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De Balanced Scorecard is een bedrijfskundig strategisch performance
managementsysteem. Binnen de vastgoed-asset management-organisatie heeft
de Balanced Scorecard een drieledig doel. Ten eerste is het een
discussiehulpmiddel om het beleid te kunnen bepalen en vervolgens de
resultaten ervan in beeld te kunnen brengen. Verder biedt het een meet- en
regelsysteem voor het eigen management als verantwoording van het gevoerde
beleid. Door de onderbouwing van de performance meetbaar te maken, biedt het
ten slotte de mogelijkheid om het beleid te communiceren naar de
aandeelhouders, waardoor het communicatie-probleem tussen de vastgoed- en
de financiële markt kan worden verminderd. De BSC geeft dus inzicht in de rol
van de asset management-organisatie als draaipunt tussen de twee markten.
Inzicht in het kwaliteit van dit management wordt hoog gewaardeerd door de
aandeelhouders. De Balanced Scorecard biedt zodoende een strategisch
concurrentievoordeel.
Dit onderzoek schept het kader voor een succesvolle implementatie van de
Balanced Scorecard binnen de vastgoed-asset management-organisatie. Dit
kader bestaat uit de bouwstenen van de Balanced Scorecard: de kritische
succesfactoren van de onderneming én de prestatie-indicatoren, om deze
kritische succesfactoren te meten. Het onderzoek verschaft inzicht in de causale
verbanden tussen deze factoren. Hiermee worden de contouren aangegeven,
waarbinnen de vastgoed-asset management-organisatie zelf de balans in de
Balanced Scorecard moet creëren. Dit doet de onderneming door de
doelstellingen voor de prestatie-indicatoren te kwantificeren.
Dit resulteert in de volgende doelstelling voor het onderzoek:
Het formuleren van de kritische succeifactoren, de prestatie-indicatoren en causale
verbanden hiertussen, die leiden tot de succesvolle implementatie van de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie in het algemeen en voor
Bouiefonds Asset Management in het bijzonder. De Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie moet inzicht bieden in het te voeren
strategische beleid, de pe,formance intern meet- en communiceerbaar maken en als
communicatiemiddel voor de beleggers ten aanzien van het gevoerde beleid moeten
functioneren.
Een proces is kritisch wanneer het niet presteren conform de doelstelling voor
het betreffende aspect leidt tot het niet behalen van het totaal gestelde doel.
Kritische succesfactoren zijn afhankelijk van de strategie van de onderneming
en worden met behulp van prestatie-indicatoren gemeten. Aan de prestatieindicatoren worden doelstellingen gekoppeld. De gestelde doelen bepalen de
balans binnen de Balanced Scorecard.
De vastgoed-asset management-organisatie bevindt zich op het scheidingsvlak
tussen het operationele en strategische niveau van de vastgoedbeheerpiramide
en richt zich zodoende op zowel de vastgoedmarkt als de financiële markt. De
vastgoed-asset management-organisatie vormt in de hoedanigheid van
zelfstandige vastgoed- vermogensbeheerder het draaipunt tussen de financiële
en de vastgoedmarkt. Het assetmanagement moet kennis van beide markten
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hebben om de beschikbare en gewenste data op een juiste manier te vertalen.
Het functioneren als draaipunt is de essentie van de vastgoed-asset
management-organisatie.
De kritische succesfactoren voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie zijn
gerangschikt in vijf perspectieven volgens de Balanced Scorecard, te weten:
• Financieel perspectief;
• Vastgoedmarkt perspectief;
• Klant perspectief;
• Interne processen perspectief;
• Leer- en groeiperspectief.
Door middel van een kwalitatieve analyse zijn de causale verbanden tussen de
kritische succesfactoren onderzocht. Hieruit blijkt een belangentegenstelling
tussen de aandeelhouders en de vreemd vermogenverschaffers enerzijds en de
huurders van de objecten anderzijds. Dit is de essentie van de balans binnen de
BSC voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
De vastgoed-asset management-organisatie zal bij het opstellen van de
doelstellingen voor de prestatie-indicatoren de afweging moeten maken, hoeveel
dienstverlening minimaal geleverd moet worden aan de huurder, zodat de
portefeuille voor de aandeelhouder over de gestelde looptijd maximaal rendeert.
De vastgoed-assetmanagement-organisatie is het draaipunt tussen deze partijen.
Zij zal de afweging moeten maken tussen de tegengestelde belangen van de
partijen in relatie tot het eigen belang van de onderneming.
De kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, zoals weergegeven in tabel
r, vormen het startpunt voor de daadwerkelijke implementatie van de Balanced
Scorecard binnen de vastgoed-asset management-organisatie. De kwalitatieve
analyse van de kritische succesfactoren is de leidraad voor de vastgoed-asset
management-organisatie bij het kwantificeren van de doelstellingen, die leidt tot
een balans in de Balanced Scorecard. De formulering van de doelstellingen per
prestatie-indicator zal resulteren in de eerste versie van de Balanced Scorecard.
Deze stap zal genomen moeten worden binnen de vastgoed-asset managementorganisatie en valt buiten de beschouwing van dit afstudeeronderzoek.
Het verdient dan ook de aanbeveling voor de vastgoed-asset managementorganisatie dit afstudeeronderzoek als basis te gebruiken voor een
vervolgonderzoek naar de kwantificering van de doelstellingen. Dit onderzoek
zal plaats moeten vinden binnen de onderneming. Dit vervolgonderzoek zal
moeten leiden tot de implementatie en het gebruik van de Balanced Scorecard
binnen de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
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1.1

INLEIDING

De laatste jaren is een toenemend belang in indirecte vastgoed-beleggingen waar
te nemen onder Nederlandse institutionele beleggers. In 1996 bedroeg de groei
in indirect vastgoed f 2,8 miljard. Hierna heeft de stijgende trend zich
doorgezet, hetgeen resulteerde in een groei van/ 4,8 miljard in 1998.
Wereldwijd geldt dezelfde trend. In 1999 bedroeg het totaal belegde vermogen
in indirect vastgoed nog 33 miljard dollar, terwijl voor ultimo 2001 een belegd
vermogen boven 60 miljard dollar wordt begroot.
De motieven van de institutionele beleggers om zich te richten op indirecte
vastgoedbeleggingen zijn drieledig, elk met hun eigen beleggingshorizon
[Kohnstamm, van Wetten, 1992]:

r. Het strategische motief met een lange beleggingshorizon.
Figuur 1.1

Ontwikkeling belegd
vermogen indirect
vastgoed [Bron: J.P.
Morgan, Europroperty)

Sommige institutionele beleggers houden vastgoedaandelen in plaats van een
eigen directe portefeuille, vanwege de expertise die bij vastgoedbeleggingsinstellingen aanwezig is of vanwege de schaalvoordelen op het
gebied van acquisitie, beheer en portefeuillespreiding. Daarnaast hebben
vastgoedaandelen een geheel eigen positie verworven binnen gemengde
portefeuilles, omdat zij het diversificatiepotentieel van vastgoed zo niet
geheel, dan toch gedeelte combineren met de liquiditeiten van een aandeel;
2 . Het flexibiliteitsmotief met een variabele, middellange beleggingshorizon.
Liquide vastgoedaandelen vormen een welkome aanvulling op de eigen
directe portefeuille, omdat daarmee de aanpassingssnelheid van het totale
vastgoed binnen de gemengde portefeuille op het gewenste niveau kan
worden gebracht. Daarnaast kan met behulp van vastgoedaandelen snel een
herschikking binnen de eigen vastgoed-portefeuille worden gerealiseerd.
Hiervoor zijn met name landenfondsen geschikt;
3. Het tactische motief met een typische korte beleggingshorizon.
Van tijd tot tijd zijn vastgoedaandelen gevraagd vanwege een verwacht hoog
rendement op de korte termijn van het aandeel, van vastgoed in het
algemeen of van vastgoed in bepaalde landen. Ook daarvoor zijn
landenfondsen een beter vehikel dan fondsen met een gespreide portefeuille.
De verschuivingen van directe naar indirecte vastgoedbeleggingen vinden hun
oorzaak in de liquiditeitsverbetering die indirecte vastgoedbeleggingen met zich
mee brengen. Daarnaast zorgt de continue prijsvorming voor een betere
waardering van de beleggingen. Dit geldt voornamelijk voor beursgenoteerd
vastgoed. Directe vastgoedbeleggingen hebben namelijk de volgende nadelen:
• Transparantheid van de vastgoedprocessen is ondoorzichtig;
• Taxatie- en waarderingsmethodieken komen niet overeen met de realiteit
(smoothing and lagging);
• Kapitaalintensieve belegging;
• Illiquiditeit belegging;
• Management-intensief karakter;
• Minder te behalen voordelen uit diversificatie.
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Hier tegenover staan de voordelen van indirecte vastgoedbeleggingen. Deze
voordelen winnen steeds meer terrein bij de institutionele beleggers.
• Discount-/premium- waardering geeft een beter beeld van de aangenomen
waarde-ontwikkeling en risico;
• De objectieve en continue waardering bevordert de verhandelbaarheid;
• Aanpassing beleggingsbeleid kan goedkoper, eenvoudiger, sneller en
frequenter;
• Spreiding over meerdere beleggingsinstellingen levert meer informatie op;
• Het management moet voortdurend een goede track-record tonen om
vermogen aan te trekken;
• Meerdere aandeelhouders houdt meer kritisch toezicht in.
• Het te behalen rendement is door de financieringsstructuur in het algemeen
hoger;
• Financieringsstructuur is beter aan te passen;
• Groei is te financieren via vreemd vermogen.
Vastgoed-asset management-organisaties maken gebruik van deze trend en
vullen het gat tussen het fund management van de institutionele belegger en de
vastgoedmanagement-organisatie (VMO). Doelstelling van dergelijke asset
managementorganisaties is het opzetten en beheren van vastgoed
beleggingsproducten voor derden. De asset management-organisatie voert op
een professionele wijze het management over de producten.
De vastgoedbeleggingsproducten worden gefinancierd met het vermogen van de
(institutionele) beleggers. De waarde toekenning aan de indirecte
beleggingsinstelling is gericht op de waarde van de onderneming. Dit gebeurt op
basis van de "key value-drivers". Deze "key value-drivers" voor de waardering
van indirect vastgoed meten de waarde van de indirecte vastgoedbeleggingsinstelling en zijn daarnaast een graadmeter voor de intrinsieke
waarde van de onderliggende beleggingsportefeuille. De volgende factoren zijn
te onderscheiden:
• Beoordeling betreffende vastgoedmarkt(en);
• Effect financieringsstructuur;
• Waarde toevoeging door de kwaliteit van het management.
De beoordeling van de vastgoedmarkten komt tot uitdrukking middels de
strategische en tactische research van de vastgoed-beleggingsinstelling. Aspecten
als de opbouw van de portefeuille, beleidskeuze beleggingscategorie(ën) , de
focus op de markt(en) qua activiteiten, het voorgenomen groeipad en timing
spelen hierbij een grote rol.
Het effect van de financieringsstructuur wordt inzichtelijk gemaakt de omvang
van de toegekende marktwaarde, de gemiddelde verhandelbaarheid van het
belang, het uit te keren dividend-percentage, het valuta-risico en het aandeel
aangetrokken vreemd vermogen. Bij fiscale beleggingsinstellingen moet dit
kleiner dan 60 % zijn.
De waarde toevoeging door de kwaliteit van het management komt tot
uitdrukking door de volgende aspecten:
• Organisatie-opbouw via in- of outsourcing t.a.v. zowel de beleggingsinstelling
als het vastgoedmanagement;
• De aanwezigheid van een incentive-systeem voor het management;
• Belemmeringen bij de overname van de beleggingsinstelling;
• De mate van controle op het management;
• De mate van transparantie;
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•
•
•

Hoogte van de overhead-uitgaven;
Hoogte van de exploitatielasten;
Cashflow en waarde-ontwikkeling georiënteerd op ondernemen.

De vastgoed-asset management-organisaties hebben hun bestaan te danken aan
de institutionele beleggers. Zij verschaffen en bepalen namelijk het vermogen
dat jaarlijks belegd wordt in vastgoed.
De institutionele beleggers opereren van huis uit echter in de financiële
markten. Doorzichtigheid van de markt is hier van groot belang. Daarnaast
wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van historische datareeksen, om te kunnen
extrapoleren voor toekomstige economische ontwikkelingen volgens het
agendium 'het verleden is de spiegel voor de toekomst'.
De vastgoedmarkt is geen efficiënte financiële markt, maar een
ondernemersmarkt. In de ondernemersmarkt leidt de "hidden information" een
strategische voordeel. Van 'hidden information' is sprake indien de ene partij
over meer of andere informatie bezit dan de andere partij en deze informatie
gebruikt in zijn bedrijfsvoering om uitzonderlijke opbrengsten te genereren.
Open- en doorzichtigheid van de markt is dus ver te zoeken. Hier bevindt zich
een spanningsveld tussen de institutionele beleggers en het asset management.
Het asset management is verplicht verantwoording af te leggen aan de
institutionele belegger. Zij moet, afgezien van contractuele en wettelijke
bepalingen betreffende de zakelijke relatie, het vertrouwen van de belegger
namelijk niet beschamen. Het asset management zal de belegginginstelling
moeten informeren over het gevoerde beleid en de beoogde en bereikte
resultaten daarvan. De informatie zal duidelijk moeten maken dat een lange
termijn visie achter het gevoerde beleid zit, naast het behaalde rendement. Dit
laatste is een momentopname en dus het korte termijn beleid.
De vastgoedorganisatie zal echter niet te veel informatie prijs moeten geven, dat
haar strategische voordeel te niet doet binnen de concurrerende markt.
Momenteel bestaat de informatie op performance-niveau alleen uit de positie ten
opzichte van de ROZ/IPD-Vastgoedindex. Deze index is echter slechts een
momentopname. Het is dus noodzakelijk om aanvullende gegevens te
presenteren waaruit het gevoerde lange termijnbeleid blijkt.
Het management zal haar kwaliteit moeten presenteren via een drietal punten,
te weten haar huidige kwaliteit, het verbetertraject en de richting van de
verbeteringen. De huidige positie wordt inzichtelijk gemaakt door de trackrecord van de financiële performance. Dit gebeurt via externe benchmarking aan
de hand van de ROZ/IPD-Vastgoedindex. De resultaten van in- en externe
benchmarking van de bedrijfsprocessen leiden tot Business Process Redesign:
het verbetertraject. Om tot het verbetertraject te komen is het noodzakelijk de
richting te weten, waarin de processen zich bewegen. De visie op de verwachte
ontwikkelingen wordt met forecastingsmodellen bepaalt.
Bovenstaande punten zijn de ingrediënten voor het lange termijnbeleid binnen
de asset management-organisatie. Vanuit de bedrijfskunde is een instrument
ontwikkeld om het lange termijnbeleid in kaart te brengen, de zogenaamde
Balanced Scorecard (BSC).
Binnen de vastgoed-asset management-organisatie heeft de BSC een drieledig
doel. Ten eerste is het een discussiehulpmiddel om het beleid te kunnen bepalen
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en vervolgens de resultaten ervan in beeld te kunnen brengen. Verder biedt het
een meet- en regelsysteem voor het eigen management als verantwoording van
het gevoerde beleid. Als laatste biedt de BSC de mogelijkheid het gevoerde beleid
extern te communiceren naar de institutionele beleggers. Dit is als het ware een
toetsing van het beleid omdat hier de funding uit voort zal vloeien. De
aangeboden informatie moet zo worden gedoseerd dat voldoende vertrouwen bij
de belegger heerst, maar dat het strategisch voordeel gehandhaafd blijft.

Bestaande Strategie
Bestaande
Portefeuille

Bestaande
Organisatiestructuur

Fore casting

Benc h marking
Financiële

Processen / Organisatie

Performance

structuur

Huidige Positie

Richtinggevend

Anancieel/Niet Financieel

Bijstellen Strategisch/ Tactisch
Po rtefeuille Beleid

Balanced Scorecard
Figuur 1.2

Inzicht in de kwaliteit van het management van de vastgoedorganisatie door middel
van de Balanced Scorecard

Door gebruik te maken van de Balanced Scorecard creëert het asset management
een strategisch concurrentievoordeel. Het instrument verduidelijkt het beleid
intern en biedt tevens de mogelijkheid om de kwaliteit van het management
extern te communiceren. De BSC bezit dus verschillende aspecten om te slagen
in de vastgoedbranche.
De commissie Glasz' heeft dan ook in 1998 het management van
woningcorporaties de Balanced Scorecard aanbevolen, om te komen tot een
systeem voor prestatiemeting. De commissie wil de methode van de BSC als
voorbeeld onder de aandacht van de corporaties brengen, zonder overigens dit
instrument als enig bruikbaar model aan te bevelen. Het is een
1

Commissie Glasz is geïnitieerd vanuit het ministerie van VROM en heeft onderzoek gedaan naar
professioneel toezicht bij woningcorporaties.
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benaderingswijze die goede mogelijkheden biedt om de beshrring en de
beheersing van de organisatie in te richten. Het gebruik van de BSC betekent
voor corporaties een breuk met de traditioneel financieel gerichte
informatievoorziening. Nadrukkelijk wordt de aandacht van het management
gevestigd op de perspectieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan de
financiële prestaties van de corporatie.
Bijzonder is echter dat de Balanced Scorecard niet op een bevredigende wijze is
geïmplementeerd binnen de woningcorporaties. De toepassing van het
instrument is bij diverse corporaties vanuit uiteenlopende redenenen niet
gelukt. Op basis van onderzoek door Lewy en Du Mee naar een aantal
implementaties van de Balanced Scorecard blijkt dat zo'n 50 % van de pogingen
om de BSC in te voeren zijn mislukt. Van de overige 50 % voldeed bij 20 % van
de organisaties de BSC niet aan de verwachtingen. Uiteindelijk wordt maar in 10
% van de gevallen de Balanced Scorecard succesvol ingevoerd [van Nellen, Paro,
r999].

Er ligt het bovenstaande in acht nemend, een grote uitdaging om een goed
functionerende Balanced Scorecard voor vastgoed-asset management-organisatie
te creëren. De BSC wordt speciaal per organisatie op maat gemaakt. Om
daadwerkelijk tot een uitgewerkte Balanced Scorecard te kunnen komen, is het
onderzoek uitgevoerd bij een organisatie in het bijzonder: ABN AMRO
Bouwfonds Asset Management (BfAM).
Op basis van de strategische overweging om een belangrijke speler in de
vastgoedmarkt te willen zijn nam ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) begin
2000 ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV (Bouwfonds) over.
Eén van de nieuwe activiteiten na de overname was het opzetten binnen
Bouwfonds van Bouwfonds Asset Management voor vastgoedbeleggingsproducten.
BfAM combineert de vastgoedkennis van Bouwfonds met de financiële kracht,
de ervaring op het gebied van asset management en het wereldwijde netwerk
van ABN AMRO. De onderneming is ingericht voor het structureren van
vastgoed
in
beleggingsportefeuilles,
het
plaatsen
van
vastgoedbeleggingsproducten in de private en institutionele beleggingsmarkten
en het (lange termijn) asset management van de onderliggende
vastgoedportefeuilles. De activiteiten hebben een internationaal karakter.
Om de bedrijfsactiviteiten te kunnen ontplooien zal de nieuwkomer BfAM zich
moeten onderscheiden van haar concurrenten. Dit kan door gebruik te maken
van de Balanced Scorecard om hiermee de kwaliteit van de onderneming en de
onderneming te meten, te sturen en te communiceren.
Dit afstudeeronderzoek zal het kader scheppen om tot een succesvolle
implementatie van de Balanced Scorecard binnen de vastgoed-asset
management-organisatie te komen. Dit kader bestaat uit de bouwstenen van de
Balanced Scorecard: de kritische succesfactoren van de vastgoed-asset
management-organisatie én de prestatie-indicatoren om deze kritische
succesfactoren te meten. Het onderzoek zal inzicht verschaffen in de causale
verbanden tussen deze factoren. Hierdoor worden de contouren aangegeven,
waarbinnen de onderneming zelf de balans moet creëren. Hiervoor zal de
vastgoed-asset management-organisatie de doelstellingen voor de prestatieindicatoren moeten kwantificeren.
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1.2 PROBLEEM- EN DOELSTELLING
Probleemstelling

Welke prestatie-indicatoren, afgeleid uit de kritische succesfactoren binnen de
onderneming, leiden tot een succesvolle implementatie van de Balanced Scorecard voor
de vastgoed-asset management-organisatie in het algemeen en Bouuifonds Asset
Management {BfAM) in het bijzonder?
Om tot het ontwerp van de BSC voor Bouwfonds Asset Management te komen,
zal de probleemstelling in verschillende afzonderlijke deelvragen worden
opgedeeld. Deze vragen verwoorden de volledige problematiek die achter de
implementatie van de Balanced Scorecard schuilt gaat. De volgorde van de
deelvragen volgt de opbouw van het rapport.
De volgende deelvragen kunnen uit de probleemstelling worden afgeleid:
Wat zijn de voordelen van de Balanced Scorecard en welke factoren zijn van
belang voor een succesvolle implementatie?
2. Wat is de rol van het assetmanagement binnen de vastgoedmarkt?
3. Welke kritische succesfactoren zijn af te leiden uit de deelprocessen binnen
de vastgoed-assetmanagement-organisatie?
4. Welke prestatie-indicatoren maken deze kritische succesfactoren meet- en
communiceerbaar?
5. Welke causale verbanden tussen de kritische succesfactoren maken de
contouren zichtbaar, waarbinnen de balans in de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-assetmanagement-organisatie gecreëerd kan worden?
I.

Reeds in de inleiding is het doel van de Balanced Scorecard binnen vastgoedasset management-organisaties ter sprake gekomen. Voor de volledigheid wordt
dit drieledige doel hier nogmaals uiteengezet.
Ten eerste is de BSC een discussiehulprniddel om het beleid te kunnen bepalen
en vervolgens de resultaten ervan in beeld te kunnen brengen. Verder biedt het
een meet- en regelsysteem voor het eigen management als verantwoording van
het gevoerde beleid. Als laatste biedt de BSC de mogelijkheid het gevoerde beleid
extern te communiceren naar de institutionele beleggers.
Doelstelling

Het formuleren van de kritische succesfactoren, de prestatie-indicatoren en causale
verbanden hiertussen, die leiden tot de succesvolle implementatie van de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie in het algemeen en voor
Bouwfonds Asset Management in het bijzonder. De Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie moet inzicht bieden in het te voeren
strategische beleid, de performance intern meet- en communiceerbaar maken en als
communicatiemiddel voor de beleggers ten aanzien van het gevoerde beleid moeten
functioneren.

1.3

ONDERZOEKSOPZET

Het onderzoek naar de Balanced Scorecard voor BfAM is veelomvattend. Om tot
de uiteindelijke BSC te komen, zal veel informatie moeten worden verwerkt.
Hiervoor wordt een trechtermodel gehanteerd. De data worden zo breed
mogelijk verzameld. Hierna wordt de informatie gefilterd. De importantie en de
toepasbaarheid van de data bepalen het al dan niet kritisch zijn. Na dit proces
worden de gegevens verwerkt tot het definitieve model.
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Het onderzoek is op te delen in een aantal fasen. De invloed op de uiteindelijke
beslissing neemt af gedurende de opeenvolgende fasen. Het is zodoende van
groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste keuzes te maken. De
volgende fasen zijn te onderscheiden:
• oriëntatiefase;
• onderzoeksfase;
• ontwikkelingsfase.
Tijdens de oriëntatiefase is het van belang het begrippenkader voor het onderzoek
duidelijk te formuleren. Het ontwikkelen van een Balanced Scorecard voor een
asset managementorganisatie heeft raakvlakken met twee verschillende
disciplines, te weten de bedrijfskunde en het vastgoedmanagement.
De BSC heeft een bedrijfskundige oorsprong. De achtergronden en de criteria
voor een succesvolle implementatie zullen dus binnen dat vakgebied gezocht
moeten worden aan de hand van literatuuronderzoek. De BSC bezit een grote
populariteit en bekendheid. Het is dan ook een geliefd onderwerp ter publicatie
in toonaangevende bedrijfskundige tijdschriften. De artikelen behandelen de
ontwikkelingen binnen het model zelf en de implementatiewijze van de
Balanced Scorecard. Het literatuuronderzoek leidt tot een beschrijving van:
• de basisbegrippen van de Balanced Scorecard;
• de implementatiecriteria voor de BSC.
Het op zich zelf staan van het asset management is een recente ontwikkeling
binnen de professionalisering van de vastgoedmarkt. De asset manager heeft de
taak de vastgoedbegrippen te vertalen in de financiële taal van de belegger.
Analyse van de markt en haar actoren leidt tot inzicht in de optredende
bedrijfsprocessen binnen het assetmanagementproces. De volgende aspecten
binnen de vastgoedmarkt worden beschreven:
• de basisbegrippen van het vakgebied;
• de vastgoedmarkt en haar actoren;
• beleggen in vastgoed;
• niveaus in het vastgoedbeheerproces;
• de positie van het asset management ten opzichte van haar doelgroepen.
Inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van de vastgoed-asset managementorganisatie staat voorop in de onderzoeksfase. Bouwfonds Asset Management
dient hierbij als voorbeeld. Er zijn een aantal deelprocessen te onderscheiden
binnen de organisatie. Binnen de deelprocessen research, acquisitie, distributie
en asset management worden de communicatiemogelijkheden binnen en buiten
de organisatie geanalyseerd. Onderzoek van de betrokken klantgroepen is
noodzakelijk voor de inzicht in de externe communicatie. De analyse van de
deelprocessen in combinatie met de klantgroepen leidt tot de kritische
succesfactoren van het asset management. Indien één van deze factoren onder
de maat presteert, stokt het gehele bedrijfsproces. De onderzoeksfase resulteert
in de volgende beschrijving:
• de deelprocessen van het asset management;
• de diverse klantgroepen;
• de kritische succesfactoren.
In de ontwikkelingefase neemt Bouwfonds Asset Management de centrale positie
in. De kritische succesfactoren die voortvloeien uit de onderzoeksfase vormen de
kapstok voor de ondernemingsspecifieke Balanced Scorecard. Om de kritische
succesfactoren te kunnen meten, managen en communiceren worden prestatieindicatoren ontwikkeld. Een kwalitatieve analyse van de causale verbanden is het
sluitstuk van dit afstudeeronderzoek.
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Deze analyse moet als leidraad dienen bij de kwantificering van de prestatieindicatoren in doelstellingen. Deze doelstellingen vertegenwoordigen de
strategie van de onderneming en resulteren in een balans binnen de Balanced
Scorecard. Het opstellen van de doelstellingen zal binnen de vastgoed-asset
management-organisatie plaats moeten vinden en wordt zodoende in het kader
van dit afstudeeronderzoek niet uitgewerkt. Het uiteindelijke resultaat van de
ontwikkelingsfase en tevens het hele volledige onderzoek is een Balanced
Scorecard voor BfAM op maat.
Het afstudeeronderzoek beschrijft de volgende aspecten:
• Missie, visie en doelstellingen BfAM;
• Kritische succesfactoren binnen de onderneming met de nadruk op de in- en
externe communicatie;
• De hieruit voortkomende prestatieindicatoren;
• Causale verbanden tussen de kritische succesfactoren;
De laatste fase van de implementatie van de Balanced Scorecard zal binnen de
vastgoed-asset management-organisatie plaats moeten vinden:
• De kwantificering van de prestatieindicatoren: de doelstellingen;
• De BSC voor Bouwfonds Asset Management.
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DE BALAN,CED SCORECARD

2.1 ONTSTAAN BALANCED SCORECARD
''The most productive and innovative companies will create the high.est returns to
shareholders...
... and attract better workers who will be more productive and increase returns further"
(Smith, 1723-1790].

Reeds in de achttiende eeuw besefte de Schotse filosoof en econoom Adam
Smith dat het creëren van waarde binnen een organisatie verband houdt een veel
aspecten binnen die organisatie. Deze gedachtegang is de basis voor de Balanced
Scorecard.
De Balanced Scorecard is ontstaan binnen het Nolan, Norton Institute, de
research organisatie van KPMG. Dit instituut heeft in 1990 een internationale
multi-dient-studie uitgevoerd over Measuring Pe,formance in the organisation of
the future, waarbij het concept van de BSC is onderzocht. Dit onderzoek was
ingegeven door de gedachte dat de toentertijd bestaande prestatiemeting, die
alleen op financiële kengetallen was gebaseerd, onvoldoende was voor de
besturing en beheersing van organisaties in de toekomst.
Robert S. Kaplan en David P. Norton ontwikkelde daarom de Balanced Scorecard
als een instrument waarin zowel financiële als niet-financiële doelstellingen
werden opgenomen, zodat organisaties konden beschikken over een 'dashbord'
waarmee ze een evenwichtige vertaling konden maken van de strategie naar de
doelstellingen [Kaplan, 1996].
Zij verwoordden dit als volgt [Kaplan/Norton, 1992]:
Think of the balanced scorecard as the dials and indicators in an airplane cockpit. For
the complex task of navigating and flying an airplane, pilots need detailed information
about many aspects of the flight. They need information on fuel, air speed, altitude,
hearing, destination, and other indicators that summarize the current en predicted
environment. Reliance on one instrument can be fatal. Similarly, the complexity of
managing an organization today requires that managers be able to view pe,formance
in several areas simultaneously.
Deze performance-managementinvalshoek - door Kaplan en Norton strategisch
managementsysteem genoemd - geeft de mogelijkheid een aantal essentiële
managementprocessen te ondersteunen, zoals [Bothof/Van Hest, 1999]:
• het verduidelijken van visie en strategie;
• het communiceren van strategische doelen en prestatie-indicatoren;
• het coördineren van corporate, business unit, afdelings- en individuele
doelstellingen en activiteiten;
• het evalueren van de prestaties van de onderneming;
• het realiseren van strategische feedback en daarmee vergroten van het
leervermogen van de organisatie.
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De term 'balanced' duidt op een balans tussen lange- en korte-termijn-doelen,
tussen financiële en niet-financiële indicatoren, tussen 'resultaatindicatoren' en
'verschilindicatoren' en tussen interne en externe prestatie-indicatoren.
De Balanced Scorecard vult de traditionele maatstaven aan met criteria die de
prestatie van een organisatie meten vanuit vier verschillende perspectieven.
Deze vier perspectieven zijn:
• Het.financiële perspectief
- Waar moet de organisatie goed in zijn volgens de financiers? [Ridderbos,
1998];

Hoe streven we het belang van aandeelhouders na? [Kaplan/Norton, 1992];
De wensen van de aandeelhouders, de toegevoegde waarde [Van VeenDirks/Wijn, 1996];

•

•

•

Het klant/markt-perspectief
- Waar moet de organisatie goed in zijn volgens de klanten?
Hoe zien de klanten ons?
Klantentevredenheid, de markt;
Het interne processen perspectief
- Waar moet de organisatie naar eigen oordeel goed in zijn?
- Waar moeten we goed in zijn?
Kwaliteit, doorlooptijd, kosten, innovatie;
Het leer- en groeiperspectief
- Waar wil de organisatie in de toekomst goed in zijn?
Hoe kunnen we continue verbeteren en waarde creëren?
Opleiding en capaciteiten van de werknemers, motivatie van de
en
het
functioneren
van
werknemers,
de
aanwezigheid
informatiesystemen.
Financieel perspectief

Hoezienonze
shareholders ons?
/

\

È~È~~~2J

,___,__,,,_._____,
1nterne processen perspectief

Klant / markt perspectief

In welke bedrijfsprocessen moeten
we uitblinken?

Hoe zien onze
klanten ons?

È~È~~E2J

Leer- en groeiperspectief
Zijn wij in staat
continu te
veranderen en te
verbeteren?

Figuur 2.1
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De Balanced Scorecard levert het kader voor vertaling van strategie in operatieve
termen [Kaplan/Norton, 1996]
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Tussen de vier perspectieven is sprake van een oorzaak-en-gevolg relatie. Ze
kunnen derhalve niet los van elkaar worden gezien. Elke voor de scorecard
geselecteerde variabele moet passen in een keten van oorzaak-en-gevolg relaties.
Het is daarbij tevens de bedoeling dat zij elkaar wederzijds versterken (synergieeffecten).
De vier hier besproken perspectieven zijn echter niet limitatief voor de BSC. De
keuze tussen meer of minder perspectieven is afhankelijk van de sector waarin
men opereert en de gekozen strategie. Opgemerkt moet worden dat de scorecard
niet is ontwikkeld voor het formuleren van de strategie, maar voor de
implementatie ervan. De invoering van de Balanced Scorecard vormt voor vele
ondernemingen wel de eerste aanzet tot het goed nadenken over het formuleren
van de strategie. De BSC blijkt in de praktijk dan ook dikwijls een
gestructureerde vertaling te zijn de ideeën die reeds bij het management leefden.
Met enige regelmaat moet periodiek overleg worden gepleegd over de
uitgangspunten van de Balanced Scorecard en de zich voordoende
ontwikkelingen in de onderneming. Het systeem is uitdrukkelijk niet bedoeld
ter vervanging van systemen die de dagelijkse gang van zaken in de gaten
houden.
De Balanced Scorecard vormt dus een hulpmiddel om op basis van de
geformuleerde strategie en kritische succesfactoren doelstellingen vast te stellen
binnen de vier (of meer) perspectieven. Vervolgens kunnen de onderlinge
relaties tussen de doelstellingen zichtbaar gemaakt worden en kunnen
doelstellingen met elkaar in evenwicht worden gebracht. De Balanced Scorecard
biedt dus de mogelijkheid om integraal te sturen, doordat het acties en analyses
signaleert en initieert.

Waarde-creatie
Intern

Figuur 2.2

Integraal management met behulp van de BSC [bewerkt naar Dekker/Kok, KPMG 2001)

Voor het uitwerken van de Balanced Scorecard valt geen blauwdruk te geven.
Voor elke onderneming verschillen de omstandigheden waaronder moet worden
gewerkt zowel op het niveau van de holding als de business unit. Het aantal
variabelen waarmee gewerkt gaat worden, moet zo veel mogelijk worden beperkt
[Van Veen-Dirks/Wijn, 1996].
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2.2 POSITIE VAN DE BSC BINNEN DE ORGANISATIE
De BSC heeft als voorwaarde en als voordeel dat er een gezamenlijk,
organisatiebreed denkproces op gang wordt gebracht over de te behalen
doelstellingen, de verbanden daartussen en de daarbij behorende acties en
indicatoren. Indicatoren zijn van belang omdat de realisatie van de gestelde
doelstellingen gemeten moet kunnen worden. Hiervoor wordt per perspectief
een beperkt aantal indicatoren, zogenaamde prestatie-indicatoren, gedefinieerd.
Door de perspectieven middels een samenhangende set van prestatieindicatoren inzichtelijk te maken, kan een evenwichtig rapportagesysteem
ontstaan, wat de informatievoorziening ten goede komt.
De Balanced Scorecard komt alleen tot volle wasdom wanneer het structureel
verankerd is binnen de onderneming. Dat wil zeggen dat de gehele organisatie
van strategisch tot operationeel niveau bekend is met de kernmerken en de
manier van rapporteren volgens de BSC.
Het uitgangspunt bij de positionering van de Balanced Scorecard is het hoogste
aggregatieniveau binnen de onderneming, de holding. De missie en de
doelstellingen op dit niveau zijn het startpunt voor de te voeren
ondernemingsstrategie. Bij het formuleren van deze strategie spelen de
belangen en invloeden van diverse partijen, die in relatie staan tot de
onderneming, een rol.
De volgende partijen zijn te onderscheiden. Zij worden stakeholders genoemd:
• Aandeelhouders;
• Financiers;
• Werknemers;
• Leveranciers;
• Concurrentie;
• Klanten.
Governance structuren

De relaties die de onderneming onderhoudt met deze partijen, worden
aangeduid met de term governance structuren. Governance structuren zijn
gedefinieerd als institutionele afspraken die ontworpen zijn om relaties tussen
de stakeholders te beheersen en de activiteiten van andere stakeholders te
beïnvloeden [Gelauff/Den Broeder, 1996]. Vandaar dat governance structuren een
grote bandbreedte van formele contracten tot markttransacties beslaan. Een
voorbeeld van een gebruik dat deel uit maakt van een governance structuur is
het jaarverslag van de onderneming. Dit jaarverslag biedt aandeelhouders en
financiers de mogelijkheid om inzage in de financiële positie van de organisatie
te krijgen.
De analyse van de stakeholder-relaties en de daaraan verbonden governance
structuren is onderverdeeld in vier categorieën:
r. corporate governance:
Dit legt de nadruk op relaties tussen financiers en managers. Twee groepen
financiers, aandeelhouders en vermogensverschaffers, kunnen handelen
naar gedeeltelijk verschillende visies over het doel van de onderneming en
kunnen verschillende governance afspraken toepassen om dit doel te
bewerkstelligen;
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contractual governance:
De verbanden tussen verschillende ondernemingen. Bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden tussen leveranciers en producenten of research
joint ventures tussen concurrenten;
3. work governance:
De relatie tussen management en werknemers, dit is ook een tweezijdig
verband. Managers houden niet alleen toezicht op de inzet van de
werknemers, maar werknemers houden ook toezicht op de managers door
het beoordelen van hun relatie specifieke capaciteiten.
4. clients governance:
Klanten kunnen een stakeholder relatie hebben met een onderneming, als zij
de kwaliteit van haar producten hoog waarderen, investeren om op de hoogte
te worden gehouden en de voorkeur hebben om een vervangend product van
dezelfde onderneming te kopen. Bovendien kan een onderneming investeren
om de relatie met klanten te intensiveren, bijvoorbeeld door after sales
services.
2.

Stakeholders: doelstellingen en missie

Ondernemingsstrategie
_ . _ . _ •_ •_ •_ •_ •_ ••

·

Figuur 2.3

. _ . _ . _ • _ • _ • _ • _H?lding
Business unit

Balanced Scorecard

De positie van de Balanced Scorecard binnen de organisatie
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De verschillende governance structuren vinden hun weerslag in de
ondernemingsstrategie. De strategie wordt uitgewerkt in de Balanced Scorecard.
Op dit strategische niveau worden de kritische succesfactoren, prestatieindicatoren en doelstellingen benoemd. Zo wordt een beeld gevormd over de
visie op de toekomst, de manier van werken met mensen en de gewenste
vakkennis.

Concern

Op een lager aggregatieniveau vindt de uitwerking van het strategisch-tactische
beleid plaats. Dit gebeurt aan de hand van de BSC. Dit beleid geeft haar visie op
de samenwerking, de professionaliteit en de marktgerichtheid van de
organisatie. Het tactisch-operationele niveau werkt dit uit tot concrete
operationele taakstellingen.
De Balanced Scorecard is een instrument dat verweven is in de gehele
organisatie. De scorecard die op het niveau van de holding gehanteerd wordt, is
het uitgangspunt voor de BSC op business unit niveau. Dit komt tot uiting in de
doelstellingen. De doelstellingen van de business unit zijn afgeleiden van de
strategie op het hoogste aggregatieniveau. Wanneer deze doelstellingen
conflicteren, zal gezocht moeten worden naar een balans. De te volgen strategie
volgens het strategische beleidsniveau kan niet door een lager aggregatieniveau
worden tegengewerkt.
Deze redenering is volledig door te trekken tot het persoonlijke niveau. De
prestaties van de werknemers zijn afgeleid van de doelstellingen van de
organisatie. De scorecard maakt ieders bijdrage aan de strategie helder. Hierdoor
kan de performance van de werknemers worden gemeten en gemanaged.
Doordat de uitgangspunten en de verbanden binnen de Balanced Scorecard
inzichtelijk zijn, zal het personeel niet het gevoel hebben dat zij alleen
afgerekend worden op hun prestaties, maar ook gestimuleerd worden te
presteren. De achterliggende reden van de target is immers duidelijk.

Individueel performance
mana ement

Figuur 2.4
BSC is verweven in de
gehele organisatie.
[Bothof/Van Hest, 1999)

Alle personeelsleden zijn als het ware tandwielen in een groter geheel. De
tandwielen krijgen informatie van een hoger niveau en geven dit weer door aan
een lager aggregatieniveau. Wanneer een tandwiel niet meer functioneert, stokt
het hele proces.
De Balanced Scorecard brengt iedere laag binnen de organisatie met elkaar in
verband en maakt verbanden binnen de organisatie inzichtelijk. Dit maakt de
BSC tot een sterk strategisch managementinstrument.

2.3 IMPLEMENTATIE VAN DE BALANCED SCORECARD
In deze paragraaf zal de implementatie van de Balanced Scorecard binnen de
onderneming worden besproken. De elementen die samenhangen met dit
implementatieproces, zullen behandeld worden volgens de chronologische
volgorde van de uit te voeren stappen.
Implementatie volgens Kaplan en Norton

De ontwerpers van de BSC, Kaplan en Norton (1996) hebben een stappenplan
ontwikkeld om het model in te voeren binnen de onderneming. Zij gaan uit van
een cyclisch model, hetgeen terugkoppeling van resultaten mogelijk maakt. Het
model bestaat uit vier hoofdprocessen. Binnen deze processen vindt de
daadwerkelijke implementatie van de Balanced Scorecard plaats:
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•

•

•

•

Toelichting en vertaling van visie en strategie:
- Visie toelichten;
- Consensus creëren;
Communiceren en gelijkrichten:
- Doorgifte informatie en (bij)scholing;
- Doelstellingen bepalen;
- Beloning koppelen aan prestatiemeting;
Planning en streefcijfers bepalen:
- Streefcijfers vaststellen;
Strategische initiatieven coördineren;
- Hulpbronnen toewijzen;
IJkpunten vaststellen;
Strategisch feedback- en leerproces:
Figuur 2.5
- De gedeelde visie verwoorden;
- Voorzien in strategische feedback;
- Herbezinning op strategie;
- Bevordering leerresultaten.

