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20e ERES CONFERENTIE 2013

Introductie artikelen ERES special 2013
door drs. Gerjan Vos en prof. dr. Marc Francke

D

it jaar vond de 20e ERES Conferentie plaats van 3-6 juli in het prachtige Wenen. Het vierdaagse wetenschappelijke congres op het gebied van
vastgoed van de European Real Estate Society (ERES) biedt onderzoekers, analisten en
wetenschappers vanuit Europa en daarbuiten jaarlijks een platform om hun kennis te
delen. Ook dit jaar presenteerden meer dan
300 onderzoekers van universiteiten en hogescholen en uit de praktijk hun onderzoek
over een breed aantal onderwerpen. Van
Nederlandse bodem waren er 24 papers te
vinden en in deze ERES special presenteren
we een kleine selectie daarvan.
Nederlands onderzoek
Interessant is de vraag waarmee de Nederlandse onderzoekers op het congres zich
het afgelopen jaar hebben beziggehouden.
Gemakshalve maken we hiervoor een indeling in vier categorieën, die aansluit bij het
bekende 4-kwadrantenschema voor de vastgoedmarkt: de ruimtemarkt, de beleggingsmarkt, de grond- en ontwikkelingsmarkt en
het management en beheer van de gebouwenvoorraad. Dan valt op dat het meeste
Nederlandse onderzoek zich richt op aspecten van management en beheer (negen
papers), gevolgd door zes papers over de
beleggingsmarkt, vijf papers gaan over de
ruimtemarkt en tenslotte zijn er ook vier
papers over grond- en ontwikkelingsmarkt.
Het onderzoek binnen de categorie management en beheer varieert van strategieën voor herlocatie of renovatie van kantoren en herlocatie bedrijfsgebouwen tot
CREM studies en duurzaamheidaspecten.

In het onderzoek over de beleggingsmarkt
staan vooral verklaringen voor de rendement- en waardeontwikkeling van kantoren en bedrijfsgebouwen centraal, terwijl
twee uitstekende onderzoeken gaan over
de performance fees en drivers van private
vastgoedfondsen. Op de ruimtemarkt richt
het onderzoek zich naast leegstand vooral
op preferenties van gebruikers voor huurwoningen, preferenties voor winkelcentra
en op koop -huurafwegingen voor woningen. Tenslotte is op de grond- en ontwikkelingsmarkt vooral onderzoek gedaan naar
stedelijke vernieuwing aan de hand van
concreteprojecten,grondverkavelingenbeleidsaspecten voor buurtvernieuwing en bedrijfsterreinen1.
In deze ERES special presenteren we een
selectie van drie artikelen uit het onderzoek dat aan RERQ werd aangeboden. Al
deze artikelen hebben iets te maken met
de actualiteit van de leegstand op de vastgoedmarkt. Uit het eerste artikel blijkt, dat
de hoge leegstand op de kantorenmarkt
op korte termijn nog kan toenemen als
overtollige gehuurde ruimte vrijkomt vanwege het aflopen van huurcontracten. Het
tweede artikel zoekt naar oorzaken voor het
marktfalen waardoor de kantorenleegstand
langdurig hoog is. In het derde artikel is de
oplopende leegstand in de winkelsector de
aanleiding voor een nader onderzoek naar
de belevingswaarde van winkelcentra.
‘Verborgen leegstand’
Joëlle Lokhorst, Hilde Remøy en Philip Koppels
Door de verslechterde marktverhoudingen
op de kantorenmarkt verwachten experts
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‘Consumentenwaardering voor belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden’
Ingrid Janssen, Pauline van den Berg, Aloys
Borgers
Winkelcentra hebben de afgelopen tijd te
maken gekregen met internet-winkelen,

onderzoek

‘Marktfalen kantorenmarkt in Amsterdam’
Henk J. Brouwer
Het hoofdprobleem van de kantorenmarkt
is de langdurig aanhoudende hoge leegstand. Nieuwe kantoren die op de markt
worden gebracht veroorzaken een ‘filtering down’ probleem, waardoor vooral oudere gebouwen of gebouwen op mindere
locaties steeds moeilijker te verhuren zijn.
Maar zelfs nieuwe gebouwen kunnen soms
al na vijf jaar verschuiven van de ‘prime’
markt naar de ‘secondary’ markt. Beleggers zouden rekening moeten houden met
het verhoogde verhuurrisico, maar het is
onduidelijk in hoeverre zij dit risico incalculeren in hun rendement. Dit onderzoek
over de Amsterdamse kantorenmarkt tracht
aan te tonen dat de inefficiency op de beleggingsmarkt van kantoren oorzaak is van de
relatief hoge leegstand en dat derhalve van
marktfalen kan worden gesproken.

economische crises, ouder wordende consumenten en met oplopende leegstand.
Een verbetering van de belevingswaarde
zou kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van centra in de binnenstad en daardoor meer bezoekers trekken. In dit onderzoek wordt de visuele belevingswaarde van
winkels en de winkelomgeving ontrafeld
aan de hand van consumentenonderzoek
in diverse Nederlandse binnensteden. De
analyse tracht een antwoord te vinden op
de vraag welke karakteristieken van winkelcentra het meest beantwoorden aan de preferenties van de consument. Hieruit blijkt
dat dit niet altijd het visueel meest aantrekkelijke centrum is.

thema: eres special

op korte termijn een toename van de bestaande hoge leegstand vanwege het op de
markt komen van de zogenaamde verborgen leegstand. Dit onderzoek tracht de omvang daarvan te kwantificeren aan de hand
van een uitgebreide survey onder kantoorgebruikers en experts. De trend naar een
efficiënter ruimtegebruik speelt een belangrijke rol voor het afstoten van overtollige
ruimten bij het aflopen van huurcontracten
- de verborgen leegstand - en komt vooral
tot stand door het in gebruik nemen van
vernieuwde werkconcepten.

voetNOTEn
1	
Zie www.eres2013.com voor een directe link naar de accepted abstracts van de papers
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MISMATCH TUSSEN VRAAG EN AANBOD

Verborgen leegstand
Door financiële en vastgoedcrisissen en het nieuwe werken krimpt de behoefte
aan kantoorruimte. In Nederland staat momenteel 15% van de kantoorruimte
leeg, waarvan 60% structurele leegstand, zonder perspectief op toekomstig gebruik. Bovenop de geregistreerde leegstand is er ook niet-geregistreerde leegstand;
ruimte die gehuurd is of in eigendom van een eigenaar-gebruiker, maar die feitelijk
overtollig is. Deze zogenaamde verborgen leegstand in de kantorenmarkt komt
stapsgewijs op de markt bij afloop van bestaande huurcontracten en afstoot van
vastgoed in eigendom (eigenaar-gebruikers), waarbij de trend naar een efficiënter
ruimtegebruik een belangrijke rol speelt. De verborgen leegstand komt bovenop de
geregistreerde leegstand, waardoor de totale leegstand verder kan oplopen tot 24%
van de voorraad in 2018.
door ir. Joëlle Lokhorst, dr. Hilde Remøy en drs. Philip Koppels

D

e Nederlandse kantorenmarkt
wordt gekenmerkt door een groot
aanbod van kantoorruimte en een
hoge leegstand van 15 procent (DTZ 2013)
als gevolg van een structurele mismatch
tussen vraag en aanbod. De kantorenmarkt
is steeds meer een vervangingsmarkt waarbij de kwalitatieve behoefte belangrijker is
dan de kwantitatieve. Bovenop de geregistreerde leegstand is er ook niet-geregistreerde leegstand; ruimte die overtollig is, maar
gehuurd is of in eigendom van huurders of
eigenaar-gebruikers. De verwachting is dat
de beëindiging van de huurovereenkomsten
van deze verborgen leegstand zal leiden tot
een toename van de geregistreerde leegstand. Dit is naast het effect van nieuwbouw
minus de onttrekking van de voorraad door
transformatie en sloop. Deze zogenaamde
verborgen leegstand in de kantorenmarkt
hangt boven de markt en geeft een goede

indicatie over de toekomstige leegstandsontwikkelingen in de kantorenmarkt. Zodra
de huidige huurcontracten aflopen, zal deze
ruimte aangeboden worden op de markt en
naar verwachting leiden tot een nog hogere
leegstand (Jongsma 2011). De huidige huurcontracten weerspiegelen de vraag, huurprijzen en verwachte ruimtebehoefte bij het
afsluiten van het contract in het verleden,
en weerspiegelen niet de huidige huurprijzen en ruimtebehoefte (Gunnelin 2005).
Dit onderzoek richt zich op het verschil tussen het huidige aanbod aan kantoorruimte
en de werkelijke huidige ruimtevraag tegen de geldende markthuur en verwachte
toekomstige ruimtebehoefte. Ondanks de
hoge leegstand verwachten sommige vastgoedadviseurs en kantorenmarktdeskundigen dat de leegstand zal blijven stijgen:
terwijl nieuwe kantoorgebouwen nog worden gebouwd, blijft de opname van kan-
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Achtergrond
In een efficiënte kantorenmarkt zal op lange termijn, door marktwerking, het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van kantoorruimte ongeveer gelijk zijn aan de vraag.
Korte termijn onevenwichtigheden doen
zich voor doordat de vraag naar kantoorruimte dynamisch is terwijl het aanbod - de
kantorenvoorraad - relatief statisch van aard
is. Bij economische opleving zal de markt

tekenen van schaarste vertonen, terwijl tijdens een recessie leegstand geregistreerd
wordt (Keeris 2007). Daarnaast wordt een
leegstand van 3% - 8% van het totale aanbod van de kantorenmarkt noodzakelijk geacht voor een goede marktwerking en het
mogelijk maken van verhuisbewegingen
(Wheaton 1999; Tse en Webb 2003). In een
onevenwichtige markt kan de leegstand
echter aanzienlijk toenemen. In de Nederlandse kantorenmarkt heeft overproductie
de huidige hoge leegstand veroorzaakt. Tegelijkertijd is een vervangingsmarkt ontstaan, waarin op basis van kantoorgebruikersvoorkeuren voor bepaalde gebouw- en
locatiekenmerken nieuwe gebouwen slechte gebouwen verdrijven, en waarin kantoorgebouwen in een steeds hoger tempo verouderen, resulterend in structurele leegstand,
gedefinieerd als leegstand van dezelfde vierkante meters voor 3 jaar of langer (Remøy
2010). De kwalitatieve segmentatie van de
kantorenmarkt zorgt ervoor dat de huurprijzen voor kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte beperkt wordt beïnvloed door
de beschikbaarheid van goedkope kantoorruimte in andere marktsegmenten (Keeris
en Koppels, 2006). Verwacht wordt dat de
leegstand in de lage-kwaliteitssegmenten
zal stijgen, terwijl de vraag naar kwalitatief
hoogwaardige kantoren blijvend is.
De kwantitatieve vraag naar kantoorruimte
wordt ruwweg bepaald door drie factoren;
het aantal kantoorwerknemers, het aantal
vierkante meters in gebruik per werknemer, en de prijs voor kantoorruimte. Het
aantal medewerkers wordt bepaald door
demografische en macro-economische omstandigheden (conjunctuur, werkgelegenheid, markthuren). Naar verwachting zal
de demografische trend van vergrijzing en
minder werknemers samen met minder
vierkante meters per werknemer resulteren
in een hogere leegstand in de komende jaren (DTZ, 2011). Terwijl medio 2013 de Nederlandse kantorenvoorraad in gebruik 40
miljoen vierkante meter was, verwacht DTZ

thema: eres special

toorruimte laag en naar verwachting zullen
bedrijven juist ruimte afstoten bij de komende contractonderhandelingen. Andere
deskundigen verwachten echter dat de hoge
leegstand, samen met de bijbehorende druk
op de huurprijzen, de huidige trend van afnemende vloeroppervlakte per werknemer
gedeeltelijk zal keren. Dit artikel heeft tot
doel om de ‘verborgen leegstand’ in de Nederlandse kantorenmarkt te kwantificeren
en het effect van ‘verborgen leegstand’ op de
kantorenmarkt te schatten, door het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag:
wat is de omvang van verborgen leegstand
in de Nederlandse kantorenmarkt?
Om deze vraag te beantwoorden, is een enquête gehouden onder kantoorhoudende
organisaties van verschillende grootte en uit
verschillende sectoren. Vervolgens werden
interviews gehouden met huisvestingsmanagers van kantoororganisaties en huisvestingsexperts, om de invloed van (verborgen)
leegstand op huisvestingsbeslissingen te
bespreken.
De definitie van verborgen leegstand die
wordt gebruikt in dit onderzoek is een bewerking van Gunnelin (2005). In zijn definitie zijn alle belangrijke aspecten opgenomen: verborgen leegstand is het verschil
tussen huidige kantoorruimte in gebruik,
gehuurd of in eigendom, en de huidige
ruimtevraag bij de geldende markthuur.
Verborgen leegstand kan dus worden gezien als een (verborgen) kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Dit artikel
onderzoekt deze mismatch.
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dat in 2030 de kantorenvoorraad in gebruik
30-32 miljoen vierkante meter zal zijn. Als
dit uitkomt en de voorraad blijft hetzelfde,
zal de leegstand meer dan verdubbelen van
7 miljoen in 2010 naar 15 miljoen in 2030.
Adviesbureau AOS Studley voorspelt een
vergelijkbare verandering, die zal leiden
tot een leegstand van 27%( Boon, van der,
2013).
Het aantal vierkante meters per werknemer
wordt bepaald door de manier waarop organisaties werken en de omvang van de activiteiten van organisaties. De visie van een organisatie op welk soort werkruimte (Figuur
1) het beste haar activiteiten ondersteunt,
het gebruik van nieuwe technologieën, de
vraag naar flexibiliteit, en de vraag naar een
specifieke uitstraling zijn allemaal belangrijke factoren in een accommodatiestrategie
(Van Meel et al. 2010). In het laatste decennium hebben kantoorconcepten zich ontwikkeld richting open, flexibel, niet-territoriale kantoorruimte met desksharing en een
verscheidenheid aan activiteiten-gebaseerde
werkruimten. Dit soort open kantoorconcepten resulteren in minder vierkante meters per werknemer dan kantoorconcepten
gebaseerd op cellulaire kantoren (Remøy en
Van der Voordt, 2011).

