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Voorwoord

Voor u ligt de scriptie ‘Leegstand is achteruitgang’. Dit is het resultaat van het onderzoek
naar de optimalisatie van kantoorbemiddeling in Eindhoven. Deze scriptie is geschreven in
het kader van het afstuderen voor de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed, Avans
Hogeschool Tilburg. Van februari 2015 tot en met juni 2015 zijn wij bezig geweest met het
onderzoek.

Deze scriptie is geschreven in opdracht van stagebedrijf Kragt. De onderzoeksvraag is in
samenwerking met onze stagebegeleider Jeroen van Wezel bedacht. Het onderzoek was
relatief lastig doordat de vastgoedwereld een gesloten markt is. Om in contact te komen
met verschillende partijen moesten er veel afspraken gemaakt worden. Uiteindelijk hebben
verschillende partijen ons hierbij geholpen om toch een representatief onderzoek uit te
voeren.

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de
uitwerking van deze scriptie. Met name Jeroen van Wezel en Bart van Berkel, zij hebben ons
goed begeleid vanuit het bedrijf en vanuit school. Daarnaast willen wij de werknemers bij
Kragt bedanken. Zij hebben ons ondersteund met tips en discussies. Natuurlijk zijn wij alle
respondenten dankbaar; zonder hun openheid en medewerking hadden wij dit onderzoek
niet kunnen uitvoeren.

g

Wij wensen u veel plezier tijdens het lezen!
Wessel Dijkstra & Tim van Es
Eindhoven, 18 juni 2015.
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Samenvatting

Om een algemeen beeld te schetsen van dit onderzoek is er een samenvatting geschreven.
Deze is zowel in het Engels als in het Nederlands opgenomen.

English resume

The recession has changed the office market. There is a high vacancy rate, causing many
property owners to generate little or no rental income. Office brokers can’t distinguish
themselves in the market with their current method. Placing tenants in vacant offices is less
easy than it was before. The purpose of the study is to investigate how the method of the
office broker can be optimized in order to place tenants in the empty offices again. By better
coordinating the expectations and demands of the property owner with those of the office
broker, they can work together towards a solution to improve the problem of vacant offices.
The main question in this study is: “In what way can real estate brokerage be optimized,
serving real estate owners, in order to jointly reduce the office vacancy?" The expectations
and demands of property owners are tested based on interviews. In these interviews four
topics will be discussed; the process during vacancy, the owners’ demands, successful
redevelopments and a new role for the office broker.
In Eindhoven 15,1% of the office floor space remains empty. This amounts to 230.800 square
meters. The structural vacancy increased significantly in the last years. More than half of the
offices are structurally empty. This group is therefore the biggest problem in Eindhoven.

g

Almost every property owner cooperates with a broker to rent or sell vacant offices. In case
property owners can't find a tenant with their broker, they have to look for alternative ways.
For example by making an adjustment whereby the office gets more attractive to a potential
tenant or by doing a complete transformation or redevelopment. Many property owners
prefer to wait with this because it requires a big investment. If transformation or
redevelopment is chosen, the property owner often uses third parties who can help him. He
asks for advice, uses developers or does the work himself. Clear communication is key and
the parties must trust each other.
The main reason to use an office broker is his network. He also improves the process because
he is specialized in negotiations during transactions. However, the office broker is not
regarded as reliable. According to real estate owners, they do not act transparent and with
integrity. It is not clear which tasks they perform and how many man hours they are spending
during the process. The relation between the worked hours and the fee amount varies widely
and it is not transparent. Furthermore property owners are afraid of a conflict of interests. It
may just be that a broker alongside the property of the owner also has competitive
properties in his portfolio. In the optimized method it is important that the broker is acting
transparent and with integrity towards the owner.
The most important thing that the property owner requires is that the office broker gives
advice about transformation or a redevelopment when the property won't rent or sell. The
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broker has the best knowledge of the supply and demand in the market. When
redevelopment is planned, it is important that there is a good developed concept. The
redevelopments that succeed in Eindhoven, are concepts that connect to a target group
that matches. In this situation the broker could give excellent advice with his local
knowledge.

The property owners expect the broker to do more tasks than he is doing at the moment.
There is no clear idea on which tasks the broker performs in relation to the amount he
receives as compensation. The revenue model is based on a brokerage. When a property is
sold, the broker gets his fee. The tasks versus the business model are a major issue. To succeed
as an office broker in the future you need to be; transparent and reliable, give advice
regarding redevelopment and you got to have a revenue model in which tasks versus the
earnings are clear to all parties.

Nederlandse samenvatting
Door de recessie is de kantorenmarkt veranderd. Er is veel leegstand waardoor veel
vastgoedeigenaren weinig of geen huurinkomsten genereren. Kantoorbemiddelaars kunnen
met de huidige werkwijze niet het onderscheid maken in deze markt. Het plaatsen van
huurders in leegstaande kantoren gaat minder makkelijk dan voorheen. Om de leegstaande
kantoren toch weer een invulling te geven hebben wij onderzoek gedaan naar de
optimalisatie

van

de

kantoorbemiddeling.

g

Door

de

eisen/verwachtingen

van

de

vastgoedeigenaar beter af te stemmen op de mogelijkheden van de kantoorbemiddelaar,
kan er samen doelgerichter worden toegewerkt naar een oplossing voor de kantoren
leegstand. De volgende vraag staat centraal in het onderzoek: ''Op welke wijze kan
vastgoedbemiddeling
teneinde

de

ten

dienste

kantorenleegstand

van
in

vastgoedeigenaren
gezamenlijkheid

geoptimaliseerd

terug

te

worden,

dringen?''

De

eisen/verwachtingen van de eigenaren zijn getoetst aan de hand van interviews. Hierin
staan vier onderwerpen centraal; het proces bij leegstand, de eisen van de eigenaar,
geslaagde herontwikkelingen en een geoptimaliseerde rol voor de bemiddelaar.
In Eindhoven staat 15,1% van de kantoormeters leeg. Dit komt neer op 230.800 m2
leegstaand kantooroppervlak. De structurele leegstand is de laatste jaren sterk toegenomen.
Meer dan de helft van de kantoren staat structureel leeg. Dit deel vormt dan ook het
grootste probleem in Eindhoven.
Bij leegstand wordt traditioneel een bemiddelaar ingeschakeld om het leegstaande
kantoorgebouw weer te verhuren of te verkopen. Als dat niet lukt moet men op zoek naar
alternatieven. Dit kan een aanpassing aan het gebouw zijn waardoor het er aantrekkelijker
uit ziet voor een potentiële huurder of het overgaan tot transformatie of herontwikkeling van
het gebouw. Veel eigenaren wachten hier het liefst lang mee, omdat het een investering
met zich mee brengt. Bij een transformatie of herontwikkeling gebruikt de eigenaar vaak
meerdere partijen die hem kunnen helpen. Hij vraagt advies en schakelt mogelijk
ontwikkelaars in. Er moet goed gecommuniceerd worden en de partijen moeten elkaar
vertrouwen.
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De belangrijkste reden om een bemiddelaar te gebruiken is zijn netwerk. Ook bevordert hij
het proces omdat hij gespecialiseerd is in het onderhandelen bij transacties. Toch worden de
taken van de bemiddelaar kritisch bekeken en vragen de klanten naar herziening van zijn
werkwijze.

De

bemiddelaar

wordt

als

niet

betrouwbaar

ervaren.

Volgens

de

vastgoedeigenaren handelen zij niet transparant en integer. Het is niet duidelijk welke taken
zij uitvoeren en hoeveel manuren zij daaraan besteden. De verhouding tussen de gemaakte
uren en het courtagebedrag verschilt sterk en is voor de vastgoedeigenaar niet transparant.
Verder zijn vastgoedeigenaren bang voor belangenverstrengeling. Het kan zijn dat een
bemiddelaar naast het gebouw van de eigenaar nog een concurrerend gebouw in zijn
portefeuille heeft. In de geoptimaliseerde werkwijze is het dus van belang dat de
bemiddelaar transparant en integer handelt naar de eigenaar toe.
Het belangrijkste dat de vastgoedeigenaar eist, is dat de bemiddelaar advies geeft omtrent
transformatie of herontwikkeling wanneer zijn gebouw niet te verhuren of te verkopen is. De
bemiddelaar heeft de beste kennis over vraag en aanbod in de markt. Wanneer een
herontwikkeling wordt gedaan is het van belang dat er een goed concept wordt ontwikkeld.
De herontwikkelingen die slagen in regio Eindhoven zijn concepten die aansluiten op een
doelgroep die vraag heeft naar een bepaald product. De bemiddelaar zou hier uitstekend
advies in kunnen geven door zijn lokale kennis in de markt.
De vastgoedeigenaren verwachten dat de bemiddelaar meer taken voor zijn rekening
neemt. Er is geen helder beeld welke activiteiten de bemiddelaar verricht in verhouding tot

g

zijn courtage. Wanneer een gebouw verkocht wordt, krijgen de bemiddelaars pas betaald.
Om als bemiddelaar de komende jaren te slagen moet er transparant en betrouwbaar
gehandeld

worden,

advies

geven

met

betrekking

tot

herontwikkelingen

en

een

verdienmodel opstellen waarin de taken en de verdiensten helder zijn bij alle partijen.
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1 Inleiding

In de inleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: De aanleiding, de
probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvragen. Daarna is de onderzoeksmethode
toegelicht en zijn de afbakeningen voor dit onderzoek omschreven.

1.1

Aanleiding

In de jaren voor de recessie konden beleggers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren
ongemoeid bouwen. Daarbij werden alleen ambities nagestreefd en was er weinig oog voor
de behoefte. Het gevolg was leegstand, een groeiend probleem dat niet in zijn geheel
binnen enkele jaren opgelost kan worden (BNA, 2013). Op dit moment staat 16% van de
totale vierkante meters kantoor in Nederland leeg. Deze leegstand is hiermee gegroeid naar
7,9 miljoen m² (DTZ, 2015). Wanneer er over leegstand wordt gesproken wordt er onderscheid
gemaakt tussen drie vormen; aanvangsleegstand, langdurige en structurele leegstand. De
structurele leegstand is de laatste jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de
leegstaande kantoren staat op dit moment structureel leeg. Dat is langer dan drie jaar. Deze
groep vormt het grootste probleem. De kantoren zijn meestal verouderd en liggen op de
minst interessante locaties (Compendium, 2014).
Kragt is gespecialiseerd in het herontwikkelen en transformeren van bestaand vastgoed.
Door de specialisatie komen veel vastgoedeigenaren voor advies naar Kragt. Zij willen met
een nieuw concept hun leegstaande kantoor weer verhuurbaar maken. Kragt heeft

g

bemiddeling niet als hoofdtaak. Zij willen met bemiddelen een meerwaarde creëren
waardoor de vastgoedeigenaar eerder het concept van Kragt zal kiezen. Daarom werken zij
anders dan de traditionele ontwikkelaar. Kragt wil zich blijven onderscheiden en wil nog
beter inspelen op de behoefte van de eigenaar.

1.2

Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag

Veel vastgoedeigenaren zijn in het bezit van kantoren die gedeeltelijk of geheel leeg staan.
Over de leegstaande vierkante meters ontvangen zij geen huurinkomsten, terwijl er wel lasten
zijn. Hierdoor kunnen de kosten hoger zijn dan de inkomsten en krijgt men een negatief
resultaat. Om inkomsten te genereren kan de eigenaar er voor kiezen om het object te
verkopen. Echter blijkt dat het object in deze tijd lastig te verkopen is. Om het gebouw toch
te verkopen is er de mogelijkheid om het af te waarderen. Een andere optie is om op zoek te
gaan naar een nieuwe huurder. Door het grote aanbod van leegstaande kantoren is ook dit
een lastige opgave. Voor de eigenaar is een partij die het hele gebouw huurt het meest
aantrekkelijk. Onder de potentiële huurders bevinden zich echter vaak kleine partijen, die
slechts een deel van een gebouw willen huren. Als het gebouw onverhuurbaar blijft, dan is
het mogelijk interessant om het object te transformeren, door het aanpassen van
bijvoorbeeld de functie. Een object transformeren gaat in de meeste gevallen gepaard met
een grote investering. Dit is vaak de laatste optie die resteert. Een investering kan er toe
leiden dat er weer een positieve exploitatie ontstaat (Gemeente Amsterdam, 2009).

9

K
r
a

Bij het zoeken naar een nieuwe huurder wordt traditioneel een bemiddelaar ingeschakeld.
De bemiddelaar probeert een koper of huurder te vinden voor het leegstaande object. De
recessie en de veranderende eisen hebben ook de markt van de bemiddelaar doen
veranderen. Kantoren worden minder snel verhuurd, er worden weinig langdurige
huurcontracten afgesloten en de markt wordt steeds transparanter. Door de transparantie
kunnen huurders zelf gemakkelijk op zoek naar kantoren. Klanten stellen door de
transparante markt meer eisen aan de bemiddelaar. Zij verwachten dat de bemiddelaar
meer kan bieden dan dat het internet kan (NVM , 2013).
Uit

onderzoek

van

de

Vereniging

Eigen

Huis

blijkt

dat

de

beroepsgroep

vastgoedbemiddelaars als een van de minst betrouwbare beroepsgroepen in Nederland
wordt gezien. Deze cijfers laten zien dat de bemiddelaar niet het werk doet dat de klant
verwacht (Vereniging Eigen Huis, 2015). Daarnaast is in 2007 door R&M Matrix ook al
onderzoek gedaan naar bemiddelaars van onroerend goed. Hierin werden bemiddelaars
geassocieerd met zakkenvullers en aasgieren. Een imago dat de bemiddelaar moet zien te
vermijden (NVM , 2013). De markt die er voor de recessie was komt niet meer terug.
Eigenaren hebben meer moeite met het vullen van hun leegstaande kantoren en
bemiddelaars moeten door de hogere eisen van de klant en door de veranderende markt,
onderscheidend zijn.
Probleemstelling: “Door de recessie is de kantorenmarkt veranderd. Er is een grote leegstand
waardoor

veel

vastgoedeigenaren

g

weinig

of

geen

huurinkomsten

genereren.

Kantoorbemiddelaars kunnen met de huidige werkwijze niet het onderscheid maken in deze
markt. Het plaatsen van huurders in leegstaande kantoren gaat minder makkelijk dan
voorheen.”

De doelstelling van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe de werkwijze van de
kantoorbemiddelaar geoptimaliseerd kan worden. In het onderzoek worden de inzichten
van de vastgoedeigenaren gebruikt om hier antwoord op te geven. Deze inzichten worden
op gedaan aan de hand van interviews. Hiermee kan worden vastgesteld wat de eigenaar
van een kantoorgebouw doet op het moment dat het gebouw leeg staat. Wat is de rol van
de bemiddelaar in deze situatie en wat verwacht de vastgoedeigenaar van de
kantoorbemiddelaar? Door de eisen/verwachtingen van de vastgoedeigenaar beter af te
stemmen op de mogelijkheden van de kantoorbemiddelaar, kan er samen doelgerichter
worden toegewerkt naar een oplossing voor het leegstaande kantoor.
In het onderzoek staat de volgende vraag centraal:
''Op welke wijze kan vastgoedbemiddeling ten dienste van vastgoedeigenaren

geoptimaliseerd worden, teneinde de kantorenleegstand in gezamenlijkheid terug te
dringen?''
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Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe ziet de kantorenleegstand in Eindhoven er uit?
2. Wat doet de vastgoedeigenaar om zijn kantoor weer te verhuren?
3. Hoe gaat de kantoorbemiddelaar te werk?
4. Hoe onderscheidt de kantoorbemiddelaar zich in de huidige markt?
5. Welke optimalisatie wil de vastgoedeigenaar zien op het gebied van kantoorbemiddeling?

1.3

Onderzoeksmethode

Ten behoeve van het onderzoek worden twee verschillende onderzoeksmethoden gebruikt.
Allereerst is er een literatuuronderzoek gedaan. Aan de hand van boeken, internetsites,
tijdschriften, krantenartikelen, scripties en overige bronnen wordt er informatie verzameld
over de vastgoedeigenaren en kantoorbemiddelaars. Dit vormt het theoretische kader.
Verder is er gebruikgemaakt van interviews met experts. Zij hebben een bijdrage geleverd
om het literatuuronderzoek te verifiëren en om antwoord te geven op deelvragen.

1.4

Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is geconcentreerd in de regio Eindhoven. Binnen deze regio wordt er
onderzoek gedaan en worden de interviews afgenomen. Op gebied van bemiddeling staat
de kantoorbemiddelaar centraal. Hij moet kennis hebben van de kantorenmarkt en over
kantoren in zijn portefeuille beschikken. Daarnaast worden er vastgoedeigenaren uit de

g

gemeente Eindhoven benaderd die leegstaande kantoren in de portefeuille hebben, of dit
recentelijk hebben gehad. Hierbij wordt de nadruk gelegd op kantooreigenaren die een
kleinere

portefeuille

hebben,

zoals

particuliere

beleggers

en

kleine

vastgoedbeleggingspartijen. De reden hiervoor is dat de eigenaren dichtbij hun vastgoed
staan en meer specifieke kennis hebben over hun portefeuille en de markt waar hun
gebouwen staan.
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2 Literatuuronderzoek
Het

literatuuronderzoek

is

de

basis

voor

het

uitvoeren

van

het

onderzoek.

Het

literatuuronderzoek is verricht aan de hand van de eerdergenoemde deelvragen. Hierin zijn
de

kantoorbemiddelaar

en

de

vastgoedeigenaar

uitgebreid

besproken.

De

vastgoedeigenaar is onderzocht om een beeld te krijgen van zijn leegstaande vastgoed, zijn
eisen en zijn werkwijze. De kantoorbemiddelaar is onderzocht om een helder beeld te krijgen
hoe hij werkt, zodat deze werkwijze aan het einde van onderzoek geoptimaliseerd kan
worden.

Om bevindingen te verifiëren en onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er interviews
gehouden met bedrijfsmakelaars en vastgoedeigenaren. Een aantal bevindingen is verwerkt
in het theoretische kader. De volledige uitwerking van de interviews is te vinden in de
bijlagen.

2.1

Hoe ziet de kantorenleegstand in Eindhoven er uit?

In dit hoofdstuk is de kantorenleegstand in Eindhoven in kaart gebracht. Hier is gekeken naar
de leegstandcijfers van de regio Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Vaak wordt de
leegstand verweten aan de recessie, toch zijn er meer oorzaken die de leegstand hebben
versterkt.

2.1.1 Hoeveel kantorenleegstand is er in Eindhoven?

g

De agglomeratie Eindhoven (Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven)
beschikt over een totale voorraad kantoren van ongeveer 1,9 miljoen m². Daarmee zijn zij de
vijfde 'kantorenstad' van Nederland. Een groot aantal van de kantorenleegstand bevindt
zich in het stadscentrum en in het stationsgebied. In Eindhoven en omstreken staat 18% van
de kantoormeters leeg. Hierin zijn alleen kantoren meegenomen die groter zijn dan 500 m2
verhuurbaar vloeroppervlak. Dit komt neer op 358.000 m² (DTZ, 2015). Wanneer er over
leegstand wordt gesproken wordt er onderscheid gemaakt tussen drie vormen:
•

Aanvangs- en frictieleegstand

à Leegstand minder dan één jaar

•

Langdurige leegstand

à Leegstand tussen één en drie jaar

•

Structurele leegstand

à Leegstand meer dan drie jaar

De structurele leegstand is de laatste jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de
kantorenleegstand staat op dit moment structureel leeg. Deze groep vormt het grootste
probleem. De kantoren zijn vaak verouderd en liggen op de minst interessante locaties
(Compendium, 2014). Hierdoor moet er rekening mee gehouden worden dat deze
gebouwen niet meer in hun huidige functie te verhuren zijn (Gemeente Eindhoven, 2014).
In de gemeente Eindhoven is een totale kantorenvoorraad van 1.532.600 m2 verhuurbaar
vloeroppervlak (vvo). Dit betekent voor de gemeenten Helmond, Best, Son & Breugel en
Veldhoven ruim 400.000 m2 vvo leegstand. De grote deellocaties in Eindhoven zijn het

12

K
r
a

centrum (474.000 m2 vvo), aangrenzend centrum (259.000 m2 vvo), Gestel/High Tech Campus
(231.600 m2 vvo), Airport/Flightforum (182.500 m2) en de Hurk/Lievendaal (163.200 m2 vvo).
Het totale aanbod leegstaand vloeroppervlak in Eindhoven is in 2015 geraamd op 230.800
m2. Dat is een percentage van 15,1% van de totale voorraad. De leegstand is het afgelopen
jaar sterk toegenomen nadat er eerder een lichte daling zichtbaar was. Eind 2010 was de
totale leegstand 213.200 m2. Eind 2011 en 2012 bleef dit bijna gelijk, waarna er in 2013 een
forse daling kwam van de leegstand. Eind 2013 stond er nog maar 183.800 m2 leeg. Zie
afbeelding 1 (JLL, 2015).

g

Afbeelding 1: Aanbod Eindhoven 2009-2014 Q4 (JLL, 2015)

De leegstand van Eindhoven concentreert zich vooral in en om het centrum en op
bedrijventerrein de Hurk/Lievendaal. 66% van het totale aanbod is hier gevestigd. Door de
gunstige ligging van het centrumaanbod biedt dit volgens de gemeente kansen om te
transformeren of te herontwikkelen. Een recent voorbeeld is het complex van Philips Lighting
aan de Mathildelaan. Hier wordt 40.000 m² vloeroppervlakte herontwikkeld. De cijfers in
Eindhoven op gebied van herontwikkelingen zijn positief te noemen. In 2013 is ongeveer
85.000 m² structureel leegstaande kantoorruimte getransformeerd tot woonruimte (± 25.000
m²), gesloopt en herontwikkeld (± 25.000 m²) en gerenoveerd (± 35.000 m²). Dit zou de daling
van het aanbod kunnen verklaren in 2013. Om de leegstand van kantoren tegen te gaan
heeft de gemeente Eindhoven een leegstandsmonitor opgesteld. Deze monitor is bedoeld
om een beeld te schetsen van de actuele ontwikkelingen op de kantorenmarkt in Eindhoven
en om een overzicht te bieden van de kantoren in de stad die structureel leeg staan. De
gemeente investeert zelf niet in transformaties maar biedt de mogelijkheid aan om te
transformeren. Dit doet de gemeente zodat de Eindhovense markt zelf kan onderzoeken wat
een haalbare functie is (Gemeente Eindhoven, 2014). De gemeente Eindhoven zegt in deze
monitor het volgende:

“Creatieve oplossingen moeten bedacht worden voor structureel leegstaande gebouwen
door wenselijke marktinitiatieven te stimuleren en faciliteren.”
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Eindhoven doet het goed op het gebied van herontwikkeling. Het bekendste voorbeeld
daarvan is Strijp-S. Dit voormalige Philips terrein wordt getransformeerd naar een gebied waar
wordt gewoond en gewerkt. De markt komt hiervoor met creatieve oplossingen. Eindhoven
loopt op gebied van transformaties van kantoren voor in vergelijking met een aantal andere
grote steden in Nederland. Door de herontwikkeling van kantoren en het tegengaan van
nieuwbouwkantoren, gaat het de goede richting in. De herontwikkelde kantoorruimtes
worden hierdoor niet meer bestempeld als “kansarm” maar als “kansrijk” (Gemeente
Eindhoven, 2014).

2.1.2 Wat zijn de oorzaken van de leegstaande kantoren?
Het hoge percentage aan leegstand
wordt vaak geweten aan de financiële
crisis. Er zijn echter meerdere redenen
die

bijgedragen

hebben

aan

de

huidige kantorenleegstand (zie hiervoor
afbeelding 2). In de afbeelding wordt
onderscheid

gemaakt

tussen

kwantitatieve en kwalitatieve oorzaken.
Deze

oorzaken

worden

hierna

toegelicht.

g

Afbeelding 2: Oorzaken kantorenleegstand (Wingerden, De
locatie van structureel leegstaande kantoren, 2013)

Gebruikerseisen

De eisen van gebruikers zijn veranderd. Tegenwoordig is er minder ruimtebehoefte dan een
aantal jaren geleden. De introductie van 'het nieuwe werken' zorgde ervoor dat mensen
vaker thuis werken en/of over flexplekken beschikken. Hierdoor is de bezettingsgraad van
kantoren optimaler ingedeeld. Per medewerker is er nu nog maar 12 m² nodig, voorheen was
25 m² nog gebruikelijk. Daarnaast zijn kantoorgebouwen met afzonderlijke ruimtes nu minder
populair (Ruchti, 2010).

''Wat opvalt is dat bij transacties minder vierkante meters worden afgenomen dan voorheen.

Dit komt grotendeels door economische krimp. Het nieuwe werken heeft hier ook wel invloed
in maar dit wordt een wel een beetje gehypet'', aldus bedrijfsmakelaar Van de Meulengraaf
bij Jones Lang LaSalle (Meulengraaf, 2015).
Daarnaast hebben veel bedrijven door de recessie moeten bezuinigen en een groot deel
daarvan heeft zelfs een faillissement aangevraagd. De werkloosheid is hierdoor gestegen
van 3,8% in 2008 naar 8,0% in het derde kwartaal van 2014. Door faillissementen zeggen
bedrijven de huur op of zoeken bij bezuinigingen een andere ruimte met minder
vloeroppervlakte (CBS, 2015).
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Overproductie
In

het

afgelopen

decennium

zijn

er

veel

kantoorgebouwen

gerealiseerd.

Vastgoedeigenaren, beleggers en gemeenten hebben veel geld verdiend aan de
ontwikkeling van de nieuwbouwplannen. Gebouwen werden zelfs gerealiseerd zonder dat er
bekend was wie de eindgebruiker zou worden (Algemeen Dagblad, 2010). Hilde Remøy,
gepromoveerd

op

dit

gebied,

stelde

dat

er

jarenlang

een

overproductie

van

kantoorgebouwen is geweest. Verschillende partijen hebben veel verdiend aan de kantoren,
echter zullen de kantoren die leegstaan uiteindelijk alleen maar geld
kosten (Remøy H. , 2010).

Een voorbeeld van bouwen voor leegstand is het Kennedy Business
Center in Eindhoven. Dit kantoorgebouw staat naast het centraal
station. Het werd in 2004 opgeleverd en sindsdien is de 30.000 m2 nog
nooit volledig verhuurd. Volgens de leegstandsmonitor staat, op het
moment van opname, 68% van de totale vierkante meters leeg. Dit
komt neer op 20.400 m2 (MIMOA, 2015) (Gemeente Eindhoven,
2014). Ondertussen wordt het gebouw wel onderhouden om het
verhuurbaar te houden en verloedering tegen te gaan.

Afbeelding 3: Het Kennedy
Busniness center,
Eindhoven (MIMOA, 2015)

Verhuizen

Een groot deel van de leegstand is te wijten aan bedrijven die verhuizen naar een nieuw

g

kantoorgebouw. Soms kunnen bedrijven voor een lagere huur een nieuw gebouw betrekken.
Dit maakt het een interessante overweging. Met argumenten als 'een nieuw duurzaam
gebouw' wordt het verantwoord voor de buitenwereld. De realiteit is vaak dat het gebouw
op de oude locatie leeg blijft staan, omdat er uiteindelijk geen geschikte huurder blijkt te zijn.
Soms is de situatie anders en hebben bedrijven ook op de groei een gebouw gekocht. Als er
echter sprake is van krimp in plaats van groei, dan gaan zij ook op zoek naar een kleinere
ruimte. In een gezonde kantorenmarkt is er een bepaalde frictieleegstand nodig. Beweringen
lopen uiteen van ongeveer 4% à 5% (EIB, 2010) en 5% tot 8% (Remøy, 2009). Frictieleegstand is
het leegstaan van gebouwen dat nodig is om verhuizingen mogelijk te maken.
Een voorbeeld uit Eindhoven waarbij verhuizen ertoe leidt dat een kantoorgebouw leeg komt
te staan is het Philips Lighting gebouw aan de
Mathildelaan. Door de interessante ontwikkelingen op
de High Tech Campus is het voor innovatieve bedrijven
interessant om zich daar bij elkaar te vestigen.
Daarvoor heeft Philips het oude kantoor van 43.000 m2
leeg

achter

gelaten.

Bedrijven

voelen

zich

niet

verantwoordelijk voor het achterlaten van vastgoed,
ook

al

leidt

dit

ertoe

dat

gebouwen

zonder

bestemming leeg achter blijven (Das Kapital, 2014). Er is Afbeelding 4: Voormalig Philips Lighting
op dit moment overigens al een partij die het gebouw gebouw, Eindhoven (Eindhovens Dagblad,
gekocht heeft en het gaat transformeren (Eindhovens Dagblad, 2014).
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In Eindhoven is grootmacht Philips die afgelopen jaren geleidelijk uit Eindhoven vertrokken,
het hoofdkantoor is nu bijvoorbeeld gevestigd in Amsterdam. Door deze ontwikkelingen zijn
er onder andere kantoren op gebieden als
Strijp-S, Strijp-T en Strijp-R leeg komen te staan.
Op

Strijp-S

zijn

inmiddels

de

bestaande

leegstaande kantoren al volledig gevuld en
Strijp-R

is

kantoren

gesloopt.

Op

grotendeels

Strijp-T

leeg,

staan

de

hetgeen

de

leegstandcijfers van Eindhoven flink opschroeft.
Daarnaast

staan

bedrijfslocaties
(40.000

m 2)

er

leeg,

nu
zoals

nog

voormalige

Philips

Lighting

en Hurksestraat 19 (14.000) m2.

Deze oppervlaktes bedragen bij elkaar een
kwart van de totale leegstand in Eindhoven.
Verschillende

partijen

buigen

zich

over

herontwikkelingen. In het centrumgebied zijn er
meer transformatiemogelijkheden en daardoor
grotere slagingskansen.

Afbeelding 5: Bevolkingsgroei per gemeente (PBL,
2015)

Krimpgebieden

In Nederland verschilt het per gemeente sterk of er een groei- of krimpprognose is. Vooral
gemeenten in de provincies Zeeland, Limburg en Groningen hebben te maken met een

g

dalend aantal inwoners. De bevolking in krimpgebieden verandert van samenstelling omdat:
•

er minder kinderen worden geboren;

•

gezinnen met kinderen verhuizen naar grotere steden;

•

jongeren en hoogopgeleiden eerder naar grote steden gaan.

Door deze verhuisbewegingen blijven vaak ouderen in de gemeente over. Dat leidt tot
vergrijzing van de gemeente. Hierdoor kan het minder interessant zijn voor bedrijven om zich
er te vestigen (Rijksoverheid, 2011).
Varkenscyclus

De varkenscyclus is een bekend verschijnsel in verschillende markten. Ontwikkelaars en
beleggers hebben vóór de recessie massaal ingespeeld op de stijgende prijzen van
vastgoed. Door deze prijsstijgingen was het vaak niet eens nodig om direct een huurder te
vinden. De bouwproductie werd niet langer bepaald door vraag en aanbod, maar de
verschillende partijen waren alleen maar uit op winst en rendement. Ontwikkelaars bouwden
in deze hoogconjunctuur het ene kantoor na het andere. Zij pakten snel hun winst en gingen
weer verder. Door de recessie daalde de werkgelegenheid, waardoor de vraag naar
vierkante meters kantooroppervlak daalde. Omdat een ontwikkelaar minimaal twee tot drie
jaar nodig heeft om een gebouw te ontwikkelen, werden er nog steeds kantoren opgeleverd
terwijl er sprake was van een overaanbod. De 'korte' termijn winsten van de ontwikkelaars
hebben nu effecten op de leegstand (Rent Review, 2013).
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Kwaliteit gebouw

Ook al is er een ruim aanbod, kwalitatief goed vastgoed op goede locaties is nog steeds
schaars.

Van

het

structurele

aanbod is bijna de helft van de
gebouwen tussen 1960 en 1980
gebouwd. Voor gebouwen die
na 2000 zijn gebouwd is dit
percentage 30%. De verouderde
bouwstijlen, installaties en minder
aantrekkelijke
ervoor

dat

locaties

zij

zorgen

minder

goed

concurreren met de moderne
kantoren. Deze ruimtes blijven

Afbeelding 6: Structureel aanbod per bouwperiode (DTZ, 2010)

leeg staan (DTZ, 2010).
''Als er een juiste verhouding is tussen prijs en kwaliteit, dan is er vaak toch een geschikte partij
te vinden. Sommige gebruikers geven niet veel om de afwerking van het gebouw, die willen
gewoon kunnen werken'' (Meulengraaf, 2015).
Kwaliteitseisen

De kwaliteit van gebouwen wordt steeds belangrijker en
bedrijven

willen

graag

g
uiteenlopende

ideeën

duurzaam

waarom

er

bouwen.
duurzaam

Er

zijn

wordt

gebouwd. Het energieverbruik van een gebouw verlagen,
verlaagt de maandelijkse energiekosten en hierdoor wordt
de investering sneller terugverdiend. Daarnaast verbetert
duurzaamheid het imago van het bedrijf en voegt het iets
toe aan het milieu. Als een bedrijf op zoek is naar een
kantoorlocatie kijkt zij ongetwijfeld naar het energielabel van
het gebouw. Verouderde gebouwen zijn hierdoor minder in
trek. Er zijn verschillende certificeringen die een label geven
aan de energiezuinigheid van een gebouw. Er is een aantal
verschillen waar een label zich op focust: woningbouw versus
utiliteit en toetsbaar versus certificeerbaar. Het gebouw aan

Afbeelding 7: More London Riverside

de More London Riverside (afbeelding 7) is een voorbeeld

(LondenArchitecture, 2015)

van een gebouw dat met Breeam de hoogste certificering 'outstanding' heeft behaald. Deze
waardering wordt niet alleen behaald met een energiezuinig ontwerp; er wordt ook gekeken
naar de omgeving (zie hieronder) en de herkomst van de materialen.
Kwaliteit omgeving

Als een gebruiker een gebouw betrekt kijkt hij hoe de omgeving eruit ziet. Tegenwoordig ligt
de voorkeur bij een levendige omgeving waar werken en wonen gecombineerd worden.
Hierdoor zijn kantoren populair die zich in de stadskernen bevinden, dichtbij openbaar
vervoer liggen, voldoende parkeergelegenheid hebben of een goede ontsluiting hebben
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rond de snelweg. Aan de randen van steden en in randgemeenten neemt de leegstand
door het overschot toe (Info Nu, 2011). Dave Hendriks, directeur Savills Nederland,
waarschuwt voor een sneeuwbaleffect als de leegstand in de kantorenmarkt verder
toeneemt. Eén leegstaand kantoor kan dus grotere gevolgen hebben op de omgeving
(PropertyNL,

2011).

Het

bestaan

van

leegstand kan ook ongewenste kosten met
zich

meebrengen

leefbaarheid

op

en

het

gebied

ruimtelijke

van

kwaliteit.

Langdurig leegstand is op langere termijn
slecht voor een gebied. Gebouwen zullen
door achterstallig onderhoud verpauperen
(Zuidema, 2010). Mede hierdoor is het minder
aantrekkelijk voor bedrijven om zich in een
bepaald gebied te vestigen (Remøy H. ,
2010). In afbeelding 8 zijn schematisch de
fasen van leegstand en de effecten op de
omgeving weergegeven (Geotax, 2015).

Afbeelding 8: Langdurige effecten leegstand
(Geotax, 2015)

Iedere vastgoedeigenaar heeft een andere reden waarom zijn gebouw leeg staat. Zij gaan
allemaal ook op een andere wijze te werk om hun leegstaande kantoor weer invulling te
geven. Hoe dit gebeurt wordt in de volgende paragraaf weergegeven.

g
2.1.3 Deelconclusie

In Eindhoven staat 15,1% van de kantoormeters leeg. Dit komt neer op 230.800 m2 leegstaand
kantooroppervlak. Dit is minder dan het landelijke gemiddelde, dat op 16% ligt. Wanneer er
gekeken wordt naar agglomeratie Eindhoven, waarin randgemeenten als Best, Son en
Breugel, Helmond en Veldhoven worden meegenomen ligt het leegstandspercentage op
18%. Dat is hoger dat het landelijk gemiddelde. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
randgemeenten een hoger leegstandpercentage hebben dan Eindhoven. Dit komt mede
doordat er in het centrum meer slagingskansen zijn voor transformaties door een betere
locatie. Door de vraag naar woningen is een kantoor in het centrum interessanter om te
herontwikkelen of transformeren dan een kantoor op een afgelegen bedrijventerrein in een
randgemeente. De structurele leegstand is de laatste jaren sterk toegenomen. Meer dan de
helft van de kantoren staat op dit moment structureel leeg. Deze groep vormt dan ook het
grootste probleem in Eindhoven. De oorzaken van leegstand verschillen per gebouw en
locatie maar voor bijna alle gebouwen is het duidelijk dat de huidige bestemming niet meer
geschikt is. Deze oorzaken zijn te verdelen in kwantitatieve oorzaken en kwalitatieve
oorzaken. Kwantitatieve oorzaken zijn verandering van gebruikerseisen, overproductie,
krimpgebieden,

de

varkenscyclus

en

verhuizingen.

Kwalitatieve

oorzaken

zijn

de

toenemende kwaliteitseisen gebruiker, daling van kwaliteit van het gebouw en de kwaliteit
van de omgeving. De crisis wordt vaak als oorzaak genoemd voor de leegstand. Toch zijn er
meer oorzaken dan alleen deze recessie. De crisis heeft de acht oorzaken die hiervoor zijn
genoemd wel versterkt.
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2.2

Wat doet de vastgoedeigenaar om zijn kantoor weer te verhuren?

Een leegstaand kantoor genereert geen inkomsten voor de eigenaar. Om toch inkomsten te
krijgen moet de eigenaar er alles aan doen om zijn gebouw weer te verhuren. Hieronder
wordt ingegaan op de wijze waarop de eigenaar zijn kantoor tracht te verhuren in
verschillende leegstandsfases.

2.2.1 Welke activiteiten kan de vastgoedeigenaar ondernemen tijdens
frictieleegstand?

Traditioneel

zoekt

de

vastgoedeigenaar

zijn

huurder

via

de

bedrijfsmakelaar.

De

bemiddelaar gaat voor de vastgoedeigenaar op zoek naar een huurder die past in het
kantoor. In de tijden vóór de recessie was de kantorenmarkt een markt die snel handelde en
waar langdurige huurcontracten werden afgesloten. Die tijd is echter veranderd. De
eigenaar kan een aantal posities innemen om zijn kantoor weer te verhuren. In het
beginstadium van de leegstand (frictieleegstand) zal de eigenaar er niet snel voor kiezen om
direct te gaan investeren. Dan zal hij eerder kiezen voor de volgende strategieën (Gemeente
Amsterdam, 2009).

Actieve benadering van potentiële huurders
De makkelijkste en goedkoopste manier is het benaderen van mogelijke huurders. Hierbij
wordt traditioneel een bemiddelaar ingeschakeld. De bemiddelaar heeft in deze tijd een
portefeuille met veel aanbod. Hierdoor heeft de potentiële gebruiker een grote keuze. De

g

vastgoedeigenaar zal er ook voor kiezen om in zijn eigen netwerk potentiële huurders te
benaderen. Een snelle manier om het gebouw op orde te brengen is bijvoorbeeld door oude
tussenwanden te verwijderen, installaties te vernieuwen of schilderwerkzaamheden toe te
passen. Hierdoor wordt het gebouw op een snelle manier aantrekkelijk gemaakt voor een
nieuwe huurder. Hoe de bemiddelaar te werk gaat en wat hij doet wordt later in dit verslag
beschreven.

Afwachten tot de markt aantrekt
De vastgoedmarkt loopt vrijwel gelijk met de economie en welvaart van Nederland. In tijden
van laagconjunctuur is er een sterke afname van de vraag naar kantoorruimtes. In tijden van
hoogconjunctuur is dit andersom, dan is er juist veel vraag naar kantoorruimte. Dit principe
wordt ook wel de varkenscyclus genoemd. Een vastgoedeigenaar zal in een periode van
laagconjunctuur liever niet investeren. Veel vastgoedeigenaren nemen een afwachtende
houding aan en wachten liever op het moment dat er weer hoogconjunctuur ontstaat. Over
het algemeen verwachten zij dat er uiteindelijk wel een huurder gevonden wordt. Een
eigenaar hoopt dat er een huurder naar zijn kantoor komt. Dit mag een huurder zijn die op
dit moment in een ander kantoor zit. Hierdoor wordt de leegstand van dat gebouw opgelost
maar in plaats daarvoor komt een ander gebouw leeg te staan.
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2.2.2 Welke activiteiten kan de vastgoedeigenaar ondernemen tijdens
langdurige en structurele leegstand?