Een managementsysteem
voor het in de praktijk
brengen van de strategie
[bewerkt
naar
Kaplan,
Norton, 1997]

Een onderneming kan een eerste scorecard opzetten met tamelijk nauw
begrensde oogmerken: toelichting van, consensus over en concentratie op hun
strategie, die vervolgens aan iedereen in het bedrijf bekend wordt gemaakt. Er is
op dit moment sprake van een meetsysteem. Wanneer dit meetsysteem wordt
getransformeerd tot een managementsysteem, blijkt de vernieuwende waarde
van de Balanced Scorecard. Zij vult de leemte die in de meeste
managementsystemen bestaat: het gebrek aan een systematische procedure om
feedbackinformatie over de strategie te verzamelen en benutten.
Kaplan en Norton (1996) geven de volgende mogelijkheden van het
managementsysteem aan:
• het creëren van consensus over de strategie en het toelichten van de strategie;
• het bekend maken van de strategie aan alle medewerkers (communicatie);
• het aan elkaar verbinden van strategische doelstellingen, streefcijfers voor de
lange termijn en jaarbudgetten;
• het formuleren en gelijk richten van strategische initiatieven;
• het zich periodiek systematisch herbezinnen op de strategie; en
• het verwerven van feedbackinformatie om meer over de strategie te leren en
deze te verbeteren.
De bovenstaande gebruiksmogelijkheden van de BSC zijn abstract en
theoretisch. Dit besef groeide na verloop van tijd ook bij de makers. Zodoende
ontwierpen zij een concreter invoeringstraject van het theoretische stappenplan.
Het traject beslaat een periode van 26 maanden en heeft tien stappen. In deze
tien stappen wordt de Balanced Scorecard vanaf niets in een onderneming
ingevoerd. Per maand is aangegeven welke acties ondernomen moeten worden.
Na stap 10 is de BSC volledig operationeel binnen de organisatie. Het model
wordt instandgehouden en onderhouden door de laatste vier stappen in een
regelmatig proces te herhalen. Dit is het strategische feedback- en leerproces.
Een volledige beschrijving van het invoeringstraject, middels het stappenplan
gekoppeld aan de tijdsbalk is opgenomen in bijlage BI 'Invoeringstraject BSC'.
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In het kader van dit afstudeeronderzoek is echter geen gebruik gemaakt van dit
invoeringstraject om een drietal redenen:
• Het onderzoek is een eerste verkenning van de problematiek. Aan de hand
van het onderzoek besluit de organisatie tot het al dan niet invoeren van het
model;
• De tijdsspanne van dit onderzoek en dat van het invoeringstraject zijn niet
overeenkomstig, waardoor het exacte traject volgen een onmogelijkheid is;
• De impact van het afstudeeronderzoek is niet te vergelijken met het
uitbesteden van het vraagstuk aan een toonaangevend management
consultingbureau.
Voor de volledigheid van het rapport is het invoeringstraject van Kaplan en
Norton opgenomen. Het plan gaat echter uit van een ideaalsituatie, welke niet
realiseerbaar was in het kader van dit onderzoek.
Implementatie volgens Ahaus en Diepman

Het afwijkende tijdspad en het verschil in impact hebben geleid tot het zoeken
van een alternatief implementatietraject. De volgende aspecten vormen het
uitgangspunt voor de keuze van het alternatief:
• opbouw in elementen;
• heldere stappenplan.
Een elementaire opbouw maakt het mogelijk om ieder proces afzonderlijk te
beschrijven. Dit komt de duidelijkheid van het onderzoek ten goede, omdat het
proces uiteengerafeld wordt.
De duur van het onderzoek noodzaakt tot keuzes. Door het implementatieproces
op te delen in stappen kan tot een afgerond geheel gekomen worden. De
afgeronde stap dient als uitgangspunt voor vervolgonderzoek.
Gekozen is voor een concreet implementatieplan. Ahaus en Diepman (1998)
geven een duidelijk beeld van de elementen waaruit de Balanced Scorecard is
opgebouwd. Middels heldere stappen komen zij tot invoering van het model.
Aan de hand van dit model wordt de implementatietraject van de Balanced
Scorecard in deze paragraaf beschreven. De verschillende elementen waaruit het
model is opgebouwd zullen in chronologische volgorde worden besproken.
Achtereenvolgens zijn dit:
• Missie en visie:
"Wat willen we zijn en hoe willen we dat bereiken?";
• De Balanced Scorecard:
- Het financiële perspectief:
"Wat bepaalt ons succes naar de aandeelhouders?";
- Het klant/markt-perspectief:
"Op welke kritische factoren beoordelen onze klanten ons?";
- Het interne processen perspectief:
"Wat is essentieel in de primaire bedrijfsprocessen?";
- Het leer- en groeiperspectief:
"Waardoor zijn we in staat in de toekomst te blijven verbeteren?";
• Succesbepalende factoren:
"Welke factoren bepalen ons succes in de nabije toekomst?";
• Prestatie-indicatoren:
"Wat maakt de succesbepalende factoren meetbaar?";
• Doelstellingen:
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•
•

"Welk meetbaar resultaat willen we behalen?";
Keuze van verbeteracties:
"Wat levert de grootste bijdrage aan de succesbepalende factoren?";
Uitvoeren verbeteracties:
Door verbeterteams, conform verbeterplan.
Missie/Visie
W1cwillcn wc
ziJn en hoe
willen wc dat
bereiken?

Balanced
Scorecard
K1itische
.5JJccesfactoren

Uitvoeren
verbeteracties
Door
verbctc1tcams
conform het
verbeterplan

Welke fattoren
bepalen ons
succes in de
nabije toekomst?

Keuze
ve,
beteracties
verbeteracties

Prestatieind icato, en

Met de grootste
bijdrage aan de
kritische
succesfactoren

Figuur 2.6

2.3.1

Doelstellingen
Welk meetbaar
rc,:ultaat willen
wc halen)

Wat maakt de
kritische
succesfactoren
meetbaar?

Invoeringsaanpak Balanced Scorecard [bewerkt naar Ahaus en Diepman, 1998).

MISSIE

De missie van een onderneming verwoordt de primaire functie, welke als de
opdracht wordt ervaren [Keeris, 200 1]. De missie van de onderneming is relatief
statisch en zal gedurende de loop der jaren nauwelijks veranderen. De missie
gaat over de vraagstellingen als:
I.
"waartoe bestaat de onderneming?";
2.
"waarom bestaat de onderneming?";
3. "wat is de bestaansreden van de onderneming?";
4. "in welke fundamentele behoeften wordt voorzien via het aanbod van
producten en/of diensten?";
5. "wat is de primaire functie van de onderneming?";
6. "wat zou er zonder deze onderneming verloren zijn? - en voor wie?".
Bij het formuleren van de missie kunnen vijf invalshoeken gehanteerd worden,
te weten:
I.
het gehanteerde proces, de in- en throughput;
2.
de aangeboden productformule, inclusief de diensten welke geleverd
worden, de output;
3. de functionaliteit en doeltreffendheid van de productformule, de outcome;
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4.

de gekozen marktbenadering.

De missie bepaalt in feite de aard van de onderneming, zodat de derde
invalshoek, die van de outcome, in het bijzonder uit de missie zou moeten
blijken.
2.3.2

VISIE

De visie betreft het binnen de onderneming gedeelde ambitieuze beeld voor de
toekomst,
omschreven
door
de
vermelding
van
de
gestelde
ondernemingsdoelen, de daarvoor geldende succesbepalende factoren en de
daarbij aan te houden normen en waarden [Keeris, 2001]. De visie betreft het
dynamische beeld van de toekomst voor de onderneming, als de collectieve
ambitie voor de middellange termijn (ca. 3 - 5 jaar). Het betreft het emotionele
beeld dat men zich voor ogen stelt hoe de onderneming eruit zou kunnen zien en er op die termijn dus ook uit zou moeten zien.
De visie geeft zodoende de spanning aan de te overbruggen - realistisch geachte
- ruimte tussen het "nu" en "later", ook wel genoemd de "ist" en "soll"-situatie.
Met de visie wordt tot uitdrukking gebracht:
r. "wie willen wij zijn?"
2.
"wat is onze passie?"
3. "wat willen wij bereiken?"
4. "waarom is dat van belang?"
5. "voor welk resultaat in de toekomst lopen wij echt warm?"
6. "hoe willen wij dat bereiken?"
De eerste punten geven als het ware een verdere uitwerking van een eerder
geformuleerde missie van de onderneming, om van daaruit het kader te stellen
voor de doelgerichtheid. Het toegekende belang en de emotionele waarde geven
daaraan op de eerste plaats een bepaalde mate van rechtvaardigheid en
motivatie, maar op de tweede plaats zorgt dat voor het noodzakelijke realisme.
Dat mondt vervolgens uit in de bepaling van de oplossingsrichting met
betrekking tot het realiseren van het nut uit ondernemen.
Een goede visie moet aan een aantal vormvereisten in onderlinge samenhang
voldoen. Zo moet het de succesbepalende factoren, de gestelde
ondernemingsdoelen en de aan te houden normen en waarden bevatten. Daarbij
zal in het algemeen sprake zijn van (min of meer) conflicterende
succesbepalende factoren en zullen deze onderling in balans gebracht moeten
worden. In feite vormt het in balans brengen van de deelprocessen, waaraan
deze succesbepalende factoren verbonden zijn, vanuit de belangenbehartiging
van de betrokken stakeholders, rekening houdend met hun wensen en
standpunten, de kern van de visie van de onderneming. Omgekeerd kunnen ook
vanuit een vastgestelde visie deze deelprocessen van de succesbepalende
factoren worden afgeleid, de prestatie-indicatoren worden bepaald en de
doelstellingen geformuleerd.
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De Balanced Scorecard kan omschreven worden als een beleidsinstrument, dat
vanaf het hoogste beleidsniveau van de onderneming cyclisch door alle
processen heen loopt, inzicht biedt in de samenhang, onderlinge beïnvloeding
en het effect van de balans tussen de onderscheiden perspectieven, zodat er
voortdurend communicatie mogelijk is over de gemaakte, c.q. te maken
afwegingen bij het bepalen van de balans tussen die verschillende belangen,
gelet op de doelstellingen van die onderneming, waardoor inzicht verkregen
wordt in de kritische succesfactoren op basis van geselecteerde prestatieindicatoren.
Bij toepassing van de Balanced Scorecard worden de verschillende deelprocessen
ontleed naar hun kritische succesfactoren en daarvoor bepalende indicatoren.
Via het meten van de resultaten per indicator kan het procesverloop actueel
gevolgd worden en tegen signaal- of benchmark-waarden worden afgezet
teneinde de geleverde prestatie te kunnen beoordelen. "Kritisch" als voorvoegsel
bij een succesfactor houdt in, dat als daarop niet in voldoende mate gescoord
wordt het behalen van de ondernemingsdoelstellingen niet mogelijk zal zijn.
Omdat de verschillende perspectieven sterk onderling gerelateerd zijn, is het
noodzakelijk deze doelstellingen ook zodanig onderling af te wegen en op elkaar
af te stemmen.
Kennis van de perspectieven is hiervoor onontbeerlijk. Als leidraad hiervoor zijn
diverse artikelen en publicaties van Kaplan en Norton (1992, 1996, 1997), de
ontwerpers van de Balanced Scorecard genomen.
Het financiële perspectief

De scorecard handhaaft het financieel perspectief, omdat financiële metingen
van waarde zijn voor het overzichtelijk samenvatten van gemakkelijk te meten
economische effecten van reeds afgeronde acties. Financiële prestatiemetingen
geven aan of de strategie van een onderneming en de doorvoering van die
strategie bijdragen aan de verbetering van de bottom line of nettowinst. In de
regel hebben financiële doelstellingen betrekking op het rendement;
bijvoorbeeld door factoren te meten als de inkomsten van de onderneming, het
rendement op het geïnvesteerde kapitaal of, recenter, de economisch
toegevoegde waarde. Andere financiële doelstellingen zijn een snelle omzetgroei
en het genereren van liquide middelen.
Het klant/markt-perspectief

Binnen dit perspectief worden de doelgroepen en marktsegmenten beschreven,
waarin de onderneming zal concurreren, naast de manieren waarop de
prestaties van de bedrijfseenheid in deze beoogde categorieën of segmenten
zullen worden gemeten. In de regel omvat dit perspectief diverse soorteigen
metingen van de succesvolle resultaten van een goed geformuleerde en
doorgevoerde strategie. De meting van deze essentiële 'klantresultaten' geeft
inzicht in factoren als de tevredenheid en de trouw van bestaande klanten, de
acquisitie van nieuwe afnemers, de winstgevendheid van afnemers en het markten accountaandeel in de beoogde segmenten. Maar het klant/markt-perspectief
dient ook specifieke metingen te bevatten voor de meerwaarde-proposities die de
onderneming aan klanten in de beoogde marktsegmenten wil leveren. De
specifieke prestatiemotoren achter essentiële klantresultaten in deze segmenten
vertegenwoordigen exact die factoren die bij klanten de doorslag geven om een
leverancier al dan niet trouw te blijven. Klanten zullen bijvoorbeeld hoge prijs
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stellen op korte lever- of wachttijden en een hoge stiptheidsgraad van de
dienstverlenende activiteiten. Of op een constante stroom van innovatieve
producten en diensten. Of op een leverancier die in staat is op hun behoeften
vooruit te lopen en daardoor nieuwe diensten te leveren, of die benaderingen
uitdoktert om in die behoeften te voorzien. Het klant/markt-perspectief stelt de
onderneming in staat om een klantgerichte, op de markt afgestemde strategie te
formuleren die in de toekomst superieure financiële resultaten zal opleveren.
Het interne processen perspectief

Binnen dit perspectief worden de interne bedrijfsprocessen geformuleerd die
van doorslaggevend belang zijn en waarin de onderneming moet uitblinken.
Deze processen stellen de bedrijfseenheid in staat om:
• dusdanige meerwaardeproposities te leveren dat afnemers in de beoogde
marktsegmenten en doelgroepen zullen worden aangetrokken en behouden;
en
• de verwachtingen van aandeelhouders voor excellente financiële resultaten
waar te maken.
Prestatiemetingen binnen het interne processen perspectief zijn gericht op die
processen die de grootste invloed hebben op de klanttevredenheid van de
afnemers en de realiseren van de financiële doelstellingen van de onderneming.
Dit perspectief onthult twee fundamentele verschillen tussen de traditionele
prestatiemeting en de scorecard-benadering. De traditionele benadering
probeert bestaande bedrijfsprocessen te bewaken en te verbeteren. Soms omvat
zij niet alleen financiële prestatiemetingen, maar ook de metingen van factoren
als kwaliteit en tijdwinst op allerlei gebieden. Dat neemt niet weg dat zij gericht
zijn op de verbetering van bestaande processen. De scorecard-benadering zal
echter in de regel geheel nieuwe processen aangeven waarin de onderneming
moet uitblinken om financiële doelstellingen en klant/markt-doelstellingen te
halen. Een onderneming kan bijvoorbeeld bewust worden dat zij een procedure
moet ontwikkelen om te anticiperen op klantenbehoeften, of om nieuwe vormen
van dienstverlening te ontwikkelen die inspelen op factoren die voor klanten van
waarde zijn. De scorecard-doelstellingen voor interne bedrijfsprocessen
belichten deze processen, waarvan sommige misschien op dat moment niet in
het minst resultaat opleveren, maar die toch uiterst essentieel zijn voor het
welslagen van de ondernemingsstrategie.
De tweede noviteit van de scorecard-benadering is opname van
innovatieprocessen in het interne processen perspectief. Traditionele
meetsystemen concentreren zich op de processen die verband houden met de
levering van de goederen en diensten van dit moment aan de afnemers van
vandaag. Ze proberen bestaande operaties te controleren en te verbeteren die in
feite de korte golf van waardeschepping belichamen. Deze korte golf van
waardeschepping begint met de ontvangst van een opdracht van een bestaande
klant voor een bestaand product (of bestaande dienst) en eindigt met de levering
van dat product of die dienst aan de afnemer. De onderneming schept waarde
via de productie, levering en serviceverlening van dat product tegen lagere
kosten dan de opbrengst ervan.
De prestatiemotoren achter financieel succes op lange termijn kunnen de
onderneming echter noodzaken geheel nieuwe goederen en diensten te
ontwikkelen die in de zich aftekenende behoeften van bestaande en toekomstige
klanten kunnen voorzien. Het innovatieproces, de lange golf van
waardeschepping, is voor tal van ondernemingen een sterkere motor achter
toekomstige financiële prestaties dan de operatiecyclus van de korte termijn.
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Hun vermogen om een proces voor productontwikkeling jarenlang in stand te
houden of de vaardigheid te ontwikkelen om nieuwe categorieën klanten aan te
trekken, kan voor hun toekomstige economische prestaties belangrijker zijn dan
het efficiënt, consequent en verantwoordelijk managen van bestaande
bedrijfsprocessen.
Er hoeft niet gekozen te worden tussen deze twee interne processen van vitaal
belang. Het scorecard-perspectief van de interne bedrijfsprocessen omvat
doelstellingen en prestatiemetingen voor zowel de innovatiecyclus (lange golf)
als de operatiecyclus (korte golf van waardeschepping).
Het leer- en groeiperspectief

Dit vierde perspectief van de scorecard, dat betrekking heeft op leerresultaten en
toekomstige groei, maakt de infrastructuur zichtbaar die een organisatie moet
opbouwen als zij op de lange termijn wil blijven groeien en zichzelf verbeteren.
Het klant/markt-perspectief en het interne processen perspectief geven de
factoren aan die van doorslaggevend belang zijn voor succes in het heden en de
toekomst. Een onderneming die gebruik blijft maken van de technologie en
capaciteiten van dit moment, maakt weinig kans om haar doelstellingen op de
lange termijn ten aanzien van klanten en interne bedrijfsprocessen te realiseren.
Bovendien vereist de sterke mondiale concurrentie dat ondernemingen gestaag
hun capaciteiten voor waardeschepping ten behoeve van hun klanten en
aandeelhouders blijven verbeteren.
Leerresultaten en groei in een onderneming zijn afkomstig uit drie primaire
bronnen: mensen, systemen en interne procedures. De doelstellingen voor
financiën, klanten en interne bedrijfsprocessen op de scorecard maken in de
regel brede kloven zichtbaar tussen enerzijds de bestaande capaciteiten van
mensen, systemen en procedures, en anderzijds de capaciteiten die vereist zijn
om prestatiedoorbraken te realiseren. Om deze kloven te dichten, zal een bedrijf
geld moeten investeren in de her-, bij- en omscholing van personeel, de
verbetering van systemen voor informatietechnologie en de afstemming van
procedures en benaderingen op elkaar. Deze doelstellingen worden verwoord in
her leer- en groeiperspectief van de scorecard. Net als in het klant/marktperspectief worden maatregelen voor het personeel afgeleid uit een mix van
soorteigen resultaatmetingen, zoals de tevredenheidsgraad van medewerkers,
het verloop onder het personeel en de training en vaardigheden van
medewerkers. Hierbij wordt in de scorecard rekening gehouden met de
stuwende krachten achter deze resultaatmetingen, bijvoorbeeld de
gedetailleerde, branche-specifieke indexen voor die specifieke vaardigheden die
het nieuwe concurrentieklimaat vereist. De capaciteiten van een
informatiesysteem kunnen worden beoordeeld aan de mate waarin medewerkers
in de frontlinie - de zone van besluitvorming en actie - ogenblikkelijk de
beschikking hebben over accurate essentiële informatie over klanten en interne
bedrijfsprocessen. Organisatieprocedures kunnen zichtbaar maken in hoeverre
initiatieven van medewerkers in harmonie zijn met de algemene factoren die
bepalend zijn voor het succes van de onderneming. Ook maken zij duidelijk hoe
groot de gemeten verbeteringen zijn die voortvloeien uit acties van essentieel
belang ten opzichte van klanten en interne bedrijfsprocessen.
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2.4.1

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Volgens Van Veen-Dirks en Wijn (1999) bestaat in de literatuur veel
onduidelijkheid wat nu eigenlijk bedoeld wordt met kritische succesfactoren
(KSF-en). Daniël spreekt in 1961 bijvoorbeeld van factoren die het succes
bepalen en dus heel goed moeten worden uitgevoerd:
"In reporting internal data, a company's information system must be discriminating
and selective. It should focus on succes factors. In most industries there are usually
three to six factors that determine succes: these key jobs must be done exceedingly well
fora company to be successful. "
Later heeft Rockart (1979) een meer concrete definitie gegeven:
"Critica! success factors are, for any business, the limited numbers of areas in which
results, if they are satisfactory, will ensure competitive peiformance for the
organisation. They are the few key areas where things must go right for the business to
flourish. "
De onduidelijkheid over het begrip KSF-en is ontstaan omdat in de literatuur
KSF-en vanuit verschillende invalshoeken worden gedefinieerd. Door Rockart
(1979) worden er een drietal genoemd:
1. Management informatie-systemen;
2 . Strategie implementatie;
3. Strategieformulering
De formulering van de kritische succesfactoren wordt door Kaplan en Norton
niet goed gegeven, maar bevindt zich op het scheidingsvlak van strategie
implementatie en strategieformulering. De methodiek van KSF-en is bedoeld
om te bepalen welke informatie van belang is voor het management control
systeem, de Balanced Scorecard, het proces van strategie-implementatie.
Verschillende strategieën vragen om andere informatie, die dan ook volgt uit
andere KSF-en.
Doordat het implementatieplan echter een cyclisch proces is, kunnen de
kritische succesfactoren ook gebruik worden voor de strategieformulering. Dit
vindt plaats in het strategische feedback- en leerproces. Dit sluit aan bij de
benadering van Wijn (1996) die KSF-en definieert als: "De factoren op basis
waarvan een onderneming zich ten opzichte van de concurrentie kan
onderscheiden om aldus een duurzame, positieve relatie met de markt op te
bouwen."
Op basis van bovenstaande definities wordt in het kader van dit onderzoek de
volgende definitie aangehouden:
"Kritische succesfactoren zijn die factoren die voor
de organisatie
continuiteitsbepalend zijn."
Kritisch wil zeggen dat indien daarop niet gescoord wordt conform de gestelde
doelstelling het totaal gestelde doel niet gehaald wordt. Uiteindelijk moet het
zich richten op de kritische succesfactoren leiden tot het realiseren van de visie;
het bereiken van de gewenste toestand waarin de organisatie zich in de komende
3 tot 5 jaar wil bevinden.
2.4.2

PRESTATIE-INDICATOREN

Het meetbaar maken van de kritische succesfactoren is de volgende stap in het
concept van de Balanced Scorecard. Onder prestatie-indicatoren wordt verstaan
'meetpunten die een goede indicatie geven voor succes of falen op het gebied
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van de desbetreffende succesbepalende factor'. De gekozen set van prestatieindicatoren moet dus de totale prestatie op een kritische succesfactor meten
[Ahaus, Diepman, 1998].

Het voornaamste verschil tussen kritische succesfactoren en prestatieindicatoren is dat KSF-en niet meetbaar zijn geformuleerd. Prestatie-indicatoren
zijn per definitie meetinstrumenten. Een prestatie-indicator is een maatstaf voor
het meten van de KSF. Hij geeft informatie over de KSF op basis van
(geaggregeerde) gegevens. De prestatie-indicator is een kwantitatief gegeven,
uitgedrukt in een getal [Bulthuis et al, 1998].
Een Balanced Scorecard moet echter meer zijn een mix van vijftien tot
vijfentwintig financiële en niet-financiële metingen, ondergebracht in de
verschillende perspectieven. De BSC weerspiegelt de strategie van de
onderneming.
Dit gebeurt door resultaatmetingen en metingen van prestatiemotoren met
elkaar te verbinden via een keten van oorzakelijke relaties. Resultaatmetingen
zijn over het algemeen resultaatindicatoren, indicatoren die pas achteraf iets
zeggen over de doelstellingen en beslissingen van gisteren. Ze omschrijven de
uiteindelijke doelstellingen van de te volgen strategie en signaleren of de
inspanningen van gisteren (verleden) tot wenselijke resultaten hebben geleid.
Daarentegen zijn de metingen van prestatiemotoren - de stuwende kracht
achter de resultaten - verschilindicatoren die alle participanten in de
onderneming duidelijk maken wat zij vandaag (heden) moeten doen om een
toekomstige waarde te creëren.
Bovenstaande typering kan ook onder de noemer van primaire en secundaire
indicatoren geplaatst worden. Primaire indicatoren bestaan uit output-gegevens
en geven een prestatie weer die is te confronteren met een doel. Secundaire
indicatoren kunnen een verklaring geven voor het prestatieniveau dat met de
primaire indicator is gemeten. Primaire indicatoren hebben hier een betekenis
voor het management ten aanzien van de in- en externe verantwoording. Terwijl
de secundaire indicatoren voor het management vooral een functie voor intern
gebruik hebben, waarmee de processen gestuurd kunnen worden [Westerhof,
1998].

Resultaatmetingen zonder meting van prestatiemotoren zaaien twijfel over de
manier waarop de resultaten moeten worden verwezenlijkt en kunnen tot
ingrepen op de korte termijn leiden die op de lange termijn contraproductief
zijn. Metingen van prestatiemotoren die niet in verband zijn gebracht met
resultaten, moedigen aan tot plaatselijke verbetering die nog op de korte, noch
op de lange termijn voor de bedrijfseenheid van waarde zijn. De beste Balanced
Scorecard moet het strategieverhaal zo goed vertellen dat de strategie kan
worden afgeleid uit het stelsel van doelstellingen en metingen en hun
onderlinge relaties.
2.4.3

DOELSTELLINGEN

Ahaus en Diepman (1998) definiëren een doelstelling als een projectie van een
te bereiken resultaat in de toekomst. Een doelstelling betreft een na te streven
waarde die kan worden gemeten met een prestatie-indicator"
Mulder en Tepper (1993) geven een aantal vormeisen waaraan doelstellingen
moeten voldoen om het een goede doelstelling te laten zijn. Onder andere moet
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van een doelstelling de huidige positie, de huidige score, bekend zijn. Bovendien
is er sprake van een goede doelstelling als deze meetbaar, tijdgebonden,
resultaatgericht en haalbaar is. Wie verantwoordelijk wordt gemaakt voor de
uitvoering van een doelstelling hangt samen met de verankering van de
bijbehorende prestatie-indicator in de organisatie.
Bij doelstellingen moet onderscheid gemaakt worden tussen lange(re) termijn
doelen en de voor de korte(re) termijn te realiseren doelstellingen. Eerst
genoemde zijn kwalitatief geformuleerde te leveren prestaties op de langere
termijn. Korte termijn doelstellingen zijn echter kwantitatief geformuleerd en
zijn afgeleid van de bepaalde strategie en het daar weer op gebaseerde tactische
beleid.
Wanneer er sprake is van korte termijn beleid, dan wordt dus in feite
afgerekend, c.q. verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op het niveau
van de doelstellingen. Bij een lange(re) termijn visie verschuift dat naar het
niveau van de gestelde ondernemingsdoelen, maar dan steeds in combinatie met
het resultaat volgens de gestelde doelstellingen.
2.4.4

KEUZE VAN VERBETERACTIES

Indien een onderneming niet succesvol blijkt te zijn, dan is dat afgemeten aan
de beoogde resultaten volgens die doelstellingen. Bijstelling van het beleid is dan
noodzakelijk ten einde het realiseren van de ondernemingsdoelen realistisch te
houden. Hierbij moet dan niet direct actie worden ondernomen op het
missie/visie-niveau en de vertaling daarvan naar de gevoerde strategie, maar op
het tactisch/operationeel niveau. Dit zijn zogenaamde verbeteracties voor
prestatieverbetering. Wanneer iets niet goed gaat, moet eerst getracht worden
het beter te doen, pas daarna - indien niet succesvol (genoeg) - komt het anders
doen in beeld: het strategisch/tactische beleid hetgeen resulteert in
verbeteracties voor procesverbetering. Slechts in het geval dat de resultaten
zodanig onbevredigend blijven, dat realisering van de ondernemingsdoelen
steeds onwaarschijnlijker wordt, komt de herformulering daarvan aan de orde.
Dat houdt dan tevens een bijstelling in van de visie en mogelijk zelfs van de
missie van de onderneming [Keeris, 200 1].
Bij de keuze van de verbeteracties is het van belang dat de verbeteracties met de
grootste bijdrage aan de belangrijkste kritische succesfactoren in de visie
prioriteit moeten hebben. Ahaus en Diepman (1998) onderscheiden de volgende
opeenvolgende stappen bij het kiezen van verbeteracties:
• Per verbeteractie vaststellen aan welke kritische succesfactor een bijdrage
wordt geleverd;
• Gewicht kritische succesfactor vaststellen (G);
• Bijdrage per verbeteractie aan kritische succesfactor vaststellen (B);
• Score verbeteractie berekenen (G * B);
• Zoeken naar verbanden, zoeken naar verbeteracties om snel te scoren,
analyseren van de cultuur en de te verwachten weerstand;
• Keuze uit de verbeteractie maken.
2.4.5

UITVOEREN VERBETERACTIES

Na de keuze van de verbeteracties is het van eminent belang dat de verbetering
ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Een middel hiervoor is het gebruik maken
van een verbeterplan. Een verbeterplan zou onderdeel moeten uitmaken van het
jaarplan van een organisatie. Een verbeterplan is géén feitenrapportage, maar
geeft de gekozen verbeteracties weer, hoe deze acties in relatie staan met
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enerzijds de visie en kritische succesfactoren uit het businessplan en anderzijds
de doelstellingen en bijbehorende verbeteracties vanuit de besturingsinvalshoek.
Het verbeterplan wordt opgesteld door het managementteam. Het verdient
aanbeveling om een verbeterteam te benoemen dat de diagnose begeleidt en de
discussie in het managementteam voorbereidt.
Document

Inhoud

Businessplan

•
•
•

Jaarplan

•
•

•
•
Verbeterplan als
onderdeel van het
jaarplan

•
•
•
•
•

Jaarverslag

•
•

Missie;
Visie;
Kritische succesfactoren;
Prestatie-indicatoren;
Managersdoelstellingen;
Verbeteracties behorende bij
managersdoelstellingen;
Begroting;
Alle geïnventariseerde verbeterpunten;
De weging van de verbeteracties tegen de
kritische succesfactoren;
De analyse van de resultaten van de positiebepaling, zelfevaluatie en/of audit;
De analyse van de te verwachten weerstand;
De gekozen verbeteracties, inclusief
verantwoordelijke voor uitvoering en datum
wanneer de uitvoering gerealiseerd moet zijn;
Per perspectief van de BSC de score van de
meest belangrijke prestatie-indicatoren;
Alle uitgevoerde verbeteracties per
perspectief.
Tabel 2.1

2.5

Beslaat een
periode van
2 à 3 jaar

lnvalhoek

I Accent

Besturing

Planning

1 jaar

1 jaar

Diagnose

1 jaar

-

Planning-en-controlcyclus: businessplan, jaarplan,
[bewerkt naar Ahaus, Diepman, 1998)

verbeterplan

(ontrol

en

jaarverslag

KNELPUNTEN BIJ DE INVOERING VAN DE BALANCED SCORECARD

De implementatie van de Balanced Scorecard als instrument om de prestaties
van een onderneming evenwichtig te sturen en te evalueren, verloopt niet altijd
zonder problemen. In verschillende artikelen wordt hier de aandacht op
gevestigd. In deze paragraaf worden deze knelpunten besproken. Dit gebeurt
aan de hand van een tweetal onderzoeken over dit onderwerp. Als eerste komen
de 'Tien geboden voor de invoering van de Balanced Scorecard' aan bod, de
zogenaamde 'do's en don'ts', opgesteld door Lewy en Du Mee (1998). Daarnaast
worden de 'vergeten principes van de Balanced Scorecard' behandeld. Zij zijn
geformuleerd door Bothof en Van Hest (1999).
2.5.1 Do's EN DON'TS BIJ DE INVOERING VAN DE BSC

Lewy en Du Mee (1998) hebben een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan
de Balanced Scorecard moet voldoen. Du Mee zegt hier het volgende over [Hers,
1998]: " We hebben in de loop van de tijd geïnventariseerd waar de knelpunten liggen
en onze bevindingen vertaald in een tiental Do's en Don'ts die we met gevoel van
overstatement hebben omgedoopt in de Tien Geboden voor de invoering van de
Balanced Scorecard. Stuk voor stuk wijd open deuren, ook in de ogen van de managers
zelf, maar waaraan kennelijk toch makkelijk voorbij wordt gegaan.'
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De tien geboden van de Balanced Scorecard [Bron: KPMG Management Consulting,
1998)

Do's
Gebruik de scorecard als platform voor de implementatie van strategie en
strategische doeleinde:
De BSC moet actief gebruikt worden. Indien het slechts als controlsysteem
wordt gebruikt, is de kans groot dat het systeem op de achtergrond raakt;

1.

2.

Zorg voor een helder gedefinieerde strategie en duidelijke strategische
doeleinden voordat de scorecard geïntroduceerd wordt:
De missie en visie en daaruit geformuleerde strategie moet volledig helder
zijn. Wanneer dit niet het geval is, is het onmogelijk kritische succesfactoren,
prestatie-indicatoren en doelstellingen op te stellen;

3. Zorg voor een hooggeplaatste, niet-financiële gangmaker en voor de
betrokkenheid van alle relevante lijnmakers:
Het proces heeft een kartrekker nodig die onafhankelijk is. Deze persoon
heeft kennis van de Balanced Scorecard en kan deze communiceren naar de
directie. Betrokkenheid van alle afdelingshoofden is noodzakelijk voor
informatie en communicatie. Zij creëren draagvlak binnen de onderneming;
4. Implementeer eerst een pilot alvorens de scorecard concernbreed te
introduceren:
Het ontwikkelen en implementeren van een BSC is kostbaar. De
onderneming investeert tijd, mankracht en middelen. Door een pilot uit te
voeren, wordt inzicht gekregen in het ontwikkelen van de scorecard binnen
de eigen organisatie. Bij de invoering in de gehele onderneming kan
geanticipeerd worden op de problemen, die zich voordeden bij de pilot.
Daarnaast vergroot een succesvolle pilot de acceptatie van de Balanced
Scorecard;
5. Zorg voor een terreinverkennend onderzoek per bedrijfsonderdeel dat voor
implementatie van de scorecard in aanmerking komt:
Volgens Lewy en Du Mee (1998) geeft de mate waarin een onderneming kan
voldoen aan de 'Tien Geboden' aan of deze rijp is voor implementatie. Deze
inventarisatie wordt een entry review genoemd. Om het invoeringstraject te
doen slagen, moet de organisatie voldoen aan minimaal 6 van de 10 eisen.

Don'ts
6. Gebruik de scorecard niet als middel om extra controle van bovenaf te
krijgen;
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3-5. bestaat de BSC zowel uit resultaat- als
verschilindicatoren. De resultaatmetingen neigen tot het afrekenen van de
werknemers op de behaalde resultaten. Dit werkt niet bevorderend. Er zal
zodoende een balans gevonden moeten worden tussen het stimuleren
(middels prestatiemotoren) en het controleren van de arbeidskrachten;
7. Besef dat de scorecard maatwerk vereist en niet standaard in te voeren is:
Iedere onderneming is uniek in zijn soort. Er bestaat dus ook geen
blauwdruk van een Balanced Scorecard. De ontwikkeling van de BSC heeft de
tijd nodig;
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8. Onderschat niet de noodzaak van training in het gebruik en de
communicatie:
Het gebruik van de Balanced Scorecard leidt tot nieuwe procedures en
metingen, die ingevoerd moeten worden in informatiesystemen. Door goede
communicatie en opleiding zal de noodzaak tot het gebruik van de Balanced
Scorecard duidelijk worden. Op deze manier kan weerstand tegen de
veranderingen het hoofd worden geboden;
9 . Streef niet naar te veel of complexe meetlatten en ook niet naar perfectie:
Wanneer de Balanced Scorecard als te complex wordt ervaren, zal het
draagvlak binnen de onderneming afnemen. Om dit te voorkomen, moeten
niet te veel en te moeilijke (samengestelde) prestatie-indicatoren worden
opgenomen. Het is een illusie dat de BSC in één keer volledig is. Door ervan
gebruik te maken, komen imperfecties aan het licht. Dit leidt tot
verbeteracties;
10.

Onderschat niet de extra administratieve inspanning en kosten van de
periodieke rapportages bij de introductie van de scorecard:
De metingen en de hieruit voortvloeiende rapportages vergen mankracht.
Hier moet rekening mee gehouden worden bij de werkzaamheden van de
verantwoordelijke personen.

2. 5.2 DE VERGETEN PRINCIPES VAN DE 8ALANCED SCORECARD

Volgens Bothof en Van Hest (1999) wordt de BSC vaak gezien als een mooi
overzicht van prestatie-indicatoren. Zij pleiten voor een goede verankering van
de BSC-principes in besturing en management van de onderneming, wil de
implementatie succesvol zijn.
De Balanced Scorecard-principes

FIHi:HHi·

1.

De prestatie-indicatoren in de Balanced Scorecard weerspiegelen de
strategische doelstellingen van de onderneming:
De doelen van de organisatie vloeien voort uit de ondernemingsstrategie. De
doelen kunnen worden gerangschikt volgens de perspectieven van de BSC.
Tussen de perspectieven bestaan logische oorzaak-gevolg-relaties, waarmee
de samenhang tussen de doelen kan worden getest. De doelen in de
verschillende perspectieven worden geoperationaliseerd in één of meerdere
prestatie-indicatoren in de BSC;

2.

Performance management met behulp van de BSC is zowel gericht op het
vergroten van het lerend vermogen van de organisatie als het beoordelen van
de prestaties:
De BSC is zowel een leer- als beoordelingsinstrument. De instrumenten
versterken elkaar, waar afwisselend gebruik van gemaakt kan worden. Bij de
control-insteek wordt de financiële performance inzichtelijk gemaakt door de
onderliggende oorzaken van de prestatie te meten. De leer-insteek benadrukt
het belang van het lerend vermogen van de organisatie door middel van de
aanwezige kennis en de mogelijkheid om hier gebruik van te maken door
kennis-informatiesystemen.

3. Een besturingsmodel met heldere taken en verantwoordelijkheden vormt de
leidraad voor de prestatie-indicatoren in een BSC:
De Balanced Scorecards op de verschillende aggregatieniveaus binnen de
onderneming moeten op elkaar zijn afgestemd. De samenhang wordt
bepaald door het besturingsmodel, dat de structuur, taken,
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie vastlegt en
coördineert, zodanig dat de strategie wordt gerealiseerd.
4. De BSC werkt pas goed bij inbedding in een reguliere planning- en
controlcyclus:
Implementatie van verbeteracties volgt uit de conclusies in de
managementrapportages. Continuïteit wordt gerealiseerd door de opname
van de managementrapportages in de reguliere planning- en controlcyclus.
Voor een voorbeeld wordt verwezen naar 2. 3.8. Uitvoeren verbeteracties.
5. De BSC vervult zijn functie optimaal wanneer sprake is van een beperkt
aantal goed gebalanceerde prestatie-indicatoren:
Voor heldere bedrijfsvoering is het belangrijk het aantal prestatie-indicatoren
te beperken tot de meest cruciale. Dit betekent dat niet meer dan 20 indicator
worden gebruikt verdeeld over de perspectieven. In de metingen zal een
balans gevonden moeten worden tussen tegengestelde pestatie-indicatoren:
• externe en interne indicatoren;
• financiële en niet-financiële indicatoren;
• lange termijn en korte termijn-indicatoren;
• verantwoording en sturing;
• voorspellend en terugkijkend.

2.5.3

IMPLEMENTATIEPROBLEMEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Bovenstaande theorie ten spijt, blijkt in de vastgoedsector geen grip te krijgen op
de invoering van de Balanced Scorecard. Reeds in de inleiding is aangestipt dat
zo'n 50 % van de pogingen om de BSC bij woningbouwcorporaties in te voeren
zijn mislukt. Van de overige 50 % voldeed bij 20 % van de organisaties de BSC
niet aan de verwachtingen. Uiteindelijk wordt maar in 10 % van de gevallen de
Balanced Scorecard succesvol ingevoerd.
Naar de achterliggende oorzaken bij deze schrikbarende getallen hebben Karens
en Rutten (2000) een onderzoek gedaan in opdracht van de Technische
Universiteit Eindhoven. Zij concluderen dat op de volgende aspecten knelpunten
optreden met betrekking tot de implementatie van de BSC bij
woningbouwcorporaties:
1. Ontbreken van commitment;
2. Ontbreken van uniforme definities en meetmethoden;
3. Complexiteit met betrekking tot de prestatie-indicatoren;
4. Stagnatie van de ontwikkeling van de Balanced Scorecard;
5. Terugvallen op oude besturingssystemen;
6. Onderschatten van de kosten en inspanningen;
7. Het gebruiken van verschillende Balanced Scorecards;
8. Een onduidelijke of ontbrekende strategie;
9. Het hanteren van een standaard Balanced Scorecard.
Bij de ontwikkeling en implementatie in de commerciële vastgoedsector kan
geleerd worden van de fouten, die de corporaties hebben gemaakt. Ten
grondslag aan de fouten ligt het niet 'volwassen' zijn van de sector in
'ondernemingsland'. Anders gezegd: er heerst nog geen cultuur van afrekenen
en afgerekend willen worden op de gestelde doelen in financiële termen, en niet
alleen op het maatschappelijk nut.
Een drietal knelpunten bezitten een duidelijke verankering in de vastgoedsector.
De oorzaak hiervoor ligt in het gebrek aan transparantie van het
vastgoedbeheerproces en de moeilijkheid om de deelprocessen te beschrijven.
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De onderstaande aspecten verdienen bij de implementatie van de BSC voor de
assetmanagement-organisatie speciale aandacht:
• Ontbreken van uniforme definities en meetmethoden;
• Complexiteit met betrekking tot de prestatie-indicatoren;
• Een onduidelijke of ontbrekende strategie.
Om de Balanced Scorecard voor de assetmanagement-organisatie te ontwerpen
zal het volgende stappenplan worden gevolgd:
• Beschrijving van het vastgoedbeheerproces;
• Analyse van de deelprocessen binnen de vastgoed-asset managementorganisatie;
• Een lijst met kritische succesfactoren per perspectief, samen met een
gedetailleerde beschrijving van iedere kritische succesfactor;
• Een beschrijving van de metingen voor iedere kritische succesfactor;
• Een toelichting op de manier waarop iedere meting kan worden
gekwantificeerd en uitgezet;
• Een grafisch model van de manier waarop de metingen met per perspectief,
en met de kritische succesfactoren en de metingen in de overige
perspectieven.
Gedurende het gehele stappenplan zullen de besproken knelpunten uit de
literatuur en bij de woningbouwcorporaties in ogenschouw genomen moeten
worden. Daarnaast bieden relevante praktijkvoorbeelden van BSC-implementatie
binnen de vastgoedbranche de nodige houvast. Zij zijn verzameld door middel
van interviews bij de betreffende organisaties.
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De vastgoed-asset management-organisatie heeft als doel het opzetten en
beheren van vastgoedbeleggingsproducten. Om de processen die hier
noodzakelijk voor zijn, te kunnen beschrijven en doorgronden, is allereerst
inzicht nodig in de context van de organisatie. Hierom zal in dit hoofdstuk
uitgewijd worden over de karakteristieken van vastgoedbeleggingen, de
vastgoedmarkt met zijn actoren en de structuur van de organisatie van de
vastgoedmarkt.