Een mogelijke trendbreuk zou kunnen zijn
dat het huidige overaanbod van kantoorruimte zal leiden tot lagere huurprijzen in
de kantorenmarkt, zodat het aantrekkelijker
wordt om meer vierkante meters per werknemer in gebruik te nemen, hetgeen leidt
tot andere ramingen omtrent het toekomstige gebruik van kantoorruimte (Zuidema
en van Elp, 2013).
Onderzoeksmethode
Kwantitatieve gegevens over verborgen
leegstand zijn schaars. Ervaring, intuïtie
en andere kwalitatieve informatiebronnen
zijn even belangrijk voor het bestuderen
van verborgen leegstand, vooral in veranderende markten waarbij trends uit het verleden niet naar de toekomst kunnen worden
geëxtrapoleerd. Daarom is een combinatie
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
toegepast in deze studie.
Het kwantitatieve deel is gebaseerd op een
enquête die onder circa 500 kantoorgebruikers is uitgezet en door 104 respondenten
is ingevuld (20%). Niet alle respondenten
hebben de enquête volledig ingevuld waardoor het aantal respondenten per analyse
kan verschillen. De enquête bestond uit vragen over verhuurbaar vloeroppervlak (vvo),

Figuur 1 ▶ Verschillende kantoorconcepten beïnvloeden
de ruimtevraag per arbeidsplaats

CELLEN KANTOOR

TEAM KANTOOR

OPEN KANTOOR
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het beeld dat de praktijk heeft van de verborgen leegstand.
Om de representativiteit van de steekproef
te bepalen voor de Nederlandse kantorenmarkt, en daarmee de generaliseerbaarheid
van de resultaten, is de steekproefsamenstelling vergeleken met cijfers over de gehele kantorenvoorraad in gebruik. De steekproef vertegenwoordigt 1,5% van de totale
kantorenvoorraad en 1,7% van de verhuurde
kantorenvoorraad. Uit deze vergelijking
bleek dat grotere organisaties (meer dan
250 werknemers) oververtegenwoordigd
zijn in de steekproef, waarmee in de analyse
rekening gehouden wordt. De eigendomsverhouding (huur of eigenaar-gebruiker),
sectorale verdeling en geografische spreiding is redelijk in overeenstemming met de
in gebruik zijnde kantorenvoorraad.

onderzoek

Resultaten
De data uit de enquête zijn geanalyseerd
met gebruik van beschrijvende statistiek en
ANOVA testen om te bepalen of groepsgemiddelden significant van elkaar verschillen. De verborgen leegstand is vergeleken
met de grootte van bedrijven en de sector
waarin de bedrijven actief zijn. Vervolgens
is een vergelijking gemaakt tussen verbor-
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aantal werknemers (fulltime-equivalenten
(fte)), kantoorconcept en contractduur. De
kantoorgebruikers werd gevraagd om de gegevens voor twee verschillende tijdstippen
in te vullen, bij aanvang van het huidige contract (in het verleden), en op het moment
dat de enquête werd ingevuld (eind 2012).
Er zijn gegevens gevraagd over de huidige
vraag en de huidige kantorenportefeuille.
Deze huidige vraag is gedefinieerd als het
aantal vierkante meters dat de respondenten zouden huren als het huidige contract
wordt beëindigd (huurders) of het kantoor
wordt verkocht (eigenaar-gebruikers). De
huidige kantorenportefeuille is gedefinieerd als het aantal vierkante meters dat de
kantoorhoudende organisatie momenteel
in eigendom heeft of huurt.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek
bestond uit interviews met betrekking tot
huisvestingsmanagement. Dertien interviews, zes ongestructureerde met huisvestingsexperts en zeven diepte-interviews met
kantoorgebruikers werden gehouden. De
ongestructureerde interviews zijn gebruikt
om de vragen voor de enquête te formuleren, terwijl de diepte-interviews zijn gebruikt om te toetsen of de interpretatie van
de enquêteresultaten overeenkomen met

Figuur 2 ▶ Verborgen leegstand - huidige ruimtegebruik minus
huidige ruimtevraag (N=81)
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Figuur 3 ▶ VERwACHTE ONTwIkkElING VAN kANTOORRUIMTE IN GEBRUIk
(VVO), wERkNEMERS (fTE) EN RUIMTEGEBRUIk (VVO/fTE) (N=81)

VERBORGEN LEEGSTAND VAN DE RESPONDENTEN -22%
-40,000 VVO

710,000 VVO
38,000 FTE
18.7 VVO/FTE

-5.5% FTE
NIEUWE ECONOMIE

-122,000 VVO

670,000 LFA

548,000 VVO

36,000 FTE

-18.2% VVO/FTE
HET NIEUWE WERKEN

18.7 LFA/FTE

HUIDIGE AANBOD

36,000 FTE
15.3 VVO/FTE
HUIDIGE VRAAG

gen leegstand met het aantal vierkante meters in gebruik, met de manier van werken
en met het type kantoorconcept. Ook is de
relatie geanalyseerd tussen contractduur en
verborgen leegstand.
Bovenstaande grafiek (Figuur 2) laat het verschil zien tussen de huidige vierkante me-

ters in huur of eigendom en de benodigde
vierkante meters. Het verschil toont aan dat
binnen de steekproef 23% van de gehuurde
of in eigendom hebbende kantoorruimte
als overtollig kan worden beschouwd; de
verborgen leegstand.
Deze overtollig geworden kantoorruimte is

Figuur 4 ▶ pERCENTAGE VAN DE ORGANISATIES MET TEVEEl Of TEkORT AAN
RUIMTE NAAR ORGANISATIEGROOTTE (IN fTE); N=74

93%

100%
80%

64%

60%
40%
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0%

40% 40%
30%

20%

VERBORGEN LEEGSTAND

14%
0%

20-50

250-250

250-1000

1000+

TEKORT AAN KANTOORRUIMTE
ORGANISATIEGROOTTE (IN FTE)
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Figuur 5 ▶ Percentage

verborgen leegstand naar
organisatiegrootte (in fte); N=74
20%
10%

4%

0%
-10%

-3%
-15%
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-30%

-33%

-40%
ORGANISATIEGROOTTE (IN FTE)

20-50

1000+

De omvang van de verborgen leegstand
naar grootte van de organisatie is weergegeven in Figuur 5. Bij de grootste bedrijven is
de mismatch -33%, terwijl deze voor de kleinere kantoororganisaties -3% bedraagt. Er is
geen significant verschil in verborgen leegstand tussen bedrijfssectoren aangetoond.
Door de oververtegenwoordiging van grote
organisaties in de steekproef kan het gevonden verborgen leegstandspercentage
van 23% niet direct vertaald worden naar de
gehele in gebruik zijnde kantorenpopulatie.
Een correctie is hiervoor noodzakelijk door
rekening te houden met de verdeling van
werknemers in de totale kantorenmarkt. Tabel 1 toont de vertegenwoordiging van verschillende organisatiegroottes in de enquête ten opzichte van de totale kantorenmarkt.
Omdat er een uitspraak wordt gemaakt over
de totale kantorenleegstand, worden alleen
bedrijven meegenomen met minimaal 20
medewerkers, wat correspondeert met de
minimale 500 m2 voor leegstandregistratie
(BAK 2012).
Indien er rekening wordt gehouden met de
verhouding van het aantal werknemers in
de totale kantorenmarkt is de totale verborgen leegstand 11%. Omdat exacte cijfers ontbreken met betrekking tot het aantal vierkante meters kantoorruimte in gebruik per

service

Leegstandsregistratie
De enquêteresultaten geven een significant
verschil aan tussen de verborgen leegstand
bij grote en kleine bedrijven. Het percentage van organisaties die aangeven teveel
of tekort aan kantoorruimte te hebben is
weergegeven in Figuur 4. Van de organisaties met meer dan 1.000 medewerkers geeft
93% aan dat ze verborgen leegstand hebben, in vergelijking met 30% van de bedrijven met 20 tot 50 werknemers1.

250-1000

onderzoek

slechts deels het gevolg van ontslagen en
afname van het aantal werknemers (FTE)
per organisatie, maar wordt grotendeels
veroorzaakt door een afname van het aantal vierkante meter in gebruik per FTE, zoals in Figuur 3 is weergegeven. Gemiddeld
genomen verwachten de respondenten dat
het aantal FTE over de komende 5 jaren
met 5,5% afneemt. Bij een gelijkblijvende
ruimtegebruik per werknemer (VVO/FTE)
verklaart de verwachte werkgelegenheidsreductie slechts 5,6% (40.000 m2 VVO) van
de afnemende kantoorruimtebehoefte. Het
overgrote deel van de afnemende kantoorruimtebehoefte wordt verklaard door efficiënter ruimtegebruik waarbij het aantal
VVO per FTE binnen 5 jaar wordt gereduceerd van 18,7 m2 naar 15,3 m2.

50-250
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Tabel 1 ▶ O
 rganisatiegrootte respondenten van de enquête
ten opzichte van de kantorenmarkt2
Enquête (steekproef)
werknemers
(fte)

N=

20-50

11

50-250

Aandeel
VVO in
gebruik

Totale kantorenmarkt

VVO in
gebruik
(m2)

VVO/
FTE
(m2)

∆ m2 VVO
in gebruik

∆%
VVO in
gebruik

Aandeel
VVO in
gebruik

2%

11495

31

-345

-3%

20%

7835641

31

-235069

-3%

26

10%

71047

23

2842

4%

32%

12752655

23

510106

4%

250-1000

15

23%

167693

19

-25154

-15%

24%

9699012

19

-1454852

-15%

1000+

15

66%

484662

17

-159938

-33%

24%

9610927

17

-3171606

-33%

Totaal

67

100%

734896

18

-182595

-25%

100%

40.000.000

22

-4351421

-11%

segment, is een bandbreedte aangehouden
om de totale toekomstige leegstand te voorspellen. Deze bandbreedte is vastgesteld
op +/- 5% rondom de berekende verborgen
leegstand van 11%. De verborgen leegstaand
bedraagt dus 6-16%.
Nieuwe werkconcepten: het open kantoor
Verscheidene redenen voor de aangetoonde
hogere verborgen leegstand bij grotere organisaties (>250 werknemers) worden uit
de enquêteresultaten duidelijk: één daarvan
is de hogere adaptatiegraad van het open

VVO in
gebruik
(m2)

VVO/
FTE
(m2)

∆ m2
VVO in
gebruik

∆ % VVO
in gebruik

kantoorconcept. De onderstaande figuren 6
en 7 tonen dat de vraag naar open kantoorruimte toeneemt naar 77% ten opzichte van
de ruimte in gebruik in 2012 van 57%. De
ruimtevraag naar team- en cellenkantoren
neemt af ten opzichte van wat men in 2012
in gebruik heeft (Figuur 6).
Uit de analyse blijkt dat het kantoorconcept
‘open kantoorruimte’ sterk is gerelateerd
aan lager ruimtegebruik per FTE. Grote
kantoororganisaties (meer dan 250 werknemer) verwachten in de komende 5 jaar een
stijging in het gebruik van open kantoren

Figuur 6 ▶ VERANDERING (%) VAN DE RUIMTEVRAAG NAAR
KANTOORCONCEPT (N = 74)

77%

80%
70%

57%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24%

20%
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14%

CELLEN
KANTOOR

TEAM
KANTOOR

HUIDIG GEBRUIK
HUIDIGE VRAAG
OPEN
KANTOOR
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Figuur 7 ▶ Percentage

verwachte verandering werknemers en ruimtegebruik per werknemer naar organisatiegrootte (fte); N= 74
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-27%
20-50

50-250

FTE

1000+

kan mogelijk worden verklaard doordat in
de huidige kantoorhuisvesting geen efficiëntere kantoorconcepten kunnen worden
gerealiseerd, of dat dit met zeer hoge kosten
gepaard gaat, terwijl in de nieuw te betrekken kantoorruimte deze kantoorconcepten
wel gerealiseerd kunnen worden.
Uit Figuur 7 blijkt dat ongeacht de organisatiegrootte alle organisaties streven naar een
lagere VVO/FTE verhouding. De gewenste
reductie in de VVO/FTE is voor grotere organisatie wel beduidend groter dan bij kleiner organisatie. Samen met een verwachte
sterkere daling van het aantal fte’s, kampen
grotere bedrijven dan ook met een hogere
verborgen leegstand percentage dan de kleinere organisaties.

service

Contractduur
De gemiddelde gewenste contractduur
van alle respondenten in het onderzoek is
gemiddeld 5,2 jaar. 28 procent van de respondenten hebben echter een voorkeur
aangegeven voor een, twee of drie jarige
contracten. Dit is in lijn met andere onderzoeken waarbij een trend geconstateerd
wordt naar kortlopende huurcontracten.
In totaal 52 procent van de respondenten
wensen een contractduur van 5 jaar. Een
relatie is gevonden tussen bedrijfsgrootte

onderzoek

van 17,5 procent vergeleken met het huidige
gebruik. Kleinere organisaties met minder
dan 50 werknemers verwachten een gemiddelde stijging van 4,8 procent. De verwachtingen bij kleine organisaties lopen wel veel
sterker uiteen dan bij grote organisaties.
Grote organisaties hebben significant meer
open kantoorruimte in gebruik dan kleinere organisaties. Uit de gehouden interviews blijkt dat dit deels is terug te voeren
op professioneler vastgoedbeheer/facility
managementafdelingen die geënt zijn op
het beheersen van de huisvestinglasten en
het ondersteunen van de bedrijfsprocessen.
Naast het efficiëntere ruimtegebruik speelt
de levendigheid en het bevorderen van interactie tussen medewerkers een belangrijke rol bij het invoeren van open kantoorconcepten.
De oorzaak voor de omvang van de verborgen leegstand komt dus vooral neer
op de introductie en brede acceptatie van
nieuwe, efficiëntere kantoorconcepten.
Deze kantoorconcepten leiden tot reductie in de vraag naar kantoorruimte. Zelfs
organisaties die nu aangeven een tekort
aan kantoorruimte te hebben, willen desondanks het gemiddelde VVO/FTE verder
terugbrengen en ruimte afstoten. Deze bevinding lijkt enigszins tegenstrijdig, maar

