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Ten geleide

Onze leden, facility managers en corporate real estate managers, zijn
samen verantwoordelijk voor het huisvesten van organisaties. Huisvesting
is zowel een verzameling vastgoed als een complexe facility. Deze twee
invalshoeken geven samen een compleet zicht op de uitdagende huisvestingsvraagstukken die de corporate real estate manager en de facility
manager in de praktijk dagelijks tegenkomen.
In toenemende mate wordt het belang van het bedrijfsmiddel huisvesting
door het topmanagement erkend vanwege de toegevoegde waarde in relatie
tot onder meer de strategische koers, de corporate identity, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de concurrentiepositie in the ‘war for
talent’. Daarnaast groeit het besef dat aan huisvesting grote kosten en
risico’s zijn verbonden. Door deze ontwikkelingen neemt de complexiteit en
integraliteit van de huisvestingsvraagstukken toe. Dit vraagt om professionalisering van het vakgebied, één van de speerpunten van onze beide
verenigingen.
Professionalisering van het vakgebied valt of staat met goed opgeleide professionals, bij voorkeur met een brede blik op huisvesting en gericht op
samenwerking tussen verschillende vakdisciplines. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit boek daar een bijdrage aan zal leveren. Wij wensen u veel plezier bij
het lezen en vooral bij het in de praktijk toepassen van de kennis die in dit
boek is samengebracht.
Wim Ledder
voorzitter FMN
(www.fmn.nl)

Jan Bessels
voorzitter CREME
(www.cremexec.nl)
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Woord vooraf

Met dit boek over huisvestingsmanagement willen wij op drie manieren een
brug slaan: tussen de vakgebieden corporate real estate management en
facility management, tussen theorie en praktijk, en tussen onderzoek en
onderwijs. We hebben inzichten, modellen, instrumenten en praktijkvoorbeelden uit de twee vakgebieden met elkaar verbonden om daarmee bouwstenen aan te reiken voor integraal huisvestingsmanagement. Het perspectief van de organisatie die (als huurder of eigenaar) gebruikmaakt van
huisvesting, staat daarbij centraal.
Bij het schrijven hebben wij ons primair gericht op studenten die zich voorbereiden op een carrière als huisvestingsprofessional. Zij volgen bijvoorbeeld een hbo-opleiding Facility Management of Vastgoed & Makelaardij of
zij specialiseren zich in corporate real estate management binnen een
bachelor- of masteropleiding. Het boek heeft naar ons idee ook waarde
voor de huisvestingsprofessional die in de praktijk werkzaam is, omdat het
handvatten biedt voor verdere professionalisering.
Dit boek is het product van een intensief samenwerkingsverband. Als
auteurs, met elk een eigen invalshoek en expertisegebied, hebben we
intensieve gesprekken gevoerd – digitaal (any time, anywhere) en face-toface – en ons een aantal dagen teruggetrokken in een huisje in Garnwerd
om een heldere structuur te bedenken en daarbinnen recht te doen aan de
verschillende onderdelen van het vakgebied. Dit was ons niet gelukt zonder
de constructieve ideeën en kritische commentaren van de leden van de
redactieadviescommissie. Ook Noordhoff Uitgevers heeft, als bewaker van
het proces en als expert op het gebied van onderwijsmateriaal, een cruciale
bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het eindresultaat.
Behalve dit boek heeft deze samenwerking veel plezierige contacten en
waardevolle kennis opgeleverd; een ervaring waar we met veel voldoening
op terugkijken. Wij willen graag al onze partners hartelijk bedanken: de coauteurs, de leden van de redactieadviescommissie en Marieke Gierveld en
haar collega’s van Noordhoff Uitgevers. Wij willen ook graag een aantal
experts bedanken voor hun bijdragen aan specifieke onderdelen van het
boek: André Heezen (bedrijfseconomische aspecten), Philip Koppels (vastgoedeconomische aspecten) en Jan Ekke de Vries (business case management). Daarnaast danken we degenen die hun medewerking hebben verleend aan de praktijkvoorbeelden. Onze gezinnen bedanken wij voor hun
steun en de ruimte om voldoende tijd aan het schrijven van dit boek te kunnen besteden.
Jan Gerard Hoendervanger
Theo van der Voordt
Jaap Wijnja
Groningen /Delft, april 2012
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Inleiding

Wat staat de professional te doen, die (mede) verantwoordelijk is voor de
huisvesting van een organisatie? Hoe vertaalt hij de strategie van de organisatie in een huisvestingsstrategie die toegevoegde waarde oplevert en
bovendien zorgt voor een duurzaam evenwicht tussen de dynamische vraag
en het statische aanbod? Wat is er nodig om de prestaties van de huisvesting continu te monitoren, in stand te houden en te optimaliseren? Hoe kan
hij ingrijpende huisvestingsoperaties initiëren en (bij)sturen? Hoe creëert hij
een huisvestingsorganisatie die berekend is op al deze taken?
Allemaal vragen waar de huisvestingsmanager zich dagelijks voor gesteld
ziet. Zijn scope omvat daarbij veel meer dan alleen gebouwen. Het gaat om
goed doordachte locatiekeuzes, periodieke analyses van de vastgoedportefeuille en strategisch huisvestingsbeleid. Maar ook om een optimale
indeling en inrichting van ruimten, heldere afspraken over het gebruik en
adequate facilitaire middelen en diensten die ervoor zorgen dat gebouwen
geschikt zijn (gebruikswaarde) en als prettig worden ervaren (belevingswaarde), nu en in de toekomst (toekomstwaarde). Omdat huisvesting soms
forse investeringen vereist en substantiële exploitatielasten met zich meebrengt, is aandacht voor kosten, risico’s en de wijze van financieren ook van
groot belang. Integraal huisvestingsmanagement besteedt aandacht aan al
deze aspecten, die gezamenlijk bepalen welke prestaties de huisvesting
levert. Waar deze prestaties bijdragen aan strategische organisatiedoelen,
ontstaat toegevoegde waarde voor de organisatie.
Huisvesting vormt dus een veelomvattende managementopgave. Daarom
begint dit boek met een beschrijving van het totale speelveld, waarbij duidelijk wordt wat het vakgebied huisvestingsmanagement inhoudt en waar de
belangrijkste uitdagingen voor de huisvestingsmanager liggen. In het
tweede deel van het boek komt het ontwikkelen van de huisvestingsstrategie aan bod, met aandacht voor vraaganalyse, aanbodanalyse en het
afstemmen van vraag en aanbod. Het implementeren van de huisvestingsstrategie door muteren en exploiteren van de huisvesting is gericht op het
verbeteren en in stand houden van huisvestingsprestaties. Exploiteren en
muteren staan centraal in deel 3. In het laatste deel wordt ten slotte
ingegaan op het organisatorisch vormgeven van het huisvestingsmanagement binnen de organisatie.
Aanvullende informatie, zoals praktijkvoorbeelden, artikelen, checklists en
verwijzingen naar literatuur, opleidingen en vakorganisaties, is te vinden op
de bijbehorende website: www.huisvestingsmanagement.noordhoff.nl.
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We hebben de opzet van het boek gevisualiseerd in een model, waarin de
drie hoofdelementen van huisvestingsmanagement zichtbaar zijn gemaakt:
richten (strategie ontwikkelen, plannen maken), verrichten (uitvoeren van
taken in het kader van muteren en exploiteren) en inrichten (organisatorisch vormgeven van huisvestingsmanagement).

Vraag analyseren

Aanbod analyseren

Managen:
richten
inrichten
verrichten

Muteren

Exploiteren