3.1

VASTGOEDBELEGGINGEN

Vastgoed is een beleggingscategorie. Om de karakteristieken van deze asset te
begrijpen, zal een beeld geschetst moeten worden vari beleggen in zijn
algemeenheid.
3.1.1

BELEGGEN

Beleggen is het geven van een naar verwachting renderende bestemming aan
(een gedeelte van) het vrij beschikbare vermogen, met een gegeven omvang, voor
een bepaalde, dan wel onbepaalde, maar eindige periode, voor zover dit
bestemmen niet een rechtstreekse aanwending betreft in de productie van een
goed, levering of dienst [Keeris, 2000).
De doelstelling van een belegger is het vermogen zo goed mogelijk te beheren
voor de voorgenomen periode door het creëren van maximale inko:tnsten bij
minimale uitgaven. Een bepaald bedrag wordt dus opgegeven in ruil voor
onzekere opbrengsten in de toekomst. De mate van onzekerheid wordt risico
genoemd.
Het managen van een beleggingsportefeuille geschiedt op basis van beschikbare
informatie. Deze informatie bestaat uit historische gegevens (verleden), de
actuele situatie (heden) en voorspellingen ten aanzien van een onzekere
toekomst (toekomst). Om de onzekerheden te beheersen en verantwoorde
beleggingsbeslissingen te nemen, verdienen de volgende aspecten bijzondere
aandacht [Van Driel, 1998):
• reduceren van te lopen beleggingsrisico's:
- selectie beleggingscategorieën;
- spreiding van beleggingen en soorten risico's;
• optimale inschatting van toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen;
• timing op basis van visie.
Spreiding
Er is een duidelijk verband tussen de rendementseis en het bijhorende risico,
het rendement/risico-profiel. De bereidheid om meer risico te lopen dient
gecompenseerd te worden door hogere verwachte rendementen.

Door middel van spreidingen binnen de beleggingsportefeuille kan het risico
worden gereduceerd. De beleggingscategorieën reageren verschillend op
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economische ontwikkelingen, rente, inflatie en dergelijke. Door de
beleggingsportefeuille zo te construeren dat de verschillende asset geen
samenhang vertonen of zelfs tegengesteld reageren op ontwikkelingen, kan de
gewenste mate van risicoreductie gekregen worden, afhankelijk van de risico
acceptatie en/of na te streven rendementsdoelstelling. De maximale
risicodemping wordt matching genoemd.
De maat voor de onderlinge samenhang is de correlatie. Rendement, risico en
correlatie met andere beleggingen bepalen het diversificatiepotentieel van een
beleggingsportefeuille. Het gaat hierbij om de bijdrage aan zowel het gewenste
rendement van de totale portefeuille als aan de stabiliteit van dat rendement.
Met behulp van de Moderne Portefeuille Theorie (Markowitz) bepaalt de
belegger zijn efficiënte portefeuillesamenstelling, waarbij diversificatie zorgt
voor een maximaal rendement bij een geaccepteerde risicogrenswaarde, dan wel
een zo minimaal mogelijk risico bij een gewenst rendementsniveau.
Inschatting van de toekomstige cashflows
De toekomstige kasstromen worden bepaald door de inkomsten, uitgaven en
toekomstige restwaarde. Het totaal rendement wordt bepaald door het directe
rendement en het indirecte rendement. Het directe rendement zijn de nettoopbrengsten uit dividenden, rente of huur, terwijl het indirecte rendement de
waarde-ontwikkeling van de belegging uitdrukt. Met name het inzicht in de
toekomstige kasstromen en de waarde-ontwikkeling bepaalt de toegevoegde
waarde van de managementorganisatie van de belegger, ongeacht de
beleggingscategorie.
Timing op basis van visie
Investeringsbeslissingen zijn net als de inschatting van de toekomstige
cashflows afhankelijk van deskundigheid en visie. Deskundigheid wordt bepaald
met moderne
door kennis en toepassingsvaardigheid van c.q.
portefeuilletheorieën en kennis van de betreffende beleggingsassets, de markten
en de onderlinge samenhang.
Visie wordt op.dermeer gevormd door aanleg, deskundigheid, ervaringen en het
netwerk waarin de betrokkene participeert. Deskundigheid en visie moeten
leiden tot de juiste beslissingen op de juiste momenten. Dat wil zeggen de
uitbreiding of inkrimping van een beleggingscategorie binnen de bestaande
portefeuille om zo tot rendementsoptimalisatie te komen op portefeuilleniveau.
Asset allocation
Het vaststellen van de vermogensamenstelling van de portefeuille gebeurt
overeenkomstig de doelstellingen van de belegger, asset allocation. ALM-studies
dragen bij aan het afstemmen van de beleggingen op de toekomstige
verplichtingen. Het karakter van de verplichtingen termijn bepaalt het karakter
van de beleggingen op dit moment, gericht op die.beleggingshorizon.

Bij de portefeuillesamenstelling wordt gestreefd naar een assetmix met een
maximaal verwacht rendement bij een acceptabele risicogrenswaarde.
De volgende gangbare beleggingscategorieën zijn te onderscheiden (daarnaast
. nog edele metalen, kunst en antiek, goederen termijn-handel, e.d.):
• Vastrentende waarden (obligaties, hypotheken, leningen);
• Aandelen (en opties, futures, derivaten);
• Vastgoed (direct, indirect);
• Cashmanagement (liquide middelen).
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Figuur 3.1 geeft een overzicht van de overwegingen die een rol spelen bij asset
allocation. Daarnaast wordt een globaal beeld gegeven van de karakteristieken
van de verschillende beleggingscategorieën.
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KARAKTERISTIEKEN VASTGOEDBELEGGINGEN

Vastgoed is te plaatsen in zowel de financiële markt als de vastgoedmarkt. De
karakteristieken moeten zodoende geplaatst worden in deze context. Vastgoed
wordt daarbij vergeleken met de andere beleggingscategorieën, voornamelijk
aandelen en obligaties.
De karakteristieken worden getypeerd aan de hand van het rendement/risicoprofiel, zoals dit in de voorgaande paragraaf is uitgelegd. Dit betekent dat de
kenmerken verbonden zijn aan het rendement in termen van inkomsten en
waarde-ontwikkeling. Daarnaast hangen de karakteristieken ook samen met het
risico in termen van veiligheid van de investering en de liquiditeit ervan.
Het rendement van de asset vastgoed is tweeledig, namelijk direct en indirect
rendement. Het direct rendement zijn de netto-huuropbrengsten. Het indirecte
rendement betreft de waarde-ontwikkeling van het vastgoed. De fysiektechnische
en functionele kwaliteiten bepalen de waardetoekenning van het vastgoed. Deze
waardering is gebaseerd op gegeven marktomstandigheden en verwachtingen

van de toekomst, is tijdgebonden en is markt- en visieafhankelijk.
Vastgoed biedt als beleggingsproduct ten opzichte van de beleggingscategorieën
de volgende voordelen:
• Diversificatievoordelen:
Vastgoed correleert niet of nauwelijks met de effecten-asset classes,
waardoor · het
uitstekend
past
in
een
gediversifieerde
beleggingsportefeuille;
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- Vastgoed kenmerkt zich door grote heterogeniteit van product en markt,
hetgeen risicospreiding binnen de portefeuille mogelijk maakt. De
imperfectie van de vastgoedmarkt met haar mogelijkheid tot
informatievoorsprong werkt dit extra in de hand;
• Risicoreductie:
Het lage risicoprofiel van vastgoed is te wijten aan de relatieve inflatieongevoeligheid en de continuïteit van de cashflows door middel van de
huuropbrengsten ten tijde van een economische crisis, hetgeen stabiliteit aan
de beleggingsportefeuille aanbrengt. Dit is weergegeven in figuur 3.2;
• Rendement op lange termijn;
De performance van de asset vastgoed komt op lange termijn uit tussen
obligaties (laag) en aandelen (hoog), echter met een aanmerkelijk gunstiger
risicoprofiel. ROZ/IPD-benchmark zal naar verwachting dit jaar een lange
(=7 jaar) termijn gemiddelde laten zien boven dat van aandelen als gevolg van
de stabiliteit van de rendementen.

Rguur 3.2

Het effect op het rendement van onverwacht optredende economische groei versus
onverwacht optredende inflatie

Naast bovengenoemde voordelen kleven er ook een aantal nadelen aan vastgoed
als beleggingscategorie. ·
De vastgoedmarkt kan getypeerd worden als niet-transparant en niet-efficiënt
door de onvolledige en ongelijktijdige verspreiding van relevante informatie
binnen de markt. Het niet-efficiënt zijn van markt leidt tot kennis- en
informatieachterstand en de principaal/agent-problematiek. Hier wordt later op
terug gekomen.
Verder is er sprake van een beperkte omvang van die markt. Het zijn
kapitaalintensieve beleggingen ten gevolge van de ondeelbaarheid van de
onderliggende vastgoedobjecten, terwijl deze vastgoedbeleggingen ook nietliquide zijn door een laag niveau van transactievolume en het daarmee gemoeide
tijdsbeslag om de transactie tot stand te laten komen (Keeris, 2001].
Een ander nadeel is dat het beleggen in vastgoed een arbeidsintensief proces is.
Deze managementintensiteit maakt vastgoed impopulair. Bij deze
beleggingscategorie komen meer activiteiten kijken die tot de kernactiviteiten
moeten worden gerekend dan bij andere assets. Met de verkrijging van het
eigendomsbewijs verwerft de belegger namelijk tevens de zeggenschap over het
fysieke, locatie-gebonden vastgoed en de daaraan verbonden rechten en plichten.
Daarbij moet het recht op het financieel-benutten van de door het object
geboden functionaliteiten via de verhuur ook daadwerkelijk ingezet worden om
aan de belegging enige financiële waarde toe te kunnen kennen. Dit in
tegenstelling tot de andere financiële assets. Echter door het creëren van deze
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verhuursituatie worden verplichtingen geaccepteerd - met daaraan verbonden
noodzakelijk uit te voeren activiteiten - met betrekking tot het in standhouden
van het aangeboden prestatieniveau van dat object gedurende de beschouwde
periode. Zelfs als afgezien wordt van de verhuur en er niets actief met die
belegging gedaan wordt, zal de instandhoudingsplicht nog financieel
doorwerken, zij het dan via het aanschrijvingsbeleid van de gemeente van
locatie.
Het risico op vastgoedbeleggingen kent verschillende vormen, welke
afzonderlijk of gecombineerd aanwezig kunnen zijn [Verhaegh, 2001]:
• Inkomensrisico: de mate van onzekerheid van het genereren van een
voldoende positieve cashflow en waarde-ontwikkeling, gelet op de gestelde
rendementscriteria van de investeerder, onder meer rekening houdend met
het illiquide karakter van deze belegging;
• Managementrisico: risico met betrekking tot de managementaspecten,
kwaliteit en professionaliteit van de vastgoedbeheerorganisatie en de. mate
waarin adequate invulling gegeven kan worden aan de doel- en taakstellingen
van de betreffende onderneming;
• Marktrisico: risico met betrekking tot het specifieke karakter van een
vastgoedbelegging, met name de aan de ongewisse marktontwikkelingen
verbonden risico zoals de veranderingen ten aanzien van de aangehouden
prognoses ten aanzien van de DESTEP-factoren, resulterend in een
gewijzigde marktvraag, welke niet correspondeert met het aangehouden
prestatieniveau van het op de markt gebrachte object.
Recent Brits onderzoek van de IPD en IPF naar risico's binnen de
vastgoedmarkt onderscheidt echter maar liefst 1.600 specifieke vastgoedbeleggingsrisico's. Slechts een kwart van deze risico's kunnen worden ingeschat.
Geconcludeerd moet dan ook worden dat risicomanagement binnen de branche
nog in zijn kinderschoenen staat en dat hier nog veel werk te verzetten is.
De managementintensiteit, -kosten en de lage liquiditeit hebben verschillende
beleggers doen besluiten het eigen vastgoed af te stoten en slechts op indirecte
wijze te beleggen in de asset vastgoed. Op deze manier wordt wel van bepaalde
positieve karakteristieken van het beleggen in vastgoed geprofiteerd zonder
bovengenoemde nadelen, maar niet de acceptatie van andere nadelen. De
volgende kenmerken gelden voor indirect vastgoed in het algemeen [Van Driel,
1998]:

•

•

Voordelen van indirect vastgoed:
- geringe deelname mogelijk;
- geen specifieke lokale marktkennis nodig;
- relatief geringe transactiekosten;
- voordelen uit schaalgrootte;
- diversificatievoordelen;
- beperkingen in aansprakelijkheid;
Nadelen van indirect vastgoed:
- geen invloed op beleggingsbeleid;
- geen invloed op management, slecht zich op kwaliteit management;
- geen projectgebonden voordelen;

Het indirect beleggen in vastgoed is te verdelen in beursgenoteerd vastgoed en
niet-beursgenoteerd vastgoed. Beursgenoteerd vastgoed kenmerkt zich door een
hogere liquiditeit dan direct en niet-beursgenoteerd indirect vastgoed. De
performance is goed meetbaar, door de notering van het aandeel op de beurs. De
beursnotering wordt echter beïnvloed door sentimenten en ontwikkelingen op
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de aandelenmarkt, waardoor het aandeel niet volledig de karakteristieken van het
onderliggende vastgoed weerspiegelt.
Niet-beursgenoteerd indirect vastgoed speelt voornamelijk in op het
managementintensieve en het kapitaalintensieve karakter van vastgoed als.
belegging. Het beleggen in vastgoed wordt uitbesteed aan een professionele
vastgoedmanagement-organisatie met knowhow van de lokale vastgoedmarkten
die vastgoedbeleggingsproducten van verschillende aard aanbiedt. Door het
vastgoed aan te bieden middels aandelenparticipaties is een geringe deelname
mogelijk.
De vastgoed-asset management-organisatie treedt op als die professionele
managementorganisatie. Dit wordt ook wel discretionair asset management
genoemd. Zij zal de kwaliteit van het management moeten communiceren naar
de belegger. De vastgoed-assset management-organisatie zal door middel van de
communicatie het vertrouwen van de belegger in de management van het
management en haar beleggingsbeleid in stand moeten houden en verbeteren.

3.2 ACTOREN IN DE VASTGOEDMARKT
De vastgoed-asset management-organisatie treedt op in de vastgoedmarkt en
heeft daar met diverse actoren te maken. Deze actoren hebben invloed op het
functioneren van de asset management-organisatie middels diverse governance
structuren. Kennis van de verschillende stakeholders is zodoende noodzakelijk
De volgende actoren komen achtereenvolgens aan bod:
• Beleggers;
- institutionele beleggers;
- professionele beleggingsmaatschappijen;
- particuliere beleggers;
• Vastgoedmanagement-organisaties (VMO's);
• Huurders;
3.2.1 BELEGGERS
De groep beleggers in vastgoed valt uiteen in institutionele beleggers,
professionele beleggingsmaatschappijen en particuliere beleggers [Westerhof,
1998]. Deze groep is ten opzichte van de assetmanagement-organisatie zowel te
typeren als klanten en als concurrenten in de markt.
Institutionele beleggers
Keeris (1997) geeft de volgende definitie van de institutionele belegger:
Een financiële instelling welke als uitvloeisel van haàr hoofdfunctie - en rekening
houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere regelmaat beschikking krijgt
over gelden, waarvoor met name langlopende beleggingen moeten worden gezocht,
waarmee in het algemeen een afzonderlijk onderdeel van de organisatie belast wordt,
alsmede met de daaruit voortvloeiende operationele betrokkenheid.

De groep institutionele beleggers bevat de volgende participanten:
• Pensioenfondsen;
• Verzekeringsmaatschappijen;
• Vastgoedbeleggingsinstellingen, welke aan de beurs genoteerd zijn;
• Overige vastgoedbeleggingsinstellingen, waaivan minimaal 50% van de
aandelen in het bezit is van één of meer hiervoor genoemde institutionele
beleggers [Keeris, 1997].
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De doelstelling van de institutionele beleggers is het generen van zo hoog
mogelijke winsten op het ingelegde vermogen. De winsten worden aangewend
voor de primaire doelstelling van de onderneming, waarbij de
verplichtingenstructuur ten gevolge van de aanspraken van de verstrekkers van
het vermogen op de toekomstige opbrengsten van cruciaal belang is. Het
belegde vermogen bestaat uit pensioenpremies, verzekeringspremies, spaar- en
beleggingsgelden.
De instellingen verschillen van elkaar in planhorizon en in matching, hetgeen
resulteert in verschil in het rendement/risico-profiel. Pensioenfondsen hebben
over het algemeen het laagste rendement/risico-profiel, gevolgd door
verzekeringsmaatschappijen.
Vastgoedbeleggingsinstellingen hebben
het
hoogste
profiel.
Deze
beleggingsinstellingen zijn vrijer in het kiezen van beleggingsdragers.
Aandeelhouders die beleggen in fondsen van deze instellingen kiezen vrijwillig
voor het verwachte rendement en de bijbehorende risico's. Er zijn
beleggingsinstellingen
die
fondsen
hebben
voor
uitsluitend
vastgoedbeleggingen. De zelfstandige vastgoed-asset management-organisatie
behoort tot deze groep.
Middels diverse diensten biedt het asset management de mogelijkheid aan
institutionele beleggers om hun vastgoedportefeuille op afstand te plaatsen. Het
kan gaan om vastgoed-vermogensbeheer volgens het rendement/risico-profiel
van die belegger. Daarnaast kan de belegger participeren in zelfstandige
vastgoedbeleggingsproducten, die een eigen rendement/risico-karakteristiek
bezitten en diversificatie binnen de portefeuille mogelijk maken.
Professionele beleggingsmaatschappijen

Naast institutionele beleggers zijn er ook nog andere professionele organisaties
die beleggen in vastgoed. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
organisaties die primair vastgoed bezitten om het te exploiteren en organisaties
die vastgoed bezitten om het te verkopen. In het algemeen behoren
exploitatiemaatschappijen en bedrijven tot de eerste groep en
projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedhandelaren tot de tweede. Dit
betekent niet dat exploitatiemaatschappijen vastgoed niet zullen verkopen als er
daardoor een aantrekkelijk rendement gehaald kan worden. Ook zullen
projectontwikkelaars soms genoodzaakt zijn vastgoed voor langere tijd te
exploiteren wanneer zij een object op risico ontwikkeld hebben en het bij
oplevering nog niet is verkocht en het perspectief daarop ontbreekt of te
ongunstig is.
Om beleggingsproducten te initiëren moet het asset management vastgoed
acquireren. Deze groep kan als klant voor de vastgoed-asset managementorganisatie worden getypeerd aan de aanbodzijde van het vastgoed.
Particuliere beleggers

Hieronder worden natuurlijke personen verstaan die vastgoed bezitten als
belegging. Beleggen in vastgoed gold vroeger als pensioenvoorziening. Voor de
Tweede Wereldoorlog was het grootste deel van de voorraad huurwoningen in
het bezit van deze groep. Door de naoorlogse ontwikkeling van de sociale
huursector en het woningbezit van de institutionele beleggers is dit aandeel in
zowel relatieve als absolute zin sterk afgenomen. Toch is deze groep nog de
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belangrijkste groep van verhuurders binnen de commerciële sector van
woningen [Westerhof, 1998).
Binnen deze sector is belangstelling voor vastgoed als beleggingscategorie. Het
kapitaalintensieve karakter maakt de asset echter minder toegankelijk. Met het
aanbieden van aandelenparticipaties in vastgoed speelt de vastgoed-asset
management-organisatie in op deze problematiek. Voor de vastgoed-asset
management-organisatie is dit dus een belangrijke doelgroep.
3.2.2

VASTGOEOMANAGEMENT-ORGANISATIE

Dit betreft een onderneming, welke voor meerdere eigenaren met voor de
verhuur bestemde vastgoedobjecten de aan de exploitatie daarvan verbonden
werkzaamheden uitvoert. Deze is daarbij gericht op het behalen van een
optimaal rendement binnen de gestelde randvoorwaarden, hetgeen ondermeer
bereikt wordt door in te spelen op al die omgevingsfactoren en
marktontwikkelingen, welke daarop invloed kunnen hebben, door een adequate
marketing en een professioneel relatiebeheer, waarbij de huurders en de
(potentiële) doelgroepen centraal staan [Keeris, 1997).
De vastgoedmanagement-organisaties (VMO's) zijn onafhankelijk van de
opdrachtgever, de beleggingsinstelling. Het op afstand plaatsen van het beheer
van vastgoed komt voort uit verdere professionalisering van de vastgoedbranche.
Extern beheer biedt mogelijkheden tot schaalvergroting en daarmee
samenhangende efficiëntie. Beleggers zien kostenbesparingen op
uitvoeringsniveau, grotere flexibiliteit en toegang tot specialistische kennis als
belangrijkste redenen om beheertaken uit te besteden.
Daarnaast speelt nog het kwaliteitsaspect een rol bij de besluitvorming. De
kwaliteit verbetert niet in alle gevallen, loopt zelfs meestal terug bij uitbesteding.
Daarnaast zijn vaak de totale kosten hoger. Deze nadelen worden in het
algemeen toch geaccepteerd onder invloed van het positieve effect van de
verkregen flexibiliteit binnen de onderneming van de belegger als geheel.
Het uitbesteden, outsourcing genoemd, leidt echter ook tot verschil in
informatieniveau tussen opdrachtgever en -nemer. De problemen die hierbij
optreden zijn te typeren als de principaal/agent-problematiek. Voor meer
informatie wordt verwezen naar paragraaf 3.5 'Principaal/agent-problematiek'.
3.2.3

HUURDERS

De huurder is de klant binnen het vastgoedbeheer-proces. De huurder neemt als
gebruiker van het vastgoedobject een centrale positie in bij de vaststelling van
het beleid van het vastgoedbeheer. Zonder de aanwezigheid van huurders zijn er
geen inkomsten en heeft het vastgoed geen bestaansrecht.
De huurder wordt gezien als een asset. Door de gewijzigde vraag- en
aanbodverhoudingen is de positie van de huurder aanmerkelijk versterkt. De
benadering van de huurder door de belegger en de VM O is zodoende veranderd.
Het beleid is er op gericht de huurder, als klant, te binden ook uit
kostenoverweging. Klantgerichte service en de uitbreiding van het
dienstenpakket vloeien voort uit de veranderde visie ten aanzien van deze groep.
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3.3

ORGANISATIESTRUCTUUR: DE VASTG0EDBEHEERPIRAMIDE

De voorgaande paragrafen hebben inzicht gegeven in de karakteristieken van
vastgoed als assetclass en de verschillende participanten die acteren op de
vastgoedmarkt. Reeds aangestipt is het managementintensieve karakter van
vastgoed. Het managen van vastgoed is sterk ondernemersgericht. De
performance van het vastgoed kan in sterke mate worden beïnvloed door
factoren zoals het voeren van een actief marketingbeleid voor verhuurbare
objecten, het aantrekken van hoogwaardige huurders of door het insfändhouden
of verbeteren van het fysiek/technische prestatieniveau van het object.
De organisatiestructuur voor de uitvoering van het vastgoedbeleggingsbeleid
moet aansluiten op dit type management. De organisatiestructuur voor het
vastgoedbeheer-proces heeft een gelaagde opbouw, waarbij ieder niveau een
eigen specifieke doel- en taakstelling kent voor de uitvoering van het
vastgoedbeleggingsbeleid.
De organisatiestructuur kan schematisch worden weergegeven aan de hand van
de vastgoedbeheerpiramide. De doelstellingen en taken van de opeenvolgende
managementniveaus liggen in het verlengde van elkaar. Dit betekent ebt van een
hoog naar een lager aggregatieniveau het beleid wordt doorgegeven, hetgeen
operationeel wordt gemaakt door de toekenning van budgetten. Van een laag
naar een hoger aggregatieniveau resulteert dit in een informatiestroom ter
verantwoording van de cashflows bij de uitvoering van het beleid. Dit heeft een
adviserende functie voor het hogere aggregatieniveau.
De getrapte delegatie van verantwoordelijkheden en taken ten aanzien van de
vaststelling van het beleid en operationele uitvoering kan teruggebracht worden
tot vier niveaus:
• het beleggen binnen gestelde beleidskaders;
• het opbouwen van een strategische vastgoedbeleggingsportefeuille op basis
van een acceptabel geacht en minimaal te realiseren rendement/risicoprofiel voor de (middel-)lange termijn;
• het opbouwen van een adequate organisatie voor de vereiste vastgoedbeheeractiviteiten de zogenaamde procesfuncties, op het niveau van de
portefeuille, deel-portefeuilles en objecten;
• de realisering van een taakstellende performance voor de individuele
objecten op jaarbasis.
Het vastgoedbeheer is sterk hiërarchisch georganiseerd, waarbij vijf
functieniveaus worden onderscheiden, te weten:
• Strategisch niveau:
- het fundmanagement bestaande uit de hoofddirectie van de
beleggingsinstelling en de directies van de verschillende assetclasses;
portefeuillemanagement;
• Tactisch niveau:
- asset management;
• Operationeel niveau:
- property management;
- service management.
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Rguur 3.3

Schematische weergave van de bedrijfskolom en de organisatiestructuur, de
beheerpiramide [bewerking naar Brekoo, 1997)

Allereerst zullen de processen en activiteiten van de verschillende
managementniveaus binnen het vastgoedbeleggingsproces worden besproken
[ontleend aan Verhaegh, 2001]. Hierna zal de specifieke situatie voor de vastgoed-asset
management-organisatie als discretionair asset manager worden toegelicht.

3.3.1 PORTEFEUILLE MANAGEMENT
De belangrijkste taken voor het portefeuille management zijn het managen van
de beleggingsportefeuilles en het vaststellen van de hoofdlijnen van het
beleggingsplan per vastgoedcategorie. Dit betreft de gewenst geachte opbouw
van de beleggingsportefeuille uit het oogpunt van de spreiding van de mogelijke
risico's. Ten aanzien van het vastgoedbeleggingsbeleid zijn op dit niveau tevens
de uitgangspunten voor acquisitie en de rendements- en overige eisen voor
exploitatie en verkoop vastgelegd. Het advies omtrent het beleggingsplan en hoe
de beleggingen in vastgoed kunnen worden gerealiseerd en beheerd, wordt
doorgestuurd richting het fundmanagement, waar uiteindelijk de beslissingen
worden genomen. De uitvoering hiervan wordt op portefeuille
managementniveau gerealiseerd. Ten aanzien van het management van
vastgoed vormen deze uitgangspunten het vertrekpunt van het asset
management.
Voor de uitvoering van het strategische beleid is informatie noodzakelijk. De
informatie bestaat uit [Brekoo, 1997]:
• Externe invloedsfactoren: DESTEP-factoren en marktkenmerken. DESTEPfactoren zijn opgebouwd uit Demografische, Ecologische, Sociaalmaatschappelijke, Technologische, Economische en Politieke aspecten.
Daarnaast spelen ook Ruimtelijke en Psychologische aspecten een rol.
• Interne invloedfactoren: beleidsinformatie en informatie uit portefeuilleanalyses. Dit bevat rendementsberekeningen en -schattingen en risico's.
De primaire doelstelling binnen het vastgoedbeleggingskader is op strategisch
niveau het optimaliseren van het rendement/risico-profiel van het vastgoedbezit
c.q. vastgoedbelegging.
Doelstellingen op strategisch niveau die daaraan ten grondslag liggen, zijn:

50

DE BALANCED SCORECARD BINNEN DE VASTGOED·ASSET MANAGEMENT-ORGANISATIE

BELEGGEN IN VASTGOED

•
•
•
•
•

Verbeteren marktpositie portefeuille (prijs-/kwaliteitverhouding t.o.v. de
vraag);
Vergroten bezit c.q. belegd vermogen in vastgoed;
Optimaliseren rendement/risico-profiel portefeuilles;
Optimaliseren portfolio- c.q. beleggingsmix;
Budgetteren investeringen, onderhoud en verwerving [Westerhof. 1998].

3.3.2

AsSET MANAGEMENT

Asset management van de vastgoedportefeuille staat voor het management van
complexen op tactisch niveau. Op dit niveau vindt de vertaling plaats van het
portefeuillebeleid naar het complexbeleid. Dit komt neer op het ontwikkelen van
het meest optimale toekomstscenario met het hoogste totaalrendement op de
gekozen exploitatieperiode. Het tactische beleidsniveau is gelegen tussen het
strategisch en het operationeel niveau in. Het vormt daardoor de schakel van het
beleid van portefeuille- naar objectniveau. Het tactische beleid wordt dan ook wel
onderverdeeld in het strategisch-tactisch en het tactisch-operationeel niveau.
Hoofdtaak is het interpreteren van beheerinformatie, voortkomende uit de
administratieve organisatie, huur en/of verhuur en klachtenafhandeling, in
relatie tot de externe invloedsfactoren (DESTEP- en marktfactoren) en op een
hoger niveau uitgezette beleidslijnen. Deze data worden vertaald in de strategie
die gevolgd moet worden: kopen, verkopen, doorexploiteren of (bij-/des•)·
investeren. Het hieruit volgende definitieve tactische beleid moet door het
tactisch/operationeel management worden omgezet in taakstellingen, hoe deze
te realiseren en met welke middelen, gevolgd door opdrachten richting het
uitvoerende niveau. De doelstellingen op tactisch niveau zijn onder te verdelen
naar portefeuille- en objectniveau. Realisatie gebeurt via het tactisch beleid
(beheerplan) en de uitvoering op operationeel niveau.
De doelstellingen op tactisch niveau zijn:
• Verbeteren marktpositie portefeuille c.q. object (inspelen op de marktvraag);
• Verbeteren rendement/risico-profiel portefeuille c.q. object;
• Verbeteren beleggingsmix portefeuille;
• Aanleveren marktinformatie en advies per portefeuille c.q. object [Westerhof,
1998].

3.3.3

PROPERTY- /SERVICE MANAGEMENT

Op operationeel niveau liggen voor het vastgoedmanagement geen
beleidsverantwoordelijkheden en wordt enkel gehandeld volgens de strikte
opdracht van de hoger gelegen aggregatieniveaus. Er is op dit niveau dan ook
enkel sprake van het bereiken van · de gestelde beleidsrichtlijnen. Te
onderscheiden hierbinnen zijn het administratief, technisch en het
commercieel/promotioneel beheer [Van Driel, 1998].
Als voornaamste doelstellingen voor het operationele niveau gelden:
• beheersen van het bruto/netto-traject van het exploitatieresultaat van de
vastgoedbeleggingsobjecten in de portefeuille;
• verhogen van de opbrengsten;
• besteden van de budgetten en de financ;ieel/administratieve verantwoording
hiervan.
Onder administratief beheer wordt verstaan het beheer dat gericht is op een
efficiënte en doorzichtige wijze van vastleggen van relevante gegevens
betreffende de beheerde vastgoedobjecten, het periodiek geven van overzichten
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daarvan alsmede het uitvoeren van middels voorschriften en instructies gegeven
opdrachten, met in achtneming van de methode van werken van zowel de asset
manager als de eigenaar van het object. Dit geldt wanneer er sprake is van het ·
uitbesteden van het vastgoedmanagement.
Onder technisch beheer wordt verstaan het voortdurend in goede staat (doen)
houden van alle bouwkundige, (installatie-)technische en infrastructurele
onderdelen van de beheerde objecten en het ten behoeve daarvan opstellen en
bijhouden van onderhoudsprognoses van de korte, middellange en lange
termijn.
Het financieel / commercieel beheer bestaat uit:
• verzorgen van een volledige en adequate verantwoording van de vorderingen
en verplichtingen, welke de opdrachtgever in verband met de exploitatie van
het vastgoed heeft, of verkrijgt;
• verzorgen .van exploitatie-overzichten, waarin huurinkomsten en
verhuurderslasten worden 'afgerekend', voor zover redelijkerwijs kenbaar
voor de beheerder;
• samenstellen van een jaarlijkse exploitatie-begroting, alsmede het bewaken
en rapporteren ter zake de voortgang gedurende het jaar;
• behandelen van B1W- en servicekosten ter zake de exploitatie (Westerinlc, 1999).
De communicatie . tussen de verschillende . managementniveaus geschiedt
middels financiële managementrapportages. · Deze rapportages geven
vastgoedbeleggers en -managers inzicht in de opbrengsten en uitgaven bij de
exploitatie van vastgoedobjecten. Per niveau bezitten de aangeleverde data hun
eigen karakteristieke~. Op het operationele niveau is sprake van niet-bewerkte
gegevens zoals opbrengsten, uitgaven, budgetten en gebouwinformatie. Uit het
dagelijks beheer komen · gegevens voort die in · de financiële
managementrapportage worden gegeven in de winst- en verliesrekening. In de
winst-. en verliesrekening komen de werkelijk gemaakte opbrengsten en
uitgaven aan de orde. Dit is het bruto/netto-traject van het exploitatieresultaat
van het vastgoedobject of -portefeuille. Voor het gebruik op tactisch niveau
worden deze data bewerkt tot marktgegevens, waardebepaling, performance,
kwalitatieve informatie en informatie ten behoeve van de benchmark, de
ROZ/IPD-Vastgoedindex. Op strategisch niveau worden deze data vervolgens
getransformeerd naar data ten behoeve van de beleidsvorming en advies over
beleidsbeslissing, waarbij tevens factoren als marktontwikkelingen van belang
zijn [Verhaegh, 2001).
De vastgoed-asset management-organisatie bevindt zich op het scheidingsvlak
tussen het operationele en strategische niveau en richt zich zodoende op zowel
de vastgoedmarkt als de financiële markt. De vastgoed-asset managementorganisatie vormt in de hoedanigheid van zelfstandige vastgoedvermogensbeheerder het draaipunt tussen de financiële en de vastgoedmarkt.
Zoals reeds aangegeven wordt in de vastgoedmarkt in termen van rendement en
risico gedacht, zoals leegstand, mutatie, huurderving, bouwschade, e.d.. Het
financiële beleggingskader denkt eveneens in die termen, maar drukt dat anders
uit, namelijk in volatiliteit, karakteristieken, varianties, covarianties,
standaarddeviaties, correlaties e.d.. Het asset management zal kennis van beide
markten moeten hebben om de beschikbare en gewenste data op een juiste
manier te vertalen. Het functioneren als draaipunt is de essentie van de
vastgoed-asset management-organisatie.
Om te kunnen functioneren als draaipunt tussen de vastgoed- en de financiële
markt, moet de organisatiestructuur van de assset management-organisatie
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hierop afgestemd zijn. Het werk van de onderneming ligt op het tactische niveau
zoals weergegeven in figuur 3-1 'de beheerpiramide'. Dit niveau beslaat zowel het
strategisch/tactische
portefeuilleniveau
als
het
tactisch/operationele
objectniveau. Om echter als draaipunt te kunnen functioneren, moet
geadviseerd kunnen worden op het strategisch niveau van het portefeuille
management. Kennis van het operationele niveau is noodzakelijk om dit aan te
kunnen sturen.
De professionele vastgoed-asset management-organisatie is meer dan slechts het
asset management volgens figuur 3,1. Het discretionaire management ligt hier
op het strategische niveau van portefeuille management en/of het fund- en
portefeuille management. Deze aggregatieniveaus vallen samen op basis van de
aangeboden portefeuille. Zodoende is de asset management-organisitie een
flexibele, kleine management-organisatie op zeer hoogwaardig professioneel
niveau in breedte en diepte, waardoor makkelijk ingespeeld kan worden op
trends binnen de markten.
Dit heeft echter wel gevolgen voor de relatie tussen de verschillende
managementniveaus. Het beleggingsvraagstuk afkomstig vanuit de financiële
markt, voert de vastgoed-assetmanagement-organisatie 'discretionair' uit.
Het extern uitbesteden van de property management van de vastgoedportefeuille
aan de vastgoedmanagement-organisatie, outsourcing genoemd leidt tot de
principaal/agent-problematiek.
Beide begrippen worden hieronder toegelicht..

3.4 DISCRETIONAIR ASSETMANAGEMENT
Analoog aan de vastgoedbeheerpiramide wordt in het geval van de vastgoed-asset
management-organisatie het strategische beleidsniveau op afstand geplaatst van
het tactische niveau. Het asset management in de beheerpiramide is dan te
beschouwen
als
het
verantwoordelijke
management
van
een
beleggingsinstelling. De op afstand gepositioneerde institutionele belegger
treedt in dit geval op als aandeelhouder, waaraan verantwoording afgelegd
moeten worden.
De (institutionele) belegger neemt op basis van de uit te voeren
beleggingsbeslissing een belang in een indirecte vastgoedbeleggingsinstelling.
Bij een indirecte vastgoedbeleggingsinstelling geeft het daarbij betrokken
management geheel zelfstandig invulling aan de rol van het asset management.
De aandeelhouders kunnen daarbij geen invloed uitoefenen op het beleid en op
de operationele uitvoering ervan. In feite is die betrokkenheid overgedragen aan
een belangenbehartiger op die punten en daarbij is dan . sprake van
"discretionair" asset management. Tot deze punten moeten de verplichtingen
van het management van die institutionele belegger gerekend worden met
betrekking tot haar cliënten, welke dus impliciet met het nemen van het belang
in de indirecte vastgoedbeleggingsinstelling aan het management daarvan zijn
overgedragen.
De beslissingbevoegdheid wordt overgelaten aan het eigen inzicht van de
geselecteerde
vertrouwens(rechts)persoon.
Het
overlaten
van
de
beslissingsbevoegdheid bij discretionair management is gebaseerd op verstrekt
vertrouwen.
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De op vertrouwen berustende verplichtingen worden fiduciaire verplichtingen
genoemd. Hieronder vallen de kaders die enerzijds door visie en belangen van
de shareholders en anderzijds door de wettelijke bepalingen voor het te voeren
beleid worden gesteld. Een fiduciarius is eenieder die discretionaire
bevoegdheden uitoefent in het kader van de uitvoering van beleggingen en het te
gelde maken van het toevertrouwde vermogen en/of in dat kader betaalde
adviezen betrekt van derden.
Het gaat hierbij om de relatie tussen de opdrachtgever (de aandeelhouder(s),
belegger(s), of vertegenwoordigers daarvan) en deze management-organisatie,
waarbij de balans gevonden moet worden tussen de meest wenselijk geachte
wijze van besluitvorming in de specifieke maatschappelijke context ten aanzien
van uitgangspunten, beginselen, veronderstellingen met betrekking tot wat voor
organisatie het zou moeten betreffen en hoe de .gestelde doelen te bereiken
[Keeris, 2000].

De discretionaire asset management-organisatie zal haar verrichtingen moeten
rapporteren aan de aandeelhouders. Hierbij zal rekening gehouden moeten
worden met de thans geldende normen van de Global Investrnent Performance
Standards. Dit zijn regels met betrekking tot de presentatie van de portefeuille
performance (eisen en aanbevelingen) voor (toekomstige) aandeelhouders. De
voorschriften hebben toepassing op de volgende aspecten van het discretionaire
management:
• Input data;
• Waarderingsmethodologie;
• Indeling van composieten;
• Toelichting;
• Presentatie en verslaglegging.
De uniformering van de regels en de verslaglegging volgens de GIPS maakt het
mogelijk voor aandeelhouders om discretionaire management-organisaties tegen
elkaar af te zetten en te vergelijken. De vastgoed-assèt management-organisatie
zal zich moeten conformeren aan deze regelgeving om in aanmerking te komen
als betrouwbare discretionaire management-organisatie.
Een uitgebreide beschrijving van de Global Investrnent Performance Standards
wordt gegeven in bijlage B5 'Global Investrnent Performance Standards'.

