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5. Functies en actoren 

 
Leerdoelen 

- Kennis van belangrijke spelers in het veld 
- Kennis van belangrijke functies in vastgoedmanagement 
- Inzicht in het verschil tussen functies en actoren 
- Kennis van verschillende soorten eigenaren, publiek en privaat 
- Inzicht in het verschil tussen vastgoedmanagement en facility management 
- Kennis van vastgoedmanagement vanuit verschillende perspectieven 

 
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we veel voorkomende functies en actoren in het bouwproces, 
met een focus op vastgoedontwikkeling en -beheer. Een functie is een samenhangend 
geheel van activiteiten, bijvoorbeeld het verlenen van een opdracht of het uitvoeren van een 
bouwwerk. Een actor of partij is een speler in het veld met een specifieke inbreng, kennis, 
vaardigheden, invloed, belangen en doelstellingen, bijvoorbeeld een opdrachtgever of 
aannemer. Vaak is een actor met meer personen in het proces vertegenwoordigd. De 
inbreng van een bouwmanagementbureau kan bijvoorbeeld bestaan uit een programma 
adviseur, projectmanager en kostendeskundige. Er wordt ook van stakeholders gesproken. 
Van oorsprong verwijst dit begrip naar de potbewaarder bij een spel (de speler die het geld 
of de fiches beheert), een betrouwbaar persoon die bij een gezamenlijke inzet betrokken is. 
In essentie gaat het om belanghebbenden in een gemeenschappelijk proces of project, die 
gezamenlijk tot een goed resultaat moeten zien te komen (zie ook hoofdstuk 6). Er is geen 
één op één relatie tussen functies en actoren. Actoren kunnen meerdere functies vervullen 
en functies kunnen door meerdere partijen worden ingevuld. Dit hangt af van de 
complexiteit van de opgave. In eerdere hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat 
vastgoedmanagement zich concentreert op de beheerfase, de initiatieffase en het eerste 
deel van de voorbereidingsfase (haalbaarheidsstudie, programma van eisen), terwijl 
projectmanagement zich vooral richt op het tweede deel van de voorbereidingsfase 
(bijvoorbeeld designmanagement) en op de uitvoeringsfase. Dit betekent dat functies en 
actoren in de uitvoeringsfase � bijvoorbeeld de functies bouwrijp maken van de grond en 
uitvoering op de bouwplaats en actoren zoals aannemers en toeleveranciers -  minder aan 
bod komen.

5.2 Functies en actoren 

In figuur 49 wordt een overzicht gegeven van belangrijke functies in de vastgoedcyclus. Een 
deel speelt zich vooral af in de fase van initiatief en voorbereiding, een ander deel vooral in 
de fase van de uitvoering en in de fase van gebruik en beheer. Na afloop van de 
functionele, technische en/of economische levensduur start de vastgoedcyclus opnieuw en 
komen nieuwe functies in beeld. Zoals gezegd kan dezelfde functie door verschillende 
actoren worden ingevuld: figuur 50 geeft een overzicht van veel voorkomende actoren per 
functie, figuur 51 is een variant in matrixvorm en laat zien welke functies in de bouw- en 
vastgoedpraktijk worden vervuld door welke actoren en figuur 52 geeft een voorbeeld van 
een mogelijke rolverdeling bij integrale gebiedsontwikkeling. Vastgoedmanagers zijn vooral 
actief als (gedelegeerd) opdrachtgever, adviseur en beheerder van gebouwen, maar we 
komen hen ook geregeld tegen in publiekrechtelijke en maatschappelijke functies.  
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Gebruiksfunctie gebruik vanaf oplevering tot sloop 

Beheerfunctie beheren van het gebouwde in publiek en privaat domein 

Eigendomsfunctie beschikking en beslissingsbevoegdheid over grond en gebouw(en) 

Opdrachtgeversfunctie initiëren en definiëren van de bouwopgave, opstellen van een programma 
van eisen; opdracht verlenen; bij elkaar brengen van mensen en middelen 

Financieringsfunctie verschaffen van de middelen voor de investeringskosten van de ingreep 

Ontwerpfunctie ontwerpen van gebouw en omgeving, inclusief constructie en installaties 

Uitvoeringsfunctie bouwrijp maken van de grond; uitvoeren van de bouw  

Adviesfunctie adviseren over b.v. het programma van eisen, kosten en kwaliteit, 
(milieu)wetgeving 

Publiekrechtelijke functie opstellen en toetsen van wet- en regelgeving op verschillende 
schaalniveaus (Bouwbesluit, bestemmingsplannen, bouwvergunningen); 
grondexploitatie (o.a. prijsstelling) 

Maatschappelijke functie bewaken van het algemeen belang en specifieke belangen van 
afzonderlijke belangengroepen 

Managementfunctie planning en controle van proces en product 

 
 

 

Gebruiksfunctie Bewoners, werkenden, bezoekers, passanten 

Beheerfunctie Facilitair manager, vastgoedbeheerder, technische dienst, 
onderhoudsbedrijven 

Eigendomsfunctie Eigenaar-belegger, eigenaar-gebruiker (publiek, privaat), 
projectontwikkelaar (tot en met de uitvoeringsfase) 

Opdrachtgeversfunctie  Rijksoverheid (Ministeries, Rijksgebouwendienst); provincies; gemeenten; 
eigenaar-belegger; eigenaar-gebruiker; projectontwikkelaar; 
woningcorporatie; eindgebruikers (als participant)  