250-1000

VVO PER FTE
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Figuur 8 ▶ G
 ewenste gemiddelde contractduur (in jaren) naar
organisatiegrootte (in fte) (Significant verschillend p <0,05)
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en voorkeur voor contractduur, hoe groter
de organisatie, hoe langer de duur van het
gewenste contract (Figuur 8). De langere
contractduur van grotere bedrijven verklaart mede de hogere verborgen leegstand
bij deze organisaties. De omvang van de
kantorenportefeuille is hierdoor namelijk
statischer van aard waardoor er slechter
ingespeeld kan worden op een veranderde
kwalitatieve en kwantitatieve ruimtevraag.
De nieuwe manier van werken
De belangrijkste oorzaak voor de verborgen leegstand in de kantorenmarkt zijn de
nieuwe manieren van werken. Bij een gemiddeld bedrijf zal het gebruik van open
kantoorconcepten toenemen met een gemiddelde van 26 procent. Het gebruik van
cellenkantoren zal in de komende 5 jaren
afnemen met gemiddeld 25 procent per bedrijf. De resultaten van het onderzoek tonen
een duidelijke trend richting een efficiënter
gebruik van kantoren, maar dit is niet een
ontwikkeling die heel snel gaat, mede omdat de bestaande huisvesting zich hier niet
altijd voor leent. Daarnaast blijkt uit de interviews dat nieuwe manieren van werken
en het gebruik van open kantoorconcepten
vaak afhankelijk zijn van top-down besluitvorming, en dat het bij de invoering daar-

van vooral gaat om grotere bedrijven.
Kleiner wordende bedrijven die in een netwerk samenwerken met andere bedrijven is
een trend gerelateerd aan het nieuwe werken. Als deze trend doorzet, zou dat een
groei in het ruimtegebruik per werknemer
kunnen betekenen omdat deze categorie gekenmerkt wordt door een relatief hoge VVO/
FTE ratio (zie Tabel 1). Het is echter moeilijk
te voorspellen of deze bedrijven ook in de
toekomst meer VVO/FTE zullen blijven gebruiken dan de grotere kantoororganisaties.
Mogelijk lopen deze bedrijven alleen achter
op de grotere bedrijven door minder professioneel huisvestingsmanagement.
Effect van verborgen leegstand op de totale
kantorenmarkt
Om in staat te zijn uitspraken te doen over
de totale kantorenmarkt op basis van de
gegevens uit de enquête zijn kantoorhoudende organisaties ingedeeld in groottes op
basis van de CBS-systematiek. Per categorie
is een verwachting ten aanzien van de FTE
ontwikkeling en VVO/FTE ratio bepaald
aan de hand van de enquête uitkomsten.
Daarnaast is aangenomen dat de kantorenvoorraad als resultaat van onttrekkingen en
nieuwbouw elk jaar groeit met 100.000 m2
VVO. Op basis van de afloopdata van be-
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speld. Gebaseerd op deze voorspellingen
zal de kantorenvoorraad tot 2018 toenemen
met 500.000 m2.
Niet alle bedrijven zullen in staat zijn om
het overaanbod aan kantoorruimte te voorkomen bij het ingaan van een nieuw contract. Een aantal bedrijven is beperkt tot specifieke locaties vanwege hun geschiedenis,
core business of de invloed die werknemers
hebben op hun huisvestingsbeleid. Als 75
procent van de kantoorgebruikers in staat
zijn om verborgen leegstand aan het begin
van een nieuw contract te voorkomen, zal
de leegstand als gevolg hiervan toenemen
tot tussen de 19 en 24 procent van de totale
kantorenvoorraad in 2018, bij een gegeven
leegstand van 15% in 2012. In Figuur 9 is
de leegstandgroei tot 2018 getoond voor
een actuele verborgen leegstand van 6 tot
16 procent op basis van bovengenoemde
berekening. Opgemerkt dient te worden
dat in onze berekening geen rekening is gehouden met manifeste huurprijsdalingen
als gevolg van de heersende overcapaciteit.
Hierdoor kan een deel van de courante leegstand weer in gebruik genomen worden en
kan per saldo de totale leegstand lager uitvallen.

thema: eres special

staande huurcontracten van de respondenten van de enquête is vervolgens bepaald
wanneer de verborgen leegstand mogelijk
geregistreerde leegstand wordt: als kantoorruimte wordt afgestoten. Bij de voorspelling
is - zoals eerder opgemerkt - uitgegaan van
een bandbreedte rondom de voorspelde
verborgen leegstand van 11%, uitgedrukt in
twee scenario’s: één scenario waarbij de verborgen leegstand op 6% wordt geschat en
één scenario met 16% verborgen leegstand.
Het effect van de verborgen leegstand op
de totale toekomstige leegstand wordt berekend op het moment dat huurcontracten
worden beëindigd. Uit de enquête blijkt dat
80% van de huurcontracten beëindigd worden vóór 2019. Daarnaast wordt nog nieuwe
kantoorruimte aan de voorraad toegevoegd.
Het totaal van nieuw gebouwde kantoren is
ongeveer 400.000 vierkante meter in 2013
(DO 2013). Voor de periode van 2014 tot en
met 2017 wordt uitgegaan van hetzelfde
omvang van nieuw te bouwen kantoren.
In 2010 was de onttrekking van de kantorenvoorraad 244.000 vierkante meter (Bak,
2012). Mede door overheidsinitiatieven
wordt in de komende jaren een onttrekking
van 300.000 vierkante meter per jaar voor-

Figuur 9 ▶ Percentage verwachte toekomstige leegstand 2013-2018
(Leegstand 2008-2012 gebaseerd op Bak)
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Discussie
Verwacht wordt dat de leegstand als gevolg
van huuropzeggingen zal toenemen tot
2018. Na 2018 zal de leegstand als gevolg
van contractbeëindigingen minder hard
toenemen omdat verwacht wordt dat de
overtollige ruimte dan afgestoten is. Als de
vraag naar een efficiënter ruimtegebruik
per werknemer blijft toenemen, neemt de
leegstand echter verder toe, ook ná 2018, als
gevolg van nieuwe huurcontracten met verborgen leegstand.
De huidige en komende leegstand kan worden geminimaliseerd wanneer bestaande
kantoorgebouwen worden vernieuwd om in
de nieuwe vraag te voorzien en het aantal
nieuw gebouwde kantoren afneemt tot een
minimum. Zo kan de nodige vernieuwing
van de kantorenvoorraad plaatsvinden zonder de leegstand verder op te laten lopen.
Door de trend richting kleiner wordende
organisaties is er een groeiende vraag naar
flexibele kantoren en korte, flexibele huren voor in gebouwen voor multi-tenant
gebruik. Deze organisaties hebben noch
de wens noch de middelen om een nieuw
gebouw te laten ontwikkelen waardoor het
zeer interessant is om te kijken naar de mogelijkheden voor hergebruik van bestaande
kantoorgebouwen.
Conclusies
De huidige verborgen leegstand van ruimte
in huur en eigendom bij kantoorgebruikers
bedraagt gemiddeld 11% van de kantorenvoorraad met een bandbreedte van 6%-16%.
Er van uitgaande dat driekwart van de kantoorgebruikers deze verborgen leegstand
zullen afstoten tot 2018, zal de kantorenleegstand tot 2018 toenemen tot 19-24%
van de voorraad. De belangrijkste oorzaak
van het gerapporteerde verborgen overschot
is het efficiëntere ruimtegebruik als gevolg
van de veranderende werkconcepten (een
onderdeel van het nieuwe werken). Hierbij
dient opgemerkt te worden dat bij een dalende prijs van kantoorruimte organisaties

geneigd zijn om meer vierkante meters per
werknemer in gebruik te nemen, waardoor
de leegstandsontwikkeling mogelijk wordt
beperkt. Deze vraagelasticiteit is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Uit
eerder onderzoek blijkt deze elasticiteit echter beperkt (Koppels en Keeris, 2006).
Uit de enquête bleek dat bij verhuizing
30% van de respondenten de voorkeur geven aan nieuwbouw. De leegstand kan alleen beperkt worden als de nieuwbouw van
kantoren stagneert en organisaties gaan
verhuizen binnen de bestaande voorraad
in plaats van verhuizen naar nieuwbouw.
Renovatie en aanpassingen van de voorraad
zijn hiervoor nodig. Als de trend van kleiner wordende organisaties doorzet, zal herontwikkeling van single- naar multi- tenant
kantoren een mogelijke oplossing kunnen
zijn om een deel van de leegstaande kantoorgebouwen weer in markt te zetten.
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Voetnoten
1	
In de Figuren 4, 5 en 7 is het aantal waarnemingen (N) voor de categorieën organisatiegrootte binnen de steekproef als
volgt: van klein naar groot resp. n=12, n=29, n=18, n=15
2	
Het gerapporteerde verborgen leegstandspercentage met betrekking tot de enquête in tabel 1 wijkt enigszins af van
figuur 3. Dit is terug te voeren op onvolledig ingevulde enquêtes waardoor tabel 1 gebaseerd is op een groter aantal
respondenten dan figuur 3.
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INEFFICIËNTIE OP DE BELEGGINGSMARKT

Marktfalen in de kantorenmarkt
in Amsterdam
Marktfalen is de situatie waarin een vrije markt er niet in slaagt om schaarse middelen efficiënt te alloceren. Dit leidt vervolgens tot verspilling van deze schaarse
middelen. Deze situatie doet zich voor op de kantorenmarkt in Amsterdam. De
leegstand is hier langdurig zeer hoog. Al bijna tien jaar beweegt deze zich rond
de 1,5 mln m2. Dit is bijna 20% van de voorraad, maar in verschillende gebieden,
vooral aan de rand van de stad, ligt de leegstand op 25% of hoger. Ondanks dit
overaanbod worden er nog steeds nieuwe kantoren gerealiseerd. Zo wordt er kapitaal aangewend voor nieuwe kantoren, terwijl vermogen dat vastligt in bestaande
kantoren onvoldoende rendeert. Inefficiëntie op de beleggingsmarkt kan een oorzaak zijn van marktfalen.
door dr. Henk Brouwer

D

e situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt is in de afgelopen vijftien jaar volledig veranderd. Rond
het einde van de vorige eeuw was er vrijwel
geen leegstand van kantoren. De meeste
marktparticipanten verwachtten toen aanhoudende vraag naar kantoorruimte. Tekorten aan nieuwe locaties waren waarschijnlijker dan structureel overaanbod. Inmiddels
is de leegstand in Amsterdam explosief gestegen. Er is geen uitzicht op een oplossing
voor dit probleem. Dit betekent echter ook
dat de redelijkerwijs te koesteren verwachtingen radicaal zijn gewijzigd. Kantorenbeleggers mogen er thans niet vanuit gaan
dat hun bezittingen langjarig volledig verhuurd zullen zijn. Integendeel, zij dienen
rekening te houden met een aanzienlijke
kans op leegstand en druk op de huuropbrengsten. Het is echter niet duidelijk of

dit risico geprijsd is op de kantorenbeleggingsmarkt. Ceteris paribus zouden dan
de aanvangsrendementen voor kantoren in
Amsterdam moeten zijn gestegen vanwege
het verhoogde verhuurrisico. Dit is evenwel
niet eenvoudig aan te tonen.
Marktefficiëntie
In dit artikel zal gepoogd worden na te gaan
in hoeverre veranderingen op de markt
voor kantoorruimte in Amsterdam hun
weerslag hebben op de prijsvorming op de
beleggingsmarkt. Indien deze laatste markt
nieuwe informatie niet snel of niet volledig
verwerkt, is deze markt niet volledig efficiënt. Gebrek aan efficiëntie op de beleggingsmarkt zou dan de achterliggende oorzaak zijn voor het optreden van marktfalen.
De gebruikelijke definitie van efficiëntie
van markten, zoals deze bijvoorbeeld ge-
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Marktinformatie
Ball et al. (1998, p. 282) geven ook aan dat
er nog maar weinig empirisch onderzoek is
verricht naar de efficiëntie van de commerciële vastgoedmarkt. Zij voegen er ook nog
iets toe en dat is dat vastgoed een lange-termijnbelegging is. Dit betekent dat beleggers
zich een beeld zullen willen vormen van de
toekomst. Rationele beleggers zullen hiertoe
hun kennis gebruiken van de vastgoedmarkt
en de economie alsmede van de best beschikbare theorieën hoe deze beide functioneren
en samenhangen (Ball et al. 1998, p. 35-7).
Een niet goed opgelost probleem is nu wat er
onder informatie verstaan moet worden. In

