,047
0,043
0,045
0,041
0,044
0,045
0,047
0,045
0,046

**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

B
5,324
-,020
-,035
-,045
,063
-,054
-,039
,009
,001
,002
,017
,094
,038
-,031
,132
,079
,064
-,016
-,002
,000
,085
,038
-,023
0,063
0,126
0,237
0,372
0,420
0,403
0,351
0,277
0,250
0,329
0,284
0,812
0,660
0,637
0,177
28,169
0,000

0,072
28,040
0,000

,075
11,741
0,000

vIF
3,619
2,121
1,747
2,843
2,231
1,821
1,838
1,885
1,657
1,803
1,640
1,575
1,530
2,168
1,861
1,985
2,156
14,535
13,342
1,284
2,509
2,532
2,012
1,997
1,886
2,192
2,075
2,515
2,270
2,096
2,016
2,149
2,044

service

0,765
0,585
0,565
0,194
28,654
0,000

stD. err.
,234 ***
,018
,015 **
,014 ***
,015 ***
,011 ***
,008 ***
,004 **
,003
,002
,004 ***
,021 ***
,012 ***
,010 ***
,028 ***
,030 ***
,029 **
,028
,005
,000 **
,018 ***
,015 ***
,016
0,041 *
0,042 ***
0,043 ***
0,040 ***
0,041 ***
0,038 ***
0,040 ***
0,042 ***
0,043 ***
0,041 ***
0,042 ***

onderzoek

B
5,535
-0,076
-0,034
-0,046
0,063
-0,067
-0,040
0,018
0,001
0,002
0,014
0,138
0,050
-0,030

*** signiﬁcant at the 99 per cent level
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taBeL 2 ▶ VArIAbLe deSCrIpTIONS
varIaBLe
FOrM
DePenDent varIaBLe
Dependent variable
Rent
Ln
Independent variables
IC Station
Ln
Highway
Ln
Metro
Ln
EmplFinBus
Ln
EmplLogistic
Ln
EmplIndu
Ln
Water
Ln
Squares
Ln
Green
Ln
Facilities
Ln
Garage
ParkingLots
Linear
Age
Ln
CladdingNatural
CladdingGlass
CladdingMetal
CladdingBrick
CladdingCom
Floors
SqFloors
Logo
ReceptionArea
ReceptionSpat
CladdingGlass

Continuous
Continuous
Dummy
Continuous
Continuous
Dummy

Linear
Squared
Ln
Ln

Measure

DescrIPtIOn

Continuous

Base contract rent (€) per square meter lettable ﬂoor area

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Dummy
Continuous
Continuous
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Reference

Distance along the road network to the nearest Intercity Station.
Travel time by car to the nearest highway entry/exit.
Distance along the road network to the nearest metro station or tram stop.
Financial and Business services employment in a 500 meter radius.
Employment in logistics and transport services in a 500 meter radius.
Employment in manufacturing activities in a 500 meter radius.
Water land use measured in grids of 10 m * 10 m in a 500 meter radius.
Squares land use measured in grids of 10 m * 10 m in a 500 meter radius.
Public park land use measured in grids of 10 m * 10 m in a 500 meter radius.
Number of shops for daily essentials, restaurants and pubs in a 500 meter radius
Dummy variable that indicates if covered deck parking is available.
Inverse of number of parking lots divided by total square meters of the building.
Development or renovation year minus the year of transaction.
A dummy variable that indicates natural stone cladding (e.g. marble and granite).
A dummy variable that indicates glass cladding.
A dummy variable that indicates metal cladding.
A dummy variable that indicates that the façade is made of bricks.
A dummy variable that indicates that the façade is made of composite
or synthetically materials.
The number of ﬂoors of the building.
The squared term of the number of ﬂoors of the building.
Dummy variable that indicates if a company logo is present on the façade.
The percentage of the ﬂoor area dedicated to the reception area.
Variable deﬁned as reception area divided by the reception height.
A dummy variable that indicates glass cladding.

were again logarithmic transformed.
From the fourth block and onwards variables
describing the building were added to the
model.
In the fifth block, a large number of building variables were added to the model, all
relating to image and user recognisability effects. All variables relate to the exterior of the
building. Five façade material types were distinguished; natural stone (marble and granite), glass, metal, brick facades and facades
made of composite or synthetic materials,

whereby the dummy indicating composite
or synthetic materials indicated as the reference category. The coefficients of three of
the four included dummies illustrated the
expected pattern. However, the dummy variable indicating brick facades exhibit an unexpected negative coefficient, indicating that
brick facades are valued less than composite
or synthetic facades, which is not very likely
and the variable is not significant either. The
linear and quadratic variable for the number
of floors revealed decreasing rent levels up to
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ding.

anite).

DTZ Zadelhoff, Dynamis and VTIS
National Road Database
NAVTEQ
National Road Database
LISA
LISA
LISA
CBS
CBS
CBS
Locatus
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork

service

three floors and increasing rent levels from
the fourth floor up. However, it should be
noted that the linear term is not significant
at the 90 percent level. The dummy variable
that indicates if a company logo is present on
the façade is significant and has a positive
coefficient. The size of the reception area in
comparison to the total floor area of the building is significant and displays the expected
sign. Various authors have included a variable measuring the share of common space in
relation to the building size (Brennan 1984;

Discussion
The theoretical part of this paper argues that
the site selection and ultimately the office
building choice might induce productivity
efficiencies. Two aspects were distinguished:
urban economies of scale and presentation
or image effects. Variables that are assumed
to capture these effects can explain 64 percent of the office rent variations in Amsterdam. The explanatory power of the model
is satisfactory in comparison with other hedonic office rent studies; adjusted R squares range from 0.23 to 0.93 (Brennan 1984;
Slade 2000).
Simply looking at the added explanatory
power of the various regression blocks,
one could conclude that image is considered the most important location criteria. In
the third and the fifth block variables are
added to the model that relate to image effects. The two blocks together increase the
adjusted R square with 0.25. In the second
and the fourth block variables that relate to
urban economies of scale, accessibility and
functional decrease (captured by the ‘age’ variable) are added to the model and increase
the adjusted R square with 0.21. However,
this interpretation is too simple. Although
the analysis reveals that office firms value
presentation and image effects to a large
extent, it is difficult to distinguish the separate effects for urban economies of scale and
image effects. This is especially true for location variables. For example, the density of
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Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork
Fieldwork

Frew 1988; Bollinger 1998; Slade 2000; Oven
2006; Ozus 2009). It is believed to serve as
a proxy for overall building quality. A higher
percentage of common space might indicate
a more prestigious office building. The spatial dimension of the reception area was not
significant, but again the observed sign of
the coefficient was plausible. The inclusion
of all variables in the fifth block increased the
adjusted R square from 0.57 to 0.64.
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financial and business services is thought to
capture face-to-face contacts opportunities,
but also provides an indication of the kind of
neighbours, which relates to image effects.
However, the building variables added in
the fifth block evidently relate to the exterior
and interior appearance of the building and
are considered related to image effects. The
significance of these variables confirms the
importance of image for office firms. Office
users clearly value the “aesthetic” qualities
of office building and are willing to pay for
them. This was also confirmed in a previously performed Delphi-panel study among real
estate experts (Koppels 2007; Remøy 2007).
The experts were asked to rank building and
location characteristics according to their
perceived importance for office users. In this
study exterior building appearance was ranked as the second most important building

characteristic (car parking facilities were
considered the most import property characteristic). Furthermore, user recognisability
was ranked third and interior appearance
was ranked fifth or sixth (depending on the
tenants’ profile).
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DECIDING ON MEGA MALLS

Power positions in two initiatives
Due to changes in Dutch retail planning policies, the interaction between public
and private actors is an important determinant of the decision result. Making the
decision making process and the power positions explicit, will lead to a better understanding of how interactions between actors contribute to the decision result.
In this study, these power positions are analyzed by reconstructing decision making
processes of two (Dutch) retail development initiatives for Mega Malls in out-oftown locations.
by ir. ing. Ingrid Janssen

service

a few times. The most important addition
concerning retail planning is the adopted
motion of Van Bockhove (TK 2004-2005,
29 435 nr. 121) that argues that new retail
locations may not be at the expense of the
existing retail structure. Also this motion
led to guidelines jointly compiled by the
regional government in order to set minimum requirements for new out-of-town
retail developments in terms of branches
and scale. The introduction of the final
version of the national policy document
on spatial planning, the so called “Nota
Ruimte” (2006), gives room to the real
estate development industry to obtain a
dominant position. There are already several examples of new out-of-town retail
plans initiated by market parties. With
the new legislation they search for ways
to get (political) support for their plans.
Because of a lack of a firm planning policy on a national or regional level, power
positions within negotiations on a local
policy level have become increasingly
important. The purpose of this paper is
to get more insight into the way power

onderzoek

In the Netherlands, the development
of out-of-town shopping areas has been
restricted for a long period. That is why,
compared to other European countries,
large retail concepts like factory outlets,
big boxes and retail parks were almost
absent in the retail structure (Jeanette
Walen, 2005). With the introduction of
the first version of the newest national
policy document on spatial planning
(VROM, 2001), the Dutch government
decided to relax restrictions for all branches to invest in out-of-town locations.
Also, with this new policy the responsibility for planning decisions is deputed to
the local governments. When the (expected) effects of a development go beyond
the boundaries of the municipality, the
regional government has a steering role.
With this new legislation the Dutch government tries to stimulate innovation in
the retail landscape and to anticipate the
rapidly changing retail system. After the
new national policy document on spatial
planning was discussed by the Dutch Lower Chamber, the document was adjusted
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positions influence decision making on
the planning of new out-of-town retail
facilities. More specifically we will look
at two recent initiatives to build a large
enclosed shopping mall (up to 100.000
sq. m.) in the periphery of a small Dutch
city (Geldermalsen, 26.000 inhabitants)
and a middle sized Dutch city (Tilburg,
200.000 inhabitants). Both concepts are
initiated by developers and are unique
for Dutch standards.
A classification of power
To understand the decision making process within each decision round, insight
into the power relations between actors is
important. In order to find a way to classify different kinds of power that are relevant in retail planning decisions, we take
a closer look to the aspects of power and
the conditions in which power becomes
more critical. Table 1 summarizes various
forms of power compiled in pursuance of
a literature review1.
An important condition for power to
appear is the degree to which interests
between actors are conflicting. The more
conflicting, the more power will determine the decision making process. Interests can diverge without conflicting
each other. For example, a developer’s
main interest with the development of
a new out-of-town shopping centre is to
realize a profitable project in terms of
money. At the other hand, a municipality
can reinforce its economic position with
the realization of the same project. When
the interests of actors harmonize, actors
are much more willing to co-operate than
in a situation of conflict, despite a strong
power position of one of the actors. The
first form of power occurs in a situation
that “no power” appears due to harmonizing interest, cooperation without necessary negotiation.