Financieringsfunctie Banken, publieke financiers (overheid, stichtingen), private financiers 
(beleggers, sponsoren, fondsen)  

Ontwerpfunctie Architect, interieurarchitect, kunstenaar, constructeur, installateur, 
landschapsarchitect, stedenbouwkundige  

Uitvoeringsfunctie Overheid (dienst stadsontwikkeling, gemeentewerken, etc.), uitvoerend 
bouwbedrijf (aannemers, onderaannemers), toeleveranciers 

Adviesfunctie Organisatieadviseur, programma adviseur, kostenadviseur, adviseur 
kwaliteitsborging, juridisch adviseur 

Publiekrechtelijke functie Rijksoverheid, provincies, gemeenten, bouwinspectie, welstand 

Maatschappelijke functie Beleidsmedewerkers overheid, Monumentenzorg, Rijksbouwmeester, 
kwaliteitsteam, onderzoekers, publiek (publieke opinie),  media, 
actiegroepen, belangengroepen, branche organisaties 

Managementfunctie Procesmanager, projectmanager (vastgoedmanager, bouwmanager) 
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Project- en procesmanagers zijn vooral actief in de managementfunctie. Voor een 
uitgebreidere beschrijving van actoren verwijzen naar de boeken  
(Schütte e.a., 2002),  (Kohnstamm en Regterschot, 1994) en 

 (Festen-Hoff en Rijlaarsdam, 2003). 
 
 
 

gebruiksfunctie x x x

beheerfunctie x x x x (x)

eigendomsfunctie grond x x x x x

eigendomsfunctie gebouw(en) x x x x

opdrachtgeversfunctie x x x x x x (x) x

financieringsfunctie x x x x x x x

ontwerpfunctie x x x

uitvoeringsfunctie x x

maatschappelijke functie x x x x x

publiekrechtelijke functie x x x

managementfunctie x x x x
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gebruiksfunctie x x x x

beheerfunctie x x (x)

eigendomsfunctie grond x x x x x

eigendomsfunctie gebouw(en) x x x

opdrachtgeversfunctie x x x

financieringsfunctie x x x x x

ontwerpfunctie x

uitvoeringsfunctie x

maatschappelijke functie x x x x x

publiekrechtelijke functie x x

managementfunctie x
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Door de toenemende complexiteit van vastgoedmanagement in cultureel-maatschappelijke, 
functionele, technische, economische en juridische zin veranderen de organisatie en 
invulling van de verschillende functies voortdurend. Aan de vraagzijde is sprake van een 
toenemende dynamiek in personen en organisaties, publiek en privaat. Verhuisbewegingen, 
krimp, groei en aanpassing van bestaande organisaties en de opkomst van nieuwe 
organisaties zijn aan de orde van de dag. Voorts is sprake van een toenemend besef van en 
aandacht voor de toegevoegde waarde van vastgoed voor het primaire proces, zowel bij de 
overheid als bij bedrijven en woningcorporaties (zie hoofdstuk 10). Aan de aanbodzijde 
vragen de toenemende aandacht voor kwaliteitssturing en procesorganisatie, de noodzaak 
tot duurzaam bouwen, de snelle ontwikkelingen in technologie, informatica en besliskunde 
en de internationalisering van het werkveld om nieuwe kennis en vaardigheden en 
specialistische inbreng van een groot aantal verschillende disciplines. Er is sprake van 
verdere arbeidsdeling en specialisatie, schaalvergroting door fusies en schaalverkleining 
door een groeiend aantal kleine gespecialiseerde adviesbureaus. Daarmee verandert ook de 
wijze waarop men zich in projectverband organiseert. Er is sprake van ingewikkelde 
netwerken tussen betrokken actoren zoals overheden, ontwikkelaars, particuliere 
opdrachtgevers, (institutionele) beleggers, ontwerpers, bouwbedrijven, adviseurs en 
gebruikers. Deregulering en nieuwe regelgeving wisselen elkaar af. Traditionele 
organisatievormen in de bouw zoals de driehoek opdrachtgever-ontwerper-aannemer en de 
later opgekomen bouwteams maken steeds meer plaats voor nieuwe contractvormen zoals 
Design and Build (D&B), Built-Operate-Transfer (BOT) en general contracting. Voor meer 
informatie over nieuwe organisatievormen in de bouw en de organisatie van bouwprocessen 
zie o.a. de boeken van De Bruijn (1999), Teisman (2001), Groote (2002), Keuning en Eppink 
(2000) en Ten Have (1999), en het onderwijs en onderzoek van de sector 
Bouwmanagement van Real Estate & Housing.  
 

5.3 Belangen en invloed 

Genoemde actoren hebben vaak verschillende belangen bij het ontwikkelen en beheren van 
vastgoed. Ook verschillen zij in invloed op het product en proces. Om als vastgoedmanager 
complexe processen te kunnen aansturen, kan het nuttig zijn om een krachtenveld-analyse 
uit te voeren. Daarmee ontstaat inzicht geven in parallelle en tegengestelde belangen, 
waardoor men beter kan anticiperen op mogelijke conflicten. Ook kan ene dergelijke analyse 
helpen bij het stellen van prioriteiten Er zijn verschillende vormen denkbaar. Een optie is het 
positioneren van de belangrijkste actoren in een grafiek met op de assen weinig/veel 
invloed en weinig/veel belang (figuur 53). 
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Een andere variant is een matrix met in de rijen de stakeholders en in de kolommen de 
belangen/motieven, randvoorwaarden en invloed op de beslissingen. In figuur 54 is hiervan 
een voorbeeld te vinden. 