3.5 PRINCIPAAL/AGENT-PROBLEMATIEK
De vastgoed-asset management-organisatie is als beleggingsinstelling niet actief
op het operationele niveau van de geselecteerde vastgoedmarkten. Zij werkt op
basis van outsourcing van het property management via een
opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie met een vastgoedmanagement-organisatie.
Deze overdracht van taken, met bijbehorende bevoegdheden, kan vorm krijgen
in een co-makership-relatie (of via co-partnership). Hierbij treedt de
principaal/agent-problematiek op.
Het asset management heeft de leiding op de strategisch/tactische en
tactisch/operationele niveaus binnen het vastgoedbeheer-proces. Zij draagt hier
immers de verantwoordelijkheid voor. Het uitbesteden van de taken en
bevoegdheden aan een (of meer) andere partij(en) komt voort uit de positie van
de eigen onderneming in de betreffende markt(en), de mate van in te brengen
professionaliteit, netwerken, dan wel uit oogpunt van een daarmee te behalen
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financieel voordeel. Dit outsourcen ontheft het asset management echter niet
van haar verantwoordelijkheden.
In de bovenstaande situatie is zoals gezegd sprake van een principaal/agentsituatie. De principaal, de beleggingsinstelling, delegeert bepaalde rechten aan
de agent, de VMO. De agent is middels een contract gebonden de belangen van
de principaal te behartigen in ruil voor een vergoeding.
In dit samenwerkingsverband neemt de agent beslissingen ten behoeve en ten
gunste van de opdrachtgever. Essentieel daarbij is dat die agent bij de
uitoefening van zijn taken over enige mate van (beleids)vrijheid beschikt en dat
zijn beslissingen niet alleen zijn eigen nutsbeleving (winst uit ondernemen),
maar ook die van zijn opdrachtgever betreffen. . De principaal streeft daarbij
naar een zo effectief en efficiënt mogelijk proces, waarbij de agent een
belangrijke rol vervuld. De agent ontvangt dus voor zijn inspanningen een
beloning. De principaal wordt echter geconfronteerd met imperfecte monitoring
van het gewenste proces, hetgeen inhoudt dat:
• hij niet alle beslissingen en activiteiten van de agent kan observeren;
• hij de beslissingen en activiteiten van de agent ook niet kan afleiden uit door
de agent bewerkstelligde resultaten, omdat deze resultaten van activiteiten
van de agent niet eenduidig door deze activiteiten worden bepaald [Keeris, 2000].
De principaal en de agent zullen vanuit hun eigen visie op het nut van
ondernemen op bepaalde onderdelen verschillende doelen nastreven en op
·andere onderdelen zullen de belangen (min of meer) samenvallen. Deze
belangentegenstelling op onderdelen leidt tot afwijkende handelingen en
opstelling van het effectieve en efficiënte proces. Dit wordt ook wel 'shirking'
genoemd (Shapiro, Stiglitz, 1984]. Dit is mogelijk omdat de agent over meer
relevante informatie beschikt als direct betrokkenen en ingevoerde partij in die
lokale vastgoedmarkt.
De principaal krijgt hierdoor te maken met het agency-probleem, bestaande uit
de volgende problemen:
1. 'hidden information', of 'adverse selection':
De agent beschikt over informatie die de principaal niet heeft. Deze
informatie gebruikt de agent om bepaalde handelingen te selecteren vanuit
zijn (afwijkende) visie op het nut, waarbij de principaal niet weet of dit voor
hem gunstig uitpakt, zelfs als hij de handeling op zich en het resultaat
daarvan wel kan waarnemen;
2. 'hidden action', of'moral hazard':
Het gedrag dat kan ontstaan, wanneer niet de daadwerkelijk geleverde
prestatie van de agent gewaardeerd wordt, maar gebruik gemaakt wordt van
prestatie-indicatoren bij een op zich niet transparant proces, zodat de
principaal niet kan nagaan in hoeverre de handelingen van de agent zijn
gericht op het bereiken van zijn doelen, of het najagen van eigen belang
betreffen.
Om de problemen te beheersen zullen agency-kosten gemaakt moeten worden.
Deze vallen uiteen in drie soorten kosten, te weten:
1. de 'monitoring costs':
Alle kosten verbonden aan activiteiten van de principaal, die gericht zijn op
het veiligstellen van zijn belangen met betrekking tot het handelen van de
agent;
2. de 'bonding costs':
Alle kosten gemaakt door de agent via zijn activiteiten, die gericht zijn op het
veiligstellen dat het resultaat van zijn handelen niet te veel afwijkt van de
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gestelde doeleinden van de principaal, inclusief de daarover af te leggen
verantwoording;
3. de 'residual loss':
Alle kosten ten gevolge van het eerder genoemde 'shirking'-gedrag, waarvan
de principaal zodoende niet weet hoeveel deze bedragen.
De bovenstaande kosten moeten voor de vastgoed-asset managementorganisatie, in de hoedanigheid van principaal, opwegen tegen de verwachte
meeropbrengsten als gevolg van het uitbesteden. Het aangeven van de balans
binnen deze uitgaven is echter slechts gevoelsmatig mogelijk, doordat de
omvang van de kostenpost voor residual loss niet rationeel bepaald kan worden.

3.6

SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is de context besproken, waarbinnen de vastgoed-asset
management-organisatie haar bedrijfsvoering pleegt. Deze context beïnvloedt de
kritische succesfactoren voor de organisatie.
De beleggingsasset vastgoed heeft een aantal gunstige karakteristieken, zoals
diversificatiemogelijkheden, risicoreductie en een hoog lange termijn
rendement. Er kleven echter ook nadelen aan vastgoedbeleggingen. De
vastgoedmarkt kan getypeerd worden als niet-transparant en niet-efficiënt door
de onvolledige en ongelijktijdige verspreiding van relevante informatie binnen
de markt. Het niet-efficiënt zijn van de markt leidt tot kennis- en
informatieachterstand en de principaal/agent-problematiek. Daarnaast is
beleggen in vastgoed een managementintensief proces. Dit leidt tot het op
afstand plaatsen van de vastgoed-beleggingsportefeuille door institutionele
beleggers.
De vastgoed-asset management-organisatie speelt in op deze trend door
vastgoedbeleggingsproducten op te zetten en te beheren voor zowel de
institutionele als de particuliere markt. Zij functioneert hiermee als draaipunt
tussen de financiële markt en de vastgoedmarkt. Zij vertaalt de vraag uit de
financiële markt naar het aanbod in de vastgoedmarkt. De uitvoering van dit
proces is kritisch binnen de onderneming.
De vastgoed-assetmanagement-organisatie heeft hierbij te maken met diverse
actoren in de markt. Zij adviseert op het strategische niveau van portefeuille
management de belegger en voert de beleggingstaken discretionair uit. Dit
discretionaire asset management gebeurt op basis van vertrouwen. De
aandeelhouder wil inzicht in het gevoerde beleid. Dit inzicht kan gegeven
worden door middel van frequente rapportage. Eisen en richtlijnen voor de
rapportage zijn opgenomen in de Global Investment Performance Standards.
Deze GIPS maakt het mogelijk discretionaire asset management-organisaties
tegen elkaar af te zetten en te vergelijken. Het voldoen aan de GIPS is kritisch
voor de onderneming, omdat op basis van deze afspraken de belegger zijn keuze
voor de discretionaire asset management-organisatie bepaalt.
In de vastgoedmarkt zijn de vastgoedmanagement-organisaties en de huurders
van de objecten de belangrijkste actoren voor de vastgoed-asset managementorganisatie. De huurder is namelijk de klant binnen het vastgoedbeheer-proces.
De huurder neemt als gebruiker van het vastgoedobject een centrale positie in
bij de vaststelling van het beleid van het vastgoedbeheer. Zonder de
aanwezigheid van huurders zijn er geen inkomsten en heeft het vastgoed geen
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bestaansrecht. De klanttevredenheid van de huurders is dus een kritische
succesfactor voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
Het uitvoeren van het vastgoedbeheer-proces heeft de vastgoed-asset
management-organisatie uitbesteed aan de professionele vastgoedmanagementorganisatie. Deze lokaal aanwezige VM O kan snel inspelen op de veranderingen
in de lokale markt. Hierbij treedt echter de principaal/agent-problematiek op.
Het toezicht houden op en het controleren van de uitvoering van de beheertaak
zijn hierbij kritisch vanuit de optiek van de vastgoed-asset managementorganisatie. Door voortdurend de performance van het vastgoed en de prestaties
van het vastgoedbeheer-proces te meten en te benchmarken met andere
organisatie kan de vastgoed-assetmanagement-organisatie hierop inspelen.
Bovenstaande factoren beïnvloeden de deelprocessen binnen de vastgoed-asset
management-organisatie. De deelprocessen binnen de onderneming zijn de
voedingsbodem voor de kritische succesfactoren. Een beschrijving van deze
deelprocessen is zodoende de volgende stap om het totaal aan kritische
succesfactoren voor de Balanced Scorecard te kunnen benoemen. In hoofdstuk 4
'Assetmanagement' wordt deze beschrijving gegeven.
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Het kader waarbinnen de asset management-organisatie te plaatsen is, is
weergegeven in het vorige hoofdstuk. Dit is noodzakelijk om de diverse
deelprocessen, die zich afspelen binnen de vastgoed-asset managementorganisatie, te kunnen beschrijven. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 'De
Balanced Scorecard' zijn de deelprocessen binnen de onderneming de
voedingsbodem voor de kritische succesfactoren, de bouwstenen van de
Balanced Scorecard.
Het doel van de Balanced Scorecard binnen het asset management is drieledig.
Naast inzicht verkrijgen in het te voeren beleid, kan middels de BSC dit beleid
intern meet- en communiceerbaar gemaakt worden. Door de onderbouwing van
de performance meetbaar te maken, biedt het ook de mogelijkheid om het beleid
te communiceren naar de aandeelhouders, waardoor het communicatieprobleem tussen de vastgoed- en de financiële markt kan worden verminderd.
De BSC geeft inzicht in de rol van de asset management-organisatie als
draaipunt tussen de twee markten. Inzicht in het kwaliteit van dit management
wordt hoog gewaardeerd door de aandeelhouders. De Balanced Scorecard biedt
zodoende een strategisch concurrentievoordeel.
De deelprocessen binnen de onderneming vinden hun oorsprong in beide
markten en hebben zodoende te maken met andersoortige klantgroepen. Deze
klantgroepen hebben tegenstrijdige belangen en hebben invloed op het beleid
van de assetmanagement-organisatie. Zij moeten daarom in de analyse van de
deelprocessen worden meegenomen.
De beschrijving van de deelprocessen resulteert in het verkrijgen van inzicht in
het te voeren strategische beleid van de asset management-organisatie. Kritisch
zijn nu die factoren waarover afspraken gemaakt moeten worden om het beleid
te kunnen communiceren, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Het
draagt bij aan het transparant maken van het vastgoedbeheer-proces.
Binnen de asset management-organisatie zijn vier hoofdprocessen te
onderscheiden, te weten:
• Strategie en research;
• Distributie;
• Acquisitie en dispositie;
• Asset management.
De terminologie binnen de zelfstandige vastgoed-assetmanagement-organisatie
gaat uit van de Angelsaksische benamingen. De werkzaamheden liggen op het
tactische niveau van het asset management volgens figuur 3.1 'de
beheerpiramide'. Binnen dit niveau wordt onderscheid gemaakt tussen het
strategisch/tactische beleidsniveau en het tactisch/operationele beleidsniveau.
Om als draaipunt te kunnen functioneren tussen de financiële markt en de
vastgoedmarkt, moet geadviseerd kunnen worden op het strategische niveau van
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het fund- en investment management (volgens de beheerpiramide). De
deelprocessen 'strategie en research' en 'distributie' zijn hiervoor
verantwoordelijk.
Het deelproces 'acquisitie en dispositie' is verantwoordelijk voor de opbouw en
het beheer van de vastgoedportefeuille. Dit is het strategisch/tactische
beleidsniveau conform figuur 3-1 'de beheerpiramide'. Het deelproces met de
angelsaksische term 'asset management' beslaat het tactische/operationele
beleidsniveau en draagt de verantwoordelijkheid voor het management van de
vastgoedobjecten.
De deelprocessen zijn te rangschikken in het onderstaande relatieschema en zijn
weergegeven in blauw. De vraag vanuit de financiële markt moet afgestemd
worden op het aanbod in de vastgoedmarkt. Strategie en research treedt hierbij
op als spil van de onderneming. Zij stuurt de andere deelprocessen aan.
Distributie brengt de vastgoedbeleggingsproducten onder bij haar klantgroepen:
de institutionele en particuliere beleggers. Door middel van acquisitie en
dispositie geschiedt de strategische opbouw van de onderliggende
vastgoedportefeuille. Deze opbouw vindt zowel plaats op portefeuille- als
objectniveau. Het tactisch/operationele asset management heeft de
verantwoording over het beheer van de vastgoedportefeuille en geeft advies
aangaande de acquisitie en dispositie.
De vier deelprocessen worden aan een nadere analyse onderworpen. Voor een
gedetailleerder relatieschema wordt verwezen naar bijlage B2 'Relatieschema
Asset Management'.
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De hoofddoelstelling van de vastgoed-asset management-organisatie is het
opzetten en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor zowel de
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particuliere als de institutionele markt. Het succes van dergelijke producten
wordt vooral bepaald door enerzijds de kwaliteit van de research en anderzijds
bij particulieren de naam c.q. de reputatie van de initiator en bij institutionelen
de kwaliteit van het betrokken management [bewerkt naar Klijnen, 2001).
Bij beide klantgroepen speelt de kwaliteit van de research dus een cruciale rol. In
de particuliere markt wordt deze research primair door de distributeur
beoordeeld ten behoeve van zijn klanten, terwijl dat in de institutionele markt
door de beleggingsinstelling zelf wordt gedaan.
Het uitgangspunt voor ieder nieuw op te zetten product is kwalitatief en
kwantitatief gedegen research. De kwaliteit van de research is immers bepalend
voor de kwaliteit van de daaruit afgeleide strategie. Bij de strategiebepaling moet
rekening gehouden worden met de volgende aandachtspunten:
1.
beheersing beleggingsrisico's:
Het niveau van de te lopen beleggingsrisico's moet gekwantificeerd kunnen
worden. Hiervoor is onderkenning van en inzicht in de risico's
noodzakelijk. Zo kan gestreefd worden naar een optimaal risk-adjustedrendement, welke het hoogste rendementsniveau laat zien in combinatie
met het laagste risico-profiel.
2.
rendementseis:
Het betrokken management moet zich ook daadwerkelijk een taakstellend
doel opleggen ten aanzien van de minimaal te behalen rendementen voor
wat betreft de totale fonds en de daarin opgenomen afzonderlijke objecten.
In de rendementseis is de mate van risico verdisconteerd. Grotere
beleggingsrisico's vertalen zich in een hogere rendementseis. Tevens moet
daarbij dan duidelijk gemaakt worden welke analyses en rekenmodellen
daarvoor gehanteerd worden.
3. benchmarking track record:
Als toets voor het bepaalde en uitgevoerde strategisch/tactische beleid, moet
het management het opgebouwde track record ter vergelijking af kunnen
zetten tegen een benchmark. Door gebruik te maken van dwarsdoorsneden
over meerdere portefeuilles kan een gedetailleerder beeld gekregen worden.
In het geval die benchmark gebaseerd is op gemiddelde waarden van het
universum• hetgeen bij het hanteren van de ROZ/IPD-Vastgoedindex het
geval is•, dan behoort daarop een meer verklarende aanvulling verstrekt te
worden.
4. sector allocatie:
Het betrokken management moet een kader aan kunnen geven met
betrekking tot de strategieontwikkeling in relatie tot het effectueren van de
gestelde doelen in termen van het rendement/risico-profiel en de
toetsbaarheid aan benchmarks. Daarbij moeten de forecastingsmodellen,
welke gehanteerd zijn voor de beleidsvorming, de overweging ten aanzien
van de opname van een of meer specifieke vastgoedsectoren binnen de
portefeuilleopbouw kunnen verklaren.
5. omvang vastgoedobjecten:
Het gaat hier om de afweging ten aanzien van de financiële belang van de
afzonderlijke objecten in het fonds uit het oogpunt van de weging van de
bijdrage in het rendement/risico-profiel en dat in de tijd gezien(Keeris, 2001).
De onderbouwing van het fonds zal voor institutionele beleggers mede bepalend
zijn voor het kwaliteitsoordeel met betrekking tot de vastgoed-asset
management-organisatie. Daarnaast wordt de noodzaak tot gedegen research
versterkt doordat het producten betreft met een externe managementstructuur.
Dergelijke fondsen vereisen niet alleen een goede analyse van de specifieke
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product/markt-combinatie, maar ook van de timing, omdat het accent op of een
growth- of een value-strategie ligt en niet op een combinatie van beide.
Er kunnen verschillende niveaus van research worden onderkend. Bij het
initiëren van producten gaat het om strategisch/tactische research gebaseerd op
de (verwachte) algemene ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Bij zowel de aanen verkoop, als het beheren handelt het om veel concretere, lokale
(markt)research. Binnen de vastgoed-asset management-organisatie zal, als
initiator
van
beleggingsfondsen,
de
strategische/tactische
en
tactische/operationele research uitgevoerd moeten worden. De operationele
research vindt plaats bij de (externe) organisatie(s), welke betrokken zijn bij de
exploitatie van de objecten per fonds. Er zal echter wel afstemming moeten
plaatsvinden om te bezien in welke mate de uitgangspunten op beide niveaus op
elkaar (blijven) aansluiten.
4.1.1 STRATEGISCH/TACTISCHE RESEARCH
De invoering van de Euro maakt van Europa steeds meer een geïntegreerde
financiële markt. De belegger kijkt niet alleen naar de mogelijkheden in het
eigen land, maar naar de mogelijkheden in Euroland en soms daarbuiten.
Particuliere beleggers hebben vaak een breder blikveld dan institutionele
beleggers. Institutionele beleggers trachten doorgaan hun organisatie- en
monitoringkosten te minimaliseren door, afhankelijk van de omvang van het te
beleggen vermogen, hun beleggingsbeleid regionaal te beperken.
Op strategisch/tactisch niveau moet de asset management-organisatie zich
focussen op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
r. Wat zijn de producten die in principe aantrekkelijk zijn voor beleggers? En

waarom?
Waar: in welke landen en regio's? En in welke mate?
3. Met welke consequenties?
4. Welke concurrerende producten zijn op de markt?
2.

Deze vraagstelling gaat uit van een focusbenadering vanuit de positie van de
afnemer. De focus moet aansluiten op diversificatieprofielen van de afnemer.
Gesteld wordt dat specialisatie bij het beleggen in het algemeen tot een betere
performance leidt, maar dat de belegger dan wel zelf in zijn totale
beleggingsportefeuille zorg dient te dragen voor de (eventueel) gewenste
diversificatie uit oogpunt van risicodemping.
Particuliere belegger
Voor de particuliere beleggers wordt de mate van aantrekkelijkheid van bepaalde
producten aangegeven door de (lokale) distributeurs. Zij overzien wat hun
klanten willen en wat derhalve succesvol in de markt kan worden geplaatst.
Nauwe en voortdurende afstemming met deze organisaties is hiervoor een
vereiste. Voor verbreding van de contacten met de markt is expansie van de
afzetkanalen noodzakelijk. De research moet zich bij particuliere beleggers
richten op de volgende aspecten:
• Het analyseren van het aanbod van concurrerende aanbieders;
• Het analyseren van specifieke producten (sectoren);
• Het analyseren van geografische (deel)markten.

De eerste stap, het analyseren van het concurrerende product, gebeurt door
middel van desk-research. Via internet, de jaarverslagen, aanbiedingsprospecti,
interviews, artikelen in de (financiële) pers en uit andere bronnen kan redelijk
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goed inzicht worden verkregen in de kwaliteit van die producten op
portefeuilleniveau. Uit de concurrentie-analyse volgen karakteristieken waaraan
het op te zetten product moet voldoen. Hierbij is te denken aan de kwaliteit en
de opzet van de prospectus, het minimaal en het gemiddeld vereiste rendement.
VerldM1ng o~l perlorm.1nce

Aguur4.2
Verklaring out performance
[bewerkt naar Morley Fund
Management, 2001)

Recent uitgevoerd onderzoek door Morley Fund Management laat zien dat
outperformance voornamelijk te verklaren is door de keuze van de sector en nog
belangrijker het specifieke object. Op objectniveau is 'veldwerk' daarvoor dan
ook noodzakelijk als researchmethode. Transacties en ontwikkelingen binnen de
portefeuille hebben aanzienlijk minder invloed op de totale outperformance.
Zodoende is meer fundamentele research vereist ten aanzien van het product
zelf:
• Op welke (sub)sectoren moet men zich concentreren?
• Welke markten zijn structureel aantrekkelijk om vanuit een middellange- tot
lange termijn optiek in te beleggen?
• Aan welke primaire criteria moeten individuele objecten in die markten
voldoen?
Om deze vragen te beantwoorden, moet landelijk op stedelijk niveau
systematisch kerngegevens over de DESTEP-factoren bij elkaar worden gebracht
en geplaatst worden binnen forecastingsmodellen. Daarbij moet een
onderscheid gemaakt worden naar verschillende typen locaties in die steden.
Verder moet rekening gehouden worden met de invloed van nieuwe
beleidsplannen van de diverse overheden.
Naast deze gegevens zijn ook historische data noodzakelijk met betrekking tot
zowel de lokale vastgoedmarkt (huren, voorraad, leegstand, aanbod, opname) als
de economische ontwikkeling (aard en groei van de werkgelegenheid, bruto
regionaal product). Forecastingsmodellen dienen als hulpmiddel bij dit
vraagstuk. Met deze modellen kunnen toekomstige ontwikkelingen worden
gekwantificeerd en kunnen prognoses worden opgesteld. Hier wordt in
paragraaf 4. 5. 3 op teruggekomen. Dergelijk research heeft tot doel het in kaart
brengen van de aangenomen:
• ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt;
• ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de markt;
• (toekomstige) eisen die gesteld worden aan locaties;
• (toekomstige) eisen die gesteld worden aan individuele objecten.
Institutionele belegger
Om producten te kunnen ontwikkelen voor de institutionele markt is het van
belang contact te houden met individuele beleggers. Daarnaast zijn partijen die
bedrijven en overheden adviseren omtrent vestigingsbeleid, zoals economische-,
planologische- en vastgoed-adviesbureaus, interessant. Uit de contacten met de
belegger volgt inzicht in zowel de bestaande portefeuille als de strategische
'within' -allocatie. Uit een confrontatie van de gewenste en de bestaande
portefeuilles volgt het inzicht waar de behoeften van de beleggers liggen.

De eerste vorm van research, die de asset management-organisatie moet
aanbieden aan potentiële beleggers, is het ondersteunen van die beleggers bij het
vaststellen van hun strategische allocatie naar vastgoed. Afhankelijk van het type
belegger komt deze allocatie tot stand met behulp van Asset Llability Modellen
(ALM), of met modellen gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie (MPT).
De assetmanagement-organisatie moet beleggers kunnen ondersteunen bij het
definiëren van de input in dergelijke modellen.
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Vervolgens doet zich dan de vraag voor, hoe die portefeuille moet worden
samengesteld. Dit is de 'within' -allocatie. Op dit niveau gaat het met name om
de geografische allocatie: op welke regio's zou de belegger zich moeten richten
per beleggingscategorie? De vastgoed-asset management-organisatie kan op
basis van desk-research deze adviezen uitbrengen, mits zij beschikking heeft
over voldoende daarvoor vereiste data.
Na de selectie van de markten, moet desk-research uitwijzen welke producten
daar reeds aangeboden worden. Deze bevinding kan de asset managementorganisatie doen besluiten tot het construeren van een product. De vastgoedasset management-organisatie zet de producten echter niet zelfstandig op, maar
in samenwerking met een lokaal goed ingevoerde partij in die betreffende markt.
De keuze voor de lokale partij voor de joint venture wordt bepaald door de
kwaliteit van de track record. Het aangaan van deze samenwerkingsverbanden in
plaats van het opzetten in de eigen organisatie heeft als voordeel dat de
vastgoed-asset management-organisatie kan opereren als kleine, flexibele
kennisintensieve organisatie. Op deze manier kan zij beter inspelen op nieuwe
trends en niches in de markt.
Vervolgens dient research, uit te voeren in samenwerking met die partner, uit te
wijzen:
• de aantrekkelijkheid van het beoogde product, in termen van een
rendement/risico-profiel;
• het verwachte rendement in verhouding tot de traditionele markten of
producten.
Beleggers zullen zich enerzijds sterk laten leiden door de mogelijkheden in
geheel Europa, maar anderzijds ook vragen om een zekere 'focus' van de
manager en het fonds. Bovendien volgen beleggers vaak een 'domino'-strategie.
Volgens deze strategie wordt eerst naar onderscheidende buurlanden, of naar
een beperkt aantal buitenlandse vastgoedmarkten in de nabije omgeving
gekeken. Hier vandaan wordt de aandacht gelegd op de wat verder weg gelegen
markten.
Research moet zich allereerst richten op het definiëren van homogene megaregio's (clusters van regio's binnen Europa). Europa-brede producten wordt vaak
een gebrek aan focus verweten. Bovendien leiden dergelijke producten in de
praktijk vaak niet tot een vermindering van het object-specifieke risico, maar
juist eerder tot een opeenstapeling van niet-systematische risico's.
Bij het definiëren van regio's kan worden aangesloten bij de indeling die de
Europese Commissie op het gebied van ruimtelijke ordening binnen de lidstaten
hanteert. Voor iedere mega-regio en ieder land binnen de regio moet een helder
beeld worden verkregen van zowel de sociaal/culturele en ruimtelijkeconomische structuur van die landen als van de (vastgoed)beleggingsmarkten
in die landen. Op basis van deze analyse kunnen markten ten opzichte van
elkaar worden gerangschikt en geclusterd. Vervolgens moet in een tweede fase
de voor vastgoedbeleggingen perspectiefvolle regio's worden geïdentificeerd.
Hierbij is de timing van belang. Daarbij gaat het om de verhoudingen tussen
rendement en risico in iedere markt en de positionering van die markten in de
vastgoedcyclus en de economische cyclus.
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Naast de vragen op strategisch niveau, hebben beleggers nog een vraag, die ze
beantwoord willen zien:
• Wanneer: waarom is het nu een goed moment om in z<:>'n product te stappen
ofwel waar zitten die product/markt-combinatie in de huidige vastgoed- en
economische cyclus?
Het timingsvraagstuk staat vaak centraal in de analyses en is, in tegenstelling tot
de beantwoording van de meer strategische, doorgaans sterk kwantitatief van
aard. Vooral bij institutionele beleggers ligt een groot deel van de analyses op dit
onderdeel. Echter, ook voor het aantrekken van particuliere beleggers worden
tactische analyses van toenemend belang, zeker indien de berichtgeving over de
verzadiging van bepaalde marktsegmenten toeneemt.
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4.1.3

Koppeling van de economische markt en de vastgoedmarkt door middel van
tactisch/operationele research [bewerkt naar Aben, 2001)

OPERATIONELE RESEARCH

Hoewel operationele research als zodanig geen onderdeel vormt van het
research-programma van de asset management-organisatie, zal deze research
wel in lijn moeten zijn met de strategische en tactische uitgangspunten. De
operationele research voorziet het tactisch/operationele asset management van
'countervailing power'. Dit is noodzakelijk om het op afstand geplaatste property
management te coördineren en controleren. Daarom dient op projectniveau te
worden geïnventariseerd:
• de marktpositie van het object in een concurrerende markt;
• de waardering voor het geboden prestatieniveau;
• de efficiency en de effectiviteit van het management;
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• en de verhuurkwaliteit.
Uitgangspunt hierbij is het creëren van concurrentievoordeel voor de asset
management-organisatie als beleggingsinstelling. Dit voordeel wordt
geformuleerd op basis van het gewenste prestatieniveau van de
vastgoedportefeuille,
het
kwaliteitszorgbeleid
en
het
afgestemde
marketingbeleid.
Dit kwaliteitszorgbeleid dient er op gericht te zijn de vastgoedobjecten volgens
de gestelde economische levensduur "in de markt te houden", in plaats van "in
stand te houden", waarvoor een permanente afstemming van het aanbod op de
(potentiële) vraag in de markt een vereiste is. Daarbij moeten de mogelijkheden
van kostenbesparing optimaal worden benut, onder meer door te behalen
schaalvoordelen en de beperking van de overhead. Communicatie van dit beleid
door middel van rapportages verklaart de prestaties van het fonds aan de
aandeelhouders. In de onderstaande figuur is een en ander verduidelijkt.
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A niet-beïnvloedbare kosten
B = be1hvloedbare kosten

Operationeel marktmodel [bewerkt naar Westerhof, 1998]

4.2 DISTRIBUTIE
Het initiëren van de vastgoedfondsen vindt plaats binnen het distributieproces.
Het initiëren van de vastgoedfondsen is op te splitsen in het structureren van het
fonds en het afzetten in de markt.
4.2.1
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STRUCTUREREN VAN FONDSEN

Het opzetten van een vastgoedbeleggingsfonds is maatwerk. Elk fonds heeft zijn
eigen karakteristieken. De fiscale en juridische eigendomsstructuur worden
afgestemd op de specifieke eigenschappen van het fonds. Een bespreking van
deze structuren gaat in het kader van dit onderzoek te ver. Voor deze
specialistisch kennis laat de assetmanagement-organisatie zich in de praktijk
adviseren door juristen en fiscalisten.
Het vastgoedbeleggingsfonds wordt gedeeltelijk gefinancierd met vreemd
vermogen. De asset management-organisatie zal verschaffers van dit vreemde
vermogen moeten interesseren voor de financiering van het fonds. De vreemd
vermogenverschaffers beoordelen het fonds aan de hand van de door het
verantwoordelijke management bepaalde strategie, zoals die is opgesteld op
basis van resultaten van het strategie- en research-proces. Deze beoordeling
bepaalt het toekenning of afwijzen van een lening.
Nog veel belangrijk is echter de hoogte van de marge cq. aflossing. Dit werkt
namelijk door in het rendement/risico-profiel van het fonds door leverage.
Leverage wordt gedefinieerd als het versterkende effect van zowel positieve als
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negatieve ontwikkelingen op het eigen beleggingsresultaat ten gevolge van het
feit, dat het betreffende vastgoedobject, dan wel deelneming gedeeltelijk is
gefinanáerd met aangetrokken vreemd vermogen (Keeris, 1997].
Het positieve effect van de leverage, of hefboom, is gelegen in het feit, dat het
vreemd vermogen met een lager percentage gefinanáerd is, dan de rentabiliteit
van de portefeuille, zodat het verschil toegerekend kan worden aan het gedeelte
eigen vermogen. Het negatieve effect treedt op bij een rente-omslag waardoor de
rentelasten op het vreemd vermogen de inkomsten overtreffen. De betaalde
rente wordt beschouwd als een last voor de onderneming en daardoor wordt het
rendement bepaald na verrekening van de rentelasten. Het verschil tussen de
rentabiliteit van het totale vermogen en het rentepercentage moet dus
toegevoegd of afgetrokken worden aanfvan de rentabiliteit op het eigen
vermogen (voor belasting).
Definitie:
REV = RTV + { (RTV - RVV)

REV:
RTV:
RW:
VRR:
VEI:

* (VVR/VEI) }

Rentabiliteit Eigen Vermogen;
Rentabiliteit Totale Vermogen;
Rente op Vreemd Vermogen;
Vreemd Vermogen;
Eigen Vermogen.

De grootte van het hefboomeffect hangt dus in sterke mate af van enerzijds het
verschil tussen de rentabiliteit op het totale vermogen en het rente percentage,
dat betaald moet worden op het vreemde vermogen en anderzijds op de
verhouding van het eigen en het vreemd vermogen.
Indien de situatie ongunstig is voor de betreffende onderneming, dan werkt het
hefboomeffect in gelijke mate juist negatief op de rentabiliteit van het eigen
vermogen. Aangezien de ontwikkeling van de resultaten uit exploitatie van
vastgoedobjecten mede afhankelijk zijn van de algemene marktontwikkelingen,
is er reëel sprake van risico en moet daarmee rekening gehouden worden bij de
overweging gebruik te maken van leverage en de bepaling van de verhouding
tussen eigen en vreemd vermogen. Voor beleggingsinstellingen is zodoende
wettelijk een maximum gesteld aan dit te lopen risico door een grens aan het
percentage.
4.2.2 AFZITTEN VAN FONDSEN

Na de structurering van het vastgoedfonds volgt het afzetten bij de
klantengroepen in de financiële markt. Er zijn twee klantgroepen te
onderscheiden, te weten particuliere en institutionele beleggers. Om het product
af te zetten, zal de asset management-organisatie haar prestatie af moeten
stemmen op de eisen van de klantgroepen ten aanzien van het fonds en de
onderneming.
Bij de informatievoorziening van beleggingsinstellingen moet onderscheid
worden gemaakt tussen de klantgroepen. De klantgroepen wensen namelijk
andere informatie.
De particuliere belegger gaat voornamelijk af op de reputatie c.q. de naam van de
initiator, het track record en opgebouwde imago, naast het type
beleggingsinstelling en de aard van de belegging. De informatievoorziening zal
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een beeld moeten geven van de karakteristieken van vastgoed als belegging en
het specifieke beleggingsfonds in het bijzonder. Hierbij gaat het om aspecten als
het directe en indirecte rendement, de bescherming tegen inflatie en het
rendement/risico-profiel. Er dient een beeld van betrouwbaarheid en
degelijkheid te worden geschapen. Daar gaat de particuliere belegger in het
algemeen op af en er is door gebrek aan deskundigheid en/of tijd geen behoefte
aan meer diepgang en breedte bij de verstrekte informatie.
De institutionele belegger heeft echter meer eisen · ten aanzien van de
informatievoorziening van de asset management-organisatie, omdat gewerkt
wordt met geld van anderen, waarover verantwoording dient te worden afgelegd.
Gebrek aan deskundigheid en tijd mag zodoende geen argument zijn. De
institutionele belegger baseert zijn kwaliteitsoordeel op basis van de volgende
aspecten [Boonen, 2001):
• Het beleid;
• De opbouw, betrokkenheid en kwaliteit van de organisatie;
• Het operationeel beleid.
Bij het beleid wil de aandeelhouder informatie over de missie, visie en de doelen
van de onderneming. Daarna moet de strategie de spreidingsmogelijkheden van
het fonds aangeven, via een diversificatieprofiel. De strategie moet ook blijk
geven van de marktpositionering van de portefeuille. Als laatste dient hier
inzicht te worden gegeven in de financieringsstrategie. Naast de reeds genoemde
verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen moet hier aangegeven
worden of de asset management-organisatie zelf risicodragend participeert.
Beleggers eisen namelijk in toenemende mate van een vermogensbeheerder, dat
diens interesse parallel loopt met die van de aandeelhouders. Dit kan alleen
indien de asset management-organisatie zelf als aandeelhouder optreedt
Naast het beleid is de organisatie een belangrijk aspect voor de aandeelhouder.
De vastgoed-asset management-organisatie moet informatie geven over de
organisatiestructuur en het personeel. De aandeelhouder eist lokale
aanwezigheid van het management in geval van buitenlandse beleggingen. Dit
moet terug komen in de hoofdstructuur van de organisatie en de manier van
controle van de lokale vestigingen. Deelnemingen en de barrière voor (vijandige)
overnames van de organisatie zijn verder nog van belang.
Het personeel maakt de organisatie. De aandeelhouder wil zodoende inzicht in
de directie, Raad van Bestuur, beloningen voor de directie en de medewerkers,
de competenties van die medewerkers en de betrokkenheid bij de organisatie.
Het operationele beleid komt tot uitdrukking door het fonds af te zetten tegen
het verleden, het heden en de toekomst. Het track record maakt de prestaties in
het verleden duidelijk. Aanwezigheid van een outperformende track record
wordt door institutionele beleggers hoog gewaardeerd. De vraag is echter is in
hoeverre deze track record een spiegel voor de toekomst is. Uit recent onderzoek
van Morley Fund Management blijkt dat het belang van outperformance
overschat wordt. Het outperformen in een tijdvak leidde tot even zo veel out- als
underperformance in het volgende tijdvak.
De prestaties van het fonds op dit moment komen voort uit financiële en nietfinanciële informatie over de huidige positie van de portefeuille in de markt.
Naast de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zal ook een
toelichting op de resultaten gegeven moeten worden. De resultaten moeten
verduidelijkt worden door middel van aanvullende objectinformatie.
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De aandeelhouder wil als laatste ook de visie van de asset managementorganisatie kennen, zoals die voortkomt uit de forecastingsmodellen. Hier gaat
hier om algemene trends en marktprognoses (zie paragraaf 4.5.3).
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ACQUISITIE EN DISPOSITIE

De vastgoed-asset management-organisatie wordt door (potentiële)
aandeelhouders tevens beoordeeld op het totaal aan 'assets under management'.
Het begrip 'assets under management' geeft de omvang van de portefeuille aan,
uitgedrukt in een bedrag. Om voor een volwaardige zelfstandige vastgoed-asset
management-organisatie te worden aangezien is deze schaalgrootte van zeer
groot belang.
Het succesvol zijn in het acquireren van vastgoedobjecten wordt beïnvloed door
het betrokken management. Hierbij valt te denken aan een actieve opstelling in
de markt, het netwerken en participeren in het 'circuit'.
Op de eerste plaats is groei namelijk het instrument om de opbouw van de
beleggingsportefeuille strategisch aan te kunnen passen. Daarnaast biedt groei
de mogelijkheid om voldoende schaalgrootte te verkrijgen, met daarmee het
kunnen benutten bij de uitvoering van de processen van daaraan gerelateerde
voordelen, zoals kostenreductie, grotere naamsbekendheid, groter financieel
draagvlak, meer mogelijkheden voor een betere bezetting van de organisatie, e.d.
Hierdoor kunnen de exploitatielasten en overheadkosten worden gedrukt.
Expansie van de portefeuille brengt echter ook risico's mee. Wanneer groei van
de portefeuille wordt gerealiseerd ter wille van de te behalen schaaleffecten, kan
dit ten koste gaan van de aan te houden kwaliteitscriteria voor dergelijke
acquisities. Het management zal echter ten alle tijde moeten waken voor de
kwaliteit van de te acquireren objecten c.q. portefeuille.
Acquisitie van vastgoed kan zowel op portefeuille- als objectniveau.
Bij acquisitie op objectniveau speelt het timingsvraagstuk een grote rol. De
tactisch/operationele research, zoals besproken in de vorige paragraaf, vormt de
basis voor de visie. Het gaat hierbij om de positie van de product/marktcombinaties in de vastgoedcyclus. Kennis van de vastgoedcycli voor de
verschillende sectoren in de vastgoedmarkt is dus een vereiste in de
acquisitiefase. De mogelijkheden die de markt biedt, moeten gekwantificeerd
kunnen worden. De uiteindelijke objectkeuze bepaalt in grote mate het te
behalen rendement. Analyse van de rendementsbeïnvloedende factoren in de
preferent gestelde markt zal moeten leiden tot het beoogde rendement/risicoprofiel. . Dit profiel bepaalt de keuze van het meest optimale object. Maar dat is
dan zelden of niet te koop, zodat dat beeld dient als referentiekader voor de
toetsing van de realistis_che acquisitie-mogelijkheden. Het verschil is bepalend
voor de marktpositie en concurrentiekracht, maar is door actief management wel
te beïnvloeden.
Op portefeuilleniveau · valt het belangrijkste aanbod aan asset management
producten de komende jaren vooral te verwachten als gevolg van off-balance
financieringen van vastgoed door ondernemingen. Daarnaast biedt het streven
naar schaalvergroting mogelijkheden door middel van het samenvoegen van
kleine portefeuilles voortkomend uit overnames. Tenslotte zal het van de beurs
halen van genoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen voor aanbod zorgen.
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Het verder off-balance brengen van bedrijfsmatig vastgoed zal naar verwachting
een belangrijke trend worden in de vastgoedmarkt. Bedrijven worden steeds
meer geconfronteerd met de vraag waarom zij vastgoed op de balans houden en
de daarin vastzittende middelen niet beter renderend aanwenden voor hun
primaire business of gebruiken om de schuldenlast te verlagen. Hierdoor komt,
naar zich thans laat aanzien, naast veel incourant en verouderd vastgoed, veel
kwalitatief goed vastgoed op de markt met hoogwaardige, lange termijn
huurders. Met n.ime dit vastgoed lijkt een bron van nieuwe vastgoedfondsen te
gaan vormen. De omvang van het vastgoed wordt geschat tussen € 50 - 100
miljard. Duitsland is naar verwachting een van de eerste landen waar deze trend
ook daadwerkelijk op een brede schaal wordt gerealiseerd, mede gestimuleerd
door veranderingen in de belastingwetgeving [Klijnen, 2000).
Onderneminl!
Okobank ·
Deutsche Telecom
Telecom ltalia
ENI
Enel
Telefonica
Ericsson
Co-oo Schweiz
Sainsburv's
Marks & Spencer
NatWest Bank
Llovds Bank
JP Monran
Tabel 4.1

Land
Finland
Duitsland
Italië
Italië
Italië
Soanie
Zweden
Zwitserland

UK
UK
UK
UK
UK

Industrie
Bank
Telecom
Telecom
Energie
Nutbedriiven
Telecom
Telecom
Food
Retail
Retail
Bank
.Bank
Bank

Portefeuille (in Euro mln)
1.700
17.900
4.600
5.700
2.800
3.000
1.200
2.000
7.500
4.000
2.000
.

-

Voorbeelden van ondernemingen die publiekelijk hebben aangegeven hun vastgoed te
willen afstoten (Klljnen, 2000).

Een tweede mogelijkheid voor de expansie van de vastgoedportefeuille biedt het
delisten van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Zo'n mogelijkheid
doet zich voor wanneer de beurswaarde van een beursgenoteerd vastgoedfonds
aanmerkelijk lager is dan de intrinsieke waarde van de vastgoedportefeuille.
.Nadat alle aandelen van het fonds zijn opgekocht tegen beurswaarde, kan de
assetmanagement-organisatie het fonds van de beurs af brengen. De waarde van
de portefeuille wordt dan weer alleen bepaald door de intrinsieke waarde van de
portefeuille. Op deze manier kan met een aanmerkelijk voordeel een portefeuille
worden geacquireerd.
De laatste mogelijkheid voor groei van de portefeuille biedt de overname van
lokale management-organisaties. Hierdoor wordt ook aan de institutionele eis
van lokale aanwezigheid van management voldaan. Dit kan door of het
. management van een relatief klein bestaand fonds wordt overgenomen om
vervolgens de assets under management snel in omvang te laten toenemen, of
het overnemen van . het management van een groot volwassen fonds. Deze
laatste biedt het voordeel dat reeds beschikking is over adequate informatiesystemen. Aan dergelijke overnames zitten echter ook risico's verbonden. Het
overgenomen management moet niet masaal opstappen na de overname. De
asset management-organisatie zal hier op moeten toezien door tegemoet te
komen aan financiële eisen en uitdagingen te creëren op het managementvlak.
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Het asset management voor het beheer van de vastgoedfondsen ligt op het
tactische niveau zoals weergegeven volgens de beheerpiramide. Dit niveau
beslaat zowel het strategisch/tactische portefeuilleniveau als het
tactisch/operationele objectniveau. Om echter als draaipunt te kunnen
functioneren, moet geadviseerd kunnen worden op het strategisch niveau van
het portefeuille management. Kennis van het operationele niveau is
noodzakelijk om dit aan te kunnen sturen. Het tactisch/operationele
beleidsniveau stuurt het operationele property management aan.
De organisatiestructuur van de asset management-organisatie moet aansluiten
bij bovenstaande managementniveaus. Bij de vormgeving hiervan moet
rekening gehouden worden met:
• het grensoverschrijdende karakter van de op te zetten fondsen, waarbij de
beleggingsinstelling en het betrokken vastgoed niet in hetzelfde land
gevestigd zijn;
• de eisen aan de samenwerkingsverbanden die noodzakelijk zijn bij het
beheer van deze fondsen.
De volgende problemen treden op bij het beleggen in buitenlands vastgoed:
Het gebrek aan lokale deskundigheid;
2. Het ontbreken van de capaàteit tot het herkennen van mogelijke
buitenlandse acquisities;
3. Het ontbreken van de capaàteit tot het voeren van operationeel management
over de eventuele acquisitie;
4. De verschillen in fiscaal beleid tussen de betreffende landen;
5. Het gevaar van misvattingen wegens een taalbarrière en/of culturele
verschillen [Keeris, 2000].
I.