Op het moment dat de eigenaar geen verhuurder kan vinden met de hiervoor genoemde
strategieën, kan het voorkomen dat het gebouw lang leeg komt te staan. Hierdoor kan het
gebouw uiteindelijk in de categorie structurele leegstand vallen. Dit heeft gevolgen voor de
inkomsten van de eigenaar, het gebouw zelf en de omgeving. Om een huurder te vinden is
het verstandig om actief te ondernemen, bijvoorbeeld met de volgende strategieën.
Transformeren, herontwikkelen, renoveren
Een kantooreigenaar kan er voor kiezen om te investeren in het gebouw om het gebouw
weer verhuurbaar te maken. Daarvoor moet de eigenaar de beschikking hebben over een
bepaald budget om te investeren. Zonder eigen vermogen zal een bank ook niet snel een
lening verstrekken. Frank van Blokland directeur van de IVBN, de Vereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed Nederland en vertegenwoordiger van de institutionele beleggers zei
het volgende:

“Wij als beleggers moeten de omslag maken van financiële rekenaars naar ondernemers.
We zijn van oudsher erg financieel gedreven. We moeten naast en met de klant gaan
optrekken om te kijken hoe we hem optimaal kunnen bedienen. Die leegstand van
gemiddeld vijftien procent is killing voor onze investeringen. Daar krijgen we allemaal mee te
maken (Blokland, 2011).”

g

Blokland geeft hiermee aan dat de vastgoedeigenaar niet alleen met een financiële bril op
naar leegstand moet kijken maar ook rekening moet houden met de eisen van de gebruiker.
Beleggers en vastgoedeigenaren hebben geïnvesteerd in vastgoed om snel rendement te
krijgen. Dit snel renderen gaat door de leegstand niet meer. Om het gebouw te verhuren
moeten er aanpassingen worden gedaan. Dit kan zijn aan de hand van renovatie, hierbij
wordt het pand opgeknapt zodat er eerder een nieuwe huurder komt. Ook kan hij kiezen
voor herontwikkelen, dat is het verbeteren van de huidige functie in het pand. Daarnaast
kan een eigenaar er voor kiezen om te transformeren. Dit betekent dat er een
functiewijziging plaats gaat vinden van bijvoorbeeld kantoorfunctie naar woonfunctie. Deze
aanpassingen moeten gericht zijn op de mogelijke gebruiker. In samenwerking met de
eindgebruiker kan er gekeken worden naar een goede invulling van het leegstaande
kantoor (Blokland, 2011). Het herontwikkelen of transformeren van een kantoorgebouw is
voor een eigenaar vaak pas acceptabel wanneer het zeker is dat er geen huurder meer
gevonden wordt voor het gebouw in de huidige staat of met de huidige bestemming. Het is
daardoor vaak bijna de laatste optie. Een transformatie/herontwikkeling van een gebouw
brengt investeringskosten met zich mee. Dit is het belangrijkste struikelblok voor veel
vastgoedeigenaren.

Door het hele land worden veel initiatieven genomen om gebouwen te herontwikkelen. Toch
gaan veel plannen uiteindelijk niet door. Dit komt grotendeels doordat gebouwen voor te
hoge bedragen in de boeken staan. Als deze eerder afgewaardeerd worden, zijn gebouwen
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voor verschillende marktpartijen interessanter om te herontwikkelen en is er meer kans van
slagen. Daarnaast heeft de overheid haar steentje bijgedragen en stimuleert herontwikkeling
door het omgevingsrecht zo te wijzigen dat vergunningen voor transformaties binnen acht
weken afgegeven worden.
“De overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen door het omgevingsrecht zo te
wijzigen dat vergunningen voor transformaties binnen acht weken worden afgegeven.
Ontwikkelaars en architecten willen de verantwoordelijkheid nemen voor transformaties van
panden. Bij eigenaren ligt de verantwoordelijkheid om af en toe verlies te nemen met het
oog op de toekomst van het pand en de stad,” stelt Astrid Sanson, directeur stedelijke
kwaliteit en binnenstad van de gemeente Rotterdam (Cobouw, 2014).
Hiermee geeft zij aan dat vastgoedeigenaren verantwoordelijkheid moeten nemen voor de
toekomst van het gebouw en de stad. Een logische keuze voor de vastgoedeigenaar lijkt
afwaarderen. Hierdoor komt het gebouw voor een lagere verkoopprijs op de markt,
waardoor het voor ontwikkelaars interessanter is om het gebouw te kopen. Eigenaren kijken
anders tegen een gebouw aan dan gemeenten en burgers. Een eigenaar ziet het gebouw
als een mogelijkheid om rendement te behalen. Een gemeente ziet het als een gebouw dat
verpaupert en de kwaliteit van de stad doet verminderen (Cobouw, 2014).
Afboeken, verkopen
Een investering gaat samen met risico's, dat maakt het voor de eigenaar vaak een moeilijke
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afweging. Als de eigenaar niet wil investeren kan hij er voor kiezen om het gebouw af te
waarderen. Dit betekent dat het gebouw afgeboekt wordt. Op de balans wordt verlies
genomen. De totale waarde van de portefeuille neemt daardoor af. De eigenaar kan er
natuurlijk ook nog voor kiezen om het gebouw te verkopen, maar ook dan zal de eigenaar
rekening moeten houden met een verlies.

2.2.3 Deelconclusie

De vastgoedeigenaar kan met zijn leegstaande kantoor een aantal strategieën volgen. Hij
kan er voor kiezen om niets aan het pand te doen en een nieuwe huurder te zoeken, te
wachten totdat de markt weer aantrekt om het vervolgens te verhuren, of te
transformeren/herontwikkelen, te afwaarderen en verkopen. Een van de laatste stappen is
herontwikkelen of transformeren. Dit komt omdat het vaak gepaard gaat met een grote
investering en dat brengt financiële risico’s met zich mee. Veel vastgoedeigenaren denken
hier pas serieus over na als eerder genoemde stappen niet blijken te werken.
Om de leegstand terug te dringen stuurt de gemeente op transformaties van gebouwen. De
gemeente is soepeler geworden bij het veranderen van een bestemming. De afgelopen
jaren is er een groot aantal kantoren herontwikkeld en getransformeerd, maar toch blijft het
leegstandspercentage in Eindhoven toenemen. Vastgoedeigenaren met leegstaande
kantoren willen niet altijd investeren. Dit risico wil de eigenaar niet vaak nemen en soms kan
het niet, omdat een bank niet wil financieren. Vastgoedeigenaren zijn soms bang om te
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ondernemen; het herontwikkelen of transformeren is meestal ook niet hun specialisme. Advies
van deskundige en gespecialiseerde externe partijen, alsmede het onderhouden van
samenwerkingsrelaties kan de vastgoedeigenaar helpen bij het maken van goede keuzes.

2.3

Welke vastgoedeigenaren in Eindhoven hebben leegstaande kantoren?

Er zijn verschillende soorten vastgoedeigenaren op de Eindhovense markt. In deze paragraaf
wordt hier op ingegaan. Daarnaast is de relatie tussen Kragt en de vastgoedeigenaren
beschreven en is aangegeven op welke eigenaren wij ons met dit onderzoek specifiek
richten.

2.3.1 Welke soorten vastgoedeigenaren van kantoren zijn er?
Er zijn verschillende soorten vastgoedeigenaren. Zowel publieke- als private partijen kunnen
over kantoorvastgoed beschikken. Binnen de vastgoedeigenaren wordt onderscheid
gemaakt in twee partijen, enerzijds de vastgoedeigenaar die zijn kantoor verhuurt en
anderzijds de eigenaar die tevens gebruiker is van het kantoor (Janssen, 2010).
Een private vastgoedeigenaar heeft als primaire doel om uit verhuur(exploitatie) of verkoop
van een gebouw zoveel mogelijk rendement te genereren. Als verhuurder van een gebouw
worden er inkomsten gegenereerd als het gebouw wordt verhuurd of doordat het in waarde
stijgt (Guy, 1994). Het meer waard worden van het gebouw is in de huidige economie echter
onzeker. Op dit moment moeten vastgoedeigenaren vaker op hun gebouw afboeken of
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genoegen nemen met een lagere verkoopprijs. Private vastgoedeigenaren kunnen
onderverdeeld worden in institutionele beleggers en particuliere beleggers (Stolwijk, 2012).
Institutionele belegger

Institutionele beleggers zijn grote partijen. Hun financiële middelen komen voort uit
pensioenen of verzekeringen. Een groot deel van de opbrengsten van pensioenfondsen en
verzekeringen word geïnvesteerd in vastgoed. De institutionele belegger kan kiezen om te
beleggen in direct of indirect vastgoed.
Indirect vastgoed: Dit zijn aandelen of deelnemingen in bijvoorbeeld een vastgoedfonds. Het
fonds investeert vervolgens in vastgoed en gaat op zoek naar de juiste gebouwen om in te
investeren.

Direct vastgoed: Over directe vastgoedbeleggingen wordt gesproken als beleggers
gebouwen in portefeuille hebben. Dit betekent het letterlijk bezitten van onroerend goed.
Het onroerend goed staat dus op de balans van de belegger.
Joost de Baaij, senior research analist bij Syntrus Achmea Real Estate zei het volgende: “De
aantrekkingskracht van vastgoed als belegging zit hem onder meer in de voorspelbaarheid
van de kasstromen door langjarige huurcontracten, inflatiebescherming door huurindexatie,
(voorheen) stabiel indirect rendement door waardeontwikkeling en de lage correlatie met
andere beleggingscategorieën (Platform31, 2014).”
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Institutionele beleggers beleggen regionaal, landelijk of internationaal. De internationale
beleggers zijn hierdoor minder betrokken bij de problemen die zich voor doen op de
kantorenmarkt van Nederland. Door de grote afstand die soms ligt tussen het hoofdkantoor
en het belegde vastgoed is er weinig participatie en betrokkenheid. Een institutionele
belegger zal met de leegstand van één gebouw minder moeite hebben dan bijvoorbeeld
een particuliere belegger, omdat zij vaak over een grotere portefeuille beschikken dan de
particulier. Daarnaast staat de particulier dichter bij zijn vastgoed (Stolwijk, 2012).
Particuliere belegger
Particuliere beleggers zijn mensen die hun privévermogen investeren in vastgoed. Deze
beleggers opereren meestal lokaal of regionaal. Zij beschikken vaak over slechts enkele
gebouwen. Dit heeft als gevolg dat zij bij leegstand de inkomstenstroom fors zien dalen
waardoor zij dit minder accepteren. Om hun pand weer snel te verhuren zijn zij genoodzaakt
om het pand weer invulling te geven. Hierdoor moeten zij flexibel zijn en snel kunnen
handelen. Particuliere beleggers kunnen naast het direct vastgoed ook investeren in indirect
vastgoed. Particuliere beleggers kunnen zich ook registreren en beursgenoteerd handelen.
Daarnaast zijn er ook particulieren die een klein vastgoedfonds opstarten (Stolwijk, 2012).
Eigenaar/gebruiker
Als eigenaar/gebruiker wordt er gebruikgemaakt van het gebouw. Bedrijfshuisvesting is het
primaire doel. Zij hebben het vastgoed gekocht om hun beroep hier te kunnen uitoefenen.
Deze eigenaar ziet het vastgoed niet specifiek als belegging. Toch is het mogelijk dat deze
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groep kampt met leegstand. Bij het verhuizen naar een andere locatie kan het voorkomen
dat het andere gebouw leeg komt te staan. Hierdoor komt de eigenaar voor onverwachte
kosten te staan en dat drukt op de cashflow van het bedrijf. Het kan ook voorkomen dat een
deel van het gebouw leeg staat, hetgeen eveneens de cashflow van de onderneming drukt
(Stolwijk, 2012).

Publieke vastgoedeigenaar

De totale vastgoedportefeuille van de alle gemeenten in Nederland bestaat uit meer dan
10.000 gebouwen. De boekwaarde hiervan wordt geschat op 23 miljard euro, de WOZwaarde op 35 miljard euro (Nieuwsuur, 2013). Gemeenten beschikken dus over veel
vastgoed. Een groot deel daarvan betreft kantoren. De gemeente heeft niet als primaire
doel om winst te maken met de gekochte gebouwen; zij hebben een maatschappelijk
functiedoel. Bij leegstand doet de gemeente het liefst geen grote investeringen om het
gebouw weer te verhuren. Zij gaan vaak op zoek naar een investeerder die het gebouw wil
aanpakken. De publieke vastgoedeigenaar beschikt over kantoren om bijvoorbeeld
overheids- of maatschappelijke instanties te huisvesten. Doordat de overheid de laatste jaren
flink aan het bezuinigen is, stoten zij ook veel vastgoed af. Hierdoor komen er veel kantoren
vrij. Hierdoor gaat de overheid indirect concurreren met de commerciële markt (NOS, 2013).
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2.3.2 Welke relaties met eigenaren heeft Kragt binnen Eindhoven?
Kragt heeft een groot netwerk van vastgoedeigenaren. Dit netwerk is opgebouwd door de
projecten die zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Hieronder lichten wij de
vastgoedeigenaren toe van verschillende projecten waarin Kragt participeert, de uitleg van
de

projecten

worden

in

2.4.5

gegeven.

De

vastgoedeigenaren

waar

mee

een

samenwerking is aangegaan, kennen vanzelfsprekend de werkwijze van Kragt.
S-CLUSIV, Glasgebouw – De heer De Koning
S-CLUSIV is gevestigd op de bovenste verdieping van het Glasgebouw te Eindhoven. De
eigenaar van het Glasgebouw is de heer De Koning. De Koning is onder andere oprichter
van Stam en De Koning en is ook directielid bij Volker Wessels. De bovenste verdieping van
het glasgebouw was leeg. Hier heeft Kragt een invulling aan gegeven. Zij huren dit van de
eigenaar en onderverhuren het vervolgens met het concept S-CLUSIV.
S-CLUSIV, Videolab - Park Strijp Beheer
Deze S-CLUSIV is gevestigd op de begane grond van het Videolab te Eindhoven. De
eigenaar van Videolab is Park Strijp Beheer. Park Strijp Beheer is een combinatie van
gemeente Eindhoven en Volker Wessels. Park Strijp Beheer handelt namens hun over het
gebouw. Een deel van de onderste verdieping van het Videolab stond leeg. Dit deel huurt
Kragt en zijn onderverhuren dit met het concept S-CLUSIV.

g
Stadspoort – De heer Staals

Stadspoort is een oud kantoorgebouw gelegen aan de Keizersgracht in Eindhoven. Hier heeft
Kragt in samenwerking met de eigenaar een expat-woning-concept gerealiseerd. De
eigenaar van dit gebouw is de heer Staals.
Nummer 19 – Heijmans

Nummer 19 is een oud gebouw van Philips gelegen op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven.
Het gebouw staat al geruime tijd leeg en de eigenaar hiervan is Heijmans. Kragt heeft hier in
samenwerking met de vastgoedeigenaar een concept ontwikkeld om deze leegstand op te
lossen. Inmiddels zijn de eerste huurders ingetrokken.
Schootsestraat – HES Diensten
Schootsestraat is een project waar een oud kantoorgebouw leeg staat. Hier wil Kragt een
renovatie toe passen en mogelijk het gebouw kopen of samen met de eigenaar de
exploitatie/verhuur aan gaan. De eigenaar van dit gebouw is HES-Diensten. Dit is een
particuliere belegger.

TD-Gebouw – Gemeente Eindhoven
Het TD-gebouw is een leegstaand kantoorgebouw dat eigendom is van de gemeente
Eindhoven. Verschillende partijen, waaronder Kragt hebben zich ingeschreven om dit
gebouw te kopen en te transformeren. Kragt wil het kantoor veranderen tot woningen.
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2.3.3

Welke vastgoedeigenaren hebben raakvlakken met het onderzoek?

In paragraaf 2.3.1 zijn de verschillende soorten vastgoedeigenaren omschreven. Wij hebben
onderscheid

gemaakt

tussen

de

institutionele

belegger,

particuliere

belegger,

eigenaar/gebruiker en de publieke vastgoedeigenaar. Zij hebben allemaal andere soorten
belangen bij hun vastgoed.
De institutionele belegger heeft een grote vastgoedportefeuille. Het beleggen van deze
partijen gebeurt vaak internationaal. De reden om internationaal te beleggen is vooral om
het risico te spreiden. De institutionele belegger staat ver van zijn vastgoed en hecht puur
waarde aan het rendement. Hij heeft geen emotionele waarde met zijn onroerend goed.
De particuliere belegger heeft een kleinere portefeuille. Zijn vastgoed is veelal gevestigd in
de regio. Het risico voor de particuliere belegger is groot als een gebouw niet verhuurd
wordt. Doordat zij veel risico dragen en zij beschikken over een kleinere portefeuille staan zij
dichter bij hun vastgoed. Hierdoor zal de particuliere belegger mogelijk sneller en/of
andersoortige acties ondernemen bij een leegstaand object.
Voor het onderzoek zijn (particuliere) vastgoedeigenaren die dichtbij hun vastgoed staan het
meest interessant. Als het vastgoed van deze partij leeg staat dan voelt deze dat direct in zijn
portemonnee, omdat zij een minder grote portefeuille hebben. Daarnaast heeft een
gebouw voor hun vaak ook emotionele waarde. Deze eigenaar zal sneller de expertise van

g

een bemiddelaar nodig hebben. Hij is de juiste persoon die hun kan helpen bij het invullen
van het leegstaande pand. Deze partijen zijn een stuk kleiner en hebben bijvoorbeeld geen
eigen ontwikkelingstak.

2.3.4 Deelconclusie

Er zijn verschillende vastgoedeigenaren actief op de Eindhovense markt. Zowel publieke als
private partijen kunnen over kantoorvastgoed beschikken. Daarnaast hebben we enerzijds
de vastgoedeigenaar die zijn bezit als belegging ziet (verhuurder) en anderzijds de eigenaar
die tevens gebruiker is. Hierbij is de verhuurder degene die het vaakst met leegstand kampt.
Bij de verhuurders hebben we te maken met grote(re) institutionele beleggers, maar ook
kleine(re)

particuliere

vastgoedbeleggers.

De

particuliere

belegger

of

vastgoedbeleggingspartij staat dichter bij zijn vastgoed dan de institutionele belegger. Zij
hebben meer gevoel en waarde bij het gebouw dan bijvoorbeeld een groot pensioenfonds
met een heel grote vastgoedportefeuille. Een grote belegger heeft in veel gevallen ook een
eigen ontwikkelingstak. De kleine vastgoedeigenaar heeft daarentegen vaak advies nodig
van derden. Dit is dan ook de reden dat partijen vaak bij Kragt komen. Deze redenen
hebben er toe geleid dat wij ons in dit onderzoek met name op deze relatief kleine
eigenaren richten.
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2.4

Hoe gaat de kantoorbemiddelaar te werk?

Onderzocht is hoe de kantoorbemiddelaar te werk gaat. In dit hoofdstuk staan de resultaten
van dit onderzoek. Als eerste is er gekeken naar de werkwijze van de kantoorbemiddelaar.
Vervolgens is er gekeken naar de innovatieve oplossingen van de kantoorbemiddelaars. Met
deze deelvraag wordt de kantoorbemiddelaar zo goed mogelijk in beeld gebracht.

2.4.1 Wat is een kantoorbemiddelaar?
De

term

kantoorbemiddelaar

is

een

samenvoeging

van

een

tweetal

begrippen:

bemiddelaar en kantoor. “Een bemiddelaar is een persoon die beroepsmatig bemiddelt
tussen de koper en verkoper van huizen, kantoorgebouwen, verzekeringen en andere
roerende en onroerende zaken. Hij verzorgt de onderhandelingen en is actief vanaf opname
tot overdracht van een bepaald goed. Een kantoor is een onroerend goed waarin één of
meer organisaties zich huisvesten. (Schaap, 2007)” De kantoorbemiddelaar is dus een
persoon die bemiddelt tussen (potentiële) koper/huurder en eigenaar van een kantoor.
Kantoorbemiddeling

is

onderdeel

van

bedrijfsmakelaardij.

De

bedrijfsmakelaar

kan

bemiddelen in kantoren, winkels en bedrijfshallen. Dit is per bedrijfsmakelaar verschillend.
Voor deze bemiddeling vraagt de bemiddelaar een courtage. De courtage is een
percentage over de verkoopopbrengst of over de huuropbrengst (Schaap, 2007). Het
verdienmodel met daarin de courtages van de bemiddelaar wordt in paragraaf 2.4.4
beschreven.

g

Bemiddeling is een eeuwenoud beroep. De eerste bewijzen van een bemiddelaar stammen
uit het jaar 1284. In Dordrecht werd door Graaf Floris V een recht uitgesproken om
bemiddelaars aan te stellen. Zij brachten als tussenpersonen kooplieden met elkaar in
contact. Zij bemiddelden bijvoorbeeld in schepen, textiel, cacao, hout en eten. Elke stad
had een andere regelgeving betreffende de uitoefening van het beroep bemiddelaar. Er
was geen landelijke wetgeving omtrent de bemiddeling. In het Nederlandse Wetboek van
Koophandel werden pas in 1838 regels ingevoerd omtrent bemiddeling. Door deze
regelgeving mocht niet meer in alle goederen bemiddeld worden. Het was onder andere
niet meer mogelijk om te bemiddelen in onroerend goed. Pas in 1922 werd een aanpassing
doorgevoerd in de regelgeving waardoor het weer mogelijk was om te bemiddelen in
onroerend goed. Om als bemiddelaar te mogen werken was het verplicht om een eed af te
leggen bij de rechtbank. Als men dit had gedaan dan mocht de titel “makelaar” gevoerd
worden. In 2001 werd deze wettelijke beëdiging afgeschaft. Daardoor is het sinds 2001 voor
iedereen mogelijk om als bemiddelaar optreden. Dit om onderlinge concurrentie te
bevorderen, de kwaliteitseisen te verbeteren en om transparanter te zijn voor de consument
(NVM, 2010).

Door de afschaffing van de wettelijke beëdiging kan iedereen zonder diploma of
certificering zich makelaar noemen. Veel makelaarsverenigingen waren hier destijds fors op
tegen. NVM, een van de grootse makelaarsverenigingen in Nederland, pleit nog steeds voor
een wettelijke bescherming. Doordat de overheid deze bescherming niet hanteert hebben
de verenigingen eisen gesteld aan hun leden. Onder meer op het gebied van educatie en
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de manier van werken (erecode). Hierdoor is het voor klanten aantrekkelijker om gebruik te
maken van de diensten van bemiddelaars die aangesloten zijn bij een vereniging (NVM,
2010). Er zijn in Nederland drie grote verenigingen van makelaars: NVM (Nederlandse
Vereniging

voor

Makelaardij),

VBO

(Vereniging

Bemiddeling

Onroerend

goed)

en

VastgoedPRO.

2.4.2 Wat zijn de taken van een kantoorbemiddelaar?
Een bemiddelaar verzorgt de (ver)huur of (ver)koop van een onroerend goed van a tot z. De
taken

van

de

kantoorbemiddelaar

verschillen

bij

aankoop

of

verkoop.

De

aankoopbemiddelaar gaat voor een gebruiker op zoek naar een geschikte ruimte en een
verkoopbemiddelaar gaat juist op zoek naar een gebruiker voor de ruimte. De bemiddelaar
verzorgt

de

rondleidingen,

transactie,

contractvorming

en

andere

formaliteiten.

(Carièretijger, 2015). Voor beide partijen geldt dat er geen sprake mag zijn van
belangenverstrengeling. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een bemiddelaar de koop
én verkoop van één object regelt (NVM, 2015).
De communicatie naar de klant toe is de afgelopen jaren toegenomen. De klant wil graag
persoonlijke aandacht (Knoop, 2015). Hierna worden de taken die een kantoorbemiddelaar
kan uitvoeren weergegeven (VBO, 2013).
Adverteren voor verkoop of verhuur

g

Volgens NVM Business is in de kantorenmarkt de kloof tussen vraag en aanbod nog nooit zo
groot geweest als in 2013. Het aanbod was tien keer groter dan de vraag. Dit enorme verschil
is in de jaren daarna vrijwel gelijk gebleven. Hierdoor moet de kantoorbemiddelaar alles uit
de kast halen om een transactie mogelijk te maken (Vastgoedmarkt, 2014).
Kantoorbemiddelaars kennen de lokale markt goed. Zij zijn de aangewezen partijen om een
transactie mogelijk te maken. Zij zijn ook bekend met personen of bedrijven die op zoek zijn
naar

een

ruimte.

Bij

de

verhuur

of

verkoop

adviseren

zij

over

alle

aspecten.

Kantoorbemiddelaars die aangesloten zijn bij een vereniging beschikken over een grote
database. In deze database zijn alle objecten zichtbaar die te huur of te koop staan, ook
voor andere bemiddelaars die bij de vereniging aangesloten zijn. De database is op dit
moment erg groot door het grote aanbod van kantoren (NVM, 2015).
Om de ruimte onder de aandacht te brengen stelt men een verkoop- of verhuurbrochure
op. Hierin staan alle aspecten van de ruimte vermeld; zowel visueel als tekstueel wordt het
gebouw weergegeven. Deze gegevens komen ook online te staan op verschillende
websites. Er kunnen verkoop- of te-huur-borden worden geplaatst bij het kantoor. Hierdoor
zijn passanten op de hoogte van de beschikbaarheid van de ruimte. Eventueel kan er
gekozen worden om de ruimte te adverteren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
verkoper of verhuurder (N&H, 2015).
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Ruimte vinden voor een mogelijke huurder of koper
Naast de verkoopbemiddelaar is er ook een aankoopbemiddelaar. Deze bemiddelaar helpt
de eindgebruiker bij het vinden van een ruimte. Hierbij wordt gekeken naar de eisen van de
klant. Met zijn kennis van de lokale markt en toegang tot een grote database is er vaak een
passende ruimte te vinden. De keuze voor de taken van de bemiddelaar is gericht op de
eindgebruiker. Deze kan kiezen of de bemiddelaar het aankoopproces van begin tot het
einde regelt, of alleen voor bepaalde delen een dienst verleent. Aan de hand van deze
keuzes wordt in de meeste gevallen de hoogte van de courtage vastgesteld.
Wanneer de bemiddelaar een mogelijk geschikte ruimte heeft gevonden, kan er een
bezichtiging plaatsvinden met de potentiële huurder. Daarnaast zal de bemiddelaar advies
geven over de mogelijkheden van het gebouw en over de bouwkundige kwaliteit. Bij het
vinden van een geschikt gebouw gaat de bemiddelaar aanvullend onderzoek doen voor de
eindgebruiker.

Hij

controleert

bijvoorbeeld

gegevens

uit

bestemmingsplannen,

milieuaspecten, kadastrale gegevens, VVE gegevens, gemeente- en provinciebepalingen
en tegenwoordig ook het energielabel. Deze gegevens zijn nodig om de potentiële huurder
goed te adviseren over het gebouw.
Als de klant enthousiast is over een ruimte kan de bemiddelaar gaan onderhandelen met de
eigenaar van het gebouw. Een bemiddelaar heeft in de meeste gevallen ervaring met het
bepalen van de juiste waarde. Als deze waarde te hoog ligt kan hij hier nog advies over
geven. Bij het tekenen van het huur- of koopcontract zorgt de bemiddelaar er voor dat dit
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goed verloopt, omdat hij over de benodigde kennis beschikt en uiteindelijk de eindgebruiker
ontzorgt (NVM, 2015).

Taxeren en waardebepalingen
De meeste bemiddelaars hebben ook een certificering als taxateur. Een taxateur geeft
onpartijdig een deskundige waardebepaling aan het onroerend goed. Om als taxateur op
te treden is een certificaat vereist. Er zijn twee instellingen die dit certificaat toetsen op
vakbekwaamheid: DNV en DEKRA Certification BV. Dit certificaat is ingesteld na de
afschaffing van de beëdiging van bemiddelaars en taxateurs in 2001. Met deze certificering
voldoen bemiddelaars aan alle kwaliteitseisen en zijn ze gekwalificeerd om te taxeren
(Erkende Taxateurs, 2015).

Bij een taxatieopdracht gaat de taxateur eerst kijken naar het doel van de taxatie.
Voorbeelden hiervan zijn: (ver)koop, (ver)huur, verzekeren en onteigening. Als het doel
bekend is kan de bemiddelaar de opdracht vaststellen. Het object wordt gecontroleerd
door verschillende gegevens te controleren, onder andere bij het Kadaster. Een taxateur
baseert zijn waardeoordeel op feiten. Hiervoor worden verschillende gegevens van het
object verzameld. De externe factoren, zoals regio, plaats en de buurt waar het object staat
zijn erg belangrijk. Deze aspecten hebben een grote invloed op de uitkomst van het
taxatierapport. Daarnaast zijn de objectgebonden factoren ook van belang. Er wordt daarbij
gekeken naar grond, milieu, kadastrale gegevens en de bouwtechnische kwaliteit. De
bemiddelaar vergelijkt de regionale vraag en het aanbod dat overeenkomsten heeft met
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het object. Ook onderzoekt hij de gebruiksmogelijkheden van het object. Ook wel de 'highest
en best use' genoemd. Daarbij kijkt de taxateur naar de optimale aanwending van fysieke,
economische, sociale en wettelijke beperkingen (Have, 2011).
De waardering van het vastgoed wordt vervolgens met behulp van één of meer
taxatiemethoden bepaald. Daarbij bestaat er in het geval van de marktwaarde geen
eenduidige gedragslijn of verplichte taxatiemethode, tenzij de opdrachtgever een specifieke
methode voorschrijft. Er zijn vier verschillende methoden die worden toegepast: de
comparatieve benadering, de kostenbenadering, de inkomstenbenadering en de wettelijke
benadering. Bij het eindoordeel moet de taxateur het evenwicht vinden tussen de rationele
onderdelen, zoals de uitkomst(en) van de taxatiemethoden en de meer gevoelsmatige
waardecomponenten. De ervaring van de taxateur in de regionale markt speelt daarbij ook
een rol (Have, 2011).
Het uitvoeren en uitwerken van analyses, rapportages en documenten
De bemiddelaar kan verschillende analyses en rapportages opstellen. Eén daarvan is een
rapportage

van

het

eerder

genoemde

taxatieproces.

Daarnaast

kan

met

een

inspectierapport de bouwkundige kwaliteit van het object gecontroleerd en gerapporteerd
worden. Dit kan voor verschillende partijen noodzakelijk zijn bij een transactie, een en ander
om verrassingen voor de eindgebruiker of koper te voorkomen. Uiteindelijk ziet de
bemiddelaar bij een transactie, die verloopt via een notaris, erop toe dat het ondertekenen
van de documenten en het verrichten van de betalingen goed verloopt.
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Een bemiddelaar kan markt-, doelgroep- en portefeuilleanalyses uitvoeren om een goede
kennis van de lokale markt te hebben en te behouden. Met deze kennis geven zij advies aan
verschillende partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties en gemeenten. De rol van de
bemiddelaar is hierin veranderd. Voorheen adviseerde de bemiddelaar een ontwikkelaar
wat voor woningen er gebouwd moesten worden, maar tegenwoordig heeft de
ontwikkelaar vaker contact met de eindgebruiker, omdat zij veeleisender zijn geworden
(CorporatieNL, 2013).

2.4.3 Hoe werft de kantoorbemiddelaar zijn klanten en hoe behoudt hij
deze?

Over het werven en behouden van klanten stelt Van de Meulengraaf, bedrijfsmakelaar bij
Jones Lang LaSalle, het volgende: ''Het grootste deel van de klanten komt van de
naamsbekendheid en het bestaande netwerk. Omdat wij internationaal opereren, kan het
ook zijn dat JLL uit Londen ons in contact brengt met een partij die in Nederland ook iets wil
huren. Voor een feedback wordt er na een transactie soms een enquête uitgereikt waarin
de prestaties gemeten worden. Maar klanten worden dus niet echt geworven. Dit vindt
alleen plaats op basis van ervaring die zij met ons hebben en het vertrouwen dat daarbij
hoort (Meulengraaf, 2015).'' Bemiddelaars hebben in het algemeen een afwachtende
houding.

29

K
r
a

Veel bemiddelaars werken met RealNext. Op deze database staat grotendeels het aanbod
van bemiddelaars. Zo kan de klant online door de database zoeken en zo komen zij
automatisch bij een bemiddelaar die de bemiddeling van het betreffende gebouw doet. De
'zoekmachine' staat onder andere op de sites van aangesloten bemiddelaars. Klanten
worden hierdoor soms naar collega's verwezen omdat zij de bemiddeling van een bepaald
gebouw verzorgen (RealNext, 2015). Van de Meulengraaf ziet hier ook een groot voordeel in.
Klanten worden op deze manier vaak doorverwezen naar JLL (Meulengraaf, 2015).
Het behouden van klanten gebeurt anders. Klanten komen alleen terug als zij een goede
dienstverlening hebben gehad. Er is bijvoorbeeld geen langdurig contract dat partijen aan
elkaar verbonden houdt. De bemiddelaar moet zijn netwerk blijven onderhouden zodat
klanten terugkomen. De bedrijfsmakelaar van JLL vertelt daarover het volgende: ''Het
behouden van een klant verschilt sterk. Sommige klanten heb je het hele jaar werk van, zij
komen voortdurend terug. Dit gebeurt puur omdat ze een goede dienstverlening hebben
gehad. Natuurlijk proberen we het contact aan te houden, maar dit blijft een natuurlijk
proces. Toch blijkt het altijd zo te zijn dat er een bepaalde continuïteit van opdrachtgevers is
(Meulengraaf, 2015).'' Klanten komen terug als zij vertrouwen in de werkwijze hebben. Per
klant verschilt het welk verdienmodel er gebruikt wordt. Dit wordt in overleg tussen de
bemiddelaar en klant besproken.

2.4.4 Wat is het verdienmodel van de kantoorbemiddelaar?

g

Het verdienmodel is de manier waarop een organisatie zijn inkomsten genereert. Het meest
gehanteerde

verdienmodel in

de

bemiddelingsmarkt van

onroerend

goed

is het

courtagemodel. Hierin krijgt de bemiddelaar een percentage van de verkoopopbrengst of
huuropbrengst van het onroerend goed (Vastgoed Actueel, 2014). Het verdienmodel wordt
aangepast aan de wensen van de klant. Afhankelijk van deze wens kan er gekeken worden
welk verdienmodel daar het beste bij past. Op de volgende pagina zijn de meest
voorkomende verdienmodellen van de bemiddelaar weergegeven.
Courtagesysteem no cure, no pay
In dit systeem heeft de bemiddelaar pas recht op een courtage zodra, door zijn
bemiddeling, een overeenkomst tussen zijn opdrachtgever en een derde partij tot stand
komt. Op het moment dat er geen overeenkomst tot stand komt, heeft de bemiddelaar dus
ook geen recht op inkomsten (Ast, 2015). Het bedrag dat een vastgoedeigenaar betaalt
aan de bemiddelaar is puur gericht op het resultaat van de bemiddelaar (verkoop van het
onroerend goed). Hij wordt betaald voor een transactie, niet voor de inspanning die hij
gedurende het proces levert. (Consumentenbond, 2015).
Courtagesysteem no cure, no pay, met opstartkosten
In dit verdienmodel heeft de bemiddelaar ook recht op een courtage zodra, door zijn
bemiddeling, een overeenkomst tussen zijn opdrachtgever en een derde partij tot stand
komt. Om toch een standaard vergoeding te krijgen per object, wordt er bij aanvang van de
bemiddeling een opstarttarief gevraagd. Dit bedrag varieert per onroerende zaak en per
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Betaling van de courtage (en eventuele overige kosten) zal
middels verrekening bij de notaris plaatsvinden.
Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en
verkoper als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten
die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële
kosten en kadastrale
rechten)Vervolgens
wordt geen courtage
berekend.
bemiddelaar.
krijgt de
bemiddelaar bij verhuur of verkoop ook nog het
Is over de koopsom
omzetbelasting
verschuldigd
of
is
deze
in
courtagebedrag. Bij verkoop ligt het
percentage tussen de 1,5% en de 2%
de koopsom
begrepen,
dan
wordt
de
courtage
mede
berekend
(Makelaarsvergelijker, 2014). DTZ Zadelhoff hanteert een courtage van 2%. In afbeelding 9 is
over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper
het verdienmodel van DTZ Zadelhoff weergegeven op gebied van verkoop van onroerend
gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.
goed (DTZ Zadelhoff, 2011).
De in artikel 4 bedoelde courtage is bij een koopsom:

tot
EUR
van
EUR
tot
EUR
van
EUR
tot
EUR
van
EUR
en hoger

7

8

500.000,500.000,2.500.000,2.500.000,5.000.000,5.000.000,-

2% met een min. van EUR 2.000,EUR 10.000,- + 1,75% over het
meerdere boven EUR 500.000,EUR 45.000,- + 1,50% over het
meerdere boven EUR 2.500.000,EUR 82.500,- + 1,25% over het
meerdere boven EUR 5.000.000,-

tot
EUR
van
EUR
tot
EUR
van
EUR
tot
EUR
van
EUR
en hoger

100.000,100.000,250.000,250.000,500.000,500.000,-

16% met een min. van EUR 2.000,EUR 16.000,- + 14% over het
meerdere boven EUR 100.000,EUR 37.000,- + 12% over het
meerdere boven EUR 250.000,EUR 67.000,- + 10% over het
meerdere boven EUR 500.000,-

Afbeelding
Verhuur- envan
verkooppercentage,
Indien
bij een 9:
overeenkomst
koop en verkoop de(DTZ Zadelhoff, 2011)
Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan
verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding, wordt de
vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verhoogd met:
In de over
algemene
van de NVM-Makelaars
eenhuursom
courtage
1,5%
courtage berekend
de waardevoorwaarden
welke aan het onroerend
• 0,5% van deistotale
voor elkvan
huurjaar
na het vijfde en

opgenomen.
Bij verhuur
dit getal op 16% van tot
dehet
jaarhuuropbrengst.
Dit is dezelfde
goed wordt
toegekend ter berekening
vanligt
de verschuldigde
elfde huurjaar;
overdrachtsbelasting.
courtage als DTZ Zadelhoff hanteert. Bij een langdurig
huurcontract
wordt het
• 0,4%
van de totale huursom
voorpercentage
elk huurjaar na het tiende
Bij in aanbouw
zijnde
of
nog
te
bouwen
onroerende
zaken
wordt
verhoogd (DTZ Zadelhoff, 2011).
en tot het zestiende huurjaar;
de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van
• 0,3% van de totale huursom voor elk huurjaar na het

tot het eenentwintigste
huurjaar;
De bovenstaande courtagemodellen wordt door 80%vijftiende
van deenbemiddelaars
toegepast
(DTZ
•
0,2%
van
de
totale
huursom
voor
elk
huurjaar
na het
Zadelhoff, 2011). Naast deze courtagemodellen kan de bemiddelaar echter ook de
Algemene Voorwaarden & Tarieven
15
twintigste
huurjaar.
hieronder beschreven modellen toepassen om inkomsten
te genereren.
Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode korter
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dan vijf jaar, wordt de courtage berekend als hierboven,
verminderd met 0,6% van het courtage percentage voor elk vol
Bij dit verdienmodel wordt er bij verhuur een maandelijks vast bedrag betaald aan de
jaar dat de overeenkomst korter duurt dan vijf jaar.
bemiddelaar. Bij start van de bemiddeling moet de opdrachtgever ook meestal een
18
Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de
starttarief betalen en vervolgens wordt er per verhuurde maand een fee betaald (NVM ,
courtage als geheel huurjaar, behalve in het kader van de in
2013).
artikel 17 bedoelde kortingsregeling. Overeenkomsten voor
onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar,
Vast tarief
die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor
Hier vraagt de bemiddelaar een vast tarief voor zijn
Een voorbeeld
de werkzaamheden.
berekening van de courtage
beschouwdhiervan
als overeenkomsten
een periode
vijf jaar
of zoveel
is de Online Bedrijfsmakelaar. Men betaalt aangegaan
een vastvoor
tarief
van van
€995,voor
eenminder als
eenFunda,
in de overeenkomst
voorziene
kennismakingsgesprek, verhuuradvies, brochure,overeenstemt
vermeldingmetop
advies en
het einddatum.
In
overeenkomsten
voor
een
periode
van
vijf
jaar
of langer, als
opstellen van de huurovereenkomst in samenwerking met de klant. De bezichtigingen
Maandelijkse fee

worden gedaan door de klant zelf, dus niet door de bemiddelaar (NVM , 2013).
Uurtarief

Algemene Voorwaarden & Tarieven

19

Hierin wordt de bemiddelaar betaald per uur. Er wordt geen courtage gehanteerd.
Bemiddelaars moeten in dat geval een factuur schrijven met daarop de gemaakte uren
tegen een bepaald uurtarief (NVM , 2013).
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Courtagesysteem no cure, no pay, met beloningen:
Dit verdienmodel wordt soms toegepast als er een besparing mogelijk wordt gemaakt. Dit
kan zijn bij een heronderhandeling van een huurcontract of als er sprake is van een
verhuizing naar een locatie waar de huur lager is. De bemiddelaar ontvangt dan een
beloning over de besparing die hij mogelijk heeft gemaakt (Meulengraaf, 2015).
De courtagemodellen worden het meest gebruikt in de bemiddelingswereld. Toch wordt hier
nog altijd kritisch over geschreven. Columns in makelaardijblad De Scherpe Pen zijn niet altijd
te spreken over dit model. Men vraagt zich vaak af of de geleverde inspanningen in
verhouding staan tot het betaalde courtagebedrag. Het courtagemodel blijft dus een
regelmatig terugkerend discussiepunt in de bemiddeling (De Scherpe pen, 2011).

2.4.5 Wat is de huidige werkwijze van Kragt op gebied van bemiddeling
tussen eindgebruiker en vastgoedeigenaar van leegstaande kantoren?

Kragt is officieel geen bemiddelaar, maar zij hebben bij verschillende projecten wel een
bemiddelende rol. Als Kragt risico gaat dragen door bij een project de exploitatie te doen
(door als verhuurder te gaan optreden), dan gaan zij op zoek naar huurders die het project
ook rendabel kunnen maken. Vastgoedeigenaren benaderen Kragt hoe zij uiteindelijk het
gebouw weer verhuurbaar kunnen maken. De werkwijze die Kragt hanteert is per object en
per vastgoedeigenaar verschillend en op maat. Aan de hand van de eisen van de eigenaar
en de potentie van het object wordt er een actieplan opgesteld. Als partijen met elkaar in

g

zee gaan, kan dit op verschillende manieren. Afhankelijk van wat de vastgoedeigenaar
wenst, kan Kragt op maat haar diensten aanbieden. Van een klein pakket (bijv. alleen
conceptontwikkeling) tot een totaalpakket van bijvoorbeeld conceptontwikkeling, ontwerp,
projectbegeleiding, realisatie tot en met exploitatie (en alles wat daartussen zit).
“Wij handelen niet als traditionele bemiddelaar. We schuiven niet simpelweg kantoortjes door
van verhuurder naar huurder. Wij praten veel met de eigenaar en bedenken een concept
waardoor het kantoor weer interessant wordt voor potentiële huurders of kopers (Van Wezel,
2015).”