veel analyses van marktwerking wordt veel
aandacht besteed aan het verschil tussen
publieke en private informatie en/of het verschil in informatie bij insiders en outsiders
(Ball et al. 1998, p. 281, Geltner et al 2007,
p. 12). Meestal is er minder belangstelling
voor het verschil tussen informatie en kennis. Informatie in de vorm van losse feiten
leidt zelden of nooit direct tot inzicht. Dit
gebeurt alleen wanneer feiten op de een of
andere manier worden geïntegreerd en gestructureerd (Brouwer 2011, p. 86). Op iets
andere wijze is het verschil tussen losse en
gestructureerde feiten onder woorden gebracht door Roszak (1986, pp. 87-94). Informatie (losse feiten) wordt verkregen door
deze te vernemen, kennis (gestructureerde
feiten) door te denken. Kennis kan worden
verworven zonder dat nieuwe informatie
beschikbaar komt. Het is duidelijk dat het
bij de toekomstanalyse door rationele beleggers, zoals hierboven bedoeld door Ball et al.,
gaat om de vorming van kennis.
In de relevante literatuur wordt op verschillende plaatsen ingegaan op enkele hiermee
samenhangende problemen. Baum, Crosby
en MacGregor (1996, p. 38) betogen dat het
op bepaalde momenten kan voorkomen dat
informatie die beschikbaar is of beschikbaar
zou kunnen zijn, toch niet in de prijsvorming wordt meegenomen. Geltner et al.
(2007, p.273) veronderstellen dat partijen
die transacties aangaan soms fouten maken.
Het is mogelijk dat zij bepaalde relevante
informatie niet ontdekken of onvoldoende
betrekken in hun waardering van een vastgoedobject. Zij noemen verschillende redenen waarom een bepaalde partij soms beter
af is bij een bepaalde transactie, waaronder
druk om tot overeenstemming te komen.
Vermogensbeheerders kunnen in de situatie verkeren dat zij door cliënten beschikbaar gestelde kapitalen moeten besteden,
waardoor zij geneigd kunnen zijn te snel
een bepaalde prijs te accepteren. Verder
menen zij dat de vastgoedmarkt niet altijd
in staat is om ex ante voldoende verschil te
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vonden wordt bij Jaffe en Sirmans (1989,
p. 31), heeft betrekking op de snelheid waarmee nieuwe publieke informatie over de
aantrekkelijkheid of onaantrekkelijkheid
van investeringsmogelijkheden invloed
heeft op de prijs hiervan. Op de vastgoedmarkt is evenwel nog betrekkelijk weinig
bekend over de mate waarin deze markt efficiënt is en de bevindingen van onderzoek
zijn gemengd. Isaac en O’Leary (2011, p.
69) vermelden eveneens dat efficiëntie is
gebaseerd op het idee dat alle beschikbare
informatie terstond weerspiegeld wordt in
de prijs van de betreffende activa. De mate
van efficiëntie hangt evenwel af van de mogelijkheden die arbitrageurs hebben om
winst te maken met kopen en verkopen.
Het zijn namelijk hun activiteiten die ertoe
leiden dat activa op de juiste prijs worden
verhandeld. Bij indirect vastgoed is dit beter mogelijk dan bij directe investeringen.
Op vergelijkbare wijze stellen Geltner et al.
(2007, p. 11-12) dat private markten, waar
vastgoed wordt verhandeld tussen individuele kopers en verkopers, minder efficiënt
zijn dan publieke markten. Een prijs die bij
een private transactie tot stand is gekomen,
impliceert slechts overeenstemming tussen
twee partijen en geen consensus van de totale markt. De prijs is ook voor derden vaak
niet of niet goed waarneembaar.
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maken tussen de relatieve risico’s van de
ene of de andere locatie dan wel het ene of
het andere soort vastgoed. Vaak is er onvoldoende bekend over de waarde van locaties,
de ruimtemarkt, de beleggingsmarkt en de
interactie tussen deze factoren. De wereld
is bovendien aan voortdurende verandering
onderhevig. De ruimtelijke immobiliteit en
de beperkte functionele flexibiliteit van vastgoed maakt het moeilijker om hun toekomst
goed te voorspellen.
De Amsterdamse kantorenmarkt
De huidige situatie op de kantorenmarkt in
Amsterdam vindt zijn oorsprong in ontwikkelingen die begonnen zijn in de tweede
helft van de jaren negentig. Na 1995 hebben
Amsterdam en omgeving een periode van
sterke groei van de werkgelegenheid doorgemaakt. De jaren van 1996 tot 2001 worden vanwege de uitzonderlijke groei van de
werkgelegenheid ook wel de ‘gouden jaren’
genoemd. Gedurende dit tijdvak zijn in vijf
jaar tijd meer banen geschapen dan in de
voorafgaande twintig jaar. Deze groei van de

werkgelegenheid, die zich met name heeft
voorgedaan in de dienstverlenende sectoren, heeft geleid tot een ongekende bouwgolf van kantoren in de jaren 1998 tot 2002.
De kantorenvoorraad in de agglomeratie
Amsterdam is in deze periode met ongeveer een derde toegenomen. De vraag naar
kantoren was gedurende enkele jaren zo
hoog dat gevreesd werd voor mogelijke tekorten aan ruimte voor de bouw van nieuwe
kantoorpanden. In 2001 heeft de gemeente
Amsterdam planstudies aangekondigd naar
gronden die op dat moment onvoldoende
benut werden (Brouwer, 2014).
Door de sterke vraag naar kantoorruimte
was er in 1999 nauwelijks nog aanbod
van direct beschikbare panden. Door de
oplevering van kantoren die vanaf 1998 in
aanbouw waren genomen en door de afname van de vraag na 2001, steeg het aanbod daarna echter zeer snel. Tussen 1998
en 2001 is het aanbod in de agglomeratie
Amsterdam ruim verdubbeld en daarna van
2001 tot 2006 nog eens verdrievoudigd.
Toen na enkele jaren de vraag weer ging

FIGUUR 1 ▶ A
 anbod van nieuwe en bestaande kantoren
in de agglomeratie Amsterdam (m2 vvo)
M2
1.800.000
1.500.000
1.200.000
900.000
600.000
300.000
0

NIEUW
BESTAAND
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BRON: DYNAMIS

20 | oktober 2013 | Real Estate Research Quarterly

PNL13-RERQ3-018-HENK BROUWER.indd 20

16-10-13 09:57

onderzoek

accommodatie is gering en de leegstand
concentreert zich dan ook in dit deel van de
markt.
Kantoren kunnen soms al na betrekkelijk
korte tijd opschuiven van de primaire naar
de secondaire markt. Dit komt naar voren
uit een onderzoek van Van Dijk (2011). Hij
vond dat de leegstand van kantoren al vijf
jaar na hun oplevering toeneemt. In 2010
was de leegstand op specifieke kantorenlocaties in Amsterdam bij kantoren die zijn
gebouwd tussen 2005 en 2009 13%. Bij
kantoren gebouwd tussen 1990 en 2004
was de leegstand 21% en bij kantoren gebouwd tussen 1980 en 1989 zelfs 26%.
De preferenties van de vragers zijn niet onopgemerkt gebleven bij de eigenaren van
bestaande panden, als gevolg waarvan het
verschil in huren tussen nieuwbouw en
oudere kantoren na 2004 vrijwel gestaag is
toegenomen. Dit is weergegeven in figuur
2. Het betreft hier gerealiseerde huren per
m2 verhuurbaar vloeroppervlak, evenwel
zonder rekening te houden met eventuele
tegemoetkomingen.
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stijgen, bleek er vooral belangstelling te bestaan voor nieuwe kantoren. Dit leidde ertoe dat vanaf 2004 zich een splitsing heeft
voorgedaan van de kantorenmarkt in een
markt voor nieuwbouw en een markt voor
bestaande gebouwen.
De vraag naar nieuwe kantoren bleek zo
groot dat, ondanks een hervatting van de
nieuwbouw gedurende enkele jaren vanaf
2006 het aanbod van recent gerealiseerde
kantoren bleef dalen, terwijl het aanbod van
oudere kantoren, zoals afgebeeld in figuur
1, tot recordhoogte toenam. Het blijkt dat
nieuwbouw leidt tot doorstroming op de
markt. De netto-opname van kantoorruimte is aanzienlijk lager dan de brutovraag.
Volgens Kantorenmonitor (www. kantorenmonitor.nl) was in de periode van 2000 tot
2010 de netto-opname zelfs maar 15% van
de brutovraag. Dit betekent dat het in gebruik nemen van een nieuwgebouwd kantoor na kortere of langere tijd resulteert in
het weer beschikbaar komen van aanzienlijke hoeveelheden ruimte die gebruikt is
geweest. De belangstelling voor dergelijke

FIGUUR 2 ▶ H
 uurprijsverschil tussen nieuwe en bestaande
kantoren in de agglomeratie Amsterdam
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Gevolgen voor de verwachtingen
van beleggers
De geschetste ontwikkelingen op de kantorenmarkt in Amsterdam zouden gevolgen
moeten hebben voor de toekomstanalyse,
zoals deze uitgevoerd wordt door potentiële beleggers. Rond 2000 was er veel vraag
naar kantoren bij een bescheiden aanbod.
Gemeend werd dat de vraag structureel was
en dat er mogelijk tekorten zouden kunnen ontstaan aan bouwmogelijkheden voor
nieuwe kantoren. Een dergelijke marktsituatie is uiteraard zeer positief voor beleggers, die stijgende huren en een langdurige
goede verhuurbaarheid van hun kantoren
zouden mogen verwachten.
Inmiddels zijn de redelijkerwijs te koesteren verwachtingen totaal gewijzigd. Er
is nog steeds vraag naar nieuwe kantoren,
maar wanneer een gebouw daarna leegkomt, is het vaak moeilijk weer te verhuren tegen voor de eigenaar acceptabele
condities. Bij hun toekomstanalyse dienen
beleggers nu dan ook te rekenen met het
risico van langdurige leegstand en druk op
de huurinkomsten. Er is geen reden om
aan te nemen dat deze situatie spoedig zal
veranderen. Er is recent wel enige afname
van de leegstand van bestaande kantoren,
mede als gevolg van onttrekkingen, maar
dit blijft relatief bescheiden. Anderzijds zijn
de bouwmogelijkheden voor kantoren in
Amsterdam en omgeving nog steeds groot
en voor de voorkeur van gebruikers voor
nieuwbouw geldt hetzelfde.
Invloed op de beleggingsmarkt
De centrale vraag is nu of op de een of andere manier aangetoond kan worden dat deze
gewijzigde verwachtingen uitwerking hebben op de waardering van beleggers voor
kantoren in Amsterdam. Dit zou dan kunnen blijken uit de aanvangsrendementen
die op de markt voor kantorenbeleggingen
in deze stad worden gerealiseerd. Cadman
en Clark (1995, p. 30) hebben gevonden dat
er twee endogene factoren zijn die van in-

vloed zijn op deze aanvangsrendementen.
Dit betreft ten eerste de verwachtingen
over de toekomstige huurstijgingen en ten
tweede de omvang van het voor belegging
beschikbare kapitaal. Hier gaat het duidelijk om het eerste punt. Minder positieve
verwachtingen omtrent toekomstige huurstijgingen zullen resulteren in een lagere
waarde die aan een bepaald vastgoedobject
wordt toegekend. Bij gelijke aanvangshuren
resulteert dit in een hoger aanvangsrendement.
Volgens Ball et al (1998, p. 281) is het niet
eenvoudig om hogere niveaus van marktefficiency aan te tonen. Onderzoek hiernaar
kan geschieden door middel van zgn.’ event
studies’, waarbij wordt gepoogd aan te tonen
dat een bepaalde gebeurtenis invloed heeft
op de financiële markten. Dit kan door het
bestuderen van de prijsvorming, zoals deze
tot stand komt nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden (MacKinlay 1997,
p. 13). Hierbij worden echter al enkele veronderstellingen gemaakt die deze methode
voor de analyse van de kantorenbeleggingsmarkt minder goed toepasbaar maken. De
eerste aanname dat de gebeurtenis die aanleiding moet zijn tot beïnvloeding van de financiële markten eenduidig is en in de tijd
goed te plaatsen is. De tweede aanname is
dat de relevante financiële markten redelijk
efficiënt zijn, zodat er een snelle reactie op
de markt plaatsvindt. De derde aanname is
dat er regelmatige prijsvorming is, zodat de
reactie ook goed zichtbaar wordt.
Aan deze voorwaarden is op de kantorenbeleggingsmarkt niet goed voldaan. De gebeurtenis die van invloed moet zijn op de
waardering van kantoren is een verandering van de marktsituatie, die leidt tot een
aanpassing van de verwachtingen. Deze is
niet eenduidig aan een bepaald tijdstip toe
te schrijven. De geschetste veranderingen
hebben zich geleidelijk ontwikkeld en zijn
in de eerste periode niet te onderscheiden
van incidenten of tijdelijke afwijkingen
van het marktevenwicht. Om de gevolgen
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vergelijken met die in twee andere steden
met in de Europese context bezien middelgrote kantorenmarkten, namelijk München
en Stockholm. Op deze wijze wordt de invloed van exogene factoren, zoals de rente,
zoveel mogelijk uitgeschakeld. Van de genoemde steden is ook informatie beschikbaar over een redelijk lange periode (namelijk vanaf 1998) van dezelfde bron (namelijk
Jones Lang Lasalle). Beide steden hebben
wel grotere markten dan Amsterdam. De
gemiddelde opname van kantoren was in
de tienjaarsperiode van 2003 tot en met
2012 in Amsterdam 300.000 m2 per jaar,
in Stockholm 400.000 m2 en in München
600.000 m2. Anders dan in Amsterdam, is
de ontwikkeling van het aanbod ook veel gelijkmatiger geweest.
De gebeurtenis die in de beleggingsmarkt
tot uiting moet komen, is het ontstaan van
marktsegmentatie in de kantorenmarkt in
Amsterdam. Zoals hierboven uiteengezet,
heeft dit belangrijke gevolgen voor de redelijkerwijs door de beleggers te koesteren
verwachtingen. Deze segmentatie heeft
zich ontwikkeld vanaf 2004 en was in 2006
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van de tweedeling van de markt te kunnen
begrijpen, dienen beleggers ook inzicht te
krijgen in de achterliggende processen. Dit
kost op zijn minst tijd. Het tweede punt, de
efficiëntie van de markt, mag hier niet zomaar aangenomen worden omdat dit juist
het onderwerp van onderzoek is. Het derde
punt, de regelmatige prijsvorming, is ook
al problematisch. Beleggingstransacties in
kantoren vinden, zelfs in de agglomeratie
Amsterdam, slechts in beperkte mate plaats
en ook nog onregelmatig. Bovendien is er
nauwelijks informatie beschikbaar over de
exacte prijzen en bijkomende condities die
zijn overeengekomen. Het enige dat openbaar is, is een samenvatting van de trends
in de vorm van aanvangsrendementen die
in een bepaalde periode tot stand zijn gekomen. Meestal gaat het hier om jaren.
Ondanks deze beperkingen, zullen wij toch
een poging doen de Amsterdamse kantorenbeleggingsmarkt te bezien aan de hand
van de principes van de ‘event studies’. Dit
zal geschieden door de ontwikkeling van de
aanvangsrendementen van kantoren in het
primaire marktsegment in Amsterdam te