Bovenstaande problemen vormen de grondslag voor de eis van de
aandeelhouders voor lokale aanwezigheid in de markt. De asset managementorganisatie moet hier haar inrichting van de organisatie op afstemmen. Dit kan
zij bewerkstelligen door het aantrekken of overnemen van lokale
managementteams, die specifiek het management op fondsniveau voeren. Deze
organisaties zijn ook fiscaal gevestigd in de lokale markt.
De directie van de vastgoed-assetmanagement-organisatie vervult dan de rol van
(plaatsvervangende) aandeelhouder van het fonds en zal via het uitoefenen van
corporate governance toezien op het management. Dit lokale management is
verantwoordelijk voor het optimaliseren van het rendement van het fonds. De
asset management-organisatie is de overkoepelde organisatie voor de lokale
managementteams. Door deze managementteams van de verschillende fondsen
met elkaar in contact te brengen, kunnen ervaringen, kennis en ideeën worden
uitgewisseld. Ook kunnen via een dergelijke afstemming de research activiteiten
worden gecoördineerd en kunnen kostenbesparende maatregelen worden
geïnitieerd.
De vastgoed-assetmanagement-organisatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van
de lokale management-organisaties, wil zij tot overname besluiten. Zij geeft haar
beleggingsopdracht uit handen, terwijl zij daar wel op afgerekend wordt. Zij
verwacht dan ook discretionair asset management van de lokale organisatie.
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De volgende overnamecriteria gelden:
De acquisitie moet voldoen aan de financiële parameters (rendementseisen
en overige criteria) die door de asset management-organisatie aan overnames
worden gesteld [Marakon Associates, 2001];
2. De acquisitie moet van een dusdanige omvang zijn, dat die acquisitie
(vrijwel) onmiddellijk een bijdrage levert aan het netto resultaat;
3. De acquisitie moet voldoende groeipotentie voor de toekomst opleveren;
4. Er mogen zich geen conflicts of interest voordoen, noch in de bestaande
portefeuille, noch in de relatie met andere producten van de asset
management-organisatie;
5. De acquisitie moet toegevoegde waarde leveren aan de totale portefeuille via
een passende focus op een specifieke beleggingscategorie, dan wel aan
versterking van een brede basis;
6. Een goede reputatie bij lokale beleggers en voor hen in hun thuismarkt actief
zijn. Aldus wordt een relatief makkelijke ingang verkregen bij
grensoverschrijdende beleggingsactiviteiten;
7. De organisatie moet research-driven zijn en een kwantitatieve benadering
hebben;
"
8. De organisatie moet beschikken over adequate administratieve systemen;
9. De reputatie van het management moet aansluiten bij die van de asset
management-organisatie (betrouwbaar, degelijk);
10. Het management zal moeten voldoen aan de gewenste kwaliteit door de
aandeelhouders.
1.

De criteria bieden de leidraad voor de overname. Om tot een daadwerkelijke
overname te komen, zal de asset management-organisatie echter concessies
moeten doen. Indien een organisatie aan alle eisen voldoet zal het namelijk naar
alle waarschijnlijkheid niet voor een redelijke prijs te koop zijn. Per
overnamemogelijkheid zal zodoende bekeken moeten worden of de afwijkingen
tussen profiel van de onderneming en het gewenste profiel acceptabel zijn
binnen een bepaalde financiële bandbreedte.
De aanwezigheid in de lokale markt leidt tot de volgende organisatiestructuur
van de asset management-organisatie. Het betreft een twee lagen structuur waar
drie elementen in verwerkt zijn.
De hoofdvestiging van de onderneming is gevestigd in Nederland. Dit is de
zogenaamde back-office. Hier vindt het investrnent management plaats: het
portefeuille management en het strategisch/tactische assetmanagement. Hier
zetelen ook de stafafdelingen.
Zij vallen onder rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de directie. Deze stafafdelingen zijn ter ondersteuning
van de primaire bedrijfsprocessen. Het secretariaat, personeel en organisatie,
juridische en fiscale zaken, control en audit/administratie en
rnarketing/investors relation vormen deze staffuncties.
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Acquisitie

Asset
Management

Distributie

fiscale zaken i
Secretariaat

Research en strategie

~---

Back office

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Fund Management

Nederland

Lokale aanwezigheid
Extern= Outsourcing

Front office
VMO=
servicemanagement
Nederland

Figuur 4. 7

VMO=
servicemanagement
Land X

~----'----~
VMO=
servicemanagement
Land X

Organisatiestructuur asset management-organisatie 1

Vanuit de back office wordt de mid office aangestuurd. Dit zijn de lokaal
aanwezige
asset
management-organisaties.
Dit
tactisch/operationele
beleidsniveau heeft de verantwoording voor de verbetering van de marktpositie
van de objecten in het bewuste land, het hiermee verbeteren van het
rendement/risico-profiel van deze objecten en het aanleveren van
marktinformatie en advies voor de objecten.
Middels actief marketen van het product kan de marktpositionering van de
portefeuille worden verbeterd. De afwegingen met betrekking tot de
marktpositionering van de productformule zal per situatie gemaakt moeten
worden en welke strategie daarbij gevolgd moet worden. De volgende strategieën
zijn te onderscheiden:
• het kostenleiderschap;
• het productleiderschap;
• de differentiëring;
• het relatieleiderschap.
De mid office vertaalt het beleid, zoals dat is geformuleerd op het investment
management niveau, naar operationele taken. Het property management wordt
op deze manier per land gecoördineerd.
Het property- en service management voert de taken uit. Dit is het operationele
niveau en kan worden getypeerd als de front office. De volgende kernactiviteiten
vinden plaats bij deze vastgoedmanagement-organisatie (Westerhof, 1998]:
• Beheersing van het bruto/netto-traject;
• Dienstverlening aan de huurder(s);
• Administratief/financiële verantwoording;
1

Het afstudeeronderzoek richt zich specifiek op de organisatiestruvtuur in Nederland.
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•

Dienstverlening aan de beleggingsinstelling met betrekking tot kennis van
het vastgoedobject en de lokale markt en lokale belangenbehartiging.

Het property management is op afstand geplaatst. Dit wordt outsourcing
genoemd. Outsourcing heeft veel voordelen. Er zijn echter ook risico's aan
verbonden.
.\
Nadelen
Voordelen
afhankelijkheid
van
de
dienstverlener
efficiency-verbetering;
•
•
neemt toe;
• flexibiliteit;
belangenverstrengeling;
(specialistische)
meer
toegang
tot
•
•
kennis;
• kwaliteit diensten moeilijk meetbaar;
• kennis- en ervaringsverlies;
• schaalvoordelen;
• grote afstand tussen beleid en
• betere klantgerichtheid;
uitvoering;
betere
procesbeheersing;
•
kosten
kwaliteitsimpuls
door
concurrentie
•
•
onder dienstverleners.

Tabel 4.2

Potentil!te wor- en nadelen van uitbesteding [Westerhof, 19981

De negatieve effecten zijn te typeren onder de noemer principaal/agentproblematiek. De essentie hiervan is een informatieprobleem (zie paragraaf 3.5
Principaal/agent-problematiek). Daarom is het bij het uitbesteden noodzakelijk
vooraf de te leveren meetbare prestaties overeen te komen, welke gebaseerd zijn
op eenduidige benchmarks. De basis voor het uitbesteden wordt gevormd door
onderling vertrouwen, gebaseerd op transparante beheerprocessen en een lange
termijn relatie. Het transparant maken van alle beheerprocessen, inclusief de
interactie tussen de deelprocessen komt neer op rapportage over de kritische
succesfactoren, bepalende prestatie-indicatoren en meetbare prestaties.
Het is in principe mogelijk de geleverde prestaties van de VMO's te beoordelen
via een inputrneting (toetsing van geleverde inspanningen) en/of via een
outputmeting (uiteindelijke resultante van de inspanningen). De output,
bijvoorbeeld het uiteindelijk behaalde exploitatieresultaat, is echter ook de
resultante van een legio aan niet direct aan de inspanningen van de VMO te
relateren factoren (de context); waaronder:
• het geformuleerde beleid van de beleggingsinstelling;
• de opgedragen taken;
• marktontwikkelingen;
• de samenstelling van de te beheren objecten/portefeuille.
Daarnaast is ook nog de throughput te onderscheiden. Dit is het vèrloop van het
feitelijke proces. Dit is van belang omdat de wijze waarop daaraan invulling
gegeven wordt een korte termijn succes in kan houden, waar een lange termijn
performance het doel is bijvoorbeeld. Gedacht kan worden aan de mate van
klanttevredenheid en imago.
Indien de in-, through- en output en context helder en eenduidig beschreven
zijn, vormen zij de basis waarop outsourcing in principe verantwoord kan
plaatsvinden.
De besproken structuur is een voorbeeld van performance participerend
partnership. Verhey (1998) heeft een structuur opgesteld voor het gebruik van
de mid office door middel van een 'asset management BV'. De asset
managementorganisatie gaat het beheer verzorgen van een organisatie, waarvan
de beleggingsinstelling eigenaar is. De beheervergoeding voor de directievoering
over deze dochteronderneming van de beleggingsinstelling kan vervolgens
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geheel naar eigen inzicht worden ingericht. Dit kan dan geschieden afhankelijk
van de prestaties, zoals die door de benchmark worden aangereikt.
De assetmanagement-organisatie (de mid office) zal de directievoering op zich
nemen van de Vermögensverwaltung GmbH. Het model gaat namelijk uit van
een Nederlandse belegger met een Duitse vastgoedportefeuille. De
beleggingsinstelling (de back office) blijft eigenaar van deze GmbH, waardoor
het assetmanagement geen stemrecht verkrijgt in de besluitvorming. De risico's
van de belegging zijn dus geheel voor rekening van de beleggingsinstelling. De
asset management-organisatie wordt, omdat zij de directie uitvoert van de
Vermögenverwaltung GmbH, ook verantwoordelijk voor de activiteiten van het
beherend vennootschap in de Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Deze
activiteiten zijn overigens de hoofdtaak van de asset management-organisatie.
De activiteiten voor de Vermögensverwaltung hebben in de praktijk alleen hier
betrekking op.
Voordelen van dit model zijn:
• Het betreft hier een transparante structuur, die snel en goedkoop kan worden
toegepast. De taakstellingen en verantwoordelijkheden voor de actoren
blijven duidelijk;
• De asset management-organisatie kan direct op basis van de opgestelde
benchmark vergoed worden. Overige (macro-) economische invloeden
hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Alleen de performance,
zoals die tijdens het exploitatieproces wordt gerealiseerd, is van invloed op de
vergoeding;
• Ten aanzien van juridische en fiscale aspecten zijn geen moeilijkheden te
verwachten. Verliezen en winsten kunnen onbelast worden doorgeschoven
naar de moederorganisatie;
• De onderlinge flexibiliteit voor de actoren blijft gewaarborgd. Dat wil zeggen
het opschorten en afwikkelen van het beheercontract heeft geen
verstrekkende gevolgen voor het beheerproces. Alleen de gevolgen bij een
zelfde partij voor het asset management en property en service management
kunnen moeilijkheden veroorzaken door belangenverstrengeling.
Nadeel van dit model kan zijn:
• Het belang van de vergoeding voor het asset management is gering in
vergelijking tot het property en service management, omdat de asset
management-organisatie niet participeert in het indirecte rendement, of in
de organisatiestructuur met betrekking tot de belegging. Hierdoor kan met
name bij organisaties, die zowel het asset management als het property en
service management verzorgen, interne belangenverstrengeling optreden,
wat ten koste kan gaan van de performance.
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Rguur 4.8 Assetmanagement B.V. [bewerkt naarVerhey, 1998}

4. 5

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Bij de waardering van de indirecte beleggingsinstelling door de aandeelhouders
spelen een drietal hoofdaspecten een rol. Deze aspecten worden ook wel de "key
value drivers" genoemd. Zij staan aan de wieg van de kritische succesfactoren
van de organisatie. Binnen de asset management-organisatie wordt de
shareholders value (de aandeelhouderswaarde) immers centraal gesteld. De
meningen zijn echter verdeeld ten aanzien van de vraag hoe de belangen van de
aandeelhouders het beste gediend zijn. Is dat door .op rendement-maximalisatie
op korte termijn gericht beleid, of is dat via een beleid waarbij de huurder(s)
vooral centraal staan, met rendement-maximalisatie op lange termijn De
karakteristieken van de vastgoedbeleggingsproducten van de nietbeursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstelling vragen om een beleid met
rendement-maximalisatie op lange termijn De huurder is hierbij de asset.
De resultaten op de "key value drivers" zijn direct gerelateerd aan het
prestatieniveau van het vastgoed in de portefeuille en de inspanningen van het
betrokken management enerzijds en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt
anderzijds.
De volgende "key value drivers" kunnen worden onderscheiden:
• de intrinsieke waarde van de beleggingsportefeuille;
• de waardetoevoeging door de kwaliteiten van de asset management•
organisatie:
· de organisatie van het vastgoedmanagement via in- of outsourcing;
• de (eventuele) aanwezigheid van een incentive-systeem voor het
betrokken management;
• de mate dat controle uitgeoefend kan worden op het betrokken
management;
• de mate van transparantie van de organisatie, processen en
informatieverstrekking;
· de hoogte van de overhead uitgaven van de beleggingsinstelling;
• de hoogte van de exploitatielasten;
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de oriëntatie van het ondernemerschap op de cash flow en/of waardeontwikkeling.
• de (aangenomen) ontwikkelingen op de vastgoedmarkten:
de betreffende portefeuille;
de focus op de markten waarbinnen de onderneming actief is;
de beleggingscategorieën waarbinnen de onderneming actief is;
het voorgenomen groeipad;
de timing.

MATCHING
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Aguur 4.9
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1

De kwaliteit van het vastgoedmanagement In kaart gebracht.

De assetmanagement-organisatie zal langs drie wegen een presentatie van haar
kwaliteit moeten geven. Het gaat hierbij om kwaliteiten in de zin van de
behaalde resultaten van de ondernemer en de onderneming, te weten:
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de financiële performance over de afgesloten beschouwde periode en het
track-record op basis van externe benchmarking, bijvoorbeeld via de
ROZ/IPD-Vastgoedindex - dat geeft als relatief waarde-oordeel de huidige
plaats aan in de concurrerende markt;
2. de resultaten van in- en externe benchmarking van de processen • dat biedt
inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van het uitgevoerde vastgoedbeheerproces en geeft zodoende de (mogelijke) verbeterpunten aan en het
perspectief op (mogelijk) te bereiken hogere resultaten via Business Process
Redesign van de organisatie van het vastgoedbeheer-proces;
3. de visie op te verwachten marktontwikkelingen via forecastingsonderzoeken
volgens de zogenaamde DESTEP-factoren, te weten de Demografisch,
Economisch/financieel, Sociaal/cultureel, Technologisch, Ecologisch/
psychologisch en Politiek/ruimtelijke ordening • dat geeft de gewenste
richting voor de onderneming aan.
I.

Deze aspecten zijn de basis van de kritische succesfactoren. Zij zullen in deze
paragraaf verder worden uitgediept. De kritische succesfactoren en prestatieindicatoren die voortkomen uit deze aspecten worden in het volgende hoofdstuk
gespecificeerd en gerangschikt per perspectief op de Balanced Scorecard.
4.5.1

PERFORMANCE VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE

De asset management-organisatie moet de financiële prestaties benchmarken
ten opzichte van de concurrentie. De aandeelhouder, in de vorm van de
institutionele belegger, eist dat de assetmanagement-organisatie als uitvoerende
vermogensbeheerder beschikt over een (goed) track record. Het track record is
het historisch verloop van de performance van de beleggingsportefeuille in de
tijd gezien. Het track record geeft zodoende inzicht in de geleverde prestaties
van de portefeuille in het verleden en daarmee ook van het betrokken
management • in het toen heersende concurrerende krachtenveld en
marktomstandigheden.
De performance drukt de relatieve waardering van de portefeuille uit. Er is
sprake van een relatief resultaat, omdat dit wordt afgezet tegen een benchmark.
Hierdoor is het mogelijk een goede performance te behalen bij absoluut gezien
een negatieve score. In dat geval is beter gepresteerd dan het gemiddelde van de
concurrenten. Dit wordt outperformen genoemd. In geval van minder presteren
dan de het gemiddelde van de concurrenten spreekt men van underperformen.
Bij de bepaling van de performance van de vastgoedbeleggingsportefeuille
spelen vijf rendementsbeïnvloedende factoren een rol:
• het bepalen van de netto cash flow over de beschouwde periode;
• het berekenen van de restwaarde ultimo de beschouwde periode;
• het bepalen van de kosten van het geïnvesteerde kapitaal;
• het bepalen van de disconteringsvoet voor het contant maken van de
verwachte geldstromen;
• het betrekken van fiscaliteiten.
De performance omvat zowel het directe als het indirecte bereikte
beleggingsresultaat. Het is dus gebaseerd op het gerealiseerde netto resultaat uit
de exploitatie en het effect van gewijzigde waardering door de (sub)markt, gelet
op dat resultaat en de algemene marktontwikkeling. Dit wordt het· markteffect
genoemd.
Het markteffect heeft een volatiel karakter. Dit wordt weerspiegeld door de
volatiliteit van het indirecte rendement. Het netto exploitatieresultaat is in het
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algemeen op portefeuilleniveau stabiel van aard, waarbinnen optredende
fluctuaties in inkomsten en uitgaven gedempt worden, waardoor het directe
rendement een geleidelijk verloop laat zien. Het indirecte rendement is
gebaseerd op voornamelijk niet gerealiseerde inkomsten (tenzij daadwerkelijke
verkoop van een object plaatsvindt). Het directe rendement is echter wel
gebaseerd op ontvangen inkomsten en toont het positieve aspect van vastgoed
aan in de totale beleggingsportefeuille, met name voor het cash management.
De performance van de portefeuille wordt dus in sterke mate beïnvloed door de
hoogte van het directe rendement en de invloed van het volatiele karakter van het
aanvullende indirecte rendement.
De volatiliteit in de waardebepaling maakt de benchmark onbetrouwbaar. In
geval van de ROZ/IPD-Vastgoedindex zijn daarom afspraken gemaakt met
betrekking tot de waardebepaling. De participanten moeten zich conformeren
aan de eisen met betrekking tot de wijze van waarderen en de frequentie van de
externe taxatie, om de index betrouwbaar te maken en te houden. Het naleven
van deze afspraken is dan ook van groot belang. Hier wordt in paragraaf 5.2
'Financieel perspectief' op teruggekomen.
Benchmarking van de performance maakt de positie van de portefeuille ten
opzichte van de concurrentie inzichtelijk, het zogenaamde concurrentieprofiel.
Op deze manier bouwt de assetmanagement-organisatie een track record op en
voldoet daarmee aan de wens van de aandeelhouder. Outperforming van de
index biedt een concurrentievoordeel bij het aantrekken van (potentiële)
aandeelhouders.
De benchmark geeft inzicht in de huidige positie van de organisatie, terwijl het
track record de prestaties uit het verleden in beeld brengt. Dit vormt het
startpunt voor evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de onderneming.

4.5.2

BENCHMARKEN VAN DE PROCESSEN EN DE ORGANISATIE

Onder het begrip benchmarking wordt verstaan het voortdurende systematische
proces om de doelmatigheid van de eigen organisatie in termen van
productiviteit, kwaliteit en praktijk op deelgebieden te vergelijken met die van
aanverwante organisaties, welke op die gebieden superieur zijn.
Kenmerkend voor benchmarking is het vergelijken van resultaten in combinatie
met het zoeken naar verklarende factoren voor de daarbij geconstateerde
afwijkingen. Via benchmarking wordt het vastgoedbeheer-proces transparanter
en beter verklaarbaar, zodat het een zeer belangrijk instrument is voor de
verschillende managementlagen. Binnen de vastgoedmarkt willen de
deelnemers aan benchmarking (vooralsnog) hun resultaten echter niet op
individueel niveau bekend maken. 'Best-in-practice' -benchmarken van het
vastgoedbeheer-proces is hierdoor onmogelijk, waardoor de mogelijkheden van
de analyse helaas niet volledig benut kunnen worden.
Bij benchmarking wordt de te onderzoeken situatie relatief tegen absolute en
vaste waarden voor het betreffende meetrnoment afgezet. De bepaalde
referentiewaarde is de benchmark. Binnen het vastgoedmanagement is de
benchmark de, algemeen door de markt geaccepteerde, referentiewaarde voor de
corresponderende te leveren, dan wel - afhankelijk van de context ~ geleverde
prestatie(s).
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Het ultieme niveau van benchmarking binnen de vastgoedmarkt is (tot nu toe)
de behaalde financiële performance volgens de ROZ/IPD.Yastgoedindex, zie
4.5.1. Dit hoge aggregatieniveau is echter weinig aantrekkelijk ten gevolge van
het te beperkte inzicht in het reilen en zeilen van de beleggingsinstelling dat
daarmee wordt geboden. Voor de beoordeling van de resultaten uit exploitatie
van de beleggingsportefeuille moet daarom daarnaast ook gebruik gemaakt
worden van de verschillende andere methoden van benchmarking.
Voor de daarbij te maken vergelijkingen is het noodzakelijk te kunnen
beschikken·over referentiemateriaal, dat afkomstig moet zijn van geëxploiteerde
(min of meer) met de eigen karakteristieken overeenstemmende
beleggingsportefeuilles van (min of meer) vergelijkbare beleggingsinstellingen
qua beleidsvisie e.d. en verkregen onder (min of meer) vergelijkbare
marktomstandigheden. Dit wordt de vergelijking met de resultaten van de "peer
group" genoemd, waarbij "peer group-benchmarking" inhoudt het zoeken naar
de verklaringen bij de zo (eventueel) gesignaleerde afwijkingen tussen deze
resultaatvergelijkingen.
De vastgoedmanagement-organisatie zal zodoende middels benchmarking
inzicht moeten geven in de wijze waarop en in relatie waarmee de resultaten van
de toevertrouwde portefeuille zijn behaald. Het asset management krijgt
hierdoor inzicht in de bijdrage aan het resultaat van de toevertrouwde
portefeuille en in de kwaliteit van de vastgoedmanagement-organisatie.
Benchmarking binnen de vastgoedmarkt stuit nog op de nodige problemen. De
implementatie wordt bemoeilijkt door het gebrek transparantie van het
vastgoedbeheer-proces en openheid van de betrokken partijen. Bij de peer group
bepaling treden complicaties op doordat weinig partijen in aanmerking komen
en de onderlinge afwijkingen op vele relevante punten.
Ondanks deze problemen is benchmarking kritisch voor de assetmanagementorganisatie. Slechts op deze manier kan inzicht worden gegeven in de kwaliteit
van de organisatie. Dit is nodig voor de funding, het aantrekken van nieuw
kapitaal ten behoeve van verdere groei van de beleggingsinstelling.
Het bezitten van een individueel toekomstgericht beleggingsbeleid is
noodzakelijk voor benchmarking. Het ontwikkelen van dit beleid vraagt om
forecasting en scenario-denken. Essentieel is dus het ontwikkelen van een visie
ten aanzien van de structurele opbouw van de beleggingsportefeuille op basis
van scenario's voor de toekomstige marktontwikkelingen, om vervolgens daarop
de beoordeling van de benchmarking te baseren (Keeris, 2000).
4. 5.3 fORECASTING: DE VISIE OP DE ONlWIKKEUNGEN VAN DE VASTGOEDMARKTtN

Forecasting is een vorm van beleidsgericht onderzoek,
wetenschappelijk verantwoorde wijze uitspraken over
·
gebeurtenissen worden gedaan (Aben, 2001].

waarbij op
toekomstige

Voor de asset management-organisatie komt dit neer op het opstellen van
modellen om de (aangenomen) toekomstige ontwikkelingen om te zetten in
data, rendementen en waarde-ontwikkeling. Binnen deze modellen dienen twee
aspecten te worden samengebracht:
1. de
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen op relevante,
rendementsbeïnvloedende factoren, de zogenaamde DESTEP-factoren;
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2.

én de aannames ten opzichte van de waardering van het aanbod en het op
basis daarvan te ontwikkelen gedragspatroon van de preferent gestelde
doelgroepen.

Het effect op de betreffende vastgoedcategorie, de lokale markt en de
vastgoedportefeuille c.q. -object wordt via de forecastingsmodellen in beeld
gebracht. Voor de ontwikkeling van het forecastingsmodel zijn geavanceerde
geautomatiseerde beleidsondersteunende instrumenten onontbeerlijk. Deze
instrumenten worden Decision Support Systems genoemd.
Toekomstgericht onderzoek staat of valt bij de beschikbaarheid van
representatieve, betrouwbare historische data. Daarnaast is de mate van
aanwezigheid van causale verbanden van belang om tot deugdelijke prognoses te
komen.
Het doen van voorspellingen brengt risico's met zich mee. Het asset
management zal deze risico's moeten onderkennen en proberen te beheersen
door middel van risicomanagement.
De belangrijkste onzekerheden, waarmee het management te maken krijgt bij
het nemen van beleidsbeslissingen, betreffen:
1. de ontwikkeling van de zogenaamde DESTEP-factoren (Demografisch,
Economisch/financieel, Sociaal/maatschappelijk/cultureel, Technologisch,
Ecologisch/psychologisch,
Politiek/institutionele omgeving/ruimtelijke
ordening, structurering en inrichting);
2. de vraag-ontwikkeling in de markt van de bepaalde preferente doelgroep(en);
3. de relatie tussen de vraag-ontwikkeling en de waardering van het aanbod in
het algemeen en dat van de eigen product-formule in het bijzonder;
4. de relatie tussen de ontwikkeling van de waardering ten aanzien van het
aanbod in de markt en het gedrag;
5. de reactie van aanbieders binnen de concurrerende omgeving.
De strategieën welke in het algemeen gehanteerd worden om deze
onzekerheden te beperken zijn:
I. het monitoren in de tijd van ontwikkelingen op de verschillende
deelmarkten;
2 . het gefaseerd uitvoeren van toekomstgerichte plannen, onder gelijktijdig
sonderen van de reacties in de markt;
3. het aanwenden van alle beschikbare informatie ontleend aan min of meer
vergelijkbare situaties;
4. het in beschouwing nemen van verschillende mogelijke scenario's ten
aanzien van toekomstige ontwikkelingen;
5. het toekennen van een belangrijke rol aan onderzoek.
De forecastingsmodellen resulteren in een visie op de ontwikkelingen in de
vastgoedmarkten. Deze verwachtingen kunnen grafisch worden weergegeven
door een positionering op de zogenaamde waardecurve, of de vastgoedcyclus. De
asset management-organisatie moet haar beleid afstemmen op haar visie van de
cycli.
De vastgoedcyclus wordt getypeerd als een varkenscyclus, afkomstig uit de
agrarische sector. Hiermee wordt het economische marktprincipe betreffende
het probleem van cyclisch optredende prijsontwikkelingen ten gevolge van het
niet kunnen coördineren van het interactieve effect van aanbod op de vraag in de
betreffende markt uitgedrukt [Keeris, 1997].
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De vastgoedmarkt kan uitgedrukt worden in vier kwadranten door middel van de
ontwikkeling van de markthuur:
I. Recessie: dalende markthuur, weggevallen verhuur;
2 . Herstel: stijgende markthuur, herstellende markt;
3. Expansie: aantrekkende markthuur, veel verhuuractiviteiten;
4. Inkrimping: stabiliserende markthuur, stagnerende verhuur.
De ontwikkelingen kunnen worden weergegeven in een golfbeweging. Dit kan
per vastgoedsector, of door de sectoren tegen elkaar uit te zetten. Dit kan zowel
met een gelijkmatige golf, als met een zaagtandvorm. De laatste geeft
uitdrukking aan de kortere periode van de inkrimping en de recessie ten
opzichte van het herstel en de expansie, waardoor het karakter heviger is.

Maturing
Markets

Falling
Markets

lmproving
Markets
Recovering
Markets

Tijd
Aguur 4.10 Vastgoedcyclus als golfbeweging [Bewerking naar Pyhrr, Roulac en Bom, 1999)

Daarnaast kan deze cyclus ook worden weergegeven in cirkelvorm, de 'Jones
Lang Lasalle Property Clock'.
Forecasting, weergegeven in vastgoedcycli, biedt de mogelijkheid aan het asset
management trends te onderscheiden en ontwikkelingen in dat kader te plaatsen
en hierop te anticiperen door in te spelen op mogelijke trendbreuken. Het eerder
voorzien van deze veranderingen dan de concurrentie leidt tot outperformance.

4.6

CONCLUSIES

In dit hoofdstuk zijn de verschillende deelprocessen binnen de vastgoed-asset
management-organisatie besproken. Inzicht in deze deelprocessen is
noodzakelijk om de Balanced Scorecard voor de organisatie te kunnen
construeren. De deelprocessen vormen de voedingsbodem voor de kritische
succesfactoren binnen de BSC. Kritische succesfactoren zijn die factoren die
voor de onderneming continuïteitsbepalend zijn. De doelstellingen voor deze
factoren moeten gehaald worden om het totaal gestelde doel van de
onderneming te bereiken" Dit leidt tot de realisering van de visie.

Rguur 4.11 Jones lang lasalle
Property Clock voor de
kantoormarkt 1999

Binnen de asset management-organisatie zijn vier hoofdprocessen te
onderscheiden, te weten:
• Strategie en research;
• Distributie;
• Acquisitie en dispositie;
• Asset management.

82

DE BALANCED SCORECARD BINNEN DE VASTGOED·ASSET MANAGEMENT-ORGANISATIE

ÄSSET MANAGEMENT

De werkzaamheden liggen op het tactische niveau van het asset management
volgens figuur 3-1 'de beheerpiramide'. Binnen dit niveau wordt onderscheid
gemaakt
tussen
het
strategisch/tactische
beleidsniveau
en
het
tactisch/operationele beleidsniveau.
Om als draaipunt te kunnen functioneren tussen de financiële markt en de
vastgoedmarkt, moet geadviseerd kunnen worden op het strategische niveau van
het fund- en investment management (volgens de beheerpiramide). De
deelprocessen 'strategie en research' en 'distributie' zijn hiervoor
verantwoordelijk.
Het deelproces 'acquisitie en dispositie' is verantwoordelijk voor de strategisch
opbouw en het beheer van de vastgoedportefeuille. Dit is het
strategisch/tactische beleidsniveau conform de beheerpiramide.
Het deelproces met de angelsaksische term 'asset management' beslaat het
tactische/operationele beleidsniveau en draagt de verantwoordelijkheid voor het
management van de vastgoedobjecten. Vanuit deze laag wordt het operationele
niveau van property management aangestuurd. Kennis van dit niveau is dan ook
onontbeerlijk.
De vastgoed-asset management-organisatie heeft als draaipunt tussen de
financiële markt en de vastgoedmarkt te maken met verschillende klantgroepen.
Vanuit de financiële markt zijn beleggers, zowel particulier als institutioneel, en
de vreemd vermogenverschaffers afkomstig. Hun belangen kunnen echter
tegengesteld zijn aan die van de huurders van de vastgoedobjecten. De
tevredenheid van deze klantgroepen ten aanzien hun eigen belangen is kritisch
voor de vastgoed-asset management-organisatie. Zij heeft alle klantgroepen
immers nodig voor een succesvolle bedrijfsvoering. Deze kritische
succesfactoren zijn terug te vinden in het klantperspectief
Om in te kunnen spelen op de belangen van de verschillende klantgroepen is de
kwaliteit van het management doorslaggevend. Deze managementkwaliteiten
worden in de Balanced Scorecard weergegeven in het interne processen
perspectief Drie factoren zijn kritisch voor de vastgoed-asset managementorganisatie op dit perspectief. Zij zijn besproken in paragraaf 4.5 'Kritische
succesfactoren', te weten benchmarking van de financiële performance,
benchmarking van de processen en de organisatie en forecasting. Deze factoren
geven inzicht in de huidige positie, het verbetertraject en de richting waarin de
verbeteringen plaats moeten vinden.
Bovenstaande kritische succesfactoren zijn de kapstok voor de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie. Deze kritische
succesfactoren zijn universeel toepasbaar. De kritische succesfactoren en
prestatie-indicatoren zullen in het volgende hoofdstuk verder worden uitgediept
en specifiek van toepassing zijn op Bouwfonds Asset Management.
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In dit hoofdstuk zal de Balanced Scorecard voor de asset managementorganisatie worden opgesteld. Hierbij wordt de aandacht voornamelijk gelegd op
het asset managementproces. De voorgaande hoofdstukken bieden hiervoor de
voedingsbodem. De stappen zijn ontleend aan het implementatiemodel van
Ahaus en Diepman (1998) zoals beschreven in paragraaf 2.3 'De implementatie
van de Balanced Scorecard'.
De BSC wordt speciaal per organisatie op maat gemaakt. In het kader van dit
afstudeeronderzoek staat ABN AMRO Bouwfonds . Asset Management (BfAM)
centraal bij de uitwerking van de Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset
management-organisatie.
Aangezien het hier de eerste opzet van de Balanced Scorecard betreft, komen
niet alle stappen volgens het implementatiemodel aan . de orde.
Achtereenvolgens worden besproken:
• De missie;
• De visie;
• De kritische succesfactoren uitgesplitst naar de verschillende perspectieven;
• De prestatie-indicatoren behorende bij de kritische succesfactoren;
• De wederzijds beïnvloedende verbanden tussen de kritische succesfactoren
en de prestatie-indicatoren.
Middels bovenstaande stappen worden de contouren geschapen om een balans
te creëren binnen de Balanced Scorecard. Het kwantificeren van de
doelstellingen, die volgen uit de prestatie-indicatoren, leidt tot het balanceren
van de tegengestelde belangen. Deze kwantificering gaat te ver in het kader van
dit afstudeeronderzoek. De weging van de doelstellingen zal plaats moeten
vinden binnen de onderneming. Dit onderzoek resulteert in een kwalitatieve
uitwerking van de causale verbanden. Deze kwalificering kan als startpunt
dienen voor concrete uitwerking van de Balanced Scorecard binnen de vastgoedasset management-organisatie.
Na de uitwerking van de missie, de visie en de kwalitatieve doelstellingen voor
ABN AMRO Bouwfonds Asset Management, zal per paragraaf een perspectief
van de Balanced Scorecard centraal staan. De kritische succesfactoren van de
onderneming worden hierin per subparagraaf besproken, die behoren bij het
desbetreffende perspectief. Voor iedere kritische succesfactor worden mogelijke
prestatie-indicatoren gegeven. Uit deze prestatie-indicatoren zal in het volgende
hoofdstuk een selectie gemaakt worden voor de definitieve Balanced Scorecard
voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
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Binnen de Balanced Scorecard voor de asset management-organisatie wordt
onderscheid gemaakt in de volgende perspectieven:
• Financieel perspectief;
• Vastgoedmarkt perspectief;
• Klant perspectief;
• Interne processen perspectief;
• Leer- en groeiperspectief.
Het klant/marktperspectief is opgesplitst binnen de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie in het klantperspectief en het
vastgoedmarktperspectief. In het klantperspectief kan hierdoor speciaal de
nadruk worden gelegd op de (soms) tegengestelde belangen van diverse
klantgroepen van de asset management-organisatie. Het balanceren van dit
perspectief is de kern van de balans voor de totale Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie. Het vastgoedmarktperspectief geeft
inzicht in de kwaliteit van de vastgoedportefeuille van de •onderneming, de
beleggingsasset.

5.1 STRATEGIE VAN DEASSETMANAGEMENT-ORGANISATIE
5.1.1

MISSIE

De missie van de vastgoed-asset management-organisatie is het opzetten
beheren · van vastgoedbeleggingsproducten voor zowel de particuliere
institutionele beleggingsmarkt. De beleggingsfondsen bestaan zowel
woningen als commercieel vastgoed. Zij maakt hierbij gebruik van
vastgoedexpertise van de vastgoedholding en de structureringscapaciteiten
het distributienetwerk van de overkoepelende bankholding.
5.1.2

en
en
uit
de
en

VISIE

De vastgoed-asset management-organisatie
wil een toonaangevende
Nederlandse vastgoed vermogensbeheerder zijn. Voor het opzetten en beheren
van vastgoedbeleggingsproducten wordt de vastgoedexpertise van de
vastgoedholding benut met de structureringscapaciteiten en het
distributienetwerk van de overkoepelende bankholding. De bedrijfsvoering richt
zich op het structuren van vastgoed in beleggingsfondsen naar omvang, soort
vastgoed en geografische spreiding, het plaatsen v.an de beleggingsproducten in
de particuliere en institutionele beleggingsmarkt en het lange termijn asset
management van deze vastgoedfondsen. Compliance, transparantie en kwaliteit
van rapportage zijn hierbij sleutelbegrippen.
De organisatie streeft een groei van het beheerde vermogen na en verwacht over
vijf jaar een portefeuille van/ 10 miljard 'assets under management' te beheren.
Met een portefeuille van deze omvang wordt zij door de markt erkend als
volwaardige asset management-organisatie. Daarnaast biedt deze omvang
schaalvoordelen. Om de schaalvergroting te bereiken, ligt de focus op twee
soorten fondsen:
• fondsen voor de particuliere markt, in het bijzonder Duitse particuliere
beleggers, en vastgoedmaatschappijen voor Nederlandse particuliere
beleggers;
• "nièhe-fondsen", die zich focussen op een specifieke sector, een specifiek
gebied of een specifieke institutionele of particuliere belegger.
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5.1.3

DOELSTELLINGEN

De vastgoed-asset management-organisatie streeft naar een groei van het
beheerde vermogen tot f 10 miljard 'assets under management' over vijf jaar.
Deze schaalgrootte genereert een opbrengstenniveau overeenkomstig de
doelstelling van de holding per business unit. De activiteiten moeten zo min
mogelijk beslag leggen op het solvabiliteitsniveau van de onderneming, gezien
de bankstatus.
Om dit te bewerkstelligen zal zij een dominante positie op de thuismarkt
moeten veroveren. Hiervoor moet de huidige marktleider het gebied van het
opzetten en beheren van kantoren-, winkel- en woningfondsen worden
overtroffen.
Om marktleider te worden, moet de vastgoed-asset management-organisatie een
outperformende reputatie in de beleggersmarkt opbouwen. Hiervoor moet zij
het belang van de aandeelhouder centraal te stellen. Dit wordt getypeerd met de
zogenaamde shareholder value. Dit belang gaat in het · geval van de op de
lange(re) termijn gerichte aandeelhouder uit van het vast kunnen houden van
een gunstige winstontwikkeling.
De aandeelhouder streeft naar
winstmaximalisatie over de geplande looptijd van de belegging (Keeris, 2 001).
De vastgoed-assetmanagement-organisatie geeft de aandeelhouders inzicht door
de performance van de beleggingsfondsen te benchmarken, In Nederland wordt
de ROZ/IPD-Vastgoedindex als benchmark gehanteerd. De onderneming stelt
zich hierbij als doel de benchmark te verslaan over een korte termijn-periode van
één jaar (korte termijn) en een lange termijn-periode van vijf jaar.
·
Om te kunnen voldoen aan deze verwachtingen van de aandeelhouder moet het
asset management uitblinken in forecasting door kwalitatief gedegen research.
Hiervoor moet zij de beschikking hebben over de meest recente relevante
marktgegevens. Uit deze forecastingsmodellen volgen de strategieën voor de op
te zetten vastgoedbeleggingsfondsen.
Omdat de vastgoed-asset management-organisatie discretionair management
voert voor haar aandeelhouders, moet zij kunnen voldoen aan de geldende
voorschriften van de Global Investment Performance Standards. Dit zijn eisen
en aanbevelingen met betrekking tot de presentatie van de portefeuille
performance voor de (toekomstige) aandeelhouders.
De vastgoed-assetmanagement-organisatie moet lokale beleggingsportefeuilles
en management-organisaties in de preferent gestelde vastgoedmarkten
overnemen om de expansie van de portefeuille te bewerkstelligen. Op deze
manier moet zij een dominante positie in de beleggerswereld op bouwen.
De operationele activiteiten moeten in alle landen worden uitbesteed aan lokale
vastgoedmanagement-organisaties. De door deze organisaties geleverde kwaliteit
is bepalend voor het uiteindelijke rendement ten gunste van de aandeelhouders.
Deze kwaliteit moet dan ook van hoog niveau zijn. Het asset management zal de
vastgoedmanagement-organisaties moeten aansturen en controleren om de
kwaliteit te bewaken. Zij moet hiervoor de prestaties van de VMO's
benchmarken.
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5.2

FINANCIEEL PERSPECTIEF

De kritische succesfactoren voor het financiële perspectief zijn te splitsen naar
de onderneming en de beleggingsfondsen.
Voor de onderneming geldt dat de financiële doelstellingen moeten voldoen aan
de eiseri van de holding. Voor de realisatie van deze doelstellingen zal de
vastgoed-asset management-organisatie het beheerde vermogen moeten
ve;rgroten. Kritisch zijn zodoende een tweetal factoren: de financiële
p_erformance van de onderneming en de groei van de 'assets under
management'.
De financiële performance van de beleggingsfondsen volgt uit de resultaat ten
opzichte van de benchmark. Het outperformen van de benchmark op de korte
en lange termijn is kritisch.
5.2. 1 flNANCIELE PERFORMANCE VAN DE ONDERNEMING

De vastgoed-asset management-organisatie zal moeten voldoen aan de financiële
doelstellingen, zoals die geformuleerd zijn door de holding voor de business
unit. De onderneming zal te allen tijde verantwoording voor de financiële
prestaties af moeten leggen.
Het managen gebeurt echter niet op het niveau van deze prestaties, maar op de
onderliggende factoren. Deze kritische succesfactor vormt dan ook het sluitstuk
van de causale verbanden binnen de Balanced Scorecard.
De volgende prestatie-indicatoren meten de financiële performance conform de
doelstellingen van de holding:
• Return onlnvestments (ROI);
• Solvabiliteitsratio;
• Economie Value Added (ÉVA™).
Return on lnvestments (ROi)
De Return cm Investments, of de Rentabiliteit Eigen Vermogen is een
belangrijke prestatie-indicatoren voor de continUiteit en de beoordeling van het
beleid van de vastgoed-asset management-organisatie. Met deze prestatieindicator wordt de winstgevendheid van de onderneming gemeten. Dit maakt
het mogelijk het opbrengstenniveau af te zetten tegen de andere business units
van de holding.