 
Stakeholder Belangen/motieven Randvoorwaarden Invloed 

Bestuur Zorginstelling    

Medewerkers 
Zorginstelling 

   

Cliënten zorginstelling 

 

   

Gemeente    

Provincie    

Ministerie van VWS    

College Bouw 
Ziekenhuisvoorzieningen 

   

College sanering 
ziekenhuisvoorzieningen 

   

Bouwmanagement 
adviesbureau 

   

Architectenbureau    

Woningbouwcorporatie    

Scholen en andere 
voorzieningen 

   

Omwonenden    

Belangengroepen    

 
Cliënten zorginstelling Functioneel: kleinschalig 

en genormaliseerd wonen. 
Sociaal: veilige rustige 
leefomgeving. 
Stedenbouwkundig: mix 
van functies en bewoners. 
Financieel: niet anders dan 
in oude situatie. 

Zwaarte van de 
handicap is 
medebepalend voor 
waar men na de 
herontwikkeling komt 
te wonen. 

Cliënten kunnen de 
plannen niet 
blokkeren, maar 
hebben wel inspraak 
via de cliëntenraad 

 
 
5.4 Drie perspectieven: eigendomsverhouding, locatie en functie 

Welke actoren betrokken zijn bij welke functies hangt af van de aard en complexiteit van de 
vastgoedopgave. Het managen van vastgoed kan betrekking hebben op vastgoed van één 
eigenaar of van meerdere eigenaren, op objectmutaties (één locatie) of voorraadmutaties 
(gebiedsniveau of portfolio verspreid over meerdere locaties) en op één functie versus 
meerdere functies. In aansluiting hierop zijn met betrekking tot functies en actoren drie 
invalshoeken te onderscheiden: een eigenaarperspectief, een locatieperspectief en een 
functieperspectief (zie ook hoofdstuk 2); figuur 55 geeft enkele voorbeelden van 
vastgoedopgaven en mogelijke overeenkomsten en verschillen vanuit de drie perspectieven.  
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Voorbeelden 

  

- nieuwbouw winkelcentrum 

- integrale gebiedsontwikkeling 

 

  1 

  1 

 

 1 

> 1 

 

 1 

> 1 

  

- nieuwbouw klein bedrijf 

- beheer Philips vastgoed 

   

      1 

   > 1 

 

1 

1 

 

1 

 1 

 

- onderzoek kantorenmarkt 

- rijksbeleid wonen 

 

  1 

   1 

 

> 1 

> 1 

 

1 

1 

 
Vastgoedmanagement waarbij slechts één eigenaar en één functie zijn betrokken, 
bijvoorbeeld nieuwbouw voor een klein bedrijf, stelt andere eisen aan het management dan 
een proces waarbij meer dan één eigenaar is betrokken en meer dan één functie, zoals 
integrale gebiedsontwikkeling, het ontwikkelen van een stationslocatie of het beheren van 
de vastgoedportefeuille van een grote internationale organisatie. Bij één gebruiker op één 
locatie is doorgaans sprake van projectmanagement. Bij grote, langdurige en complexe 
opgaven, zoals integrale gebiedsontwikkeling, is veeleer sprake van procesmanagement. 
Het besluitvormingsproces verloopt hier onregelmatig en in meer ronden. Door 
voortschrijdend inzicht in de problematiek en verschuivende randvoorwaarden verandert de 
opgave vaak gedurende het proces. Partijen gedragen zich strategisch. Actoren treden in en 
uit en zijn dus niet continu bij het proces betrokken. Ook vinden vaak personeelswisselingen 
plaats. De besluitvorming vindt plaats in een complexe netwerkstructuur (De Bruijn, 1999).  
 

5.5 Vastgoedmanagement vanuit eigenaarperspectief 

Het eigenaarperspectief is ook al in voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen, onder 
meer in de voorbeelden over de TU Delft. Eigenaren kunnen verschillende 
hebben; figuur 56 geeft voorbeelden van veel voorkomende doelstellingen per type 
eigenaar. 
 

Eigenaar-gebruiker TU Delft, Philips, Unilever, 
ABN AMRO 

vastgoed als facilitering van het bedrijfsproces 
en middel voor corporate identity (economische 
doelstelling) 

Publieke partij Rijksoverheid, provincies, 
gemeenten 
 

vastgoed als facilitering van bedrijfsprocessen 
en als middel tot maatschappelijke doelen 
(economische en maatschappelijke 
doelstellingen) 

Projectontwikkelaar NEPROM, HBG Bouw en 
Vastgoed, Andersen Real 
Estate, Grontmij Vastgoed 

vastgoed als antwoord op vragen uit de markt 
en als middel tot economisch gewin (financiële 
doelstelling) 

Woningcorporatie Stadswonen, Patrimonium, 
WoonbronMaasoevers, 
DUWO 

vastgoed als middel tot huisvesting van 
bewoners en bijdrage aan leefbaarheid van 
buurten (economische en maatschappelijke 
doelstelling) 