FIGUUR 3 ▶ N
 etto-aanvangsrendementen (in %) van kantoren
in Amsterdam, München en Stockholm
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duidelijk aantoonbaar (zie figuur 1) . Een
significante toename van het huurprijsverschil tussen nieuwe en oudere kantoren, die
het logische gevolg is van deze tweedeling,
is al snel zichtbaar geworden. Dit verschil
is sterk toegenomen vanaf 2005 en had in
2008 een voorlopig hoogtepunt bereikt.
Zoals uit figuur 3 blijkt, is in deze jaren op
de beleggingsmarkt weinig te zien. Integendeel, de aanvangsrendementen bereiken in
de jaren 2006 en 2007 laagterecords.
De verschillen tussen Amsterdam enerzijds en München en Stockholm anderzijds
zijn in 2006 en 2007 met 45 bp ook het
geringst. Daarna wordt dit verschil geleidelijk groter en wel tot 75 bp in 2010 en 115
bp in 2012. Het ligt bij gebrek aan andere
verklaringsgronden voor de hand dat dit
een verlate reactie is op de veranderingen
op de Amsterdamse markt die zich vanaf
2004 hebben voorgedaan. Eén conclusie is
op deze wijze echter wel zeker en dat is dat
er in ieder geval geen snelle aanpassing op
de kantorenbeleggingsmarkt heeft plaatsgevonden en dat de efficiëntie op deze markt
derhalve aan beperkingen onderhevig is.
De efficiëntie van de markt
Deze langzame reactie is evenwel niet onverklaarbaar. De eerste factor van Cadman
en Clark betreft toekomstige huurstijgingen. In Amsterdam is er sprake van een lagere verwachte huurgroei door het opschuiven van kantoren van het primaire naar het
secundaire marktsegment. Dit is niet direct
evident. Om dit in te zien, is analyse van de
marktsituatie nodig, ofwel de vorming van
kennis. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
Het tweede punt betreft de hoeveelheid beschikbaar kapitaal. De lage aanvangsrendementen in 2006 en 2007 staan hiermee
duidelijk in verband. In de genoemde jaren
was er, geholpen door de ruime beschikbaarheid van krediet tegen lage rentes, een
enorme vraag naar vastgoedbeleggingen.
Deze ontwikkeling doet zich voor in alle
drie de onderzochte steden en is kennelijk

van groter gewicht dan eventuele locale
marktbewegingen.
De invloed van beide factoren wordt versterkt door de aanzienlijke rol van Duitse
beleggers op de kantorenmarkt in Amsterdam. Voor beleggingen in kantoren
is Amsterdam duidelijk de voornaamste
regio in het land. In de tien jaar van 20032012 is 37% van alle investeringen in kantoren gerealiseerd in de provincie NoordHolland (Bak 2012, 2013). Buiten de regio
Amsterdam zijn in Noord-Holland geen
kantorenmarkten van enige importantie te
vinden. Verder is het zo dat Duitse beleggers als groep de voornaamste beleggers in
kantoren in Nederland zijn. In de periode
van 1995-2012 is er voor € 46 mrd in kantoren in Nederland belegd, waarvan € 16
mrd (35%) door Duitse beleggers (Bak 2012,
2013). Zij hebben een sterke voorkeur voor
de grote steden in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder, zodat aangenomen
mag worden dat in Amsterdam 40 tot 50%
van alle beleggingen in kantoren voor rekening komt van Duitse beleggers.
De meerderheid van deze Duitse beleggers
bestaan uit ‘open end’ beleggingsfondsen,
die hun middelen verkrijgen uit de inleg
van een groot aantal particuliere beleggers.
Het essentiële punt is dat zij indirecte beleggers zijn. De achterliggende, uiteindelijk
risicodragende beleggers weten niet hoe
hun middelen aangewend zullen worden
en zullen ook niet snel overgaan tot het bestuderen van de beleggingsmarkten in individuele steden. Het is dus niet waarschijnlijk dat zij zullen reageren op de situatie in
één individuele markt. De Duitse fondsen,
die het bijeengebrachte geld moeten besteden, zijn anderzijds wel onderhevig aan
een zekere mate van beleggingsdwang. Zij
kunnen niet te lang te liquide blijven omdat
zij dan geen vastgoedrendementen kunnen
uitkeren aan hun participanten. In de laatste jaren is de nieuwe inleg bij de Duitse
fondsen minder geworden, waardoor zij nu
minder druk tot beleggen zullen ervaren.
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Stad

CBD (%)

Hoogste submarkt (%)

München

2,1

16

Stockholm

4,6

12,8

Parijs

5,9

10,8

Brussel

6,9

28,6

Amsterdam

7,2

28,6

Londen

7,3

9,6

Hamburg

8,1

16,4

Frankfurt

11,9

35,8

Madrid

12,1

32

Dublin

15,3

43

Gemiddeld

9,0

23,3
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Tabel 1 ▶ Kantorenleegstand (in %) in Europese steden

Bron: CBRE (2013)

Het lijkt op basis van deze tabel inderdaad
dat de situatie in Amsterdam niet afwijkt
van het algemene beeld, maar wat dan ver-

Conclusie
Het is nu mogelijk te concluderen dat er in
de kantorenmarkt in de agglomeratie Amsterdam zeker sprake is van marktfalen. Er
is jarenlang geïnvesteerd in nieuwbouw,
terwijl oudere kantoren op grote schaal
leegstonden. Er is zo steeds kapitaal vastgelegd in nieuwe kantoren, terwijl oudere

service

Een alternatieve visie op de markt in
Amsterdam
Er is ook een andere visie mogelijk op de
huidige situatie op de kantorenbeleggingsmarkt in Amsterdam. Deze visie is niet
dat deze markt relatief hoge aanvangsrendementen kent als gevolg van aanpassing
aan gewijzigde verhoudingen op de ruimtemarkt, maar dat deze hogere aanvangsrendementen een kans bieden tegen gunstige
voorwaarden kantoren als belegging te verwerven. Deze opvatting wordt verkondigd
door CBRE in het rapport ‘Making a difference’ (2013). Het voornaamste argument
is dat de situatie van hoge leegstand in de
periferie ook elders wordt aangetroffen en
geen specifiek probleem van Amsterdam is.
Een en ander wordt getoond in tabel 1.

geten wordt is dat de Amsterdamse markt
grotendeels uit perifere submarkten bestaat. Het eigenlijke stadscentrum in Amsterdam omvat slechts 10% van de totale
markt in de agglomeratie, het totaal van
wijken met een beperkte aanbodelasticiteit
omvat ongeveer een kwart van de markt.
Dit betekent dat 75% van de markt zich bevindt op locaties met een hoge leegstand.
Vergelijkende cijfers over de ruimtelijke
structuur van de kantorenmarkt in andere
steden zijn niet bekend, maar in de meeste
van de in de tabel genoemde steden is de
betekenis van het CBD veel groter. Dit betekent dat de hoge leegstand in de periferie
in Amsterdam wel degelijk een probleem is
van de totale markt, dat ook van invloed is
op de kantorenbeleggingsmarkt.

onderzoek

Het totale vermogen van de Duitse ‘open
end’ vastgoedfondsen bereikte in 2009 een
hoogtepunt van € 87 mrd en is sindsdien
aan daling onderhevig (www.bvi.de).
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kantoren niet het verwachte rendement
opleverden. Er zijn in de literatuur verder
voldoende aanwijzingen te vinden dat vooral de directe vastgoedmarkten niet volledig
efficiënt zijn. In dit onderzoek zijn hiervoor
ook aanwijzingen gevonden, zij het dat de
huurruimtemarkt aanzienlijk sneller reageert op gewijzigde omstandigheden dan
de beleggingsmarkt. Het is echter niet goed
mogelijk onomstotelijk te bewijzen dat gebrek aan efficiëntie van de kantorenbeleggingsmarkt de voornaamste oorzaak van het
marktfalen is. Het beschikbare feitenmateriaal is beperkt en niet altijd exact. Toch is
een relatietussen beide niet onlogisch.
In Amsterdam is sinds de periode rond
de eeuwwisseling de situatie op de kantorenmarkt totaal gewijzigd. De leegstand is
sterk gestegen en vanaf 2004 heeft zich
een splitsing voorgedaan van de markt in
een segment van nieuwbouw en een segment van bestaande gebouwen. Dit heeft al
vrij snel invloed gehad op de prijsvorming
op de gebruikersmarkt. Het huurprijsverschil tussen nieuwbouw en oudere kantoren is tussen 2004 en 2008 substantieel
toegenomen. Onder invloed van de ruime
beschikbaarheid van kapitaal vertoont de
beleggingsmarkt in 2006 en 2007 in Amsterdam evenals in Stockholm en München
echter zeer lage aanvangsrendementen. Pas
na 2010 is er sprake van een relatieve stijging van de aanvangsrendementen in Amsterdam, die redelijkerwijs toegeschreven
kan worden aan de minder gunstig geworden marktsituatie, leidend tot een lagere
huurgroeiverwachting. Dit is een vertraging
van meer dan vijf jaar.
Het is vooral belangrijk om inzicht te verkrijgen in de processen die zich afspelen
in de Amsterdamse markt. Er is nog steeds
vraag naar nieuwbouw, die leidt tot doorstroming, wat vervolgens resulteert in het
beschikbaar komen van oudere kantoren.
Er zijn voldoende mogelijkheden om aan
deze behoefte tegemoet te komen. De meest
voor de hand liggende verklaring voor de

prijsvorming op de beleggingsmarkt is dat
beleggers bij hun analyses niet tijdig alle
beschikbare informatie benutten. Zij zien
daardoor onvoldoende in dat nieuwe kantoren het risico lopen van de primaire naar
de secundaire markt af te zakken en onderschatten zo het risico op leegstand en druk
op de huren. Een alternatieve analyse dat de
situatie in Amsterdam een koopkans biedt,
bevredigt niet. Deze visie negeert dat het
grootste deel van de Amsterdamse markt
zich bevindt in perifere gebieden met een
hoge leegstand. Overigens impliceert deze
visie ook dat de kantorenbeleggingsmarkt
niet volledig efficiënt is, zij het dat het gebrek aan efficiëntie pas recent zou zijn opgetreden.
Deze conclusies zouden aanleiding moeten
zijn om ook in andere steden onderzoek te
verrichten naar de onderliggende processen
op de kantorenmarkt en niet alleen te letten op geaggregeerde cijfers over vraag en
aanbod op de totale kantorenmarkten. Alleen dan kan definitief worden vastgesteld
of Amsterdam uniek is of dat vergelijkbare
vormen van marktsegmentatie ook elders
voorkomen. Ten tweede zou er onderzoek
gedaan moeten worden naar de invloed van
Duitse beleggers in andere Europese steden. In Amsterdam is hun rol zeer groot
geweest.
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CONSUMENTENWAARDERING

Belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden
Om aan concurrentiekracht te winnen moeten binnenstedelijke winkelgebieden
zich steeds meer onderscheiden. Dit kan door het creëren van een winkelomgeving
met een hoge belevingswaarde. Dit artikel gaat in op de waardering van visuele
belevingskenmerken van de winkelomgeving door de consument als onderdeel van
de totale beleving van een winkelgebied. Ondanks dat omgevingsaspecten zoals
bestrating en etalages van significante invloed zijn op de waardering van de consument, blijkt uit dit onderzoek dat het winkelaanbod de grootste invloed heeft.
Een aantrekkelijke winkelomgeving is mooi. Echter, om echt op winkelbeleving te
kunnen sturen zal de winkelcentrummanager grip moeten hebben op het totaal aan
winkelconcepten dat door retailers in het winkelcentrum wordt aangeboden.
door dr. ir. ing I. Janssen, dr. ir. P. van den Berg en ir. A. Borgers

D

e positie van het Nederlandse binnenstedelijke winkelgebied staat
onder druk. Als gevolg van toenemende concurrentie van het online
winkelkanaal, een dalend consumentenvertrouwen en een veranderende bevolkingssamenstelling staat inmiddels 6.2 %
van de winkels in binnensteden leeg (Locatus, 2013). Ondanks sterke regionale verschillen is volgens de cijfers van Locatus de
totale gemiddelde winkelleegstand in 2013
met ruim 17% gestegen ten opzichte van
2011. De winkelsector staat voor een grote
uitdaging. Hoe is, gegeven de hevige concurrentie tussen winkellocaties onderling
en met het online winkelkanaal, de klant
weer naar het eigen winkelgebied te trekken? Een veelgehoord statement is dat het
vergroten van de belevingswaarde van de

binnenstad de oplossing zou zijn (NRW,
2011; Majoleé, Cornelissen & Ploegmakers,
2011). Maar wat is dat dan, een winkelgebied
met een grote belevingswaarde? Kunnen
we dat meten? In de praktijk zijn meerdere tools ontwikkeld om de kwaliteit van
winkelgebieden te meten. De Vitality View
van WPM Groep is hier een voorbeeld van
(WPM Groep, 2009). Een ander voorbeeld
is de Winkelcentrum Kwaliteitsmonitor,
welke tijdens de Provada 2013 door CBRE
werd gelanceerd. Deze tool is gebaseerd op
een analyse van 100 winkelcentra op hun
kwaliteitskenmerken, waaronder beleving
(Vastgoedmarkt, 2013). Dit onderzoek heeft
tot doel het begrip beleving of belevingswaarde verder te ontrafelen en meetbaar te
maken. Door middel van een uitvoerige literatuurstudie gevolgd door een grootschalig
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onderzoek

Van belevingswaarde naar
belevingskenmerken
Als we praten over beleving worden vaak
Pine & Gillmore aangehaald als grondleggers van het begrip belevingseconomie
(Pine & Gillmore, 1999). Hun theorie is
gebaseerd op het feit dat een zeker welvaartsniveau leidt tot nieuwe, emotionele
behoeften. Zo kan een kopje koﬃe in een
vijfsterren restaurant veel duurder zijn dan
eenzelfde kopje koﬃe geserveerd in de kantine van een sportcomplex. Het vijfsterren
restaurant voorziet in een andere sfeer en
beleving waarvoor de consument bereid
is extra te betalen. Recenter kende Charla
Mathwick en haar co-auteurs aan het begrip
belevingswaarde in de retailcontext een interessante typologie toe. Naast ‘Consumer
Return on Investment’, ‘Service Excelence’
en ‘Playfulness’ (de mate waarin het win-
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kelen op zich de consument uit de realiteit
haalt), onderscheidt zij ‘Aesthetics’ als een
belangrijke dimensie van het begrip belevingswaarde (Mathwick et al., 2001). Onder
aesthetics wordt de (visuele) aantrekkelijkheid verstaan van de elementen van de winkelomgeving. In ons onderzoek richten wij
ons juist op deze elementen die we in het
vervolg belevingskenmerken van een winkelgebied zullen noemen. In academische
literatuur wordt vooral aandacht besteed
aan belevingskenmerken in de winkel (zoals Turley & Milliman, 2000). Studies die
gaan over de winkelomgeving zijn veel
geringer in aantal. Op basis van de beschikbare literatuur is uiteindelijk een lijst
opgesteld van 27 kenmerken van de winkelomgeving die als basis diende voor een
onderzoek onder consumenten. De lijst is
weergegeven in Tabel 1. De lijst bevat zowel
functionele kenmerken die de winkelbeleving beïnvloeden (zoals bereikbaarheid en
winkelaanbod), als kenmerken die de zintuigen van consumenten stimuleren (zoals kleur, geur en esthetiek). Zo weten we
dat kenmerken als het lichtniveau, geur en
temperatuur in een winkelomgeving alleen

consumentenonderzoek, hebben wij in dit
onderzoek de relatie tussen belevingskenmerken van winkellocaties in een binnenstad en de waardering door de consument
met behulp van meerdere statistische methoden geanalyseerd.