TabLE 1 ▶ Forms of power
Form of power
1
2
3
4

No power
Formal power
Power by resources

Social power

Aspects of power
authority
availability of resources
capital
land
knowledge
etc.
a. impatience
b. outside options
c. asymmetric information
d. future obligations

When in an imaginable situation two actors are willing to co-operate, in most situations actors still have to negotiate on topics
such as the scale, feasibility and concept of
the project. Within these types of negotiations, one may expect that power plays an
important role. To realize a new shopping
centre different resources have to come
together. Typical resources in this kind of
negotiation processes are knowledge, capital, land, goodwill, etc. The availability
of resources enforces the power position
of actors involved in a negotiation. In the
classification of power used in this paper,
this type of power is defined as “power by
resources”.
Another type of power can be explained as
“formal power”. In the case of planning
decisions, formal power is applied to the
position of governments since their power
position is mostly dominated by the availability of authority. Formal power is laid
down in rules and legislations.
Besides resources and authority other aspects may also influence power. This “social power” comes in many different forms.
Of interest in the context of this study are:
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Developer: MAB Development
130.000 sq. m. (100.000 retail)
Expected amount of visitors each year: 8 till 11,5
million
Retail and leisure functions
Location: junction “Deil” in the centre of the
Netherlands.
Initiative started in 2002
Plan failed in 2005 because it did not get regional political support.

future, consensus is reached more often.

service

Two initiatives for a mega mall
Data for the reconstruction of the two
decision making processes was collected
by interviews and through desk research
(see e.g. EIM, 2008; Goudappel Coffeng,
2004 and Haskoning, 2008). Both initiatives failed in different stages of the
planning process. In table 2 the most
important features of both projects are
compared.
While reconstructing the decision making processes of the two initiatives, we
see similarities as well as differences. In
figure 1 the decision rounds as well as
the actor constellations are illustrated for
each project. In both cases the initiative
was taken by a private developer. Based on
new market insights they believed in the
introduction of a – for Dutch standards
– new retail and leisure concept with a region exceeding radiation. In both situations there was no clear frame of reference
laid down by the province that prohibited
the realization of a mega mall in advance.
Given these circumstances, both develo-

onderzoek

• Impatience: Negotiating actors benefit
from a fast negotiation process. If one
actor experiences more disadvantage
from a delay in the negotiation process
than the other, the power relation is influenced.
• Outside options: Sometimes a negotiation process can be undermined by
one or more parties having alternatives
which can take away the necessity to
reach an agreement with other parties.
These so-called outside options can
cause negotiation processes to be cancelled prematurely if the alternative is
sufficiently attractive for at least one of
the negotiating parties.
• Asymmetric information: Asymmetry
in relevant knowledge between parties
influences power position. An actor
that is not fully informed might settle
for less than one that has information
on all relevant negotiation-specific aspects. The transfer of knowledge – for
example of unknown motives – makes
negotiations less efficient.
• Future: When the temporarily partnership between the parties is expected to
be continued, or to be repeated in the

Developer: Development and McMahon Development Group
80.000-100.000 sq. m.
Expected amount of visitors each year: 5,2 till
7,8 million
Retail and leisure functions
Location: Former military site in the North of
Tilburg, near by the exit of highway
Focus on sustainability (cradle to cradle)
Initiative started in 2007
Plan failed because majority of citizens voted
“no” in referendum in June 2009.
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Table 2 ▶ Features two initiatives Maga Malls
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pers saw chances for the introduction of
their concept and got support from local
governmental executives.
During the second decision round, the
aim was to get broad political support.
This means that the local authorities had
to approve the plans. The decision making processes for both cases differ on
this point. In the case of NL-C a feedback
group was installed to advice the local
government.2 Although it looked like a
feedback group would also contribute to
gaining support, for different stakeholders that were part of this group, installing a feedback group also contributed to
larger discrepancies between the developer and the local government. Because
the developer was not a member of the
feedback group, he was maneuvered in a
waiting position.
The third decision round differs completely for both cases. In Geldermalsen the
province still had to approve the plan by
reserving space in the revised structure
plan. This formal procedure of decision
making, gave room for informal (lobbying) processes. As decision making
within a municipality proceeds democratically (several political parties are
represented in the town council as well
as in the provincial council), the positive
decision of the town council was followed up with a negative decision by the
province. Looking back at the process,
environmentalists, retail organizations
and neighboring cities came with new
information and viewpoints towards the
province to actively influence their standpoint. In Tilburg decision making and
information gathering mostly took place
by the Board of Aldermen in co-operation
with the developer. They jointly commissioned consultants. Communication and
information exchange between the de-

veloper / Board of Aldermen on the one
hand and the City Council on the other
hand goes structured and along clear
agreements. Nevertheless, there was discord between stakeholders. A referendum
among citizens should lead to the final
decision. During the referendum (4th of
June, 2009) a small majority (53%) of the
citizens of Tilburg voted against the mall.
Since the City Council promised earlier to
reconcile to the result of the referendum,
all procedures concerning Tilburg Mall
were quit short after the referendum.
Analysis of power positions
Knowing the different aspects of power,
we will now explain how these aspects
manifest during the decision making
processes. We will see that power positions change during the decision making
process. In the first decision round the
interests of the developer and local governmental executives were coherent.
In both cases developers got the support from local administrators what led
to co-operation. With the introduction of
new actors with diverging interests, this
situation changed. As from this point onwards, the decision making process has
become a local political matter where
information gathering and mutual influence play an important role. The power
position of the developer, which initially
seemed to be strong (he initiated the project and also has got the capital as well as
the knowledge to carry out the project),
decreased during the process of decision
making. In all decision rounds formal power is the most apparent form of power.
Depending on the decision round, formal
power is used by the Board of Aldermen
(when signing an intention agreement),
the City/Town Council (when approving
the proposal), the Province (when rejecting the proposal in case of NLC) or
the citizens (when voting against the pro-
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FIGURE 1 ▶ Reconstruction of the decision making processes

NL.C Geldermalsen
2007

Initiative

2002

Tilburg Mall

developer

developer

Decision result: feasible new retail concept

Round 1

2003

2008
representatives
local
government

developer

representatives
local
government

developer

Decision result: support from local executives. Location selection

2004

2007/2008
Board of
Aldermen

Round 2

Board of
Aldermen
developer

Feedback group

developer

City
Council

Town
Council
advisors (I)

advisors (II)

advisors (I)

neighboring
cities

2005

2009
interest
groups

developer

local
government

developer

citizens

province
advisors (II)

Decision result: regional political support

interest
groups

Decision result: social support

a form of power did show up when the
feasibility study for Tilburg Mall was finished. Because of the high financial risks
for the local government, the developer
and local government agreed on the developer’s (financial) contribution to infrastructural improvements and public
transport necessary for the realization of
Tilburg Mall.

service

posal in case of Tilburg Mall).
Because in both case studies the process
of decision making stopped in an early
stage, the building process could not start
and resources necessary to build the mall
could not be exchanged. Also the developers did not already own (pieces of ) land
by which they could strengthen their
power position. “Power by resources” as

Round 3b

Round 3a

local
government

neighboring
cities

onderzoek

Decision result: local political support

Real Estate Research Quarterly | september 2009 | 43

PNL09-RERQ-039-INGRID JANSEN.indd 43

02-09-2009 11:17:14

Another important aspect of power that
appeared was asymmetric information.
In the case of NL-C, retailers were represented in the feedback group that
decided in favour of the new shopping
mall. In the next decision round, when
the province had to make space in its revised structure plan, the same group of
retailers expressed themselves against
the proposal. This is partly caused by the
interpretation of the effects the mall will
have on the economic position of existing
retail facilities. Information regarding effects was brought into the decision making process at different stages. Besides,
the interpretation of this information depends on the interests of the actor. Established retailers will attach great importance to scenarios that threaten their own
competitive position. While new to settle
retailers will interpret the same information in the opposite way and see it as a
chance for running a new business.
Outside options played also a role in at
least one decision analyzed. The province
of Gelderland had outside options when
she had to decide to reserve space in the
revised spatial plan. There was no support for the realization of a shopping
mall at the location proposed by the government of Geldermalsen and developer
MAB. The Province of Gelderland preferred other, in their opinion more suitable,
locations near the junction Arnhem-Nijmegen because economic activities are
more concentrated in this zone.
When analyzing the two case studies
no further evidence was found that also
other aspects of power appeared. Future
obligations and impatience did not play
a major role in the decision making process.
Conclusions and discussion
The research question that was addressed
in this paper was whether private parties

dominate local retail planning decisions
since the responsibility for planning decisions in the Netherlands is disputed to
local governments. The answer to this
question has to be nuanced. Since developers are the initiators for new retail
concepts, it would be likely to suppose
that these developers dominate planning
decisions. However, when a particular
plan has to be approved by local government, the formal decision process weakens the position of the developer. The
two initiatives studied in this paper were
not convincing enough to get full support
from local political parties and other interest groups. Because formal decisions
within governments are taken in a democratic way, support from the majority
of the City Council or provincial council
is needed. To get this political and social
support, developers have to put a lot of
effort in marketing, research but – most
importantly – lobbying.
Based on the evidence of two case studies
it can be concluded that although Dutch
retail planning policy is less stringent, the
development of a mega shopping mall is
still heavily influenced by the formal power of the governments. Lately, almost
all Dutch provinces have revised their
structure plan. These plans together with
the agreements provinces made mutually leave hardly any room for large-scale
shopping malls in out-of-town locations
with municipality-exceeding economic
effects. It is doubtful whether developers (like in the studied cases) will take
a new chance for the development of a
large scale retail / leisure concept unique
for Dutch standards. As with many other
retail concepts that already have proven
to be successful abroad, the Dutch retail
market is still a difficult market because
of its high density, strong inner-cities and
strict regulations. Nevertheless, we may
expect that initiatives for new (smaller)
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retail concepts of which the economic
effects only become apparent within the
borders of the municipality, will be successful.
In concluding this paper, especially the
Tilburg case has shown that the delegation of planning authority to the local
government may induce them to seek
the support and participation of interests
groups or even citizens. It is doubtful
whether this kind of “community planning” is efficient. Although a referendum
contributes to the maximization of the
participation of citizens, it is time and
cost consuming. Besides, it is questionable whether a referendum, as an ultimate
democratic instrument, should be used
to solve disagreements among political
stakeholders and other interest groups.