Belegger Pensioenfondsen, 
Banken, Verzekerings-
maatschappijen 

vastgoed als belegging en middel tot winst 
maken (financiële doelstelling) 
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Naast verschillende doelstellingen hebben verschillende soorten eigenaren ook een 
verschillende Dit hangt onder meer samen met de lengte van de 
eigendomsperiode. Projectontwikkelaars en kleine beleggers binden zich vaak voor een 
relatief korte periode. Daarna volgt verkoop (Fritzsche en Kortweg, 1990). Hun �cashflow-
verwachting� is sterk op de korte termijn gericht. Zij zullen niet snel investeringen doen die 
pas op langere termijn baten geven. Tegen die tijd hebben zij het object niet meer in 
eigendom. Grote projectontwikkelaars zijn vaak gelieerd aan een bouwonderneming, een 
financiële instelling of een belegger (Kohnstamm en Regterschot, 1993). Institutionele 
beleggers en ook eigenaar-gebruikers hebben veelal een langere tijdshorizon. Maatgevend 
voor beleggers zijn rendement en risico. Het verschil tussen jaarlijkse huuropbrengsten en 
uitgaven moet voor hen financieel interessant zijn. Maatgevend voor de eigenaar-gebruikers 
is de verhouding tussen de baten voor het primaire proces en de exploitatielasten. 
 
Verschillen in doelstellingen en tijdshorizon leiden er toe, dat verschillende soorten 
eigenaars een andere betekenis toekennen aan het begrip  (Soeter, 2002, 
bewerkt). 
 
Het streven naar  (financiële doelstelling) houdt in dat de inkomsten 
uit vastgoed groter moeten zijn dan de uitgaven. 
 
Bij  (economische doelstelling) worden de kosten en opbrengsten 
voor particulieren en de overheid geplaatst binnen de context van inkomensvorming, 
inkomensbesteding en inkomensverdeling. Het gaat dus om méér dan het verschil tussen 
financiële uitgaven en inkomsten. Ook de opbrengsten die niet via de markt en in prijzen 
zijn waar te nemen en die zich niet of moeilijk in geld laten uitdrukken maken onderdeel uit 
van economische haalbaarheid. Economen noemen dit de baten. Bij een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse wordt ook gesproken van externe effecten. Dit zijn buiten de markt om 
werkende invloeden van productie en consumptie, hier: het gebruik van de gebouwde 
omgeving. Externe effecten leiden ertoe dat de maatschappelijke kosten afwijken van de 
private kosten en de maatschappelijke opbrengsten afwijken van de private opbrengsten. 
Het verschil wordt wel aangeduid als externe kosten en opbrengsten. Er is een toenemende 
maatschappelijke druk tot �internalisering� van de maatschappelijke kosten in de private 
kosten. Bijvoorbeeld door het in rekening brengen van milieukosten bij private partijen ('de 
vervuiler betaalt') of door vermijdbare ziektekosten als gevolg van slechte 
arbeidsomstandigheden expliciet in beeld te brengen. Economische haalbaarheid is niet 
politiek neutraal. Wat baten zijn hangt af van de politieke doelstellingen (bijvoorbeeld betere 
bereikbaarheid versus minder milieubelasting door snelverkeer). Deze verschillen per actor. 
Het is belangrijk om zich bewust te zijn van de politiek-economische kant van 
haalbaarheidsstudies. 
 
De  van een vastgoedproject verwijst naar het 
maatschappelijk draagvlak. Negatief geformuleerd is een vastgoedingreep haalbaar als de 
bevolking zich er niet tegen verzet. Wanneer een project financieel niet haalbaar is, maar 
wel maatschappelijk gewenst, is het in laatste instantie aan de overheid om het benodigde 
investerings- en exploitatiebudget aan te vullen. Instellingen met maatschappelijke 
doelstellingen kunnen daarop een beroep doen. 
 

In relatie tot verschillende soorten eigenaren zijn drie typen vastgoedmanagement te 
onderscheiden: 
a. Vastgoedmanagement door beleggers. Dit wordt  genoemd. In de 

praktijk wordt ook wel van vastgoedmanagement gesproken. Dat is echter verwarrend, 
omdat dit ook het koepelbegrip is.  
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b. Vastgoedmanagement door of in opdracht van private organisaties en ondernemingen. 
Dit wordt  (CREM) genoemd.  

c. Vastgoedmanagement door of in opdracht van publieke partijen. Dit wordt 
 (PREM) genoemd.  

 
De term  wordt vaak gebruikt voor vastgoedmanagement op 
voorraadniveau, voor en door grote organisaties die als eigenaar-gebruiker over meerdere 
gebouwen beschikken.  
 
a. Beleggen in vastgoed: portfoliomanagement 
Grofweg zijn er twee groepen beleggers te onderscheiden: (1) institutionele beleggers en 
(2) particuliere beleggers. Voorbeelden van institutionele beleggers zijn pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. Veel institutionele beleggers zijn lid van de Vereniging van 
Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN). Beleggers zijn vooral actief op de 
vastgoedmarkt om een zo hoog mogelijk rendement te halen bij een aanvaardbaar risico. 
De financieel economische invalshoek staat hier centraal. Vastgoed is meestal maar één van 
de assets in de totale beleggingsportefeuille. Vaak wordt belegd in verschillende categorieën 
om het risico te spreiden, zogenaamde . Beleggingsmogelijkheden zijn onder 
meer beleggen in cash, goud, obligaties (staatsleningen), aandelen, aandelenfondsen, 
hypotheken, vastgoed en vastgoedfondsen. De keuze van de belegger voor een verdeling 
van het belegd vermogen over deze alternatieven wordt met name bepaald door het 
rendement en risico en de doelstellingen en verplichtingen van de belegger (Gool e.a., 
1993; Rust e.a., 1997). Grofweg geldt: 
 

risico van obligaties < risico van vastgoed < risico van aandelen 
rendement van obligaties < rendement van vastgoed < rendement van aandelen 