taBeL 1 ▶ BElEVINGSKENMERKEN
Bereikbaarheid
Winkelaanbod
Situatie mbt leegstand
Horecagelegenheden
Serviceniveau
Vorm van de gevels
Materiaalgebruik gevels
Materiaalgebruik bestrating
Kleurgebruik gevels
Kleurgebruik bestrating
Hoeveelheid licht
Achtergrondgeluiden
Muziek
Geur in winkelstraat

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
-

Wel / niet overdekt
Groenvoorzieningen
Meubilair
Gevelbeeld plint
Reclame in de straat
Netheid
Breedte winkelstraat
Hoogte van gebouwen in straat
Verhouding breedte / hoogte
Druktebeeld
Soort winkelend publiek
Hoogteverschil
Kleur van het licht
-

service

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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effect hebben indien deze de consument in
negatieve zin beïnvloeden: het is te warm,
te donker of het stinkt. Wakefield & Baker
(1998), Yalch & Spangenberg (2000) en
Ng (2003) onderzochten dergelijke ‘dissatifiers’. Door deze sfeerbepalende, meer op
de emotie en zintuigen inspelende factoren
toe te voegen aan onze lijst met belevingskenmerken, hopen we een completer beeld
te krijgen van wat de consument belangrijk
vindt aan de winkelomgeving.
Om op een zo objectief mogelijke wijze deze
kenmerken op winkellocaties te inventariseren, zijn voor alle kenmerken categorieën
omschreven. Vervolgens is een enquête opgesteld waarin consumenten gevraagd worden dezelfde 27 aspecten te beoordelen op
een 7-punts Likert schaal en daarnaast een
totaaloordeel te geven over de belevings-

waarde van de locatie. De objectieve inventarisaties, de waarderingen op de 27 aspecten en het totaaloordeel vormen samen het
raamwerk voor de te verzamelen data.
Consumentenonderzoek
In de binnensteden van Den Bosch, Maastricht, Eindhoven, Dordrecht en Breda zijn
in de periode juli 2012 tot en met maart
2013 enquêtes afgenomen onder consumenten op in totaal 19 verschillende locaties. De enquêtes zijn afgenomen op
woensdagen, donderdagen en vrijdagen
(inclusief de koopavonden). Bewust is gekozen voor middelgrote steden van gelijksoortige omvang waarvan het winkelgebied
een diversiteit aan winkelbelevingen kent.
Per binnenstad zijn drie of vier locaties gekozen die op het oog duidelijk verschillen

taBeL 2 ▶ ONDERZOCHTE WINKEllOCATIES
Binnenstad

Winkellocatie

Den Bosch

(1) Arena

115

(2) Burgemeester Loeffplein

115

(3) Hinthamerstraat

109

Maastricht

Breda

Dordrecht

Eindhoven

Respondenten

(4) Kerkstraat

105

(1) Entre Deux

115

(2) Maastrichter Brugstraat

109

(3) Mosae Forum

124

(4) Stokstraat

126

(1) Barones

104

(2) Ginnekenstraat

109

(3) Veemarktstraat

115

(1) Drievriendenhof

115

(2) Kolfstraat

113

(3) Sarisgang

114

(4) Voorstraat

112

(1) Admirant

116

(2) Demer

116

(3) Heuvel

114

(4) Piazza

116
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1

Leeftijd (Generatie X, Y, Baby Boomers, Builder Generation)

2

Geslacht (Man / vrouw)

3

Opleidingsniveau (MBO of lager / Bachelor of hoger)

4

Winkelmotivatie (hedonisch / utilitair)

5

E-commerce gebruiker (ja/nee)

6

Stemming waarin men verkeerde (zeer positief / neutraal)

7

Inkomen (hoog / midden / laag)

in sfeer en beleving. Zo is variatie gezocht
in overdekte versus niet-overdekte locaties
en historische versus nieuw ontwikkelde
locaties. In totaal zijn 2.162 enquêtes afgenomen, redelijk gelijk verdeeld over de
locaties. Tabel 2 geeft een overzicht van de
response per onderzochte locatie.

service

Resultaten
Figuur 1 geeft de resultaten van de padanalyse weer. De figuur laat zien dat de
oordelen van 10 belevingskenmerken een

onderzoek

Methode
De verzamelde data stelde ons in staat om
meerdere statistische analysetechnieken toe
te passen zoals ‘decision tree analysis’, ‘path
analysis’ en ‘discrete choice modelling’. De
bevindingen van het onderzoek winnen
aan overtuiging indien de resultaten van
de verschillende analyses elkaar versterken.
Voordat we hieruit conclusies trekken, lichten we in dit artikel de toepassing van één
analysetechniek, de pad-analyse, uitgebreider toe. We gebruikten deze techniek om
de relatie te onderzoeken tussen de invloed
van de waardering voor de verschillende belevingskenmerken van de binnenstedelijke
winkellocaties op de totale waardering van
de winkellocaties. In aanvulling op de geïnventariseerde kenmerken en de waarderingen, zijn ook eigenschappen van de respondenten (zie tabel 3) en steden-dummies aan
de pad-analyse toegevoegd.

significante invloed hebben op het totaaloordeel van de winkellocaties (de groene
vakjes in de figuur). De eigenschappen
van de respondenten (gele vakjes) meten
verschillen tussen groepen respondenten
in de oordelen over de afzonderlijke belevingskenmerken. De dummies voor de
steden (de roze vakjes) meten verschillen
per stad in het totaaloordeel. We beperken
ons hier tot het bespreken van de meest in
het oog springende verbanden. Het winkelaanbod heeft de grootste invloed in het
model (β=0.22, p<0.001). Dit is in lijn met
de klassieke locatietheorieën en de empirische onderzoeken waarbij de kwaliteit van
het aanbod van winkelvoorzieningen naast
afstand en omvang van het winkelgebied
belangrijke factoren zijn die de aantrekkelijkheid bepalen (zie bijvoorbeeld Okaruw
et al., 1996). Het model laat tevens zien dat
een ruime vertegenwoordiging van mode
en luxe zaken alsook dagelijkse artikelen
een positieve invloed hebben op de waardering van het aanbod. De waardering voor
inrichting van de etalages is het op één na
belangrijkste kenmerk dat van invloed is op
het totaaloordeel (β=0.13, p<0.001). Echter,
het model kan geen significante verbanden vinden tussen de waardering voor de
inrichting van de etalages enerzijds en de
gehanteerde categorieën (discreet, neutraal, opvallend) van etalage-inrichtingen
anderzijds. Utilitair gemotiveerde consumenten waarderen de inrichting van de
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taBeL 3 ▶ EIGENSCHAppEN VAN DE RESpONDENTEN
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FIGUUR 1 ▶ Resultaten pad analyse
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etalages over het algemeen negatiever dan
hedonisch gemotiveerde consumenten
(β=-0.09, p<0.001). Dit zou kunnen worden verklaard doordat utilitair gemotiveerde consumenten doelgericht winkelen en
om die reden minder geïnteresseerd zijn
in dit aspect van de winkelomgeving. Uit
de pad-analyse blijkt tevens dat het druktebeeld een positieve invloed heeft op de totaalwaardering. Dus een drukke of gemiddeld drukke winkelstraat wordt positiever

-0.06**

-0.07**

0.10**

-0.09**

gewaardeerd dan een rustige winkelstraat.
Ook het kenmerk netheid heeft een significant positieve invloed op het totaal oordeel
(β=0.07, p<0.001). Verder blijkt uit het onderzoek dat indoor locaties hoger worden
gewaardeerd dan outdoor locaties. Het
materiaal dat voor de bestrating is gebruikt
blijkt ook relevant te zijn voor het totaaloordeel (β=-0.09, p<0.01). Vrouwen lieten
zich over het algemeen negatiever uit over
het materiaalgebruik van de bestrating op
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DRUKTEBEELD

is dat consumenten die frequent gebruik
maken van het online winkelkanaal de bereikbaarheid van de onderzochte winkellocaties significant negatiever beoordelen.
Dit kan duiden op het grotere belang van
een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor consumenten die frequent online
winkelen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en in welke mate de behoeften van
consumenten die frequent online winkelen afwijken van die van consumenten die

service

de 19 onderzochte locaties dan mannen.
Interessant is het feit dat de stemming
waarin men verkeerde van invloed is op
alle 10 de significante belevingskenmerken
in het model. Indien de respondent goed
gehumeurd is, heeft dit dus een positieve
uitwerking op de waardering van de belevingskenmerken. In het onderzoek hebben
we respondenten gevraagd of zij frequent
gebruik maken van internet voor de aanschaf van non-food producten. Wat opvalt,

onderzoek

** NIVEAU SIGNIFICANTIE: 0,001
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voornamelijk gebruik maken van het fysiek
winkelapparaat.
Vergelijking verschillende analysetechnieken
Naast een pad-analyse hebben we dezelfde
data gebruikt voor de toepassing van ‘decision tree analysis’. Met deze techniek is
per kenmerk gezocht naar verbanden tussen de waarderingen voor de kenmerken
en de geïnventariseerde kenmerken op de
locatie. Omdat ook aan de respondenten is
gevraagd de drie of vier winkellocaties in
de betreffende binnenstad te prioriteren op
‘meest favoriete locatie’ en ‘meest sfeervolle
locatie’, is ook ‘discrete choice modelling’
toegepast. Daarmee kan achterhaald worden wat de rol van de geïnventariseerde
kenmerken is m.b.t. de prioritering. De
vraag is nu of de bevindingen uit de padanalyse worden versterkt door de resultaten
van de andere analyses. Helaas is dit maar
in beperkte mate het geval. Zo blijkt bijvoorbeeld volgens de ene techniek de voorkeur
uit te gaan naar een gladde bestrating in het
winkelgebied terwijl volgens een andere
techniek blijkt dat consumenten de voorkeur geven aan een meer ruwe bestrating.
Als we de resultaten van het gebruik van de
drie analysetechnieken vergelijken, komen
de volgende belevingskenmerken als meest
significant naar voren: het winkelaanbod
op de locatie, de façades en de etalages, het
materiaal van de bestrating en het feit of het
winkelgebied wel of niet overdekt is.
Implicaties en vervolgonderzoek
In dit onderzoek richtten we ons op de visuele en fysieke kenmerken van de totale
belevingswaarde van winkellocaties in een
binnenstedelijk winkelgebied. De resultaten tonen aan dat een 10-tal belevingskenmerken het totaaloordeel over een winkelgebied significant beïnvloeden (zie figuur
1). Zo laat het pad-model zien dat aspecten
als etalages, kleur van de gevels, materiaal van de bestrating en hoeveelheid licht
van invloed zijn op de waardering van de

winkellocatie door de consument. Bovenal
heeft het winkelaanbod de grootste invloed
op de winkelbeleving.
Het pad-model kent een matige tot redelijke ‘goodness of fit’ (Goodness of Fit Index = 0.611); de waarderingen zijn maar
in beperkte mate te verklaren op basis van
de geïnventariseerde kenmerken. De verklaringskracht van het model zou vergroot
kunnen worden door nog een aantal winkellocaties aan het onderzoek toe te voegen; uiteraard locaties die de variatie in objectieve
kenmerken vergroten. Daarnaast liggen
nog minstens twee paden voor vervolgonderzoek open. Het eerste pad betreft het
meenemen van interacties tussen de fysieke
kenmerken. Op die manier is het mogelijk
om de effecten van combinaties van fysieke
kenmerken te achterhalen. Deze effecten
spelen een rol als het geheel meer is dan de
som der delen. Het tweede pad vloeit voort
uit de bevinding dat het aanbod op de betreffende locatie de belangrijkste variabele is.
Om te kunnen sturen op de belevingswaarde van een winkellocatie zal de winkelcentrummanager grip moeten hebben op het
geheel aan winkelconcepten. Met het geheel
aan winkelconcepten bedoelen we, anno
2013, iets anders dan de mix aan branches.
Een duidelijke scheiding tussen branches
bestaat niet meer. Veel beter is te spreken
over een mix aan winkelconcepten waarbij
een winkelconcept duidt op de wijze waarop
de retailer met zijn assortiment, service,
prijsvoering, winkelinrichting maar bovenal
zijn Multi Channel strategie de consument
bedient. Verder onderzoek moet meer inzicht geven in de invloed van het totaal aan
winkelconcepten op de belevingswaarde van
een winkellocatie door consumenten.
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Onderwijskwaliteit en de omgeving1
De relatie tussen onderwijskwaliteit en waarde van woningen is in de internationale
literatuur uitvoerig onderzocht. Opvallend genoeg is geen dergelijk onderzoek nog
niet uitgevoerd in Nederland. Met het voorliggende onderzoek wordt in die kennislacune deels voorzien. Het betreft de invloed van de kwaliteit van middelbare
scholen op de waarde van omliggende woningen. Gebruikmakend van een hedonische prijsmethode worden er een aantal verbanden blootgelegd. Als belangrijkste
resultaat geldt de positieve invloed van de kwaliteit van die scholen op de waarde
van direct omliggende woningen binnen een stedelijke context.
door Ruud van den Hout MSc