Kragt gaat niet specifiek op zoek naar een huurder voor een bepaald gebouw, maar gaat
samen met de eigenaar op zoek naar een oplossing voor het gebruik van het gebouw.
Vervolgens trekken zij potentiële huurders naar het gebouw waarin een nieuw concept is
gerealiseerd. Met het combineren van verschillende taken bij een project heeft Kragt een
sterke werkwijze gecreëerd. Het hangt echter af van de eigenaar of hij op deze manier wil
werken. Kragt kan een adviserende rol innemen, maar bij een interessant project willen zij
eventueel ook participeren in de exploitatie. In onderstaande tekst wordt een aantal
projecten uit de portefeuille van Kragt omschreven en hieruit blijkt ook welke rollen Kragt
heeft ingenomen.
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Stadspoort, Eindhoven
Stadspoort is gelegen in het centrum van Eindhoven aan de
Keizersgracht. De eigenaar was op zoek naar een kantoorconcept
voor het gebouw. Kragt liet zijn visie hier op los en ging in
samenwerking met de eigenaar op zoek naar een passend concept
voor

het

gebouw.

Om

verschillende

redenen

leek

het

kantoorconcept van de eigenaar niet interessant. Een van de
redenen was een gebrek aan parkeergelegenheid; het is midden in

het centrum en daar zijn alleen betaalde parkeerplekken. Uiteindelijk is er voor gekozen om
een ontwerp te maken met expat-woningen. Kragt heeft vanaf het begin advies gegeven
aan de eigenaar. De eigenaar wilde niet het volledige risico dragen en Kragt heeft dit deels
op zich genomen. Samen met de eigenaar werd er vervolgens geïnvesteerd in de
transformatie van het pand. Doordat Kragt mede risico draagt was het voor de eigenaar
interessant. Kragt huurt deze ruimte de komende 20 jaar.
Nr. 19, Eindhoven

Nr. 19 in Eindhoven is een nieuw concept dat gevestigd is in het oude
Beatrixcomplex op bedrijventerrein De Hurk. Dit gebouw is al jaren in
het bezit van Heijmans en staat al geruime tijd leeg. Heijmans wist
zich er geen raad mee en heeft Kragt om advies gevraagd. In
samenwerking met Heijmans is een concept ontwikkeld voor het
gebouw dat aansluit op het bestemmingsplan en gericht is op de

g

maakindustrie. Het concept is erop gericht dat creatieve ondernemers zich in Nr. 19 vestigen.
In dit project participeert Kragt in de exploitatie en krijgen zij betaald per verhuurde vierkante
meter. Zij zijn dus ook op zoek naar huurders voor dit complex. Bij dit project heeft Kragt een
adviserende rol. In de uitvoering heeft Kragt een deel gedaan en Kragt stelt zich ook op als
bouwmanager.

Blackbox, Groningen

Bij dit project heeft de eigenaar Kragt benaderd om een concept te

bedenken voor het gebouw. Dit concept wordt in samenwerking met
een architect uitgewerkt tot een ontwerp. In het gebouw (met een
grootte van 14.000 m²) wordt wonen en werken gecombineerd.
Onderin komen werkplekken en bovenin woningen. Afhankelijk van

de vraag wordt er naar elkaar toe gebouwd. De afstand tussen

Eindhoven en Groningen is dusdanig groot dat Kragt er voor heeft gekozen om de realisatie
en de exploitatie uit te besteden.
S-Clusiv, Eindhoven

Het S-Clusiv concept is gevestigd op twee locaties in Eindhoven. In het Glasgebouw en in het
Videolab van Strijp-S zijn twee succesvolle S-Clusiv concepten
gevestigd. Bij dit project heeft Kragt een huurcontract met de
vastgoedeigenaar afgesloten. Hier is het ontwerp, de realisatie en de
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exploitatie gedaan door Kragt. In dit project draagt Kragt het volledige risico. Zij huren direct
bij de eigenaar en verhuren flex- en vaste werkplekken door aan de eindgebruiker.
Uit genoemde projecten blijkt dat Kragt, afhankelijk van het project, een positie inneemt die
per project anders is. Kenmerk van Kragt is dat zij altijd samenwerken met de
vastgoedeigenaar en samen op zoek gaan naar een oplossing voor het leegstaande object.
Naast het bedenken van het concept kunnen zij dit ook realiseren, exploiteren en daarvoor
gebruikers werven.

2.4.6 Deelconclusie
De kantoorbemiddelaar is een persoon die bemiddelt tussen koper/huurder en eigenaar van
een kantoor. Een bemiddelaar verzorgt de (ver)huur of (ver)koop van een onroerend goed
van a tot z. De taken van de kantoorbemiddelaar verschillen bij aankoop of verkoop. De
aankoopbemiddelaar gaat voor een gebruiker op zoek naar een geschikte ruimte en een
verkoopbemiddelaar gaat juist op zoek naar een gebruiker voor de ruimte. De bemiddelaar
verzorgt de rondleidingen, transactie, contractvorming en andere formaliteiten. Het meest
gehanteerde

verdienmodel in

de

bemiddelingsmarkt van

onroerend

goed

is het

courtagemodel. Dit model wordt traditioneel gebruikt bij bemiddelingen. Toch zijn er ook
steeds meer bemiddelaars die uurtarieven rekenen of een factuur sturen per gerealiseerde
fase. Het verdienmodel wordt steeds vaker aangepast aan de wensen van de klant.

g

Kragt hanteert een ander verdienmodel dan de bemiddelaar. Zij vragen geen courtage. Zij
krijgen betaald voor een concept dat zij uitwerken voor de eigenaar. In sommige gevallen
nemen zij deel in de exploitatie en dragen risico. Hierdoor blijven zij betrokken bij het gebouw
en doen zij er alles aan om het te verhuren. Het grote verschil tussen Kragt en een traditionele
bemiddelaar is dat Kragt actief betrokken is bij het concept en ook inkomsten misloopt als
een huurder weer vertrekt. Daardoor zullen zij altijd voor een maximale bezetting gaan; de
exploitatiekosten blijven immers doorlopen. De traditionele bemiddelaar is alleen betrokken
bij een transactie en is daarna niet meer betrokken bij het gebouw. Zijn doel is behaald als
het pand verhuurd of verkocht is.
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2.5

Hoe onderscheidt de kantoorbemiddelaar zich in de huidige markt?

Door de verandering in de markt als gevolg van de recessie en de veranderende eisen van
de klant, moet de kantoorbemiddelaar zich onderscheiden van zijn concurrenten. Wat zijn
de trends en hoe kan de kantoorbemiddelaar in de toekomst slagen? In onderstaande tekst
wordt ingegaan op innovatieve kansen en mogelijkheden.

2.5.1 Wat zijn innovatieve oplossingen voor kantoorbemiddeling?
Door de verandering in de markt moet ook de bemiddelaar zijn huidige taken herbezien. Om
te kunnen slagen moet de bemiddelaar zijn toegevoegde waarde bewijzen. De werkwijze
zoals vóór de recessie is niet meer van deze tijd. Vroeger was er weinig inspanning nodig om
een object te verkopen of te verhuren, nu moet er meer werk verzet worden. Bemiddelaars
moeten hun best doen om de opdrachtgever tevreden te stellen. Hierdoor zijn er oplossingen
voor de werkwijze bedacht waardoor de bemiddelaar meer onderscheid kan maken. Deze
oplossingen zijn gericht op de trends en behoeften die zich de komende jaren voor gaan
doen in de kantorenmarkt. In onderstaande tekst worden de trends weergegeven en wordt
vervolgens de mogelijke positie die de bemiddelaar in kan nemen verwoord. Deze mogelijke
posities zijn de innovatieve oplossingen voor de kantoorbemiddelaar.
Trends

In onderstaande tekst zijn de markttrends op gebied van kantoorvastgoed weergegeven.

g

Deze trends komen deels voort uit het rapport Makelaar 2020 van NVM en zijn bevestigd
middels gesprekken met verschillende bedrijfsmakelaars. Zie bijlage 2 en 3 voor de
uitwerkingen van deze interviews.
1. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een trend die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. Ook de
overheid streeft naar duurzaam vastgoed. Zij willen dat gebouwen energiezuiniger worden.
Per jaar wordt er gestreefd naar een energiezuinigere aanpassing van 300.000 woningen en
gebouwen (Ministerie van BZK, 2012). Hierin moeten de gebouwen twee energieklassen
omhoog. Daarnaast moeten nieuwbouwprojecten vanaf 2020 energieneutraal zijn. Dit
betekent dat het gebouw evenveel energie moet opwekken als dat het verbruikt
(Rijksoverheid, 2008). Duurzaamheid wordt dus een nieuwe standaard. Bedrijven die
maatschappelijk verantwoord ondernemen komen sneller naar een duurzaam gebouw.
2. Integriteit en transparantie
Door het brede aanbod van informatie op het internet is er een transparante markt ontstaan.
Het aanbod van gebouwen staat op sites als Funda en Realnext. Door het brede aanbod op
internet moet de bemiddelaar iets extra’s bieden. Het is zeer belangrijk dat de bemiddelaar
betrouwbaar is. Dit kan door eerlijk en open te handelen. In 2007 is er onderzoek gedaan
naar het imago van de bemiddelaar. In dit onderzoek van R&M Matrix werden bemiddelaars
van huizen en onroerend goed geassocieerd met zakkenvullers en aasgieren (NVM , 2013).
Dit is een imago waar de bemiddelaar al langer mee kampt. JLL kampt hier ook al jaren mee
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en hecht hier veel waarde aan. Zij willen integer en transparant handelen om de klant zo
goed mogelijk te bedienen (Meulengraaf, 2015). Het is dus belangrijk dat er transparant
gehandeld wordt naar de klant. Dit betekent dat de bemiddelaar zijn geleverde diensten en
de daarbij behorende vergoeding transparant moet weergeven aan zijn klant (NVM , 2013).
Voor de bemiddelaar is het in de toekomst van belang dat de klant de bemiddelaar
vertrouwt.

3. Online markt

Zoals eerder genoemd is de online markt belangrijk binnen de bemiddeling. Op internet is
bijna alles te vinden. De digitalisering zal blijven toenemen. Doordat er zoveel te vinden is, is
het voor mogelijke huurders lastig om de juiste informatie te koppelen. Het gaat er dus om
dat alle relevante informatie bij elkaar gezocht, gecombineerd en ook overzichtelijk verwerkt
wordt. Dit om het koop- of huurproces te bevorderen en de klant zoveel mogelijk relevante
informatie te bieden. Ook het gebruik van social media is in opkomst. Dit wordt steeds meer
gebruikt en wordt belangrijker op gebied van marketing (NVM , 2013). Bedrijfsmakelaar JLL
stelt daarover het volgende: ''Het is alleen maar goed dat de klant online veel kan vinden.
Het vergroot de vindbaarheid van het aanbod. Ook doordat alles online te vinden is, worden
wij transparanter. Maar niet alles is online te vinden, een makelaar kan bijvoorbeeld weten
dat een huurder de intentie heeft om te vertrekken. De kennis die online te vinden is, maakt
ons niet meteen werkeloos (Meulengraaf, 2015).'' Er wordt meer waarde gehecht aan
persoonlijk advies en advies gericht op persoonlijke wensen.
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4. Renovatie, transformatie en herbestemming
Vroeger was vastgoed een gewilde investering. Het kopen van “stenen” was vrijwel risicoloos,
als gevolg van de jaarlijkse stijging van de waarde van het gebouw. Tegenwoordig wordt er
minder waarde toegekend aan een gebouw. Het gaat meer om het concept dat in het
gebouw aanwezig is. Daarnaast is de overheid in 2012 begonnen met een eensgezinde
aanpak van leegstaande kantoren in Nederland (Ministerie van BZK, 2012). Er zijn
daaromtrent afspraken gemaakt tussen provincies en gemeenten om leegstand tegen te
gaan. Ook wordt binnen de bouwsector de bouwregelgeving geflexibiliseerd. Hierdoor is er
op gebied van transformatie meer mogelijk. Aspecten als tijdelijke huurcontracten en
herbestemming (naar bijvoorbeeld woningen) worden door de overheid extra gestimuleerd
(NVM , 2013).

Innovatieve oplossingen

De traditionele primaire taak van de tussenhandelaar is het koppelen van vraag en aanbod.
Deze primaire taak is de afgelopen jaren sterk overgenomen door met name het internet.
Om in deze tijd nog te slagen moeten er door de bemiddelaar aanpassingen worden
gedaan. In bovenstaande tekst is een aantal trends weergegeven dat zich voor doet in de
bouw- en bemiddelingsmarkt. Er kan op verschillende manieren ingespeeld worden op de
veranderende markt. Op de volgende pagina is een aantal manieren weergegeven hoe
een bemiddelaar zich beter kan positioneren in de nieuwe markt.
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1. Objectdeskundig
Een bemiddelaar dient het object tot in perfectie te kennen. Vanwege het belang van
duurzaamheid kunnen bemiddelaars hun kennis daaromtrent uitbreiden. Dit stelt de
bemiddelaar in staat om ook advies te geven op gebied van duurzame aanpassingen. Wat
kost het om een gebouw te verduurzamen en wat brengt het uiteindelijk op?
Daarnaast zal de focus op de zakelijke markt steeds meer gericht zijn op herbestemmingen,
transformaties en renovaties. Het aanpassen van een gebouw naar een duurzaam gebouw
is een trend. Door de grote leegstand wankelen de balansen van de eigenaren en moeten
zij aanpassingen doen om hun gebouw aantrekkelijk te maken. De bemiddelaar kan
inspelen op die transformaties, mits hij hier genoeg kennis van heeft. (NVM , 2013).
2. Marktdeskundig

De bemiddelaar creëert meerwaarde door relevante informatie te delen met de klant. Op
het internet is veel te vinden en daarom is het belangrijk dat de bemiddelaar de volledige
markt in beeld kan brengen. Niet alleen gebouwen die te koop of te huur staan, maar een
algemene database van gebouwen in een bepaalde regio. Met deze informatie kunnen
klanten zien welke bedrijven er nog meer gevestigd zijn in de buurt van een mogelijk
interessant gebouw. Vervolgens kunnen zij kijken of de bedrijven in de buurt interessant zijn
om in de toekomst mee samen te werken (NVM , 2013).
Iets wat in de huidige markt opkomt is 'het nieuwe werken'. Hierdoor is de behoefte van de
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kantoorgebruiker veranderd. Werkgevers zoeken niet alleen een kantoor met genoeg
parkeerplaatsen en werkplekken, maar zij zijn vooral geïnteresseerd in oplossingen om ‘het
nieuwe werken’ te faciliteren. Dit betekent in de meeste gevallen dat er minder vierkante
meters per werknemer nodig zijn.
3. Langetermijnrelaties

Een traditionele bemiddelaar handelt tussen vraag en aanbod. Na het volbrengen van de
transactie is het contact voorbij. In de komende jaren wordt echter gestreefd naar
langetermijnrelaties. Jeremy Rifkin sprak hierover: “In Utah is een bedrijf dat watersproeiers
maakt voor de tuin en zich realiseerde dat de klanten er helemaal niet aan hechten om zo’n
ding te bezitten. Ze willen gewoon dat de tuin wordt gesproeid. Voor een maandelijks
bedrag zorgt het bedrijf dan dat er een sproei-installatie wordt aangelegd die aan- en
uitgaat, afhankelijk van het weer. Je bezit de sproeier niet, maar je betaalt voor de continue
dienstverlening (Rifkin, 2000).” Hiermee laat Rifkin zien dat mensen ergens gebruik van willen
maken en het niet altijd willen bezitten. Mensen willen ontzorgt worden. Dit kan door
langetermijnrelaties te creëren. Hierdoor krijgt men langere tijd zekerheid.
JLL heeft zich vooral gericht op integriteit en transparantie om de klanten op langere termijn
te binden. Zij hebben de focus gelegd op het tevredenstellen van de klant. Dit doen ze door
transparant te handelen. Volgens de heer Van de Meulengraaf lopen zij hierin voor op
andere bemiddelaars (Meulengraaf, 2015). Transparantie en integer handelen helpt bij het
langer binden van de klant.
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2.5.2 Deelconclusie
Door de verandering in de markt moet ook de bemiddelaar zijn huidige taken herzien. Om te
kunnen slagen moet de bemiddelaar zijn toegevoegde waarde blijven bewijzen.
Bemiddelaars moeten hun best doen om de opdrachtgever tevreden te stellen. Hiervoor zijn
innovatieve oplossingen nodig waardoor de bemiddelaar onderscheidend wordt in de
markt. Deze oplossingen zijn gericht op de trends en behoeften die zich de komende jaren
voor doen.

Trends als duurzaamheid, integriteit en transparantie, online markt, renovatie, transformatie
en herbestemming staan hierin centraal. Met betrekking tot duurzaamheid kunnen zij advies
geven hoe een gebouw energiezuiniger gemaakt kan worden. Bedrijven zijn soms op zoek
naar een beter imago en zouden beter geadviseerd kunnen worden hoe een bestaand
gebouw opgewaardeerd kan worden. Om integer en transparant te zijn is het belangrijk dat
de bemiddelaar betrouwbaar is en open en eerlijk handelt. Als een bemiddelaar een te
grote portefeuille heeft zal hij een gebouw moeten afwijzen. Staat het gebouw voor een te
hoog bedrag in de portefeuille dan moet dit ook aangegeven worden. De toegankelijkheid
op het internet is erg groot en klanten kunnen zelf veel informatie over het betreffende
gebouw vinden. Toch is niet alles online te vinden. Hier ligt de kans voor de bemiddelaar om
zijn meerwaarde aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door adviezen over renovatie,
transformatie en herbestemming te geven. Als de bemiddelaar hieromtrent een goed
onderbouwd advies kan geven, dan is verhuizen niet altijd nodig. Gemeenten werken sneller
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mee met bijvoorbeeld een transformatie. Het verdienmodel is er nu alleen niet op gebaseerd
om met die adviezen ook geld te verdienen.
Daarnaast kan de bemiddelaar de rol van objectdeskundige en marktdeskundige innemen
en

kunnen

er

langetermijnrelaties

worden

aangegaan.

Door

te

specialiseren

als

objectdeskundige kan de bemiddelaar inspelen op de transformaties die de komende jaren
plaats gaan vinden. Door zich te specialiseren in de markt kan hij naast adviezen over het
object ook adviezen geven over de veranderende markt. Door zich niet alleen te richten op
één transactie van huur of verkoop, maar ook nadrukkelijk te adviseren omtrent renovatie,
transformatie of herontwikkeling creëert de bemiddelaar een langetermijnrelatie met de
vastgoedeigenaar, die voor beiden belangrijk is met het oog op de toekomst.
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2.6

Conclusie literatuuronderzoek

In Eindhoven staat 230.800 m2 (15,1%) kantoorvastgoed leeg. Dit is minder dan het landelijke
gemiddelde (16%). Als er gekeken wordt naar de agglomeratie Eindhoven, dan ligt de
leegstand wel hoger dan het landelijk gemiddelde (18%). De probleemgebieden zitten dan
ook vooral in de randgemeenten. In het centrum van de stad is meer vraag naar kantoren
en zijn er meer kansen voor transformaties. De oorzaken van leegstand verschillen per
gebouw en locatie maar voor bijna alle gebouwen is de huidige bestemming niet meer
geschikt. Andere oorzaken (die door de recessie ook nog versterkt zijn) betreffen de
veranderde gebruikerseisen, overproductie, krimpgebieden, de varkenscyclus, verhuizingen,
hogere kwaliteitseisen, kwaliteit van het gebouw en de omgeving. De structurele leegstand is
de laatste jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de kantorenleegstand is op dit
moment structureel.
De

vastgoedeigenaren

spelen

een

belangrijke

rol

bij

het

terugdringen

van

de

kantorenleegstand. Er zijn verschillende soorten vastgoedeigenaren: institutionele beleggers,
particuliere

beleggers

en

eigenaren/gebruikers.

De

particuliere

belegger

of

vastgoedbeleggingspartij staat dichter bij zijn vastgoed dan een institutionele belegger. Zij
hebben meer gevoel en emotionele waarde bij het gebouw dan bijvoorbeeld een groot
pensioenfonds met meerdere gebouwen in hun portefeuille.
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De vastgoedeigenaar kan met zijn leegstaande kantoor een aantal strategieën bepalen: hij
kan direct een nieuwe huurder gaan zoeken, wachten op een betere markt, het gebouw
transformeren, herontwikkelen of afwaarderen of het gebouw verkopen. Voor de opties die
gepaard gaan met grote investeringen wordt door de vastgoedeigenaren doorgaans niet
gekozen. Ze durven dit risico niet te nemen. Dit wordt vaak pas serieus overwogen als het
gebouw lang leeg staat en niet verhuurd of verkocht wordt. Om de vastgoedeigenaren ter
wille te zijn bij het herontwikkelen van een leegstaand gebouw, is de gemeente soepeler
geworden

bij

bestemmingswijzigingen.

Advies

inwinnen

en

samenwerkingsrelaties

onderhouden kunnen de vastgoedeigenaar ondersteunen bij het maken van goede keuzes.
De kantoorbemiddelaar kan hierbij een belangrijke rol spelen. Hij bemiddelt tussen
koper/huurder en eigenaar van een kantoor. Een bemiddelaar verzorgt de (ver)huur of
(ver)koop van een onroerend goed van a tot z. Daarbij zijn de taken van een bemiddelaar;
het adverteren en taxeren van het gebouw, het uitvoeren van analyses en het opstellen van
rapportages

en

documenten

zodat

het

proces

voorspoedig

verloopt. Het

meest

gehanteerde verdienmodel is het courtagemodel. Er zijn steeds meer bemiddelaars die
uurtarieven rekenen of een factuur sturen per taak.
Door de veranderende markt moet de bemiddelaar zijn rol tegen het licht houden. Om te
kunnen slagen moet de bemiddelaar zijn toegevoegde waarde blijven bewijzen. Hiervoor zijn
innovatieve oplossingen (gericht op trends en behoeften in de markt) nodig, waardoor de
bemiddelaar zich kan onderscheiden in de markt. Trends als duurzaamheid, integriteit en
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transparantie en de online markt, staan hierin centraal. Bemiddelaars kunnen zich
onderscheiden door zich te specialiseren in renovatie, transformatie, herbestemming en
marktdeskundigheid. De bemiddelaar kan vastgoedeigenaren daaromtrent adviseren en
investeren in langetermijnrelaties.
De bemiddelaar ligt al een aantal jaren onder een vergrootglas. Er worden veel columns en
artikelen geschreven waarin men zich kritisch uitlaat over de bemiddelaar. Uit de interviews
met de bemiddelaars blijkt dat zij nog steeds dezelfde werkwijze hanteren als voor de
recessie. De bemiddelaars lijken minder open te staan voor veranderingen en willen graag
werken

zoals

zij

herontwikkelingen

dat
komt

altijd
niet

hebben
vaak

gedaan.

voor,

Meedenken

omdat

zij

weinig

over

transformatie

kennis

hebben

of
van

herontwikkelingen. Als zij hier een grotere rol innemen, kan daar mogelijk een verbeterslag
gemaakt worden.

Kragt kan daarbij een voorbeeld zijn. Op gebied van het verdienmodel neemt Kragt een
andere rol in, zij krijgen betaald voor een concept dat zij uitwerken voor de eigenaar. In
sommige gevallen nemen zij deel in de exploitatie en dragen risico. Hierdoor blijven zij
betrokken bij het gebouw en doen zij er alles aan om het te verhuren. Het grote verschil
tussen Kragt en een traditionele bemiddelaar is dat Kragt actief betrokken is bij het concept
en ook inkomsten misloopt als een huurder weer vertrekt. Daardoor zullen zij altijd voor een
maximale bezetting gaan, de exploitatiekosten blijven immers doorlopen.
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3 Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten omschreven. De vraag die hier centraal staat is:
“Welke optimalisatie wil de vastgoedeigenaar zien op het gebied van kantoorbemiddeling?”
Om de vraag te beantwoorden hebben wij interviews afgenomen bij vastgoedeigenaren en
experts op gebied van kantoorbemiddeling en leegstaand vastgoed. De resultaten van de
interviews staan centraal in dit hoofdstuk.
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3.1

Inleiding

Om de optimalisatie van kantoorbemiddeling te onderzoeken hebben wij gebruikgemaakt
van de inzichten van vastgoedeigenaren met leegstaand vastgoed. Met de resultaten en
analyses van de interviews proberen wij te komen tot een geoptimaliseerde werkwijze voor
de kantoorbemiddelaar. Dit resultaat kan gezien worden als een advies voor de
kantoorbemiddelaars en Kragt. In de interviews staan de volgende onderwerpen centraal.
1. Proces dat wordt ingezet bij leegstand
Allereerst wordt er ingegaan op het proces dat een vastgoedeigenaar start wanneer zijn
gebouw leeg staat. Met welke partijen gaat de vastgoedeigenaar op zoek naar een
huurder? Wat doet de eigenaar om zijn gebouw weer verhuurbaar te krijgen? Wanneer
wordt er gekozen voor een herontwikkeling of transformatie? Hoe is de rol van de
bemiddelaar binnen het proces van leegstand? Deze vragen zijn onder andere gesteld om
een beeld te krijgen met welke partijen en op welke wijze een vastgoedeigenaar zijn
leegstaand kantoor weer probeert te verhuren. Met deze resultaten kunnen de knelpunten
binnen dit proces aan het licht komen.
2. Eisen van de vastgoedeigenaar
De kantoorbemiddelaar werkt voor de vastgoedeigenaar. Hierbij is het van belang dat het
verwachtingspatroon

van

g

de

vastgoedeigenaar

overeenkomt

met

hetgeen

de

kantoorbemiddelaar biedt. Welke eisen stelt de vastgoedeigenaar aan de bemiddelaar?
Verder wordt er ingegaan op mogelijke herontwikkelingen en transformaties. Welk
rendement wil de eigenaar behalen bij een herontwikkeling/transformatie? Wie investeert er?
Op welke manier wil de eigenaar met partijen samenwerken? Wat mag een bemiddelaar
kosten? Met het in kaart brengen van de antwoorden op bovenstaande vragen proberen
we de eisen/verwachtingen van de vastgoedeigenaar te achterhalen.
3. Geslaagde herontwikkelingen en transformaties
Wanneer een kantoor te lang leeg staat en niet verhuurd wordt kan de eigenaar ervoor
kiezen om over te gaan tot transformatie of herontwikkeling. Wat maakte de verkoop of
verhuur van projecten volgens de eigenaren succesvol en hoe is hier gehandeld? Met de
kennis en ervaringen van de vastgoedeigenaren kan er een vergelijking worden gemaakt
met de projecten die gedaan zijn door Kragt; komen aspecten overeen of kan Kragt hier
nog wat van leren om zich hierin te verbeteren?
4. Geoptimaliseerde rol van de kantoorbemiddelaar
Bij dit punt wordt er gekeken naar de toekomstige rol van de bemiddelaar. Hierin wordt
specifiek

ingegaan

op

de

bemiddelaar.

Wat

verwacht

de

eigenaar

dat

de

vastgoedbemiddelaar voor hem doet? Wat zijn de sterke punten? Welke taken moet hij extra
doen? Welk verdienmodel moet de bemiddelaar hanteren? Met antwoorden op deze
vragen kan er een geoptimaliseerde rol van de bemiddelaar worden geschetst. In dit punt
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komen de hiervoor genoemde punten samen en kan er vervolgens antwoord worden
gegeven op de deelvraag.
Elk interview is geanalyseerd en deze analyse is weergegeven in de bijlagen. Ook de
interviews zijn hier te vinden. De interviews zijn afgenomen bij de volgende personen:
Vastgoedeigenaar 1: Interesting vastgoed
Interesting Vastgoed (Invago) is een vastgoedeigenaar van commercieel vastgoed. De
portefeuille van Invago bestaat uit: 60% kantoren, 30% winkels en 10% woningen. De markt in
Eindhoven is voor Invago bekend terrein. Het grootste deel van hun portefeuille is in
Eindhoven gevestigd. Binnen dit bedrijf is gesproken met Joost Ploegmakers. Hij is assetmanager en is het commerciële gezicht van Invago in de regio Noord-Brabant. Het interview
met Joost Ploegmakers is te vinden in bijlage 4. De analyse van dit interview is te vinden in
bijlage 5.

Vastgoedeigenaar 2: Anonieme eigenaar
Deze persoon wilde graag anoniem blijven en niet bij naam genoemd. Deze eigenaar
beschikt

over

kantoren,

winkels,

garagebedrijven

en

enkele

woningen.

Zijn

vastgoedportefeuille is ontstaan door het kopen van gebouwen voor zijn bedrijfsvoering. Bij
het verkopen van zijn bedrijf hield hij kantoren en ander onroerend goed over. Hierdoor is hij
in de vastgoedmarkt gegroeid en handelt hij hier inmiddels al geruime tijd in. Dit interview is
te vinden in bijlage 8. De analyse hiervan is te vinden in bijlage 9.
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Vastgoedeigenaar 3: Cingelshouck B.V.
Cingelshouck B.V. is een beheerder die namens vastgoedeigenaren handelt. Zij beschikken
over voornamelijk commercieel vastgoed en een aantal woningen. Het commercieel
vastgoed bestaat uit kantoren en winkels. Bij dit bedrijf is gesproken met Bert Walenberg. Hij
handelt namens de heer Staals, eigenaar van onder andere Stadspoort. Dit interview is te
vinden in bijlage 12. De analyse hiervan is te vinden in bijlage 13.
Vastgoedeigenaar 4: Merin

Merin is een grote vastgoedeigenaar in Nederland. Merin verhuurt kantoor- en bedrijfsruimtes
in 200 eigen gebouwen in heel Nederland. Zij opereren vanuit Apeldoorn, Amsterdam,
Zoetermeer, Capelle a/d IJsel en Eindhoven. Per regio zijn zij actief bezig met hun vastgoed.
Binnen Merin is er gesproken met Carlo Welten (Client Relationship Manager) en Stephanie
Abbink (Sales Manager). Zij opereren in de regio Eindhoven. Beide hebben voor deze functie
als makelaar gewerkt. Het interview met Merin is te vinden in bijlage 14. De analyse hiervan is
te vinden in bijlage 15.
Bank: ING Real Estate

Banken financieren vaak vastgoedeigenaren om vastgoedprojecten haalbaar te maken.
Vastgoedeigenaren zijn hierdoor genoodzaakt om aflossing en rente te betalen over deze
lening. Bij het proces van leegstand is de bank dus ook een belangrijke partij. Doordat
vastgoedeigenaren bij leegstand veel betalingsproblemen ondervinden, is er ook een
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interview gehouden met ING Real Estate. ING Real Estate is een van de grootste
vastgoedfinanciers van Nederland. Binnen ING Real Estate is er gesproken met Olga Jansen.
Olga is relationshipmanager. Zij is voortdurend in contact met vastgoedeigenaren van
commercieel vastgoed. Hierdoor heeft zij uitstekend inzicht in zowel de financieringsmarkt als
de vastgoedmarkt. Dit interview is te vinden in bijlage 10. De analyse hiervan is te vinden in
bijlage 11.

Vastgoedbemiddelaar: Maas Makelaars
Jorn van Mol is een vastgoedspecialist op gebied van vastgoedbemiddeling en
herontwikkeling/transformaties van gebouwen. Hij is jaren actief in de vastgoedwereld en
heeft een groot netwerk in Eindhoven. Jorn van Mol is werkzaam bij Maas Makelaars en
handelt hier inmiddels als woningmakelaar. Vóór deze functie is hij lange tijd makelaar
geweest voor commercieel vastgoed. Door zijn uitgebreide netwerk en ervaring heeft hij ook
veel verstand van de Eindhovense kantorenmarkt. Doordat hij geen direct belang heeft
binnen de kantoorbemiddeling en bij vastgoedeigenaren, kon hij open spreken over zijn
ervaringen in deze markt. Dit interview is te vinden in bijlage 6. De analyse hiervan is te vinden
in bijlage 7.

In het volgende hoofdstuk worden de interviews en analyses samengevat en beschreven.
Vervolgens kan er met deze bevindingen antwoord worden gegeven op de deelvraag.

g
3.2

Bevindingen interviewanalyses

Om de interviewanalyses samen te vatten hebben we
gebruikgemaakt van een SWOT-analyse. Deze analyse is
bekeken vanuit het perspectief van de vastgoedeigenaar.
Per aspect wordt er gekeken naar de sterktes, de zwaktes, de
kansen en de bedreigingen. Zo kan er een beeld worden
geschetst wat er goed gaat, wat verbeterd kan worden en
waar de kansen liggen. De bevindingen zijn schematisch
weergegeven in tabellen met een wegingspercentage. De
weging geeft aan hoe belangrijk een aspect is. Een weging

Afbeelding 10: SWOT-analyse

van 100% betekent dat alle partijen het hier over eens zijn of belangen hebben bij het
onderwerp. Niet iedere eigenaar heeft bijvoorbeeld in de interviews naar voren laten komen
dat de leegstand drukt op de verlies en winstrekening, echter hebben wel alle eigenaren
daar last van. Als uit de context van het interview blijkt dat zij toch belangen hebben bij het
onderwerp, wordt de weging hoger ingeschat. Dit komt mede doordat, indien de eerste
interviews nieuwe inzichten zijn verkregen, deze weer zijn meegenomen naar de
daaropvolgende interviews. Bij een percentage van 17% heeft één partij een uitspraak
gedaan. Andere partijen hechten hier minder of geen waarde aan. De belangrijkste
aspecten uit de interviews zijn in de volgende paragrafen weergegeven. In het laatste
onderdeel komen de aspecten samen. Hieruit kan geconcludeerd worden hoe de rol van de
bemiddelaar geoptimaliseerd kan worden.
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3.2.1 Proces bij leegstand
Bij het proces van leegstand wordt er door iedere vastgoedeigenaar een bemiddelaar
ingeschakeld. Met behulp van de bemiddelaar wordt er gezocht naar een nieuwe huurder
voor het gebouw. Naast het netwerk van de bemiddelaar wordt er ook gekeken in het
netwerk van de eigenaar zelf. Merin doet dit anders, zij acquireren wekelijks bedrijven of zij
een kantoor nodig hebben. Zo vinden zij ook zelf gebruikers. 33% van de vastgoedeigenaren
kijkt voordat zij een bemiddelaar inschakelen binnen hun eigen netwerk, zie tabel 1. Als er
binnen hun eigen netwerk geen huurder
is te vinden, dan schakelen zij pas een
bemiddelaar in. Soms doen eigenaren
een transactie zonder een bemiddelaar.

Strength
Omschrijving

Weging

Direct inschakelen bemiddelaar(s)

67%

en dan ook geen geld kosten. Toch

Eerst eigen netwerk benaderen dan m.b.v.
bemiddelaar

33%

komt er bij de meeste transacties een

Vooraf investeren, uitstraling

33%

Dit gebeurt omdat zij niet altijd nodig zijn

bemiddelaar aan te pas. De overige
67% schakelt direct een bemiddelaar in
en kijkt ook tegelijkertijd in hun eigen

een

genereert

gebouw

een

leeg

eigenaar

g

Omschrijving

100%

Rente en aflossing blijven lopen

67%

staat

Wachten op huurder

50%

geen

Nadenken over transformatie > 1 jaar

50%

huurinkomsten, terwijl de kosten zoals
rente en aflossing wel blijven lopen. Als
een gebouw niet over een huurder
beschikt

en

geen

huurinkomsten

genereert wordt de waarde van het
gebouw lager. Wanneer een gebouw
minder waard wordt eist de bank een
extra aflossing. Dit komt omdat het

Opportunity
Omschrijving

50%

Uitbesteden werk 1 partij

50%

Wekelijks acquireren van bedrijven

17%

Tijdens huurcontract al kijken naar toekomst
bestemmingen

17%

Threats

waarde van het gebouw (de LTV) is

Omschrijving

toegenomen.

kan

het

dus

Weging

Goede communicatie met bank

vreemd vermogen ten opzichte van de
Hierdoor

Weging

Geen huurinkomsten bij leegstand

netwerk.

Wanneer

Weakness

Weging

Banken verstrekken minder snel lening

67%

voorkomen dat er extra afgelost moet

LTV te hoog = aflossen

67%

worden terwijl er geen inkomsten zijn.

Afwaarderen leegstaande kantoor

50%

Bestemmingswijziging traag bij gemeente

33%

Huurprijzen omgeving dalen

17%

Van de eigenaren heeft 67% daarmee
te maken, de overige 33% gebruikt
eigen vermogen of werkt samen met
vermogende partijen.

Tabel 1: SWOT - Proces bij leegstand

De meeste eigenaren wachten totdat er een huurder zich meldt via een bemiddelaar. 33%
van de geïnterviewden raad het aan om vooraf te investeren in de uitstraling van het
gebouw. Dit om een huurder eerder naar het gebouw te trekken.
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De helft van de eigenaren gaat na ongeveer een jaar leegstand over tot plannen voor
transformatie of herontwikkeling. Daarvoor worden in de meeste gevallen andere partijen
benaderd. Dit verschilt per vastgoedeigenaar. De ene partij vraagt advies en gaat de
ontwikkeling zelf managen, de ander zoekt een ontwikkelaar die het gebouw koopt voor de
ontwikkeling. Het kan voorkomen dat de gemeente de plannen niet goedkeurt, omdat het
de bestemmingswijziging niet accepteert. De gemeente stemt weliswaar steeds vaker in met
bestemmingswijzigingen, maar 33% van de vastgoedeigenaren is van mening dat
gemeenten hierin nog te weinig ondernemen; het proces gaat in hun ogen nog steeds te
traag.

3.2.2 Eisen vastgoedeigenaar
Vastgoedeigenaren hebben verschillende eisen/verwachtingen van de partijen waar zij mee
samenwerken. Daarnaast verwachten zij bepaalde rendementen te behalen op hun
onroerend goed. De belangrijkste eis die de eigenaar stelt aan de bemiddelaar is
transparantie en vertrouwen. Uit tabel 2 blijkt dat alle vastgoedeigenaren hier waarde aan
hechten. De bemiddelaar is in de ogen van sommige vastgoedeigenaren te gesloten. Er is
voor de vastgoedeigenaar niet zichtbaar wat
hij

doet

voor

zijn

gebouw

en

of

hij

Strength

concurrerende gebouwen in zijn portefeuille

Omschrijving

heeft. Om de samenwerking te bevorderen

Adviserende rol makelaar

100%

moet de bemiddelaar hier open en eerlijk in

Weging

Betrouwbare partij

100%

handelen. Daarnaast wordt er door iedere

Lang huurcontract = BAR 5 of 6 %

50%

eigenaar verlangd dat een bemiddelaar ook

Kort huurcontract = BAR 10 of 11 %

33%

Never change a winning team

17%

g

advies geeft over mogelijke transformaties of
herontwikkelingen. In de afbeelding hiernaast

Weakness

is daarom ook een 100% score te zien.
Vastgoedeigenaren zien de bemiddelaar als

Omschrijving

Weging

dé persoon die inzicht heeft in de lokale markt

Rendement op de bank maar 1%

33%

aangaande vraag en aanbod.

Bewezen concept mag een lager
rendement hebben

17%

Opportunity

Ook wanneer partijen samenwerken bij een
herontwikkeling of transformatie wordt bij

Omschrijving

Weging

voorkeur gehandeld met een betrouwbare en

Transparantie

100%

transparante partij. Vaak worden plannen

Partij mede investeren / risico dragen

67%

gegund

Flexibel ontwerp

67%

1 partij ontwerp + toezicht op realisatie

67%

Communicatie met 1 partij

50%

Procesmanager

50%

aan

bekende

en

betrouwbare

relaties. Partijen gunnen opdrachten aan
elkaar en handelen met partijen waar zij
vertrouwen in hebben. Vastgoedeigenaar
anoniem zei hierover het volgende: “Never

Threats

change a winning team”. Als er genoeg
vertrouwen is en de partijen doen het goed,

Omschrijving

dan is het niet altijd nodig om met anderen te

Partij mede risico dragen =
zeggenschap

gaan samenwerken.

Weging
meer
17%

Tabel 2: SWOT – Eisen vastgoedeigenaar
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Als er een partij is die het ontwerp gaat maken, dan vindt 67% van de eigenaren het
aantrekkelijk als zij ook de realisatie doen of hierop toezicht houden. Het kan ook zijn dat de
ontwerper toezicht houdt op de realisatie van het plan. Dit heeft meer kans om de faalkosten
te verlagen. Als er met één partij wordt gehandeld is dit makkelijker voor de communicatie.
De helft van de eigenaren heeft daar een voorkeur voor. Deze partij moet dan wel
gespecialiseerd zijn in verschillende taken. Als dat niet zo is wordt er liever samengewerkt met
verschillende specialistische partijen. Bij het werken met verschillende partijen wordt er een
procesmanager door de eigenaar in dienst genomen. Deze persoon houdt toezicht op het
proces. Hierdoor hoeft de eigenaar maar met één partij te communiceren. Daarnaast is het
interessant als een partij mee investeert of risico draagt in een project. Hierdoor heeft de
eigenaar minder risico en zijn de samenwerkende partijen nog meer gebaat bij een
succesvolle ontwikkeling. Eén eigenaar gaf aan dat het nadeel hiervan kan zijn dat een partij
ook zeggenschap krijgt of eist, als deze risico draagt.
Het verschilt sterk per eigenaar wat zij voor rendement willen halen bij een transformatie.
Voor veel eigenaren is het totaal niet interessant om geld op de bank te zetten. Zij geven
aan dat de rente die zij ontvangen te laag is. Zij willen liever hun geld in vastgoed investeren,
omdat daar een hoger rendement op te behalen is. Bij een langdurig huurcontract wordt
door de helft van de partijen een bruto aanvangsrendement (BAR) hoger dan 5 procent
geëist. Bij een kort huurcontract eist 33% van de geïnterviewden een BAR van 10 procent of
hoger. Niet alle eigenaren werken met korte huurcontracten. Merin rekent duidelijk met
andere rendementseisen. Dit heeft te maken met de vermogende aandeelhouders waar zij

g

mee samenwerken. Zij stellen als eis een rendement (bij kortlopende contracten) van 15% of
hoger en hierdoor moet Merin meer risico nemen.
Met uitzondering van Merin hebben de vastgoedeigenaren het liefste een eerder bewezen
concept met een lager risico, ook al gaat dit samen met een lager rendement. Omdat de
mogelijkheid bestaat dat de huurder na bijvoorbeeld vijf of tien jaar vertrekt, moet het
ontwerp flexibel zijn zodat ook andere huurders gevonden kunnen worden. Anders ontstaat
het risico dat het gebouw lang leeg blijft staan. Deze flexibiliteitseisen van het ontwerp
worden zowel gesteld door de eigenaren als door de banken.