 
Bij obligaties ofwel staatsleningen leent een belegger als het ware geld aan de staat. 
Obligaties zijn vastrentende leningen met een vast rendement. De jaarlijkse vergoeding is 
vooraf bekend. Het risico is klein, omdat de staat de lening na de looptijd zo goed als zeker 
kan terugbetalen. Het rendement op beleggen in aandelen is gevoelig voor 
conjunctuurschommelingen en ontwikkelingen op de markt. Het rendement op vastgoed 
hangt mede af van de jaarlijkse inflatie. De huren worden jaarlijks hierop aangepast. De 
middenpositie van beleggen in vastgoed - qua rendement en risico - maakt beleggen in 
vastgoed aantrekkelijk voor pensioenfondsen. Zij moeten zorgen voor het garanderen van 
een welvaartsvast pensioen. Maar ook pensioenfondsen zullen hun vermogen niet alleen in 
vastgoed beleggen, met het oog op risicospreiding. Zij streven altijd naar een mix van 
beleggingscategorieën en beleggingsobjecten met de grootst mogelijke kans dat zij hun 
verplichtingen kunnen nakomen. Als een belegger in vastgoed belegt, zal hij doorgaans ook 
risico�s spreiden door in verschillende soorten vastgoed te beleggen � kantoren, winkels, 
woningen � en in verschillende regio�s of soorten gebieden (Rust e.a., 1997). 
 
Zoals eerder vermeld, wordt vastgoedmanagement op de Faculteit Bouwkunde van de TU 
Delft primair benaderd vanuit het perspectief van de eigenaar-gebruiker. 
Vastgoedmanagement bij beleggers komt in Delft slechts summier aan de orde. Voor meer 
informatie over vastgoed als beleggingsobject kan men onder meer terecht bij de SBV 
School of Real Estate en SBV Vastgoedinformatiecentrum in Amsterdam 
(www.vastgoedkennis.nl). De volgende kaders geven een indruk van wat er zoal speelt in 
de praktijk.  
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b. Corporate Real Estate Management 
Corporate Real Estate Management (CREM) heeft betrekking op het managen van 
ondernemingsvastgoed (banken, verzekeringsbedrijven, vastgoedbedrijven). Centraal staat 
de afstemming tussen het aanbod aan huisvesting en de continu veranderende vraag van 
private organisaties in hun rol als (eigenaar-)gebruiker van vastgoed. Het ontwikkelen en 
beheren van hun vastgoed vindt soms plaats door een eigen CRE-afdeling, maar wordt ook 
vaak uitbesteed aan derden ('outsourcing'), bijvoorbeeld huisvestingsadviesbureaus. Naast 
financieel-economische factoren spelen vooral de functionaliteit en het afstemmen van 
vastgoed op de algemene strategie van de organisatie een belangrijke rol. Vastgoed is in 
deze optiek niet alleen een asset, maar ook een facility. De focus ligt op vastgoed als 
productiemiddel. Joroff et al (1993) spreken van vastgoed als de "fifth resource" naast de 
vier andere bedrijfsmiddelen: kapitaal, personeel, informatie en technologie. Het gaat hier 
dus om vastgoed als  van het primaire proces van een organisatie (zie ook 
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hoofdstuk 10 over vastgoed en prestaties van organisaties). Gebouwen en terreinen dienen 
de primaire processen van een onderneming optimaal te ondersteunen Het verwerven 
(aankoop, huur of nieuwbouw), gebruiken en beheren van vastgoed is voor eigen gebruik. 
Hoewel rekening moet worden gehouden met eventuele verhuur of verkoop aan derden in 
de toekomst, is marktconformiteit hier doorgaans van minder groot belang. Dit in 
tegenstelling tot het ontwikkelen en beheren van vastgoed   door 
projectontwikkelaars. Voor hen is de marktvraag uitgangspunt. Door projectontwikkelaars 
wordt doorgaans gebouwd voor een onbekende gebruiker. Marktconformiteit is dan erg 
belangrijk. 

De focus op het ondersteunen van het primaire proces is expliciet terug te vinden in de 
definitie van De Jonge (2000): 
 

 
Ook bij Krumm (1998) komen we dit doel expliciet tegen. Hij definieert Corporate Real 
Estate Management ofwel het managen van ondernemingsvastgoed als "het vakgebied dat 
zich bezig houdt met het aankopen, plannen, beheren en afstoten van 
ondernemingsvastgoed, met als doel een bijdrage te leveren aan het resultaat van de 
onderneming". Onderstaande tekstkaders bevatten voorbeelden van ondernemingen die 
hun vastgoedvoorraad aanpassen of vergroten om nieuwe bedrijfsprocessen te huisvesten 
of om in te spelen op veranderende doelstellingen of behoeften. 
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c. Public Real Estate Management 
Public Real Estate Management (PREM) is het managen van vastgoed voor de rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en andere publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen 
voor de ministeries, provinciehuizen, belastingkantoren, rechtbanken, stadhuizen en 
onderwijsgebouwen. De Rijksgebouwendienst beheert het vastgoed van het Rijk. Met een 
portefeuille van ongeveer 6 miljoen m2 bruto vloeroppervlak is zij een van de grootste 
huisvesters in Nederland. Naast het ontwikkelen en beheren van huisvesting wordt de 
Rijksgebouwendienst ook geacht bij te dragen aan het realiseren van 
regeringsdoelstellingen (maatschappelijke baten). Zo worden vanuit zorgvuldig milieubeheer 
hoge eisen gesteld aan duurzaam bouwen en wordt geprobeerd de automobiliteit terug te 
dringen door waar mogelijk te kiezen voor stationslocaties.  
 