De rentabiliteit op het eigen vermogen wordt bepaald op basis van het
procentuele resultaat van de behaalde winst ria belasting ten opzichte van het
eigen vermogen.
In formulevorm:
Rentabiliteit Eigen vermogen - (Winst / Eigen v~ogen)

* roo %

Solvabiliteitsratio
De holding Bouwfonds heeft 'bankstatus'. Dit impliceert dat zij moet voldoen
aan de richtlijnen van de Nederlandsche Bank ten aanzien van de solvabiliteit
Een bank wordt solvabel geacht als zij voldoende eigen kapitaal heeft om risico's
verbonden aan de kredietverlening op te vangen.
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De door de Nederlandsche Bank gestelde normen voor de belangrijkste
vermogensratio's zijn afgeleid van de solvabiliteitsrichtlijnen van de Europese
Unie en het Bazels Comité voor het Bankentoezicht. Deze ratio's vergelijken het
totale vermogen en het kernvermogen van de bank met het totaal van de naar
risicocategorie gewogen activa en buitenbalansposten en het marktrisico van de
handelsportefeuilles. Het marktrisico is het risico samenhangend met
fluctuaties in beurskoersen en/of rentevoeten. De minimaal vereiste percentages
voor totaal vermogen en kernvermogen bedragen 896 respectievelijk 4% van de
naar risico gewogen activa (het balanstotaal berekend op basis van de risicograad
van de onderscheiden balansposten).
In formulevorm:
Solvabiliteit= Eigen vermogen/ Totale vermogen
Het bedrijfsvoering van de vastgoed-assetmanagement-organisatie gaat uit van
beheer van externe gelden. Hierdoor kan (en moet) de solvabiliteit laag zijn,
zodat de bedrijfsvoering de holding Bouwfonds zelf relatief weinig solvabiliteit
van het concern kost.
Economie Value Added (EVA)

Economie Value Added (afgekort 'EVA') is de prestatie-indicator voor de
toegevoegde economische waarde die de vastgoed-asset management-organisatie
genereert. EVA™ is een value based management systeem dat is ontwikkeld
door het Amerikaanse adviesbureau Stem Stewart & Co.
In de vertaling 'toegevoegde economische waarde' komt de term 'toegevoegd'
voort uit het begrip dat slechts 'aandeelhouderswaarde' wordt gecreëerd indien
het (operationeel) rendement dat het door de onderneming werkelijk
geïnvesteerde vermogen oplevert de gewogen gemiddelde vermogenskosten
overtreft. Met andere woorden, een onderneming heeft slechts waarde voor een
aandeelhouder ('shareholder valt.te') indien het behaalde rendement van de
activa de rendementseis van vermogensverschaffers overtreft. De rendementseis
van vermogensverschaffers is in deze context een gemiddelde van het geëiste
rendement door aandeelhouders en het geëiste rendement door vreemd
vermogen-verschaffers [Van Rassel, 2000].
EVA™ gaat dus verder dan het netto-winstbegrip, daar het niet alleen rekening
houdt met de kosten van vreemd vermogen (rentelasten) doch tevens met de
kosten van ei.fn vermogen die opgesloten zitten in de verrnogenskostenvoet. In
feite is EVA dus het verschil tussen Return on Investments en Weighted
Average Cost of Capita!.
In formulevorm:
EVA™= (ROIC-WACC) xIC
of ook wel:
EVA™= NOPIAT- IC xWACC
EVA™:
ROIC:
NOPIAT:
IC:
WACC:

Economie Value Added
Return On Invested Capita! (=NOPIAT/IC)
Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (na interestlasten)
Invested Capita} (totaal geïnvesteerd vermogen)
Weighted Average Cost of Capita! (gemiddelde vermogenskostenvoet)

In bijlage B3 'Economie Value Added™' wordt dieper ingegaan op deze
prestatie-indicator.
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5.~.2

GROEI 'ASSETS UNDER MANAGEMENT'

De vastgoed-asset management-organisatie zal om de finanàële doelstellingen te
bereiken haar beheerde vermogen, de 'assets under management', moeten
vergroten. Het opzetten en beheren is namelijk een fee-gedreven activiteit. Groei
van het beheerde vermogen leidt tot extra structurerings- en beheerfee's. Dit
betekent omzetgroei voor de asset management-organisatie en een sterker
finanàeel draagvlak daardoor, alsmede de mogelijkheid van eerder genoemde
schaalvoordelen te profiteren.
De 'assets under management' wordt door beleggers als maatstaf voor de
kwaliteit van de organisatie gehanteerd. Een portefeuille van voldoende omvang
leidt tot erkenning van de beleggingsmarkt als volwaardige vastgoed-asset
management.organisatie.
Door expansie van de beleggingsportefeuille kunnen daarnaast schaalvoordelen
worden behaald, die benut kunnen worden bij de uitvoering van de processen.
Hierdoor kunnen de exploitatielasten en overheadkosten worden gedrukt en nog
andere voordelen.
Groei van de 'assets under management' is te realiseren door acquisitie van
nieuwe portefeuilles c.q objecten en door het creëren van waardegroei in de
bestaande portefeuille. De prestatie-indicatoren zijn dan ook:
.
• De vermogensgroei van de portefeuille als saldo van acquisitie en dispositie;
• De waardegroei van de bestaande portefeuille: het indirecte rendement.
De vermogensgroei door acquisitie
Deze resultaatmeting behoeft geen nadere toelichting. De vermogensgroei dient
jaarlijks bepaald te worden door de gerealiseerde geacquireerde portefeuille af te
zetten tegen de geprognosticeerde taakstelling. De mogelijkheden .voor de
strategische opbouw van de portefeuille zijn besproken in paragraaf 4.3
'Acquisitie en dispositie'.
De waardegroei van de bestaande portefeuille
De waardegroei van de portefeuille komt tot uitdrukking via het (nietgerealiseerde) indirecte rendement van de portefeuille. De fysiek/technische en
functionele kwaliteiten bepalen de waardetoekenning aan het vastgoed. Deze
waardering is gebaseerd op gegeven marktomstandigheden en verwachtingen
van de toekomst, is tijdgebonden en is markt- • en visie-afhankelijk. Het is
zodoende een resultaatindicator. De prestatiemotoren van de waardering zijn
terug te vinden in het vastgoedmarkt perspectief en het klant perspectief.

Deze waardegroei is niet gerealiseerd en zodoende subjectief. Om dit indirecte
rendement wel te kunnen benchmarken zijn afspraken omtrent de waardering
en taxatie gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in bijlage B4 'ROZJIPDVastgoedindex'.
Als indicator geldt dus de toegekende waarde ultimo - · primo, getaxeerd of
gewaardeerd volgens de richtlijnen van de ROZ/IPD-Vastgoedindex, geplaatst in
het licht van het gestelde groeitraject gezien in de taakstellende periode van 5
jaar.
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OUTPERF0RMANCE 5 JAARS EN MEEST RECENTE ]AARVAN DE BENCHMARK

Het grootste belang voor de belegger is het renderen van zijn belegging. De op
de lange(re) termijn gerichte aandeelhouder streeft naar winstmaximálisatiè over
de geplande looptijd van de belegging. Hij moet daarvoor zich een beeld kunnen
vormen ten aanzien van de kwaliteit van die portefeuille en het betrokken
management en de consistentie daarvan.
Hij wil daarom niet alleen inzicht in de performance van de portefeuille van het
meest recente jaar, maar ook over een langere looptijd, hetgeen het gevoerde
langere termijn beleid verduidelijkt.
Wanneer slechts benchmarking van het bruto/netto-traject van de
exploitatieresultaten plaats vindt, stimuleert dit het korte termijn beleid. De
benchmark biedt dan namelijk ruimte voor manipulatie.
Om de financiële performance van de portefeuille inzichtelijk te maken wordt
deze afgezet tegen de benchmark (zie paragraáf 4.5.1. 'Performance van de
beleggingsportefeuille'). In Nederland wordt hiervoor in geval van institutionele
vastgoedbeleggingen de ROZ/IPD-Vastgoedindex gepruikt (zie bijlage B4
'RÖZ/IPD-Vastgoedindex'). Als benchmark geldt dan de selected benchmarks,
selected op zowel de all properties als de standing investments, én de peetgrotipbenchmark. Deze peergroup-benchmark is noodzakelijk om te kunnen
vergelijken op basis van de kenmerken van het fonds, de betreffende markt(en)
en de beleggingscategorie(ën).
Het outperformen van deze benchmark is voor de vastgoed-assetmanagementorganisatie om een tweetal redenen kritisch:
• De institutionele belegger bepaalt zijn keuze voor de vastgoed-asset
management-organisatie op basis van diens track record, de performance van
de portefeuille ten opzichte van de benchmark in de tijd ge-zien;
• Een gedeelte van de vergoeding aan de vastgoed-asset managementorganisatie wordt bepaald aan de hand van de performance, de performancefee. De aandeelhouder streeft naar verhoging van de jaarlijkse "restwaarde"
via het geven van prikkels, gericht op het leveren van een hogere mate van
inzet van de betrokkenen en zo van een betere performance. Als het
management zelf profiteert van haar extra inzet werkt de inzet van dit
instrument effectief, waarbij dan de aandeelhouders "meeliften", met daarbij
een aanmerkelijke hefboomwerking in hun voordeel.
De prestatie-indicatoren die behoren bij deze kritische succesfactor moeten
conform de regels van de Global Investment Performance Standards zijn. Dit
impliceert dat de performance minimaal over een periode van 5 jaar moet
worden weergegeven. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt indien de asset
management-organisatie jonger is dan 5 jaar. De performance moet dan worden
gepresenteerd volgens de GIPS sinds het ontstaan van de onderneming. Als
prestatie-indicatoren gelden dus:
• Jaarlijkse rendement van de eigen portefeuille ten opzichte van de selected
benchmarks (all properties en standing investments) en de peergroupbenchmark;
• Vijfjaarlijkse gemiddelde rendement van de eigen portefeuille ten opzichte
van de analoge benchmark;
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Jaarlijkse rendement van de eigen portefeuille ten opzichte van de selected
benchmarks (all properties en standing investments) en de peergroupbenchmark
Als indicator wordt het verschil tussen het rendement van de eigen portefeuille
en het rendemènt van de benchmark gebruikt.

In de benchmark is het risicoprofiel niet verdisconteerd. Indien de eigen
portefeuille een specialistisch 'niche' -fonds betreft, zal dit verhoogde
risicoprofiel verrekend moeten worden in de doelstelling door een
opslagpercentage ten aanzien van het te behalen rendement.
Deze prestatie-indicator is een resultaatindicator. Het behaalde rendement
vormt het sluitstuk van de rendementsbeïnvloedende factoren die voortkomen
uit de andere perspectieven.
In geval van Nederlandse institutionele vastgoedbeleggingen wordt de
ROZ/IPD-Vastgoedindex gehanteerd (zie bijlage B4 'ROZ/IPD-Vastgoedindex')
en in het buitenland de daar van toepassing zijnde leading indicator.
Vijfjaarlijkse gemiddelde rendement van de eigen portefeuille ten opzichte van
de analoge benchmark
.
Als indicator wordt het verschil tussen het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement
van de eigen portefeuille en het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement van de
benchmark gebruikt.

Het jaarlijkse rendement geeft slechts een momentopname van de performance.
Om inzicht te krijgen in het lange(re) termijn beleggingsbeleid is het dus
noodzakelijk de beschouwde periode te verlengen. Hierdoor wordt inzicht in het
track record van de onderneming gekregen.
In geval van . Nederlandse institutionele vastgoedbeleggingen wordt de
ROZ/IPD-Vastgoedindex gehanteerd (zie bijlage B4 'ROZ/IPD~Vastgoedindex')
en in het buitenland de daar van toepassing zijnde leading indicator.

5.3 VASTGOEDMARKT PERSPECTIEF
De kwaliteit van de vastgoedportefeuille van de onderneming staat binnen dit
perspectief centraal. Kritische succesfactoren voor deze kwaliteit zijn de
objectselectie kwaliteit, het concurrentieprofiel van de objecten en de kwaliteit
van de huurders. Binnen het vastgoedmarkt perspectief ligt de nadruk op het
product, de beleggingsasset vastgoed. De prestatie-indicatoren in dit perspectief
signaleren de kwaliteit van het desbetreffende vastgoed en de lokale vastgoed,
waarin het vastgoed gesitueerd is.
Het adequaat managen op dit perspectief leidt tot beperking van de
beleggingsrisico's en benutting van kansen in de markt. De processen die de
vastgoed-asset management-organisatie hiervoor ter beschikking heeft, komen
in het interne processen perspectief aan bod.

5.3.1 SELECTIE KWAUTEIT OBJECTEN
Om outperformance te bewerkstelligen is de keuze voor de markten en de
objecten kritisch. Forecasting is hierbij het sleutelwoord. De selectie van de
objecten gebeurt aan de hand van de strategisch/tactische en
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tactisch/operationele research (paragraaf 4.1). Het gaat hierbij zowel om de
sector-, landen- en regioallocatie, als de timing van de acquisitie van de objecten.
De prestatie-indicatoren meten het verschil tussen de geprognosticeerde
ontwikkelingen voor de markt, waar de eigen objecten in gesitueerd zijn en het
resultaat van deze ontwikkelingen aan het einde van het betreffende tijdvak. Dit
wordt vervolgens afgezet tegen de prestatie van de gehele vastgoedmarkt.
Huurprijsniveau

Hierbij wordt een prognose voor de ontwikkelingen van de huurprijsniveaus
gegeven voor de markt waarin de eigen objecten gesitueerd zijn. De prognose
gaat uit van de sector naar typologie en locatie in de eigen markt. Het meten van
deze prognose gebeurt aan het einde van de periode wanneer de resultaat voor
de huurprijsniveaus bekend. Het verschil tussen beide waarden is bepalend voor
de forecasting in de lokale markt. Dit wordt vervolgens vergeleken met de totale
vastgoedmarkt.
Leegstandniveau

Gelijk als het huurprijsniveau, maar dan voor de ontwikkelingen van het
leegstandniveau.
(Des-)investeringen

Het betreft hier de voorspelling ten aanzien van de activiteiten welke de
verschillende actoren binnen de vastgoedmarkt zullen ontplooien om hun
portefeuille te laten renderen. Het is dus een prognose hoe de waardeontwikkeling in de regionale markt zich zal ontwikkelen.
Omvang en potentie van de markt

Hiermee wordt een prognose bedoeld over de ontwikkelingen op de regionale
markt, ten aanzien van de veranderingen in de hoeveelheid aangeboden
ruimten, omvang van bouwactiviteiten en de ontwikkelingen voor de diverse
deelgebieden binnen de regio.
De omvang en de potentie van de markt en de investeringen in die markt
resulteren in een bepaald huurprijs- en leegstandniveau. In de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie zullen het huurprijsen leegstandniveau dan ook worden gehanteerd als prestatie-indicatoren. Deze
indicatoren zijn helder te kwantificeren en objectief van aard.
5.3.2

(ONCURRENTIEPROAEL VAN DE OBJECTEN

Door de kwaliteit van het object in kaart te brengen, wordt een indicatie van het
concurrentieprofiel en -kracht van het object cq. de portefeuille gegeven. Het
object is het middel om het product, huisvesting, in de markt te plaatsen. Bij de
marketing gaat het er voornamelijk om het object in de regionale en
voornamelijk lokale markt te kunnen positioneren. Het is een beschrijving van
de micro-economische situatie. Hiervoor is een concurrentie-analyse
onontbeerlijk. Men dient aan te geven in welke conditie het object zich bevindt
en hoe zich dit in de komende periode zal ontwikkelen. Daarnaast geeft men aan
welke activiteiten cq. ingrepen (naar aard en omvang) op object-niveau benodigd
zijn om de concurrentiepositie te continueren en/of versterken.
De kwaliteit van de prognose van het object (of de portefeuille) is te bep~len door
het verschil te meten tussen de verwachte contractuele situatie en de
uiteindelijke situatie. Door dit verschil in de tijd uit te zetten, wordt inzicht
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gekregen in het kwaliteitszorg- en marketingbeleid. Om het concurrentieprofiel
van de objecten in kaart te brengen, gelden de volgende prestatie-indicatoren.
Huurprijsnlveau
Hierbij wordt een prognose gegeven over de huurprijsontwikkelingen voor de
zittende huurders voor het komende tijdvak. Hierbij moet een relatie gelegd
worden met de geldende markthuurprijs-ontwikkelingen. Het verschil tussen
beiden is bepalend voor het presteren van het object in de lokale markt.
Leegstandsgraad
Een voorspelling over de aard, omvang en reden van leegstand per object. Deze
leegstandsgraad moet afgezet worden tegen het leegstandsniveau in de
desbetreffende lokale markt.
Mutatiegraad
De verwachte mutaties per object. Om inzicht te krijgen in het aantal mutaties
moet het perspectief op wederverhuur en het benutten van opties voor een
aansluitend huurcontract worden meegenomen.
Samenvallen van contractdata
Het verschil tussen de beëindigingdatum van het huidige huurcontract en de
ingangsdatum van het opeenvolgende contract is bepalend. Dit verschil moet zo
klein mogelijk zijn. Het presteren op deze prestatie-indicator komt ook tot
uitdrukking door de leegstandsgraad. Om het aantal prestatie-indicatoren in te
perken wordt deze indicator dan ook niet opgenomen in de Balanced Scorecard.
Marktpositie-index (MPI)
Een begrip waarmee de - uit de gewogen indicatoren voor de verhuursituatie
samengestelde - benchmark in de vorm van een index wordt aangeduid, op
basis waarvan een indicatie verkregen kan worden met betrekking tot de
verhuurmogelijkheden van het betreffende vastgoedobject in de (woning)markt
[Keeris, 1997].

De MPI is specifiek ontwikkeld voor de woningmarkt. Door enige aanpassingen
is het ook mogelijk om de index te gebruiken voor multi-tentant winkel- en
kantoorobjecten. Uitgangspunt bij het meten van de verhuurbaarheid van een
vastgoedobject vormt het marktgedrag van de (potentiële) huurders. Bij de
analyse van de exploitatieresultaten en marktontwikkelingen kunnen een aantal
indicatoren worden onderscheiden, welke een relatie hebben met de waardering
van het aanbod door de verschillende vragers.
In het verhuurproces van een vastgoedobject wordt achtereenvolgens
onderscheiden in relatie tot de huurder de fasen van:
• oriëntatie;
• aanbieding;
• contractering;
• gebruik;
• vertrek.
Binnen deze fasen moeten meetpunten, de indicatoren, aangegeven kunnen
worden als de signaalfuncties voor de kritische succesfactoren, ten einde een
goed inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkeling van de vraag en daarbij de
appreciatie van het aanbod.
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Zo zijn als indicatoren voor de verhuurbaarheid onder meer te noemen,
gerelateerd aan de beschouwde periode, de:
• mutatiegraad: het percentage van het aantal huuropzeggingen ten opzichte
van het aantal objecten;
• leegstandsgraad: het percentage van het aantal onverhuurde objecten ten
opzichte van het totaal aantal objecten;
• aanbiedingsgraad: het percentage van het aantal aanbiedingen ten opzichte
van het aantal ter verhuur beschikbaar gekomen objecten;
• weigeringsgraad: het percentage van het aantal afwijzingen ten opzichte van
het totaal aantal aanbiedingen;
• reactiegraad: het percentage van het aantal reacties op kenbaar gemaakt
(gepubliceerd, aanbodsysteem) objectaanbod ten opzichte van het totaal
aantal zo te huur aangeboden woningen;
• populariteitsgraad: het percentage van het aantal geregistreerde kandidaten
voor huureenheden in een complex ten opzichte van het aantal
huureenheden in dat complex;
• verhuisgeneigdheid; het percentage van het aantal tot mutatie neigencle
huurders, welke nog huureenheden in het complex huren, ten opzichte van
het totaal aantal huureenheden in dat complex.
Daarnaast zijn er nog een aantal indicatoren te onderscheiden, welke ten
opzichte van de boven vermelde indicatoren een aanvullend karakter hebben,
zoals de:
• de verhuismotieven van de push- en pullfactoren bij mutatie;
• redenen en duur van de (eventuele) leegstand;
• weigeringsmotieven van benaderde potentiële huurders;
• de relaties tussen het inkomensniveau van de huurders en de huurprijs. In
het geval van commercieel vastgoed kan gekeken worden naar sector, waaruit
de huurder afkomstig is en de financiële positie van de onderneming;
• de te maken verhuurkosten;
• de puntprijs voor de prijs-kwaliteitverhouding.
nu
naar
een
(of
meer)
samenvattende
Gezocht
wordt
verhuurbaarheidsindicator(-en), waarmee de effecten van bovenstaande
afzonderlijke indicatoren kunnen worden samengevat. De zo samengestelde
verhuurbaarheidsindicator moet daarbij een maatstaf vormen voor de te leveren
inspanningen bij de verhuur.
De MPI is in een algemene formule weer te geven als:
MPI =
[{Wfi * (leegstandsgraad / v %)} + {Wfa* (mutatiegraad / w %)} +
{Wr1 * (reactiegraad/ x %)} + {Wr4 * (verhuisgeneigdheidsgraad / y
%)} + {Wr5 *(weigeringsgraad/ z %)}] / rwr,. 5 * 100 %
waarbij:
wegingsfactor voor de betreffende indicator in de onderhavige
Wfi.5 =
lokale vastgoedsectormarkt;
V-Z=
omrekenfactor van de betreffende indicator op basis van de norm in
de onderhavige vastgoedsectormarkt als het gevonden gemiddelde;
correctiefactor op de berekening op basis van het totaal aan de
wegingsfactoren.
De verschillende graden worden, op het niveau van het complex, qua aantal
objecten en op basis van de bepaalde verstreken exploitatieperiode, qua aantal
dagen, daarbij als volgt berekend:
• leegstandsgraad = (aantal dagen leegstand)/ (aantal objecten* aantal dagen)
• mutatiegraad ... (aantal huuropzeggingen)/ (aantal objecten)
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•
•
•

reactiegraad= (aantal te huur advertenties)/ (aantal ontvangen reacties)
verhuisgeneigdheidsgraad = (aantal verhuisgeneigden) / (aantal objecten)
weigeringsgraad ... (aantal weigeringen)/ (aantal aanbiedingen)

De weging van de weigeringsgraad is zwaarder dan bijvoorbeeld de reactiegraad
als indicatie voor de positie van het complex op de markt. Deze en de
verhuisgeneigdheidsgraad worden beide belangrijkste indicatoren beschouwd.
De genoemde indicatoren en weegfactoren worden afgezet tegen de lokaal
geldende normen, zijnde de gevonden gemiddelde waarden en tegen de
gevonden waarderingen. De zo gevonden MPI geeft een indicatie voor de
verhuursituatie ervan ten opzichte de andere onderzochte complexen. Naarmate
de uitkomst toeneemt is sprake van een slechtere positie.
De marktpositie-index wordt gehanteerd in de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie. De index is samengesteld uit de overige
benoemde prestatie-indicatoren, die zodoende niet meer apart opgenomen
zullen worden. Het huurprijsniveau is reeds opgenomen bij de kritische
succesfactor 'V1 Objectselectie kwaliteit'.

5.3.3

SELECTIE KWAUfEIT VAN DE HUURDERS

De kwaliteit van de huurders is kritisch voor de performance van de objecten.
Kwalitatief goede huurders zorgen voor een continue inkomstenstroom doordat
de huurinkomsten tijdig geïnd kunnen worden. De huurachterstand wordt dan
beperkt, hetgeen tot minder inkomstenderving leidt.
Om potentiële goede huurders te kunnen binden aan het object, dient bepaald te
worden welke huurders aanwezig zijn in de regionale en lokale vastgoedmarkt.
Hiertoe dienen gegevens te worden verzameld, geanalyseerd en
geprognosticeerd te worden met betrekking tot:
•

Huurderprofiel

•

Verhuurplan

omzetprofiel;
branche;
mutatie gedrag;
afhankelijkheid van de locatie;
afhankelijkheid van het huurprijsniveau;
liquiditeit;
ruimte-behoefte;
afhankelijkheid van het object;
promotie;
makelaardij;
contracteren;
voorwaarden.

De prestatie-indicatoren hiervoor zijn voorspellend van aard. Dit betekent dat zij
ook pas aan het einde van het tijdvak gemeten kunnen worden, als het resultaat
bekend is. Als prestatie-indicatoren gelden de afwijkingen tussen het
gerealiseerde en gewenste huurderprofiel en verhuurplan.

Huurderproflel
Hierin wordt een voorspelling gegeven omtrent het huurderprofiel hetgeen
passend zou zijn voor de verschillende locaties in de regio afhankelijk naar
vastgoedcategorie en typologie van de objecten. Tevens dient te worden
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aangegeven of de potentiële huurders ook een vraag uitoefenen naar de
betreffende locaties cq. objecten.
Verhuurplan
Dit is een prognose van het huurdersprofiel waarop men zich gaat richten in het
komende tijdvak als zijnde gewenste huurders. Dit volgt uit de visie ten aanzien
van de populatiemix van de huurders binnen de portefeuille. De prognose geeft
de promotionele activiteiten weer naar aard en omvang, hoeveel reacties men
hierop verwacht, en hoeveel van dergelijke huurders men uiteindelijk verwacht
te contracteren (met bijbehorende voorwaarden). Tevens wordt aangegeven hoe
ongewenste zittende huurders kunnen worden verwijderd.
Faillissementsindex
Het huurderprofiel en het daarmee samenhangende verhuurplan zijn zeer brede
begrippen en daardoor moeilijk te kwantificeren als prestatie-indicator. Het
gebruik van een faillissementsindex maakt het mogelijk dat kwaliteit van de
huurders beter te kwalificeren en wordt zodoende opgenomen in de Balanced
Scorecard.

Deze index kan bijvoorbeeld een schaal hebben van o tot 10, of uitgedrukt
worden in een percentage. De schaal geeft de kans op faillissement van de
onderneming aan, waarbij 10 de ·kleinst . mogelijke kans weergeeft. De
kwalificering hangt af van diverse aspecten van de onderneming, zoals
bijvoorbeeld de sector, de grootte van de onderneming, de liquiditeit en de
solvabiliteit.
Per schaalniveau moet een referentiegroep van ondernemingen getypeerd
worden. Het huurderprofiel kan op deze manier vertaald worden in een
minimaal schaalniveau waaraan de huurders moeten voldoen.

5.4

KLANT PERSPECTIEF

Bij het structureren en het beheren van vastgoedbeleggingsproducten zijn drie
klantgroepen te onderscheiden. Dit zijn de aandeelhouders, zowel van de
onderneming als van de beleggingsfondsen, de huurders van de objecten en de
vreemd vermogenverschaffers. De klanttevredenheid van de verschillende
klantgroepen staat centraal in het klant perspectief
Deze klantgroepen kunnen tegengestelde belangen hebben. De vastgoed-asset
management-organisatie heeft als taak een balans te creëren tussen deze
tegenstrijdige belangen. De balans in dit perspectief is de essentie van de
Balanced Scorecard voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
5.4.1

SHAREHOLDERS MANAGEMENT

De aandeelhouders willen inzicht in de kwaliteit van het gevoerde management
van de betreffende organisatie. Zij willen weten hoe het geïnvesteerde vermogen
is aangewend en of er adequaat mee om gegaan wordt. Het assetmanagement
voert discretionair management op basis van vertrouwen. Zij stelt de belangen
van de aandeelhouder centraal.
De aandeelhouders eisen van het betrokken management zodoende
transparantie van het vastgoedbeheer-proces. Deze transparantie is te realiseren
door frequente, goede informatieverschaffing. Dit is te meten door de kwaliteit
van de periodieke rapportages.
·
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De asset management-organisatie kan echter niet volledige transparantie ten
toon spreiden, doordat zij zich beweegt in de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt
kan als ondernemersmarkt getypeerd worden. Dit betekent dat de asset manager
als ondernemer een strategisch concurrentievoordeel heeft, indien hij over meer
('hidden') informatie beschikt dan de concurrentie. Door volledige transparantie
ten aanzien van het ondernemen te verschaffen, verliest de onderneming zijn
concurrentievoordeel. Dit gaat ten koste van het maximaal te behalen rendement
op de portefeuille.
Er zal vanuit zowel de belegger als de asset management-organisatie naar een
balans gezocht moeten worden, waar enerzijds voldoende inzicht in de kwaliteit
van het betrokken management worden gegeven, maar anderzijds het
concurrentievoordeel behouden blijft.
Er moet een onderscheid worden gemaakt naar interne rapportage voor de Raad
van Bestuur en externe rapportage voor het fondsbeheer. De interne rapportage
is ter controle en goedkeuring van het beleid van het asset management De
externe rapportage is de verantwoording van het gevoerde beleid naar de
aandeelhouders van de vastgoedbeleggingsproducten.
Kwaliteit externe rapportage fondsbeheer
De volgende rapportages overhandigt het assetmanagement (de beheerder) aan
de participanten:
• Kwartaalbericht, uiterlijk verzonden 6 weken na einde kwartaal, bestaande
uit:
1. een winst / verliesrekening;
2. balans;
3. directie mededelingen bestaande uit een korte toelichting op gang van
zaken, met name ontwikkelingen in de markt, huurprijsniveaus,
waardestijgingen / -dalingen voorzover voortvloeiend uit taxaties,
leegstand en grote bouwwerkzaamheden;

•

Halfjaarbericht, uiterlijk verzonden 6 weken na' einde kwartaal; bestaande
uit:
·
·
1. gegevens zoals opgenomen onder het kwartaalbericht;
.
2. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen naar regio en
sector;
3. het aantal uitstaande participaties en de waarde van de participaties indien
het onroerend goed is gewaardeerd tegen de laatst bekende taxatie; .
4. de rendementscijfers plus toelichting van de directie;

•

een jaarrekening, uiterlijk verzonden 4 maanden na einde jaar, bestaande uit:
1. de gegevens opgenomen in het halfjaarbericht plus;
2. een toelichting op de balans en de winst-/verliesrekening;
3. het verloop van de beleggingen onderscheiden naar soort;
4. een vergelijkend overzicht van de afgelopen 3 jaar van de beleggingen
als.mede de intrinsieke waarde van de participaties;
5. een mededeling in hoeverre de beleggingen door een beëdigde taxateur
incluis frequentie worden getaxeerd;
·
6. een winstverdelingsbesluit.

De rapportage moet voldoen aan de reeds geldende voorschriften van de GIPS,
Global Investment Performance Standards. Dit zijn regels met betrekking tot de
presentatie van portefeuille performance (eisen en aanbevelingen) voor
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(toekomstige) klanten. Het gaat te ver hier volledig uit te wijden over deze eisen.
De eisen zijn beschreven in de bijlage B5 'Global Investment Performance
Standards'.
De regels hebben toepassing op de volgende onderwerpen:
• Input data;
• Waarderingsmethodologie;
• Indeling van composieten;
• Toelichting;
• Presentatie en verslaglegging.
Kwaliteit interne rapportage Raad van Bestuur
Het assetmanagement is als business unit verantwoording verschuldigd aan de
holding, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De volgende rapportages
overhandigt het asset management aan de Raad van Bestuur:

•

Kwartaalbericht uiterlijk verzonden 4 weken na einde kwartaal bestaande uit.
Dit kwartaalbericht is ieder kwartaal hetzelfde van aard:
1. een winst / verliesrekening;
2. balans;
3. toelichtingsmemo, waarin toelichting op de cijfers wordt gegeven;
4. interne
rapportage
bestaande · uit
een
verkorte
weergave
winst/verliesrekening met daarnaast rendementscijfers, gelaagde
opbouw:
0
alle fondsen onder beheer asset management;
0
dochterondernemingen (incl. bewaarder);
fonds;
0
projecten.
0

•

Jaarverslag uiterlijk binnen 5 maanden na de afsluiting van het boekjaar door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geaccordeerd:
I. de definitieve winst/ verliesberekening;
2. de definitieve balans;
3. toelichting winst/ verliesrekening en balans;
4. een door de directie goedgekeurd jaarverslag;
5. accountantsverklaring

De kwaliteit van beide rapportages moet beoordeeld worden door de directie van
de vastgoed-asset management-organisatie. De rapportage wordt pas
doorgestuurd naar de betreffende doelgroep; indien deze is goedgekeurd. Voor
dit kwaliteitsoordeel kan bijvoorbeeld een schaal van 1 tot 5 gehanteerd worden.
Voor goedkeuring is dan minimaal een 3 noodzakelijk.
5.4.2

Kl.ANTTEVREDENHBD HUURDERS

De huurder is de klant binnen het vastgoedbeheer-proces. De huurder neemt als
gebruiker van het vastgoedobject een centrale positie in bij de vaststelling van
het beleid van het vastgoedbeheer. Zonder de aanwezigheid van huurders zijn er
geen inkomsten.
De huurder wordt gezien als een asset. Door de gewijzigde vraag- en
aanbodverhoudingen is de positie van de huurder aanmerkelijk versterkt. De
benadering van de huurder is zodoende veranderd. Het beleid is er op gericht de
huurder, als klant, te binden. Klantgerichte service en de uitbreiding van het
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dienstenpakket vloeien voort uit de veranderde visie ten aanzien van deze groep.
De klanttevredenheid van de huurder is een kritische succesfactor geworden.
De klanttevredenheid van de huurder is te meten door de volgende prestatieindicatoren:
Klanttevredenheidsonderzoek
Dit is een periodiek onder de huurders van de daarvoor geselecteerde
vastgoedobjecten steekproefsgewijs onderzoek naar de (eventuele) ervaringen en
de mate van tevredenheid ten aanzien van enerzijds de beleving van het
gehuurde product en de omgeving, per benoemd productkenmerk en anderzijds
de verstrekte dienstverlening van de zijde van· de verhuurder, dan wel de
betrokken vastgoedmanagementorganisatie.

Om het onderzoek te gebruiken als prestatie-indicator verdient het de
aanbeveling een gesloten vraagstelling te gebruiken. De huurder moet dan een
waardering geven aan verschillende aspecten volgens een puntensysteem. Op
deze manier kan als indicator doelstelling versus gerealiseerd gebruikt worden.
Bij een klanttevredenheidsonderzoek dient als kanttekening geplaatst te worden
dat het duur en tijdrovend . kan zijn Dit is erg afhankelijk van het object,
namelijk het aantal huurders. Bij commercieel vastgoed zal de asset manager
periodiek contact hebben met de belangrijkste huurders in verband met actief
relatiebeheer. Tijdens dit contact komen de diverse aspecten van
klanttevredenheid aan de orde. Een klanttevredenheidsonderzoek in de vorm van
een enquête is in zo'n geval overbodig.
Leegstandsgraad
Hierbij wordt een prognose voor de ontwikkelingen van de leegstandniveaus
voor de verschillende commerciële vastgoedsectoren gegeven. Het gaat hier dan
om kantoren, winkels en bedrijventerreinen naar typologie en locatie in de regio.
Het meten van deze prognose gebeurt aan het einde van het tijdvak wanneer de
resulterende waarde van de leegstandniveaus bekend zijn. Het versèhil tussen
beide is bepalend.
Mutatiegraad
De verwachte mutaties voor het object c.q. portefeuille voor de betreffende
periode.

De -leegstandsgraad en de mutatiegraad zijn ook reeds aan bod geweest bij het
concurrentieprofiel van de objecten als kritische succesfactor in het
vastgoedmarkt perspectief. Om het aantal prestatie-indicatoren in te perken
wordt in de definitieve Balanced Scorecard voor de vastgoed-assetmanagementorganisatie gebruik gemaakt van de MPI, de marktpositie-index. In deze
samengestelde index zijn de leegstandsgraad en mutatiegraad verwerkt.

5.4.3

flNANCIERINGSBEREIDHEID VREEMD VERMOGENVERSCHAFFERS

Het vastgoedbeleggingsfonds wordt gedeeltelijk gefinancierd met vreemd
vermogen. Voor de structurering van de fondsen is de financieringsbereidheid
van de vreemd vermogenverschaffers (voornamelijk banken) een kritische
succesfactor. De asset management-organisatie zal verschaffers van dit vreemde
vermogen .moeten interesseren voor de financiering van het fonds. De vreemd
vermogenverschaffers beoordelen het fonds aan de hand van de strategie, zoals
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die is opgesteld binnen het strategie en research-proces. Deze beoordeling
bepaalt het toekenning of afwijzen van een lening.
Nog veel belangrijk is echter de hoogte van de marge cq. aflossing. Dit werkt
namelijk door in het rendement/risico-profiel van het fonds door leverage.
Leverage wordt gedefinieerd als het versterkende effect van zowel positieve als
negatieve ontwikkelingen op het eigen beleggingsresultaat ten gevolge van het
feit, dat het betreffende vastgoedobject, dan wel deelneming gedeeltelijk is
gefinancierd met aangetrokken vreemd vermogen (Keeris, 1997).
Als prestatie-indicatoren gelden dus:
Afwijzingspercentage financieringsaanvraag

Deze indicator wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal afwijzingen
en het totale aantal financieringsaanvragen.
Verschil rentepercentage vreemd vermogen versus doelstelling

Per financieringsaanvraag wordt het rentepercentage voor het vreemde
vermogen geprognosticeerd. De afwijking tussen het gerealiseerde
rentepercentage en het gewenste percentage geeft de waardering van de vreemd
vermogenverschaffers voor de fondsstrategie.

5.5

INTERNE PROCESSEN PERSPECTIEF

Het interne processen perspectief geeft inzicht in de kwaliteit van het
management. De aandeelhouder rekent de vastgoed-asset managementorganisatie af op haar kwaliteit. Zoals reeds uitgebreid besproken in paragraaf
4.5 'Kritische succesfactoren' moet de vastgoed-asset management-organisatie
haar kwaliteiten presenteren aan de hand van een drietal kritische
succesfactoren:
• Benchmarking van de financiële performance;
• Benchmarking van de processen en de organisatie;
• Forecasting.

5.5.1 BENCHMARKING
De asset management-organisatie moet de financiële prestaties benchmarken
ten opzichte van de concurrentie. De aandeelhouder in de vorm van de
institutionele belegger eist dat de asset management-organisatie als uitvoerende
vermogensbeheerder beschikt over een (goede) track record. Het track record is
het verloop van de performance van de beleggingsportefeuille in de tijd gezien.
Het track record geeft inzicht in de prestaties van de portefeuille in het verleden.
De performance is opgebouwd uit het directe en het indirecte rendement. In het
financiële perspectief wordt deze performance gemeten. In het interne
processen perspectief staat het proces centraal. Dit wordt inzichtelijk gemaakt
door interne benchmarking. Als prestatie-indicatoren gelden aspecten, waar de
organisatie direct bij betrokken is en invloed op kan uitoefenen. Deze
benchmarking vindt plaats op het operationele niveau van de organisatie.
Percentage bruto/netto-traject

Met het bruto/netto-traject worden de kosten aangeduid, welke bepaald worden
als het verschil tussen de bruto en de netto opbrengsten uit exploitatie van de
vastgoedportefeuille. Het percentage drukt het verhouding uit tussen het totaal
aan uitgaven ten opzichte van het totaal aan inkomsten uit de exploitatie.
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Doelstelling versus taakstelling voor acquisitie en dispositie
De waardegroei binnen de portefeuille wordt gerealiseerd door op het juiste
moment vastgoedobjecten te acquireren of af te stoten. Het realiseren van de
doelstelling voor acquisitie en dispositie zal afgezet moeten worden tegen de
taakstelling om inzicht te krijgen in het operationele niveau van de organisatie.

5.5.2

BENCHMARKING VAN DE PROCESSEN EN DE ORGANISATIE

Door middel van benchmarking wordt systematisch de doelmatigheid van de
vastgoed-asset management-organisatie in termen van productiviteit, kwaliteit
en praktijk op deelgebieden vergeleken met die van aanverwante organisaties,
welke op die gebieden superieur zijn.
Hierdoor krijgt zowel de onderneming als de aandeelhouder inzicht in de
kwaliteit van het management. De vastgoed-asset management-organisatie moet
met haar beleid anticiperen op de benchmark-resultaten. Alleen benchmarken
op de financiële performance levert te weinig inzicht door het · hoge
aggregatieniveau van deze benchmark.
De implementatie van 'peer group' -benchmarking binnen de vastgoedmarkt
stuit op de nodige problemen door het gebrek aan transparantie en openheid.
Het opnemen van deze kritische succesfactor in de Balanced Scorecard
anticipeert op een (ideale) toekomstsituatie.
Benchmarking moet ingezet worden door het asset management bij de
aansturing van de vastgoedmanagement-organisatie. De vastgoedmanagementorganisatie zal haar kwaliteit inzichtelijk moeten maken aan de hand van de
positie ten opzichte van de gehanteerde benchmark. Het asset management
voert de controle over deze kwaliteit door de volgende prestatie-indicatoren:
Afwijking van property management overeenkomst
Het asset management controleert met enige regelmaat of de
vastgoedmanagementorganisatie de property management overeenkomst
naleeft. De asset manager houdt hiertoe elk kwartaal een bespreking met de
vastgoedmanager. De controller woont elk jaar minimaal een
kwartaalbespreking bij. Daartoe heeft de controller overleg met de asset manager
over de gespreksonderwerpen en eventuele bijzonderheden. Aan de hand van
deze informatie bepaalt de controller een aantal controle items.