About the author
Ir. ing. Ingrid Janssen works as an assistant professor at the Eindhoven University of Technology, chair of Real Estate
Management and Development. E-mail:
i.i.janssen@bwk.tue.nl

References
- EIM (2008) Haalbaarheid en effecten mega Tilburg Mall. Zoetermeer: EIM
- Goudappel Coffeng (2004) Effecten NL.C op detailhandelsstructuur.
heid.. Nijmegen: Haskoning Nederland BV.
- Jeanette Walen, D. (2005) Bijzondere Winkelconcepten, de betekenis voor de winkelplanning in Nederland, The Hague: Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
- VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening and Milieubeheer) (2001) Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening. The Hague: VROM

onderzoek

- Haskoning Nederland BV Infrastructuur & Transport (2008) Tilburg Mall: Effecten op Natuur, Milieu en Bereikbaar-

- VROM (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening and Milieubeheer) (2006) Nota Ruimte: Ruimte voor
Ontwikkeling. The Hague: VROM
Memorandum
- TK 2004-2005, 29435, nr. 121, motion Van Bockhove C.S.
footnotes
1 In the feedback group were represented: Mayor and aldermen, MKB Nederland, Chambers of Commerce and
others.
2 Literature used to compile this classification:
bv, Deventer.
- Mintzberg, H. (1983) Power in and around organizations. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.
- Muthoo, A. (2000) A Non-Technical Introduction to Bargaining Theory. World Economics 1 (2), 145-166.

service

- Burie, J.B. (1982) Het machtsspel van mensen: over organisaties en hoe die met elkaar omgaan; Van Loghum Slaterud

- Raiffa H. (2002) Negotiation analysis, The Science and Art of Collaborative Decision Making. Cambridge: The Belknap
Press of Harvard University Press.
- Rubin J.Z. and B.R. Brown (1975) The social psychology of bargaining and negotiation. London: Academic Press.

Real Estate Research Quarterly | september 2009 | 45

PNL09-RERQ-039-INGRID JANSEN.indd 45

02-09-2009 11:17:14

WELKE WONINGEN KIEZEN DOORSTROMERS

Doorstromers Amsterdamse koopsector
Dit artikel beschrijft de verhuisdynamiek binnen de koopsector in Amsterdam. Amsterdam biedt veel werkgelegenheid en voorzieningen maar het vinden van een geschikte koopwoning is niet eenvoudig. De vraag is namelijk groter dan het aanbod.
Het aanbod is onder andere relatief laag omdat het aandeel koopwoningen in de
Amsterdamse woningvoorraad relatief beperkt is, 26%.1
door drs. Sander Sijm

E

en resultaat van deze mismatch is
onder andere het relatieve hoge prijsniveau van koopwoningen in (een
aantal delen van) de stad. Om de vraag te
accommoderen worden nieuwbouwlocaties zoals IJburg ontwikkeld maar dit lijkt
onvoldoende om aan alle vraag te voldoen.
In 2008 werden 5.086 woningen opgeleverd, dat is ruim 1% van de totale woningvoorraad. De overige vraag kan alleen in de
bestaande koopwoningenvoorraad worden
opgevangen. Hiervoor moeten de huidige
bewoners natuurlijk vertrekken. Een groot
deel van deze vertrekkers nestelt zich elders
in de stad.
Verhuizende Amsterdammers
In dit artikel gaan we in op de karakteristieken van de verhuizingen van Amsterdammers van hun oude koopwoning naar een
andere koopwoning, de doorstromers. Dit
doen we op basis van de WOZ-administratie. De focus ligt daarbij op het verschil
tussen de WOZ-waarde van de oude en de
andere woning. Andere kenmerken die voor
dit onderzoek aan de WOZ-administratie
zijn ontleend zijn:

• I s de woning een stapelwoning of een
eengezinswoning
• Liggen de woningen binnen of buiten de
ring: de stadsdelen Noord, Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Zuidoost zijn aangemerkt als buiten de ring,
de overige stadsdelen als binnen de ring.
Westpoort is in dit onderzoek niet meegenomen
• Woonduurklasse van de verhuizer: minder dan 5 jaar, 5 tot en met 9 jaar en 10
jaar en meer
• Geboortejaarklasse van de verhuizer: van
voor 1960 of van 1960 en later
Met behulp van deze kenmerken zal een model worden geconstrueerd waarmee het verschil in WOZ-waarde kan worden voorspeld
in combinatie met het type doorstromer.
Aangezien de verklarende variabelen niet
numeriek maar categoriaal zijn is het ook
mogelijk om de transacties op te delen in
groepen met elk een unieke combinatie van
categorieën. Per groep is het gemiddelde
verschil in WOZ-waarde berekend. Het
voordeel van deze aanpak is dat de transac-
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er onvoldoende waarnemingen zijn voor
een groep die van buiten naar binnen de
ring verhuist.
• Bijna alle WOZ-waardeverschillen van
meer dan € 100.000,- komen uit de woonduurklasse 5 tot en met 9 jaar. De omliggende klassen, minder dan 5 jaar of 10 jaar
of meer scoren meestal lager.
• De laagste waardestijging wordt gerealiseerd door de groep geboren voor 1960. De
verhuizers geboren in 1960 of erna laten
juist de grootste waardestijging zien
Grote verschillen in de WOZ-waarde worden dus gerealiseerd door verhuizers die
nog een aantal arbeidsjaren (met bijbehorende salarisgroei) voor de boeg hebben,
niet erg lang in hun oude woning wonen
en de stap maken van een stapel- naar een
eengezinswoning. Volgens eerder onderzoek van de gemeente Amsterdam zijn het
vaak jongere mensen met hogere inkomens
in een woning van lage kwaliteit die hun
verhuiswensen ook vaker realiseren.2 Deze

WOZ-VerSCHiL

riNG
kLASSe

WOONDUUr
JAArkLASSe

STWO=>STWO
EGWO=>STWO
STWO=>STWO
STWO=>STWO
STWO=>STWO
EGWO=>EGWO
STWO=>STWO
STWO=>STWO
STWO=>STWO
STWO=>EGWO
STWO=>EGWO
EGWO=>EGWO
STWO=>EGWO
STWO=>STWO
STWO=>EGWO
STWO=>EGWO
STWO=>EGWO

binnen => binnen
buiten => buiten
binnen => binnen
binnen => buiten
binnen => binnen
buiten => buiten
binnen => binnen
binnen => binnen
buiten => buiten
binnen => buiten
buiten => buiten
buiten => buiten
buiten => buiten
binnen => binnen
binnen => buiten
binnen => binnen
binnen => binnen

5-9
10 +
<5
<5
10 +
<5
<5
10 +
5-9
<5
<5
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
<5

GeBOOrTe
<1960
<1960
<1960
=>1960
<1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960
=>1960

service

€ 88.912
€ 48.208
€ 43.200
€ 20.542
€ 29.934
€ 33.625
€ 64.556
€ 74.322
€ 76.136
€ 87.000
€ 94.911
€ 106.833
€ 109.024
€ 129.594
€ 144.521
€ 309.978
€ 328.385

SOOrT WONiNG

onderzoek

TABeL 1 ▶ BELANGRIJKSTE GROEPEN VERHuIZERS

t h e m a : va s t g o e d m a r k t i n c r i s i s t i j d e n

ties in de andere groepen het gemiddelde in
de eigen groep niet meewegen. Het nadeel
is dat er voor veel groepen geen betrouwbaar gemiddelde is te berekenen omdat er
in deze groepen te weinig transacties zijn.
Om de representativiteit te verzekeren is dit
alleen voor de groepen met meer dan 10 verhuizingen berekend. In onderstaande tabel
staan de resultaten voor deze aanpak in volgorde van WOZ-waardeverschil.
Als gekeken wordt naar de variabelen komt
het volgende beeld naar voren:
• Bij soort woning kenmerken de waardedalingen zich door de verhuizingen naar stapelwoningen. Bij de drie groepen met de
hoogste waardestijging wordt er verhuisd
van een stapelwoning naar een eengezinswoning.
• Of de oude of andere woning binnen of
buiten de ring staat lijkt niet erg relevant
te zijn. Wel is opvallend dat slechts bij 3
van de 17 groepen de verhuizers van binnen naar buiten de ring verhuizen terwijl

Real Estate Research Quarterly | september 2009 | 47

PNL09-RERQ-046-SANDER SIJN.indd 47

02-09-2009 11:17:37

combinatie maakt een groot verschil in
WOZ-waarde mogelijk. Zodra mensen met
hoge inkomens een dure woning bewonen
is de verhuisgeneigdheid juist weer laag.
Clusterindeling voor alle verhuizers
Met een clusteranalyse is in tegenstelling tot
bovenstaande analyse wel mogelijk om alle
verhuizingen toe te delen naar een groep oftewel cluster. Bij een clusteranalyse worden
de waarnemingen ingedeeld in een aantal
groepen. De groepen worden bepaald op
basis van de kleinst mogelijke afstand tussen de verschillende waarnemingen. Deze
afstand wordt bepaald op basis van de kenmerken van de transactie.
We onderscheiden zes clusters. Zoals te zien
in tabel twee bevatten de clusters elk 14,4
tot 19,2% van de waarnemingen. De waarnemingen zijn dus redelijk gelijk verdeeld
over de clusters. We zullen elk cluster apart
bespreken op basis van de tabellen drie tot
en met zes:
Het eerste cluster bestaat uit verhuizer met
de volgende kenmerken:
• Van een stapelwoning naar een stapelwoning.
• Oude en andere woning beide binnen de
ring
• Verhuizing na minder dan 5 jaar in de oude
woning woonachtig te zijn geweest
• Verhuizer is geboren in of na 1960
• Het gemiddelde WOZ-verschil bedraagt
circa € 67.000,-.
Deze Amsterdammers zetten binnen korte
tijd weer een stap in hun wooncarrière. Men
verhuist binnen 5 jaar naar een andere woning binnen de ring. Ondanks dat de verhuizer jong is en naar een woning binnen de
ring verhuist is het verschil in WOZ-waarde
ondergemiddeld.
De kenmerken van het tweede cluster zijn:
• Van een stapelwoning naar een stapelwoning