D

iverse media publiceren over
schoolkwaliteit (Elsevier 1997;
Trouw, 2013). Deze kwaliteit wordt
dan uitgedrukt in scores van scholen, behaalde centraal examencijfers, aandeel
zittenblijvers, percentage geslaagden en
rapporten van de onderwijsinspectie. In
brochures van makelaarskantoren is de
aanwezigheid van (goede) scholen een vast
punt als het gaat om de kwaliteit van de
woonomgeving van de te verkopen woningen (Francke en Van Leent, 2011). Het feit
dat onderwijsvoorzieningen genoemd worden, betekent dat ze een aansprekend selling point zijn. Recent heeft de Algemene
Vereniging van Schoolleiders (AVS) op haar
website een artikel gepubliceerd betreffende dit onderwerp. Francke (2011) stelt dat
de aanwezigheid van goede scholen, voor
jonge ouders een belangrijke reden is om in
een bepaalde wijk te gaan wonen. De aanwezigheid van (goede) scholen maakt een
buurt populairder bij kopers en dit vertaalt
zich in de omliggende huizenprijzen van

de scholen. Tegelijkertijd erkent hij dat onderzoek naar de samenhang tussen schoolkwaliteit en woningwaarde in Nederland
ontbreekt (Francke, 2011). Dat is opmerkelijk als vastgesteld wordt dat buitenlandse
studies meermaals de positieve invloed van
schoolkwaliteit hebben aangetoond en dat
dit een cruciale vestigingsplaatsfactor is
(Ferrechio, 2002; Max, 2004). Ook blijkt
uit het WoON databestand (2009) dat bijna
20% van de huishoudens de nabijheid van
een basisschool belangrijk vindt. Door het
ontbreken van een dergelijke studie en de
vraag vanuit de praktijkorganisaties is de focus van voorliggende studie om de sterkte
en aard van de relatie tussen onderwijskwaliteit en woningwaarden bloot te leggen.
Literatuur
De kwaliteit van een ‘normaal’ product
wordt weergegeven in de prijs van dit product. Het is echter zo dat de Nederlandse
overheid scholen merendeels uit algemene
middelen bekostigt, waardoor de prijzen
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Alle variabelen zijn afkomstig uit het
WoON databestand van 2009. Dit databestand is bewerkt en getoetst op uitschieters, normaalverdeling, missende waarde
etc. Na deze bewerkingen bestond het databestand uit 54.921 metingen. Vervolgens
zijn per school de gemiddelde examencij-

service

(1) P = c + (Ʃ¡) β¡*X¡ + γ*Z

P: Afhankelijke variabele (per object)
-
WOZ-waarde per m² (prijspeil
1-1-2009).
X₁: Fysieke woningkenmerken (per object)
-
Oppervlakte woning, aantal kamers
woning, bouwjaar woning, garage ja/
nee, carport ja/nee en buitenruimte ja/
nee.
woonomgevingskenmerken
X₂:	Fysieke
(buurt scores)
- Parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, buurtmilieu en stedelijkheid
gemeente.
Sociaal-culturele en sociaal-economiX₃:	
sche woonomgevingskenmerken (buurt
scores)
-
Bevolkingssamenstelling en saamhorigheid van de buurt.
X₄:	Regionale ligging (per regio)
- Ligging binnen Nederland, waarbij Nederland is opgesplitst in de landsdelen
Noord (Friesland, Groningen en Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland),
Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) en West (Zuid-Holland, Utrecht,
Flevoland en Noord-Holland).
Schoolkwaliteit (per 4-punts-postcodeZ:	
gebied)
-
Gemiddelde examencijfers in een
range van 0 tot 100.

onderzoek

Methode en data
Om een relatie te leggen tussen de schoolkwaliteit en de woningwaarde is, net als in
de bestudeerde buitenlandse studies, gebruik gemaakt van een hedonische prijsmethode. De methode maakt gebruik van
een multivariate regressie analyse om te
achterhalen wat de invloed is van de onderliggende karakteristieken van vastgoed. In
de toegepaste analyse wordt geschat wat de
invloed van schoolkwaliteit is op de woningwaarde. Dit is weergegeven in onderstaande
functie:

Hierbij is P de woningwaarde per m², c de
constante, X¡ een set controle variabelen
fysieke woningkenmerken en omgevingskenmerken en Z de variabele voor schoolkwaliteit. β¡ en γ zijn de coëfficiënten die
de impact meten van respectievelijk X¡ en Z.
Alle gebruikte variabelen zijn onderstaand
per subgroep weergegeven.

thema: eres special

voor alle niet-particuliere scholen nagenoeg
gelijk zijn. Op grond daarvan veronderstellen Glen en Nellis (2010) dat de kwaliteit
van scholen zich uit in de vastgoedwaarde
van het omliggende gebied. Deze vertaling
van schoolkwaliteit naar de vastgoedwaarde
komt tot stand door de huishoudens die
graag in de buurt willen wonen van een
goed presterende school. Concluderend
stellen zij dat huishoudens een sterke prikkel hebben om een woning te kopen in
het verzorgingsgebied van een goed presterende school. Daar het schoolgeld voor
publieke scholen in Nederland gelijk is
kunnen zij hun kwaliteit niet vertalen in
een prijs, waardoor schoolkwaliteit gekapitaliseerd wordt naar de omliggende vastgoedwaarden. Gibbons en Machin (2008)
hebben in hun onderzoek de resultaten van
verschillende studies naar de samenhang
tussen de schoolkwaliteit en vastgoedwaarden weergegeven. In al deze studies wordt
de schoolkwaliteit op een objectieve wijze
weergegeven. Dit wordt in nagenoeg alle
gevallen gedaan aan de hand van gemiddelde examen cijfers. De resultaten van
deze studies laten zien dat de schoolkwaliteit een positieve invloed heeft variërend in
een range van +1,3% tot +10% verandering
in woningwaarde bij toename van één standaarddeviatie in schoolkwaliteit.
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fers, behaald voor het landelijk examen in
2009, als schoolkwaliteit variabele gebruikt
(Schoolvo, 2012). Dit is gedaan voor alle beschikbare publieke middelbare scholen in
Nederland. Er is gekozen voor publieke middelbare scholen vanwege de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de data. Deze
data zijn gekoppeld aan het WoON2009
databestand op 4-punts-postcodegebied. In
het geval dat er meerdere middelbare scholen binnen een 4-punts-postcodegebied zijn
gelegen, geldt het gemiddelde cijfer van
deze scholen. Alvorens de regressie uit te
voeren is het databestand getoetst voor de
gebruikelijke OLS-regressieproblemen.
resultaten
De analyse is op verschillende manieren
uitgevoerd. Allereerst door de invloed van
schoolkwaliteit te schatten op het gehele
databestand. Deze eerste analyse liet een
positieve coëfficiënt (0,066) van de schoolkwaliteit variabele zien. Het databestand is
daarna gesplitst op mate van stedelijkheid.
Hierdoor ontstaat een groep woningen gelegen in landelijk gebied (21.093 metingen)
en een groep woningen gelegen in stedelijk
gebied (33.828 metingen). Uit deze analyse bleek dat er in landelijk gebied geen
verband is tussen schoolkwaliteit en de
woningwaarde. Dit kan verklaard worden

door de toepassing van het schaalniveau.
Landelijk gelegen 4-punts-postcodegebieden zijn namelijk uitgestrekter dan de stedelijke 4-punts-postcodegebieden (Kaal,
2008). Deze postcodegebieden zijn dus
in de landelijke omgeving veel groter dan
de gepercipieerde ‘buurt’ van de inwoners. Aangezien schoolkwaliteit vooral een
‘neighbourhood’ effect is (Kiel en Zabel,
2008), is het 4-punts-postcode gebied niet
het juiste schaalniveau in het landelijk gebied. Een andere verklaring kan zijn dat in
het landelijk gebied geen alternatief is voor
een middelbare school. Hierdoor vervalt
schoolkwaliteit als vestigingsplaats motief.
Bij de woningen gelegen in stedelijk gebied
is na de splitsing een verhoogde invloed
van de schoolkwaliteit variabele zichtbaar.
De coëfficiënt is verhoogd van 0,066 naar
0,123. Daardoor is er besloten om vervolgens verder te gaan met enkel respondenten wonend in stedelijk gebied. Deze zijn
hierna opgesplitst op basis van hoogst genoten opleiding van de hoofdinwoner. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen de volgende
niveaus van opleiding:
1. Geen opleiding en lager onderwijs
(1.414 metingen)
2. Middelbaar onderwijs (7.534 metingen)
3. HBO of universitair onderwijs
(3.864 metingen)

taBeL 1 ▶ REGRESSIE RESULTATEN OPLEIDINGEN
LAGER/GEEN
OPLEIDING
COËFFiCiËnt

Schoolkwaliteit variabele
0,108
Adjusted R square excl schoolkwaliteit
0,655
Adjusted R square incl schoolkwaliteit
0,666
Adjusted R square verschil
0,011
F
118,455
DF residual
1389

t

MIDDELBAAR
ONDERWIJS
SiG.

6,951 0,000

COËFFiCiËnt t

HBO OF UNIVERSITAIR
ONDERWIJS
SiG.

COËFFiCiËnt

t

SiG.

0,115 16,290 0,000
0,134 12,329 0,000
0,621
0,548
0,634
0,565
0,013
0,017
545,353
209,922
7509
3839
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Bij de sterkte van de relatie kan nog een aantal vraagtekens worden gezet. In de geanalyseerde resultaten wordt er vanuit gegaan
dat de positieve relatie enkel het gevolg is
van huishoudens die graag in de nabijheid
van een kwaliteitsschool willen wonen. Anderzijds zijn het ook veelal scholen die bij
hun vestigingsplaatskeuze voorkeur geven
aan een kwalitatief goede buurt (inkomen
huishoudens, imago buurt, voorzieningen).
Een tweede factor is dat kwaliteitsscholen
vaak al van oudsher in een goede buurt zijn
gevestigd. Door het aantrekken van huishoudens in de loop der tijd is het effect erg
versterkt door andere lokale voorzieningen
die door deze huishoudens zijn aangetrokken. Dit moet daarom niet gezien worden
als een effect van de schoolkwaliteit, maar
door een buurt met hoog opgeleide huishoudens.
Conclusies
Schoolkwaliteit objectief gemeten, in de
vorm van landelijke examencijfers, geeft
aan dat toevoeging van de kwaliteit van
scholen een positieve invloed heeft op de

SERVICE

taBeL 2 ▶ REKENVOORBEELD
MODEL

HBO of universitair onderwijs

ONDERZOEK

Schoolkwaliteit
In onderstaande tabel 2, is in een rekenvoorbeeld de invloed van schoolkwaliteit
weergegeven door het simuleren van uitkomsten met een variërende waarde van
schoolkwaliteit. Hierbij wordt verondersteld
dat de controle variabelen constant blijven.
Aan de uitkomsten is te zien wat het prijsverschil is van een woning bij het stijgen
van schoolkwaliteit. Hierbij is de analyse
uitgevoerd voor huishoudens wonend in
stedelijk gebied. De huishoudens wonend
in landelijk gebied zijn uit het databestand
geﬁlterd. In de laatste kolom is het prijsverschil te zien wanneer de schoolkwaliteit

(examencijfer) met één standaarddeviatie
toeneemt. Dit is gedaan met als voorbeeld
een woning met de gemiddelde WOZ waarde van het databestand (€ 241.570,-) en een
oppervlakte van 130m². Bij een huishouden
met HBO of universitair onderwijs, geldt
een extra betalingsbereidheid van 0,134 x
3,2276 x 130 = € 56,22 voor een school met
één standaarddeviatie bovengemiddelde
schoolkwaliteit in stedelijk gebied.

THEMA: ERES SPECIAL

De resultaten, in de vorm van coëfficiënten
en verklaarde variantie, van deze regressie
zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Uit de voorgaande tabel is te concluderen dat
de relatie tussen schoolkwaliteit en woningwaarde sterker wordt naarmate de hoogst genoten opleiding van het huishouden stijgt.
Dit is te zien in de toename van de coëfﬁciënten van de schoolkwaliteit variabele
(0,108 - 0,115 - 0,134) en in de toename van
verklaarde variantie door het toevoegen van
schoolkwaliteit, als indicator van de woningwaarde (0,011-0,013-0,017). Deze uitkomsten
tonen het verband aan tussen schoolkwaliteit, hoogst genoten opleiding en de woningwaarde. Nabijheid van een kwaliteitsschool
wordt belangrijker gevonden naarmate de
hoogst genoten opleiding van het huishouden stijgt. Dit resulteert in een toenemende
betalingsbereidheid voor woningen in de nabijheid van hoge schoolkwaliteit.

EXAMENCIJFER

SD

COËFFICIËNT

62,3766
65,60415

3,2276
+ 1 SD

0,134

WAARDE WONING

€ 241.570,€ 241.626,-

PRIJSVERSCHIL

€ 56,22
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omliggende woningwaarden. Dit effect
geldt met name voor stedelijke gebieden
en voor huishoudens met een hogere opleiding. In landelijk gebied is minder of mogelijk geen relatie tussen de schoolkwaliteit en
de woningwaarden. Dit kan enerzijds door
het toepassen van een onjuist schaalniveau
komen. Anderzijds is het mogelijk een resultaat van het ontbreken van alternatieve
middelbare scholen.

Hierdoor zijn verschillen en ontwikkeling in jaren niet weergegeven. Andere
studies (Gibbons en Machin, 2008) hebben wel een ontwikkeling in de tijd meegenomen.

De exacte sterkte van het verband in stedelijke context, is nog niet geheel duidelijk.
Dit komt enerzijds doordat scholen bij hun
vestigingsplaatskeuze ook rekening houden
met buurtfactoren (huishoud inkomen, imago van en voorzieningen in de buurt) en omdat kwaliteitsscholen van oudsher al in een
aantrekkelijk deel van de stad gevestigd zijn.
Na uitvoering van dit onderzoek worden de
volgende punten aanbevolen voor vervolgstudies naar de invloed van schoolkwaliteit
en de omgeving:
1.	Te gebruiken indicator van schoolkwaliteit: Een betere indicator zou de toegevoegde kwaliteit van scholen aan leerlingen zijn. Om deze toegevoegde kwaliteit
van scholen te kunnen meten, zouden
leerlingen bij binnenkomst en verlaten
van de school een toets moeten maken.
Het verschil in resultaat is dan de toegevoegde kwaliteit.
2.	Juiste toepassing schaalniveau: In voorliggend onderzoek is gewerkt met data
op gemeente- niveau en 4-punt-postcodegebied. Er bleek een verschil te zijn
tussen landelijk- en stedelijk gebied
wat betreft de oppervlakte van 4-puntspostcodegebieden. Wanneer er een
lager schaalniveau beschikbaar is (bijvoorbeeld 6-punts-postcodegebied) kan
de invloed van nabijheid nader worden
onderzocht (uitgaande van voldoende
metingen binnen dat gebied).
3.	Ontwikkeling in tijd: De metingen in dit
onderzoek zijn gebaseerd op één jaar.