In het proefschrift van Pity van der Schaaf (2002) over Public Real Estate management 
wordt PREM als volgt gedefinieerd: 
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5.6 Vastgoedmanagement vanuit locatieperspectief 

Vastgoedmanagement kan betrekking hebben op een enkelvoudige locatie, bijvoorbeeld als 
het gaat om het ontwikkelen of beheren van een enkel gebouw of gebouwencomplex, maar 
ook op locaties van forse omvang, zoals een stationslocatie. In dat geval zijn er vrijwel altijd 
verschillende eigenaren bij betrokken, publiek en privaat, en ook meerdere functies. Dat 
geldt nog sterker voor vastgoedmanagement van complete gebieden, zoals binnenstedelijke 
herstructurering, of vastgoedmanagement op stadsniveau, bijvoorbeeld in het kader van 
een stedelijk structuurplan. Vastgoedmanagement op stedelijk niveau wordt ook wel 

 genoemd. De betrokken actoren hebben vaak zowel baten als lasten van 
veranderingen in de voorraad. Afhankelijk van de mate waarin de bestaande situatie is 
afgestemd op de huidige eisen, wensen en ontwikkelingen, ligt de focus op instandhouding 
en beheer of op (her)ontwikkeling. Bij een zwaar accent op (her)ontwikkeling en nieuwbouw 
spreken we van of . Ook hier geldt dat de 
afstemming tussen behoeften en voorraad centraal staat. Het grote aantal betrokken 
actoren en de complexiteit van de ingrepen stellen hoge eisen aan de organisatie van 
stedelijke (her)ontwikkelingsprocessen. 
 
Een opkomend fenomeen binnen urban development is , 
zowel van bestaande gebieden zoals historische binnensteden, voormalige havengebieden 
en verouderde bedrijventerreinen, als van nieuwe gebieden, bijvoorbeeld VINEX-wijken. De 
term integraal verwijst naar de noodzaak van afstemming van ontwikkelingen op 
verschillende schaalniveaus, van de verschillende fasen in een ontwikkelingstraject 
(initiatief, planvorming, locatieontwikkeling, vastgoedontwikkeling, exploitatie, beheer, 
herontwikkeling), en van verschillende functies, beleidssectoren en vakgebieden. 
Functionaliteit, architectonische kwaliteit en waardeontwikkeling van vastgoed worden in 
sterke mate bepaald door de relatie met de directe omgeving. Vastgoedbeheer vindt 
daarom in toenemende mate plaats in directe samenhang met het integraal beheer van 
stedelijke gebieden en urban management. Publiek private samenwerking is vaak een 
voorwaarde.  
 
Vastgoedontwikkeling op een hoger schaalniveau vraagt om een nieuw type ontwikkelaar 
die een integrale aanpak nastreeft, zich bewust is van de samenhang tussen 
fysiekruimtelijke, economische en sociaal-culturele aspecten, en oog heeft voor de effecten 
in stedelijk perspectief. Het vermogen tot integreren van uiteenlopende kennis en 
vaardigheden en het strategisch en procesgericht handelen staat hier centraal. Vanwege de 
maatschappelijke urgentie en de nieuwe wetenschappelijke uitdagingen is binnen het 
domein Vastgoedmanagement van de afdeling Real Estate & Housing een onderzoeksteam 
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Integrale Gebiedsontwikkeling (IGO) ingesteld. Deze groep werkt gezamenlijk en 
interdisciplinair aan theorievorming en instrumentontwikkeling (zie bijlage 2). Studies naar 
grondbeleid en grondexploitatie vormen hierin een belangrijke schakel (Wigmans, 2003). 
Een recente publicatie is het boek , waarin het stationsgebied 
's Hertogenbosch vanuit verschillende invalshoeken word belicht (Bruil e.a., 2003).  
 
De volgende kaders geven een indruk van een viertal vormen van voorraadmutaties: 
a. Binnenstedelijke herstructurering 
b. Herstructurering van voormalige haven- en industriegebieden en bedrijventerreinen 
c. Herontwikkeling van stationslocaties 
d. Stedelijke uitbreiding 
 

a. Binnenstedelijke herstructurering 
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b. Herontwikkeling van voormalige havengebieden en bedrijventerreinen

 
 

,

,
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c. Herontwikkeling stationslocaties 
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d. Stedelijke uitbreiding 

 

 
 