TABeL 2 ▶ VERDELING VERHuIZINGEN
OVER DE VERScHILLENDE cLuSTERS
CLUSTer

WAArNeMiNGeN

1
2
3
4
5
6
Totaal

19,2%
16,1%
12,4%
18,2%
18,3%
15,9%
100,0%

• Oude en andere woning beide binnen de
ring
• Merendeel van de verhuizers woonde reeds
meer dan 10 jaar in de oude woning
• Merendeel is geboren voor 1960
• Het gemiddelde WOZ-verschil bedraagt
circa € 5.000,-.
Cluster twee bestaat voornamelijk uit verstokte Amsterdammers, ondanks de verhuizing veranderen de kenmerken nauwelijks.
De meesten wonen al langere tijd in een stapelwoning binnen de ring en kiest daar weer
voor. Daarnaast is het gemiddelde WOZ-verschil is erg klein.
Cluster drie heeft de volgende eigenschappen:
• Gelijke verdeling over de oude en andere
woningtypes uitgezonderd een laag aandeel van verhuizingen van stapelwoning
naar eengezinswoning.
• De meeste oude woningen stonden buiten de ring. Driekwart van de verhuizingen waarbij de oude buiten en de andere
woningen binnen de ring staan valt in dit
cluster
• Bijna alle verhuizers woonden minder dan
10 jaar in hun oude woning
• Alle verhuizers zijn van 1960 of erna
• Het gemiddelde WOZ-verschil bedraagt €
71.000,-.
Het derde cluster bevat louter mensen die in
of na 1960 zijn geboren. Mensen binnen dit
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CLUSTer
1
2
3
4
5
6
Totaal

eGWO=>eGWO

eGWO=>STWO

STWO=>eGWO

STWO=>STWO

0,0%
0,0%
62,3%
0,0%
0,0%
37,7%
100,0%

0,0%
0,0%
30,9%
0,0%
4,4%
64,7%
100,0%

0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
79,1%
20,5%
100,0%

30,5%
25,6%
8,8%
29,0%
0,0%
6,1%
100,0%

cluster maken maar weinig de stap naar een
woning binnen de ring of een eengezinswoning. Het verschil in WOZ-waarde is dan
ook ondergemiddeld.

De eigenschappen van cluster vijf zijn:
• Bijna alle verhuizingen zijn van een stapelwoning naar een eengezinswoning
• Het merendeel van de verhuizingen is naar
een woning buiten de ring

Ondanks dat deze groep nog relatief jong
is kiezen ze wel voor een rustigere woningomgeving. Er wordt voornamelijk gekozen voor eengezinswoningen buiten de
ring. Er is kennelijk voldoende kapitaal om
deze wens te honoreren, het genoteerde verschil in WOZ-waarde is het grootste van de
clusters.
Cluster 6 heeft de volgende kenmerken:
• Relatief veel oude woningen zijn eengezinswoningen
• Het merendeel van de verhuizingen vindt
plaats buiten de ring
• Het merendeel van de verhuizers woonde
10 jaar of langer in de oude woning
• Het merendeel van de verhuizers is van
voor 1960
• Het WOZ-verschil bedraagt ongeveer
€ 4.000,-.
Deze oudere Amsterdammers wonen al jaren buiten de ring en kiezen daar wederom
voor. Het merendeel van de verhuizingen
van een eengezinswoning naar een stapelwoning valt binnen deze groep. Ondanks
deze stap in de wooncarrière verschillen de
gemiddelde WOZ-waardes van de oude en

service

De kenmerken duiden sterk op mensen
die gaan samenwonen. Het WOZ-waardeverschil is namelijk erg groot maar is te
overzien als deze wordt gedeeld door bewoners die meerdere woningen verlaten,
bijvoorbeeld om samen te wonen. Bij samenwonen is er vaak (nog) geen sprake van
kinderen maar wel van veel behoefte aan de
unieke culturele voorzieningen van de stad.
Dat men binnen de ring van een stapelwoning naar een stapelwoning verhuist is dan
begrijpelijk.

• De verhuizers woonden niet meer dan negen jaar in de oude woning
• De verhuizers zijn van 1960 of erna
• Het cluster heeft met € 178.000,- de grootste sprong in WOZ-waarde

onderzoek

Cluster vier laat zich als volgt typeren:
• Alle verhuizingen zijn van een stapelwoning naar een stapelwoning
• Alle verhuizingen vinden plaats binnen de
ring
• De oude woning werd 5 tot en met 9 jaar
bewoond
• Alle verhuizers zijn geboren in of na 1960
• Het WOZ-verschil bedraagt ongeveer €
132.000.-.
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TABeL 3 ▶ VERDELING NAAR cLuSTERS VAN DE VERHuIZINGEN VAN EN NAAR DE
TWEE WONINGTYPEN, EENGEZINSWONING EN STAPELWONING
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TABeL 4 ▶ VERDELING NAAR cLuSTERS VAN DE VERHuIZINGEN DIE VAN EN
NAAR, BINNEN OF BuITEN DE RING PLAATSVINDEN
CLUSTer
1
2
3
4
5
6
Totaal

BiNNeN
=> BiNNeN

BiNNeN
=> BUiTeN

BUiTeN
=> BiNNeN

BUiTeN
=> BUiTeN

28,7%
24,1%
2,4%
27,3%
11,7%
5,9%
100,0%

0,0%
0,0%
20,8%
0,0%
49,5%
29,7%
100,0%

0,0%
0,0%
73,7%
0,0%
0,0%
26,3%
100,0%

0,0%
0,0%
30,3%
0,0%
28,0%
41,7%
100,0%

TABeL 5 ▶ VERDELING NAAR cLuSTERS VAN DE VERHuIZERS NAAR
WOONDuuR IN DE OuDE WONING
CLUSTer
1
2
3
4
5
6
Totaal

<5

5-9

>=10

49,7%
6,9%
14,8%
0,0%
22,5%
6,0%
100,0%

0,0%
7,8%
15,7%
43,4%
23,0%
10,1%
100,0%

0,0%
51,9%
0,5%
0,0%
0,0%
47,6%
100,0%

de andere woning nauwelijks.
De twee clusters met het grootste verschil
in WOZ-waarde, vier en vijf, bestaan beide
(grotendeels) uit mensen van 1960 of erna
die hun oude woning minder dan 10 jaar
hebben bewoond. Bij cluster vier kiezen de
verhuizers voor een stapelwoning binnen de
ring terwijl bij cluster vijf er wordt gekozen
voor eengezinswoningen buiten de ring.
De twee cluster met het laagste verschil in
WOZ-waarde worden gekenmerkt door verhuizers die meestal zijn geboren voor 1960
en meestal 10 jaar of meer hun oude woning
bewoonden. Het woningtype van de oude
en andere woning, eengezinswoning of
stapelwoning, speelt wel een rol maar dit is
minder eenduidig. In cluster 6 bijvoorbeeld
wordt wel verhuisd van stapelwoning naar
een eengezinswoning maar het verschil in
WOZ-waarde is voor dit cluster beperkt. De

TABeL 6 ▶ VERDELING NAAR cLuSTERS VAN DE VERHuIZERS NAAR
GEBOORTEJAARKLASSE
CLUSTer
1
2
3
4
5
6
Totaal

<1960

>=1960

0,0%
46,6%
0,0%
0,0%
0,0%
53,4%
100,0%

25,4%
6,2%
16,4%
24,1%
24,3%
3,6%
100,0%

keuze tussen binnen of buiten de ring is ook
niet eenduidig maar wel is duidelijk dat bij
verhuizing naar een woning binnen de ring
het verschil in WOZ-waarde vaak bovengemiddeld is. Het reeds eerder aangehaalde
onderzoek leert dat Amsterdamse verhuizers vaak meer kamers wensen dan de andere woning uiteindelijk heeft. Dat cluster
vier toch weer kiest voor een stapelwoning
binnen de ring betekent dat ondanks de
wensen en het vermogen om groter te gaan
wonen de omgeving kennelijk een belangrijkere factor is dan uit enquêtes blijkt.
Met clusteranalyse komt naar voren welke
combinaties van kenmerken het merendeel
van de verhuizers kenmerkt. Combinaties
van kenmerken die niet zijn besproken
komen dus weinig voor. Bijvoorbeeld verhuizingen van jongvolwassenen van buiten
naar binnen de ring in combinatie met van
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Verklaring voor het verschil in WOZ-waarde
Hieronder wordt ondanks de lage betrouwbaarheid toch een model weergegeven.3 De
lage betrouwbaarheid noopt de uitkomsten
van de berekeningen dus met de nodige
omzichtigheid te behandelen. Het teken,
positief of negatief, biedt wel inzicht in de
invloed van een kenmerk. Het model wordt
bepaald door eerst het gemiddelde WOZ-

t h e m a : va s t g o e d m a r k t i n c r i s i s t i j d e n

verschil te bepalen voor de basiscombinatie,
een vaak voorkomende combinatie van verhuizingen. Het bijhorende WOZ-verschil
is de constante uit de formule. Afwijkende
kenmerken kunnen in de formule worden
ingevuld. De basiscombinatie is een verhuizing van een stapelwoning binnen de ring
na een woonduur van 5 tot 10 jaar naar een
stapelwoning binnen de ring. De bijbehorende verhuizer is geboren na 1960. Het
verschil tussen de oude en de andere WOZwaarde bedraagt volgens de formule gemiddeld € 119.806,-. Volgens tabel 1 bedraagt het
daadwerkelijke gemiddelde van dergelijke
transacties € 129.594,-. De waarde verandert
als de kenmerken van de verhuizing anders
zijn. De invloed van andere kenmerken kan
worden afgelezen in tabel 7. Uit de tabel valt

stapelwoning naar eengezinswoning. Voor
de meerderheid van de waargenomen combinaties van kenmerken kan dus worden
voorspeld hoeveel het verschil in WOZwaarde zal bedragen. Het verschil in WOZwaarde tussen het oude en andere huis binnen Amsterdam laat zich echter lastig vatten
in een allesomvattende formule.