3.2.3 Aspecten geslaagde herontwikkelingen en transformaties
Een eigenaar wil zoveel mogelijk rendement halen uit een ontwikkeling. Hierbij is het
belangrijk dat de juiste beslissingen genomen worden voordat er een herontwikkeling of
transformatie wordt aangegaan. Het belangrijkste aspect dat eigenaren noemen bij een
geslaagde herontwikkeling is het toepassen van een goed concept. Een goed concept sluit
aan op een doelgroep en staat daarvoor op de goede locatie. Om te komen tot een
geslaagd concept is een goed marktonderzoek vereist. Op de volgende pagina staat in
tabel 3 voor deze onderdelen een score van 100%. Bij nieuwe concepten zijn flexibele
contracten een belangrijke factor. Huurders sluiten geen contracten meer af met een
looptijd van 10 jaar en willen juist flexibel kunnen huren. Van de geïnterviewden geeft 83%
aan dat flexibele huurcontracten steeds vaker voorkomen. Eén partij heeft daarover een wat
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meer conservatieve gedachte. Hij is juist op zoek naar langdurige contracten en handelt
volgens de oude stempel. Met een goed concept blijven huurders ook langer in het
gebouw. Gekeken naar de omgeving kunnen er bijvoorbeeld ook faciliteiten worden
toegevoegd waardoor het concept verbeterd. Conceptmatig ontwikkelen is een belangrijk
aspect om succesvol te herontwikkelen. Hierin worden veel turn-key projecten toegepast.
Huurders komen eerder naar een gebouw met

Strength

een bepaald concept. Een kantoor dat een

Omschrijving

gewoon “kantoorkarakter” heeft trekt minder

Goed concept

100%

gemakkelijk huurders. Zo komt het vaak voor dat

Goede locatie

100%

er vooraf een investering wordt gedaan om het

Marktonderzoek

100%

leegstaande

Aansluiting doelgroep en omgeving

67%

Vooraf vaststellen huurders

33%

gebouw

weer

aantrekkelijk

te

maken. Toch kan het zijn dat het gebouw dan
nog niet verhuurd wordt. Merin gaf hierbij aan
dat er vaak bij conceptmatige investeringen pas
een nieuwe huurder gevonden wordt. Wanneer
er één partij naar het pand komt, ontstaat er
levendigheid in het gebouw. Hierdoor komen er
sneller meerdere huurders. Het creëren van
community speelt hierbij een grote rol.
Het kan voorkomen dat een plan niet wordt

g

goedgekeurd door de bank. Naast de locatie
heeft dit vaak ook te maken met het concept.
Als zij niet geloven in het concept kunnen zij
ervoor kiezen om geen bouwfinanciering te
verlenen,

waardoor

doorgaat.

Mocht

er

de

wel

transformatie
een

Weakness
Omschrijving

verstrekt worden dan is het mogelijk dat de
aflossing van de lopende lening tijdelijk stop
wordt gezet. Hierdoor krijgt de eigenaar de
ruimte om te investeren. De rente blijft echter

Weging

Geen conceptmatige investering =
minder kans op huurders

17%

Opportunity
Omschrijving

Weging

Flexibele huurcontracten
Transparantie en vertrouwen tussen
partijen

83%

Toevoegen faciliteiten aan gebouw

17%

Tijdelijk stilzetten aflossing bij bank
voor investering

17%

Spreiding huurder > vaste huurder

17%

Eerste huurder trekt levendigheid

17%

Turn-key projecten voor beter proces

17%

niet

bouwlening

Weging

33%

Threats
Omschrijving
Bank kan ontwikkeling tegengaan
met de financiering

Weging
67%

Tabel 3: SWOT – Geslaagde herontwikkelingen

wel lopen. De partijen die geen bank nodig
hebben,

gebruiken

geld

uit

het

eigen

vermogen of geld van een vermogende partij.

3.2.4 Geoptimaliseerde rol bemiddelaar
Als een kantoorgebouw leeg komt te staan gebruikt iedere vastgoedeigenaar een
bemiddelaar. De ene eigenaar schakelt hem direct in, de ander pas nadat hij eerst zijn eigen
netwerk gebruik heeft. De kantoorbemiddelaar heeft een positie gecreëerd waardoor zij
altijd nodig zijn bij een proces van verkoop of verhuur. Dit komt onder andere door de
advertenties die alleen zij kunnen plaatsen op sites als Funda en Realnext. Ook hebben
bemiddelaars een groot netwerk en kennen zij de lokale markt als geen ander. Daarnaast
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worden zij gezien als de persoon die de onderhandelingen en het proces bevordert. Het
taxeren van een gebouw gebeurt ook altijd via een bemiddelaar. Alle geïnterviewden zagen
deze punten als de reden voor het aanstellen van een bemiddelaar. Zie hiervoor tabel 4, alle
onderdelen scoren daar 100%. Dit kan gezien
worden als de klassieke rol van de bemiddelaar.
Er is echter ook veel kritiek op de bemiddelaars

Strength
Omschrijving

Weging

Leegstand = bemiddelaar

100%

De kritiek is vooral gericht op het niet eerlijk en

Prijsbepaling / taxatie

100%

transparant

Netwerk

100%

Onderhandelingen

100%

Soepel proces

100%
100%

vastgoedeigenaar was het hier niet mee eens.

Advertenties Funda/Realnext
Taken moeten via makelaar:
Funda/Realnext

Hij werkt altijd samen met dezelfde bemiddelaar

Inzicht in vraag en aanbod

100%

handelen.

vastgoedeigenaar

Het

niet

is

voor

duidelijk

de

hoeveel

aandacht wordt besteed aan zijn gebouw. Bijna
alle geïnterviewden vinden dit. De anonieme

Weakness

en deze liet hem zelfs zijn 'niet betaalde uren'
(uren buiten het courtagebedrag) factureren.
De kritiek kan ook een gevolg zijn van de grote
vastgoedportefeuilles

die

bemiddelaars

de

afgelopen jaren hebben opgebouwd. Door het
grote

aanbod

bemiddelaars

van

teveel

kantoren

namen

gebouwen

g

in

hun

portefeuille. Hierdoor hebben zij gemiddeld per
gebouw minder tijd. Daarnaast denken twee
van

de

vier

vastgoedeigenaren

dat

de

100%

Omschrijving
Er wordt niet
transparant/betrouwbaar gehandeld

Weging
83%

Courtagemodel is een verouderd
systeem

50%

Niet duidelijk hoeveel aandacht een
pand krijgt

50%

Te grote portefeuilles

33%

Concurrende panden in portefeuille

33%

Makelaars acteren op panden met
betere inkomsten

33%

Opportunity

bemiddelaars concurrerende gebouwen in hun

Omschrijving

portefeuille hebben, waardoor hun vastgoed

Advies geven over herontwikkelingen
of transformaties

100%

Manuren betalen, lagere courtage bij
verkoop

17%

Structurele leegstand = courtage +
bonus

17%

Startbedrag voor opnemen
portefeuille

17%

Flexibel huurcontracten, bemiddelaar
per jaar betalen

17%

Betalen per onderdeel (brochure,
taxatie)

17%

minder

snel

verkocht

Vastgoedeigenaren
bemiddelaar

Bemiddelaars

een

of

zijn

verhuurd
bang

dubbele

acteren

dat

agenda

namelijk

wordt.
de
heeft.

sterker

op

gebouwen met een betere inkomstenbron of
met goede relaties. Zij zullen meer inspanning
verrichten voor een gebouw dat meer waard is,
een gebouw dat een hoger courtagebedrag
oplevert of dat van een eigenaar is waarmee
de bemiddelaar een betere relatie heeft, blijkt
uit het interview met Carlo Welten en Stephanie
Abbink (ex bemiddelaars).

Er is ook veel kritiek op het verdienmodel van de
bemiddelaar. 50% van de vastgoedeigenaren
vindt

dit

systeem

verouderd.

Het

Weging

Threats
Omschrijving

Weging

Bemiddelaar kan buitenspel gezet
worden

50%

Veel werk verzette zonder courtage
te ontvangen

50%

Tabel 4: SWOT – Geoptimaliseerde rol
bemiddelaar
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courtagemodel is puur gebaseerd op de transactie. De bemiddelaar richt zich puur op de
transactie van het gebouw omdat zij daar het geld verdienen. Naast deze transactie voert
de bemiddelaar nog meer taken uit, maar daar krijgt hij niet voor betaald. Naast de huidige
taken verwachten de vastgoedeigenaren meer van de bemiddelaar, echter wil de
bemiddelaar daar ook voor betaald krijgen. Als er een goede deal wordt gesloten zijn
eigenaren bereid om een courtage te betalen. Als de courtage in verhouding staat tot de
deal is het een goed verdienmodel. Echter staat dit niet altijd in verhouding en is het
takenpakket versus de verdiensten niet in verhouding. Op basis van de toegevoegde
waarde die er wordt geleverd moet het verdienmodel worden bepaald.
De bemiddelaar heeft een vaste positie binnen het verhuren en verkopen van commercieel
vastgoed. De sterke punten van de bemiddelaars zijn vooral hun netwerk en de kennis van
de markt. Zij kunnen ervoor zorgen dat een gebouw wordt verhuurd of verkocht. Hierbij
regelen zij het gehele proces en doen zij de onderhandelingen. Deze punten moeten
volgens de vastgoedeigenaren gehandhaafd blijven. Toch zijn er punten waar de
vastgoedeigenaren

graag

verbeteringen

zien.

Het

takenpakket

mag

uitgebreider.

Vastgoedeigenaren willen dat bemiddelaars ook advies geven op gebied van transformatie
(100%). Zij zijn de juiste personen die inzicht hebben in vraag en aanbod in de markt. Als een
gebouw niet wordt verhuurd of verkocht wil de vastgoedeigenaar dat de bemiddelaar
advies geeft, zodat het vervolgens wel verkocht of verhuurd kan worden. Dit kan
bijvoorbeeld zijn op gebied van een kleine investering waardoor de uitstraling verbetert
(renovatie). Maar het kan ook gaan over de mogelijkheden bij een herontwikkeling of

g

transformatie van een gebouw. Als er een transformatie of herontwikkeling plaatsvindt is het
mogelijk dat de bemiddelaar een rol inneemt om het proces te managen. Dit wordt in de
meeste gevallen niet verwacht van een bemiddelaar, omdat hij daar niet in gespecialiseerd
is. Dit is een goed alternatief, mits een bemiddelaar dit kan en daar tijd voor heeft.
Het belangrijkste voor de bemiddelaar is dat hij zijn taken en verdiensten transparant
terugkoppelt naar de klant. De klant moet weten wat hij doet en voor welk bedrag hij dat
doet. Doordat het courtagemodel is verouderd worden er steeds vaker starttarieven
gehanteerd of wordt er gefactureerd op basis van uren. De eisen die de vastgoedeigenaar
stelt aan het verdienmodel van de bemiddelaar verschillen. De ene eigenaar wil graag per
taak betalen, de ander betaalt liever per uur en weer een ander wil een compleet nieuw
courtagemodel zien. Wat duidelijk is, is dat het huidige courtagemodel niet voldoet. Iedere
eigenaar wil dat de bemiddelaar de taken die hij uitvoert blijft doen, maar dat er daarnaast
ook advies bij gegeven wordt op gebied van transformaties en herontwikkelingen. Mocht hij
meer taken op zich nemen dan moet hij hier natuurlijk ook voor betaald worden. De
volgende betalingswijzen (zie tabel 4) zijn genoemd in de interviews; startbedrag en
courtage,

manuren

betalen

met

een

lagere

courtage

bij

verkoop,

betalen

per

onderdeel/taak en een bonus bij verkoop of omzetgerelateerde betaling (80% is verhuurd,
80% uitbetaald). Welke betalingswijze het beste is, is niet te bepalen. Iedere eigenaar wil iets
anders. Het is vooral interessant om met de eigenaar transparant te handelen en af te
spreken welke taken de bemiddelaar doet tegen welke bedrag.
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3.3
De

Conclusie onderzoeksresultaten

bemiddelaar

is

een

cruciale

partij

binnen

het

proces

bij

leegstand.

Iedere

vastgoedeigenaar gebruikt een bemiddelaar bij het verhuren of verkopen van zijn
leegstaande gebouw. De taken die de bemiddelaar uitvoert worden positief gewaardeerd.
Zij zijn de juiste personen om het proces voorspoedig te laten verlopen, hebben de juiste
kennis van de markt en hebben een groot netwerk. De klassieke taken van de bemiddelaar
worden zeer gewaardeerd. Toch worden zij door veel vastgoedeigenaren kritisch bekeken.
Bemiddelaars handelen volgens de vastgoedeigenaren niet transparant. De eigenaren
hebben weinig vertrouwen in bemiddelaars. Dit vertrouwen is vooral verminderd doordat de
eigenaar niet weet hoe de bemiddelaar handelt met concurrerende gebouwen uit zijn
portefeuille. Het kan zijn dat een bemiddelaar meer inspanning verricht voor een
concurrerend gebouw. Een verbetering in de transparantie zal nodig zijn om de eigenaar
daar meer inzicht in te geven.
Daarnaast willen vastgoedeigenaren dat de bemiddelaar meer advies geeft over
transformaties en herontwikkelingen. Als er geen huurder of koper gevonden kan worden,
dan moet de bemiddelaar advies geven hoe het wel aantrekkelijk wordt voor een huurder of
koper. Wanneer er een transformatie of herontwikkeling wordt gedaan is het mogelijk
interessant dat de bemiddelaar een grotere rol neemt binnen het proces.
Uiteindelijk dient er een balans gevonden te worden tussen het takenpakket en het

g

verdienmodel. Welke taken doet de bemiddelaar voor de eigenaar en hoeveel krijgt de
bemiddelaar daarvoor betaald?
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4 Conclusie

De kantorenleegstand in Eindhoven staat op 15,1 procent, dat is 230.800 m2 leegstaand
kantooroppervlak. Hierbij is de leegstand in het centrum kleiner dan buiten het centrum.
Meer dan de helft van de kantorenleegstand is structureel. Eigenaren van deze kantoren
lopen hierdoor inkomsten mis. Wanneer zij een leegstaand gebouw hebben, doen zij er alles
aan om weer inkomsten te genereren. Leegstand is voor veel partijen een probleem, Kragt
wil deze problemen graag oplossen door weer een invulling te geven aan leegstaand
vastgoed.

Bijna elke eigenaar werkt samen met een bemiddelaar om zijn pand weer te verhuren of te
verkopen. Wanneer vastgoedeigenaren met behulp van deze bemiddelaar geen huurder
vinden moeten zij andere manieren gaan bedenken. Het pand kan sterk in waarde dalen
doordat er geen huurders in zitten. Om dit op te lossen kan een kleine aanpassing voldoende
zijn om het gebouw er aantrekkelijker uit te laten zien voor een huurder. Het uitvoeren van
een herontwikkeling of transformatie kan ook. Het overgaan tot herontwikkeling of
transformatie komt pas in een later stadium. Veel eigenaren wachten hier het liefst lang mee
omdat dit vaak een grote investering met zich mee brengt. Hierdoor moeten er soms risico’s
genomen worden voor een ontwikkeling. Er wordt vaak gedacht dat de eigenaar geen risico
wil nemen om zijn pand weer te verhuren, maar er worden ook veel plannen afgewezen
door de bank/financier. Banken willen namelijk zekerheid hebben. Zij willen geen hoog risico
lopen. De banken zijn hier terughoudender in en stellen meer eisen aan een herontwikkeling

g

van een leegstaand pand dan de eigenaar zelf. Banken geven tegenwoordig niet snel een
bouwfinanciering. Locatie, concept en een flexibel ontwerp zijn criteria waar banken op
toetsen en de hoogte van het risico op baseren. Daarnaast moet er bij een
bestemmingswijziging toestemming worden gevraagd bij de gemeente om een plan door te
laten gaan. Uit veel bronnen blijkt dat gemeenten steeds soepeler zijn geworden en het
proces sneller laten verlopen. Toch wordt er door veel eigenaren beweert dat de gemeente
nog te traag handelt en de ondernemer niet laat ondernemen.
Bij een transformatie of herontwikkeling gebruikt de eigenaar vaak derden die hem kunnen
helpen. Hij vraagt advies, schakelt ontwikkelaars in of gaat zelf aan de slag. Uit zowel de
literatuurstudie als de onderzoeksresultaten is gebleken dat bij samenwerking met deze
partijen het belangrijkste is dat zij transparant handelen en betrouwbaar zijn. Er moet goed
gecommuniceerd worden en de partijen moeten elkaar vertrouwen. Vastgoedeigenaren
willen graag ontzorgt worden in het proces, daardoor is het aantrekkelijk dat één partij zowel
het ontwerp als de realisatie op zich neemt. Mocht er toch met meerdere partijen worden
gewerkt, dan eisen de eigenaren een procesmanager die het proces handhaaft en
begeleidt. Wanneer één partij veel taken op zich neemt is het interessant voor de
vastgoedeigenaar dat deze mede risico draagt. Hierdoor heeft de eigenaar een lager risico.
Het nadeel hieraan is dat deze partij ook zeggenschap eist. Het belangrijkste bij het
herontwikkelen van een leegstaand pand is dat er een goed concept wordt bedacht. Hierbij
is het van belang dat het concept aansluit bij een doelgroep. Bij projecten van Kragt is er
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goed gekeken naar de doelgroep en het concept. Partijen komen naar het gebouw omdat
het meer biedt dan een standaard kantoor.
De bemiddelaar wordt niet als heel betrouwbaar ervaren. De bemiddelaar wordt kritisch
bekeken en de markt vraagt naar herziening van zijn werkwijze. Het courtagemodel is
volgens veel vastgoedeigenaren een verouderd systeem en zij zien hier graag verandering
in. Desondanks wordt bij bijna elk leegstandproces een bemiddelaar ingeschakeld. De
belangrijkste reden om een bemiddelaar te gebruiken is zijn netwerk. Ook bevorderen zij het
proces door hun kennis omtrent onderhandelingen en transacties. Om de werkwijze van de
kantoorbemiddelaar te optimaliseren is aan de vastgoedeigenaren gevraagd hoe zij de
kantoorbemiddeling het liefst zien. Zodat zij samen in het proces kunnen streven naar een
oplossing voor hun leegstaande kantoren.
De bemiddelaar kijkt zelf ook naar mogelijkheden om zijn werkwijze te verbeteren. Er worden
op kleine schaal al andere verdienmodellen toegepast. Er wordt bijvoorbeeld gefactureerd
en betaald per uur of per taak. Daarnaast speelt de bemiddelaar in op verschillende trends
die zich voor doen. Transparantie is er daar één van. De bemiddelaar wil transparanter
worden, als gevolg van de eis van de vastgoedeigenaren. De vastgoedeigenaren willen niet
dat een bemiddelaar met een dubbele agenda handelt en mogelijke belangen
verstrengelt. Dit is een aspect waar de bemiddelaar zich verder in moet verbeteren de
komende jaren; hij moet transparant zijn over zijn portefeuille. Verder heeft de komst van het
internet ertoe geleid dat de online markt toegankelijk is voor iedereen, de klant kan zijn

g

informatie daar vinden. Nu is een bemiddelaar noodzakelijk omdat het plaatsen van een
advertentie op vastgoedsites alleen via een bemiddelaar kan. Met social media is de markt
echter aan het veranderen en dit kan ook effect hebben op de bemiddelaar.
Door de lokale kennis kunnen bemiddelaars beter advies geven over transformaties of
herontwikkelingen. Zij weten welke vraag er in de markt is. Bemiddelaars geven aan dat dit
niet hun taak is; zij vinden dit het werk van een ontwikkelaar. Het geven van advies op dit
gebied zit ook niet in hun takenpakket en zij krijgen daar ook niet voor betaald.
Vastgoedeigenaren staan er wel voor open om daar beter advies over te ontvangen en zij
willen daar best voor betalen.
Uiteindelijk worden de huidige taken van de bemiddelaar positief gewaardeerd door de
vastgoedeigenaren. Zij zijn de juiste personen om het proces voorspoedig te laten verlopen,
hebben de juiste kennis in de markt en hebben een groot netwerk. Toch handelen zij volgens
de eigenaren niet transparant en hebben de eigenaren weinig vertrouwen in de
bemiddelaar. Daarnaast eisen de vastgoedeigenaren dat de bemiddelaar meer advies
geeft met betrekking tot transformaties en herontwikkelingen. Als er geen huurder of koper
gevonden kan worden moet de bemiddelaar advies geven hoe het wel aantrekkelijk wordt
voor een huurder of koper. Er dient dus een balans gevonden te worden tussen het
takenpakket en het verdienmodel. Welke werkzaamheden verricht de bemiddelaar voor de
eigenaar en hoeveel krijgt de bemiddelaar daarvoor betaalt?
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5 Discussie

In de probleemstelling werd gesteld dat er veel leegstaand vastgoed is. Vastgoedeigenaren
ontvangen geen of weinig huurinkomsten maar hebben wel de uitgaven. Er zijn veel
mogelijkheden om een bepaalde ruimte weer verhuurd te krijgen. De bemiddelaar speelt
een grote rol in het verkopen of verhuren van een gebouw. De recessie en de veranderende
markt

hebben

ook

de

bemiddelaar

doen

veranderen.

Er

is

onderzocht

hoe

vastgoedeigenaren de rol van de bemiddelaar zien en welke taken daarbij horen.
Om die vraag te beantwoorden zijn er vastgoedeigenaren geïnterviewd. Om een overzicht
te krijgen van alle vastgoedeigenaren in Eindhoven, was het de bedoeling om alle
kantooreigenaren van Eindhoven in kaart te brengen. Dit bleek een groot grijs gebied te zijn.
Vastgoedeigenaren treden op de achtergrond op en zijn niet eenvoudig te bereiken. Het
regelen van interviews bleek al lastig te zijn, laat staan het in kaart brengen van de
vastgoedbezitters van Eindhoven. Doordat er niet is geconstateerd hoeveel eigenaren er zijn
in Eindhoven, is het lastig in te schatten of de steekproef representatief is.
Nu de onderzoeksresultaten bekend zijn kunnen er conclusies getrokken worden. Uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat vastgoedeigenaren op veel vlakken naar
tevredenheid samenwerken met een bemiddelaar. Toch is er een aantal kritiekpunten
waarin zij graag veranderingen ziet. De meest voorkomende verbeterpunten voor de
bemiddelaar zijn:

g
•

Integriteit en transparantie

•

Adviseren op herontwikkelingen en transformaties

•

Het verdienmodel, de courtage

•

De grootte van de portefeuille met eventueel concurrerende gebouwen

Het is interessant om deze onderwerpen eventueel in een nieuwe onderzoekstudie
specifieker te onderzoeken. Daaruit kan blijken hoe de bemiddelaar op deze aspecten
specifiek in kan spelen.

Wanneer handelt een bemiddelaar integer en transparant tegenover zijn klant? Uit het
onderzoek blijkt dat zij dit in de ogen van de vastgoedeigenaren nog te weinig doen.
Vastgoedeigenaren eisen dat zij transparant en integer handelen. De eigenaren konden
weliswaar een aantal voorbeelden geven, maar zij konden geen specifiek antwoord geven
hoe een bemiddelaar transparant en integer is. Hierdoor is het interessant om een
diepgaand onderzoek uit te voeren zodat integriteit en transparantie concreet gemaakt
kunnen worden.

Een andere vraag waar dieper op ingaan kan worden is het advies: Hoe moeten
bemiddelaars zich specialiseren in adviezen omtrent herontwikkelingen en transformaties?
Bijna alle vastgoedeigenaren vinden het wenselijk dat een bemiddelaar zijn lokale kennis
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combineert met een advies over herontwikkelingen en transformaties. Maar in hoeverre
moeten zij dit doen? En op welke manier moeten zij hiervoor betaald worden?
Een ander kritiekpunt is het verdienmodel. Welk verdienmodel is het meest geschikt voor de
bemiddelaar? Vastgoedeigenaren vinden in sommige gevallen de courtage goed. Maar
lang niet in alle gevallen staat het courtagebedrag gelijk aan het verrichte werk. Er worden
op kleine schaal al andere verdienmodellen toegepast. Misschien moet er wel per klant
bekeken worden of zij per taak, per uur of een totaalbedrag willen betalen.
Als

laatste

zijn

er

verbeteringen

mogelijk

omdat

de

bemiddelaar

volgens

de

vastgoedeigenaar veel handelt met een dubbele agenda; er worden verschillende
belangen behartigd. Hoe moet een bemiddelaar omgaan met de grootte van zijn
portefeuille en voorkomen dat hij teveel concurrerende gebouwen heeft? Meer gebouwen
in zijn portefeuille betekent immers dat er minder tijd aan een pand kan worden besteed.
Daarnaast kan een bemiddelaar een huurder richting een concurrerend pand sturen waar
hij meer courtage ontvangt of met wiens eigenaar hij een betere relatie heeft.
Uiteindelijk vinden wij het onderzoek interessant en vernieuwend. De kritiek op de
bemiddelaar, die uit bij het vooronderzoek al naar voren kwam, bleek gedeeltelijk waar te
zijn. Het beroep van de bemiddelaar zal de komende jaren waarschijnlijk niet verdwijnen,
maar bemiddelaars hebben wel verschillende verbetermogelijkheden om hun posities in de
toekomst te versterken. Sommige partijen werken al zonder een bemiddelaar, ook al zien zij

g

op sommige punten wel een meerwaarde in hem. Door de veranderingen van de markt kan
een bemiddelaar ervoor kiezen om zijn bedrijfsvoering aan te passen. Het kan ook zijn dat
een bedrijf zelf de bemiddelingsrol op zich neemt, omdat zij vragen hebben over de
betrouwbaarheid van de bemiddelaar. Hierdoor is het des te belangrijker dat de rol van de
bemiddelaar wordt versterkt.
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6 Aanbevelingen en adviesplan
Veel vastgoedeigenaren zijn in bezit van leegstaand vastgoed en willen graag een invulling
vinden zodat er weer rendementen worden gegenereerd. De meeste vastgoedeigenaren
willen niet direct investeren om hun vastgoed op te waarderen. Zij willen eerst kijken of het
verhuurd kan worden in de bestaande vorm. Eventueel doen zij vooraf een minimale
investering in verbeteringen. Als Kragt vroeg in het proces wordt betrokken, kunnen zij advies
geven over de verschillende mogelijkheden voor het vastgoed. Eventueel kunnen zij met een
goed concept de vastgoedeigenaar al in een vroeg stadium overtuigen om dit door te
voeren zonder dat er reeds een richting is bepaald. Daarmee zouden er sneller huurders
gevonden

kunnen

worden.

Pas

na

ongeveer

een

jaar

leegstand

gaan

veel

vastgoedeigenaren actiever zoeken naar andere oplossingen. Kragt kan op dit gegeven
anticiperen en vastgoedeigenaren rond die tijd of eerder benaderen. Belangrijk is hierbij om
te monitoren wanneer vastgoed leeg komt te staan.
Voor het uitwerken van de plannen werken vastgoedeigenaren het liefste samen met
bekende en betrouwbare partijen. Zij vinden het fijn om met één partij te communiceren bij
het uitwerken van nieuwe plannen. Een vereiste is dat zij betrouwbaar zijn en transparant
handelen. De partij moet capabel zijn om het concept goed uit te voeren, zoals specialisten
dat ook kunnen. Als er veel specialistisch werk nodig is, dan moeten daar externe partijen
voor komen die begeleid worden door een procesmanager. Er is een voorkeur voor een
partij die het ontwerp en daarnaast de begeleiding of realisatie doet. Kragt werkt projecten

g

uit van concept tot en met het beheer en ze begeleiden het bouwproces. Hierdoor blijft de
kwaliteit van het werk gewaarborgd en hoeft de vastgoedeigenaar maar met één partij te
communiceren. Kragt moet daarbij altijd volledig transparant en betrouwbaar handelen.
Een goed concept uitwerken is een van de belangrijkste voorwaarden om een
vastgoedeigenaar te overtuigen. Het concept verkoopt je gebouw en kan gezien worden
als een marketinginstrument. Om dat te bereiken moet er veel overleg zijn tussen de partijen.
Kragt zal flexibel moeten inspelen op de wensen van de vastgoedeigenaar. Deze wensen
verschillen sterk per eigenaar. Mede risico dragen in een project is voor veel eigenaren
interessant. Daardoor zijn zij verzekerd dat Kragt altijd de volle energie in het project zal
steken en dat geeft vertrouwen. Vastgoedeigenaren kunnen de volledige investering vaak
niet geheel zelf doen. Om een lening te krijgen bij de bank is er altijd een deel eigen
vermogen of onderpand nodig. Als de bank niet overtuigd is van het concept dan zal de
investering zelf betaald moeten worden of met het vermogen van externe investeerders.
Kragt kan hierop inspelen als zij wel draagvlak zien voor een concept. Het risico voor een
bank is te groot om mee te gaan, maar dat wil niet zeggen dat een project niet rendabel
kan zijn. Kragt kan in projecten mee-investeren als eigenaren geen lening van de bank
krijgen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het hogere risico. Als dit gebeurt
dan moet Kragt zeggenschap eisen. Een eigenaar ziet dit vaak als een minpunt. Met een
goede onderlinge communicatie hoeft dit echter geen struikelblok te zijn voor de eigenaar.
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Bij het bedenken van een concept moet er een gedegen marktonderzoek worden gedaan.
Zo sluit het concept goed aan bij de geschikte doelgroep op de betreffende locatie. Een
flexibel ontwerp krijgt de voorkeur zodat er in de toekomst eenvoudig aanpassingen gedaan
kunnen worden. Het gebruiken van een flexibel huurcontract is niet noodzakelijk maar
vastgoedeigenaren en banken realiseren zich dat daar tegenwoordig meer vraag naar is.
Door een goed concept te realiseren kan er een community ontstaan. Dit is erg belangrijk bij
het werven en het behouden van huurders. Er moet rekening gehouden worden met het feit
dat in de meeste gevallen het rendement voor de investeerder hoger dan 5% moet zijn.
Veel vastgoedeigenaren zijn op zoek naar andere mogelijkheden om hun gebouw te
verhuren. Sommige vastgoedeigenaren proberen ruimtes te verhuren zonder dat er een
bemiddelaar aan te pas komt. Toch lukt dit niet snel. Kragt kan de bemiddelingsrol prima
overnemen, mits hun netwerk dit aan kan. Een vastgoedeigenaar heeft uiteindelijk alleen
belang bij het verhuren van een ruimte. Daarnaast wordt een bemiddelaar kritisch bekeken
omdat zij niet altijd transparant en integer handelen. Als Kragt dit wel doet zal dit meer
vertrouwen geven bij de vastgoedeigenaar. Vastgoedeigenaren zetten direct een
bemiddelaar in wanneer hun pand leeg staat. Pas na ruim een jaar gaan zij nadenken over
transformaties of herontwikkelingen. Voor Kragt is het dus interessant om al eerder hier op in
te spelen. Voordat de bemiddelaar wordt ingeschakeld kan er al gekeken worden naar
mogelijke kansen in de toekomst. Zo win je direct vertrouwen bij de eigenaar. Hierbij is het
vooral interessant dat Kragt advies geeft over herontwikkelingen. Eigenaren krijgen graag
advies wanneer hun gebouw leeg staat. Hierdoor moet er wel een groot netwerk zijn van

g

eigenaren. Er moet informatie zijn wanneer een pand ergens leeg komt te staan zodat daar
op ingespeeld kan worden. Dat vergt wel veel werk voor Kragt en de acquisitie kost veel
geld. Dit zonder dat er enige garantie op gunning is.
Kragt heeft een kleiner netwerk dan een bemiddelaar. Daarnaast kunnen zij de betreffende
ruimte niet plaatsen op Funda of Realnext. Zij zullen op zoek moeten naar andere kanalen
om de verkoop of verhuur te bevorderen. In het eigen netwerk kijken en verhuren via het
internet, er zijn er verschillende mogelijkheden. Het is interessant om de bemiddeling zelf te
doen. Hierdoor hoeft de eigenaar maar met één partij te handelen en gaan er geen kosten
naar de bemiddelaar.

Kragt zal in veel gevallen langer bij het proces betrokken zijn. Daardoor zijn zij er zelf ook
gebaat bij om transparant te handelen. Om transparant te handelen moet Kragt er
bijvoorbeeld voor kiezen om geen concurrerende ruimtes te verhuren. Als zij dit wel doen
moeten zij daar open over spreken met de eigenaar. De eigenaar moet zich geen zorgen
hoeven te maken over mogelijke belangenverstrengeling. Kragt zal moeten aantonen
hoeveel uren zij steken in een pand. Daarnaast kan Kragt inspelen op de kritiek over het
courtagemodel. Zij kunnen een meerprijs voor het bemiddelen toepassen in de normale
manier van factureren. Als er met deze gegevens rekening wordt gehouden dan kunnen zij
de taken van de bemiddeling, al dan niet gedelegeerd, overnemen.
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Samenvattend kan Kragt het beste op onderstaande punten inspelen:
•
•
•
•
•
•

Eerder in contact komen met de eigenaren van leegstaand vastgoed, en voordat
een gebouw leeg komt te staan al mee gaan denken over nieuwe plannen.
Advies geven omtrent herontwikkeling, transformaties en mogelijke investeringen
waardoor het pand wel verhuurd wordt.
Bij advies inspelen op conceptontwikkeling
Bij het ontwerp erop inspelen dat realisatie of de begeleiding daarvan ook gedaan
kunnen worden.
Transparant en integer handelen, laten zien welke projecten er gedraaid worden,
tegen welk tarief en welke partijen nog meer door Kragt worden geholpen.
Verdienmodel afstemmen op de eisen van de eigenaar. Bijvoorbeeld per taak een
bepaald tarief hanteren.
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8.1
1.

Interview Jeroen van Wezel, Kragt

04-03-'15

Wanneer handelt Kragt tussen vastgoedeigenaar en eindgebruiker?

“Vastgoedeigenaren benaderen ons om naar hun pand te kijken. Wij handelen niet als
bemiddelaar, wij schuiven niet tussen kantoortjes voor huurders. Wij praten veel met de
eigenaar en bedenken een concept waardoor het kantoor weer interessant wordt. We
proberen het maximale rendement te halen uit het kantoor door een transformatie toe te
passen. Met het concept dat wij verzinnen moet de eindgebruiker naar het pand komen. Het
concept trekt de gebruikers aan.“
2.

Welke taken voeren jullie daarbij uit en hoe onderscheiden jullie je t.o.v. de rest?

“Wij als Kragt zijn gespecialiseerd in het maken van ontwerpen, het begeleiden van
bouwprocessen en het realiseren daarvan. Door deze combinatie bijeen te pakken staan wij
extra sterk. Het onderscheidend vermogen is dat wij vooraf al meedenken met de eigenaar.
Voordat de eigenaar iets aan ons hoeft te betalen, hebben wij al een visie bedacht op het
pand. Wij denken mee in een concept, adviseren, rekenen mee, en kijken wat het meest
rendabel is. Vroeger verhuurde je vierkante meters kantoor, tegenwoordig is het concept en
de marketing in het pand belangrijker. Wij denken in concepten, niet in stenen. ”
“Als de eigenaar enthousiast is over onze werkwijze gaan wij kijken of het concept in de
omgeving past. Wij schetsen scenario’s in vorm en getallen. Als wij zelf ook potentie zien is het

g

mogelijk dat wij participeren in de exploitatie en een deel van het risico dragen. Hierdoor win
je vertrouwen bij de eigenaar en ben je ook deels verantwoordelijk dat het pand vol komt. Je
geeft de eigenaar een zekerheid dat je er alles aan doet om het pand te verhuren.“
“Met het concept dat wordt bedacht gaan we naar de gebruiker. Bij het concept worden
gebruikers gezocht.”
3.

Hoe werven jullie huurders? Via welke kanalen? En hoe houd je hen tevreden?

“Wij bedenken een concept dat op een bepaalde doelgroep aanslaat. Met het concept
gaan wij op zoek naar gebruikers/huurders. Dit doen wij door ons netwerk te gebruiken, een
website te maken, social media te gebruiken en de in de krant te adverteren. Door een uniek
concept neer te zetten proberen wij reuring te creëren. Zo hopen wij dat mensen over het
concept gaan praten en elkaar er op attenderen. Daarnaast maken wij vaak gebruik van
guerrilla marketing, dit om een concept zo snel en effectief mogelijk te marketen.”
“Huurders behouden wij door het concept. Door beter te zijn dan andere projecten in de
omgeving blijven huurders bij jou. Huurders van kantoren moeten het bedrijfsproces kunnen
uitvoeren, zij hebben geen zin om koffie, printen en andere randzaken te regelen. Zij willen
gaan zitten en aan het werk kunnen. Daarnaast creëren wij om de concepten heen een
community, dit behoudt ook veel klanten. Mensen blijven doordat zij zelf trots zijn op het
concept waar zij in zitten.”

64

K
r
a
4.

Welk verdienmodel hanteren jullie hierbij? Hoe komen jullie aan inkomsten? Hanteren
jullie een courtage net als bemiddelaars? Of op een andere wijze?

“Dit is afhankelijk van de eisen van de vastgoedeigenaar. Als de eigenaar alleen advies wil,
vragen wij hier een bedrag voor, gerekend op uurtarief. Op het moment dat het project
dermate interessant is, kunnen wij er zelf onderdeel van worden. Wij gaan dan zelf
participeren in de exploitatie en risico dragen. Hiervoor krijgen wij een bepaald bedrag per
maand, of krijgen wij een percentage van de omzet. Wij rekenen niet met courtages.”
5.

Hoe maken jullie onderscheid t.o.v. kantoorbemiddelaars?

“Een kantoorbemiddelaar denkt vaak alleen aan het pand. Dit pand moet hij verhuren of
verkopen aan een gebruiker om inkomsten te krijgen. Moet de prijs misschien omlaag, of juist
omhoog? Wij gaan juist kijken hoe wij het pand kunnen onderscheiden van de rest. Wij
denken in concepten en niet alleen naar het zoeken van een bepaalde eindgebruiker. Met
het concept proberen wij de eigenaar te helpen en tegen de juiste kwaliteit en juiste prijs iets
aan te bieden. Hier hebben wij inmiddels veel ervaring mee. Waardoor wij ook dingen
kunnen laten zien.”
6.

Met welke vastgoedeigenaren hebben jullie zaken gedaan? En hoe reageren zij op

jullie werkwijze?

“Wij hebben al met een aantal vastgoedeigenaren samengewerkt, onder andere; Heijmans,
Park Strijp Beheer, Staals, Nepbel. Zij zijn zeer te spreken over de werkwijze die wij hanteren.
Doordat wij nauw met hun samenwerken vertellen zij ook aan andere onze werkwijze. Onze

g

werkwijze is open en transparant waardoor het voor de opdrachtgever overzichtelijk blijft.“
“Mensen zijn gecharmeerd omdat je mogelijk zelf een deel huurt of exploiteert. Mits wij in het
concept geloven participeren wij in het project, dit trekt een vastgoedeigenaar sneller over
de streep.”
7.

Is er een duidelijk verschil in 'type' vastgoedeigenaren om een transformatie van een

gebouw toe te passen?

“Ja, daar is een duidelijk verschil. De ene eigenaar doet de leegstand veel pijn en de ander
helemaal niet. In het begin van de crisis was het helemaal moeilijk. De oude gedachtegang
is dat er pas geïnvesteerd wordt op het moment dat er een huurder is. Op dit moment
komen de huurders niet meer vanzelf, en dat gaat ook niet zomaar gebeuren. Er komen
steeds meer bedrijfsverzamelgebouwen. Grote beleggers beginnen mee te bewegen maar
vinden het lastig om vooraf te investeren zonder dat ze garantie hebben. Het doet
bijvoorbeeld bij institutionele beleggers minder pijn als een pand leeg staat.“
“Bij

partijen

die

dichter

bij

hun

portefeuille

staan,

zoals

particulieren

en

kleine

beleggingsfondsen, merk je dat zij meer bereid zijn om iets te doen. Het is hiermee dus fijner
samenwerken.“
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“Grote beleggingsfondsen zijn risicomijdend en willen niet graag veranderen. Als ze dit willen
duurt het lang omdat er beslist moet worden bij verschillende belanghebbenden, hier zit dus
een heel lang proces aan vast.“
“Gemeenten gaan geen publiekelijk geld stoppen in de transformatie van gebouwen. Zij zijn
risicomijdend en laten het risico bij andere partijen onder brengen. Zij zoeken juist partijen die
in een pand willen investeren.”
8.

Als er gekeken wordt naar het eigen portfolio, hoe zijn jullie daar te werk gegaan?