5.7 Vastgoedmanagement vanuit functieperspectief 

Vastgoedmanagement kan betrekking hebben op één functie of op verschillende functies, 
binnen één gebouw of verspreid over een voorraad gebouwen en meerdere locaties. 
Voorbeelden van vastgoedmanagement binnen één functiecategorie zijn het managen van 
de kantorenvoorraad, de winkelvoorraad en de voorraad universiteitsgebouwen. Een 
voorraad gebouwen met dezelfde functie kan betrekking hebben op één eigenaar, 
bijvoorbeeld alle winkels van Ahold, en één locatie, bijvoorbeeld alle onderwijsgebouwen in 
Delft Zuid. Maar meestal is sprake van verschillende eigenaren en meerdere locaties. 
Voorraden worden primair gestuurd vanuit een eigenaars- of locatieperspectief en niet 
zozeer vanuit een functieperspectief. Toch is het beschouwen van voorraden naar functie 
van grote betekenis. Het genereert vraag- en aanbodinformatie over bijvoorbeeld de 
kantorenmarkt, winkelmarkt, woningmarkt etc.. Deze informatie is onontbeerlijk om goede 
beslissingen te kunnen nemen over ingrepen in voorraden van eigenaren en/of voorraden 
binnen bepaalde gebieden. De volgende kaders geven weer enkele praktijkvoorbeelden. 
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5.8 REM, FM en CIRM 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van belangrijke functies en actoren op het terrein 
van vastgoedmanagement of Real Estate Management. De laatste jaren zien we dat met 
name bij eigenaar-gebruikers vastgoedmanagement en facility management dichter naar 
elkaar toe groeien en vaak door één facilitaire dienst worden uitgevoerd. In deze voorlaatste 
paragraaf zullen we beide vakgebieden ten opzichte van elkaar trachten te positioneren.  
 
In brede zin omvat alle activiteiten die nodig zijn om het proces van 
initiëren, ontwikkelen, uitvoeren en beheren van bouwkundige werken in goede banen te 
leiden. In engere zin ligt de focus primair op vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer en 
valt het managen van het feitelijke bouwproces onder . Door facility 
managers wordt vastgoed opgevat als één van de vele bedrijfsmiddelen, naast 
werkplekinrichting, diensten, informatie en communicatie technologie, human resources en 
financiën (Maas en Pleunis, 2001; NEN 2748, 2002). Het integraal aansturen hiervan wordt 
ook wel  genoemd, in het Engels: 

.  
 
 

 
 
 
 

 

 richt de focus primair op huisvesting, services en middelen en is 
daarmee een onderdeel van CIRM. De Association for Facilities Managers (AFM) in Groot 
Brittannië - een van de 'chapters' van de International Facility Management Association 
(IFMA) - definieert FM als volgt: "Facility management in its widest and truest sense 
concerns itself not merely with the management of premises, but with the services, people, 
and facilities those buildings contain. It is a concern that runs from the initial design of the 
buildings to day-to-day maintenance, and has as its constant aim the use of manpower, 
energy and related resources as intelligently and cost effectively as possible".  

CIRM: Integraal bedrijfsmiddelenmanagement
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NEN 2748 definieert facility management als het tot stand brengen en sturen van het 
facilitair proces i.c. alle activiteiten, diensten en middelen die nodig zijn voor 1) huisvesting 
(onderhoud, renovaties e.d.); 2) diensten en middelen (schoonmaak, catering, inrichting, 
kantoorartikelen e.d.); 3) informatie en communicatie; 4) externe voorzieningen (verblijf 
extern, inrichting thuiswerkplek, facilitair vervoer e.d.); en 5) facility management (milieu, 
arbo, kwaliteit e.d.).  Regterschot (1989) definieert facility management als "het integraal 
managen (plannen en bewaken) en realiseren van de huisvesting, de services en de 
middelen die moeten bijdragen aan een effectieve, efficiënte, flexibele en creatieve 
verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende omgeving".  
 
Huisvesting, diensten en middelen zijn hier de drie hoofdgroepen waaronder een grote 
verscheidenheid aan faciliteiten vallen. Onder faciliteiten wordt het samenspel van fysieke 
condities verstaan, die het een organisatie mogelijk maken haar werkzaamheden uit te 
voeren. Volgens al deze definities valt huisvestingsmanagement dus onder FM en FM weer 
onder CIRM.  Krumm et al (2000) zien dit anders en positioneren Corporate Real Estate 
Management, (CREM) en Public Real Estate Management (PREM) als verbindende schakel 
tussen facility management, algemeen management, asset management en 
kostenbewaking. In hun optiek is CREM dus een onderdeel van FM, en niet andersom. Zij 
plaatsen CREM (en PREM) aan de vraagzijde en REM aan de aanbodzijde. In schema: 
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5.9 Conclusie  

In essentie is vastgoedmanagement het aansturen van de afstemming tussen vraag en 
aanbod, inhoudelijk (product) en organisatorisch (proces). Ingrepen in de vrij statische 
vastgoedvoorraad moeten er voor zorgen dat gebouwen en buitenruimten voldoen aan de 
veranderende behoeften in de samenleving als geheel, van organisaties en van (groepen) 
individuen. Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat er veel functies en actoren bij zijn 
betrokken, met grote verschillen in belangen, doelstellingen, invloed, kennis en macht. 
Vastgoedmanagement is besproken vanuit drie invalshoeken: de eigenaar, locatie en functie 
(figuur 59). Afhankelijk van het type eigenaar zijn twee vormen van vastgoedmanagement 
onderscheiden: a) vastgoedmanagement door beleggers: portfolio management, en b) 
vastgoedmanagement door eigenaar-gebruikers: Corporate Real Estate Management 
(privaat) en Public Real Estate Management (publiek).  