Grafiek 1 ▶ Verschil in WOZ-waarde van de oude en andere woning
95% betrouwbaarheidsinterval gemiddelde

onderzoek
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Onderzoeksverantwoording
Voor dit onderzoek zijn 944 verhuizingen waargenomen vanuit een koopwoning naar een
andere koopwoning. Dit zijn verhuizingen die
plaatsvonden in 2007. De woningen waren in
beide gevallen al opgeleverd. Verder is de data
beperkt tot de verhuizers die in 2007 en 2008
voor een woning zowel als gebruiker en eigenaar
stond ingeschreven. Als een gebruiker meerdere
WOZ-objecten gebruikte of niet in de WOZ-administratie was opgenomen als eigenaar omdat
een partner als eigenaar stond ingeschreven,
zijn deze verhuizingen niet meegenomen. Het
aantal bewoners van een woning is niet uit de
WOZ-administratie af te leiden. Dientengevolge
is dus ook niet te achterhalen wat de samenstelling van het huishouden van de verhuizer is
terwijl dit waarschijnlijk een stevige invloed zal
hebben op het verschil tussen de WOZ-waarden
van de oude en de andere woning. De 944 verhuizingen weerspiegelen maar een deel van
alle verkooptransacties. De dienst Onderzoek
en Statistiek telt in 2007 10.613 individuele verkooptransacties in de bestaande bouw. Ruim
10% daarvan betrof eengezinswoningen. Bij de
944 verhuizingen die in dit artikel worden onderzocht betrof 30% van de andere woningen een
eengezinswoning. De gebruikte WOZ-waarden
zijn per 1-1-2008 voor zowel de oude als de andere woning. De manier waarop we categorieën
hebben gedefinieerd was afhankelijk van de
statistische significatie van variabelen bij onze
pogingen om met de data een regressiemodel
te schatten. In een model wordt de gemiddelde
invloed van de verschillende variabelen op het
verschil in WOZ-waarde van de oude en de andere woning berekend. Uit deze pogingen bleek
dat bouwjaarklasses en de verhuizingen binnen
het eigen stadsdeel statistisch niet significant
waren. Deze eigenschap blijft daarom buiten
beschouwing. Daarnaast is getracht de relatief
grote woonduurklasse 5 tot 9 en de relatief grote
geboortejaarklasse 1960 beide op te delen in
kleinere klassen. De statistische betrouwbaar-

heid van de uitkomsten bleek dan echter te laag.
Dit is opvallend omdat er vaak een onderscheid
wordt gemaakt in de groep die in of na 1960 is
geboren, bijvoorbeeld een extra grens bij 1970.
Deze extra groep zorgt bij de clusteranalyse er
echter voor dat de leeftijdsklassen irrelevant zijn
en het aantal klassen zich beperkt tot twee waardoor een clusteranalyse weinig nut meer heeft.
De kwaliteit van de clustering wordt bepaald
door de scores van de individuele variabelen op
de statistische toetsen die van toepassing zijn.
De toetsen voor de categoriale variabelen is
de chi-kwadraattoets. Hiermee wordt bepaald
of een variabele wel genoeg bijdraagt aan het
onderscheid tussen de clusters. Alle categoriale variabelen bleken relevant voor de clusterindeling. De enige kwantitatieve variabele, het
WOZ-waarde-verschil, werd getoetst met de
T-test. De T-test werd niet gehaald door cluster
1 en 3. De gemiddelde waarde van deze WOZverschillen wijkt dan onvoldoende af van het
gemiddelde van het totaal om bij te dragen aan
het onderscheidend vermogen van de clusters.
Dat wil echter niet zeggen dat het gemiddelde
niet bruikbaar is. Voor de waarde van het WOZwaardeverschil kan beter worden gekeken naar
grafiek 1. In grafiek 1 wordt het gemiddelde van
een cluster weergegeven met de kleine cirkel in
het midden van de verticale lijn. De verticale
lijn geeft de bandbreedte weer waarbinnen het
gemiddelde van de hele populatie zich met een
zekerheid van 95% bevindt. Het gemiddelde van
de hele populatie van cluster vier wijkt dus relatief weinig af van het gemiddelde van de steekproef die we hebben genomen.
Het regressiemodel is geschat door voor elke
categorie een kolom met dummyvariabelen te
construeren en deze vervolgens in te voeren in
een regressiemodel. Als maatstaf voor betrouwbaarheid gebruik ik de R-kwadraat. Aangezien de
variabelen categoriaal zijn is de bijbehorende Rkwadraat laag, 0,2. De R-kwadraat ligt tussen 1
(perfect correlatie) en 0 (geen correlatie).
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CONSTANTe

€ 119.806

Stapelwoning => Eengezinswoning
Eengezinswoning => Eengezinswoning
Eengezinswoning => Stapelwoning
Binnen => Buiten
Buiten => Binnen
Buiten => Buiten
> 10 jaar woonduur
< 5 jaar woonduur
geboren voor 1960

€ 149.497
€ 84.201
€ -192.942
€ -105.224
€ 80.208
€ -65.697
€ -9.705
€ -56.739
€ -92.085

groep niet zou willen verhuizen naar een
grotere woning. Er wordt namelijk een fors
duurdere woning gekocht maar het blijft
een stapelwoning. En dat strookt niet goed
met de voornaamste verhuiswens, een betere woning; groter, meer buitenruimte en
minder trappen. Gelukkig sluiten veel Amsterdamse nieuwbouwprojecten hier goed
bij aan. Bij veel nieuwbouwprojecten worden relatief ruime stapelwoningen met lift
gerealiseerd. Dat cluster vier toch bestaat
hangt wellicht meer samen met de leefbaarheid en het imago van de stadsdelen buiten
de ring.4
Met dank aan: Willem Teune (Dienst Wonen)
en Michiel Grunwald (DBGA)

onderzoek

af te lezen dat de invloed van het woningtype en de locatie het zwaarste wegen. Een
afwijking ten opzichte van de basiscombinatie leidt bij het woningtype of de locatie al
snel tot een verschil van meer dan 100.000
euro. Het geboortejaar en de woonduur
spelen een kleinere rol. Doorstromers van
voor 1960 leveren volgens tabel 7 nog wel
€ 90.000.- in maar de invloed van woonduur is relatief klein.
Het onderzoek van de gemeente Amsterdam leert dat ontevredenheid met de eigen
woning, zoals een gering oppervlakte de
voornaamste drijfveer is om te willen verhuizen. Leefbaarheid is minder belangrijk en
persoonlijke omstandigheden zijn meestal
geen aanleiding om te willen verhuizen. De
focus op een betere woning is mogelijk een
verklaring voor de gemiddeld forse sprongen van WOZ-waarde. Er zijn namelijk relatief veel kleine woningen en weinig grote.
De concurrentiestrijd tussen de verhuizers
om de betere en/of grotere woningen is
dus sterk. Het bijbehorende prijsniveau is
dus ook hoog. De clusteranalyse geeft met
cluster vier aanleiding tot de vraag of deze
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TABeL 7 ▶ INVLOED VAN KENMERKEN OP HET VERScHIL IN WOZ-WAARDE

OVer De AUTeUrS
drs. Sander Sijm is werkzaam bij de
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, afdeling Marktanalyse.
service

VOeTNOTeN
1 Dienst Onderzoek & Statistiek Amsterdam in cijfers 2008. Dit is fors hoger dan het cBS registreerde voor 2007: 20% voor Amsterdam,
Rotterdam 28%, Den Haag 46% en voor utrecht 42%.
2 Dienst Wonen en O&S, Verhuiswensen, Ambities en Realiteit, juli 2008.
3 Ondanks dat verschillende vormen van regressiemodellen zijn geprobeerd, blijft de waarde van R2 lager dan 0,2.
4 Zie oa. http://www.os.amsterdam.nl/pdf/2007 staat stad h11 pdf.
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CREËREN VAN EFFECTIEVERE HUISVESTINGSEISEN

Waardering Corporate Real Estate
In de huidige Nederlandse vastgoedmarkt is er een toenemende aandacht voor de
specifieke huisvestingseisen van eindgebruikers zichtbaar. Het expliciet formuleren van deze eisen blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Zowel eindgebruikers
als marktpartijen tonen derhalve een behoefte aan meer inzichtelijkheid. Onderzoek bij veertien grote Nederlandse eindgebruikers heeft geleid tot een model voor
het creëren van effectievere huisvestingseisen. Uit de analyse van dit artikel blijkt
dat een ondernemingsspecifieke benadering van dit thema een absolute noodzaak
is en dat ondernemingen hierbij potentieel gemiddeld tweemaal zoveel zouden
kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen vanuit hun vastgoedbeleid.
door Bas Singer

V

astgoedverantwoordelijken bij eindgebruikers worden tegenwoordig in toenemende mate gestimuleerd om het
concurrentievoordeel van de organisatie te verhogen en in bredere zin diensten en producten
te leveren die direct toegevoegde waarde creëren
voor de organisatie. Operationele effectiviteit is
verworden tot slechts een noodzakelijkheid.1
Door middel van het ontwikkelen van strategische vastgoedplannen die gerelateerd zijn aan
de doelstellingen van de onderneming kunnen
managers van ondernemingsvastgoed (‘corporate real estate’) het meest helder hun waarde
demonstreren en een draagvlak creëren om
betrokken te worden in het totale beleidsproces
van de onderneming.2 Als centrale vraag in het
onderhavige onderzoek is derhalve gesteld: wat
zijn de doelstellingen van een onderneming en
op welke wijze kan vanuit vastgoed hier een
effectieve bijdrage aan worden geleverd? Om
hier een passend antwoord op te vinden is een
conceptueel model ontworpen dat vervolgens

bij veertien grote Nederlandse eindgebruikers
is toegepast via interviewsessies met de betrokken vastgoedverantwoordelijken. Kernvraag bij
de interviews: wat is de bedrijfsstrategie en hoe
wordt vanuit het vastgoedbeleid hierop gereageerd? De implementatie van het model binnen
de interviews is in dit artikel weergegeven in
een case voorbeeld. De uiteindelijke totaalresultaten vertonen interessante verschillen tussen
het gevoerde en het (vanuit bedrijfsstrategisch
oogpunt) meest effectieve beleid. Deze resultaten, alsmede het conceptueel model zelf, zijn
ingebracht als discussieonderwerp tijdens het
seminar ‘Waarde en waardering van Corporate
Real Estate’ op 9 oktober 2008, georganiseerd
door de Amsterdam School of Real Estate.
Om helderheid te creëren omtrent de doelstellingen van ondernemingen wordt voortgebouwd op onderzoek van Hugh Nourse en
Stephen Roulac, waarin verscheidene expliciete
vastgoedstrategieën worden gekoppeld aan
negen zogenaamde ‘drijvende krachten’ die