S-CLUSIV: "Dit was een leegstaande kantoorverdieping. Deze verdieping is getransformeerd
naar een nieuw kantoorconcept waarin mensen een flexplek of kantoorunit kunnen huren.
Daarbij worden ze volledig ontzorgt van randzaken en kunnen zij zich focussen op de core
business van het bedrijf. We exploiteren de verdieping zelf en dragen hier dus risico. Hiervoor
moeten we zelf huurders zoeken om inkomsten te blijven houden."
Stadspoort: "Dit gebouw in het centrum van Eindhoven was voorheen een kantoor, de
eigenaar wou een kantoorfunctie behouden. Door verschillende redenen leek ons dit niet
interessant, een grote reden was de parkeergelegenheid voor het ontvangen van klanten of
partners. Daarom is er uiteindelijk gekozen om het te transformeren naar expat-woningen. Wij
hebben een huurcontract voor de komende 20 jaar. De investering is door de eigenaar en
ons samen gedaan. De woningen worden nu verhuurd aan Internationals van bijvoorbeeld

g

ASML of Philips. Hiervoor moeten we zelf huurders werven."
Blackbox Groningen: "Bij dit project hebben we een adviserende rol. Het ontwerp wordt
gemaakt maar de exploitatie laten we achterwege vanwege de grote reisafstand."
Nr. 19: "Dit leegstaande kantoor wordt getransformeerd naar een creatieve werkplaats voor
allerlei verschillende beroepsgroepen. Wij participeren in de exploitatie maar dragen alleen
risico in tijd. Voor dit project moeten we wel op zoek naar huurders voor het concept."
9.

Hoe reageert de eindgebruiker op jullie werkwijze? Merken zij daar überhaupt iets

van?

“De eindgebruiker wil een instap-klaar concept. Een ondernemer wil ontzorgt worden, hij wil
niet bezig zijn met inkoop, koffie, printers enzovoort. Zij willen werken en aan de slag. Dit geldt
hetzelfde voor wonen. Huurders van een kamer of appartement willen zich niet bezig houden
met randzaken van het pand. In het concept ontzorgen wij veel voor de eindgebruiker. Dit
merken zij en daardoor reageren ze vaak enthousiast.”
“De beste marketingtool zijn de klanten/gebruikers. Door een goed concept neer te zetten
hebben huurders het over hun concept. Uiteindelijk hoeft Kragt niet actief te adverteren in
de markt omdat de markt dat zelf doet, alle huurders en klanten dragen uit wat Kragt doet.
Door iets meer te investeren en kwaliteit te waarborgen geef je een visitekaartje af en hoef je
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zelf minder te doen aan marketing. Kwaliteit verdien je terug maar het is moeilijk om daar
een waarde aan te geven. Werksfeer en uitstraling helpt allemaal bij een beter concept.“
10.

Wat verwacht Kragt van dit onderzoek? Welke resultaten denken jullie dat hier uit

komen, wat wil de vastgoedeigenaar?
“Ik verwacht dat de eindgebruiker meer zekerheid wil en meer garanties. Dit is natuurlijk lastig
in de huidige markt. Door zelf onderdeel te nemen als bemiddelaar/conceptbedenker geef
je de eigenaar vertrouwen. Uiteindelijk wil de eigenaar rendement draaien. Ik denk dat zij
ontzorgt willen worden op bepaalde gebieden.”
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8.2

Interview Thijs vd Meulengraaf en Mike vd Kar, JLL

23-03-'15

1.
Waar is JLL in gespecialiseerd en wat is jullie specialisatie?
''JLL is een beursgenoteerde vastgoedadviseur die is gespecialiseerd in commercieel
vastgoed. Wij opereren over heel de wereld. In Nederland zit het hoofdkantoor in
Amsterdam. Daarnaast zijn er ook vestigingen in Rotterdam en Eindhoven. Wij volgen
voornamelijk twee stromen, met aan de ene kant de gebruikers en aan de andere kant de
beleggers/financiers.

Die

proberen

wij

zo

breed

mogelijk

te

voorzien

van

onze

dienstverlening. Dit kan zijn van een taxatierapport tot het turn-key opleveren van het
kantoorgebouw. ''

Over de specialisatie van Thijs van de Meulengraaf zegt hij het volgende: ''Ik hou mij bezig
met het logistiek in Zuid-Nederland en dan met name in de regio Eindhoven. '' Mike van de
Kar beschrijft zijn functie op de volgende manier: ''Ik ben nu één jaar werkzaam voor Jones,
daarbij heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de verkoop van (leegstaande)
kantoorgebouwen. Dit kunnen ook gebouwen zijn waar de curator verantwoordelijk is voor
het gebouw.''

2.
In wat voor soort vastgoed bemiddelen jullie?
''Wij bemiddelen in alle typen commercieel vastgoed die er zijn. Dit zijn kantoren,
bedrijfsruimtes, logistiek, winkels, horeca, grond en overige. Ooit is het wel eens mogelijk dat
we woningen tegen komen, dit is dan alleen in beleggingsverband. Dit gaat dan

g

bijvoorbeeld om een hele portefeuille of een heel appartementencomplex. Met de koper
die er uiteindelijk gaat wonen hebben we dan niks te maken.''
3.
Bezit JLL vastgoed?
''Nee, Jones bezit geen vastgoed. Er is wel een dochteronderneming van Jones actief die het
beheer van vastgoedportefeuilles tot zich neemt. Zij zijn geen directe eigenaar maar zitten
wel op de stoel van de eigenaar.''
4.
Wat zijn wezenlijke verschillen tussen een grote bemiddelaar (JLL) en een lokale
bemiddelaar?
''Wij merken wel een verschil met enkele lokale partijen. Wij zijn een groter bedrijf en hebben
daardoor een veel groter werkgebied dan Eindhoven en omstreken. Daardoor zijn wij minder
hard geraakt door de crisis dan andere lokale makelaars. De grote internationale gebruikers
bleven toch wel komen voor bijvoorbeeld een taxatierapport of een heronderhandeling van
een contract.''

5.
Hoe probeert JLL onderscheidend te zijn t.o.v. andere bedrijfsmakelaars?
''Doordat wij internationaal zijn en daardoor een heel andere scoop hebben, kunnen wij
onderscheidend zijn. De betrouwbare manier van werken draagt daar aan bij. De grote
internationale partijen willen daar liever mee samenwerken. Daarnaast weten grote partijen,
zoals banken, dat wij een transparant proces hanteren. Dat sluit volledig aan bij hun wensen.
Ook heeft Jones veel specialisten in dienst waardoor we kundig zijn. De bedrijven willen
steeds meer transparantie (compliance) en gaan ze niet meer werken met een zogenoemd
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handjeklap, dat willen ze gewoon niet. Hierdoor zijn ze zeker dat er geen fraude wordt
gepleegd. Uiteindelijk wil je dat de partijen tevreden zijn over het hele proces, het draait
natuurlijk niet alleen om geld.''
6.
Is de database van het aanbod in samenwerking met andere partijen?
''Ja dit gebeurt via Realnext. Dit kan je in feite net als Funda zien. Hier staan alle commerciële
ruimtes in de database. Een verschil met Funda is dat eerst ons eigen aanbod op de lijst staat
en daarna dat van collega ondernemingen. Het kan dus zo zijn dat iemand doorverwezen
wordt omdat een andere makelaar dat pand bemiddeld. Je kan hier wel je voordeel
uithalen doordat ook mensen naar jou worden doorverwezen.''
Effecten veranderende markt
1.
Hoe gaat u om met het grote verschil tussen vraag en aanbod?
''Dat ligt eraan in welke context je het plaatst. Bij het verhuren van een pand zeggen wij heel
vaak bij bepaalde opdrachten 'nee' omdat het een kansarm of kansloos project is. Daar
gaan wij onze tijd niet aan verdoen, daarvoor zouden zij contact op kunnen nemen met een
andere makelaar. Onze verhuurportefeuille is dan ook niet zo groot als andere makelaars hier
in de regio. Bij aanhuur is het in deze tijd wat makkelijker. Er wordt gekeken wat zijn wensen
zijn en daar wordt een zo goed mogelijke invulling aan gegeven. Door het grote aanbod
heeft de huurder wel een sterke positie.''
2.
Zijn er veel veranderingen doorgevoerd, tijdens en na de recessie?
''Door de recessie zijn er toch weinig veranderingen doorgevoerd, courtages blijven

g

bijvoorbeeld ongeveer op dezelfde manier gehanteerd. Daarin verschilt het wel per
opdrachtgever welk verdienmodel wordt toegepast.''
Verdienmodellen

1.
Wat is het verdienmodel op gebied van kantoorbemiddeling?
''Dat verschilt per opdrachtgever, welk verdienmodel wij hanteren hangt van de daarvan af.
Wij zijn hierbij prestatie gedreven. Hoe meer wij verdienen voor de opdrachtgever, hoe meer
wij mogen verdienen. Dit is vaak een percentage van de transactie of soms gewoon op
uurbasis. In sommige gevallen wordt er zelfs een bedrag van tevoren afgesproken. De keuzes
die hierin gemaakt worden verschillen enorm, dit is meestal afhankelijk van de prestatie die
geleverd wordt.''

''Het courtagesysteem no cure, no pay, met beloningen kan soms ook worden toegepast als
er een besparing mogelijk wordt gemaakt. Dit kan zijn bij een heronderhandeling van een
huurcontract of een verhuizing naar een locatie waar de huur lager is.''
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Klanten
1.

Hoe werft JLL klanten en hoe behoudt zij deze?

''Het grootste deel komt door de naamsbekendheid en het bestaande netwerk. Ook de
manier van werken die aansluit bij de eisen van de klant. Omdat wij internationaal zijn, kan
het ook zijn dat JLL uit Londen ons in contact brengt met een partij die in Nederland iets wil
huren. Voor feedback kan er na een transactie een enquête uitgereikt worden zodat de
prestaties gemeten worden. Maar klanten worden dus niet echt geworven. Dit vindt alleen
plaats op basis van ervaring die ze met ons hebben en het vertrouwen dat daarbij hoort.''
''Het behoudt van de klant verschilt sterk. Sommige klanten hebben heel het jaar door werk
voor ons. Zij komen voortdurend terug. Dit gebeurt puur omdat ze een goede dienstverlening
hebben gehad. Bij partijen die ons niet meer benaderen proberen we contact aan te
houden, maar dit blijft een natuurlijk proces. Niet iedereen komt terug. Toch blijkt het altijd zo
te zijn dat er een bepaalde continuïteit van opdrachtgevers is.''
2.
Wat vinden klanten/eigenaren van deze verdienmodellen/werkwijze?
''Hier is geen eenduidige lijn in te vinden, elke klant of eigenaar is anders. Klanten komen wel
vaak terug, in die zin lijken zij het allemaal prima te vinden.''
3.
Krijgt al het aanbod evenveel aandacht?
''Wij werken hierbij reactief. In zekere mate proberen we proactief te zijn door klanten tijdig te
benaderen. Maar in negen van de tien gevallen komt er een vraag uit de markt en dan

g

spelen we daar op in. Deze vraag kunnen wij niet creëren. Dus niet ieder pand krijgt even
veel aandacht, dat bestaat niet. Voor het ene pand heb je tien bezichtigingen nodig, voor
de andere is het na twee keer al genoeg. Dat scheelt ook sterk per pand, kleinere ruimtes zijn
veel meer belangstellenden voor dan veel vierkante meters die in één keer afgenomen
moeten worden.''

4.
Zoeken klanten bij afloop van een huurcontract kleinere ruimtes?
''Wat opvalt is dat bij transacties minder vierkante meters worden afgenomen dan voorheen.
Dit komt grotendeels door economische krimp. Het nieuwe werken heeft hier ook wel invloed
op maar dit wordt een wel een beetje gehypet. Er zijn voorbeelden van kantoren die 40.000
m² vloer hebben, deze zijn op voorhand al kansloos om daar een huurder voor te vinden.
Soms hebben bedrijven ook op de groei een gebouw aangetrokken. Als dit uiteindelijk door
de recessie resulteert in krimp, dan gaan zij ook op zoek naar een kleinere ruimte.''
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5.

Zijn eigenaren bereid lagere verhuur- of koopprijzen toe te passen na advies en hoe
verschilt dit per eigenaar?
''De afgelopen jaren is er wel flink afgewaardeerd, meestal kwam dit door de faillissementen
die daarachter zaten. Via de curator verkoopt de bank het gebouw voor marktconforme
prijzen. Particuliere beleggers hebben het meeste moeite met afwaarderen, zij voelen die
pijn direct. Daarom willen zij de pijn liever langzaam nemen door de huren en de waarde
geleidelijk te verlagen.''
6.
Hoe denken jullie mee met de eigenaar op gebied van herontwikkeling?
''Wij denken niet mee in transformaties, wij doen alleen de bemiddeling. Daarin kunnen wij
wel mee te denken in de vorm van een klein advies, maar de partijen waar wij mee
handelen kunnen dat vaak veel beter zelf invullen. Daarnaast is het sterk afhankelijk van de
locatie van het pand. Staat het bijvoorbeeld aan de rand van de snelweg, dan zijn er veel
functies minder geschikt. Staat het gebouw in het centrum dan zijn er veel meer scenario's
mogelijk. Kort samengevat denken wij niet mee in een concept maar kijken wij wel naar
mogelijke geschikte doelgroepen.''
7.

Stellen klanten steeds hogere kwaliteitseisen aan het gebouw die het leegstaande
vastgoed niet meer kan bieden?
''Gebouwen die niet voldoen aan het hedendaagse oplever niveau maken wel minder kans.
Als een eigenaar een gebouw gaat vernieuwen neemt hij het risico om te investeren,
uiteindelijk hoopt hij daardoor weer invulling voor het gebouw te vinden. Het is ligt eraan wat
de visie van de eigenaar is, de ene eigenaar neemt zijn verlies en gaat er vandoor, terwijl de
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andere juist op zoek gaat naar een oplossing. Ook gebouwen met een lager kwaliteitsniveau
maken kans. Als de prijs en de kwaliteit in verhouding staan is er vaak een geschikte partij te
vinden. Sommige gebruikers geven niet veel om de afwerking van het gebouw, die willen
gewoon kunnen werken.''
8.

Heeft de kwaliteit van de omgeving van een gebouw veel invloed op de keuzes die
klanten maken?
''Daar is niet één lijn in te trekken. Het kan zomaar zijn dat er een bedrijf een hele specifieke
wens heeft en precies in het gebouw tussen de leegstand past. Alles moet natuurlijk wel in
verhouding blijven staan. Als de omgeving niet erg levendig is, dan zal dit waarschijnlijk wel
terug te zien zijn in de prijs van het betreffende pand. Toch zal het pand niet direct minder
waard worden. Er zal bij een taxatierapport een correctie komen op de verwachte
leegstandsduur. Als de hele straat leeg staat dan is de verwachting dat voor jouw pand ook
pas later een huurder wordt gevonden.''
9.

Met welke vastgoedeigenaren werken jullie veel samen en hoe gaan zij om met hun
vastgoed?
''Wij doen veel zaken met pensioenfondsen en banken, de grotere partijen. De kleine
particuliere belegger doen wij soms ook zaken mee maar dit komt minder vaak voor. Hoe zij
omgaan met hun leegstand verschilt wel, de institutionele belegger handelt met het geld uit
een fonds. De specialist heeft als doel om het vastgoed te verhuren. Als dit niet lukt hebben
zij niet de ambitie om dit te transformeren. Dit leidt dan vaak tot het afstoten van vastgoed.
Institutionele beleggers kijken rationeler naar vastgoed. De particulier heeft veel meer
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waarde aan het pand zelf. Daarnaast handelt de particuliere belegger met zijn eigen geld
en is daarom ook meer betrokken. Hij is meestal lokaal actief en zal ondernemender zijn om
een invulling te geven aan het vastgoed. Hij ziet vaker nieuwe kansen voor een invulling van
het object, als hij kan investeren zal hij dit dan ook sneller doen.''
Toekomst

1.
Hoe spelen jullie op de volgende trends in?
v
Duurzaamheid van gebouwen
''Wij denken niet mee in duurzame concepten, wij doen alleen de bemiddeling.
v
Integriteit en transparantie (klant werkzaamheden laten zien)
''Integriteit en transparantie wordt steeds belangrijker, wij lopen daarin voor op alle andere
vastgoedadviseurs. Transparantie is erg belangrijk bij Jones. Wij merken ook dat meerdere
klanten dat belangrijk vinden. Een voorbeeld hiervan: Bij een faillissement is de bank weer
eigenaar van het gebouw, zij willen van het gebouw af en willen daarbij een transparant
verkoopproces. Zij willen in feite de prijs laten bepalen door de markt. Het is aan ons om de
juiste kopers daarvoor te selecteren die daar financieel daadkrachtig voor is en daar
ervaring in hebben. Van de geïnteresseerden gaan de onderhandelingen verder met
diegene die de beste bod heeft geboden. De bank wil zo weinig mogelijk risico lopen. Het
kan zijn dat niet het hoogste bod wordt gekozen omdat daar teveel voorwaarden aan
verbonden zitten. Voor dit soort partijen is transparantie erg belangrijk, zij moeten dit aan
meerdere mensen verantwoorden.''
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v
Online markt
''Het is alleen maar goed dat de klant online veel kan vinden. Het vergroot de vindbaarheid
van het aanbod. Ook doordat alles online te vinden is, worden wij transparanter. Maar niet
alles is online te vinden, een makelaar kan bijvoorbeeld weten dat een huurder de intentie
heeft om te vertrekken. De kennis die online te vinden is, maakt ons niet meteen werkeloos.''
v
Renovatie, transformatie en herbestemming
''Hierin houden wij alleen rekening wanneer er een waarde aan een pand wordt gegeven,
de potentiële waarde. Verder dan dat gaat het niet, of het moet op specifiek verzoek zijn.
Het kan soms zijn de er een buitenlands fonds het pand in bezit heeft, zij kennen de markt hier
niet. Dan kan je wel een advies op hoofdlijnen geven over de invulling van het pand.''
Eindhoven

1.
Heeft JLL veel relaties met vastgoedeigenaren in de Eindhovense markt?
''Wij hebben vooral relaties met institutionele beleggers; pensioenfondsen, banken en
verzekeringen. Deze klanten komen over het algemeen ook vaak weer terug. Soms werken
wij ook samen met particuliere beleggers, dit komt minder vaak voor.''
2.
Welke vastgoedeigenaren zijn het meest interessant om te interviewen voor ons
onderzoek?
''Een vermogende particuliere belegger lijkt mij het interessantste om te interviewen. Zij zijn
veel meer betrokken bij hun vastgoed en handelen vaak met hun eigen geld. Door de lokale
kennis die zij hebben, zien zij ook sneller kansen. De institutionele belegger staat verder van
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hun vastgoed af. Zij zijn ook niet gespecialiseerd om een gebouw te transformeren, afstoten
aan een partij die dat wel kan zou meer voor de hand liggen. Daarnaast zit het kantoor
bijvoorbeeld in een kantorenfonds, bij een transformatie naar woningen kan dit ook niet in
hetzelfde fonds blijven zitten.''
Hypotheses

1.
De makelaar kan een grotere invloed hebben bij het invullen van leegstaande
kantoren.
''Nee wij kunnen daar geen grotere invloed in hebben dan we nu al doen.''
2.
De makelaar moet innovatieve ideeën blijven doorvoeren om onderscheid te maken
in de markt
''Ja is erg belangrijk, wij doen dat in de vorm van transparantie en integriteit. Ook een full
service pakket kunnen aanbieden. Van het rondleiden van de klant tot het turn-key
opleveren van het kantoor.''
3.
Door het grote aanbod van kantoren is het voor de makelaar lastiger geworden om
het gebouw te verkopen of verhuren
''Nee dit heeft niet zozeer met het aanbod te maken, dit ligt meer aan de beperkte vraag
vanuit de markt. Het is wel zo dat de slagingskans per gebouw lager ligt in de huidige markt.
Aan een gebouw hoeven wij niet perse meer werk te verrichten maar partijen zijn wel veel
kritischer geworden.''
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4.
Vastgoedeigenaren leiden uiteindelijk extra schade doordat ze niet durven te
afwaarderen
''Indirect wel, het kan zijn dat de eigenaar het gebouw niet verhuurt doordat de hij de huur
niet bij wil stellen. Het vastgoed zelf wordt niet minder waard doordat een afwaardering
uitblijft. Twee onafhankelijke taxateurs zouden uiteindelijk wel ongeveer op dezelfde waarde
uit moeten komen. Met name bij particulieren wil het wel eens voorkomen dat zij niet willen
afwaarderen, zij voelen iedere euro en hopen op betere tijden. Zij willen liever langzaam de
pijn nemen dan in één keer.''
5.
Voor klanten is niet altijd duidelijk wat de makelaar precies voor hun vastgoed doet
''Dit probeer je natuurlijk altijd te voorkomen met goede communicatie. Zeker als de verkoop
niet slaagt, wil de klant nog wel eens denken dat er niet veel meer wordt gedaan. Voor
professionele partijen gebeurt het soms dat zij een bepaalde overlegstructuur hebben. Voor
andere partijen moet je dit een beetje aanvoelen. Zonder nieuws bellen vinden sommige
partijen

ook

prettig

om

toch

up-to-date

te

zijn

van

de

huidige

status.''

6.
De makelaar zou er goed aan doen om met een ander verdienmodel de klant langer
te binden
''Dat zou kunnen, alleen is het zo dat wij ons aanpassen aan de wensen van de klant. Het
verdienmodel dat uiteindelijk toegepast wordt, is de keuze van de klant.''
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8.3

Interview Henk vd Sande, Best Intermediar

07-04-'15

1.
Waar is Best Intermediair in gespecialiseerd en wat is uw specialisatie?
“Van oudsher zijn wij gespecialiseerd in het onroerend goed particulier in het hogere
segment vanaf 5, 6 of 7 ton. De veranderende markt heeft ervoor gezorgd dat wij ons ook
hebben gevestigd op het middensegment en lagere segment. Sinds 2008, toen de crisis
insloeg, zijn wij hier begonnen. Het hogere segment werd steeds lastiger.”
2.
In wat voor soort vastgoed bemiddelt Best Intermediair?
“Wij zijn gespecialiseerd op de woningmarkt. Maar hebben ook kantoren, winkels en ander
onroerend goed in onze portefeuille. De woningmarkt is onze hoofdzaak.”
3.
Bemiddelen jullie ook in kantoren?
“Wij hebben een stuk of 7 a 8 kantoorpanden in onze portefeuille. Omgeving Best,
Eindhoven. Dat is niet onze hoofdzaak. Er zit een kantoorpand bij van een waarde van
€1.000.000, er zitten dus wel flinke panden bij. Echter is dit pand al verhuurd, deze huurder zit
hier al 15 jaar en wil alleen per jaar huren. De verhuurder is hier heel blij mee maar door het
jaarcontract wordt verkopen moeilijker.
4.
Hoe probeert u onderscheidend te zijn t.o.v. andere makelaars?
“Manier van optreden is ons onderscheidend vermogen. Wij zijn vrij direct en zijn
commercieel ingesteld. We hebben een heel uitgebreid netwerk opgebouwd. Dat weten
onze opdrachtgevers. We zitten in een speciaal circuit van de samenleving en mensen
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komen daardoor vaak naar ons toe. Wij hebben een imago opgebouwd sinds ons bestaan
en vooral in het hogere segment.”
5.
Wat zijn wezenlijke verschillen met een grote bemiddelaar en een lokale
bemiddelaar?
“Grote bemiddelaars zoals JLL en DTZ Zadelhoff hebben een internationaal netwerk, dat
hebben wij niet. Wij zijn lokaal sterk, maar niet internationaal en landelijk. Een grote partij
heeft een landelijke dekking. Vaak worden er dan ook twee makelaars ingeschakeld op
panden. Meestal met een grote partij en een lokale partij.”
Klanten

1.
Hoe werft Best Intermediair klanten en hoe behoudt zij deze?
“Best Intermediair is een gevestigde naam die al meer dan 30 jaar bestaat. Als er een aantal
marktpartijen hier in Best worden ingeschakeld, worden wij hier al snel benaderd. Mensen
kennen ons van eerdere verkoop en hierdoor komen zij naar ons. Ze bellen ons omdat wij
een gevestigde naam hebben en een goede dienst verlenen.”
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2.
Wat vinden klanten van het bedrag dat zij aan u moeten betalen voor bemiddeling?
“Er zijn er zelfs klanten die zeggen dat het wat meer mag zijn. Dit is meestal als de prijs goed is
getaxeerd volgens de klant. Maar de meeste zeggen wel er moet wat af, door de prijsdruk.
Er waren zelf makelaars die het voor 0,5% deden, maar deze makelaars zijn inmiddels failliet.
Wij houden nu een courtage aan van 1,5%. Als de woning wordt verkocht hoor je de klanten
niet klagen. Mits de verkoopprijs van de woning omlaag gaat gaan de klanten klagen. Dan
ben ik niet de beroerdste om mijn courtage ook wat omlaag te halen. Op dit gebied zijn wij
vrij flexibel.”

3.
Krijgt al uw aanbod evenveel aandacht? (aanbod > vraag)
“Om eerlijk te zien niet. Dit komt vooral door het menselijke aspect. Er zijn opdrachtgevers bij
die om elk foutje direct gaan piepen. Soms bouw je een sterkere band op met mensen en
dan is het meer aantrekkelijk om dit pand sneller te verkopen of meer aandacht te geven.
Dat is iets menselijks.”
4.
Krijgen gebouwen die moeilijker te verkopen zijn meer aandacht?
“Als een pand moeilijk te verkopen is ligt dat meestal aan de prijs. Sommige mensen willen
hun verkoopprijs niet omlaag doen, hierdoor wordt het voor mij moeilijker om het te
verkopen, waardoor ik er minder aandacht in steek totdat ze dit wel doen. Dit is ook de
reden waarom ik wel is nee zeg tegen panden, als mensen een te hoge verkoopprijs willen
hanteren.”

5.
Zijn eigenaren van kantoren bereid om lagere verkoopprijzen toe te passen na
advies?
“Dit gaat bij woningen precies hetzelfde als bij kantoren. Panden die laag geprijsd zijn gaan
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uiteindelijk wel over de toonbank. Hier moet de juiste balans in worden gevonden.”
Veranderende markt

1.
Hoe ga je om met het grote verschil tussen vraag en aanbod?
“Dat is de marktsituatie. Voor de crisis stonden er in best een kleine 180, 190 woningen in de
verkoop. Nu 450. Je hebt een dubbel aanbod en de vraag is enorm afgenomen. Dit is dus
een hele scheve verhouding. Klanten worden hierdoor veeleisender en bekijken hierdoor
meerdere panden. De totale omzet voor ons daalt, er wordt minder verkocht en wij hebben
meer tijd nodig om een pand te verkopen.”
2.
Welke veranderingen heeft Best Intermediair daardoor moeten toepassen?
“Dit is vooral gericht op de andere segmenten waar wij ons in hebben gemengd. Daarnaast
is er bedrijfsmatig een en ander veranderd. Wij hebben minder personeel in dienst, doen
minder aan adverteren (dat eigenlijk meer moet), minder in media maar wel op internet. We
geven meer aandacht aan de presentatie, kritisch zijn wat je in je portefeuille neemt en
tegen welke prijs. Gezonde portefeuille krijgen.”
3.
Zijn de courtages daardoor ook veranderd?
“De courtages zijn in percentage het zelfde gebleven. Echter hebben wij wel opstartkosten
tegenwoordig. Dit om foto’s te maken en advertenties te plaatsen.”
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4.
Welk verdienmodel hanteert u bij kantoorbemiddeling?
“Bij verhuur vragen wij een NVM percentage. Bij particulier vragen wij 8% van de jaarhuur.
Naarmate de huur per jaar hoger wordt, wordt het courtage lager. Vroeger waren het
allemaal langdurige contracten, nu is dit jaarlijks.”
Toekomst

1.
Hoe speelt Best Intermediair in op de toekomst, spelen jullie in op onderstaande
trends:
o
Duurzaamheid van gebouwen
“Daar doen wij niks mee. Als een bedrijfspand niet te verhuren valt omdat het bijvoorbeeld
uit de jaren 50 of 60 komt, geven wij natuurlijk advies in om bijvoorbeeld te renoveren of
nieuwe isolatie toe te passen om het weer te verhuren. Adviserende rol kunnen wij hier dus
best wel in nemen. Maar wij adviseren niet specifiek in verduurzamen van gebouwen”.
o
Integriteit en transparantie
''Wij zijn transparant naar de klant in communicatie. Zij kunnen altijd bij mij terecht over stand
van zaken. Echter laten wij hun niet zover in alle documentatie kijken. Door onze jarenlange
kennis werken wij al integer en komen mensen naar ons toe omdat zij ons vertrouwen. Nog
transparanter handelen is dus niet nodig. ''
o
Online markt
“De online markt heeft zowel voor- als nadelen. Toen internet nog niet bestond kregen wij
een pand in de verkoop, maakten we documentatie, zetten wij een bord in de tuin en
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belden mensen mij direct op om het te bezichtigen. Op zaterdagmorgen kwam de huiskrant
uit, dan had ik drie man aan personeel op kantoor zitten om 10;00 om alle mensen te woord
te staan. Dat was een hectische drukte. Nu doordat er Funda is kunnen mensen alles zien, en
kunnen zij zelf hun documentatie vinden. 3D tekeningen, foto’s, plattegronden enzovoort
wordt geleverd door Funda. Die klant kan hier een brochure downloaden, maar ik weet niet
wie deze klant is. Vroeger kon ik achter deze klant aangaan om hem te binden. Nu kunnen zij
compleet anoniem handelen.”
o
Renovatie, transformatie en herbestemmingen
“Doen wij niks mee.”
Hypotheses

1.
De makelaar kan grotere invloed hebben (dan nu) bij het invullen van leegstaande
kantoren door zijn kennis bij de eindgebruiker.
“Dat denk ik zeker! De makelaar is marktdeskundig en kan tegen de opdrachtgever
adviseren waar de vraag naar is. De makelaar weet als geen ander wat de vraag is in de
markt. Als de opdrachtgever hier op inspeelt is de match goed. Dit hebben wij nog niet
gedaan op gebied van kantoren.”
“Een voorbeeld in Best is het oude ABAB kantoor, hier worden woningen gemaakt voor
Polen. Daar komen 70 woningen voor Polen incl. gezamenlijke ruimte. “
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2.
De makelaar moet innovatieve ideeën doorvoeren om onderscheid te blijven maken
in de huidige markt.
“Zeker waar. Een niet creatieve makelaar steekt de kop nooit boven het maaiveld uit en kan
niet opvallen. Degene die dit niet gedaan hebben zijn al weg. Veel grijze muizen zijn al
verdwenen uit de markt.”
3.
Door het grote aanbod aan kantoren en woningen is het voor de makelaar moeilijker
geworden om een gebouw te verkopen of te verhuren.
“Mensen hebben meer keuze door het grote aanbod en daardoor is het moeilijker
geworden om te verkopen. Wij als makelaars moeten ook kritisch zijn of we een woning wel in
portefeuille nemen. Het moet wel verkoopbaar zijn en voor de goede prijs te koop staan. Als
makelaar moet je kijken wat de reële waarde is, emotionele waarde enzovoort moeten niet
worden meegenomen. In de markt moet de marktwaarde verkocht worden. Als
opdrachtgevers deze prijs te laag vinden, zeg ik nee tegen dit pand.”
4.
De makelaar zou er goed aan doen om een ander verdienmodel toe te passen
waarmee klanten langer gebonden blijven.
“Dat probeert elke makelaar. Vroeger rekende wij geen opstartkosten, nu wel. Het
verdienmodel zal dan bijvoorbeeld bestaan uit een maandelijkse fee, maar dit willen de
klanten niet. “

“Als je de klant echt wil binden gedurende de tijd dan kan je bijvoorbeeld ook beheer doen.
Dit doen wij niet, hier zou je wel continuïteit uit kunnen halen.”
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5.
Voor klanten is het niet altijd duidelijk wat een makelaar precies doet voor de
verkoop of -huur van een gebouw.
“Is dat zo? Dan heeft de makelaar dat slecht gecommuniceerd.”
Als een gebouw lang te koop staat, hebben klanten dan de vraag of er nog wel wat wordt
gedaan?
“Ja dat klopt, dat heeft dan vaak met de prijs te maken. Als de prijs te hoog ligt is het voor mij
moeilijk om het te verkopen, dan ga ik er geen tijd insteken. Als klanten hun prijs omlaag
doen zodat ik het wel kan verkopen kan ik er weer tijd in steken.”
“Klanten moeten soms ook wat meer mee denken, met bijvoorbeeld advertenties of
openhuizen dagen. De klant vraagt veel maar ik kan niet altijd alles bieden. Ik ben een
makelaar geen tovenaar.”

6.
Vastgoedeigenaren leiden extra schade doordat zij hun gebouw niet afwaarderen.
“Ja als panden te hoog zijn kan het niet verkocht of verhuurd worden. Ze moeten iets op het
moment dat het pand minder is, een bank taxeert dit halfjaarlijks en die kan bepalen of het
pand afgewaardeerd moet worden. Hoe langer het pand leeg staat hoe minder inkomsten
ze hebben en de kosten blijven lopen, dit is voor de belegger/eigenaar funest.”
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8.4

Interview Joost Ploegmakers, Interesting Vastgoed

08-04-'15

1.
Wat voor soort vastgoed bezit Interesting?
''In onze portefeuille zit ongeveer: 60% kantoren, 30% winkels en 10% woningen.''
2.
Beschikt Interesting over leegstaand vastgoed? Zo ja, wat voor leegstaande
gebouwen?
''Er is één pand dat structureel leeg staat. De overige ruimtes zijn volledig verhuurd. Van deze
huurcontracten lopen er wel een aantal binnenkort af. Daar gaan we wel wat leegstand
krijgen of we moeten daar binnen een half jaar een invulling voor vinden. Het ziet er over het
algemeen vrij goed uit, de portefeuille zit voor ongeveer 95% vol.''
3.
Hoe gaan jullie met leegstand om?
''Als dit kleine units zijn dan wachten we gewoon op een huurder. Voor een grote kantoorvilla
van 500 m² moeten we dit ook doen, dit gebouw leent zich maar voor één huurder. Een
ander kantoorgebouw van 2400 m² komt volgend jaar leeg te staan, hier gaan we kijken of
we deze ruimte bijvoorbeeld kunnen splitsen. Dan zouden we bijvoorbeeld één verdieping
kunnen verhuren en op de andere verdieping een flexibel concept hanteren zoals we hier in
het Glasgebouw hebben.''
4.
Wat zijn de redenen dat kantoren uit de portefeuille leeg (komen te) staan?
''De twee eerder genoemde gebouwen komen leeg te staan doordat vestigingen worden
samengevoegd. Bij een ander voorbeeld sluit een bedrijf de vestiging in Eindhoven. Dat zij
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vertrekken weten we al een jaar van tevoren, van één partij weten we dit al twee jaar. Daar
kunnen we dan wel tijdig op inspelen.''
5.
Wat is de grootste zorg bij het leegstaande gebouw?
''De grootste zorg is de cashflow. Als er geen huur ontvangen wordt en je moet wel rente en
aflossing bestalen, dan kom je in een lastige situatie terecht. Zeker als je zelf niet een groot
vermogen hebt of niet over een grote portefeuille beschikt. Stel dat er een gebouw leeg
komt te staan dan probeer je dit natuurlijk wel op te vangen met de overige inkomsten uit de
portefeuille. Problemen probeer je op te lossen door te zorgen dat je een vrije cashflow hebt.
Dit krijg je door regulier rendement te halen en transacties te draaien. Natuurlijk probeer je er
alles aan te doen dat een gebouw zichzelf rendeert door huurinkomsten. Dit wil je het liefste
niet opvangen door winsten uit andere gebouwen.''
6.
Heeft u een gebouw moeten afwaarderen, en wat was hier de reden van?
''Ja, dit is vaker voorgekomen. Dit komt voor als je ziet dat de huurprijzen veranderen. Ook de
rendementen veranderen. Daarom moet je regelmatig de portefeuille tegen het licht
houden om te kijken of de waarde die je hebt staan wel goed is. Afwaarderen gebeurt vaak
op eigen initiatief omdat je merkt dat de markt hierom vraagt. Ook de bankiers vragen om
een taxatie van het gebouw waardoor zulke zaken snel aan het licht komen.''
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Proces bij leegstand

1.
Welk proces wordt gestart op het moment dan een gebouw leeg komt te staan?
''Als eerst wordt het dossier van dat gebouw op orde gebracht. Daarin moet alle informatie
van het gebouw staan. Er wordt gekeken of alle tekeningen van het gebouw up-to-date zijn,
of het juiste aantal vierkante meters bekend is, of de juiste NEN-metingen aanwezig zijn etc.
Alles over het pand moet bekend zijn. Als er een langdurig huurcontract op het gebouw
loopt, dan kan het nog wel eens voorkomen dat het dossier te lang in de kast heeft gestaan.
Na het in orde maken van het dossier wordt er gekeken hoe de financiële situatie er uitziet.
Je vraagt je af wat de gevolgen van de leegstand zijn voor de organisatie. Daarmee kan
ook het risico bepaald worden. Moet er snel gehandeld worden of is er juist wat tijd om te
handelen? Daarna ga je kijken in de markt en of er geschikte huurders voor de ruimte zijn.
Daarvoor neem je contact op met een makelaar, die gaat ook de prijs bepalen.''
2.
Hoe wordt er gezocht naar een nieuwe huurder?
''Als eerste wordt er gekeken of het gebouw verhuurd kan worden. De verhuur verloopt via
een makelaar. Mocht het na een half jaar nog niet gelukt zijn om een huurder te vinden dan
wordt er gekeken naar transformaties, voor welke bestemmingen is gebouw nog meer
geschikt? Wij zitten zelf ook in die markt, wij weten dus ook goed wat er speelt. Een makelaar
geeft daarin richting maar je eigen netwerk is daarin net zo belangrijk. Het gebeurt ook wel is
dat we zelf een huurder vinden.''
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3.
Met welke partijen werkt Interesting samen om het verhuren van het leegstaande
kantoor te bevorderen?
''We werken soms wel samen met partijen maar in eerste instantie gaan we kijken of we dit
zelf kunnen. Word er bijvoorbeeld een nieuw concept op een gebouw toegepast dan kan
het zijn dat we met partijen gaan samenwerken. Zulke dingen zijn sterk afhankelijk van de
situatie en het gebouw.''

4.
Met welke partijen werkt Interesting samen in de exploitatie van een kantoorgebouw?
''Als uit onderzoek blijkt dat een transformatie nodig is dan zijn wij bereid om te investeren. Je
transformeert niet om zomaar een gebouw te transformeren, je doet dit omdat je denkt dat
je daarmee de meeste waarde kan realiseren. Je gaat hierbij altijd uit van de waarde. In
complexe situaties werk je samen met andere partijen om het mogelijk te maken.''
5.
Zijn er verbeteringsslagen mogelijk bij samenwerkende partijen?
''Dat is moeilijk te zeggen, er zijn natuurlijk altijd verbeteringsslagen mogelijk. De beste
verbetering zou misschien zijn dat je in een vroeg stadium niet laat leiden door druk. Alle
partijen waarmee je samenwerkt hebben eigen belangen. Laat altijd alle samenwerkende
partijen werken voor jou belang.''
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6.
Zit er bij jullie ook emotionele waarde aan gebouwen?
''Nee, wij kijken alleen naar het rendement. Ik heb liever een lelijk pand wat veel opbrengt,
dan een mooi pand wat niks opbrengt. Er zal vast wel ergens een leuk pandje staan waar je
misschien liever een andere bestemming voor zou zien. Als dit resulteert in een verschil van
inkomsten dan kan het simpelweg niet. Het verschil is wel dat wij een professionele belegger
zijn, een kleine particuliere belegger zou dit wel sneller hebben. Daarin kun je wel stellen dat
bij een grotere organisatie er steeds minder emotionele waarde is.''

Geslaagde en niet-geslaagde herontwikkelingen
1.
Welke projecten in Eindhoven zijn geslaagde herontwikkelingsprojecten?
''Op dit moment zijn er geen lopende herontwikkelingen.''
2.
Wat is het onderscheidend kenmerk dat deze projecten succesvol heeft gemaakt?
''De aankoopprijs van het pand is hierin heel erg belangrijk. Daarbij is een goede strategie
ook erg belangrijk. De waarde kan residueel bepaald worden als er een programma bekend
is. Je gaat dan rekenen met de inkomsten en uitgaven. Daaruit komt dan een bedrag wat je
voor de grond en eventueel de opstal kan betalen. Ook door innovatief te bouwen kunnen
kosten bespaard worden. Daarnaast is het proces van het uitbesteden van onderaannemers
belangrijk bij het slagen van een project. Tijdens de uitvoerende fase is het monitoren van het
bouwproces ook erg belangrijk. Uiteindelijk moet het concept goed te vermarkten zijn, de
doelgroep moet vooraf al duidelijk zijn.''
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3.
Welke projecten in Eindhoven zijn juist niet-geslaagd voor een herontwikkeling? En
wat is hier de reden van?
''Als je het project niet gegund krijgt of er laag is geboden. Of als je een bepaald concept
hebt bedacht wat niet realiseerbaar is op die locatie. Het is niet zo dat er door een bepaalde
samenwerking het project stuk loopt. Op het moment dat het niet door gaat, ligt dit vooral
aan je zelf. Wij sturen alles aan dus op het moment dat er iets niet goed gaat dan hebben wij
het proces niet goed bewaakt. Als een bank geen financiering geeft kan het project volgens
jou berekening wel rendabel zijn maar dan komt het toch niet van de grond. Of dat dan
echt aan de bank ligt of dat het project niet goed genoeg is, dat is een tweede. Deze partij
zou je dan vroeg in het proces moeten betrekken om betrouwbaarheid te creëren. De
gemeente kan een project ook laten stoppen maar je houdt al rekening met de
voorwaarden bij de aankoop. Mocht er nog een bestemmingsplanwijziging nodig zijn dan ga
je vol het risico aan, gemeenten zijn daar wel beter in gaan meewerken.''
4.
Welke belangen heeft Interesting bij het transformeren van het gebouw?
''Voornamelijk rendement.''
5.