CREM REM
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naar locatie

naar functie

naar eigenaar

Real Estate Management

portfolio management

public real estate
management (PREM)

corporate real estate
management (CREM)

urban management

urban (re-)development

office market retail market

leisure market housing market

 

 
Vanuit locatieperspectief kan vastgoedmanagement betrekking hebben op één locatie of op 
meerdere locaties en variëren van een beperkte opvang (bijvoorbeeld één gebouw) tot 
grote omvang (een heel gebied). Afhankelijk van de mutatiegraad van de opgave is 
onderscheid gemaakt in urban management (accent op beheer) en urban re-development 
(accent op verandering). Het bestuderen van vastgoedmarkten met dezelfde functie, zoals 
trends in de woningmarkt, de kantorenmarkt of de markt van leusure en retail, kan 
belangrijke informatie opleveren ter ondersteuning van vastgoedbeslissingen, zowel vanuit 
eigenaarperspectief als vanuit locatieperspectief. Informatie over de toekomstige behoefte is 
essentieel om strategisch te kunnen handelen bij huidige beslissingen over vastgoed. 
Scenario's voor de toekomstige behoefte vormen een belangrijk kader voor de ingrepen van 
nu. Hoewel er altijd primair vanuit één perspectief wordt gemanaged, is bij elke 
vastgoedopgave informatie vanuit álle perspectieven van belang, in verschillende 
verhoudingen. Voor bijvoorbeeld het managen van de Haagse kantorenvoorraad van KPN is 
niet alleen informatie nodig over KPN en de veranderende behoefte aan ruimte 
(eigenaarperspectief), maar ook over het Binckhorstgebied waar de Haagse KPN-gebouwen 
zijn geconcentreerd (locatieperspectief) en over de landelijke en regionale kantorenmarkt 
(functieperspectief). 
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Begrippenlijst 

Actor persoon of partij die betrokken is in een project of proces 

Belegger organisatie of particulier die geld investeert in producten of 
diensten om een bepaald rendement te halen tegen een 
verantwoord risico 

Corporate Real Estate Management 
(CREM) 

vastgoedmanagement door of in opdracht van private 
organisaties; aankopen, plannen, beheren en afstoten van 
ondernemingsvastgoed; afstemmen van de portfolio en 
facilitaire diensten op de behoeften van de core business van 
een onderneming 

Diversificatie spreiding van beleggingen (en risico) over verschillende 
categorieën  

Eigenaarperspectief vastgoedmanagement beschouwd vanuit de eigenaar-
gebruiker 

Facility management tot stand brengen en sturen van het facilitaire proces; 
management van huisvesting, services en middelen;  

Functie  samenhangend geheel van activiteiten 
Functieperspectief vastgoedmanagement beschouwd vanuit de te huisvesten 

functie(s) 

Haalbaarheid  positief verschil tussen opbrengsten en kosten, in geld, 
inkomensvorming, inkomensbesteding en inkomensverdeling 

Haalbaarheid  positief verschil tussen inkomsten en uitgaven in geld 

Haalbaarheid  maatschappelijk draagvlak 

Integraal bedrijfsmiddelen-
management (CIRM) 

integraal aansturen van vastgoed en andere faciliteiten, 
diensten, ICT, human resources en finaniën 

Krachenveld-analyse analyse van de motieven, macht, randvoorwaarden etc. van 
betrokken actoren 

Locatieperspectief vastgoedmanagement onderscheiden naar één of meerdere 
locaties 

Obligaties staatsleningen 
Portfolio management vastgoedmanagement door beleggers 

Privaat / privaatrechtelijk betrekking hebbende op private partijen (particuliere 
organisaties en bedrijven) 

Public Real Estate Management 
(PREM) 

vastgoedmanagement door of in opdracht van publieke 
organisaties (verkorte definitie); 

Publiek / publiekrechtelijk betrekking hebbend op het publieke domein (rijksoverheid, 
provincie, gemeente) 

Stakeholder belanghebbende in een gemeenschappelijk project of proces 
Vastgoedmanagement alle activiteiten die nodig zijn om het proces van initiëren, 

ontwikkelen, uitvoeren en beheren van bouwkundige werken 
in goede banen te leiden 
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Vragen 
1. Wat is een stakeholder? 
2. Wat is het verschil tussen een actor en een stakeholder? 
3. Wat wordt verstaan onder een functie in het bouwproces? Geef enkele voorbeelden van 

veelvoorkomende functies plus een korte omschrijving per functie. 
4. Geef enkele voorbeelden van actoren met meerdere functies. 
5. Geef enkele voorbeelden van functies met meerdere actoren. 
6. Vul de functies-actoren matrix (figuur 52) in voor een vastgoedopgave naar keuze. 
7. Vul een invloed-belang matrix (figuur 53) in voor een vastgoedopgave naar keuze. 
8. Wat is een krachtenveld-analyse? Hoe zou een dergelijke analyse er uit kunnen zien 

voor een concrete bouwopgave? Geef een voorbeeld. 
9. Wat is het verschil tussen financiële en economische haalbaarheid? 
10. Wat is Corporate Real Estate management? Waarin verschilt dit van Public Real Estate 

Management? 
11. Wat verstaan we onder portfoliomanagement? 
12. Wat heeft het grootste risico: beleggen in vastgoed, obligaties of aandelen? 
13. Geef een voorbeeld van stedelijke herstructurering. 
14. Wat is het verschil tussen vastgoedmanagement en facilitymanagement? 
15. Wat verstaan we onder integraal bedrijfsmiddelenmanagement? 
 