54 | juli 2009 | Real Estate Research Quarterly

PNL09-RERQ-054-BAS SINGER.indd 54

02-09-2009 11:22:52

jong talent

Onderneming alpha
Op hetzelfde abstractieniveau kan vervolgens
ook bij het raamwerk voor vastgoedstrategieën
een serie ‘drijvende krachten’ worden geformuleerd. Hoogleraar Hans de Jonge van de TU
Delft heeft in het midden van de jaren 90 reeds
een zevental elementen beschreven die bijdragen aan “de transformatie van ondernemingsvastgoed vanuit de perceptie van noodzakelijk
kwaad (kostenpost) naar een perceptie als volwaardig bedrijfsmiddel.”4 Zie tabel 2.
Vervolgens dient de relatie tussen de drijvende
krachten van de bedrijfsstrategie en de drijvende krachten van ondernemingsvastgoed in-

zichtelijk gemaakt te worden. Deze relaties zijn
geïdentificeerd en vastgesteld door een expertpanel, bestaande uit vooraanstaande Nederlandse professionals en academici. Zie Tabel 3.
Aan de basis van het in dit artikel beschreven
model ligt de veronderstelling dat een bedrijfsstrategie gepositioneerd is rondom een of meerdere drijvende krachten. Afhankelijk van de betreffende drijvende kracht zijn een of meerdere
drijvende krachten van ondernemingsvastgoed
geschikt ter ondersteuning. Voor een effectieve
vastgoedbijdrage aan de bedrijfsstrategie dient
derhalve nadrukkelijk aandacht te worden
besteed aan de drijvende krachten van ondernemingsvastgoed die corresponderen met de
betreffende drijvende krachten achter de bedrijfsstrategie.5
Om dit systeem te illustreren wordt een case
voorbeeld gepresenteerd. Zowel het case voorbeeld als de daarop volgende algemene onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de veertien
daadwerkelijke ondernemingen. Om redenen
van privacy zijn de cases echter anoniem gehouden.
In het onderstaande voorbeeld van onderneming Alpha wordt een beeld geschetst op welke
manier de afstemming tussen ondernemingsvastgoed en bedrijfsstrategie kan worden beoordeeld. Zie tabel 4. Het voorbeeld illustreert
dat onderneming Alpha zich nadrukkelijk richt
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ten grondslag kunnen liggen aan de bedrijfsstrategie van een onderneming. Het concept
‘drijvende kracht’ is bedoeld als een helder en
simpel kapstokbegrip dat kan dienen om het
topmanagement te gidsen in het ontwikkelen
van een strategisch raamwerk. Door het koppelen van deze specifieke drijvende krachten
aan vastgoedstrategieën: “…verschaft het een
context voor het afwegen van concurrerende
belangen en verhoogt het de kans dat een specifieke vastgoedbeslissing consistent aansluit
met de overkoepelende vastgoedstrategie van
de onderneming en daarmee ondersteuning
biedt aan het realiseren van de bedrijfskundige
doelstellingen.”3 Zie tabel 1.

TaBEL 1 ▶ dRIjVENdE kRACHTEN bEdRIjFSSTRATEGIE
ONDERNEMING DEFINIEERT BEDRIJFsVOERING OP BasIs VaN…
haar producten en daarmee vergelijkbare producten.
voorzien in speciﬁeke behoeften vanuit bepaalde marktsegmenten.
ontwikkelen van producten/diensten vanuit technologische expertise.
producten/diensten die mogelijk zijn vanuit de productiecapaciteit.
producten/diensten die mogelijk zijn vanuit de beschikking en het gebruik
van speciﬁeke bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld grondstoffen).
producten/diensten die via haar distributiesysteem mogelijk zijn.
producten/diensten die op een overtuigende wijze aan de consument
kunnen worden verkocht.
producten/diensten die passen bij groeidoelstellingen c.q. gewenste
schaalomvang.
producten/diensten waarvan het rendement c.q. de omzet voldoet
aan de beoogde doelstellingen.

Distributie
Verkoop
Groei
Winst

service

KRaCHT
Product
Markt
Technologie
Productie
Bedrijfsmiddelen
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TaBEL 2 ▶ dRIjVENdE kRACHTEN ONdERNEmINGSVASTGOEd
KRaCHT

INVLOED OP BEDRIJFsDOELsTELLINGENDOOR MIDDEL VaN BIJVOORBEELD…

Productiviteit

Bieden van adequate huisvesting, optimale locatiekeuze, introductie van alternatieve
werkplekconcepten, verzuimreductie.
Verhogen van inzichtelijkheid van kostenstructuur, efﬁciënter gebruik van werkplekken,
ﬁnancieringskosten beheersen.
Flexibiliteit in de portfolio, beheersing van de waardeontwikkeling vastgoed, beheersing
van risico’s gedurende (ver-)bouwprocessen.
Tijdige acquisitie en afstoting van vastgoed, herontwikkeling van overbodig vastgoed,
kennis en inzicht van vastgoedmarkt.
Organisatorische ingrepen (werktijden, bezettingsgraad) en juridisch-ﬁnanciële ingrepen
(mix van eigendom en huur)
Introductie van nieuwe werkplekconcepten.
Selectie van speciﬁeke imago-locaties, uitstraling van de gebouwen, bewust bewaken
van de bedrijfsidentiteit en -uitstraling.

Kosten
Risico
Waarde
Flexibiliteit
Cultuur
PR/Marketing

op het vergroten van haar positie in nieuwe
markten. Kenmerkend voor deze nieuwe
markten is:
(a) het grote marktrisico, hetgeen een hoge
mate van flexibiliteit vereist en
(b) het vestigen van de merknaam.
Uit het voorbeeld blijkt dat de benutting van
vastgoed als ondersteuning voor deze strategische koers slechts beperkt zichtbaar is.
De methodiek van het case voorbeeld Alpha is
bij een selectie van ondernemingen toegepast.
In de selectie van cases is voornamelijk gekeken naar de omvang van de portfolio en de
wijze van organisatie van ondernemingsvastgoed. Ondernemingen met een omvangrijke
portfolio en met een afdeling beschikkend over

specifieke ‘corporate real estate’ competenties,
leveren namelijk naar verwachting de inhoudelijk meest interessante onderzoeksresultaten.
De participerende ondernemingen hebben
derhalve hoofdzakelijk een minimale portfolio
omvang van 100.000 m2 en beschikken over
een specifieke ‘corporate real estate’ afdeling
binnen de organisatie. Uiteindelijk heeft het
onderzoek zich gericht op veertien ondernemingen die veelal op internationale schaal
actief zijn. De analyse van de onderzoeksresultaten zal in dit artikel toegespitst worden op
een aantal kernvragen voor zowel de vraag- als
aanbodzijde van de markt.
Vanuit vraagzijde: Concentreren de onderzochte eindgebruikers zich op de meest effectieve

TaBEL 3 ▶ kOppElSCHEmA bEdRIjFSSTRATEGIE EN bElEId VOOR
ONdERNEmINGSVASTGOEd
PRODUCTIVITEIT

KOsTEN

RIsICO

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Product
Markt
Technologie
Productie
Bedrijfsmiddelen
Distributie
Verkoop
Groei
Winst

√
√
√
√
√

WaaRDE

FLEXIBILI
TEIT

CULTUUR

√
√

√

PR/MaRKETING
√

√
√
√
√
√
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ZWaaRTEPUNT
bEdRIjFSSTRATEGIE

TOELICHTING

• Markt
• Groei

Onderneming Alpha levert hoogwaardige IT-diensten aan opdrachtgevers in
informatie-intensieve sectoren. Vanuit zijn marktleiderspositie wil Alpha de komende
jaren verder groeien in nieuwe markten, zowel internationaal als in nieuwe sectoren.
VEREIST VAN VASTGOEd
• PR/Marketing
• Flexibiliteit
Gezien de nadruk op de drijvende krachten ‘Markt’ en ‘Groei’ zou met name de rol van
‘PR/Marketing’ en ‘Flexibiliteit’ nadrukkelijk in het vastgoedbeleid te vinden moeten zijn.

t h e m a : va s t g o e d m a r k t i n c r i s i s t i j d e n

TaBEL 4 ▶ CASE VOORbEEld AlpHA

Nb: Risicomanagement is een thema dat in ieder beleid een belangrijke rol dient te spelen en
wordt daarom in dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.

