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In het vorige nummer van SerVicE_Magazine stelde ik dater werk gemaakt moest
worden van gericht onderzoek op bet gebied van waarderen en daarmee 00k op
het gebied van de risico’s. Dat is van bet grootste belang voor de verdere
professionalisering van bet vakgebied. Wij hebben een beter verhaal nodig als wij
door de actoren op de financiële markten serieus willen worden genomen, om op
bun niveau mee te kunnen praten en moeten de benodigde data en effectieve
informatie kunnen aanleveren. Parafraserend op het Chinees gezegde ‘je kunt de
kikvors in de bron niet over de oceaan spreken’, stel ik ‘en zo weinig diepgang
heeft bet verhaal van de kikvors’. Het op de a! decennia modern genoemde
Portefeufle Theorie gebaseerde verbale geweld, met zijn rendement/risico-profiel,
risico-demping via diversificatie op portefeuilleniveau en derge!ijke, waarmee wij
onze bijdrage aan bet gesprek larderen, zijn tot nu toe hofle kreten die niets bieden,
maar slechts wat moois beloven. En zoals de Letten a! weten: ‘Beloofde bessen
vu!!en geen mand’.
Dat moet dus snel veranderen en een bewijs daarvoor vond ik recent wéér; nu in
de publicatie van bet Engelse onderzoek naar risico’s van Investment Property
Databank (dè IPD) en Investment Property Forum (de Britse IVBN). Dat onderzoek
had tot doe! de manieren te identificeren waarop binnen ons vakgebied tegen risico’s
wordt aangekeken en hoe bet management vervolgens deze denkt te kunnen
beheersen. De resu!taten zouden ons moeten overtuigen dat bet noodzake!!jk is
dat wij eens uit onze bron kruipen en ons gaan oriënteren op de oceaan. Ons gaan
bezinnen op een beterverhaa!, want deze ‘bronvermelding’ kan gewoon schokkend
genoemd worden, gezien vanuit de positie van de gesprekspartners in de financ!ë!e
markt, die bet over bun oceaan wil!en hebben.
Het onderzoek geeft aan dat er maar liefst 1.600 spec/f/eke vastgoed
belegg/ngsris/co’s worden ondersche/den, vanaf bet niveau van bet object en de
portefeui!le tot de hogere aggregatie niveaus van asset allocation en
fundmanagement. Denk bijvoorbee!d aan bet te open va!utarisico tot bet risico
van de huurbetalingsachterstand bij een ‘getatoeëerde met bouvier’. Deze risico
aspecten kunnen in 57 clusters ondergebracht worden. Van die ris/co’s denkt
men een kwart rn/n of meerte kunnen beoordelen. Daarvoorstaan dan een 23-tal
onderzoeksrnethoden ter besch/kk/ng. Deze methoden toonden een bandbreedte
van jaarlijks waarderen tot bet niveau van ‘dat voel ik aan mijn (bron)water’, 00k
we! genoemd professionele ervaring, of in bet jargon van de f!nancid!e markten
‘Fingerspitzen gefuhl’.
Al met a! moet geconc!udeerd worden, dat wij er nog geen chocola van kunnen
bakken en dat wetende geldt: ‘wie (cacoa)boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de
zon lopen’. En ik ben do! op die zon, dus doe er wat aan! Wij moeten daarvoor
buiten ons eigen afgebakende vakgebied treden, want wanneer bet cu!tuurzonnetje
laag staat werpen ze!fs dwergen schaduwen.
Ons verbale gewe!d moet dus meer bout snijden, of diepgang krijgen in de betekenis
zoals Harry Mu!isch dat in ons jargon uitdrukte: ‘Het gaat niet om de diepte en niet
om de oppervlakte, maar om de diepte van de oppervlakte’. Op dat punt hebben
wij een steek laten val!en. Praatjes vul!en immers geen gaatjes, zeker niet in deze
tijd waar een oceaan geen barrière meer vormt. Dat is nog we! bet geval met de
afstand tussen bron en oceaan.
Het mooie is echter dat alles ontspringt aan de bron en terecht dat de kikker
kwaakt. Maar wie kwaakt, of kakelt, moet ook eieren leggen. Graag help ik mee
daar een omelet van te maken. Maar om die afstand tussen bron en oceaan te
bes!echten, zu!!en toch eerst vanuit de sector de benodigde middelen beschikbaar
gesteld moeten worden, want men kan geen omelet maken zonder eieren te breken.
De chocola komt daarna we!.