Over de auteur
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op zijn master thesis. Hij is op zoek
naar een nieuwe uitdaging.
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BERICHT VAN DE VOGON

Versterking door uitwisseling
en bundeling
Drs. C.L. Worms RBA

D

e afgelopen 20 jaar is de aandacht
voor vastgoedmarkten en voor de
vastgoedbranche flink toegenomen. De markten en branche hebben, met
hun specifiek eigensoortige vraagstukken,
geleidelijk aan een vaste plaats veroverd in
de aandacht van partijen binnen en buiten
de sector. Politiek, toezichthouders, beleggers en financiers zijn zich steeds meer
bewust geworden van de omvang van de
vastgoedsector en daarmee van de relatief
grote spin off van ontwikkelingen binnen
de sector naar samenleving en economie.
Ook zijn zij overtuigd geraakt van de overduidelijke mérites die posities in vastgoed
hebben voor het realiseren van maatschappelijke doeleinden en van strategische beleggingsdoelstellingen. Aspecten van transparantie en integriteit speelden en spelen
hun eigen rol in de toegenomen aandacht
voor de vastgoedsector.
Groeiende belangstelling
Samenhangend met dit alles is er het eveneens sterk gegroeide belang van vastgoedonderzoek. Het is doorgedrongen tot het
programma van prominente instellingen
als CPB, DNB, OESO en IMF.
Vastgoedonderzoek is gaandeweg in omvang toegenomen en van steeds hogere
kwaliteit. Tegelijkertijd constateert de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoek
Nederland (VOGON) dat er in ons land
sprake is van versnippering van het onderzoek. Vastgoedonderzoekers houden zich
vanuit verschillende perspectieven met

vastgoedvraagstukken bezig. Een overzicht
ontbreekt en de diverse instellingen wisselen alleen ad hoc informatie uit over elkaars
programma’s en projecten. Het ontbreekt
aan een overzicht van het vele onderzoek
dat plaatsvindt naar het (dis)functioneren
van veranderende markten en het daarop te
enten beleid. En dan gaat het om onderzoek
dat vaak fundamentele ontwikkelingen analyseert, de effecten hiervan beoordeelt en
dat oplossingen adresseert. Er is naar onze
opvatting onvoldoende zicht op de vraag
welke onderzoeksvragen hierbij onbelicht
blijven.
Door onderzoek te bundelen, dwarsverbanden te leggen en synergie te realiseren, verwacht de VOGON dat de maatschappelijke
impact van vastgoedonderzoek kan worden vergroot. De VOGON neemt dan ook
het initiatief door zowel op haar jaarlijkse
symposium op 14 november als op een
werkconferentie over vastgoedonderzoek in
april 2014, deze missie handen en voeten te
geven. Onder meer met gerenommeerde
sprekers, en daaronder vooral onderzoekers, en via onderzoekpapers, workshops
en platforms voor networking.
VOGON symposium
Het jaarlijkse VOGON symposium op 14
november zal primair gericht zijn het benoemen van de vastgoedonderzoek agenda
van de toekomst. Niet alleen vanuit wetenschappelijk en onderwijskundig belang,
maar zeker ook vanuit de voedende relatie
tussen onderzoek en de maatschappelijk-
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onderzoek

Kortom, aanleiding te over voor vastgoedprofessionals om zowel het VOGON symposium op 14 november als de werkconferentie in april volgend jaar te bezoeken en
daar actief aan deel te nemen.

Over de auteur

service

Sponsoren gezocht
Verder zullen op de werkconferentie belangrijke thema’s centraal staan, zoals de vraag
of de huidige crisis slechts een flinke conjuncturele dip is en dus of de oude marktverhoudingen weer zullen terugkomen. Of
zien we een fundamenteel andere vastgoedtoekomst, mogelijk een structurele stagnatie, en wat zegt het onderzoek daarover? Op
de werkconferentie zal geprobeerd worden
om bij de beantwoording van al deze vragen
een relatie te leggen met zowel reeds plaatsgevonden, maar ook met lopend en nog uit
te voeren vastgoedonderzoek. Een belangrijk nevendoel van de werkconferentie zal
zijn om contacten tussen vastgoedonderzoekers te initiëren en te intensiveren.
Ter voorbereiding op de werkconferentie
zullen deelnemende instellingen worden
gevraagd een paper te schrijven over hun eigen onderzoeksprogramma: aanleiding, relevantie, onderwerpen, werkwijze, behaalde
en beoogde resultaten en mogelijkheden tot
en gevolgen van bundeling en samenwer-

king. De resultaten van de werkconferentie
zullen in de loop van 2014 worden gepubliceerd in onder meer PropertyNL en de Real
Estate Research Quarterly.
Voor de kosten van de organisatie van de
werkconferentie, de omringende publiciteit en resulterende publicaties zullen
sponsoren moeten worden gezocht onder
belanghebbende en actieve partijen bij
vastgoedonderzoek, waaronder onderzoekinstellingen zelf, commerciële vastgoedpartijen, woningcorporaties, overheid en
toezichthouders, dienstverleners, bemiddelaars en adviseurs.
Met het VOGON symposium en de door
VOGON te initiëren werkconferentie in
2014 zal er een fraaie driehoek ontstaan,
samen met het jaarlijkse vastgoedresearch
seminar van IPD, IVBN en VBA, dat al op
1 oktober heeft plaatsgehad. Centraal stond
immers het onderzoek naar de specifieke
positie van vastgoed in strategische beleggingsportefeuilles, in relatie tot verwachte
en onderzochte rendement-/risicoprofielen
van direct en indirect vastgoed. De resultaten van het seminar zullen zeker worden
meegenomen in symposium en werkconferentie.
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politieke discussies en besluitvorming over
de huidige, grote vastgoedvraagstukken.
Het symposium is ook de opmaat voor de
werkconferentie die VOGON in april volgend jaar wil houden. Met dit initiatief tot
een grote, brede werkconferentie stelt de
VOGON zich vooral ten doel om de uitwisseling en bundeling van kennis en informatie over vastgoedonderzoek en de resultaten
daarvan, te bevorderen en te bestendigen.
De werkconferentie zal zich richten op het
in kaart brengen van het landschap van
onderzoek in Nederland, op het traceren
van knelpunten op de vastgoedmarkten,
op het mobiliseren van suggesties voor
doorontwikkeling van het onderzoek en op
het spiegelen aan de behoeften vanuit de
samenleving en economie. Hoe kan vastgoedonderzoek bijdragen aan noodzakelijk
inzicht bij de maatschappelijke en politieke
discussie en besluitvorming over vastgoedvraagstukken en -beleid?

Drs. C.L. Worms RBA is voorzitter van
de VOGON.
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Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland

De toekomstige vastgoedagenda

Thematiek en co-creatie
Symposium VOGON

D

e crisis heeft een hevige impact
op de vastgoedmarkt. Politiek, toezichthouders, beleggers en financiers zijn zich steeds meer bewust geworden van de relatief grote omvang van de
vastgoedsector en daarmee van de relatief
grote spin off van ontwikkelingen binnen
de vastgoedsector naar samenleving en
economie. Tegelijkertijd staat het vastgoed
regelmatig in een negatief daglicht - wat betreft transparantie en integriteit - en neemt
de druk op regulering van de sector toe. De
sector weet zich moeilijk te verenigen om
hieraan een weerwoord te bieden, terwijl de
noodzaak hiervoor toeneemt. De vraag is
met welke innovaties wij uiteindelijk uit de
crisis kunnen groeien en hoe de sector zich
eensgezind kan organiseren.
Over dit onderwerp vindt op donderdag 14
november 2013 om 13.30 uur het jaarlijkse
VOGON-symposium plaats. Een viertal
sprekers zal deze vastgoedagenda inhoude-

lijk invullen en de thema’s benoemen waarmee we uiteindelijk uit de crisis groeien.
Ook verkennen we de mogelijkheden voor
co-creatie in de uitvoering van deze agenda.
Het symposium geeft u inzicht in:
- 	
De voornaamste thema’s op de vastgoedagenda
- 	Waarom krachtenbundeling in de sector noodzakelijk is
- 	Hoe het zelfkritisch vermogen van de
vastgoedmarkt kan worden vergroot
- 	Hoe co-creatie leidt tot betere (onderzoeks)resultaten
- 	Hoe markttransparantie kan toenemen
- 	Hoe fragmentatie van onderzoek omgebogen kan worden in co-creatie
We hopen u op 14 november te mogen begroeten in het WTC te Amsterdam.
zie voor meer informatie: www.vogon.nl
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Real Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, (soci-
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CALL FOR PAPERS VOOR DECEMBER 2013

ale) geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De
uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Voor de editie van december 2013 roept de redactie auteurs op een bijdrage te
leveren rond het thema:

De reële waarde van vastgoedtaxaties
moeten niet alleen goed zijn gemotiveerd,
maar de informatie moet ook relevant zijn
voor de gebruiker.
Real Estate Research Quarterly is benieuwd
naar de zin en onzin rondom taxaties. Wanneer is een taxatie als ‘goed’ of ‘fout’ te kwalificeren? Hoe kunnen wij de kwaliteit van
taxaties verbeteren? Hoe kunnen we taxaties
valideren? Waar begint en eindigt de aansprakelijkheid van de taxateur? Wat is er nodig
voor meer transparantie? (Hoe) kunnen we in
de toekomst luchtbellen door taxaties voorkomen? Hoe kan het toezicht op taxaties worden
verbeterd? Waaraan moet een Nederlandse
beroepsorganisatie van taxateurs voldoen?
Wij verwelkomen iedere bijdrage die de (Nederlandse) vastgoedprofessional inzicht biedt
rondom de reële waarde van taxeren.

service

Dit themanummer wordt mede begeleid
door prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS
en drs. Bart Louw. Auteurs die een bijdrage
willen leveren kunnen voor 4 november een
korte opzet van het artikel inzenden. Het concept artikel dien uiterlijk 8 november en het
definitieve artikel dient uiterlijk 18 november
binnen te zijn.

onderzoek

Door de financiële en economische crisis is
in Nederland momenteel veel discussie rondom en aandacht voor de waarde van vastgoedtaxaties. Niet alleen daar waar het gaat om het
waarderen van de stenen, maar ook bij het
taxeren van vastgoedleningportefeuilles, zijn
de onzekerheden en dus de risico’s groter geworden. Bij meerdere partijen is er een roep
om meer transparantie, uniforme kaders en
begrippen, gevalideerde taxaties en geborgde
waarderingsprocessen.
Leek enkele jaren terug - met een gestaag
stijgende markt - taxeren nog een fluitje van
een cent, nu praten we over een totaal ander
marktbeeld, waarin referenties schaars zijn
en taxaties een heel ander gewicht hebben
gekregen in de communicatie met allerlei
belanghouders en hun adviseurs. Taxeren is
niet meer alleen een spel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: de markt moet
erop kunnen vertrouwen dat taxaties goed
en frequent worden uitgevoerd en dat een
goed gefundeerde taxatierapportage een
hoge informatieve waarde heeft. De financiële toezichthouders DNB en AFM zitten
nu als een bok op de haverkist en voeren de
druk merkbaar op. Er moet een kwaliteitssprong worden gemaakt, er moet frequenter worden getaxeerd en beter worden gerapporteerd. Conclusies en aanbevelingen

Correspondentieadres:
vogon@propertynl.com
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ag e n d a
Nederlands Vastgoed Congres (NeVaCon)
29 oktober 2013, Congrescentrum 1931, ’s Hertogenbosch
Informatie: www.NeVaCon.nl
Symposium Woningcorporaties
30 oktober 2013, Locatie Beursplein 37, Rotterdam
Informatie: www.sbo.nl
Landelijk Congres Openbare Ruimte
30 oktober 2013, Vogelpark Avifauna, Alphen aan den Rijn
Informatie: www.Lcor.nl
Open Dag Amsterdam School of Real Estate
7 november 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Proefcollege van prof. dr. Peter van Gool
Informatie: www.asre.nl/opendag
Symposium Beyond Business – Dáárom Den Haag
5 november 2013, New Babylon, Den Haag
Informatie: www.propertynl.com/daarom-den-haag
Congres: BIM is winst voor gebruik en exploitatie
7 november 2013, Feyenoord Stadion, Rotterdam
Informatie: www.coproducties.nl
Vastgoedlezing ASRE
12 november 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl
VOGON-Symposium: De toekomstige vastgoedagenda
14 november 2013, WTC Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl
PropertyNL Briefing Logistiek
19 november 2013, WTC Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com/briefings
CFO Conference Munich 2013
21 november 2013, Sofitel Munich Bayerpost Hotel, Munich
Informatie: www.inrev.org
Nieuwe Wet- en Regelgeving 2014
21 november 2013, Beatrixtheater Utrecht
Informatie: www.reedbusinessevents.nl
PropertyNL Briefing Taxaties
10 december 2013, WTC Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com/briefings
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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).
-	literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory.
New Haven: Yale University Press.)

service

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. met tenminste
1 tweezijdige 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.

onderzoek

Grondslag
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. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor artikelen van
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan,
zulks ter beoordeling aan de redactie.
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Richtlijnen Real Estate Research
Quarterly voor auteurs

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: vogon@propertynl.com.
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Introductie artikelen ERES special 2013
drs. Gerjan Vos en prof. dr. Marc Francke
Marktfalen in de kantorenmarkt in Amsterdam
dr. Henk Brouwer
Verborgen leegstand
ir. Joëlle Lokhorst, dr. Hilde Remøy en drs. Philip Koppels
Belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden
dr. ir. ing I. Janssen, dr. ir. P. van den Berg en ir. A. Borgers

Verder in dit nummer:
Onderwijskwaliteit en de omgeving
Ruud van den Hout MSc
Versterking door uitwisseling en bundeling
drs. C.L. Worms RBA
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