GElEVERd dOOR VASTGOEd
• Productiviteit
• Kosten
• Flexibiliteit

In de praktijk blijkt, dat de vastgoedafdeling voornamelijk stuurt op de aspecten
‘Productiviteit’, ‘Kosten’, en ‘Flexibiliteit’. De PR/Marketing doelstelling om de organisatie
meer uitstraling te geven wordt nauwelijks benut. Flexibiliteit vormt weliswaar een van de
zwaartepunten, maar wordt slechts op beperkt niveau ingezet.
Toelichting: De mate van inkleuring van de cirkels

product

technologie
productie
bedrijfsmiddelen
distributie
verkoop
groei

verschaft een indicatie in hoeverre onderneming

productiviteit
kosten
risico

alpha actief beleidsinitiatieven ontplooit die gerelateerd zijn aan de specifieke drijvende kracht. Een
volledig ingekleurde cirkel impliceert een sterke mate
van activiteit. Een half ingekleurde cirkel geeft een
gemiddeld niveau van activiteit aan. Een onge-

waarde
flexibiliteit
cultuur
pr/marketing

jong talent

markt

kleurde cirkel geeft respectievelijk een lage mate van
activiteit weer. De relatie tussen de nadruk in drijvende krachten van de bedrijfsstrategie en de daarbij
behorende drijvende krachten voor het beleid voor
ondernemingsvastgoed, conform het koppelschema,
is weergegeven door middel van de pijlen.

winst

dienen zij individueel beoordeeld te worden op
hun specifieke karakteristieken? En indien er
specifieke verschillen zijn in de aandacht voor
bepaalde drijvende krachten: welke verschillen
zijn dit en hoe zijn deze te verklaren? Zie figuur 2 en 3.
Figuur 1 laat in de eerste plaats zien in welke
mate de verschillende ondernemingen ge-

service

drijvende krachten van vastgoed in relatie tot
hun bedrijfsstrategie? Zie figuur 1.
Vanuit aanbodzijde: Is er voor vastgoedaanbieders een algemene benadering van
huisvestingsoplossingen mogelijk richting
eindgebruiker? Met andere woorden: richten
eindgebruikers zich allen op dezelfde drijvende krachten van ondernemingsvastgoed of
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bruik hebben gemaakt van de specifieke drijvende krachten van ondernemingsvastgoed
die nadrukkelijk de drijvende krachten van de
bedrijfsstrategie ondersteunen (groene staafdiagrammen). Gemiddeld blijkt er bij de onderzochte cases gezamenlijk circa 42 procent
van de potentiële toegevoegde waarde van vastgoedbeleid te worden benut.6
Verder wordt in de figuur geïllustreerd in
welke mate de overige drijvende krachten van
ondernemingsvastgoed door de ondernemingen worden benut (blauwe staafdiagrammen).
Wanneer deze percentages per case worden
vergeleken met de bovengenoemde percentages, dan blijkt er slechts in enkele gevallen
een daadwerkelijk nadruk te bestaan op de bedrijfskundig gewenste drijvende krachten. In
veel gevallen is het verschil beperkt. In enkele

gevallen is er zelfs nadrukkelijk beleid dat gericht is op andere elementen dan de bedrijfsstrategie vereist. In veel gevallen is derhalve
een herziening van de strategische koers voor
vastgoedbeleid raadzaam teneinde een meer
eenduidige afstemming met de bedrijfsstrategie te realiseren.
Figuur 2 toont dat de betrokken eindgebruikers
collectief geen duidelijke nadruk op dezelfde
drijvende krachten van ondernemingsvastgoed leggen in hun vastgoedbeleid. Wanneer
vervolgens wordt gekeken naar de onderlinge
individuele beleidsvoering, dan blijken er wel
degelijk grote verschillen in nadruk te bestaan
(zie figuur 3). Voorts kan voorzichtig worden
geconcludeerd dat er - op basis van deze uiteraard beperkte set datagegevens - geen algemene benadering mogelijk is voor aanbieders van

FIGUUR 1 ▶ Figuur 1. Concentreren ondernemingen zich op de meest
effectieve drijvende krachten van ondernemingsvastgoed?

31 35

CASE 1

61

51 54
24 40
CASE 2

42
20 22

CASE 3

61

52
31

33

CASE 4

CASE 5

CASE 6

CASE 7

59

57

49 51

50 56

CASE 13

CASE 14

83
64

CASE 8

48
28

24 22

CASE 9

CASE 10

34

CASE 11

Benutting (%) van drijvende krachten
van ondernemingsvastgoed die bijdragen
aan de drijvende krachten van de bedrijfsstrategie

19
CASE 12

Benutting (%) van overige drijvende
krachten van ondernemingsvastgoed

Toelichting: De figuur toont de mate waarin gebruik is gemaakt van de drijvende krachten van ondernemingsvastgoed bij
de verschillende cases. De scoring is gebaseerd op een checklist met meetbare items voor vastgoed(-beleid), waarin op
4-puntsschaal de mate van toepassing is vastgesteld (per item 0 t/m 3 punten mogelijk). Ter illustratie: bij de drijvende
kracht ‘Kosten’ zijn aspecten als werkplekkosten, facilitaire kosten, financieringslasten e.d. in de evaluatie meegenomen.
De gemiddelde score van alle gemeten items per drijvende kracht is bepalend voor het percentage. Een score van 3 punten
op alle items vertegenwoordigt in dit geval een score van 100%. Vervolgens is - conform het case voorbeeld - beoordeeld
welke drijvende krachten van vastgoed gerelateerd zijn aan de drijvende krachten van de specifieke bedrijfsstrategie van de
bewuste onderneming. Het gemiddelde percentage van deze waarden is in groen weergegeven. Vervolgens is het gemiddelde percentage van alle overige drijvende krachten van ondernemingsvastgoed in blauw weergegeven.
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FIGUUR 2 ▶ Geen algemene
nadruk op bepaalde drijvende
kracht van vastgoed

pr/marketing
cultuur
flexibiliteit
waarde

risico
kosten
productiviteit

Toelichting: De analyse in deze figuur is wederom gebaseerd op de scoringstabellen zoals toegepast voor de
resultaten van Figuur 1. In plaats van een sortering naar
‘case’ is in dit geval een sortering naar ‘drijvende kracht
van ondernemingsvastgoed’ toegepast. De analyse richt
zich dus specifiek op de rol van deze drijvende krachten
binnen alle onderzochte cases gezamenlijk. Doelstelling hierbij is het vaststellen in welke mate er algemene
zwaartepunten waarneembaar zijn in de aandacht voor
bepaalde specifieke drijvende krachten.

service

relations/marketing, bijvoorbeeld door weinig
investeringen in corporate branding.
De financiële waardeontwikkeling van vastgoed als drijfveer voor vastgoedbeleid is een
item dat tussen de verschillende cases heel wisselend wordt gewaardeerd. Bij nadere studie
van de vijf gevallen waar het meeste aandacht
aan deze drijvende kracht wordt besteed, blijkt
het te gaan om situaties waarbij (vanuit historische ontwikkeling) veel vastgoed in eigendom is, voortkomend uit het bedrijfsspecifieke
karakter. Deze organisaties hebben veelal ook
een vastgoedafdeling die zich met (her)ontwikkelingsvraagstukken bezig houdt.

jong talent

Productiviteit
In het geval van de cases 7 en 12 worden er geen
nadrukkelijke initiatieven ontplooit om productiviteit te stimuleren. Bij nadere studie blijkt
dat deze ondernemingen zeer sterk inzetten
op de drijvende krachten ‘Verkoop’ en ‘Groei’.
Alhoewel deze laatstgenoemde groepen een
aandacht voor productiviteit uiteraard niet per
definitie uitsluiten, blijkt er wel terdege een relatie te bestaan tussen (a) de interne of externe
oriëntatie van een organisatie en (b) de mate
van aandacht voor productiviteit.
De organisaties met een beperkte aandacht
voor productiviteitsverbetering kenmerken
zich namelijk door een duidelijk externe,
marktgerichte focus en niet zozeer door een
focus op de interne optimalisatie van bedrijfsmiddelen. Ondernemingen met een nadruk op
productiviteit kenmerken zich doorgaans door
de inzet van drijvende krachten als ‘Product’
en ‘Productie’. Case 3 vertegenwoordigt een
fraai voorbeeld van een onderneming waarin
deze laatstgenoemde krachten domineren. In
het vastgoedbeleid is vervolgens ook een grotere nadruk op productiviteit waarneembaar,
bijvoorbeeld door een sterke mate van afstemming tussen nieuwe, alternatieve werkplekconcepten en de specifieke werkprocessen die hiermee ondersteund dienen te worden. Er is in dit
geval juist weer een beperktere rol voor public

t h e m a : va s t g o e d m a r k t i n c r i s i s t i j d e n

vastgoed om aan de wensen van eindgebruikers tegemoet te komen. Gevoeligheid voor
de individuele, specifieke karakteristieken van
een eindgebruiker is essentieel. Deze conclusie onderstreept de relevantie van het eerder in
dit artikel gepresenteerde model: het biedt een
leidraad om meer gevoel te krijgen voor deze
specifieke karakteristieken.
Figuur 3 toont aan dat ‘Flexibiliteit’, ‘Risico’ en
‘Kosten’ binnen alle cases redelijk algemeen
omarmde thema’s zijn en dat er vooral voor
de overige drijvende krachten van vastgoed interessante onderlinge afwijkingen waarneembaar zijn. Deze verschillen zullen in de hierop
volgende paragrafen nader worden benoemd
en toegelicht.

Cultuur
In de helft van de onderzochte gevallen worden
voor cultuur geen nadrukkelijke activiteiten
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FIGUUR 3 ▶ Zichtbare afwijkingen in waardering tussen individuele cases
100%
75%
50%
25%
0%

1

2
3
4
productiviteit kosten

5
risico

6
7
8
9
10
waarde flexibiliteit cultuur

11
12
pr/marketing

13

Toelichting: De analyse in deze figuur richt zich op de rol van vastgoed voor iedere onderzochte case afzonderlijk.
Doelstelling hierbij is het vaststellen van afwijkende zwaartepunten in de aandacht binnen vastgoedbeleid tussen de
verschillende cases. NB: Case 14 is in deze analyse buiten beschouwing gelaten vanwege incomplete detaildata.