Welk rendement moet er minimaal behaald worden na een transformatie?

''Dat is bijna niet te zeggen. Als er een lange huurovereenkomst wordt gesloten van
bijvoorbeeld tien jaar, dan is een BAR van 6 of 7% goed. Als de huurovereenkomst korter is en
er meer verschillende huurders zitten, dan is er een hogere BAR nodig. Dit kan dan uitlopen
tot een BAR van 10 of 11%.''
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Hypotheses
Leegstand

1.
Een leegstaand kantoor waar een jaar geen huurder in zit is acceptabel
''Nee in principe is dat natuurlijk niet acceptabel, dat wil je niet. Alleen als er niemand is, dan
is invulling lastiger. Op het moment dat het leeg staat, dan ben je bewust van dat risico. Daar
acteer je gelijk op en dan moet je er wel alles aan gedaan hebben om die leegstand te
voorkomen.''

2.
Een lopend contract op een leegstaand kantoor is geen reden om aan toekomstige
bestemmingen te denken
''Nee, als de huurovereenkomst word beëindigd dan reageer je daar meteen op. Ook al zit
de huurder er nog drie jaar in, je gaat meteen verder denken aan toekomstige plannen.''
3.
Verschillende beheerkosten voor leegstaande kantoren worden verlaagd om
verliezen te beperken
''Ja, je gaat natuurlijk wel kritisch kijken naar de onderhoudskosten. Sommige huurders willen
graag dat er veel wordt schoongemaakt. Op het moment dat er geen huurder meer zit, dan
wordt daar wel op bezuinigd. Maar je gaat niet ergens op bezuinigen als je weet dat dit op
de lange termijn nadelige gevolgen heeft.''
4.
Achterstallig onderhoud wordt pas bijgewerkt als er een nieuwe huurder wordt
gevonden
''Dat is altijd een afweging die genomen moet worden. Soms gebeurt het dat je wilt
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investeren maar er geen enkel idee is wat voor huurder er straks komt. Bij een investering vind
een gebruiker het dan bijvoorbeeld wel mooi geschilderd maar wenst toch een andere kleur.
Dan gaan de kosten voor de baten. Anderzijds kan je het gebouw bruin laten maar dan ziet
niet iedereen de kracht van het gebouw. Daar moeten soms risico's in genomen worden.''
Transformaties

5.
Transformaties worden alleen uitgevoerd als er minimaal een BAR van 7% op staat
''Nee, dat kan je zo niet zeggen.''
6.
Transformaties zullen vaker slagen als adviseurs daar meer kennis van hebben
''Adviseurs zijn voor ons niet leidend, wij bepalen dingen zelf. Dus hoe meer kennis wij hebben,
hoe meer kans van slagen. Je moet van je eigen kennis uitgaan. Een adviseur zou je anders
ook van alles wijs kunnen maken.''
Makelaar

7.
De makelaar moet zich specialiseren in transformaties om betere adviezen te geven
over de mogelijkheden van het gebouw
''Nee, dit kunnen wij zelf. Dat hoef de makelaar niet voor ons te doen.''
8.
De makelaar moet de kosten en besparingen bij transformaties beter kunnen
inschatten om herontwikkelingen eerder te laten slagen
''Ja. Het is wel belangrijk dat de makelaar de markt goed kent. Uiteindelijk is de makelaar wel
nodig maar hij gaat geen keuzes voor ons maken. Zijn kennis is dus wel van belang maar dit is
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meer in de vorm van sparren. Hoe meer kennis je zelf hebt, hoe meer je zijn kennis op waarde
kan beoordelen.''

9.
De courtage die een makelaar opstrijkt is niet in verhouding met het verzette werk
''Soms wel maar soms ook niet. Het komt voor dat een makelaar weinig gedaan heeft voor
zijn courtage maar in een ander geval is de makelaar erg belangrijk geweest.''
10.
Voor de makelaar is een nieuw verdienmodel waarmee klanten langer gebonden
blijven interessant voor zowel de vastgoedeigenaar als de makelaar zelf
''Ja, makelaars werken grotendeels provisiegericht. Ze moeten zich wel afvragen of ze dat
verdienmodel de komende tien jaar nog willen hanteren. Daar zijn ze al wel mee bezig en er
worden al wat andere verdienmodellen toegepast.''
Contact eindgebruiker
11.
Het contact met de eindgebruiker moet uitsluitend gebeuren via een makelaar
''Nee, contact met de huurder doen wij zoveel mogelijk zelf. De deal moet je ook zelf doen.
De makelaar is er alleen om de onderhandelingen te bevorderen en het de onderhandeling
soepel te laten verlopen.''
12.
Als er één grote afnemer voor een bepaalde ruimte gevonden wordt door derden,
dan zou een makelaar niet nodig zijn
''Dat zou kunnen maar een makelaar is wel erg belangrijk. Hij heeft een netwerk en veel
huurders komen bij hem omdat ze op zoek zijn naar een ruimte. Daarnaast werken zij ook met
Funda en advertenties. Van dat alles kan ik alleen gebruik van maken als ik hem die
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opdracht geef. Soms doet hij relatief weinig voor zijn courtage maar heeft hij wel een
kandidaat gevonden, zonder hem had je die kandidaat niet gehad.''
13.
Eén gebruiker/afnemer is beter dan meerder huurders voor dezelfde oppervlakte
''Voorheen was het wel altijd zo dat één grote huurder beter is. Tegenwoordig is dit een
beetje aan het verschuiven. Meerdere gebruikers hoeven geen nadelig effect te hebben op
de waarde van het gebouw. Natuurlijk blijft een langdurige huurder die veel afneemt wel
altijd het beste. Alleen deze langdurige huurcontracten komen niet veel meer voor.''
14.
Als er een combinatie komt van eindgebruikers is het interessant om één partij in te
schakelen die dit regelt, zodat er maar 1 aanspreekpunt is
''Ja, dat is wel zo. Maar wij hebben daar zelf ook een apparaat voor, dit zouden wij dus prima
zelf kunnen.''

15.
Investeren in een locatie manager is interessant omdat deze veel taken op zich kan
nemen
''Ja. Daar moet wel een bepaald volume aan verbonden zitten, anders is dit niet rendabel.
Maar als het volume er is dan is het wel van belang dat er wel een spin in het web is het
contactpersoon is.''
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Beheer
16.
Het beheer uitbesteden aan één gespecialiseerde beheerder is de beste keuze
''Nee dat is niet altijd beter maar dat kan het wel zijn. In principe doen wij dit zelf. Het heeft
ook met de volume te maken.''
17.
Correctief onderhoud wordt niet meer gedaan zodra het gebouw leeg staat (reactief)
''Je moet altijd contact houden met de klant. Je moet voelen wat er speelt in het gebouw en
dit ook zelf waarnemen. Dit probeer je preventief te doen maar dit lukt niet altijd. Het
corrigeren hiervan komt dus wel voor, ook als het gebouw leeg staat.''
18.
Preventief onderhoud wordt op bezuinigd als het gebouw leegstaat (pro-actief)
''Nee preventief onderhoud probeer je altijd te doen, dit lukt alleen niet altijd. Bezuinigen op
onderhoud doe je niet, er wordt alleen kritischer naar gekeken. Je kiest voor het onderhoud
wat op lange termijn het beste is.''
Administratie

19.
Administratie die bij het gebouw hoort moet altijd uitbesteed worden om de
vastgoedeigenaar te ontzorgen
''Nee, dit kan de vastgoedeigenaar zelf. Soms kan het wel beter zijn. Dat ligt wederom aan
het volume.''
Concept

20.
Een veel belovend concept (met risico's door een investering) is te bespreken
''Ja, dat is bij ons zeker bespreekbaar. Als investeren een mogelijkheid is voor
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vastgoedeigenaren, dan zullen zei denk ik allemaal goed naar dat plan kijken.''
21.
Een concept is alleen bespreekbaar als deze rendabel is
''Ja een concept moet rendabel zijn.''
22.
Een bewezen rendabel concept is een goede invulling voor leegstaande kantoren,
ook al is het rendement hierdoor lager (als locatie aan concepteisen voldoen)
''Ja, natuurlijk is dat zo. Risico hangt samen met het rendement. Een concept dat zich
bewezen heeft mag een lager rendement hebben omdat het risico lager ligt. Een procent
meer rendement levert een procent meer risico op.''
Ontwerp

23.
Een goed ontwerp is bepalend of er een go of no-go is
''Nee, een goed ontwerp hoeft niet bepalend te zijn.''
24.
''Ja.''

Een goed ontwerp kan inclusief losse inrichting zijn

25.
Het ontwerp moet altijd flexibel zijn om aanpassingen eenvoudiger te maken
''Ja je kijkt wel altijd naar alternatieven. Wat als deze huurder weg gaat en er een volgende
moet komen?''

83

K
r
a
Uitvoering

26.
Uitvoerende partijen functioneren beter als zij ook het ontwerp hebben gedaan
''Kan en durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet perse zo hoeft te zijn.''
27.
De uitvoerende partij zou ook het beheer tot zich moeten kunnen nemen
''Dat moeten ze zelf weten of ze dat willen. Het blijft een kwestie van gunnen, we hebben
een aantal partijen waarmee wij vaker samen werken.''
28.
De goedkoopste partij mag altijd de uitvoering doen
''Ja... Als het programma 100% duidelijk is en het bestek volledig is dan is de prijs
doorslaggevend. Als het project extra risico's met zich mee brengt, dan kan het zijn dat er
wordt gekozen voor een partij met meer ervaring. Dit kan ook anders zijn als de uitvoerende
partij al heel vroeg wordt betrokken in het ontwikkelproces.''
Project- en procesbegeleiding
29.
Project- en procesbegeleiding moet door een onafhankelijke partij worden begeleid
''Nee, dit kan een andere partij doen maar dit doen we meestal zelf.''
30.
Goede begeleiding door een vertrouwde partij gaat boven de goedkoopste
aanbieder
''Ja, opdrachten worden nog steeds gegund op basis van vertrouwen. Voor sommige
opdrachten is een partij met meer ervaring beter.''

g
Exploitatie

31.
Een samenwerkende partij de die exploitatie tot zich neemt is wenselijk
''Nee, maar in sommige gevallen wel. Soms is zien we dat een andere partij dit beter kan.
Dan besteden we het wel uit.''
Gemeente

32.
Gemeenten moeten het proces om subsidies te regelen verbeteren
''Daar kan ik niet op antwoorden want ik heb daar te weinig kijk op.''
33.
Bestemmingsplanwijzigingen worden nog te vaak afgewezen om onduidelijke
redenen
''Ja, het komt voor dat de reden onduidelijk is. De gemeente is daar wel flexibeler in dan
voorheen. Toch blijft een afwijzing lastig om mee om te gaan.''
34.
Gemeenten verlenen soms geen vergunningen terwijl een aanpassing in de
procedure waarschijnlijk wel tot een geslaagd project zou leiden
''Ja.''
Banken

35.
Banken willen projecten soms niet financieren terwijl deze volgens berekeningen wel
rendabel lijken te zijn
''Zondermeer.''
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36.
Projecten zijn altijd afhankelijk van de bank of deze een lening wil verstrekken
''In heel veel gevallen wel want je wilt 'leveragen' (hefboomeffect). Het verwachte
rendement op de investering is hoger dan de rente van de bank. Daarnaast is het vaak ook
nodig omdat je zelf niet over genoeg kapitaal beschikt. Banken zijn van groot belang bij de
slagingskans van een project.''
37.
Banken zullen eerder aan transformaties meewerken als zij beter advies krijgen
''Nee, advies hebben zij niet nodig. Zij moeten zich alleen realiseren dat de tijden veranderd
zijn. Reguliere huurcontracten van tien jaar met één partij wordt steeds minder. Zij zullen zich
moeten realiseren dat flexibele concepten met meerdere huurders, een goed gevuld
programma en een goed beheer prima kunnen renderen op de lange termijn.''
38.
Bij grotere risico's haken banken meteen af ook al is het project wel rendabel
''Ja, bij grotere risico's is een project meer rendabel. Maar banken nemen daarin niet te grote
risico's, dan haken ze af.''
39.
Een werkplekconcept geeft minder afbreukrisico, toch is dit geen reden voor de bank
om mee te investeren
''De spreiding van de huurcontracten verlaagd het risico. Toch vinden banken dit nog een
beetje eng.''
Risico's

40.
In de exploitatie moet rekening gehouden worden met een leegstandrisico van
minimaal 3%
''Nee, als een partij een langdurig huurcontract afsluit dan hoef ik geen leegstandsrisico mee
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te nemen. Dat scheelt dus sterk per project en is niet zo te zeggen.''
Investeringen

41.
bouwkundig hoeft het gebouw niet perfect te zijn als dit past bij de huurder
''Ja, als de prijs ernaar is wel.''
42.
Investeren in losse inrichting (meubilair) zorgt ervoor dat er sneller huurders worden
gevonden
''Durf ik niet zeker te zeggen maar dat zou goed kunnen. Misschien vind je er wel sneller een
huurder door maar de vraag is of die investering terugverdiend wordt.''
Afwaarderen

43.
Een afwaardering wordt uitgesteld om waarden op de balans hoog te houden
''Ja dat zou de enige reden zijn om niet af te waarderen.''
44.
Het gebouw wordt in deze tijd tegen een lagere marktwaarde verkocht dan dat het
op de balans staat
''Dat zou best kunnen. Deze dingen zijn afhankelijk van de tijd dat het gebouw is
aangekocht.''
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Samenwerkingen

45.
Turn-key projecten leiden tot meer geslaagde transformaties
''Dit doen we niet als we veel kennis hebben van het project. Als er niet veel kennis is, dan is
het beter om een project uit te besteden.''
46.
Als het totale project uitbesteed wordt is een lager rendement acceptabel
''Ja. Als een betrouwbare partij de uitvoering doet, dan is een lagere rendement
acceptabel. Dan moet er wel een toegevoegde waarde zijn waar ze voor betaald worden.''
47.
Als alle werkzaamheden door één partij uitgevoerd worden dan is dit prettig voor de
communicatie
''Ja, dat zeker. Dat wil niet zeggen dat je daar altijd voor kiest. Communicatie is een deel van
de overwegingen die gemaakt worden.''
48.
Het totaal uitbesteden van een invulling voor een leegstaand kantoor mag best wat
extra kosten met zich meebrengen
''Ja dat mag dan extra kosten met zich meebrengen.''
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8.5

Interviewanalyse Interesting Vastgoed

1. Proces dat wordt ingezet bij leegstand

Leegstand is een groot probleem voor een eigenaar. Er komen geen huurinkomsten binnen,
tegelijkertijd moet er wel rente en aflossing worden betaald. Zolang het gebouw leeg staat
moet er dan ook kritisch gekeken worden naar de onderhoudskosten. Er moeten juiste keuzes
gemaakt worden voor het onderhoud op lange termijn om de kosten te drukken. Om het
weer te verhuren moet eerst het dossier van het object in orde worden gemaakt. In het
dossier komen onder andere de nieuwste tekeningen. Er wordt een bemiddelaar
ingeschakeld die de ruimte onder het publiek brengt, hij zal ook de prijs bepalen. Het kan zijn
dat het pand afgewaardeerd moet worden als de markt hierom vraagt, de banken kunnen
dit ook eisen. Op het moment dat in het object kleine units leeg staan, dan wordt er vaak
gewacht tot er een geschikte gebruiker wordt gevonden. Bij grotere units wordt er gekeken
of het mogelijk is om de ruimte te splitsen, gebruikers krijgen hierdoor de mogelijkheid om
bijvoorbeeld per verdieping te huren.
Na ongeveer een half jaar leegstand wordt er gekeken of er andere bestemmingen mogelijk
zijn voor het object. Er worden keuzes gemaakt om wel of niet te investeren in het gebouw.
Als er niet geïnvesteerd wordt kan het zijn dat de potentiële eindgebruiker de kracht van het
gebouw niet inziet. Als er dan nieuw concept wordt toegepast, dan wordt er eerst gekeken
wat de eigenaar zelf kan doen. Voor de overige werkzaamheden wordt er gekeken of er
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geschikte partijen een samenwerking aan willen gaan. Werk uitbesteden kan interessant zijn
als het een betrouwbare partij is. Het rendement kan en mag daardoor wel iets lager
uitvallen. Het uitbesteden van werk aan één partij is interessant voor de communicatie, deze
kan hierdoor sterk verbeterd worden.
Het door laten gaan van projecten ligt toch niet altijd in eigen hand. Gemeenten moeten
wel mee werken als er bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moet
worden. Daarin zouden zij, ook al is het verbeterd de afgelopen jaren, nog flexibeler in
kunnen zijn. Ook de banken hebben een groot aandeel in de slagingskans van projecten, zij
zijn immers vaak voor een groot deel de geldverstrekker. Banken gaan niet altijd mee met
een lening. Zij zijn soms nog niet overtuigd van de kortere en flexibelere contracten die
tegenwoordig steeds gebruikelijker worden. Banken zien dit als een extra risico en zijn bang
om daarin mee te gaan.

2. Eisen van de vastgoedeigenaar

Er worden verschillende eisen gesteld aan vastgoed dat in de portefeuille staat, ook als er
herontwikkeld of getransformeerd wordt. De vastgoedeigenaar heeft (zwart op wit gezegd)
liever een lelijk pand wat goed rendeert dan een mooi pand zonder inkomsten. Als een
kantoor leeg staat dan is het niet acceptabel om dit op te vangen uit andere winsten, er
moet alles aan gedaan zijn om ruimtes te verhuren.
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Voor gebouwen met een langere huurovereenkomst is een BAR van 6 á 7% goed.
Gebouwen die een kortere huurovereenkomst hebben moeten een hogere BAR hebben om
het risico te verlagen. Een BAR van 10 á 11% is dan wenselijk. Bij beëindiging van het
huurcontract moet er meteen bedacht worden hoe het verder moet. Risico en rendement
speelt een grote rol bij transformatie. Daarom is het ook interessant om een bewezen
concept met een lager rendement toe te passen, omdat dit minder risico heeft. Een flexibel
ontwerp is wenselijk als het gebouw dit toe laat, hiermee kan er beter ingespeeld worden op
een toekomstige huurder met andere eisen. Waardoor het pand ook na tien jaar weer
interessant kan zijn.

Binnen het proces van leegstand en transformatie worden opdrachten gegund op basis van
vertrouwen. Soms is ervaring beter als het om een gecompliceerd project gaat. In principe
wint de goedkoopste partij de aanbesteding, mits het programma en het bestek volledig zijn.
Het uitbesteden van werk gebeurt alleen als een andere partij het beter kan dan zij dat zelf
kunnen. Voor het bouwproces is het interessant als er één partij verantwoordelijk is en er dus
maar één aanspreekpunt is.
3. Geslaagde herontwikkelingen en transformaties

Of een project succesvol is hangt af van meerdere factoren. Als er nog een gebouw met
grond aangekocht moet worden dan is de aankoopprijs erg belangrijk. Deze investering is
vaak erg hoog, te hoge risico's kunnen daarin catastrofaal zijn. Het residueel bepalen van de
aankoopprijs is een goede manier om risico's daarin te beperken. Het concept moet dan
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een goede doelgroep hebben en moet ook goed te vermarkten zijn. Voor het bouwproces
moeten goeden strategieën gekozen worden en de bouwmethoden moeten innovatief zijn
om goedkoop te kunnen bouwen. Om goed te bouwen moet er ook uitbesteed worden, het
proces daarbij is erg belangrijk. Het monitoren van het bouwproces is noodzakelijk om zeker
te weten dat het naar wensen uitgevoerd wordt.
4. Geoptimaliseerde rol van de kantoorbemiddelaar

Bemiddelaars

kunnen

bij

het

niet

verhuren/verkopen

een

advies

geven

omtrent

transformaties. Echter worden adviseurs niet als leidend gezien. Keuzes worden bepaald
vanuit de kennis van de eigenaar. Toch is goede kennis van de bemiddelaar wel van
belang, hij kent de lokale markt erg goed en is handig om mee te 'sparren'.
De courtage die een bemiddelaar ontvangt staat niet altijd in verhouding met het

verzette werk. Het is verstandig voor een bemiddelaar om te kijken of zij dit systeem willen
blijven hanteren. Een bemiddelaar kan eventueel buitenspel worden gezet, maar zij zijn te
belangrijk voor hun netwerk en kunnen bij het ene project bijvoorbeeld wel een huurder
vinden. Uiteindelijk zijn de bemiddelaars ervoor om de onderhandelingen te bevorderen en
het proces soepel te laten verlopen. Daarnaast wil een eigenaar bijvoorbeeld zeker
gebruikmaken van Funda of andere advertenties, daarvoor is een bemiddelaar nodig.

88

K
r
a
8.6

Interview Jorn van Mol, Maas Makelaars

16-04-'15

Algemeen

1.
Kunt u iets over uw achtergrond vertellen?
“Ik ben Jorn van Mol, sinds 2004 actief in de makelaardij en nu zelfstandig NVM-makelaar bij
Maas Makelaars.”
2.
Wat is uw specialisatie?
“Ik ben gespecialiseerd in zowel de woningmarkt als de commerciële markt. De afgelopen
jaren heb ik op verschillende gebieden gewerkt maar tegenwoordig houd ik me vooral bezig
met woningen en op de achtergrond commercieel vastgoed.“
Bedrijfsmakelaars & vastgoedeigenaar
1.
Wat is het grote verschil tussen de woningmarkt en kantorenmarkt op gebied van
bemiddeling?
“Verschil tussen woningmarkt en commerciële markt is dat er in de commerciële markt veel
gesloten ondernemingen zijn. De wereld van de kantorenmarkt is veel minder toegankelijk. Er
zijn ook veel minder bedrijfsmakelaars dan woningmakelaars. In de kantorenmarkt is weinig
transparantie en is er slechte communicatie. Het is af en toe vriendjespolitiek met het over en
weer gunnen van opdrachten.”
2.
Een makelaar wordt kritisch bekeken en krijgt geen goede scores op gebied van
betrouwbaarheid. Dit blijkt uit onderzoeken van Vereniging eigen huis en R&M matrix. Wat
vind u hiervan?
“Dit is een probleem binnen de makelaardij. Het heeft te maken met de aandacht die er
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wordt gestoken in panden. Een opdrachtgever wil dat de makelaar 24/7 bezig is met zijn
pand. Dit kan echter niet. De afgelopen jaren is de aanbod van woningen en
kantoorpanden sterk toegenomen. Hierdoor hebben makelaars in het algemeen een te
grote portefeuille. Waardoor hij niet ieder pand evenveel aandacht kan geven. Ik denk dat
dit de reden is dat mensen kritisch kijken naar de makelaar. Een goede makelaar zegt dus
ook nee tegen panden en houdt zijn portefeuille gezond.”
3.
Zoekt de vastgoedeigenaar ook andere wegen, dan via een makelaar?
“In het merendeel gebruikt de vastgoedeigenaar altijd een bedrijfsmakelaar. Mocht hij dit
niet willen dan maakt hij gebruik van zijn eigen netwerk.”
4.
Welk proces wordt gestart op het moment dat een gebouw leeg staat?
“Een eigenaar moet zijn pand weer verhuren en dit doet hij met een makelaar. Mocht het te
lang leeg staan gaat hij over naar mogelijke transformatie.”
5.
Met welke partijen werkt een vastgoedeigenaar samen?
“ Daar durf ik geen antwoord op te geven”.
6.
Zijn er verbeteringsslagen mogelijk bij start van leegstand?
“Dat denk ik zeker. Wat ik zelf merk is dat uitstraling heel belangrijk is. Neem het Jumbo-pand
tegenover ons kantoor. Hiervoor zag het pand er heel grauw en versleten uit. Jumbo schildert
de gevel en het ziet er weer goed uit. Dit komt ook ten goede van de omgeving. Jumbo
heeft natuurlijk veel geld, maar dit kan ook op andere makkelijke manieren. Het pand
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verkoopt zichzelf nou eenmaal niet meer zo snel als vroeger. Als je onderscheidend wil zijn
moet je het pand er beter uit laten zien. Met kleine kosten moet je proberen het pand
aantrekkelijker te maken.”
“Als je een huurder in je pand hebt leeft het pand meer. Dit zorgt ervoor dat er weer andere
huurders naar het pand komen. Het is dus belangrijk om een eerste huurder te vinden.”
7.
Hoe wil een vastgoedeigenaar ontzorgt worden?
“Simpel gezegd wil een eigenaar zoveel mogelijk rendement en zo min mogelijk inspanning
moeten leveren. Het kan dus best zo zijn dat een eigenaar ontzorgt wil worden in een aantal
taken. Mogelijk zou het voor een eigenaar het fijnste zijn als iemand (als een soort dirigent
fungeert) en alles voor hem regelt. Communicatie met één partij maakt het inzichtelijker.”
8.
Kan een makelaar deze rol innemen?
“Dat zou kunnen. Echter heb je het als makelaar al druk genoeg. Je moet er wel de tijd voor
hebben. Ik ben zeker van mening dat een makelaar meer kan betekenen in een proces bij
leegstand.”

“Een makelaar heeft weinig tijd. Tijd is kostbaar. Hoe meer dingen hij moet doen, hoe lastiger
het zal worden. Daarom kiezen makelaars niet snel voor extra taken. Het is interessant maar
nogmaals, je moet er wel de tijd voor hebben.”
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Geoptimaliseerde rol bemiddelaar
1.
Welke rol kan/moet een kantoorbemiddelaar volgens jou innemen en moet hij wel
veranderen?
“De crisis is een mooie tijd om onderscheid te maken in de markt. Waar problemen zijn, zijn
kansen. Ik denk zeker dat de kantoorbemiddelaar kan veranderen. Door het grote aanbod
hebben makelaars meer panden in hun portefeuille en hier moeten zij zuiniger op zijn.
Daarnaast moet je panden in je portefeuille nemen die wel voor de juiste marktwaarde te
koop of te huur staan. Een pand dat voor een hogere prijs te koop staat dan de
marktwaarde, zal niet verkocht worden.”
“Daarnaast zie je vaak dat vastgoedeigenaren te hoge huur vragen voor hun panden,
omdat vroeger wel deze prijs werd betaald. Als makelaar moet je deze hoge prijzen
blokkeren en zorgen dat dit naar de marktwaarde wordt gesitueerd.”
“Ik denk dat een makelaar actiever moet zijn. Hij moet van passief naar pro-actief gaan
handelen. De makelaar heeft inzicht in vraag en aanbod op lokaal niveau. Hij zou dus heel
goed advies kunnen geven aan vastgoedeigenaren. Daarnaast is het slim om als makelaar
je te verdiepen in bestemmingsplannen. Op het moment dat een kantoorpand leeg staat en
volgens het bestemmingsplan mogen er woningen worden gemaakt, kan dit interessant zijn
voor een transformatie. Mogelijk kan de makelaar zelfs concepten verzinnen. Echter moet hij
oppassen dat hij niet teveel taken op zich neemt.
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Is het voor de makelaar interessant om meer taken op zich te nemen?

Bemiddeling

“Ja, dit is zijn hoofdzaak. Hij moet proberen dit niet uit het oog te verliezen op het moment
dat hij meer taken op zich gaat nemen. Prioriteiten stellen. Een groter bureau kan natuurlijk
meer taken op zich nemen."
Advies

“Dit is een taak die de makelaar zeker op zich kan nemen. Een makelaar heeft veel inzicht in
de vraag van de markt en kan de vastgoedeigenaar hierin adviseren. Daarnaast kan hij zich
ook meer specialiseren in mogelijke transformaties en herontwikkelingen.”
Concept/ontwerp

“Dit zou kunnen. Een goed concept is het belangrijkste om een transformatie te laten slagen.
Echter moet de makelaar hier wel voldoende kennis en tijd voor hebben. Het is mogelijk.”
Realisatie

“Realisatie heeft vaak te maken met de ontwikkelaar en zijn aannemer. Het is dus lastig om
dit ook te regelen. Het is wel mogelijk om als een soort dirigent op te treden en het proces te
waarborgen, waardoor de eigenaar dit niet hoeft te doen.”
Exploitatie

“Dit lijkt mij interessanter voor een ontwikkelaar. Een makelaar wil een courtage en niet
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gedurende de exploitatie geld ontvangen.”
Beheer

“Als je het beheer wil regelen gaat dit veel tijd kosten. Hier moet je dus tijd voor hebben en
de juiste personen.”

Kantorenmarkt Eindhoven
1.

Wat zijn positieve herontwikkelingen/transformaties in Eindhoven? En hoe komt dit?

“Een positieve herontwikkeling is een pand dat gevuld is en rendeert. Dit hangt samen met
een goede invulling van vraag en aanbod. Het is van groot belang dat je inspeelt op de
doelgroep die daadwerkelijk vraag heeft. Hierdoor kan je een pand vullen. Het belangrijkste
van een goede herontwikkeling of transformatie is een goed concept bedenken dat aansluit
in de markt.”
Hypotheses

Bedrijfsmakelaar

1.
De bedrijfsmakelaar kan naast zijn huidige activiteiten meer betekenen bij een
invulling van een leegstaand kantoor.
“Ja, de makelaar kan, mits hij daar de tijd voor heeft, meer betekenen. Hij kan mogelijk een
grotere rol innemen in advies.”
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2.
De bedrijfsmakelaar moet zich specialiseren in transformaties om betere adviezen te
geven, over mogelijkheden van een gebouw.
“Zelfde antwoord als de vorige hypothese. De bemiddelaar kan meer doen als hij daar tijd
voor heeft. Transformatie is een geval apart, hier moet je kennis van hebben.”
3.
De bedrijfsmakelaar moet bij een herontwikkeling betere adviezen geven aan de
eigenaar waar de markt naar vraagt.
“Eens, de bedrijfsmakelaar heeft de meeste kennis omtrent de vraag in de markt. Hij kan hier
uitstekend advies in geven.”
4.
Voor de bedrijfsmakelaar is een nieuw verdienmodel waarmee klanten langer
gebonden blijven interessant.
“Oneens, de courtage wordt niet gezien als probleem. De eigenaar wil dat het pand
verkocht of verhuurd wordt, thats it. Zolang het maar verhuurd of verkocht wordt, hoor je ze
niet klagen over de courtage.”
“Er zijn wel veel veranderingen op het gebied van courtages. Makelaars proberen ook
uurtarieven te rekenen of bepaalde fee’s.”
5.
De courtage die een bedrijfsmakelaar opstrijkt is niet altijd in verhouding met het
verzette werk, de markt vraagt om een verandering van het verdienmodel
“Nee dat ervaar ik niet, de markt vind dit prima. Zolang het maar verkocht/verhuurd wordt.
6.
De bedrijfsmakelaar zou ook beheer kunnen doen om een langere verbintenis aan te
gaan met de eigenaar.
“Dit is niet de corebusiness van de makelaar. Mochten er de juiste personen binnen het
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kantoor zijn en er is genoeg tijd, dan kan dit.”
7.
Het gebouw wordt in deze tijd tegen een lagere marktwaarde verkocht dan dat het
op de balans staat.
“Ja, vastgoedeigenaren schatten hun pand vaak te hoog in. Dit merk je ook in de huurprijs.
Huren zijn vaak te hoog, waardoor het pand leeg blijft staan.
Herontwikkeling/transformaties
1.
Turn-key projecten leiden tot meer geslaagde transformaties
“Dat wil ik niet direct stellen, maar ik denk wel dat turn-key projecten het proces
vereenvoudigen. Een goed concept is daarbij noodzakelijk zoals ik eerder in dit gesprek al
aangaf.”

2.
Als het totale project uitbesteed wordt dan is een lager rendement acceptabel voor
de vastgoedeigenaar
“Als het risico minder groot is, heeft de eigenaar een lager rendement over, dus ja.”
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3.
Als al deze werkzaamheden aan één partij (excl. gemeente) worden uitbesteed dan
bevordert dit de voortgang van projecten
“Ja, communicatie is altijd een groot probleem als je met veel partijen moet handelen.
Wanneer het uitbesteed wordt aan één partij kan je de communicatie strak houden.”
4.
Moeten banken nauwer betrokken worden bij een project om een financiering eerder
toe te staan?
“Ja, banken moeten vaak een ''go'' geven voor een herontwikkeling. Hierbij is het dus van
belang dat de banken hier in worden betrokken, nu geven banken nog te vaak een no-go.”
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8.7

Interviewanalyse Maas Makelaars

1. Proces bij kantorenleegstand

De kantorenmarkt is een redelijk gesloten markt. De ondernemingen die hier werken willen
zichzelf niet op de voorgrond hebben en komen niet graag in de publiciteit. Binnen deze
markt is er weinig transparantie er wordt er slecht gecommuniceerd. Het is een soort
vriendjespolitiek waarin vrienden elkaar kennis gunnen.
Wanneer een pand leeg staat zal de eigenaar dus met een standaard groep mensen
werken. Bij directe leegstand schakelt de vastgoedeigenaar een bemiddelaar in. Met behulp
van zijn expertise hoop hij zijn pand te verhuren. Verder maakt de eigenaar ook gebruik van
zijn eigen netwerk om het pand te verkopen.
Om een leegstaand kantoorpand te verhuren speelt uitstraling van het pand een belangrijke
rol. Het leegstaand kantoor moet meer opvallen en onderscheidend zijn. Met zo min mogelijk
kosten moet er geprobeerd worden om een pand zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het is
belangrijk om zo snel mogelijk een eerste huurder naar het pand te halen. Hierdoor komt er
leven in het pand en worden er sneller andere huurders geworven. Toch is er kans dat het
pand leeg blijft staan. Dit komt vaak door te hoge huurprijzen of verkoopprijzen. Als
bemiddelaar moet hier beter op worden gestuurd. De huurprijzen liggen vaak nog te hoog,
ze overstijgen de reële marktwaarde.
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Wanneer een pand lang leeg staat en niet verhuurd of verkocht wordt kan er gekeken
worden naar een mogelijke transformatie of herontwikkeling. Dit kan de eigenaar zelf doen
maar ook met andere partijen zoals ontwikkelaars. Banken hebben hierbij ook grote
zeggenschap. Het is belangrijk dat de banken, die financier zijn, meer betrokken worden bij
de herontwikkeling. Zij geven uiteindelijk een go of no-go.
2. Eisen vastgoedeigenaar

Een vastgoedeigenaar wil zoveel mogelijk rendement met weinig tijd. Het kan dus best zo zijn
dat een eigenaar ontzorgt wil worden in een aantal taken. Mogelijk is het voor een eigenaar
fijn als iemand namens hem dirigeert tijdens het proces. Communicatie met één partij maakt
het veel inzichtelijker en de vastgoedeigenaar heeft hierdoor minder zorgen. Het is misschien
zelfs aantrekkelijk om het volledig uit te besteden tegen een lager rendement, omdat de
eigenaar dan minder risico draagt.
De

meeste

vastgoedeigenaren

gebruiken

bij

leegstand

één

of

meerdere

kantoorbemiddelaars. Deze bemiddelaar moet ervoor zorgen dat er een huurder of koper
naar het pand wordt gehaald. Hier vraagt de kantoorbemiddelaar een bepaald courtage
voor. De courtage die de bemiddelaar vraagt aan de vastgoedeigenaar is geen probleem
binnen deze markt. De vastgoedeigenaar heeft geen moeite met de hoogte van dit
percentage mits het maar verhuurd of verkocht wordt. Als dat het geval is klagen zij niet. Dat
is echter huidig het probleem, er wordt minder verkocht. Er zijn wel veranderingen op gebied
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van courtages. Zo zijn er bemiddelaar die proberen uurtarieven te rekenen of betalingen met
fee’s.

3. Geslaagde herontwikkelingen en transformaties

Een herontwikkeling is geslaagd als een pand verhuurd is en rendabel is. Een succesvolle

herontwikkeling hangt samen met een goede invulling tussen vraag en aanbod. Het is van
groot belang dat het herontwikkelde pand inspeelt op de vraag in de markt. Welke
doelgroep heeft vraag naar een bepaald product. Hierdoor kan het pand gevuld worden.
Een concept bedenken met de juiste doelgroep is hierbij het belangrijkste voor een
succesvolle herontwikkeling of transformatie. Bij geslaagde herontwikkelingen komen turn-key
projecten vaak voor. Dit om het proces te vereenvoudigen.
4. Geoptimaliseerde rol kantoorbemiddelaar

Tijdens de crisis is er de kans om onderscheid te maken in de markt. Tijdens een crisis zijn er
problemen en problemen zijn er om opgelost te worden. De bemiddelaar kan zeker
verbeteren en onderscheidend zijn in de nieuwe markt. Het grootste probleem in de markt is
dat er veel aanbod is en weinig vraag. Veel bemiddelaars nemen daardoor veel panden in
de portefeuille. Hierdoor wordt hun portefeuille te groot. Dat heeft als gevolg dat niet elk
pand evenveel aandacht krijgt. Daarnaast staan veel panden tegen te hoge marktwaarde
in de verkoop. Er wordt een te hoge huurprijs of verkoopprijs gevraagd. Dit hoge bedrag
wordt vaak geëist door de eigenaar. Door deze hoge prijs worden panden niet verkocht of
verhuurd. De bemiddelaar moet proberen om deze hoge prijzen te blokkeren en er voor te
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zorgen dat de prijzen naar marktwaarde worden aangeboden. De bemiddelaar moet hierin
actiever zijn.

De bemiddelaar neemt een passieve houding in. Hij moet van passief naar proactief gaan
handelen. De bemiddelaar heeft veel kennis op gebied van marktwaarde en heeft veel
inzicht in vraag en aanbod op de markt. De bemiddelaar kan dus uitstekend advies geven
aan de vastgoedeigenaar. Dit advies kan natuurlijk ook gericht zijn op herontwikkelingen.
Daarbij is het voor de bemiddelaar slim om zich te verdiepen in bestemmingsplannen. Zodat
er ook advies gegeven kan worden op mogelijke transformaties naar andere bestemmingen.
Op het moment dat een kantoorpand leeg staat en volgens het bestemmingsplan mogen er
woningen staan in plaats van kantoren. Dan is dit mogelijk interessant voor een
vastgoedeigenaar om over te gaan tot transformatie. De bemiddelaar zou mogelijk een
concept kunnen ontwikkelen om te plaatsen in het leegstaande gebouw. Hierbij moet de
bemiddelaar opletten dat hij niet teveel taken op zich neemt.
De vastgoedeigenaar wil zo min mogelijk inspanning hebben en zo veel mogelijk renderen.
Misschien is het interessant om als bemiddelaar een rol in te nemen als dirigent, die handelt
tussen partijen waar mee samengewerkt wordt tijdens het leegstandsproces. Mits hij hier
genoeg tijd voor heeft. Tijd is kostbaar en hoe meer dingen een bemiddelaar moet doen hoe
lastiger alles wordt. Hij moet zijn hoofdtaken vooral niet gaan vergeten.
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Interview anonieme eigenaar

29-04-'15

1. Waarom heeft de vastgoedeigenaar een leegstaand kantoor?
1.
Wat voor soort vastgoed bezit u?
“Slechts enkele woningen, winkels, kantoren en garagebedrijven. Het merendeel bestaat uit
kantoren. Dit heeft is met de jaren zo gegroeid. Bij het verkopen van enkele autobedrijven
bleven er kantoren, die ernaast stonden, leeg staan. Vervolgens was het voor mij de keuze
om het geld op te bank te zetten of om verder te investeren. Het rendement op de bank is
namelijk veel lager dan in het vastgoed. Stenen houden daarbij altijd hun waarde.”
2.
Beschikt u over leegstaand vastgoed? Zo ja, ook over leegstaande kantoren?
“Ik heb relatief weinig leegstand. De leegstand is zo niet extreem dat het op mijn inkomsten
drukt. Ik heb één pand al zes jaar leeg staan, dit is een nieuwbouw pand. Dit heb ik
strategisch gekocht. Hier heb ik een aantal panden naast elkaar gekocht om hier iets te
ontwikkelen. Een deel is al ontwikkeld alleen dat pand staat nog leeg.”
3.
Wat zijn de grootste zorgen bij een leegstaande gebouw?
“Je moet kijken naar de totaliteit, in het vastgoed is een hoop fout gegaan. De bomen
groeiden tot de hemel, het kon niet op. Men bouwde maar. Een belegger was nogal snel
geïnteresseerd in een pand. Leegstand speelde vroeger nog niet zo’n grote rol. Afhankelijk
van de financiering. Tot een paar jaar geleden kon je financieren met 90% vreemd kapitaal
en 10% eigen vermogen. Banken wilden dit graag financieren, een gebouw had waarde.
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Maar aan een pand kan je verschillende waardes toekennen. Je hebt nieuwbouwwaarde,
verzekerde waarde, WOZ-waarde en marktwaarde. Wat is de waarde?”
“Waar het heel vaak fout gegaan is dat er dus teveel gefinancierd was. Op een gegeven
moment zeggen banken dat ze veel risico hebben door de leegstand. Onze verwachting
was dat het pand meer waard zou zijn omdat de nieuwbouwwaarde een hoger bedrag aan
gaf dan de gefinancierde waarde. Vandaag de dag moet je minimaal 50% EV investeren.
De banken werken totaal niet meer mee, ze zijn absoluut niet happig en zeer terughoudend.
Het lijkt erop dat ze het gewoon niet willen, te groot risico.”
“Het beleid dat nu gemaakt is in Den Haag door de politiek, is leidend. Zij zeggen dat het
eigen vermogen van de banken omhoog moet. Dit doen zij door minder te financieren en
minder risico te lopen. Dit is voor de economie erg slecht. Toch zijn er echt wel interessante
plannen waar een bank ook winst uit kan halen, maar toch ketsten zij dit soms af.”
“Daarnaast zijn de gemeenten een groot probleem. In Eindhoven gaat dit steeds beter en
stemmen zij in op bestemmingsplanwijzigingen. In regio Eindhoven gaat dit nog steeds
langzaam. De bestemming dat volgens de bestemming mag is totaal niet interessant. Hier
moeten gemeenten beter in sturen. Leegstand is nooit goed, voor niemand, niet voor de
gemeente, niet voor de bank, niet voor de eigenaar. Dus politiek Nederland wordt eens
wakker en denk eens positief mee met de ontwikkelingen in de markt. Maak ondernemers
zoals ik enthousiast.”
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4.
Welke kosten doen zich voor bij leegstand? En hoe hoog zijn deze kosten?
“Als een pand leeg staat genereer je geen huurinkomsten. Dit zijn natuurlijk de grootste
lasten. De standaard kosten blijven wel lopen.”
“Wat je nu veel ziet is dat makelaars al voordat een huurcontract is afgelopen gaan zoeken
naar een ander pand of gaan onderhandelen om minder te betalen, door het grote
aanbod. Dit heeft ook negatieve effecten voor je inkomsten.”
2. Wat doet de eigenaar om het gebouw weer te verhuren?
1.
Welk proces wordt gestart op het moment dan een gebouw leeg komt te staan?
“Als een pand leeg staat ga ik rustig met mijn twee makelaars om tafel zitten. Voor mij is het
zo dat mijn financieringslasten laag zijn. Waarschijnlijk ben ik daar een uitzondering in. Als het
leeg staat is dat jammer, het kost geld, maar het pand leidt er niks onder, stenen blijven
stenen. Ik ben niet zoals de gemiddelde eigenaar, ik financier alles zelf en leen weinig bij de
bank. Als mijn pand leeg staat hoef ik dus niet af te lossen enzovoort. Ik krijg alleen geen
huurinkomsten en heb kosten aan bijvoorbeeld onderhoud.”
“De concurrentie heeft het hierdoor moeilijk gemaakt om een pand nog te verhuren tegen
de verhuurprijs die ik voorheen vroeg. Omdat panden niet verhuurd worden gaan partijen
kortingen bieden. Bijvoorbeeld bij een 5-jarig huurcontract, het eerste jaar gratis. Hierdoor
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loop je 20% inkomsten mis. Door de kleine vraag en het grote aanbod gaan mensen hun
producten goedkoper aanbieden. Als de prijzen omlaag gaan, dan gaan de waardes van
de panden ook omlaag. Vervolgens komen de banken weer, die zeggen dan: ''Het pand is
minder waard geworden, stort maar bij''. Die centen zijn er niet en dan moet het weer
verkocht worden.”