Controle items zijn:
• Factuur (steeksproefgewijze lichting):
- Inhoudelijke beoordeling (evt. kopie overleggen aan asset manager)
- Juiste tenaamstelling (ivm B1W)
- Aansluiting met betaling door controle bankafschrift
• Informatiesysteem (interview / waarneming):
- Aansluiting standaard rapport op enig datum met rapportage zoals
ontvangen door beheerder
- Beveiliging (stelsel van userid's en passwords, onderscheiden
functionaliteiten en bevoegdheden)
- Back up
• Archivering (steeksproefsgewijze lichting):
- Volledigheid gerapporteerde facturen
- Volledigheid huurprolongatie & -indexatie brieven
- Correspondentie incassozaken (afboekingsdocumentatie)
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Goedkeuringsbrieven beheerder
Technische documentatie:
• Tekeningen
• Garantie bewijzen
• Onderhoudsplannen en -uitvoeringsverslagen (indien van toepassing)
• Controle fysiek leegstand (projectbezoek)
• Controle onderhoudsuitgaven (projectbezoek)
-

De opzet van een dergelijke controle kan zeer informeel van aard zijn.
Bevindingen en actiepunten neemt de vastgoedmanager op in het verslag van de
kwartaalbespreking. De controller bewaakt de naleving van de openstaande
actiepunten. Het aantal openstaande actiepunten geldt als prestatie-indicator en
moet zo gering mogelijk zijn.
Overschrijdingspercentage deadlines uit planning en control cyclus

Om controle om de vastgoedmanagementorganisatie uit te kunnen oefenen is
een planning en controlecyclus met betrekking tot het vastgoedbeheer opgesteld.
Per maand wordt een datum aangegeven waarop de verschillende rapportages en
overige documenten moeten zijn aangeleverd c.q. besprekingen moeten zijn
gehouden. In overleg met het asset management is wijziging van de datum per
geval mogelijk. Bij het niet tijdig nakomen van de verplichtingen is de
vastgoedmanagementorganisatie aansprakelijk voor door het assetmanagement
daardoor geleden schade. Prestatie-indicator is het aantal overschrijdingen van
de deadline.

5.5.3 fORECASTING
Om nieuwe producten te initiëren en te beheren, is het gebruik van
forecastingsmodellen kritisch.
Dit komt neer op het opstellen van modellen om de (aangenomen) toekomstige
ontwikkelingen om te zetten in data, rendementen en waarde-ontwikkeling.
Binnen deze modellen dienen twee aspecten te worden samengebracht:
r. de
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen op relevante,
rendementsbeïnvloedende factoren, de zogenaamde DESTEP-factoren;
2. én de aannames ten opzichte van de waardering van het aanbod en het op
basis daarvan te ontwikkelen gedragspatroon van de preferent gestelde
doelgroepen.
Het effect op de betreffende vastgoedcategorie, de lokale markt en de
vastgoedportefeuille c.q. -object wordt via de forecastingsmodellen in beeld
gebracht. Het functioneren van de modellen wordt beïnvloed door de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de data en de aanwezigheid van
causale verbanden.
Het resultaat van de forecasting komt tot uitdrukking in het vastgoedmarkt
perspectief. In het interne processen perspectief staat het hieraan voorafgaande
proces centraal. Hier ligt de kern van de kwaliteit van het management. Om het
proces te meten, is het aantal voorspellingen en de kwaliteit van deze
voorspellingen van belang.
Foutkansscore voor de aangenomen voorspelling

De kwaliteit van de voorspellingen is niet in absolute termen te meten. De
voorspelling zal immers nooit precies zo uitkomen als gedacht. De kwaliteit
komt tot uitdrukking door de breedte van de spreiding rondom de aanname voor
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de voorspelling. Als prestatie-indicator geldt de foutkansscore voor de
aangenomen voorspelling. Deze score wordt uitgedrukt in een percentage.

5.6

LEER- EN GROEI PERSPECTIEF

De vastgoed-assetmanagement-organisatie streeft een groeistrategie na. Om de
ambitieuze doelen te realiseren, zal zij permanent moeten leren, groeien en
innoveren op verschillende terreinen binnen de onderneming.
5.6.1

PRODUCTONlWIKKELING

Om klanten te binden zal dé onderneming in moeten spelen op hun wensen.
Om te concurreren in de dynamische beleggersmarkt moet de vastgoed-asset
management-organisatie steeds nieuwe producten ontwikkelen. Deze producten
moeten inspelen op de wensen van de potentiële aandeelhouders en moeten
vernieuwend zijn ten opzichte van de concurrentie. De productontwikkeling is
dus de kritische succesfactor.
Als prestatie-indicator geldt:
Aantal ge"i'ntroduceerde nieuwe producten
Het aantal afgeronde geïntroduceerde nieuwe producten c.q. beleggingsfondsen
per periode wordt gehanteerd als indicator.

5.6.2

DESKUNDIGHEID WERKNEMERS

De vastgoed-asset management-organisatie is een kennisorganisatie, een
innovatieve organisatie. Hoog opgeleide professionals moeten de
werkzaamheden uitvoeren. De kwaliteit en de deskundigheid van de
werknemers bepalen de kwaliteit van het management en zijn zodoende
kritisch.
Dit kan gemeten worden aan de hand van:
Beroepskwalificatie versus behoefteprofiel
Het prestatievermogen van de medewerkers bij de asset managementorganisatie kan worden bepaald met behulp van een schaalindeling naar
opleidingsniveau. Deze beroepskwalificatie moet afgezet worden tegen het
opgestelde behoefteprofiel van de onderneming.
Bijscholing
De dynamiek van de assetmanagement-organisatie en de aanwezige vakkennis
is meetbaar door een aantal bezochte bijscholingscursussen en bezochte
seminars.
Publicaties
Het aantal publicaties in vakbladen geeft aan welke rol de organisatie vervult
aangaande de ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en de innovatie binnen
de eigen onderneming. Een referentielijst met voltooide en in uitvoering zijnde
opdrachten geeft inzicht in de mate van ervaring van de organisatie en kan
tevens als meetinstrument gebruikt worden voor haar opdrachtgevers.

Om het aantal prestatie-indicatoren te beperken, zal alleen de
beroepskwalificatie van de medewerkers opgenomen worden in de Balanced
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Scorecard. In de schaalindeling naar opleidingsniveau kunnen ook relevant
geachte cursussen worden opgenomen.
5.6.3 ARBEIDSKLIMAAT

De groeistrategie van de asset management-organisatie leidt ook tot het
uitbreiden van de organisatie. Om management aan te trekken of het
overgenomen management te behouden zal een prettige bedrijfscultuur
gecreëerd moeten worden. Dit betekent dat naast een financiële vergoeding ook
uitdagingen binnen de werkzaamheden aanwezig moeten zijn.
Het gebruik van de Balanced Scorecard binnen de organisatie maakt de
performance van de onderneming inzichtelijk. Dit heeft zijn weerslag op de
cultuur van de organisatie. Het realiseren van de gestelde doelstellingen zal een
belangrijke plaats in de organisatie krijgen. Het behalen van de targets mag
echter niet echter niet leiden tot slechts een afreken- en controlecultuur,
waardoor de werknemers het plezier in het werk verliezen. Het arbeidsklimaat is
een kritische succesfactor en zal nauwkeurig in de gaten gehouden moeten
worden.
Het arbeidsklimaat wordt gemeten door middel van de volgende prestatieindicatoren:
Mutaties personeelsbestand

Deze prestatie-indicator betreft het aantal mutaties van medewerkers in- en
extern de onderneming. Dit geeft een beeld van de cultuur en de ontwikkeling
van de organisatie.
Ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim geeft een beeld van de werkdruk binnen de
onderneming, een resultante van de organisatiecultuur.

5.7

CAUSALE VERBANDEN BINNEN DE BSC

In de voorafgaande paragrafen zijn de perspectieven van de Balanced Scorecard
voor de vastgoed-asset management-organisatie aan bod gekomen. Per
perspectief zijn de kritische succesfactoren besproken. Verder zijn mogelijke
prestatie-indicatoren per kritische succesfactor benoemd. Om tot een duidelijke
Balanced Scorecard te komen, moet het aantal prestatie-indicatoren worden
ingeperkt. Zodoende wordt slechts een selectie van de prestatie-indicatoren
opgenomen in de definitieve Balanced Scorecard. De keuze vindt plaats op basis
van het belang en de meetbaarheid van de prestatie-indicatoren.
Het benoemen van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren resulteert
echter nog niet in een Balanced Scorecard. Om tot een balans binnen het model
te kunnen komen, moeten de causale verbanden tussen de kritische
succesfactoren inzichtelijk worden gemaakt worden. Deze verbanden vormen de
kracht van de Balanced Scorecard. Zij zijn de basis van de balans binnen de
BSC. De oorzaak-gevolg-relaties geven de contouren aan waarbinnen de balans
gecreëerd moet worden. De doelstellingen bepalen de uiteindelijke balans. Deze
balans zal aan veranderingen onderhevig zijn, indien geanticipeerd moet
worden op nieuwe ontwikkelingen in de markt.
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Per kritische succesfactor moet de relatie ten opzichte van de andere kritische
succesfactoren worden vastgesteld. De relatie kan versterkend (++), positief(+),
neutraal (o) of tegengesteld(·) aan elkaar zijn.
Dit afstudeeronderzoek gaat in op de kwalitatieve relatie tussen de kritische
succesfactoren. Deze kwalitatieve relatie is bepalend voor het vaststellen van de
doelstellingen. De gekwantificeerde doelstellingen resulteren in de uiteindelijke
balans binnen de Balanced Scorecard. De kwantificering van de doelstellingen
zal plaats moeten vinden binnen de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
Inzicht in de kwalitatieve causale verbanden tussen de kritische succesfactoren
zorgt voor een reële formulering van de doelen. Indien kritische succesfactoren
negatief op elkaar reageren, kunnen onmogelijk voor beiden ambitieuze
doelstellingen gerealiseerd worden. De realisatie van de ene doelstelling gaat dan
namelijk ten koste van het slagen van de andere doelstelling. De kwalitatieve
analyse van de causale verbanden moet leiden tot het formuleren van reële,
haalbare doelen door de vastgoed-assetmanagement-organisatie.
De causale verbanden tussen de kritische succesfactoren van de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie zullen worden
besproken aan de hand van figuur 5-1 'Oorzaak-gevolg relatieschema tussen de
kritische succesfactoren voor de vastgoed-asset management-organisatie' en
tabel 5-1 'Kwalitatieve analyse van de causale verbanden tussen de kritische
succesfactoren voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie'.

Aguur 5.1 Oor;;aak-gevolg relatieschema tussen de kritische succesfactoren voor de vastgoedasset management-organisatie volgens de leer-Insteek
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L1
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L2

Deskundigheid medewerkers
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Tabel 5.1

+

Tegengesteld verband

Kwalitatieve analyse van de causale verbanden tussen de kritische succesfactoren
voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie

Bij de bespreking van de verbanden is gekozen voor de leer-insteek (zie
paragraaf 2-4-2). De leer-insteek benadrukt het belang van het lerend vermogen
van de organisatie door middel van de aanwezige kennis en de mogelijkheid om
hier gebruik van te maken door kennis-informatiesystemen. Het benutten van
de aanwezige kennis zorgt voor het behalen van de doelstellingen. Gezien het
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innovatieve karakter van de onderneming zal deze insteek vaker van toepassing
zijn dan de control-insteek.
De tegengestelde verbanden, die volgen uit de kwalitatieve analyse, zijn bepalend
voor de balans binnen de Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset
management-organisatie. De belangentegenstelling tussen de aandeelhouders
en de vreemd vermogenverschaffers enerzijds en de huurders van de objecten
anderzijds is de essentie van de balans binnen de BSC voor de vastgoed-asset
management-organisatie. Het assetmanagement is het draaipunt tussen deze
partijen. Zij zal de afweging moeten maken tussen de tegengestelde belangen
van de partijen in relatie tot het eigen belang van de onderneming.

Het managen op de klanttevredenheid van de huurders gaat ten koste van het
rendement van de aandeelhouders. De mate van klanttevredenheid van de
huurders wordt bepaald door de geleverde dienstverlening bij het beheer van het
object. Aanvullende dienstverlening voor de huurders brengt extra kosten met
zich mee. De opbrengsten die hier tegenover staan zijn echter moeilijk te
kwantificeren. De klanttevredenheid van de huurders is namelijk subjectief van
aard en leidt niet automatisch tot verlenging en verbetering van de
huurcontracten. Hierbij spelen andere niet te managen externe aspecten ook een
grote rol.
De aandeelhouder wordt door het asset management centraal gesteld. De
aandeelhouder is namelijk de primaire klantgroep van de vastgoed-asset
management-organisatie. Het opbrengstenniveau van de onderneming wordt
bepaald door de waardering van de aandeelhouders voor de
vastgoedbeleggingsproducten. Het centraal stellen van de aandeelhouder
resulteert in de vraag hoeveel dienstverlening aan de huurder minimaal geleverd
moet worden, zodat de portefeuille voor de aandeelhouder maximaal rendeert
over de looptijd van het fonds gezien.
Het managen op alleen de beheersing van het bruto/netto-traject is hiervoor
geen oplossing. Dit gaat slechts uit van een korte termijn-beleid, terwijl de
looptijd van een beleggingsfonds een langere horizon heeft. De aandeelhouder
wil maximaal rendement over de volledige looptijd van het beleggingsfonds. Het
concurrentieprofiel van de objecten is bepalend voor het rendement van de
portefeuille over een langere termijn. Het concurrentieprofiel van de objecten
wordt beïnvloed door diverse kritische succesfactoren, waaronder de
klanttevredenheid van de huurders. Aan de klanttevredenheid van de huurders
moet dus wel degelijk aandacht aan besteed worden.
Om outperformance over de looptijd van het fonds te bewerkstelligen, is de
keuze van de sector en de keuze voor de objecten van doorslaggevend belang
(Morley Fund Management, 2001). Deze selectie kwaliteit van de objecten is dus mede
bepalend voor het concurrentieprofiel van de objecten. De kwaliteit van de
forecasting geeft de doorslag bij de keuze van de objecten.
Ook de selectie kwaliteit van de huurders en de klanttevredenheid van deze
huurders beïnvloeden het concurrentieprofiel.
De huurders zijn
verantwoordelijk voor de huuropbrengsten en wordt zodoende meer en meer
gezien als een asset. Benchmarking van de processen en de organisatie geeft het
verbetertraject aan voor de kwaliteit van de huurders en het concurrentieprofiel
van de objecten.
Om de processen en de organisatie te kunnen benchmarken is inzicht in de
huidige positie nodig én de richting waarin de verbeteringen plaats moeten
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vinden. Benchmarking van de financiële performance maakt de huidige positie
duidelijk. Forecasting geeft de visie op de toekomstige ontwikkelingen weer en
daarmee de richting van het verbetertraject. Deze drie kritische succesfactoren
vormen het interne processen perspectief.
Het interne processen perspectief is bepalend voor de kwaliteit van het
management. Om deze kwaliteit op niveau te houden of te verbeteren, zal aan de
randvoorwaarden afkomstig uit het leer- en groeiperspectief moeten worden
voldaan. De randvoorwaarden betreffen de deskundigheid van de medewerkers
en de aanwezigheid van een prettige en performance bewuste bedrijfscultuur.
De organisatie zal aan de hand van het interne processen perspectief haar
kwaliteit moeten presenteren aan de aandeelhouders en de vreemd vermogen
verschaffers. De beoordeling van de kwaliteit van het management door deze
klantgroepen vormt de basis voor toekomstige productontwikkelingen. De
vastgoed-asset management-organisatie is namelijk afhankelijk van beide
klantgroepen om vastgoedbeleggingsproducten te kunnen initiëren. Verder is de
aanwezigheid van een goede track record bij beleggers ook van belang. Om dit te
realiseren, is outperformance ten opzichte van de benchmark een kritische
succesfactor.
Het ontwikkelen van nieuwe producten voor de vastgoedbeleggingsmarkt zorgt
voor het realiseren van de groei van de 'assets under management'. Deze
groeistrategie leidt tot meer inkomsten uit structurerings- en assetmanagementfees. Het verslaan van de benchmark is kritisch om de performance-fee te
incasseren.
De kritische succesfactoren groei van de 'assets under management' en
outperformance ten opzichte van de benchmark zijn vinden hun weerslag in de
primaire doelstelling van de organisatie: het realiseren van de gewenste
financiële performance.
Bovenstaande beschouwing maakt duidelijk dat de Balanced Scorecard inzicht
creëert in de onderliggende aspecten die moeten leiden tot het realiseren voor de
winstdoelstelling van de vastgoed-asset management-organisatie.
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Als sluitstuk van dit afstudeeronclerzoek worden in dit hoofdstuk de kritische
succesfactoren en de prestatie-indicatoren voor de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie weergegeven. In het voorafgaande
hoofdstuk is de keuze hiervoor reeds beargumenteerd.
Tenslotte zullen de verantwoordelijkheden worden verankerd door het
benoemen van de verantwoordelijke afdelingen binnen de onderneming voor
het realiseren van de doelstellingen.

6.1 DE BALANCEO SCORECARD
De hieronder weergegeven set van kritische succesfactoren en prestatieindicatoren vormt het startpunt voor de daadwerkelijke implementatie van de
Balanced Scorecard binnen de vastgoed-assetmanagement-organisatie. Om de
balans te creëren zal de onderneming rekening moeten houden met de
aanwezige (soms tegengestelde) causale verbanden tussen de kritische
succesfactoren. Deze verbanden zijn weergegeven in figuur 5.1 en tabel 5.1.
Deze kwalitatieve analyse is de leidraad voor de vastgoed-asset managementorganisatie bij het kwantificeren van de doelstellingen, die leidt tot een balans in
de Balanced Scorecard. De formulering van de doelstellingen per prestatieindicator resulteert in de eerste versie van de Balanced Scorecard. Deze stap zal
gezet moeten worden door de eigen organisatie.

Fl

Financiële performance van de
onderneming

F2

Groei 'assets under
management'

F3

Outperformance 5 jaars
gemiddelde en meest recente
jaar ROZ/IPD-Vastgoedindex

Vl

V2
V3

Selectie kwaliteit objecten
Concurrentieprofiel van de
objecten
Selectie kwaliteit van de
huurders

Fl.1 Return on lnvestments;
Fl.2 Solvabiliteitsratio;
Fl.3 Economie Value Added (EVA);
F2.1 Gerealiseerde geacquireerde portefeuille
versus geprognosticeerde taakstelling;
F2.2 Toegekende waardegroei ultimo - primo;
F3.1 Verschil jaarlijks rendement van de eigen
portefeuille t.o.v. de selected benchmarks
en de peergroup-benchmark;
F3.2 Verschil vijfjaarlijks rendement van de
eigen portefeuille t.o.v. de selected
benchmarks en de peergroup-benchmark;
Vl.1 Huurprijsniveau eigen objecten versus
marktniveau;
Vl.2 Leegstandniveau eigen objecten versus
marktniveau;
V2.1 Marktpositie-index;
V3.1 Faillissementsindex;
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Kl

Shareholders management

K2

Klanttevredenheid huurders

K3

Rnancieringsbereidheid
vreemd vermogen verschaffers

11

Benchmarking

K1.1 Kwaliteit externe rapportage
fondsbeheer;
Kl.2 Kwaliteit interne rapportage Raad van
Bestuur;
K2.1 Klanttevredenheidsonderzoek;
K3.1 Afwijzingspercentage
financieringsaanvragen;
K3.2 Rentepercentage vreemd vermogen versus
doelstellinli!';
11.1
11.2
12.1

12

Benchmarking van de
processen en de organisatie

13

Forecasting

L1

Productontwikkeling

L2

Deskundigheid medewerkers

L3

Arbeidsklimaat

Tabel 6.1

.6.2

12.2
13.1

L1.1
L2.1
L3.1
L3.2

Percentage bruto/netto-traject;
Doelstelling versus taakstelling voor
acauisitie en disoositie;
Afwijking van de property management
overeenkomst;
Overschrijding deadlines uit planning en
control cvclus;
Foutkansscore voor de aangenomen
voorsoelline:
Aantal geïntroduceerde nieuwe
producten;
Beroepskwalificatie versus behoefteorofiel;
Mutaties personeelsbestand;·
Ziekteverzu lm.

Klant
perspectief

Interne
processen
perspectief

Leer- en groeiperspectief

De kritische succesfactoren en de bijbehorende prestatie-Indicatoren voor de
Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset ma·nagement-organisatie

VERANKERING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om de Balanced Scorecard te laten functioneren als strategisch management
model, zal draagvlak gecreëerd moeten worden binnen de onderneming. Het
verankeren van de kritische succesfactoren in de organisatie zorgt voor dit
draagvlak. Dit wordt bewerkstelligd door het vaststellen van de
verantwoordelijkheid voor de prestatie-indicatoren, behorend bij de
desbetreffende kritische succesfactoren.
Hierbij moet de directie rekening houden met het feit dat de Balanced Scorecard
geen middel is om extra controle van bovenaf te krijgen. Het systeem werkt dan
averechts.
De verankering van de verantwoordelijkheden moet leiden tot een gangmaker
per kritische succesfactor. Zij moeten het als een uitdaging zien om de
ambitieuze doelstellingen te realiseren. Voor de realiseren van de doelstellingen
zijn, naast verantwoordelijkheden, ook bevoegdheden noodzakelijk. De
verantwoordelijke moet bevoegdheden bezitten om processen bij te kunnen
sturen, teneinde het halen van de doelstellingen veilig te stellen.
In tabel 6.2 is per prestatie-indicator aangegeven welke afdeling binnen de
vastgoed-asset management-organisatie verantwoordelijk is voor het behalen van
de doelstelling voor die prestatie-indicator.
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Prestatie-Indicator

Kritische Succesfactor
Fl

Financiële performance van de
onderneming

F2

Groei 'assets under
management'

Fl.1 Return on lnvestments;
Fl.2 Solvabiliteitsratio;
Fl.3 Economie Value Added (EVA);
F2.1 Gerealiseerde geacquireerde portefeuille
versus geprognosticeerde taakstelling;
F2.2 Toegekende waardegroei ultimo - primo;
F3.1

F3

Vl

V2

V3

Outperformance 5 jaars
gemiddelde en meest recente
jaar ROZ/IPD-Vastgoedindex

F3.2

Selectie kwaliteit objecten
Concurrentieprofiel van de
obiecten
Selectie kwaliteit van de
huurders

Shareholders management

Assetmanagement

V3.1 Faillissementsindex;

Assetmanagement

Kl.2

K3

Financieringsbereidheid
vreemd vermogen verschaffers

K3.2

11

Benchmarking

11.1
11.2

K2.1
K3.1

12.1

13

Forecasting

L1

Productontwikkeling

L2

Deskundigheid medewerkers

L3

Arbeidsklimaat

Tabel 6.2

Asset management
Verschil jaarlijks rendement van de eigen
portefeuille t.o.v. de selected benchmarks
en de peergroup-benchmark;
Assetmanagement
Verschil vijfjaarlijks rendement van de
eigen portefeuille t.o.v. de selected
benchmarks en de peergroup-benchmark;

V2.1 Marktpositie-index;

Klanttevredenheid huurders

Benchmarking van de
processen en de organisatie

Acquisitie/Directie ·

-------------------------

Research

K2

12

Directie

Vl.1 Huurprijsniveau eigen objecten versus
marktniveau;
Vl.2 Leegstandniveau eigen objecten versus
marktniveau;

Kl.1
Kl

Verantwoordelllkheid

Kwaliteit externe rapportage
fondsbeheer;
Kwaliteit interne rapportage Raad van
Bestuur;
Klanttevredenheidsonderzoek;
Afwijzingspercentage
financieringsaanvragen;
Rentepercentage vreemd vermogen
versus doelstellin~;
Percentage bruto/netto-traject;
Doelstelling versus taakstelling voor
acouisitie en dispositie;
Afwijking van de property management
overeenkomst;

12.2

Overschrijding deadlines uit planning en
control cyclus;

13.1

Foutkansscore voor de aangenomen
voorspelling;

Ll.1

L3.1

Aantal ge"introduceerde nieuwe
producten;
Beroepskwalificatie versus behoefteprofiel;
Mutaties personeelsbestand;

L3.2

Ziekteverzuim;

L2.l

Marketing/lnvestors
relation

------------------------Directie
Asset mana1rement
Research/Distributie

Front office: VMO

Assetmanagement

------------------------Confrol & Audit/
Administratie
Research

Research+
Juridische/fiscale zaken
Personeel en
organisatie
Personeel en
organisatie

Verankering van verantwoordelijkheden binnen de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-assetmanagement-organisatie
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De verantwoordelijkheden in tabel 6.2 verwijzen naar het organogram van de
vastgoed-asset management-organisatie, zoals dit reeds in figuur 4.7 is
afgebeeld. Voor de duidelijk is het figuur hieronder nogmaals afgebeeld. Alle
afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zijn zodoende
opgenomen in de tabel. Indien een afdeling geen verantwoordelijkheid bezit,
draagt zij niet bij aan een kritische succesfactor. Dit impliceert dat de
desbetreffende afdeling geen bestaansrecht heeft en ondergebracht moet worden
bij een andere afdeling.

llllifiHiiii,1111111

Figuur 6.1

Organogram vastgoed-assetmanagement-organisatie

6.3 DE BSC ALS COMMUNICATIEMIDDEL
De Balanced Scorecard voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie is een
discussiehulpmiddel om het beleid intern te communiceren. Tabel 6.3 'De
Balanced Scorecard als intern communicatiemiddel' is een weergave van dit
discussiemiddel. De wegingen(++,+, o, -) laten de concentratie cq. de spreiding
zien binnen de organisatie welke afdelingen met elkaar in overleg moeten treden
en de werkzaamheden op elkaar af moeten stemmen.
Tabel 6.3 is gebaseerd op tabel 5,I 'Kwalitatieve analyse van de causale verbanden
tussen de kritische succesfactoren voor de vastgoed-asset managementorganisatie'. Tabel 6 .3 koppelt de verantwoordelijke afdelingen voor het
realiseren van de prestatie-indicatoren aan deze causale verbanden. Met name de
afdelingen die versterkende of tegengestelde verbanden ten opzichte van elkaar
bezitten, moeten in overleg treden en hun werkzaamheden op elkaar
afstemmen. De vastgoed-asset management-organisatie moet de in het kader
van dit afstudeeronderzoek opgestelde wegingen kritisch beschouwen, wanneer
zij deze projecteert op de eigen onderneming.
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Vl
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0
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0

V3
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0
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Front office:

VMO

Versterkend verband

Foutkansscore voor de
aangenomen voorspelling;

Research

Positief verband

L1

Ll.1

Aantal geïntroduceerde
nieuwe producten;

Research+
Juridische/
Fiscale zaken

Neutraal verband

L2

L2.1

Beroepskwalificatie versus
behoefte-profiel;

Personeel en
organisatie

L3.1 Mutatie personeelsbestand

Personeel en
organisatie

Tabel 6.3

+

Tegengesteld verband

De Balanced Scorecard als intern communicatiemiddel
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7.1

INLEIDING

De Balanced Scorecard (BSC) is een uit de bedrijfskunde afkomstig strategisch
managementsysteem, ontwikkeld door Kaplan en Norton.
Doel Balanced Scorecard

Binnen de vastgoed-asset management-organisatie heeft de Balanced Scorecard
een drieledig doel. Ten eerste is het een discussiehulpmiddel om het beleid te
kunnen bepalen en vervolgens de resultaten ervan in beeld te kunnen brengen.
Verder biedt het een meet- en regelsysteem voor het eigen management als
verantwoording van het gevoerde beleid. Door de onderbouwing van de
performance meetbaar te maken, biedt het ten slotte de mogelijkheid om het
beleid te communiceren naar de aandeelhouders, waardoor het communicatieprobleem tussen de vastgoed- en de financiële markt wordt verminderd. De BSC
geeft dus inzicht in de rol van de asset management-organisatie als draaipunt
tussen de twee markten. Inzicht in het kwaliteit van dit management wordt hoog
gewaardeerd door de aandeelhouders. De Balanced Scorecard biedt zodoende
een strategisch concurrentievoordeel.
Doel afstudeeronderzoek

Dit onderzoek schept het kader voor een succesvolle implementatie van de
Balanced Scorecard binnen de vastgoed-asset management-organisatie. Dit
kader bestaat uit de bouwstenen van de Balanced Scorecard: de kritische
succesfactoren van de onderneming én de prestatie-indicatoren, om deze
kritische succesfactoren te meten. Dit kader wordt weergegeven in tabel 7.r. Het
onderzoek verschaft inzicht in de causale verbanden tussen deze factoren.
Figuur 7.1 verduidelijkt deze causale verbanden.
Hiermee geeft dit
afstudeeronderzoek de contouren aan, waarbinnen de vastgoed-asset
management-organisatie zelf de balans in de Balanced Scorecard moet creëren.
Dit doet de onderneming door de doelstellingen voor de prestatie-indicatoren te
kwantificeren.
Dit resulteert in de volgende doelstelling voor het onderzoek:
Het formuleren van de kritische succesfactoren, de prestatie-indicatoren en causale
verbanden hiertussen, die leiden tot de succesvolle implementatie van de Balanced
Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie in het algemeen en voor
Bouwfonds Asset Management in het bijzonder. De Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie moet inzicht bieden in het te voeren
strategische beleid, de performance intern meet- en communiceerbaar maken en als
communicatiemiddel voor de beleggers ten aanzien van het gevoerde beleid moeten
functioneren.
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7.2

CONCLUSIES

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een strategisch managementmodel, dat vanaf het
hoogste beleidsniveau van de onderneming cyclisch door alle processen heen
loopt, inzicht biedt in de samenhang, onderlinge beïnvloeding en het effect van
de balans tussen de onderscheiden perspectieven. Hierdoor is voortdurend
communicatie mogelijk over de gemaakte, c.q. te maken afwegingen bij het
bepalen van de balans tussen die verschillende belangen, gelet op de
doelstellingen van die onderneming, waardoor inzicht verkregen wordt in de
kritische succesfactoren op basis van geselecteerde prestatie-indicatoren.
Een proces is kritisch wanneer het niet presteren conform de doelstelling voor
het betreffende aspect leidt tot het niet behalen van het totaal gestelde doel.
Kritische succesfactoren zijn afhankelijk van de strategie van de onderneming
en worden met behulp van prestatie-indicatoren gemeten. Aan de prestatieindicatoren worden doelstellingen gekoppeld. De gestelde doelen bepalen de
balans binnen de Balanced Scorecard.
De term 'Balanced' duidt op een balans tussen lange- en korte-termijn-doelen,
tussen financiële en niet-financiële indicatoren, tussen 'resultaatindicatoren' en
'verschilindicatoren' en tussen interne en externe prestatie-indicatoren.
De Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie geeft
inzicht in de kwaliteit van het management en maakt het mogelijk om het beleid
te communiceren. Door gebruik te maken van de Balanced Scorecard kan de
vastgoed-asset management-organisatie haar kwaliteit van het management
presenteren aan de aandeelhouders. De organisatie creëert hiermee een
strategische concurrentievoordeel.
Eerdere pogingen om de Balanced Scorecard te implementeren binnen de
vastgoedbranche zijn echter niet succesvol geweest. Het niet-transparant zijn
van het vastgoedbeheer-proces ligt hieraan ten grondslag. Om tot een kader voor
implementatie van de Balanced Scorecard te komen, is inzicht in de processen
die zich afspelen binnen de vastgoed-asset management-organisatie dan ook
essentieel.
Naar de problemen, die optreden bij de implementatie van de Balanced
Scorecard, is reeds onderzoek gedaan. De, uit deze onderzoeken voortkomende,
do's en don'ts voor de BSC moeten bij de implementatie binnen de vastgoedasset management-organisatie dus ook in acht genomen worden.
De vastgoed-asset management-organisatie

De vastgoed-asset management-organisatie bevindt zich op het scheidingsvlak
tussen het operationele en strategische niveau van de vastgoedbeheerpirarnide
en richt zich zodoende op zowel de vastgoedmarkt als de financiële markt. De
vastgoed-asset management-organisatie vormt in de hoedanigheid van
zelfstandige vastgoed- vermogensbeheerder het draaipunt tussen de financiële
en de vastgoedmarkt. Het asset management moet kennis van beide markten
hebben om de beschikbare en gewenste data op een juiste manier te vertalen.
Het functioneren als draaipunt is de essentie van de vastgoed-asset
management-organisatie.
Om te kunnen functioneren als draaipunt tussen de vastgoed- en de financiële
markt, moet de organisatiestructuur van de asset management-organisatie
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hierop afgestemd zijn. Het werk van de onderneming ligt op het tactische niveau
van de beheerpiramide. Dit niveau beslaat zowel het strategisch/tactische
portefeuilleniveau als het tactisch/operationele objectniveau. De vastgoed-asset
management-organisatie moet echter op het strategische niveau van het
portefeuille management kunnen adviseren. Zij voert hier namelijk discretionair
management voor uit. Kennis van het operationele niveau, het property
management, is noodzakelijk om dit aan te kunnen sturen. De vastgoed-asset
management-organisatie moet hiervoor 'countervailing power' hebben, om de
principaal/agent-problematiek het hoofd te bieden.
Binnen de vastgoed-assetmanagement-organisatie zijn de volgende processen te
onderscheiden:
• Strategie en research;
• Distributie;
• Acquisitie en dispositie;
• Asset management.
De vraag vanuit de financiële markt moet afgestemd worden op het aanbod in de
vastgoedmarkt. Strategie en research treedt hierbij op als spil van de
onderneming. Zij stuurt de andere deelprocessen aan. Distributie brengt de
vastgoedbeleggingsproducten onder bij haar klantgroepen: de institutionele en
particuliere beleggers. Door middel van acquisitie en dispositie geschiedt de
strategische opbouw van de onderliggende vastgoedportefeuille. Deze opbouw
vindt zowel plaats op portefeuille- als objectniveau. Het tactisch/operationele
asset management heeft de verantwoording over het beheer van de
vastgoedportefeuille en geeft advies aangaande de acquisitie en dispositie.
De Balanced Scorecard voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie

De kritische succesfactoren voor de vastgoed-assetmanagement-organisatie zijn
gerangschikt in vijf perspectieven, te weten:
• Financieel perspectief;
• Vastgoedmarkt perspectief;
• Klant perspectief;
• Interne processen perspectief;
• Leer- en groeiperspectief.
De opsplitsing van het klant/marktperspectief in het klantperspectief en het
vastgoedmarktperspectief wordt hier toegelicht. In het klantperspectief kan zo
speciaal de nadruk worden gelegd op de (soms) tegengestelde belangen van
diverse klantgroepen van de assetmanagement-organisatie. Het balanceren van
dit perspectief is de kern van de balans voor de totale Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie. Het vastgoedmarktperspectief geeft
inzicht in de kwaliteit van de vastgoedportefeuille van de onderneming, de
beleggingsasset.
Causale verbanden tussen de kritische succesfactoren

Figuur 7.1 verduidelijkt de hieronder beschreven causale verbanden tussen de
kritische succesfactoren van de Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset
management-organisatie. De causale verbanden tussen de gedefinieerde
kritische succesfactoren vormen de conclusie van dit afstudeeronderzoek.
De vastgoed-asset management-organisatie stelt het belang van haar primaire
klant, de aandeelhouder centraal. De aandeelhouder streeft naar
winstmaximalisatie over de looptijd van de belegging. De onderneming moet
hier naar handelen door middel van discretionair asset management. De
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aandeelhouder wil inzicht in de kwaliteit van het management in ruil voor het
gestelde vertrouwen in de organisatie.
De vastgoed-asset management-organisatie zal deze kwaliteit moeten
presenteren langs een drietal factoren. Deze drie factoren vormen het hart van
de Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie en zijn
geplaatst in het interne processen perspectief:
1. de financiële performance over de afgesloten beschouwde periode en het track
record op basis van externe benchmarking. Dit geeft als relatief waarde-oordeel
de huidige plaats aan in de concurrerende markt;
2. de resultaten van in- en externe benchmarking van de processen. Dit biedt
inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van het uitgevoerde vastgoedbeheerproces en geeft zodoende de (mogelijke) verbeterpunten aan en het
perspectief op (mogelijk) te bereiken hogere resultaten via Business Process
Redesign van de organisatie van het vastgoedbeheer-proces;
3. de visie op te verwachten marktontwikkelingen via forecastingsonderzoeken
volgens de zogenaamde DESTEP-factoren. Dit geeft de gewenste richting
voor de onderneming aan.
Om uit te kunnen blinken in deze interne processen zijn de deskundigheid van de
werknemers en het arbeidsklimaat kritisch. Deze kritische succesfactoren vormen
in combinatie met de productontwikkeling het leer- en groeiperspectief.
De productontwikkeling is essentieel voor de kritische succesfactor groei van de
'assets under management' Een agressieve groeistrategie is noodzakelijk om te
concurreren in de markt. Zo kan de vastgoed asset-management-organisatie de
financiële performance realiseren, conform de doelstellingen van de onderneming.
Het oordeel van de (potentiële) aandeelhouders en de vreemd vermogenverschaffers
ten aanzien van de kwaliteit van het management is kritisch voor het initiëren
van nieuwe producten.

Figuur 7.1
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Causale verbanden tussen de kritische succesfactoren van de Balanced Scorecard voor
de vastgoed-asset management-organisatie.
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Aandeelhouders laten zich hierbij ook leiden door de kwaliteit van het track
record van de huidige portefeuille. Het track record is het historisch verloop van
de performance van de beleggingsportefeuille in de tijd gezien. Het track record
geeft zodoende inzicht in de geleverde prestaties van de portefeuille in het
verleden - en daarmee ook van het betrokken management - in het toen
heersende concurrerende krachtenveld en marktomstandigheden. Het verslaan
van de benchmark, outperformance, is de kritische succesfactor.
Het realiseren van outperformance van de beleggingsportefeuille wordt bepaald
door het concurrentieprofiel van de vastgoedobjecten. Kritisch voor de kwaliteit van
het concurrentieprofiel zijn de selectie kwaliteit objecten, de selectie kwaliteit van
deze huurders en de klanttevredenheid van de huurders.
Balans binnen de Balanced Scorecard
Geconcludeerd kan worden dat de tegengestelde verbanden, die volgen uit de
kwalitatieve analyse, zoals weergegeven in tabel 5,I, bepalend zijn voor de balans
binnen de Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie.
Het realiseren van klanttevredenheid voor de huurders gaat ten koste van het
rendement van de aandeelhouders. Een ontevreden huurder leidt echter tot
mutatie en leegstand van het object. Dit gaat uiteindelijk dus ook ten koste van
het rendement van de aandeelhouders. Er is dus sprake van een
optimaliseringsprobleem.

Als conclusie volgt hieruit dat deze belangentegenstelling tussen de
aandeelhouders en de vreemd vermogenverschaffers enerzijds en de huurders
van de objecten anderzijds de essentie van de balans binnen de BSC voor de
vastgoed-assetmanagement-organisatie is.
Het asset management zal bij het opstellen van de doelstellingen voor de
prestatie-indicatoren de afweging moeten maken, hoeveel dienstverlening
minimaal geleverd moet worden aan de huurder, zodat de portefeuille voor de
aandeelhouder over de gestelde looptijd maximaal rendeert.
Het assetmanagement is het draaipunt tussen deze partijen. Zij zal de afweging
moeten maken tussen de tegengestelde belangen van de partijen in relatie tot
het eigen belang van de onderneming.
De kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, zoals weergegeven in tabel
7.1, vormen het startpunt voor de daadwerkelijke implementatie van de Balanced
Scorecard binnen de vastgoed-asset management-organisatie. De kwalitatieve
analyse van de kritische succesfactoren is de leidraad voor de vastgoed-asset
management-organisatie bij het kwantificeren van de doelstellingen, die leidt tot
een balans in de Balanced Scorecard. De formulering van de doelstellingen per
prestatie-indicator resulteert in de eerste versie van de Balanced Scorecard. Deze
stap moet worden genomen binnen de vastgoed-asset management-organisatie
en valt buiten de beschouwing van dit afstudeeronderzoek.
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Kader voor de Balanced Scorecard
Fl

Financiële performance van de
onderneming

F2

Groei 'assets under
management'

F3

Outperformance 5 jaars en
meest recente jaar ROZ/IPDVastgoedindex

Vl

V2
V3

Fl.1
Fl.2
Fl.3
F2.1

Return on lnvestments;
Solvabiliteitsratio;
Economie Value Added (EVA);
Gerealiseerde geacquireerde portefeuille
versus geprognosticeerde taakstelling;
F2.2 Toegekende waardegroei ultimo - J)rimo;
F3.1 Verschil jaarlijks rendement van de eigen
portefeuille t .o.v. de selected benchmarks
en de peergroup-benchmark;
F3.2 Verschil vijfjaarlijks rendement van de
eigen portefeuille t.o.v. de selected
benchmarks en de peergroup-benchmark;

Vl.1 Huurprijsniveau eigen objecten versus
marktniveau;
Vl.2 Leegstandniveau eigen objecten versus
marktniveau;

Selectie kwaliteit objecten
Concurrentieprofiel van de
objecten
Selectie kwaliteit van de
huurders

V2.1 Marktpositie-index;
V3.1 Faillissementsindex;

Kl

Shareholders management

K2

Klanttevredenheid huurders

K3

Financieringsbereidheid
vreemd vermogen verschaffers

11

Benchmarking van de
financiële performance

Kl.1 Kwaliteit externe rapportage
fondsbeheer;
Kl.2 Kwaliteit interne rapportage Raad van
Bestuur;
K2.1 Klanttevredenheidsonderzoek;
K3.1 Afwijzingspercentage
financieringsaanvragen;
K3.2 Rentepercentage vreemd vermogen versus
doelstelling;
11.1
11.2
12.1

12

Benchmarking van de
processen en de organisatie

13

Forecasting

L1

Productontwikkeling

L2

Deskundigheid medewerkers

L3

Arbeidsklimaat

Tabel 7.1

Vastgoedmarkt
perspectief

12.2
13.1

Ll.1
L2.1
L3.1
L3.2

Percentage bruto/netto-traject;
Doelstelling versus taakstelling voor
acquisitie en dispositie;
Afwijking van de property management
overeenkomst;
Overschrijding deadlines uit planning en
control cyclus;
Foutkansscore voor de aangenomen
voorspelling;
Aantal geïntroduceerde nieuwe
producten;
Beroepskwalificatie versus behoefteprofiel;
Mutaties personeelsbestand;
Ziekteverzuim·

Klant
perspectief

Interne
processen
perspectief

Leer- en groeiperspectief

De kritische succesfactoren en de bijbehorende prestatie-indicatoren voor de
Balanced Scorecard voor de vastgoed-asset management-organisatie
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7.3 AANBEVELINGEN
Dit afstudeeronderzoek biedt het kader voor de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie. Met het definiëren van de kritische
succesfactoren en de daarmee samenhangende prestatie-indicatoren is de eerste
stap in de ontwikkeling van de BSC gezet. De causale verbanden tussen de
kritische succesfactoren geven de contouren weer, waarbinnen de balans
geschapen moet worden. Om te komen tot een balans moeten de doelstellingen
voor de prestatie-indicatoren gekwantificeerd moeten worden.
Het verdient dan ook de aanbeveling voor de vastgoed-asset managementorganisatie dit afstudeeronderzoek als basis te gebruiken voor een
vervolgonderzoek naar de kwantificering van de doelstellingen. Dit onderzoek
zal plaats moeten vinden binnen de onderneming. Dit vervolgonderzoek zal
moeten leiden tot de implementatie van de Balanced Scorecard binnen de
vastgoed-asset management-organisatie.
In het kader van het vervolgonderzoek verdient het aanbeveling de wegingen,
zoals die in dit afstudeeronderzoek zijn toegekend aan de causale verbanden
binnen de BSC, kritisch te beschouwen. De wegingen moeten voor de vastgoedasset management-organisatie een reflectie zijn van de belangen binnen de
eigen organisatie.
Speciale
aandacht
binnen
het
vervolgonderzoek
verdient
de
belangentegenstelling tussen de aandeelhouder en de huurder. De kwantitatieve
uitwerking van de prestatie-indicatoren wordt namelijk bemoeilijkt, doordat deze
kritische succesfactoren slechts gedeeltelijk objectief te meten zijn. Het
subjectieve sentiment van deze klantgroepen zal echter ook een grote rol spelen
bij het realiseren van deze doelstellingen.
Om de implementatie succesvol te laten verlopen, zal draagvlak binnen de
onderneming gecreëerd moeten worden. Het verdient aanbeveling per prestatieindicator een hoofdverantwoordelijke aan te stellen. Deze personen treden op als
gangmaker van de Balanced Scorecard en moeten de gang erin houden. Dit
betekent dat zij naast verantwoordelijkheden ook bevoegdheden moeten krijgen
om de doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Als team moeten deze
gangmakers/coördinatoren aanspreekbaar zijn op de voortgang en resultaten,
omdat het een moeizaam proces zal zijn met veel do's en don'ts.
Om tot reële doelstellingen per prestatie-indicator te komen, verdient het dan
ook de aanbeveling eerst een pilot-versie van de Balanced Scorecard voor de
vastgoed-asset management-organisatie te implementeren. Indien grote
afwijkingen in de gehanteerde normen voor de doelstellingen optreden, zullen
deze bijgesteld moeten worden. Dit zal echter pas blijken door gebruik te maken
van het model.
De pilot-versie zal antwoord geven op de vraag of de in dit afstudeeronderzoek
opgestelde theorie strookt met de harde werkelijkheid van de praktijk.
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INVOERINGSTRAJECT

2a. Communicatie aan

middenkader.
De bovenste drie
manage-mentlagen
komen bij elkaar om
over de strategie te
praten. De balanced
scorecard is de
communicatie-drager
(maand 4-5).