ontplooit vanuit vastgoedbeleid. Bij nadere studie blijkt cultuur hoofdzakelijk een rol gespeeld
te hebben voor ondernemingen die kantoorinnovatie hebben doorgevoerd in combinatie
met een herstructurering van de portfolio. Herstructurering is hierbij in beginsel gedreven
door kostenreductieprogramma’s en daarmee
is cultuur feitelijk een 2e-orde effect (lees: niet
een direct gevolg van de drijvende krachten
zelf) om de consolidatie te ondersteunen. Vanuit de drijvende krachten geredeneerd blijken
enkel ondernemingen met ‘Technologie’ als
aandachtspunt nadrukkelijk gericht te zijn op
cultuur.
Bij een drietal onderzochte ondernemingen
- de cases 1, 7 en 12 - is een nadruk op public
relations/marketing geconstateerd. Bij nadere
studie blijken de redenen hiertoe overeen te
stemmen met de eerdere analyse van productiviteit. De betreffende ondernemingen zetten alle drie sterk in op de drijvende krachten
‘Markt’, ‘Verkoop’ en/of ‘Groei’. Een nadruk op
public relations/marketing sluit aan op deze
duidelijk externe, marktgerichte focus.
Het strategisch management van ondernemingsvastgoed kent sinds het einde van de jaren 90 een verhoogde aandacht. Aanvankelijk
werd deze veelal tweede of derde kostenpost
voor organisaties interessant gedurende tijden
van economische teruggang als onderdeel van
kostenreductie programma’s. Maar inmiddels
wordt het bedrijfsmiddel echter ook steeds

meer erkend als bron van concurrentievoordeel. Het ontwikkelen van (meet)instrumenten
gericht op het duiden en meetbaar maken van
de toegevoegde waarde van ondernemingsvastgoed aan de bedrijfsstrategie is derhalve
essentieel voor vastgoedverantwoordelijken
van eindgebruikers teneinde als volwaardig gesprekspartner in het strategisch beslissingsproces van de onderneming te worden betrokken.
Verder hebben de onderzoeksresultaten aangetoond dat ook vastgoedaanbieders terdege een
belang hebben in een verdergaand inzicht in
de specifieke eisen van individuele eindgebruikers, gezien de onderlinge verschillen in hun
vastgoedbehoeften.
Reflectie
Het gepresenteerde model en meetinstrument
leveren een bijdrage in deze context. Voor de
primaire gebruiker – de vastgoedverantwoordelijke bij de eindgebruiker – geeft het model
inzicht in de mate van consistentie van het vastgoedbeleid met het ondernemingsbeleid. Ook
ondersteunt het de onderneming in het gerichter definiëren van de huisvestingsbehoeften
richting de markt. Door het creëren van een
communicatiemiddel in de taal van het (bedrijfskundig georiënteerde) algemeen bestuur
van de onderneming wordt bovendien ondersteuning geleverd aan de erkenning van ondernemingsvastgoed als toegevoegde waarde aan
de algemene bedrijfsdoelstellingen.
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het vermelden van harde data).Veranderingen
in de strategische context van ondernemingen
volgen zich in toenemende mate op. De onderneming dient snel en effectief in te springen op
deze veranderingen. Vanwege het overwegend
statische karakter van vastgoed is de kans op
het ontstaan van frictie aanzienlijk. Derhalve
dient bij optimalisatie van de vastgoedportfolio
ook rekening te worden gehouden met veranderende strategische doelstellingen in de (nabije) toekomst. Vanuit dit flexibiliteitvraagstuk
dient dus bij iedere strategische vastgoedbeslissing bewust nagedacht te worden over de
consequenties op langere termijn: in hoeverre
creëert de beslissing een belemmering voor
toekomstige optimalisatie en wegen de huidige
voordelen op tegen de mogelijk negatieve consequenties in de toekomst?

t h e m a : va s t g o e d m a r k t i n c r i s i s t i j d e n

Een speciaal woord van dank gaat uit naar BertJan Scheffer die als medeonderzoeker betrokken is
geweest.
Over de auteurs
Naam Bas Singer is onafhankelijk
onderzoeker op het gebied van strategievorming bij Ondernemingsvastgoed
en Werkplekinnovatie. Het onderzoek is
mede mogelijk gemaakt door Deloitte
Real Estate en ING Real Estate.

jong talent

Tijdens de evaluatiegesprekken met betrokken
eindgebruikers en tijdens de seminardiscussies zijn een aantal interessante reflecties naar
voren gekomen, die tot slot van dit artikel de
vermelding waard zijn. Het is niet altijd (volledig) mogelijk om de vastgoedportfolio aan te
passen voor een optimale aansluiting op de bedrijfsstrategie. Veelal bestaan er interne of externe invloeden waardoor een vastgoedafdeling
wellicht wel wil bijsturen, maar niet kan bijsturen. Voorbeelden van interne invloeden zijn
de financiële situatie van de onderneming of
de aanstelling van een nieuwe vastgoedverantwoordelijke met een andere visie. Voorbeelden
van externe invloeden zijn de juridische verplichtingen (b.v. de status van de huurcontracten), aanpassingen in de wet- en regelgeving en
(tijdige) beschikbaarheid in de vastgoedmarkt.
Het communiceren van de toegevoegde waarde van vastgoed in de taal van de organisatie is
cruciaal. Maar het bereikt slechts zijn doel als
de inhoud van het verhaal ook appelleert aan de
belangen van andere betrokkenen binnen de
onderneming. Het ontwikkelen van een gevoeligheid voor de politieke situatie (de bedrijfscultuur, de onderlinge verstandhouding en belangen van betrokken personen c.q. afdelingen) is
derhalve essentieel. De politieke situatie wordt
gedefinieerd door zowel expliciet zichtbare
posities (b.v. plaatsing van betrokken in het
organogram) versus impliciet (b.v. appelleren
aan het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’ naast

voetnoten
1 Krumm, P.J.J.M. (1999), Dissertatie: Corporate Real Estate Management in Multinational Corporations, A Comparative Analysis of
Dutch Corporations, ARKO Publ. Nieuwegein.
2 Lambert, S., Poteete, J. and Waltch, A. (1995), “Generating high-performance corporate real estate service”, Corporate Real Estate 2000
Series Report No. 52, The Industrial Development Research Council, Atlanta, GA.
pp. 475-94.
4 De Jonge, H. (1996),, Krumm, P.J.J.M. (1999), ) Zie 1.
5 Scheffer, J.J.L.,et al, M.C.C. (2006), “Enhancing the contribution of corporate real estate to corporate strategy”, Journal of Corporate

service

3 Nourse, H.O. and Roulac, S.E. (1993), “Linking real estate decisions to corporate strategy” Journal of Real Estate Research, Vol. 8 No. 4

Real Estate, Vol. 8 No. 4, pp. 188-97.
6 De checklist voor de waardering van (het management van) ondernemings-vastgoed is samengesteld door een expertpanel, bestaande
uit vooraanstaande Nederlandse professionals en academici. De waardering (op 5-puntsschaal) van de verscheidende items is per
specifieke onderneming vastgesteld in overleg met de geïnterviewden en door observaties.
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Call for papers december 2009

Product- en marktinnovatie in crisistijd
Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave
biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die kunnen bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector. Voor de editie december 2009
roept de redactie auteurs op rond het thema:

De verandering in de marktordening na
de economische crisis de invloed van veranderende
financieringsmogelijkheden op de vastgoedmarkt

Hoe ziet de vastgoedmarkt er na de crisis
uit? Hoe beïnvloeden bijvoorbeeld de veranderende financieringsmogelijkheden het
gedrag van ontwikkelaars, beleggers en corporaties. Wat betekent de economische crisis voor gemeenten die van oudsher leunden op de inkomsten uit het grondbedrijf?
Is er een toekomst voor gebiedsontwikkeling, of leidt de afnemende risk-appetite bij
ontwikkelaars, beleggers en financiers ertoe
dat marktpartijen zich de komende jaren alleen op kleine projecten gaan focussen. Real
Estate Research Quaterly is op zoek naar zoveel mogelijk op onderzoek gebaseerde artikelen die ingaan op trends, ontwikkelingen
die een indicatie geven van de toekomst die
ons te wachten staat.

De redactie daagt academici en praktijkmensen uit artikelen in te sturen die betrekking
hebben op thema’s rond dit onderwerp. De
bijdrage moet zijn gebaseerd op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of behelst commentaar op onderzoek van derden.
Met dit thema wordt aansluiting gezocht bij
de vastgoedlezing van de ASRE, welke op 3
december gehouden zal gaan worden.
Auteurs die een bijdrage willen leveren,
kunnen voor 1 oktober een korte opzet (abstract) van artikel inzenden. Het definitieve
artikel dient uiterlijk 13 november 2009
binnen te zijn bij de redactie.
Correspondentieadres: vogon@propertynl.com
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2009 AFIRE Annual Membership Meeting
September 20-22, The Ritz-Carloton
Informatie: www.afire.org

CFO/COO Conference
14-15 oktober 2009, Milaan
Informatie: www.inrev.org

Topontmoeting Noord-Holland
24 september 2009, DSB Stadion, Alkmaar
Informatie: www.managementproducties.com

ULI Urban Investment Network Summit
October 28-29, 2009, Barcelona
Informatie: www.europe.uli.org

Nationale Dubodag 2009
30 september 2009, WTC Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

European Research Seminar
November 5-6 2009, Radisson Blu Carlton
Hotel, Bratislava
Informatie: www.icsc.com

Expo Real 2009
5-9 oktober 2009, München
Informatie: www.exporeal.net
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ag e n d a

VOGON STUDIEMIDDAG
Thema: Tweedeling op de kantorenmarkt.
Hoe nu verder?
16 september 2009, FGH Bank, Utrecht

onderzoek

VOGON S Y M P OSI U M
Het jaarlijkse VOGON SYMPOSIUM heeft dit jaar als thema

‘Vastgoed beleggen na de crisis’
Het middagvullend programma vindt plaats op:
service

vrijdag 13 november 2009
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de VOGON
via Ciska Damen (tel. 020-6681129) of mail: c.damen@asre.uva.nl
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Richtlijnen voor auteurs
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag
en bevatten goed onderbouwde praktische
relevantie/nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om
toegepast wetenschappelijk onderzoek. De
resultaten van onderzoek moeten breed
toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend
betrekking heeft op individuele locaties of
regio’s, past niet in de formule. Daarnaast
biedt de redactie ruimte voor opiniërende
artikelen. Ook die vinden echter hun basis
in onderzoek. De redactie streeft naar een
aantrekkelijke afwisseling van langere en
kortere artikelen. De maximale lengte is
circa 2000 woorden.
Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de
belangrijkste conclusies (maximaal 75
woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met
accenten op:
- de wetenschappelijke betekenis van het
onderzoek,
- de belangrijkste conclusies
- de betekenis van de onderzoeksresultaten
voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op
welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een
volledig artikel zinvol is. Artikelen worden
beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. Er is sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen
opmerkingen via de vakredacteur waarna
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real
Estate Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders
ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd
een artikel weigeren of inplannen voor een
volgend nummer. De redactie kan een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts
de leesbaarheid ten goede komen zonder
noemenswaardige inhoudelijke gevolgen,
kunnen door de redactie zonder overleg met
de auteur worden aangebracht.
Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen,
stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als
separaat MS Excel-bestand (alleen waarden, zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator).
Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal
worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com
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