2.
Hoe gaat u op zoek naar een nieuwe huurder? (zoeken, wachten op betere markt)
“Samen met een makelaar en wachten totdat er een huurder komt. Na 1 jaar leegstand ga
ik nog niet transformeren of herontwikkelen. Ik wacht meestal op een huurder. Mits dit te lang
duurt ga ik nadenken over bijvoorbeeld een transformatie.”
“Wat ik wel altijd doe is vooraf investeren. Een pand moet er goed uit zien om het te
verhuren. Klanten kunnen vaak niet door puin heen kijken of zien dat er een wandje weg
kan. Ik zorg er dus wel voor dat het bijvoorbeeld een likje verf krijgt, dat er een wandje wordt
verwijderd of juist units worden gemaakt. Dit wordt met de makelaar overlegd. Waar is nu
precies vraag naar? Vaak is het een kleine investering om het weer aantrekkelijk te maken.”
3.
Zijn er verbeteringsmogelijkheden mogelijk bij samenwerkende partijen?
“Nee, vind het prima zo. Over de makelaar ben ik tevreden. Zolang hij de vooruit geschoven
post is vind ik het prima. Ik zit ook nogal eens om tafel met een huurder om e.e.a. af te
ronden. Maar de makelaar regelt de rest. Uiteindelijk beslis ik want het pand is van mij. Ieder
heeft zijn eigen vak. Ik kan bijvoorbeeld mijn tuin ook zelf doen, hier doe ik een hele dag over
en een tuinman doet dit in 2 uur. Iedereen is goed in zijn eigen vak.”
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4.
Wat doet u op het moment dat een kantoor niet verhuurd wordt?
“Daar ben ik continu mee bezig. Hierbij denk ik ook aan transformaties. Dan loop ik vaak vast
bij de gemeente binnen voor de bestemmingsplannen. Ene bedrijf gaat eruit, een ander
bedrijf wil groeien maar dat bedrijf mag er niet in door de bestemming. Daar wordt ik echt
gek van. De politiek is echt stroperig.”
5.
Hoe pakt u dit aan, met welke partijen? (wat kosten deze partijen)
“Ik doe dit het liefste allemaal zelf. Of ik leg mijn oor te luister bij mijn kennis en vriendenkring.
Als iemand er meer verstand van heeft ben ik zeker niet te beroerd om erop af te stappen en
iemand anders het te laten doen. Ik werk het liefste met dezelfde partijen. ‘Never change a
winning team’. Ik ben een open iemand en ben altijd eerlijk naar mijn partijen. Ik wil een
indicatie hebben van de kosten, maar ik ga niet bij 10 verschillende partijen een aanvraag
leggen. Maar wil een transparant overzicht met de kosten en de uiteindelijke prijs. Inzicht in
de calculatie.”

6.
Hoe groot is de rol van de bank. Wij merken uit andere interviews dat de banken bij
herontwikkelingsplannen niet meewerken/meedenken?
“In het verleden groter dan nu. De banken word ik op dit moment niet goed van. De banken
zijn gewoon ambtenaren geworden, staan daar allemaal onder curatele. Banken nemen
totaal geen risico’s meer. Banken stellen zoveel eisen aan herontwikkelingen om uiteindelijk
een financiering te kunnen krijgen. Het is zo moeilijk om een creditlijntje over te zetten dat ik
me daar niet meer mee ga bemoeien. Ik ben een vrije ondernemer en die vrije ondernemer
moet de ruimte hebben om iets te kunnen ondernemen.”

g

7.
Welk rendement dient er behaald te worden op een gebouw? Na transformatie?
“Verschilt per pand. Vroeger werd er veel een BAR gehanteerd. Ik verkoop een pand en
koop een pand, zo haal ik bijvoorbeeld twee miljoen binnen voor die verkoop. Ik kan deze
twee miljoen op de bank zetten maar dan krijg ik maximaal 1 procent rente. Het is veel
interessanter om dit weer te investeren. Je kan kunst kopen, je kan aandelen kopen, maar je
kan het ook investeren in een pand. Welk risico neem je? Welk rendement wil je? Een
rendement van 4% is belachelijk weinig maar wel hoger dan bij de bank. Hier zit natuurlijk wel
risico aan maar je houdt wel een waarde.”
8.
Is het fijn als één partij een deel/volledige proces op zich neemt? Om de eigenaar te
ontzorgen?
“Je moet er als eigenaar volledig op zitten. Ik ben wat kleiner dus ik kan dat ook, hier heb ik
genoeg ervaring voor. ‘Het oog van de meester maakt het paard vet.’ Je moet er zelf
bovenop zitten. Je moet er zelf doorheen lopen en kijken wat wil ik hier anders zien, je moet
je er zelf ook thuis voelen, dan doen de klanten dat ook.
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3. Wat zijn de geslaagde/niet-geslaagde herontwikkelingen van leegstaande kantoren in
Eindhoven? En waarom?
1.
Welke projecten in Eindhoven zijn geslaagde herontwikkelingsprojecten? En wat zijn
hier de redenen van?
“Geen vaste redenen voor. Je moet als ondernemer kansen zien, kansen creëren. Je hebt
stukje geluk nodig en een goed plan. Dit is per locatie en per gebouw anders. Is het een
groot of klein gebouw? Goede omgeving? Je moet een analyse maken van de omgeving.
Als ondernemer moet je creatief zijn en samenwerken en brainstormen met andere partijen.
Hier vanuit ga je verder.”
4. Hypotheses
Proces:

1.
Een makelaar heeft meerwaarde in het proces bij leegstand, hij is de juiste persoon
met zijn netwerk om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder
“Ja.”
2.
De betalingswijze (courtage) van de kantoorbemiddelaars is niet meer van deze tijd
“Nee, dat is altijd iets. Courtage, hekelpunt bij de makelaars. In de goede tijden konden ze
dit makkelijk vragen. Tegenwoordig is het wat vrijer. Het ligt er ook aan of je vaak samen
werkt met dezelfde partij. En ook daarom is een reële markt ontstaan waar een discussie kan
ontstaat wat fair is, het moet ook eerlijk zijn. Je kunt als opdrachtgever zeggen; als je dit pand
nu, dat al 6 jaar leeg staat, binnen 1 jaar verhuurd krijg je dubbele courtage. Een bonus werkt
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altijd, maar je kan een bonus pas geven als het is gelukt. Winst kun je delen, verlies niet. Wat
wil je kwijt zijn aan een makelaar?”
“Als je al een langere tijd met een makelaar samen werkt heb je meer vertrouwen. Ik heb
een makelaar die heel transparant is en waarmee ik veel communiceer, dat is fijn. Bij een
courtagemodel krijg je pas betaald als iets is verkocht of verhuurd. Mijn makelaar schrijft elk
jaar op wat hij heeft gedaan en daar betaal ik hem ook een bepaald bedrag voor. Hij doet
natuurlijk ook niet werk voor niks. Transparant zijn is een pree.”
3.
Als een gebouw niet verhuurd wordt na een jaar ga ik denken aan alternatieven zoals
transformaties.
“Een jaar is kort. Transformatie is altijd goed, maar dan ga je een heel ander traject in. Ik ben
bij een jaar nog niet geneigd om te transformeren. Ik sta ook zeker open voor andere partijen
die iets in het pand willen ontwikkelen. Alleen zij vragen dan vaak een investering van de
eigenaar. Ik heb liever dat zij het pand dan volledig overkopen, als zij er dan toch zoveel
vertrouwen in hebben. Mee investeren door een ontwikkelaar is nog nooit gebeurd bij mij, ze
rekenen eerder met uurtje-factuurtje, uiteindelijk lukt het dan niet en loop ik risico. Koop het
maar gewoon.”

“Het transformeren van een pand kost heel veel geld. Dit verschilt natuurlijk per pand. Het
moet natuurlijk ook renderen. Als een pand kant en klaar 2 miljoen kost, wat moet het dan
opbrengen aan rendement?”
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4.
Het is beter als er een partij is die het ontwerp en realisatie volledig op zich neemt om
zo de faalkosten te verlagen.
“Ja, dat kan. Ligt heel erg aan het type van het gebouw. Het is ideaal als er een compleet
plan ligt en alles heel overzichtelijk is. Maar ik ben van mening dat het belangrijk is dat je er
als eigenaar dicht op moet zitten om het goed te laten verlopen.”
5.
De communicatie bij een leegstandsproces wordt verbeterd als er één partij handelt.
“Ik werk het liefste met één partij. Maar soms zie je dat er bijvoorbeeld samen wordt gewerkt
tussen twee partijen. Dit werkt niet goed. Ik moet dan bemiddelen tussen mijn bemiddelaars,
dat werkt niet. Eén partij lijkt me prima.”
6.
Als een partij alle taken op zich neemt is het interessant dat hij mede risico draagt in
de exploitatie.
“Ja, dit heb ik nog niet veel zien gebeuren. Ik heb nog liever dat zij het hele pand ineens
kopen.”
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8.9

Interviewanalyse anonieme eigenaar

1. Proces bij leegstand

Als een pand leeg komt te staan wordt er gebruikgemaakt van een of twee vaste
bemiddelaars, waarin de vastgoedeigenaar een groot vertrouwen in is. Vervolgens gaat
deze bemiddelaar op zoek naar een huurder voor het pand. De eigenaar wacht totdat er
een nieuwe huurder is gevonden. Over transformatie wordt pas nagedacht als het pand heel
lang leeg staat. Eén jaar is acceptabel. Een probleem voor eigenaren is dat er geen
huurinkomsten gegenereerd worden. Hierdoor verlagen veel verhuurders hun huurtarief of
geven zij bijvoorbeeld bij een 5-jarig huurcontract een jaar gratis huren. Daardoor loopt de
eigenaar 20% huurinkomsten mis. Door de verlaagde huur wordt het pand minder waard. Dat
heeft als gevolg dat het pand lager op de balans staat. De bank wil vervolgens extra geld
omdat hun inbreng (de lening) ten opzichte van de waarde is toegenomen.
Om het pand aantrekkelijk te maken kan er vooraf een investering worden gedaan. Hierdoor
ziet het pand er beter uit en is het voor de potentiële huurder makkelijker in te zien hoe het
pand eruit ziet. Met een kleine investering is dit al te behalen. Als het pand meer dan één
jaar leeg staat wordt er nagedacht over een grotere transformatie of herontwikkeling. Bij
transformatie wordt er door de eigenaar zelf gekeken naar mogelijke aanpassingen. Het is
ook mogelijk dat een ontwikkelaar dit doet. Als een ontwikkelaar het pand onder handen wil
nemen heeft de eigenaar het liefste dat hij het pand koopt. Mocht er toch een transformatie
worden gedaan, is het aannemelijk dat één partij zowel het ontwerp maakt als de realisatie
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doet. Dit om faalkosten te verminderen. Communiceren met één partij heeft een voorkeur,
zo hoeft de eigenaar niet tussen verschillende partijen te “bemiddelen”.
Het grootste probleem bij het proces van ontwikkelingen is dat banken niet veel vreemd
vermogen meer verstrekken. Als eigenaar moet er minimaal 50% eigen vermogen
geïnvesteerd worden. Een ondernemer moet de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen.
Banken nemen tegenwoordig te weinig risico waardoor de ondernemer niet meer goed kan
ondernemen. Dan is er nog de gemeente die de transformatie belemmert door het niet
meewerken aan bestemmingswijzigingen. Zij moeten juist meedenken in herontwikkelingen
en de ondernemers enthousiasmeren.
2. Eisen van de vastgoedeigenaar

De eigenaar stelt een aantal eisen aan het pand en aan de mogelijke transformatie. Een
eigenaar heeft vastgoed om rendement te halen uit huurinkomsten of door verkoop. Op het
moment dat er een pand wordt verkocht voor bijvoorbeeld twee miljoen kan dit bedrag op
de bank gezet worden. Op de bank wordt er een rendement van maximaal 1% behaald. Dit
is erg laag. Bij een investering is het van belang dat er meer winst gemaakt wordt dan de
rente op de bank. In de meeste situaties is 5% haalbaar. Dit is erg laag als dit vergeleken
wordt met rendementen van vroeger. Doordat er meer rendement gehaald kan worden uit
vastgoed dan uit een sparen bij een bank is het interessant om te investeren. Stenen houden
een bepaalde waarde.
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Bij samenwerkingen is het fijn als er gewerkt wordt met dezelfde partijen. Een goed proces
kan worden doorlopen als er transparant wordt gewerkt. Bij transparantie en vertrouwen kan
er als team goed gehandeld worden. “Never change a winning team.” Het is daardoor ook
niet nodig om bij tien verschillende aannemers bijvoorbeeld een aanvraag te doen. Bij één
of twee partijen is dit voldoende als zij een transparante calculatie doen. De samenwerking
kan worden verbeterd als meer taken door één partij worden gedaan, hierdoor zijn er minder
communicatiebronnen. Als een partij veel taken op zich neemt is het interessant als zij risico
dragen in de exploitatie, door bijvoorbeeld gedurende de jaren betaald te krijgen of mede
te investeren.

3. Geslaagde herontwikkelingen en transformaties

Er is geen rode lijn te zien in de aspecten die een herontwikkeling succesvol maakt. Een
ondernemer moet kansen creëren op de goede locaties. Daarbij is een juist concept een
pré. Toch verschilt dit per locatie en gebouw. Het is belangrijk dat er een analyse wordt
gemaakt van de omgeving. Samenwerken en brainstormen met andere partijen kan helpen
bij het verzinnen van een goed concept.
4. Geoptimaliseerde rol van de bemiddelaar

Een bemiddelaar heeft meerwaarde in het proces bij leegstand, hij is de juist persoon met zijn
netwerk om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder. De bemiddelaar moet optreden als
vooruitgeschoven post. Hij moet alles regelen voor de eigenaar. Wat er veel voorkomt in de
huidige markt is dat bemiddelaars bij aflopende huurcontracten klanten naar een ander
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pand willen halen. Hierdoor komen andere panden leeg te staan. Daarnaast proberen zij
lagere huren te regelen bij de eigenaar, waardoor alle prijzen lager worden. Als het pand
moeilijk te verhuren is, is het fijn als de bemiddelaar advies geeft. Hij kan advies geven zodat
het pand weer aantrekkelijk wordt. Door middel van een kleine investering kan het pand
weer aantrekkelijk worden voor een potentiële huurder.
Daarnaast is het mogelijk dat de bemiddelaar zich meer gaat bemoeien met een
transformatie. Hij kan advies geven op gebied van vraag in de markt. Ook is het fijn als een
partij zowel het ontwerp als de realisatie doet. Mogelijk kan de bemiddelaar zijn rol vergroten.
Communicatie met één partij is fijn als dat gedaan kan worden met iemand waar veel
vertrouwen in is.

In de goede tijden konden bemiddelaars een forse courtage vragen, tegenwoordig is dit
moeilijker geworden doordat er een reële markt is ontstaan. De bemiddelaar krijgt pas een
bedrag op het moment dat er een pand verkocht is. Soms lukt dit niet en heeft hij daarvoor
veel brochures opgesteld en andere randzaken, hier moet ook voor betaald worden. Als
bemiddelaars transparant zijn en laten zien wat hun taken zijn, is het fair om hun daar ook
naar te betalen. Als het pand dan verkocht is krijgen zij nog een percentage. Als een pand
bijvoorbeeld langer leeg staat en de bemiddelaar vindt een juiste huurder, is het voor een
eigenaar acceptabel om hem een bonus te geven.
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8.10 Interview Olga Jansen, ING Real Estate

01-05-'15

Algemeen

1.
Wat doet ING Real Estate?
“Wij zijn vastgoedfinancier, tweeledig. Wij hebben particuliere beleggers en corporate
cliënten, de laatste zijn pensioenfondsen of grote beleggers. Wij hebben vier regio kantoren
die heel het land bedienen: Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven. Vanuit Eindhoven
houden wij toezicht op het zuiden van Nederland. We treden ook nog internationaal op
maar dat baken ik nu af.”
“Wij financieren alles wat de particuliere belegger gefinancierd wenst te hebben, mits dit
voldoet aan onze policy. Winkels, kantoren, bedrijfsruimten en logistiek. Dat is de hoofdmoot.
Vooral in de belegging, niet in eindgebruikers. Wij zijn geen hypotheekverstrekkers. Het mag
wel zo zijn dat een eigenaar ook een deel huurt in het pand, maar dat mag dan maar 10
procent zijn, maximaal.”
2.
Waar bent u in gespecialiseerd?
“Ik ben relatiemanager van klanten (we hebben 7 relatiemanagers, 3 bedienen het segment
onder de 3 miljoen, en 4 boven de 3 miljoen) ik doe heel regio Zuid-Nederland. Ik houd
contacten met klanten, zorg dat de leningen worden verlengd, aanvragen die binnen
komen beoordeel ik. Daarna gaat dat het interne proces in.”

g
Proces bij leegstand

1.
Welke verandering is er te zien bij ING Real Estate sinds er veel kantoren leeg staan?
“Wij hebben daar onderzoek naar gedaan intern, waar zit het leegstandsrisico, welke
gebieden hebben dat met name? In Eindhoven hebben wij relatief weinig kantoren in de
portefeuille. Als ik kijk in mijn eigen portefeuille, heb ik ook niet veel leegstand op gebied van
kantoren.”

2.
Wat is de reden dat deze kantoren leeg staan?
“Bedrijven zijn kleiner geworden. Verder gaan zij op locaties zitten die beter zijn, bijvoorbeeld
stationslocaties of bij een snelweg. Ik denk dat de leegstand vooral komt doordat er teveel is
gebouwd. De varkenscyclus speelt hier een grote rol in.”
3.
Welk proces start de eigenaar bij de bank als hun kantoor leeg staat?
“Dat ligt een beetje aan de situatie. Als wij het aan zien komen wordt het ruim van tevoren
strak gemonitord. Stel er komt een kantoor leeg en wij weten dat al heel lang, zo’n 1,5 jaar
van tevoren. Dan wordt deze klant op de wachtlist gezet en wordt er per kwartaal gekeken
hoe ze ervoor staan. Hebben ze al een nieuwe huurder gevonden? Zijn er vorderingen? Moet
er een investering plaats vinden? Kan hij investeren? Het wordt allemaal vroegtijdig
gemonitord.”

“Wij ondersteunen hier niet in, dit moet de ondernemer zelf doen. Wij proberen wel deels
mee te denken, om leegstand te voorkomen. Op het moment dat hij geen huurpenning
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krijgt, kan hij ons niet betalen, gaat de waarde van het pand omlaag en de “lone to value”
omhoog en dat is voor ons nadelig.”
4.
Hoe sturen jullie op afwaardering/opnieuw taxeren van de kantoren?
“Een keer in de drie jaar worden alle panden opnieuw getaxeerd. We hebben onze eigen
taxateurs in dienst, die gaan bij alle panden langs. Die kijken naar verschillende aspecten om
te taxeren. Daarnaast wordt er per pand jaarlijks een re-pricer gedaan. Dit doet een
automatisch systeem. Hij waardeert per regio een pand. Zo kan het per regio verschillen of
een pand meer of minder waard wordt. “
“Als een pand minder waard wordt, wordt de lone to value t.o.v. de waarde groter. Je bent
ooit de financiering aan gegaan voor een miljoen, het pand is 1,5 miljoen waard. Dat is een
LTV van 65%. Maar als de waarde dan naar 1,3 miljoen gaat, gaat de LTV naar 80/85%. Ons
risico profiel is dan toegenomen, dat hebben we de afgelopen jaren veel gezien. Niet alleen
bij kantoren maar ook bij bedrijfsruimtes. Vervolgens ga ik de discussie met de klant aan.
Zolang de lening niet expireert en wij hebben niks afgesproken, kunnen we in de basis niet
zeggen dat de klant moet bijbetalen door de afwaardering. Wij voeren gesprekken zodat
uiteindelijk de klant bij betaalt, omdat wij als bank anders een te groot risico dragen door de
te grote LTV. Dit is de laatste 4 jaar veel voorgekomen, maar nu steeds minder.
Langzamerhand zijn we aan het uitbodemen.”
5.
Op welke aspecten letten jullie waardoor een klant een financiering krijgt? Waar
moet een ontwikkeling aan voldoen?
“Als een pand vol zit, bekijken wij het anders. Wat komt er aan huur binnen? Wat is het
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waard. En afhankelijk van de locatie financieren wij daar tussen de 60 en 70 procent.
Vroeger lagen die ratio’s hoger, mensen hoefden minder te investeren dan vandaag de
dag. Bij transformaties wordt er anders naar gekeken, dan gaan we goed kijken, wat komt
erin, is er al een huurder? In de basis zijn wij heel terughoudend in het verstrekken van
bouwfinanciering. In uitzonderlijke gevallen doen we dat, maar dat doen we pas als de klant
het eerst zelf voorschiet, dan regelen wij de exit.”
“Het belangrijkste aspect om te financieren is het vertrouwen in de klant. Verder is de locatie
en het concept dat er komt heel belangrijk. Soms weten wij dat een bepaalde bestemming
nooit gaat werken. Kijk hier door het raam, daar bij het station, staat al zolang een kantoor
leeg, al sinds dat het gebouwd is. Gaat dat ooit nog verhuurd worden aan bedrijven?
Appartementen is hier misschien wel interessant door de locatie, dan geloof ik er wel in. Het is
heel afhankelijk van de locatie en het concept dat er in komt.”
“We hadden laatst een transformatievraag in Utrecht. Van kantoren naar studio’s van 30 m2.
Dan is de vraag; is dat dan omdat het nu voldoet aan de huidige vraag, of bouw je zodat
het over 10 jaar ook nog interessant is? Verder kijken dan alleen een huurcontract van 10
jaar. Anders hebben wij over 10 jaar weer een leegstaand pand. Wij financieren niet alleen
nu maar in een pand dat er langer staat dan 10 jaar. Als je eenmaal een pand in de boeken
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hebt en je verkoop het niet, dan blijft het in de boeken. Daarbij speelt locatie een grote rol,
centrumlocaties zijn veel interessanter voor ons.”
6.
Hoe is de communicatie tussen de bank en eigenaar? Hoe sturen jullie bijvoorbeeld
op leegstand?
“Je moet open naar elkaar communiceren. Ik heb de afgelopen 4 jaar gecommuniceerd
met klanten en dit ging er niet altijd heel leuk aan toe. Wij willen terug in onze obligo en willen
dat klanten meer eigen vermogen investeren. Dat zijn vaak lastige gesprekken.”
7.
Waar zit dat probleem dan in? Eigenaren en ondernemers willen graag iets anders
maar worden toch belemmerd.
“Ja dat klopt, maar 9 van de 10 keer zitten wij met meer geld erin dan zij zelf. Wij hebben
onze ratio’s ook te verantwoorden aan onze aandeelhouders. Deze gesprekken lopen
gewoon goed als je open en eerlijk bent. Bij de ene duurt het langer dan de ander, maar we
komen er altijd uit.”

8.
Hoe erg is leegstand voor jullie?
“Dan doen wij er alles aan om nog ons geld te krijgen. Wij communiceren dan met de
eigenaar of ze nog geld “in een oude sok” hebben of nog onbelast onroerend goed
hebben, zodat wij nog geld krijgen. In het ergste geval wordt het pand bij intensief beheer
gedaan, dan wordt er gekeken of het in de toekomst nog geld kan opbrengen. Als dat niet
kan, gaan we naar recovery of het hersteld kan worden. Als dat niet kan gaan we met het
pand naar exit-strategie. In de tussentijd hebben wij dan een voorziening opgenomen. Dan
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wordt het pand op de veiling gezet. Dan zijn er al heel veel trajecten intern en met de klant
doorlopen, dat gebeurt niet heel vaak. Het kan zelfs ook zo zijn dat wij het pand overkopen
voor een laag tarief, om het vervolgens zelf te ontwikkelen, maar dat is niet onze
corebusiness.”

9.
Kunnen jullie een transformatie/herontwikkeling tegen gaan, omdat jullie bang zijn
dat het pand minder waard wordt?
“Dat zouden wij in theorie tegen kunnen gaan. Als het pand leeg staat en de eigenaar wil
transformeren, is er vaak een financieringsbehoefte. Of de klant moet zoveel geld hebben
dat zij het zelf doen, maar dan willen wij eerst dat hij ons een deel aflost. Er is een aantal
casussen waar niks anders gedaan kan worden dan transformeren waardoor wij als bank
mee moeten gaan. Wij zullen altijd met de klant meedenken wat de meest optimale situatie
is. We zouden niet zomaar toestemming geven als wij denken dat een transformatie niet
werkt. Het gaat vaak in overleg. We kunnen het natuurlijk niet tegenhouden als hij zelf
investeert en ons tegemoet komt.”
10.
Hebben jullie meer belang erbij als een pand meer waard wordt door transformatie?
“Ja, want dat komt er wel een kasstroom of een langdurige huurcontract.”
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Wel/niet geslaagde herontwikkelingen
1.
Hoe gaan jullie om met de verandering van de vroegere langdurige contracten naar
de huidige flexibele contracten?
“Voorheen keken wij heel erg naar huurcontracten. Als je huurcontract 3 jaar was, kreeg je
ook een financiering van 3 jaar. Nu zien wij dat al onze leningen korter worden. Je kan wel
zeggen dat je 3 jaar financiert, maar stel de huurder zegt na 2 jaar op, dan komen wij ook
niet zo snel van de lening af, anders was er wel een huurder voor. We geven iemand een
financiering van 5 jaar, wetend dat er huurcontracten aflopen na 3 jaar. We weten dat de
huurders in het pand door de flexibele contracten echt niet allemaal na 3 jaar opzeggen, de
ene gaat na 1 jaar en de ander blijft er veel langer. Daar zit toch een verschil in. Na 3 jaar
bouwen we een aflossingsvoorziening in. Na 3 jaar kijken we hoe het staat, wat is de LTV, hoe
staat de kasstroom? We kijken nu veel meer naar de panden en houden het meer in de
gaten.”

2.
Is de voorkeur nog steeds een huurcontract van 1 gebruiker?
“Het liefst hebben wij een spreiding van verschillende huurders. Eén huurder kan natuurlijk
gemakkelijk ineens opzeggen en dan sta je met volledige leegstand. Als je bijvoorbeeld drie
huurders hebt waarvan de ene er zes jaar inzit, de andere acht en de andere negen, dan
heb je een spreiding van je huurders en het risico. Dat is beter. Als er nog meer huurders
inkomen, is dat ook prima. Dat moet alleen goed gemonitord worden. We kijken dan naar
de eigenaar, kan hij deze administratie goed aan?”
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3.
Vroeger kreeg je bijvoorbeeld 90% vreemd vermogen. Tegenwoordig, 50%. Hoe ziet
dit in de toekomst eruit?
“Onze policy ligt tussen de 60 en 70 procent. Bij echt top vastgoed, kunnen we naar 75%
gaan. Wat wij ook merken is dat vroeger elke belegger maximaal een vreemd vermogen
wilde van 80 tot 95%. Je ziet het besef nu ook bij klanten dat zij weten dat ze zelf moeten
investeren. Dit zorgt voor makkelijker zaken doen. De eigenaar wil het hefboomeffect en wij
willen het net andersom.”

Eisen van de vastgoedeigenaar
1.
Vastgoedeigenaren stellen bepaalde eisen aan hun gebouwen. Zij willen dat het
rendabel is en zo min mogelijk risico heeft. Toch wordt het door banken niet gefinancierd.
Waardoor komt deze tegenstrijdigheid?
“Dat heeft meer te maken met de filosofie die wij als ING hebben. Wij kijken anders naar een
plan voor transformatie dan de eigenaar. Een eigenaar/belegger is optimistisch en een bank
is risicomijdend. Ik steek er zoveel geld in als bank, krijg ik dit wel terug? Wij krijgen heel veel
aanvragen en wijzen heel veel af. Dit heeft puur met het onroerend goed te maken of de
identiteit van de CV (commanditaire vennootschap). Wij doen veel met CV’s. Bij een CV
constructie bij een pand met één huurder en de huurder gaat weg. Dan hebben wij een
groot probleem, omdat er veel partijen dan uit de CV stappen. Dan zijn er altijd een paar
partijen die er dan nog geld insteken om het op te knappen. Maar als zij dat niet doen, dan
zitten wij met onze handen in ons haar.”
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2.
Stelt de bank hogere verwachtingen dan een eigenaar?
“Ja dat klopt, wij kijken door een zwarte bril en een ondernemer door een roze bril. Ik ben
relatiemanager dus ik wil de klant tegenmoet komen maar ik moet het goed doen voor de
bank en daar zit een spanningsveld. Ik moet voldoen aan het beleid van ING. De
ondernemer is altijd positiever dan de bank, dat is ook niet erg.”
3.
Hebben jullie veel problemen met de gemeente?
“Wij hebben geen contact met de gemeente. Dit heeft de ondernemer wel. Wij komen pas
in een wat later stadium, als alles al is geregeld. De gemeente heeft transformaties
makkelijker gemaakt door de crisiswet.”
Geoptimaliseerde rol bemiddelaar
1.
Kan de bemiddelaar iets betekenen bij de bank? Meer advies over
herontwikkelingen?
“Er zijn klanten die mensen(bemiddelaars) die namens de eigenaar een rol innemen, maar
dit zie je weinig. Meestal zit je toch echt met de eigenaren om tafel. Ik kan hier moeilijk
antwoord op geven.”
2.
Is er verbetering mogelijk in de communicatie met de vastgoedeigenaar?
“De communicatie loopt per eigenaar verschillend. Het is van groot belang dat er goed
overleg is tussen de bank en de klant. Dit verschilt per klant en er is geen specifieke
verbetering te zien.”

g
Hypotheses

1.
Een werkplekconcept geeft minder afbreukrisico, toch is dit geen reden voor de bank
om mee te investeren. (''De spreiding van de huurcontracten verlaagd het risico. Toch vinden
banken dit nog een beetje eng.'')
“In het begin durfden wij hier inderdaad weinig in mee te gaan. Het heeft zich inmiddels
bewezen en nu zijn wij meer bereid om ook hier in te financieren.”
2.
Banken zijn nog steeds op zoek naar langdurige contracten.
“Dat doen wij ook, maar we weten dat niemand meer langdurige contracten tekent, zeker
niet van 10 jaar. Die vraag is gewoon verminderd. De gemiddelde looptijden van
huurcontracten zijn omlaag gegaan. Het huurcontract en de waarde van het pand hebben
vaak met elkaar te maken. Ik ben van mening dat de locatie een grotere rol speelt. Als een
partij 'x' hier weg gaat, staan partij 'y' en 'z klaar. Dat is belangrijker dan het huurcontract. Is er
snel een andere huurder mogelijk als 'x' niet door gaat? Hoe flexibeler het in de markt is, hoe
interessanter het is. Alternatieve wendbaarheid!”
3.
Is het mogelijk om de lening tijdelijk stop te zetten op het moment dat een eigenaar
wil transformeren? Omdat de lening op zijn cashflow drukt.
“Ja dat is mogelijk, de aflossing kan stop worden gezet maar de rente blijft door lopen. Als je
dit goed communiceert en wij het er mee eens zijn, en er vertrouwen in hebben, kunnen wij
dit toe staan. We willen pure bewijzen zien dat het gaat werken voordat we investeren. Wij
zijn terughoudend.”
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8.11 Interviewanalyse ING Real Estate
1. Proces bij leegstand

Voordat een pand leeg staat worden er al voorzorgmaatregelen genomen. Anderhalf jaar
voor het aflopen van een huurcontract neemt de bank contact op met de eigenaar. Hier
wordt gekeken naar het verdere verloop van het pand. Wat gaat er gebeuren als het pand
leeg staat? Er wordt vervolgens per kwartaal bekeken of er een huurder is gevonden en of er
een investering plaats moet vinden. Daarnaast wordt één keer in de drie jaar een taxatie
gedaan van het pand. Dit om de waarde van het pand naar de huidige marktwaarde te
taxeren.

Op het moment dat een pand leeg staat brengt dat de bank in de problemen. Wanneer er
geen huurinkomsten gegenereerd worden, wordt de waarde van het pand lager. Door deze
waardedaling is het percentage vreemd vermogen ten opzichte van de waarde van het
pand gestegen. Als deze LTV (lone to value) stijgt wil de bank dat de eigenaar van het pand
een deel terugbetaald aan de bank zodat deze LTV weer daalt. Dit wordt in goed overleg
gedaan. Heeft de eigenaar nog een andere cashflow waar inkomsten uit gegenereerd
worden of heeft hij nog geld in een spreekwoordelijke oude sok liggen? De bank ondersteunt
de eigenaar niet in advies.
Bij mogelijke transformaties wordt er samen met de initiatiefnemer gekeken naar de
mogelijkheden en wordt er gekozen of er een lening wordt verstrekt. Als er een
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financieringsbehoefte is kan de bank een mogelijke transformatie tegen houden. Als de
eigenaar dit niet heeft is de transformatie moelijker tegen te gaan. Om de eigenaar
tegemoet te komen zodat deze makkelijker kan investeren, kan er tijdelijk voor gekozen
worden om de aflossing stop te zetten. Hiervoor moet er wel vertrouwen zijn in de eigenaar
en het concept. Daarnaast dienen er goede afspraken gemaakt te worden.
2. Eisen van de bank

De grootste zorg van de bank is dat de waarde van het pand daalt doordat er geen huurder
in het pand zit. Hierdoor wordt de waarde lager en stijgt de LTV. Daardoor is het percentage
van het vreemd vermogen gestegen. In overleg met de eigenaar wordt er gekeken wat de
eigenaar moet betalen zodat deze LTV daalt. Dit is een van de eisen bij leegstand.
Als een eigenaar wil herontwikkelen vraagt hij in de meeste gevallen een bouwfinanciering
aan. Daarbij wordt er gekeken naar het concept dat in het pand komt. Komen er
bijvoorbeeld studio’s, appartementen of een nieuwe kantoorinvulling? Daarnaast wordt er
gekeken of er al een huurder is gevonden en of er al overeenkomsten en huurcontracten
ondertekend zijn. Verder speelt locatie een hele grote rol. In regio’s waar totaal geen
vertrouwen is in een herontwikkeling verstrekt de bank geen lening. Ook is de transparantie
en het vertrouwen van de eigenaar een belangrijke eis. De bank moet vertrouwen hebben in
de eigenaar en het geloof hebben dat de herontwikkeling gaat werken. Als het een over
van deze dingen niet beschikt, kan de bank ervoor kiezen dat er geen bouwfinanciering
wordt gegeven. In goed overleg met de bank is het mogelijk dat de aflossing van de lening
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tijdelijk stil wordt gezet. Hierdoor heeft de eigenaar de ruimte om dat bedrag te investeren in
zijn pand. De aflossing kan tijdelijk stop gezet worden maar de rente blijft wel altijd doorlopen.
Een van de belangrijkste eisen is de flexibiliteit van het pand/concept. Het is relatief
eenvoudig om een pand te verhuren voor meerdere jaren. Maar wat gebeurt er na die
huurperiode? Staat het pand dan leeg of is er nagedacht over een invulling. Als dat er niet is,
dan zal de lening ook niet doorgaan.
Voorheen werd er vooral gekeken naar langdurige huurcontracten. Door de veranderingen
in de markt wordt er steeds meer gewerkt met flexibele huurcontracten. Als een huurcontract
drie jaar duurde, kreeg men ook een financiering van 3 jaar. Nu worden alle leningen korter.
Tegenwoordig

worden

er

financieringen

van

vijf

jaar

gegeven,

wetende

dat

er

huurcontracten aflopen na drie jaar in een pand. Bij flexibele contracten is het meestal zodat
de huurders na drie jaar echt niet weg gaan. Hierdoor durft de bank een langere lening te
verstrekken. Terwijl de banken vroeger juist het liefste een vaste huurder hadden voor een
aantal jaren. Zijn zij nu meer tevreden bij een spreiding van de huurders. Werkplekconcepten
zijn hierbij ook acceptabel geworden. Vroeger waren banken hier bang voor, maar de
huidige markt heeft bewezen dat het werkt. Bij een lening wordt er verwacht dat een klant
30% tot 40% eigen vermogen investeert. Bij echt topvastgoed wordt er nog wel eens
overwogen om 75% te investeren als bank. Dit komt niet vaak meer voor. De banken moeten
terug in hun obligo, zij hebben teveel vreemd vermogen verschaft de afgelopen jaren.

g

3. Kernaspecten geslaagde herontwikkelingen

Een goed concept op de goede locatie, waarbij is gekeken naar een langere
huurovereenkomst dan tien jaar. Het moet langer dan tien jaar kunnen renderen. Wat
gebeurt er met het pand als een huurder er na tien jaar uit gaat? Wie huurt er dan? Als dit
allemaal bekend is, dan is de kans groter op een succesvolle herontwikkeling. De kans dat de
bank een lening verstrekt wordt dan ook groter.
4. Geoptimaliseerde rol van de bemiddelaar

De eigenaar zit direct bij de bank aan tafel. Een bemiddelaar komt er heel af en toe bij zitten
voor advies, maar dat gebeurt zelden. Een bank staat niet in direct contact met de
bemiddelaars, hierdoor ziet de bank niet zoveel verbetermogelijkheden. De bemiddelaar is
wel de juiste persoon die advies kan geven over de vraag in de markt.
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8.12 Interview Bert Walenberg, Cingelshouck B.V.

04-05-'15

Waarom heeft de vastgoedeigenaar een leegstaand kantoor?

1.
Wat voor soort vastgoed bezit u?
''Voornamelijk commercieel vastgoed. Daarnaast ook nog een aantal woningen. Het
commercieel vastgoed bestaat voor het grootste deel uit kantoren en winkels. In het
verleden heb ik ook bedrijfshallen gehad. Deze zaten in een portefeuille waarvan wij
grootaandeelhouder waren. De andere grootaandeelhouder heeft deze laatst allemaal
overgenomen.''

2.
Beschikt u over leegstaand vastgoed? Zo ja, ook over leegstaande kantoren?
''Nee op dit moment heb ik niet veel leegstand. Er zijn wel een paar vierkante meters die nog
verhuurd moeten worden. Een voorbeeld daarvan is Stadspoort. Daar staat op dit moment
een winkel in de plint leeg en op de bovenste verdieping een aantal kantoormeters.''
3.
Wat zijn de redenen dat de kantoren leeg staan?
''Dit ligt voornamelijk aan de markt. Er is een groot aanbod en daardoor worden huurders
kritisch. Het vertrek van huurders is soms niet te vermijden en het vinden van een nieuwe
huurder gaat ook niet meer vanzelfsprekend.''
4.
Wat zijn de grootste zorgen bij een leegstaand gebouw?
''Natuurlijk zijn dit de kosten van het gebouw die doorlopen ook al zijn er geen inkomsten
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meer. Daarnaast zijn er ook wel voorbeelden waarbij een pand was gekraakt. Het is dan heel
lastig om die krakers er uit te krijgen en het gebouw kan hierdoor schade oplopen. Als een
gebouw lang leeg staat kan dit effect hebben op de omgeving en mede daardoor wordt
het gebouw minder waard.''
5.
Welke kosten doen zich voor bij leegstand?
''Als het gebouw leeg staat, dan zijn er geen huurinkomsten. De verzekering van het gebouw
blijft wel geld kosten. Verschillende belastingen blijven ook gewoon doorlopen. Wanneer het
gebouw gefinancierd is met geld van een bank, dan moet er ook nog rente en aflossing
worden betaald.''