2b. Ontwikkeling
business unit
scon=rds.
Op basis van de
ondememingsscorec.
ard vertaalt elke unit
zijn strategie in een
eigen scorecard
(maand 6-9).

BSC

5. Visie verfijnen.

7. Update lanll" termijnplan en

Uit de bijstelling van business
unit scorecards ontstaat een
beeld van diverse algemene
aangelegenheden die
oorspronkelijk niet in de
ondernemingsstrategie waren
opgenomen. De
ondememingsscorecard wordt
geactualiseerd (maand u) .

budget.
Voor elke maatstaf worden vijfjaren doelen gesteld, budgetten
die daarvoor nodig zijn worden
bepaald en toegekend. Het
eerste jaar van het vijfjarenplan
wordt het jaarbudget (maand

,5-,7).

Tijdraamwerk (maanden)
0

1

2

3

Acties:
1.

De visie venluûlelijken.

Een nieuw geformeerd
directie team werkt drie
maanden samen. Een
balanced scorecard wordt
ontwikkeld om een algemene
visie te vertalen in een
begrijpelijke strategie die
communiceerbaar is. Dit
proces draagt bij tot
concensus en conmitment
voor de strategie (maand ,-3).

4

5

6

7

8

9

3a. Schrappen van niet-

10

11

12

strategische invr.sterin~n.

4. Bijstellen busimss unit
scor=rds.

De ondememingsscorecard met strategische
prioriteiten, laa t duidelijk
zien welke huidige
programma's niet aan de
strategie bijdragen (maand

Door de CEO en het
directieteam. De bijstelling stelt
de CEO in staat deskundigheid
in te brengen in het opstellen
van de business unit strategie
(maand 9··ll).

13

14

15

16

17

6a. Communicatie van de
balanced scorecard aan de hele
organisatie.
Na een jaar, als de
managementteams helemaal
achter de strategische
benadering staan wordt de
scorecard in de organisatie
verspreid (vanaf maand 12).

6).

6b. Vaststellen van individuele
prestatiedcelstelli"!l"".

3b. Lanceren van ondernemingsprogramma's.tot verandering
De ondememingsscorecard maakt de behoefte aan crossbusiness veranderingsprogramma's zichtbaar. Deze worden
gelanceerd terwijl de busîness units aan hun scorecards
werken (maand 6).

De bovenste drie
managementlagen koppelen
hun individuele doelen en
incentives aan hun scorecards
(maand lJ-'4/•

9. Uitvoeren van een jaarlijkse strategische
beooràeling.
Aan het begin van het derde jaar is de
aanvankelijke strategie gehaald, de
ondernemingsstrategie moet geactualiseerd
worden. Het directieteam stelt een lijst van
tien strategische kwesties op, waarover een
business unit een standpunt moet
formuleren, als inleiding op de aanpassing
van de eigen strategie en scorecard (maand
25-26).

18

19

20

21

22

8. Uitvoeren van maandelijkse en
kwartaal beooràelin!l"nNadat de ondernemingsdirectie
de business unit scorecards heeft
goedgekeurd, start een
maandelijks beoordelingsproces,
aangevuld met
kwartaalbeoordelingen die
sterker gericht zijn op
strategische zaken (vanaf maand
,8).

23

24

25

26

ro. ieders performance wordt
gekoppeld aan de balanced
sam:card.
Alle medewerkers wordt
gevraagd persoonlijke doelen te
koppelen aan de balanced
scorecard.
De incentive voor de hele
organisatie wordt aan de
scorecard gekoppeld / maand 2 526 ).

NB Stap 7,8 en 9 worden regelmatig herhaald.
De balanced scorecard is daarmee een standaard onderdeel van het
managementproces geworden.

Figuur B1 .1 Invoeringstraject Balanced Scorecard volgens Kaplan en Norton (1996)
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RELATIESCHEMA
ASSETMANAGEMENT

Vraag

Aanbod

Il

Figuur B2.1 Relatieschema vastgoed assetmanagement-organisatie
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ECON.OMIC VALUE ADDED™

B3.1

HET BEGRIP 'EVA™'

Economie Value Added (afgekort 'EVA') is vrij vertaald de toegevoegde
economische waarde die een onderneming genereert. EVATM is een value based
management systeem dat is ontwikkeld door het Amerikaanse adviesbureau
Stern Stewart & Co. Stern Stewart hebben EVA™ in 1991 tot een geregistreerd
handelmerk gemaakt.
In de vertaling 'toegevoegde economische waarde' komt de term 'toegevoegd'
voort uit het begrip dat slechts 'aandeelhouderswaarde' wordt gecreëerd indien
het (operationeel) rendement dat het door de onderneming werkelijk
geïnvesteerde vermogen oplevert de gewogen gemiddelde vermogenskosten
overtreft. Met andere woorden, een onderneming heeft slechts waarde voor een
aandeelhouder ('shareholder value') indien het behaalde rendement van de
activa de rendementseis van vermogensverschaffers overtreft. De rendementseis
van vermogensverschaffers is in deze context een gemiddelde van het geëiste
rendement door aandeelhouders en hi geëiste rendement door vreemd
vermogen-verschaffers. [Van Rassel, 2000]
EVA™ gaat dus verder dan het netto-winstbegrip, daar het niet alleen rekening
houdt met de kosten van vreemd vermogen (rentelasten) doch tevens met de
kosten van eiEn vermogen die opgesloten zitten in de vermogenskostenvoet. In
feite is EVA dus het verschil tussen Return on Investments en Weighted
Average Cost of Capital, of in formulevorm:
Definitie 1:

EVA™= (ROIC -WACC) x IC
of ook wel:
EVA™= NOPIAT- IC xWACC
EVA™:
ROIC:
NOPIAT:
IC:
WACC:

B3.2

Economie Value Added
Return On Invested Capital (= NOPIAT/IC)
Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (na interestlasten)
Invested Capital (totaal geïnvesteerd vermogen)
Weighted Average Cost of Capital (gemiddelde vermogenskostenvoet)

SAMENHANG TUSSEN

EVA™ EN RETURN ON INVESTED

CAPITAL
Zoals uit definitie I reeds blijkt sluit het EVA™ waardebegrip nauw aan bij het
begrip 'Return on Invested Capital'. Definitie I is te interpreteren als het totaal
geïnvesteerde vermogen maal het verschil tussen ROi C en WACC.
1

Rasse! RA, Drs. D.A.H. van , Prestatiemeting van vastgoedfondsen , Amsterdam : Stichting voor
Beleggings- en Vastgoedkunde, 2000.
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Blij en Dekker2 stellen dat deze formule eigenlijk gelijk is aan de Residual
Income formule welke eveneens als uitgangspunt heeft dat waarde is gecreëerd
wanneer de winst van een onderneming hoger is dan de heffing van de
vermogenskostenvoet over het totale vermogen dat aan het begin van de periode
geïnvesteerd was.
Blij en Dekker gaan hierbij uit van het begrip 'Return on Assets' dat
gedefinieerd wordt als de netto-winst gedeeld door het geïnvesteerd vermogen.
Deze definitie is gelijk aan de in deze scriptie gehanteerde definitie van ROIC
zolang netto-winst voor vastgoedfondsen maar geïnterpreteerd wordt als het
totaal beleggingsresultaat (het direct én indirect beleggingsresultaat) en voor
'Invested capital' de marktwaarde van het eigen en vreemd vermogen als
uitgangspunt genomen wordt.
Definitie 2:

RI = (ROA-WACC) x IC
RI:
ROA:
WACC:
IC:

Residual Income
Return on Assets
Weighted Average Cost of Capital (gemiddelde vermogenskostenvoet)
Invested Capital (marktwaarde van het geïnvesteerde vermogen)

Voorwaarde voor koppeling van een op verslaggevingscijfers gebaseerd
winstbegrip aan het economische waardebegrip is dat de 'accounting profit' (op
verslaggevingscijfers gebaseerd winstbegrip) berekend moet zijn op basis van
het 'clean surplus'3 of wel het 'comp;ehensive winstbegrip'. Dit betekent dat alle
veranderingen in de boekwaarde van de onderneming (met uitzondering van
stortingen door en terugbetalingen aan aandeelhouders) terug te leiden zijn via
resultaat en dividend. Dan is ook de marktwaarde van de onderneming gelijk
aan de som van alle verdisconteerde 'Residual Incomes'.
Het verschil tussen EVAfl en Residual Income schuilt dan ook met name in de
aanpassingen in de boekwaarde van de onderneming en in de samenstelling van
het winstbegrip om deze in overeenstemming te brengen met het clean surplus
beginsel. Deze aanpassingen worden besproken in paragraaf r+

B3.3

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL

De gemiddelde vermogenskostenvoet bestaat uit twee elementen, de kosten over
het eigen vermogen en de kosten over het vreemd vermogen en luidt in formule
vorm:
Definitie 3:

WACC = (E/IC) x R.,+ (D/IC) x R,i
WACC:

Weighted Average Cost of Capital (gemiddelde vermogenskostenvoet)
Market value of equity (marktwaarde van het eigen vermogen)
D:
Market value of debt (marketwaarde van het vreemd vermogen)
IC (E+D): Invested Capital (totaal geïnvesteerd vermogen)
R.,:
Cost of equity (rendementseis van eigen vermogenverschaffers)
Cost of debt (rendementseis van vreemd vermogenverschaffers)
R,i:

E:

2

Blij, Drs. I.H.C. en drs. H.C. Dekker,
2000, pag. 101-110.
3
Blij en Dekker, pagina 103
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B3.3.1

WACC IS ONAFHANKELIJK VAN FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Uit definitie 3 zou ten onrechte kunnen worden afgeleid dat de gemiddelde
vermogenskostenvoet afhankelijk is van de gekozen financieringsstructuur. Dat
dit niet het geval is, wordt duidelijker door het besef dat de WACC (het totaal
rendement dat vermogenverschaffers eisen) gelijk is aan het totaal rendement
dat de gezamenlijke activa opleveren. De financierings- of vermogensstructuur is
slechts bepalend voor de verdeling van het rendement over verschaffers van
eigen- en vreemd vermogen.
B3.3.2

RENDEMENT VOOR EIGEN VERMOGENVERSCHAFFERS -

(APITAL ÄSSET PRICING

MODEL

De kostenvoet van het vreemd vermogen is het gewogen gemiddelde
rentepercentage van de (lange termijn) leningen die door het fonds zijn
aangetrokken. Om deze reden is de vreemd vermogenskostenvoet vaak
eenvoudig uit de jaarrekening te herleiden door de interestlasten te delen door
het vreemd vermogen.
De rendementseis voor eigen vermogenverschaffers is moeilijker te bepalen. Dat
komt omdat deze rendementseis niet uit de jaarrekening blijkt. De jaarrekening
laat immers wel het rendement op het eigen vermogen of het dividend
rendement bepalen doch niet het door beleggers geëist rendement dat voor een
deel door stijging (of daling) van de beurskoers tot uitdrukking komt.
Definitie 4:

R.,= Rr + g

* (Rm -

R.,:
Rr:
g:
Rm:

Cost of equity (rendementseis van eigen vermogenverschaffers)
Risk free return (risicovrij rendement)
Risk factor (Bèta, volgens het CAPM model)
Market return (markt rendement)

Rr)

Uit definitie 4 blijkt dat het rendement, dat door eigen vermogen verschaffers
wordt geëist, R.,, wordt bepaald aan de hand van het Capita} Asset Pricing Model
(CAPM). Het CAPM gaat uit van een risicovrij rendement en een opslag die per
onderneming (vastgoedfonds) bepaald wordt als een fractie van het markt
rendement.
B3.3.3

BEPALING VAN BÈTA (S)

De g (bèta) van een fonds wordt bepaald aan de hand van empirisch onderzoek.
De bèta geeft aan in hoeverre de koers van een aandeel in een fonds gevoelig is
voor koersschommelingen in de marktportefeuille. De bèta's kunnen door
middel van regressiemodellen worden afgeleid van historische beursinformatie.
Door de mutaties in de beurskoers van een fonds gedurende een aantal perioden
te relateren aan de mutatie in 'de markt' (vaak gelijkgesteld aan de mutatie van
de beursindex) ontstaat inzicht in de historische koersgevoeligheid van een
aandeel ten opzichte van de markt.
Aangezien het zeer omslachtig is de bèta van een fonds te bepalen worden deze
vaak geschat door gebruikers van het CAPM model. Hierin schuilt meteen het
belangrijkste nadeel (van technische aard) van het gebruik van de WACC waarbij
het rendement op het eigen vermogen is bepaald aan de hand van CAPM.
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83.4

AANPASSINGEN TEN OPZICHTE VAN FINANCltLE
ADMINISTRATIE

Zoals geconcludeerd door Blij en Dekker4 is het belangrijkste verschil tussen de
reeds bestaande theorie rond 'Residual Income (RI)' en EVA™ dat Stem Stewart
een groot aantal aanpassingen in enerzijds de boekwaarde van de onderneming
en ten tweede de samenstelling van het winstbegrip hebben geformuleerd om
een reëel beeld te krijgen van de investeringsbasis en het winstbegrip in
overeenstemming te brengen met het 'clean surplus' beginsel.
Om te komen tot een winstbegrip en vermogen dat te gebruiken is ter bepaling
van het EVA™ cijfer, beschrijven Stem Stewart meer dan 160 aanpassingen.
Gelukkig geven zij hierbij aan dat de meeste ondernemingen (en dus ook
vastgoedfondsen) kunnen volstaan met een tiental relevante aanpassingen.
B3.4.1

MOTIVATIE VOOR AANPASSINGEN VAN WINSTBEGRIP EN VERMOGEN

Blij en Dekker5 geven aan dat de motivatie voor deze aanpassingen gelegen is in:
• De boekwaarde van het fonds in overeenstemming te brengen met totale
investeringen in operationele activa;
• Het gedrag van managers in overeenstemming te brengen met doelen van de
eigenaars;
• Het systeem van prestatiemeting minder gevoelig te maken voor (eerdere)
fouten in accounting cijfers die invloed hebben op de huidige berekening van
de prestatie.
Onderstaand worden deze categorieën kort besproken.
B3.4.2

AANPASSING INTRINSIEKE WAARDE AAN 'INVESTED (APITAL'

Wanneer de boekwaarde van een vastgoedfonds wordt vastgesteld aan de hand
van verslaggevingsregels
ontstaat een intrinsieke waarde
(nettovermogenswaarde) die kan afwijken van een voor EVAfl berekeningen gewenste
'invested capita} base'. Blij en Dekker stellen dat het belangrijkste kenmerk van
deze aanpassingen is dat alle investeringsbeslissingen resulteren in activa,
ongeacht de wijze waarop dit in de jaarrekening wordt verwerkt. Als voorbeelden
van belangrijke investeringen, die onder verslaggevingsregels in de kosten
worden verwerkt, noemen zij:
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling (research & development);
• Marketingkosten;
• Goodwill.
Daarnaast zijn er investeringsbeslissingen welke in het geheel niet in de
jaarrekening worden opgenomen, of slechts in de toelichting op de jaarrekening.
Te denken valt aan operationele leases; lange termijnverplichtingen die 'off
balance' blijven doch economisch gezien wel degelijk tot de 'invested capita}
base' gerekend moeten worden.
B3.4.3

BEPERKING INCOME SMOOTHING

Blij en Dekker geven aan dat diverse aanpassingen hun grond vinden in de wens
van aandeelhouders om de mogelijkheden van management te beperken het
4

5

Blij en Dekker, pagina 104
Blij en Dekker, pagina 105-106
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winstcijfer te manipuleren (ook wel bekend als 'income smoothing'). Het betreft
met name de voorzieningen welke met het oog op het voorzichtigheidsprincipe
door management worden getroffen waardoor een egaler winstpatroon wordt
gecreëerd.
Veelal gestimuleerd door de accountant zal de wens bestaan het winstcijfer voor
enig boekjaar, zeker wanneer de winst dit door meevallers toelaat, te temperen
teneinde mogelijke tegenvallers in komende boekjaren op te kunnen vangen
door vrijval (benutting) van de gevormde voorzieningen in de jaarrekening. De
meest hiertoe gebruikte voorziening is de voorziening voor groot onderhoud.
Dat deze voorziening vaak ten overvloede gevormd wordt, is des te meer
duidelijk wanneer men zich bedenkt dat bij de waardering van de
vastgoedobjecten door interne dan wel externe deskundigen reeds rekening is
gehouden met (al dan niet achterstallig) groot onderhoud.

83.4.4

CORRECTIE VAN 'ACCOUNTING FOUTEN'

Tot slot wordt door Blij en Dekker betoogt dat een derde categorie van
aanpassing van het winstbegrip voortvloeit uit de wens in het verleden gemaakte
'accounting fouten' te herstellen. Blij en Dekker wijzen erop dat deze vooral
voortvloeien uit historische kosteninformatie zodat de boekwaarde van activa
afwijkt van de economische waarde en desinvestering van deze activa niet tot
verkoopresultaat mogen leiden maar rechtstreeks van de waarde van de activa
afgeboekt moeten worden. Deze categorie van aanpassingen zal, veronderstel ik,
voor vastgoedfondsen in mindere mate van belang zijn omdat tenminste
jaarlijkse de boekwaarde van de belangrijkste activa (beleggingen in vastgoed)
wordt aangepast aan de geschatte marktwaarde. Desalniettemin wijst het woord
'geschatte' er al op dat fouten kunnen optreden in de taxatie van de marktwaarde
van een object, waarvan het wenselijk is deze te corrigeren ter bepaling van het
winstbegrip en EVA™. Ik verwijs naar hetgeen door Grönloh6 is geschreven
omtrent de nauwkeurigheid van marktwaarde-bepaling van vastgoed.

83.5

VOORDELEN EN NADELEN VAN EVA™

In de literatuur wordt in ruime mate beschreven wat de voor- en nadelen zijn
van EVA™ ten opzichte van de klassieke prestatie-indicatoren. In deze paragraaf
wordt hiervan een korte samenvatting gegeven, zoveel mogelijk vanuit het
oogpunt van vastgoedfondsen.
B3.5.1

VOORDELEN VAN

EVA™

Het belangrijkste voordeel van EVA™ is dat het rekening houdt met de kosten
over het volledige vermogen, de zogenaamde WACC. Andere prestatieindicatoren houden slechts rekening met de kosten van het vreemd vermogen
(interestlasten) en geven aldus een rendements-indicatie vóórdat rekening is
gehouden met het geëiste rendement door eigen vermogenverschaffers. EVA™
gaat uit van WACC waarin zowel het geëiste rendement van aandeelhouders als
dat van vreemd vermogenverschaffers gecalculeerd is en geeft weer wat in
economische zin de 'toegevoegde waarde' is van het rendement van het
aangewende vermogen ten opzichte van deze WACC.

6

Grönloh RA MRE, Drs. H.O., Intrinsieke waarde of shareholder value, Afstudeerscriptie
Postdoctorale Opleiding Vastgoed kunde Universiteit van Amsterdam, 1999
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Een tweede voordeel is dat EVA™ een getal is, een prestatie-indicator met een
dimensie van hele eenheden (guldens of euro's) en niet is uitgedrukt in een
percentage. Het nadeel van percentages is dat het een link naar
beloningssystemen voor management moeilijk maakt. Vaak ontstaan hierdoor
'getrapte' beloningsystemen waarbij de beloning niet rechtevenredig met het
rendementspercentage toeneemt.
B3.5.2

NADELEN VAN EVA™

EVA™ biedt geen oplossing voor het belangrijkste nadeel van ROIC als
prestatie-indicator, namelijk de prikkel om investeringen uit te stellen. In het
voorgaande werd reeds beschreven dat ROIC een 'disincentive to invest' geeft.
De prikkel om investeringen uit te stellen vloeit voort uit de formule voor EVA.
Door uitstel van investeringen neemt het geïnvesteerde vermogen af. EVA™
neemt dus toe naarmate een activum ouder is (gelijkblijvende prestatie ten
opzichte van een lagere economische (rest)waarde van het actief). De onderlinge
vergelijkbaarheid van resultaten van verschillende activa en dientengevolge van
verschillende vastgoedfondsen is om deze reden slecht. Om deze reden kan ook
gesteld worden dat niet zozeer 'huidige' EVA™ als wel 'toekomstige' EVA™'s
(EVATM gebaseerd op verwachte toekomstige winstcijfers) de hoogste positieve
correlatie hebben met de (aandeelhouders)waarde van een vastgoedfonds.
Een derde nadeel, tot slot, schuilt in de wijze waarop de J?, (bèta) van een
onderneming (vastgoedfonds) te bepalen is. Omdat hier vaak uitgebreid
empirisch onderzoek aan voorafgaat wordt dikwijls gebruik gemaakt van
schattingen van bèta's, welke gebaseerd zijn op aannames die niet altijd opgeld
doen. De impact van de (geschatte) bèta op de gemiddelde vermogenskostenvoet
en dus op berekende EVA™ is groot.
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ROZ/IPD-VASTGOEDINDEX

B4.1

INLEIDING

De ROZ/IPD-Vastgoedindex is een index van rendementen op vastgoedobjecten
(zogenaamde all properties) in Nederland, die in het bezit zijn van Nederlandse
institutionele beleggers. Deze index is 6 jaar geleden (1995) ontstaan vanuit de
behoefte om de resultaten uit directe vastgoedbeleggingen te kunnen meten en
vergelijken en geeft jaarlijks een openbaar rapport uit. Daarnaast krijgen de
deelnemers indien gewenst en tegen betaling een eigen 'comparative rapport',
waaruit de relatieve performance van het fonds blijkt ten opzichte van de
benchmark, selected benchmarks en peer group-benchmarks desgewenst.
De ROZ/IPD-Vastgoedindex rapporteert als rendement een Total Rate of Return
(TRR). De rendementen zijn ten dele money-weighted. Dat houdt in dat
rekening wordt gehouden met de opbouw van de cashflow en daarbij met de
tijdstippen van de genomen cashflow-beslissingen binnen de beschouwde
periode. Kapitaalinvesteringen worden hierbij geacht halverwege het jaar te zijn
gedaan als bij-investeringen, aan- en verkopen per maand.
De vastgoedbeleggingen zijn opgedeeld is verschillende beleggingcategorieën
(winkels, kantoren, bedrijfshallen, woningen, parkeerplaatsen en overig). Per
categorie wordt het jaarlijkse en het driejaarlijkse rendement gemeten.

B4.2

TAXATIE

Bij deelneming aan de ROZ/IPD-Vastgoedindex wordt uitgegaan van de
taxatiewaarde van de objecten, volgens de onderhavige richtlijnen. Deze
richtlijnen gaan uit van de vaststelling op het kosten koper-niveau en het
aanhouden van de hoogste van de volgende drie waardemogelijkheden, te weten:
• de actuele waarde;
• de waarde bij uitponding door een professionele belegger in geval van
woningen;
• de intern aangehouden beleggingswaarde.
Daarnaast dienen deelnemers aan de ROZ/IPD-Vastgoedindex elk object
tenminste I maal in de 5 jaar extern te laten taxeren. Woningen dienen I maal in
de 3 jaar extern getaxeerd te worden. De variabelen die gehanteerd zijn voor
interne taxaties dienen extern getoetst te worden.

B4.3

WAARDERING

Volgens de ROZ/IPD-Vastgoedindex zijn twee methodieken met betrekking tot
waardebepaling toegestaan. Deze kunnen als volgt worden samengevat.
De bruto/netto aanvangsrendementmethode (BAR/NAR-methode)
De BAR/NAR-methode wordt ten aanzien van waarderingen het meest frequent
toegepast. Er wordt uitgegaan van een te bepalen markthuur, waarna een al dan
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niet gespecificeerde schatting van de jaarlijkse exploitatielasten volgt. De dan
berekende netto huur wordt, voornamelijk op basis van recente transacties,
gekapitaliseerd. De kapitaalswaarde die hieruit voortvloeit wordt vervolgens
gecorrigeerd voor de netto contante waarde van het verschil tussen huidige huur
en markthuur, eventueel achterstallig onderhoud en renovatiekosten. Het dan
ontstane bedrag wordt tenslotte gecorrigeerd voor koperskosten. Wat resulteert
is de taxatiewaarde in verhuurde staat.
De BAR/NAR-methode is gebaseerd op:
• de cashflow geschat op basis van de markthuur;
• aftrekposten voor marktconforme eigenaarslasten;
• waardebepaling, via kapitalisatie van de netto aanvangsrendementen van
vergelijkbare transacties;
• eventuele correctieposten voor onder meer aanloopleegstand en voor de
contante waarde van het verschil tussen feitelijke huur en markthuur,
achterstallig onderhoud, mogelijke toekomstige renovaties etc.
Deze methode heeft als voordelen:
• dat rendementen redelijk eenvoudig te bepalen zijn;
• het markttechnisch een vergelijkingsmaatstaf is;
• de methode en uitkomsten relatief goed communiceerbaar zijn.
De BAR/NAR-methode heeft de volgende nadelen:

• er is sprake van een discrepantie tussen de NAR bij taxaties en de BAR bij
nieuwe investeringen;

• wanneer er weinig markttransacties zijn wordt de NAR minder betrouwbaar;
• er zijn verborgen aannames in de NAR opgenomen, met name de aanname
•

van een oneindige huurstroom ten tijde van de taxatie;
er is enige vrijheid om correctieposten al dan niet op te voeren voor
bijvoorbeeld een groot verschil tussen markthuur en contracthuur [Hordijk,
2000] .

Contante Waarde methode (NCW of DCF (Discounted Cashflow methode))

In het geval van de NCW-methode wordt de waarde bepaald door de Netto
Contante Waarde van de toekomstige cashflows. Belangrijk daarbij zijn de
gehanteerde uitgangspunten voor de toekomst.
De meest voorkomende aannames zijn de volgende:
• de feitelijke huur groeit geleidelijk naar het niveau van de markthuur, maar
minimaal met de inflatie;
• de exploitatiekosten zijn een percentage van de bruto huur, al dan niet
gespecificeerd;
• de te hanteren discontovoet bestaat uit het percentage voor staatsleningen,
vermeerderd met een risico-opslag die per object wordt geschat;
• de tijdshorizon van de taxatie is minimaal 10 jaar met een schatting van de
eindwaarde in het tiende jaar, dan wel doorlopende cashflows die vanaf een
bepaald jaar constant worden gehouden en geacht worden tot in lengte van
jaren door te lopen zonder eindwaarde bepaling van het vastgoedobject;
• de renovatiekosten zijn al dan niet gespecificeerd, al dan niet frequent in tijd;
• een afgeleide BAR/NAR op basis van de som van de contant gemaakte
cashflows ten opzichte van de bruto/netto aanvangshuur.
De methode is gebaseerd op:
• een spreadsheet met cashflows voor tenminste de komende 10 jaar;
• een aanname voor de restwaarde in het laatste jaar;
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•

een als discontovoet te hanteren gewenste internal rate of return (IRR)
percentage.

Voordelen van deze methode zijn:
• dat het inzicht verkregen wordt in het verloop van kosten en opbrengsten in
de tijd gezien;
• toetsbare resultaten door inzichtelijkheid van de methode;
• geen 'verborgen' aannames mogelijk.
Nadelen van de methode zijn:
• dat er aannames moeten worden gemaakt met betrekking tot de eindwaarde.
Deze zijn vaak veel te optimistisch, hetgeen nauw samenhangt met de
verhouding tussen de bijbehorende caprate en de caprate in het eerste jaar
(de BAR in het eerste jaar is geheel iets anders dan het geëiste rendement);
• dat er aannames moeten worden gemaakt met betrekking tot het IRRpercentage (vaak niet inzichtelijk) [Hordijk, 2000];
• dat het jaarlijkse resultaat, dus het verschil in opbrengsten en kosten, volgens
de berekeningmethode niet negatiefkan zijn.
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GLOBAL INVESTMENT
PERFORMANCE STANDARDS

GIPS is divided into five sections that reflect the basic elements involved in
presenting performance information: Input Data, Calculation Methodology,
Composite Construction, Disclosures, and Presentation and Reporting.
r. Input Data:

Consistency of input data is critica} to effective compliance with GIPS and
establishes the foundation for full, fair, and comparable investment
performance presentations. 1he Standards provide the blueprint for a firm to
follow in constructing this foundation.
2 . Calculation Methodology:
Achieving comparability among investment management firms'
performance presentations requires uniformity in methods used to calculate
returns. 1he Standards mandate the use of certain calculation methodologies
(e.g., performance must be calculated using a time-weighted total-rate-ofreturn method).
3. Composite Construction:
A composite is an aggregation of a number of portfolios into a single group
that represents a particular investment objective or strategy. 1he composite
return is the asset-weighted average of the performance results of all the
portfolios in the composite. Creating meaningful, asset-weighted composites
is critica} to the fair presentation, consistency, and comparability of results
over time and among firms .
4. Disclosures:
Disclosures allow firms to elaborate on the raw numbers provided in the
presentation and give the end user of the presentation the proper context in
which to understand the performance results. To comply with GIPS, firms
must disclose certain information about their performance presentation and
the calculation methodology adopted by the firm. Although some disclosures
are required of all firms, others are specific to certain circumstances and thus
may not be applicable in all situations.
5. Presentation and Reporting:
After constructing the composites, gathering the input data, calculating
returns, and determining the necessary disclosures, the firm must
incorporate this information in presentations based on the guidelines set out
in GIPS for presenting the investment performance results. No finite set of
guidelines can cover all potential situations or anticipate future developments
in investment industry structure, technology, products, or practices. When
appropriate, firms have the responsibility to include in GIPS-compliant
presentations information not covered by the Standards.
1he Standards for each section are divided between requirements, listed first in
each section, and recommended guidelines. Firms must follow the required
elements of GIPS to claim compliance with GIPS. Firms are strongly
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encouraged to adopt and implement the recommendations to ensure that the
firm fully adheres to the spirit and intent of GIPS.
Although GIPS may be translated into many languages, if a discrepancy arises
between the different versions of the standards, the English version of GIPS is
controlling.

85.1

INPUT DATA

1.A. Requirements

1.A.1

All data and information necessary to support a firm's performance
presentation and to perform the required calculations must be captured
and maintained.
1.A.2 Portfolio valuations must be based on market values (not cost basis or
book values).
1.A.3 Portfolios must be valued at least quarterly. For periods beginning
January 1, 2001, portfolios must be valued at least monthly. For periods
beginning January 1, 2010, it is anticitated that firms will be required to
value portfolios on the date of any external cash flow.
1.A.4 Firms must use trade-date accounting for periods beginning January 1,
2005.
1.A.5 Accrual accounting must be used for fixed-income securities and all
other assets that accrue interest income.
1.A.6 Accrual accounting must be used fordividends (as of the ex dividend
date) for periods beginning January 1, 2005.
1.B. Recommendations

1.8.1

85.2

Sources of exchange rates should be the same for the composite and the
benchmark.

CALCULATION METHODOLOGY

2.A. Requirements

2.A.1
2.A.2

2.A. 3
2.A.4
2.A. 5
2.A.6
2.A.7
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Total return, including realized and unrealized gains plus income, must
be used.
Time-weighted rates of return that adjust for cashflows must be used.
Periodic returns must be geometrically linked. Time-weighted rates of
return that adjust for daily-weighted cash flows must be used for periods
beginning January 1, 2005. Actual valuations at the time of external cash
flows will likely be required for periods beginning January 1, 2010.
In both the numerator and the denominator, the market values of fixedin-come securities must include accrued income.
Composites must be asset weighted using beginning-of-period
weightings or another method that reflects both beginning market value
and cash flows.
Returns from cash and cash equivalents held in portfolios must be
included in total-return calculations.
Performance must be calculated after the deduction of all trading
expenses.
If a firm sets a minimum asset level for portfolios to be included in a
composite, no portfolios below that asset level can be included in the
composite.
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2.8. Recommendations
2.B.r Returns should be cakulated net of non-reclaimable withholding taxes
on dividends, interest, and capital gains. Reclaimable withholding taxes
should be accrued.
2.B.2 Performance adjustments for external cash flows should be treated in a
consistent manner. Significant cashflows (i.e., ro percent of the portfolio
or greater) that distort performance (i.e., plus or minus 0.2 percent for
the period) may require portfolio revaluation on the date of the cash flow
(or after investment) and the geometrie linking of subperiods. Actual
valuations at the time of external cash flows will likely be required for
periods beginning January r, 2010.

B5.3

COMPOSITE CONSTRUCTION

3.A. Requirements
3.A.r All actual fee-paying discretionary portfolios must be included in at least
one composite.
3.A.2 Firm composites must be defined according to similar investment
objectives and/or strategies.
3.A.3 Composites must include new portfolios on a timely and consistent basis
after the portfolio comes under management - unless specifically
mandated by the dient.
3.A.4 Terminated portfolios must be included in the historica! record of the
appropriate composites up to the last full measurement period that the
portfolio was under management.
3.A.5 Portfolios must not be switched from one composite to another unless
documented changes in dient guidelines or the redefinition of the
composite make switching appropriate. The historica! record of the
portfolio must remain with the appropriate composite.
3.A.6 Convertible and other hybrid securities must be treated consistently
across time and within composites.
3.A.7 Carve-out returns excluding cash cannot be used to create a stand-alone
composite. When a single asset class is carved out of a multiple-asset
portfolio and the returns are presented as part of a single-asset
composite, cash must be allocated to the carve-out returns and the
allocation method must be disclosed. Beginning January r, 2005, carveout returns must not be included in single asset class composite returns
unless the carve-outs are actually managed separately with their own
cash allocations.
3.A.8 Composites must include only assets under management and may not
link simulated or model portfolios with actual performance.
3.B. Recommendations
3.B.r Separate composites should be created to reflect different levels of
allowed asset exposure.
3.B.2 Unless the use of hedging is negligible, portfolios that allow the use of
hedging should be included in different composites from those that do
not.
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85.4

DISCLOSURES

4.A. Requirements
4.A.1 lhe definition of "firm" used to determine the firm's total assets and

firm-wide compliance.
4.A.2 Total firm assets for each period.
4.A. 3 lhe availability of a complete list and description of all of the firm's

composites.
4.A.4 If settlement-date valuation is used by the firm.
4.A. 5 lhe minimum asset level, if any, below which portfolios are not included

in a composite.
4.A.6 lhe currency used to express performance.
4.A. 7 lhe presence, use and, extent of leverage or derivatives, including a

4.A.8

4.A.9

4.A.10

4.A.n
4.A.12

4.A.13

4.A.14

4.A.15

description of the use, frequency and characteristics of the instruments
sufficient to identify risks.
Whether performance results are calculated gross or net of investment
management fees and other fees paid by the clients to the firm or to the
firm's affiliates.
Relevant details of the treatment of withholding taxon dividends, interest
income, and capita} gains. If using indexes that are net of taxes, firms
must disclose the tax basis of the composite (e.g., Luxembourg based or
U.S. based) versus that of the benchmark.
For composites managed against specific benchmarks, the percentage of
the composites invested in countries or regions not included in the
benchmark.
Any known inconsistencies between the chosen source of exchange rates
and those of the benchmark must be described and presented.
Whether the firm has included any non-fee-paying portfolios in
composites and the percentage of composite assets that are non-feepaying portfolios.
Whether the presentation conforms with local laws and regulations that
differ from GIPS requirements and the manner in which the local
standards conflict with GIPS.
For any performance presented for periods prior to January I, 2000, that
does not comply with GIPS, the period of noncompliance and how the
presentation is not in compliance with GIPS.
When a single asset class is carved out of a multiple-asset portfolio and
the returns are presented as part of a single-asset composite, the method
used to allocate cash to the carve-out returns.

4.B. Recommendations

4. B.I

lhe portfolio valuation sources and methods used by the firm.
lhe calculation method used by the firm.
When gross-of-fee performance is presented, the firm's fee schedule(s)
appropriate to the presentation.
4.B.4 When only net-of-fee performance is presented, the average weighted
management and other applicable fees.
4.B.5 Any significant events within the firm (such as ownership or personnel
changes) that would help a prospective dient interpret the performance
record.
4.B.2
4.B.3

148

DE BALANCED 5CORECARD BINNEN DE VASTGOED ASSETMANAGEMENT-ORGANISATIE

BIJLAGEN

B5.5

PRESENTATION AND REPORTING

5.A. Requirements
5.A.1 The following items must be reported:
a. At least five years of performance (or a record for the period since
firm inception, if inception is less than five years) that is GIPS
compliant. After presenting five years of performance , firms must
present additional annual performance up to 10 years. (For example,
after a firm presents five years of compliant history, the firm must
add an additional year of performance each year so that after five
years of claiming compliance, the firm presents a re-year
performance record).
b. Annual returns for all years.
c. The number of portfolios and amount of assets in the composite and
the percentage of the firm's total assets represented by the composite
at the end of each period.
d. A measure of the dispersion of individual component portfolio
returns around the aggregate composite return.
e. The standard Compliance Statement indicating firmwide
compliance with GIPS.
f. The composite creation date.
5.A.2 Firms may link non-GIPS-compliant performance to their compliant
history so long as firms meet the disclosure requirements of Section 4
and no non-compliant performance is presented for periods after January
r, 2000. (For example, a firm that has been in existence since 1990 that
wants to present its entire performance history and claim compliance as
of January r, 2000, must present performance history that meets the
requirements of GIPS at least from January I, 1995, and must meet the
disclosure requirements of Section 4 for any non-compliant history prior
to January I, 1995.)
5.A.3 Performance for periods ofless than one year must not be annualized.
5.A.4 Performance results of a past firm or affiliation can only be linked to or
used to represent the historica! record of a new firm or new affiliation if
a. a change only in firm ownership or name occurs, or
b. the firm has all of the supporting performance records to cakulate
the performance, substantially all the assets included in the
composites transfer to the new firm, and the investment decisionmaking process remains substantially unchanged.
5.A.5 If a compliant firm acquires or is acquired by a non-compliant firm, the
firms have one year to bring the non-compliant firm's acquired assets
into compliance.
5.A.6 If a composite is formed using single-asset carve-outs from multiple
asset class composites, the presentation must include the following:
a. a list of the underlying compos-ites from which the carve-out was
drawn, and
b. the percentage of each composite the carve-out represents.
5.A.7 The total return for the benchmark (or benchmarks) that reflects the
investment strategy or mandate represented by the composite must be
presented for the same periods for which the composite return is
presented. If no benchmark is presented, the presentation must explain
why no benchmark is disclosed. If the firm changes the benchmark that
is used for a given composite in the performance presentation, the firm
must disclose both the date and the reasons for the change. If a custom
benchmark or combination of multiple benchmarks is used, the firm
must describe the benchmark creation and rebalancing process.
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5.8. Recommendations

5.A.1

5.A.2
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The following items should be included in the composite presentation or
disclosed as supplemental information:
a. composite performance gross of investment management fees and
custody fees and before taxes (except for non-reclaimable withholding taxes),
b. cumulative returns for composite and benchmarks for all periods,
c. equal-weighted means and median returns for each composite,
d. volatility over time of the aggregate composite return, and
e. inconsistencies among portfolios within a composite in the use of
exchange rates.
Relevant risk measures - such as volatility, tracking error, beta, modified
duration, etc - should be presented along with total return for both
benchmarks and composites.
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