6.
Heeft u gebouwen moeten afwaarderen? Wat was hier de reden van?
''Ja, door de jaren heen is de vraag naar huurders gedaald. Het grote aanbod heeft effect
op het gebouw. De bank zal er uiteindelijk op sturen dat het gebouw lager wordt getaxeerd.
Als de hypotheek daardoor onder water komt, dan kan het zijn dat de bank vraagt om een
extra aflossing.''

Wat doet de eigenaar om het gebouw weer te verhuren?
1.
Welk proces wordt gestart op het moment dan een gebouw leeg komt te staan?
''Als bekend is dat een ruimte leeg komt te staan dan wordt er een makelaar ingeschakeld.
Dit kunnen er ook meerdere zijn.''
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2.
Hoe gaat u op zoek naar een nieuwe huurder? (zoeken, wachten op betere markt)
Meestal wordt gewacht totdat een makelaar een geschikte huurder vindt. Als dit te lang
duurt dan probeer ik het via een andere makelaar. Als het gebouw al geruime tijd leeg staat,
dan ga ik denken aan een investering in de vorm van onderhoud, herontwikkeling of
transformatie.''
3.

Met welke partijen werkt u samen om het verhuren van het leegstaande kantoor te

bevorderen? Met bijvoorbeeld een bemiddelaar, ontwikkelaar, beheerder, adviseur?
''In eerste instantie altijd een makelaar. Pas als het gebouw langer leeg staat, dan laat ik er
derde partijen naar kijken. Dit kan dan bijvoorbeeld een ontwikkelaar zijn. Daarnaast heeft
de Fontys Hogeschool een keer een casus aan leerlingen gegeven van Stadspoort. Zij
hebben verschillende plannen en visies daarop losgelaten.''
3.
Zijn er verbetermogelijkheden bij de makelaar?
“Het is erg belangrijk dat makelaars transparant zijn. Het is vaak niet duidelijk hoeveel
aandacht de makelaar besteedt aan jouw pand. De portefeuille van makelaars kan
tegenwoordig ook erg groot zijn. De courtagemodellen zijn ook gebaseerd op langdurige
huurcontracten. Deze worden niet veel meer afgesloten en daarom vragen veel makelaars
een startbedrag voor verschillende werkzaamheden. Ik snap dat zij willen veranderen.''
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4.
Ligt het aan de makelaar of aan de markt dat een ruimte moeilijker wordt verhuurd?
''Ik denk dat dit voornamelijk aan de markt ligt.''
5.
Wat ziet u graag verbeteren in het proces bij leegstand?
''De samenwerking met de gemeente mag nog beter. De gemeente houdt veel projecten
tegen. Dit gaat wel steeds beter, zoals de bestemming voor het monumentale gebouw van
Stadspoort.''

6.
Wat doet u op het moment dat een kantoor niet verhuurd wordt?
''Met een marktonderzoek ga je kijken wat een geschikte doelgroep is. Daarbij vraag ik
mogelijk om advies bij verschillende partijen. Uiteindelijk kan er een ontwikkelaar benaderd
worden. Het is dan wel noodzakelijk dat er geld is om te investeren, de banken nemen geen
grote risico's.''

7.
Staat u open voor een transformatie van een gebouw, als er bijvoorbeeld geen
huurders worden gevonden? Hoelang moet een gebouw dan leeg staan?
''Stadspoort stond al vier jaar leeg. Het ligt ook aan de locatie en aan het gebouw zelf. Het
ene pand is daardoor interessanter om te herontwikkelen dan het andere.''
8.
Wanneer staat u open voor transformatie? Investeert u zelf, samen of zoekt u een
andere partij die ontwikkelt in het gebouw?
''Het is interessant om niet de gehele investering zelf te doen. Als een andere partij mede
risico draagt, dan zal die partij er ook hard voor werken. Deze constructie is bij Stadspoort
toegepast en is daar succesvol geweest.''
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9.
Hoe groot is de rol van de bank. Wij merken uit andere interviews dat de banken bij
herontwikkelingsplannen niet altijd meewerken/meedenken?
''De bank is in veel gevallen van groot belang. De slagingskans van een project is vaak mede
afhankelijk of de lening door de bank wordt verstrekt of niet. De communicatie met de bank
is erg belangrijk en plannen worden in samenspraak gedaan. Door goed contact te houden
kan het vertrouwen groeien.''
10.
Welk rendement dient er behaald te worden op een investering? Na transformatie?
''Vaak wordt er gerekend met een rendement van 4 a 5%. Die tijden van vroeger komen
nooit meer terug en we moeten tevreden zijn met minder. Het rendement bij een bank is nog
lager dan bij een investering. Bij een investering loop je wel risico maar het rendement kan
wel veel hoger zijn.''
11.
Is het fijn als één partij een deel/volledige proces op zich neemt om de eigenaar te
ontzorgen?
''Ja. Als deze partij het vertrouwen krijgt dan is het fijn om ontzorgt te worden.''

Wat zijn de geslaagde/niet-geslaagde herontwikkelingen van leegstaande kantoren
in Eindhoven? En waarom?
1.
Welke projecten in Eindhoven zijn geslaagde herontwikkelingen en wat zijn hier de
redenen van?
'De witte dame is een mooi voorbeeld. Het karakteristieke gebouw van Philips is
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herontwikkeld tot kantoorruimtes. Op voorhand waren er al meerdere grote partijen bekend
die ruimtes af zouden nemen. Daar zaten wel een paar gesubsidieerde instanties bij die niet
de hoofdprijs kunnen betalen. ''
''Ook bij Stadspoort is de samenwerking goed verlopen. In het gebouw hebben al meerdere
functies gezeten. Nu zijn het expat woningen geworden. Er moet gekeken worden welke
voorzieningen nodig zijn voor de doelgroep. Parkeren in het centrum is een probleem voor
kantoren, voor werknemers die vanuit het buitenland naar Eindhoven komen is het wel een
geschikte locatie.''

''In het centrum van Eindhoven zijn ook ruimtes boven winkels ingericht tot woningen.
Voorheen hadden winkels daar nog opslag of een kantine. Deze verandering leidt er toe dat
de stad 's avonds niet meer uitgestorven is.''
Hypotheses

1.
Een makelaar heeft meerwaarde in het proces bij leegstand, hij is de juiste persoon
met zijn netwerk om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder
''Ja, in de meeste gevallen is het de makelaar die een huurder vindt.''
2.
De betalingswijze (courtage) van de kantoorbemiddelaars is niet meer van deze tijd
''Ja, het is een markt die verandert. Flexibele huurcontracten komen steeds vaker voor. De
courtage leidt er toe dat ze alleen betaald krijgen bij een transactie. Ik snap wel dat ze een
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factuur sturen voor bijvoorbeeld een brochure. Een verbetering kan bijvoorbeeld zijn dat ze
bij een verhuur per jaar betaald krijgen. Zij dragen dan leegstandrisico en moeten nieuwe
huurders vinden om het volledige bedrag te krijgen.''
3.
Als een bemiddelaar geen huurder/ontwikkelaar kan vinden, moet hij
meedenken/meewerken aan bijvoorbeeld transformaties of herontwikkelingen
''Ja, ze mogen mee denken en advies geven. Het is niet altijd noodzakelijk.''
4.
Als een gebouw niet verhuurd wordt na een jaar ga ik denken aan alternatieven zoals
transformaties.
''Ja maar dat ligt wel aan het pand en de locatie. Een klein winkeltje in de plint van
Stadspoort staat leeg. Door de slechte markt is er geen andere huurder. Met de kleine
oppervlakte en de locatie zijn er niet veel andere bestemmingen geschikt.''
5.
Bij leegstand laat ik mij adviseren over mogelijke herontwikkeling en transformaties.
''We doen zoveel mogelijk zelf. We huren niet specifiek een adviseur in, maar advies is
natuurlijk altijd welkom.''
6.
Bij een plan om te transformeren/herontwikkelen laat ik een derde partij het ontwerp
maken.
''Ja.''
7.
''Ja.''

Ik besteed de realisatie van het project uit.
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8.
Het is beter als er een partij is die het ontwerp en realisatie volledig op zich neemt om
zo de faalkosten te verlagen.
''Eens, het is wel wenselijk dat de ontwerper het bouwtoezicht houdt. Bij een project is de
realisatie door een derde partij gedaan. De architect van de ontwerpende partij heeft toen
het bouwtoezicht gedaan.''

9.
De communicatie bij een leegstandsproces wordt verbeterd als er één partij handelt.
''Nee, dit gebeurt meestal met meerdere partijen. De communicatie verloopt nooit via één
partij. Er zijn vaak meerdere makelaars en andere werken worden uitbesteed aan een bedrijf
die dat beter kan.''

10.
Als eigenaar zijnde, communiceer ik het liefste met 1 partij die verantwoordelijk is
voor het gehele project.
''Ja, ontzorgen door een betrouwbare partij is wenselijk.''
11.
Als eigenaar regel ik het liefst het beheer en de administratie zelf.
''Nee, meestal besteed ik dit uit.''
12.
Het transformeren naar een eerder geslaagd concept met een lager risico is
interessanter dan een nieuw concept.
''Ja, de markt staat er nog niet heel goed voor. Grote risico's nemen is niet wenselijk.''
13.
De communicatie met banken moet beter bij transformatie en herontwikkeling.
'' Deze moeten niet beter maar de communicatie moet wel op peil gehouden worden.
Vertrouwen is erg belangrijk.''
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14.
Als één partij de bemiddeling, het ontwerp en de realisatie ineen neemt verbeterd dit
het proces en ontzorgt dit de vastgoedeigenaar.
''Ja.''
15.
Als een partij alle taken op zich neemt is het interessant dat hij mede risico draagt in
de exploitatie.
''Ja, hierdoor creëer je meer vertrouwen en wordt het risico verlaagd.''
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8.13 Interviewanalyse Cingelshouck B.V.
1. Proces dat wordt ingezet bij leegstand

Als een gebouw leeg komt te staan, genereert de eigenaar geen huurinkomsten over dit
gebouw. Terwijl de verschillende belastingen wel doorlopen. Wanneer het gebouw
gefinancierd is door een bank blijft er bij leegstand ook de aflossing en de lening lopen. Hoe
langer het pand leeg staat hoe slechter het wordt. Naast de kasstroom heeft het ook
gevolgen voor de omgeving en voor het gebouw zelf. Zo kan het zijn dat leegstaande
panden gekraakt worden. Daarnaast wordt door leegstand het pand minder waard.
Hierdoor wil de bank dat er weer extra afgelost wordt.
Om dit te voorkomen worden er bij leegstand, of net voordat een pand leeg komt te staan,
één of meer bemiddelaars ingeschakeld. Als er een bemiddelaar is gevonden wordt er in de
meeste gevallen gewacht totdat de bemiddelaar een geschikte huurder heeft gevonden.
Naast de bemiddelaar wordt er ook in het netwerk van de eigenaar gelobbyd. Als het
gebouw te lang leeg staat wordt er nagedacht over een mogelijke investering in de vorm
van onderhoud, herontwikkeling of transformatie. Een voorbeeld hiervan is Stadspoort aan
de Keizersgracht, dit pand stond zelfs 4 jaar leeg voordat hier een herontwikkeling plaats
vond. Voor deze herontwikkeling zijn al een aantal plannen bedacht. Als het pand te lang
leeg staat wordt er marktonderzoek gedaan, bij welke doelgroep is er vraag naar een
bepaald product? Daarbij wordt advies gevraagd aan verschillende partijen. Uiteindelijk is bij
Stadspoort in samenwerking met een ontwikkelaar een plan bedacht en uitgewerkt, met
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succes. Bij een investering is het noodzakelijk dat er geld is. Banken nemen tegenwoordig niet
veel risico dus het is van belang dat de eigenaar zelf ook geld heeft om te investeren.
2. Eisen van de vastgoedeigenaar

De grootste zorg bij een leegstaand pand is het niet genereren van inkomsten. Om dit te
voorkomen wordt er een plan bedacht om wel inkomsten te genereren. Bij herontwikkelingen
speelt locatie een grote rol. Het ene pand is door de locatie interessanter om te
herontwikkelen dan het andere. Bij herontwikkelingen wordt tegenwoordig gerekend met
een rendement van vier á vijf procent. Dit is veel minder dan vroeger. De tijden van vroeger
komen nooit meer terug en eigenaren moeten tevreden zijn met een lager rendement. Als
men geld op de bank zet wordt er nog minder rendement gemaakt, dit is natuurlijk wel
minder risicovol. De slagingskans van een project is vaak mede afhankelijk of de lening van
de bank wordt verstrekt of niet. De communicatie met de bank is erg belangrijk en plannen
worden in samenspraak maakt. Door goed contact te houden kan het vertrouwen groeien.
Als er dan een investering gedaan wordt is het natuurlijk interessant als deze investering wordt
gedeeld met een andere partij. Hierdoor loopt de eigenaar minder risico. Dit kan
bijvoorbeeld met een ontwikkelaar. Als deze ontwikkelaar ook risico draagt en het
vertrouwen heeft van de eigenaar is het interessant om deze partij meer taken te laten
uitvoeren om zo de eigenaar meer te ontzorgen.
Daarnaast is een eerder bewezen concept met een lager risico interessanter dan een nieuw
concept, ook al is het rendement dan lager. Bij het ontwikkelen van een nieuw plan in een
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leegstaand pand wordt er gebruikgemaakt van een partij die het ontwerp maakt en een
partij die de realisatie doet. Het is hierbij wenselijk dat dit gedaan wordt door één partij. De
ontwerper kan hierbij ook toezicht houden op de bouw. Dit verbeterd de communicatie
tussen de partijen. Hierbij is wel van belang dat dit gedaan wordt door een betrouwbare
partij. De vastgoedeigenaar wordt hierdoor extra ontzorgt, omdat hij maar met één partij
hoeft te communiceren. Verder worden taken als beheer en administratie uitbesteed aan
derden. Stel een partij neemt meerdere taken op zich, zoals bovenstaand vernoemd, is het
interessant dat deze partij mede risico draagt in de investering. Hierdoor wordt er een groter
vertrouwen gecreëerd door deze partij en een lager risico voor de eigenaar.
3. Kernaspecten geslaagde herontwikkelingen

Een geslaagde herontwikkeling in Eindhoven is de Witte Dame. Hier is een oud Philips pand
herontwikkeld. Voordat de herontwikkeling gedaan werd, was er op voorhand al bekend dat
er meerdere grote partijen ruimtes zouden afnemen. Hierdoor was er zekerheid en kon er met
minder risico geïnvesteerd worden. Daarnaast is het bij herontwikkelingen van groot belang
dat de samenwerking tussen eigenaar, bemiddelaar, ontwikkelaar enzovoort goed is. Een
transparante en vertrouwde samenwerking is hierbij genoodzaakt. Verder moet er goed
marktonderzoek gedaan worden. Welke doelgroep heeft vraag naar bijvoorbeeld
kantoorruimte of woonruimte? Hier moet op worden ingespeeld. Welke voorzieningen heeft
deze doelgroep nodig en wat wordt er toegevoegd in het pand zodat er huurders komen?
Om een project te laten slagen moet het concept goed zijn.
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De Witte Dame is een succesvol project, echter zijn er wel dingen voorgevallen waardoor het
project zomaar minder had kunnen renderen. Er zijn namelijk huurders die niet de volledige
huurprijs kunnen betalen, omdat zij gesubsidieerde instanties zijn. Als er geen andere huurders
bij waren gekomen, die wel hogere huren kunnen betalen, had het zomaar een nietgeslaagde herontwikkeling kunnen worden. Hier moet dus bij de ontwikkeling van het
concept goed rekening mee gehouden worden.
4. Geoptimaliseerde rol van de bemiddelaar

Bij start van leegstand wordt er altijd gebruikgemaakt van een bemiddelaar. Deze
bemiddelaar wordt ingezet om een huurder te vinden voor het pand. Per pand worden er
soms meerdere bemiddelaars opgezet. Als er een huurder wordt gevonden is de eigenaar in
het algemeen tevreden. Maar toch zijn er veel knelpunten waar een bemiddelaar zich in kan
verbeteren. Als bemiddelaar is het heel belangrijk dat er transparant gehandeld wordt. Het is
voor de eigenaar vaak niet duidelijk hoeveel aandacht de bemiddelaar besteedt aan zijn
pand. Daarnaast is er niet helder welke panden hij nog meer in zijn portefeuille heeft. Het kan
best zo zijn dat hij concurrerende panden in zijn portefeuille heeft. Hij kan dan sturen op een
pand waar hij meer verdient. De portefeuille is vaak te groot bij de bemiddelaar, hij moet ook
nee durven te zeggen tegen panden. Hij kan dan meer tijd besteden aan andere panden
waardoor die eerder verhuurd worden. Daarbij kan hij mogelijk ook advies geven als het
pand niet wordt verhuurd. Welke doelgroep heeft vraag naar bepaalde woningen? Hier
heeft de bemiddelaar veel kennis van.
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Een discussiepunt bij de bemiddelaars is hun betalingswijze. Dit wordt gedaan met een
courtage. Deze courtagemodellen zijn gebaseerd op langdurige huurcontracten. Doordat er
minder transacties worden gedaan vraagt de bemiddelaar tegenwoordig een startbedrag.
Het is logisch dat zij dit vragen. De markt is veranderd en de bemiddelaar moet ook
veranderen. Flexibele huurcontracten komen steeds vaker voor. De courtage leidt er toe dat
bemiddelaars alleen betaald krijgen bij een transactie. Het is misschien beter als de
bemiddelaar een bepaald bedrag vraag bij het maken van een brochure of andere
werkzaamheden. Een verbetering kan ook zijn dat de eigenaar bij een flexibel
verhuurcontract de bemiddelaar per jaar betaalt. De bemiddelaars dragen dan
leegstandrisico en moeten nieuwe huurders vinden om het volledige bedrag te krijgen.
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8.14 Interview Stefanie Abbink en Carlo Welten, Merin

08-05-'15

1.
Wat voor soort vastgoed bezitten jullie?
''Wij hebben 200 gebouwen waar wij eigenaar van zijn. Het grootste deel bestaat uit
kantoren, ongeveer 80%. De overige 20% is light industrial logistiek.''
2.
Beschikken jullie over leegstaand vastgoed? Zoja, wat voor vastgoed?
''De bezettingsgraad is nu ongeveer 70 a 75%. Tweeën half jaar geleden is er de Uni-invest
vastgoedportefeuille overgenomen, destijds met een bezettingsgraad van 60%. De
doelstelling daarbij was om te gaan investeren in de gebouwen en de organisatie. De
leegstand is ondertussen al flink teruggedrongen.''
3.
Hoelang staan deze kantoren al leeg?
''Dat ligt heel erg aan het gebouw. Sommige gebouwen staan nog structureel leeg vanuit de
Uni-invest tijd. Veel gebouwen hebben ook een frictieleegstand, de bezettingsgraad van
100% ga je nooit halen. Dat neemt niet weg dat er nog wel een flinke opgave klaarligt.''
4.
Wat zijn de redenen dat de kantoren leeg staan?
''Daar zijn veel verschillende redenen voor. Een groot deel heeft te maken met de
marktwerking. Er zijn ontwikkelingen op technologisch en financieel gebied waardoor de
kantoorbehoefte minder is geworden. Bedrijven gaan ook flexibeler, kostenefficiënter en met
minder mensen werken. Natuurlijk kunnen het ook verkeerde meters zijn of een verkeerde
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plek. De randgebieden hebben daar het meeste last van. In de grote steden bieden lege
gebouwen veel meer kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Al deze redenen zorgen voor een
uitdaging. Er zit een bestemming op de grond en het gebouw vanuit het verleden. Niet elk
gebouw leent zich voor een herbestemming. Hiervoor zijn verschillende redenen. Het kan
gaan om goede gebouwen waar sloop eigenlijk niet aan de orde is. Zulke dingen maakt het
wel heel lastig om een nieuw plan te bedenken.''
''Een goed voorbeeld is een kantoor op het station van Helmond. Het gebouw is destijds
ontwikkeld voor de belastingdienst en heeft 6.000 m² vloeroppervlakte. In heel Helmond is
afgelopen jaar 500 m² verhuurd. Daaruit blijkt wel dat er geen markt voor kantoren is. Partijen
gaan allemaal naar Eindhoven.''
5.
Wat zijn de grootste zorgen bij een leegstaand gebouw?
''Vooral de leegstandskosten, er zijn geen inkomsten maar wel uitgaven. Er staat een lening
open bij een bank waarvoor ook rente en aflossing betaald moet worden. Er zijn maar weinig
organisaties die het zonder een financiering doen, simpelweg omdat je dan minder
rendement kan maken. Daarnaast moet er intern, door verschillende disciplines, energie in
het gebouw worden gestoken. Er moet naar een oplossing worden gezocht om het weer
verhuurd te krijgen. We hebben ook wel eens krakers gehad, die krijg je er moeilijk uit. Om dit
te voorkomen moet je met leegstandbeheer gaan werken of zelf anti-kraak mensen
plaatsen.''
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6.
Zijn er veel gebouwen afgewaardeerd? Wat was hier de reden van?
''De portefeuille die we hadden gekocht was al veel afgewaardeerd omdat het voormalige
bedrijf van de beurs ging en tegen een faillissement aankeek. Daardoor ging die portefeuille
ook voor weinig geld de markt op. We zijn niet perse op zoek naar een portefeuille in de
'aanbieding' maar met een grote portefeuille kunnen we snel doorgroeien. Met onze
managementorganisatie zijn we in staat om grote portefeuilles te managen. Onze
aandeelhouders staan niet te springen om één gebouw aan de portefeuille toe te voegen,
wel als er een complete portefeuille wordt toegevoegd.''
2. Wat doet de eigenaar om het gebouw weer te verhuren?
1.
Welk proces wordt gestart op het moment dat een gebouw leeg komt te staan?
''Zodra we weten dat er een huurder weg gaat, beginnen we met het actief aanbieden van
het gebouw. Wij kijken eerst zelf in ons netwerk, er wordt wekelijks geacquireerd bij
verschillende bedrijven om onze gebouwen daar onder de aandacht te brengen. De
commerciële teams hebben daar ook doelstellingen voor. Daarna wordt er één of meerdere
makelaars op de hoogte gesteld zodat ook zij in hun netwerk kunnen kijken of er een
geschikte huurder te vinden is. Er wordt ook gewerkt met een findersfee: als iemand een
geschikte huurder vind krijgt hij een percentage van de jaarhuur. Op het moment dat we zelf
een huurder vinden, handelen we de transactie ook zelf af.''
2.
Hoe gaat u op zoek naar een nieuwe huurder?
''Nog voordat bekend is dat een huurder vertrekt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden
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van het gebouw. Als blijkt dat er geen vraag is naar de huidige functie, dan wordt er direct
gekeken wat voor verbeteringen er mogelijk zijn.''
3.
Met welke partijen werkt u samen om het verhuren van het leegstaande kantoor te
bevorderen? Met bijvoorbeeld een bemiddelaar, ontwikkelaar, beheerder, adviseur?
''In het verleden werkten we samen met leegstandsbeheerders. Dit doen we nu niet meer.
Ook het beheer hebben we volledig in eigen handen. We proberen nu wel anti-kraak
partijen in gebouwen te plaatsen. Als er concrete plannen worden gemaakt zijn er weer
andere partijen waarmee samen gewerkt wordt. Dit zijn dan bijvoorbeeld architecten en
projectontwikkelaars. Daarmee proberen we waarde toe te voegen aan het gebouw. Dit
kan op heel veel manieren.

4.
Zijn er verbetermogelijkheden bij de makelaar?
''Ja, zeker! Werken met makelaars is een vak apart. Het is heel moeilijk om transparant te zijn
naar elkaar. Er wordt niet altijd open gesproken over de partijen die hij spreekt en wanneer. Ik
vind het nog steeds een bijzonder vak omdat iemand een gebouw in de markt brengt via
een makelaar. Daarbij denkt hij dat zijn belang wordt behartigd maar dat is natuurlijk niet zo.
de makelaar bedient altijd meerdere heren. Als ons gebouw wordt aangeboden, dan heeft
de makelaar nog altijd concurrerende gebouwen. Daarnaast weet je ook niet met welke
van die gebouwen de makelaar bezig is. De makelaar kan een dubbele agenda hebben
wat dat betreft, dit kan soms heel frustrerend zijn. Sommige kleinere partijen vinden werken
met een makelaar wel erg fijn, het uitbesteden van werk is dan interessant. Als de organisatie
groter is en je zelf mensen in huis hebt dan is uitbesteden van werk minder vaak nodig. ''
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''Ik ben zelf een tijd makelaar geweest maar dit zijn wel een beetje de redenen waarom ik
een andere richting heb gekozen. Als ik naar de toekomst kijk van de makelaardij dan is het
een uitdagend vak, omdat je op basis van de toegevoegde waarde die je levert, je
verdienmodel moet toepassen. Misschien moeten ze wat meer de consultatiekant op of
gewoon koud acquireren, partijen over de schutting gooien en er dan niet meer aankomen.
Je ziet tegenwoordig ook veel van die internet concepten. Dit werkt goed, wij werken daar
ook mee.''

5.
Staat u open voor een transformatie/herontwikkeling van een gebouw, als er
bijvoorbeeld geen huurders worden gevonden? Hoelang moet een gebouw dan leeg staan?
''Wij zijn nu al bezig met gebouwen die zelfs gevuld zitten. Leegstand is geen optie en
daarom moet je bezig zijn met de toekomstige bestemming, ook al loopt het contract nog
twee jaar door.''

6.
Hoe pakt u dit aan?
''Dit verschilt, soms investeren wij en soms niet. Als een architect een ontwerp maakt dan is
het onze investering. We werken ook met partijen samen die bij ons huren en dan zelf de
exploitatie doen.''

7.
Wanneer staat u open voor transformatie? Investeert u zelf, samen of zoekt u een
andere partij die het gebouw herontwikkelt?
''Wij kijken altijd naar alle mogelijkheden. Dit zal altijd per gebouw bekeken moeten worden.
Er zijn veel verschillende factoren die belangrijk zijn, zoals de locatie, het gebouw en de
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behoefte in de omgeving. Zo hebben we nu een project waar we de creatieve sector willen
aantrekken om in één gebouw te komen. Om het gebouw aantrekkelijker te maken voor die
doelgroep wordt er vooraf een investering gedaan. Daarna wordt er een bepaald budget
beschikbaar gesteld voor elke keer dat er een geschikte huurder wordt gevonden. Het
gebouw wordt per partij weer een beetje aangepakt. Het gebouw en de omgeving worden
hierdoor verbeterd. Op de langer termijn ook het rendement.''
8.
Welk rendement dient er behaald te worden op een gebouw? Na transformatie?
''Op voorhand worden daar eisen aangesteld door onze aandeelhouders. Dit zal wederom
afhankelijk zijn van het gebouw, de investering en het risico. Een rendement van 5% niet
bespreekbaar voor ons. Wij werken samen met private equity clubs, zij eisen rendementen
tussen de 15% en 20%. Deze investeringen hebben een korte looptijd en er zit veel eigen
vermogen in. De rol van de bank is bij deze projecten dan ook relatief klein.''
3. Wat zijn de geslaagde/niet-geslaagde herontwikkelingen van leegstaande kantoren in
Eindhoven? En waarom?
1.
Welke projecten in Eindhoven zijn geslaagde herontwikkelingsprojecten? En wat zijn
hier de redenen van?
''Ik denk dat het gebouw waar we nu zitten over een paar maanden succesvol kan zijn. Het
object op de Flight Forum in Eindhoven is ontworpen voor één gebruiker maar er worden
verschillende faciliteiten aan toegevoegd waardoor meerdere bedrijven een ruimte kunnen
afnemen.''
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''Het oude World Trade Centre in Eindhoven is ook een goed voorbeeld. Daar zijn we niet
echt aan het investeren of aan het herontwikkelen maar daar hebben we wel een creatief
concept in zitten wat aanslaat.''
''De toren van de incasso unie wordt ook grootschalig gerenoveerd. Er komt een nieuwe
entree, de gevel wordt gereinigd en alle ruimtes worden vernieuwd. Het gebouw werd
goedkoop aangeboden en van binnen ziet het er nu weer goed uit. Dat werkt ook, zij zijn nu
weer transacties aan het doen. Wij hebben hetzelfde gedaan op de Fellenoord. De
combinatie tussen nieuw, goedkoop en een goede locatie zorgt ervoor dat kantoren nog
steeds in trek kunnen zijn.''
''Het hoeft niet altijd samen te gaan met een grote investering. Bij een voorbeeld op Ekkersrijt
heeft de eigenaar het gebouw alleen een beetje netjes gemaakt, verder niet erg veel
geïnvesteerd. De eigenaar zit zelf ook als huurder in het gebouw en hij is gaan segmenteren
op bedrijven waar hij zelf iets aan heeft. Deze segmentatie heeft er door de jaren toe geleid
dat het gebouw een multimedia paviljoen is geworden waar meerdere grote bedrijven op af
zijn gekomen. SX op Stijp-S is een recenter en vergelijkbaar idee, daar zit een sport marketing
centre.''

''Een ander voorbeeld is 'blauw', dit is een concept dat op de Herven in Den Bosch zit. Met
een architect is er een herontwikkeling bedacht voor het gebouw. In het gebouw zie je dat
veel partners van Sap zich vestigen. Het gebouw staat naar het gebouw van Sap. Als Sap
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zou verhuizen dan zouden veel van deze partners ook die kant op willen ook al zijn de huren
veel hoger.''

2.
Welke projecten in Eindhoven zijn juist niet-geslaagd na herontwikkeling? En wat zijn
hier de redenen van?
''We hebben wel eens een investering gedaan in een gebouw waarbij het niet helemaal
aanslaat, Fellenoord is daar wel een goed voorbeeld van. Daar hebben we fors
geïnvesteerd om het gebouw weer up-to-date te brengen. Conceptmatig hebben we daar
niets geïnvesteerd. Daar zien we ook dat het lastig is om partijen aan te trekken. Nu is alleen
de vraag of dat aan de markt van de kantoren ligt of aan het concept zelf.''
4. Hypotheses

1.
Een makelaar heeft meerwaarde in het proces bij leegstand, hij is de juiste persoon
met zijn netwerk om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder
''Ja, ik denk dat het wel klopt. Wij proberen wel zoveel mogelijk zelf te doen maar de
makelaar is toch betrokken bij ongeveer zeven van de tien deals.''
2.
De betalingswijze (courtage) van de kantoorbemiddelaars is niet meer van deze tijd
''Als ze een goede deal voor je sluiten dan ben je wel bereid om te betalen. Ik vind het
eerder niet meer van deze tijd dat je moet betalen ook al heb je de deal zelf gedaan. Als de
courtage in verhouding staat tot de deal dan is het goed. Maar dat is niet altijd het geval.
We kennen voorbeelden waarin de makelaar relatief veel courtage heeft ontvangen voor
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een opdracht. Het probleem zit hem dan ook in het verdienmodel van de makelaar. Toen ik
voor DTZ Zadelhoff werkte moest ik elk jaar minimaal 250.000 euro aan courtage
binnenhalen. Dat leidt er toe dat de aandacht gevestigd wordt op gebouwen die meer kans
maken op een transactie. Daarnaast betekent het ook dat ze in deze lastige markt het tarief
hoog proberen te houden om de doelstelling te halen. De hoogte van dat bedrag staat niet
meer in relatie tot de dienst of toegevoegde waarde die ze leveren.''
3.
Als een bemiddelaar geen huurder/ontwikkelaar kan vinden, moet hij
meedenken/meewerken aan bijvoorbeeld transformaties of herontwikkelingen
''Ja, hij heeft een goede lokale kennis en daarmee zou hij beter advies moeten kunnen
geven. Hij heeft inzicht in de lokale vraag en zou advies kunnen geven op welke doelgroep
gericht moet worden. Soms kan een makelaar beter strategisch advies geven over het
object en de locatie. Niet alle makelaars staan daar voor open, dit komt mede doordat het
verdienmodel daar niet op is gebaseerd. Elk uur dat hij besteedt aan advies, is dan eigenlijk
verloren. Het blijft een lastige discussie maar ik vind dat het hoort bij het dienstenpakket; ze
noemen zichzelf niet voor niks vastgoedadviseur.''
4.
Bij een plan om te transformeren/herontwikkelen laat ik een derde partij het ontwerp
maken.
''Ja, het ontwerp wordt altijd uitbesteed.''
5.
Ik besteed de realisatie van het project uit.
''Ja, ook de realisatie wordt altijd uitbesteed. We hebben wel een projectbegeleider om dat
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proces in de gaten te houden.''
6.
Het is beter als er een partij is die het ontwerp en de realisatie volledig op zich neemt
om zo de faalkosten te verlagen.
''Dit heeft wel de voorkeur. Het hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Er zijn weinig partijen
die alles goed doen. Er moet met meerdere partijen worden gewerkt die elk hun eigen
expertise hebben. Grotere bouwpartijen besteden ook alles uit, zij nemen de verantwoording
maar laten door onderaannemers specialistisch werk uitvoeren. Met veel partijen
communiceren hoort er nou eenmaal bij.''
7.
Het transformeren naar een eerder geslaagd concept met een lager risico is
interessanter dan een nieuw concept.
''De visie van ons bedrijf is dat niet elk concept kopieerbaar is. De locatie en het gebouw
spelen een grote factor of een bestaand concept daar geschikt is. Wij hebben niet de
ambitie om bijvoorbeeld een concept in meerdere steden te plaatsen. We durven dan ook
risico te nemen met nieuwe concepten. Mede daardoor zijn hogere rendementen te
behalen.''

8.
Als één partij de bemiddeling, het ontwerp en de realisatie ineen neemt verbetert dit
het proces en ontzorgt dit de vastgoedeigenaar.
''Dan komen we toch terug op het eerder genoemde: elke partij heeft zijn eigen specialisme.
Dat valt vaak niet te halen bij één partij. Daarom heb ik liever dat ik een hele goeie
procesmanager er op heb zitten zodat het toch als één team functioneert. Dan heb je het
beste van iedereen.''
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9.
Als een partij alle taken op zich neemt is het interessant dat hij mede risico draagt in
de exploitatie.
''Het is natuurlijk wel interessant dat iemand mede risico draagt maar daardoor zit je wel vast
aan die partij omdat zij dan ook zeggenschap hebben. Dat laatste gegeven maakt het niet
altijd interessant.''
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8.15 Interviewanalyse Merin
1. Proces bij leegstand

Zodra bekend is dat een huurder weg gaat, wordt er direct actief aandacht besteed aan
het zoeken van één of meerdere huurders. Eerst word er gekeken binnen het eigen netwerk.
Daarnaast wordt er wekelijks geacquireerd bij verschillende bedrijven. Zo krijgen de panden
uit de portefeuille aandacht bij verschillende bedrijven. Vervolgens worden er één of meer
bemiddelaars ingeschakeld. Zij kunnen ook gebruikmaken van hun netwerk om het pand te
verhuren. Op het moment dat er zelf een huurder wordt gevonden binnen het eigen netwerk
wordt de bemiddelaar buitenspel gezet en handelen zij het zelf verder af. Ook wordt er
gewerkt met een ‘findersfee’. Als iemand een huurder vind voor een pand , dan krijgt die
gene daar een fee voor. Als het pand leeg staat word er geen gebruikgemaakt van een
externe beheerder, deze taak voert Merin zelf uit. Er wordt wel er een anti-kraak organisatie
ingeschakeld om kraken tegen te gaan.
Nog voordat het gebouw leeg komt te staan wordt er gekeken naar de mogelijkheden van
het gebouw. Als blijkt dat er geen vraag is naar de huidige functie wordt er direct gekeken
naar verbetermogelijkheden. Als de functie nog geschikt is wordt er gezocht naar een
nieuwe huurder. Blijkt de functie niet meer geschikt te zijn of is de kwaliteit van het gebouw te
laag, dan wordt er nagedacht over een transformatie.
Per transformatie of herontwikkeling verschilt het met welke partijen er wordt samengewerkt.
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Dit is sterk afhankelijk van het pand en de vraag. De ene keer ontwikkelt de eigenaar het zelf
en wordt er een architect ingeschakeld, de andere keer wordt het uitbesteed aan een
ontwikkelaar. Hetzelfde geldt voor de investering. Bij een eigen ontwikkeling investeert de
eigenaar zelf. Bij het uitbesteden aan een ontwikkelaar, dient de ontwikkelaar te investeren
of het pand te kopen.

Als er plannen worden gemaakt om te ontwikkelen wordt er standaard een architect
ingeschakeld. Hij maakt de plannen en werkt goed samen met de partij die het realiseert.
Deze partij verschilt per project. Er is geen standaard aannemer die alle realisaties doet.
2. Eisen van de vastgoedeigenaar

Op voorhand worden eisen gesteld door de aandeelhouders. Het rendement hangt af van
het gebouw, de investering en het risico. Een rendement van 5% in niet bespreekbaar, dat is
veel te laag. Er wordt samengewerkt met private equity clubs, deze club eist een rendement
tussen de 15% en 20%. Deze investeringen hebben een korte looptijd en er zit veel eigen
vermogen in. De rol van de bank is bij deze projecten dan ook relatief klein. Doordat er
dusdanige hoge rendementen geëist worden, moeten er grotere risico’s genomen worden.
Hierdoor moet het pand een originele invulling krijgen. Het kant en klaar kopiëren van een
eerder concept is daardoor minder interessant.
Bij realisatie van een project wordt het ontwerp en de realisatie uitbesteed. Een partij die
deze taken beide op zich neemt heeft de voorkeur. Tijdens het bouwproces wordt er een
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projectbegeleider ingeschakeld die het proces handhaaft. Als een partij meerdere taken op
zich neemt moet deze partij er wel voor zorgen dat hij gespecialiseerd is in al deze taken.
Anders is het interessanter om met meerdere partijen samen te werken die allemaal
gespecialiseerd zijn in een specifieke taak. Bij meerdere partijen houdt de procesmanager
het proces goed in de gaten. Wanneer een partij voor een groot deel in het proces
deelneemt, door bijvoorbeeld veel taken op zich te nemen, is het interessant dat zij mede
risico draagt in de exploitatie. Echter hebben zij dan ook zeggenschap, dat gegeven maakt
het minder interessant.
De partijen waar mee samengewerkt wordt moeten transparant zijn en eerlijk handelen. Een
open agenda is noodzakelijk om transparant samen te werken. Partijen moeten altijd eerlijk
handelen en er mag geen belangenverstrengeling zijn.
3. Kernaspecten geslaagde herontwikkelingen

Er zijn geen specifieke aspecten te noemen die ervoor zorgen dat een project slaagt. Dit is
per pand en per locatie erg verschillend. Bij het herontwikkelen of transformeren van een
pand is het belangrijk dat er een concept wordt toegevoegd dat aansluit op een bepaalde
doelgroep en op de omgeving. Tegenwoordig worden er veel faciliteiten toegevoegd die
meerwaarde geven aan het concept. Er moeten creatieve oplossingen worden gevonden,
op een goede locaties met een mooie uitstraling. Als er conceptmatig niet geïnvesteerd
wordt is het moeilijker om huurders te vinden.
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4. Geoptimaliseerde rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar heeft zeker meerwaarde in het proces bij leegstand. Hij is de juiste persoon
die op zoek kan gaan naar een huurder. Hij is de persoon met het juiste netwerk. Soms
worden er zelf huurders gevonden waardoor er geen bemiddelaar nodig is. Dit kunnen
grotere organisaties makkelijker dan kleinere vastgoedeigenaren, zij hebben de kennis niet
om zelf als bemiddelaar op te treden. Als grote organisatie is het soms interessant om een
bemiddelaar buitenspel te zetten en de transactie zelf te regelen. Toch wordt er bij zeven
van de tien transacties een bemiddelaar gebruikt.
De rol van de bemiddelaar kan verbeterd worden. Het beroep van de kantoorbemiddelaar
is een vak apart. Voor deze beroepsgroep is transparant handelen erg lastig. Elke
bemiddelaar handelt namens een aantal vastgoedeigenaren. De bemiddelaar moet
meerdere belangen behartigen en het kan zomaar zijn dat het concurrerende belangen zijn.
Een eigenaar heef geen inzicht in de relaties die voortkomen uit de portefeuille van de
bemiddelaar. Er wordt niet open gesproken over partijen waar de bemiddelaar mee spreekt,
hij kan zomaar een dubbele agenda hebben. Het is mogelijk dat hij een concurrerend pand
eerder probeert te verkopen. Dit kan gebeuren omdat de bemiddelaar hier een hogere
courtage voor ontvangt of een betere relatie met die eigenaar heeft.
Daarnaast zijn de taken van een bemiddelaar een vraagstuk. Naast zijn standaardtaken
zoals een huurder zoeken en het volbrengen van transacties, moet de makelaar ook advies
geven in bijvoorbeeld transformatiemogelijkheden. Hij is de juiste persoon die advies kan
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geven gericht op vraag en aanbod in de lokale markt. Een bemiddelaar moet in zijn
dienstenpakket een post voor advies toevoegen; bemiddelaars noemen zich niet voor niks
vastgoedadviseurs. Het probleem is dat de verdienmodellen van de bemiddelaars hier niet
op zijn gebaseerd. Elk uur dat aan advies wordt besteed is verloren tijd. Dit bedrag is niet
meegenomen in hun courtage.
Het courtagemodel is sowieso een discussiepunt in de bemiddelingsbranche. Bemiddelaars
van grote organisaties moeten een bepaald bedrag per jaar binnen halen. Bij DTZ-Zadelhoff
is dit bijvoorbeeld €250.000,- per jaar. Dit betekent dat een makelaar harder zal rennen voor
een pand waar hij een hogere courtage voor krijgt of een pand met een hogere waarde.
Als er een goede deal wordt gesloten zijn eigenaren bereid om een courtage te betalen. Als
de courtage in verhouding staat tot de deal is het een goed verdienmodel. Echter staat dit
niet altijd in verhouding en is het takenpakket versus het verdienmodel een vraagstuk. Het
verdienmodel moet gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde van de bemiddelaar.
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