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Thema REAL ESTATE

Er zijn veel voordelen te bedenken om over te gaan 
tot het uitbesteden van de huisvestingsmanagementac-
tiviteiten. In bijna de helft van de gevallen zal kosten-
besparing een veel gehoord argument zijn. Daarnaast 
het verhogen van de focus op strategische doelen, het 
flexibiliseren van de kostenstructuur en de toegang 
tot expertise. Maar door het binnenhalen van een 
gespecialiseerde dienstverlener, zorgt u er ook voor 
dat u uw investeringen (in de eigen organisatie) kunt 
beperken, kwaliteit kunt verhogen en zelfs innovatie 
kunt stimuleren (figuur 1). 
Evengoed zijn er risico’s te bedenken: het gevoel 
controle te verliezen, verlies van specifieke organisa-
tiekennis en het ontbreken van de loyaliteit en het 
vertrouwde van de eigen medewerkers. 
Het outsourcen van huisvestingsmanagement wijkt 
op een aantal zaken af van het uitbesteden van de 
meeste andere diensten. Vastgoed is vaak een essen-
tieel onderdeel van de bedrijfsvoering of het product 
zelf en het vastgoed is een heterogeen goed dat zich 
bevindt op een niet-transparante markt. Tegelijkertijd 
is het een van de grootste kostenposten voor een or-
ganisatie. Een voordeel van deze specifieke outsour-
cing is dat men via de externe partij inzicht krijgt in 
de ondoorzichtige markt en de specifieke kansen die 
dat biedt. Vanuit de interne organisatie is dat praktisch 
onmogelijk.
Daarnaast zullen veel huisvestingsmanagers herken-
nen dat aandacht wordt opgeëist door dagelijkse 
operationele aangelegenheden, waardoor de strategi-
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In de huidige recessie vragen veel organisaties zich af: Wat is onze  

kerntaak? En: Welke zaken kunnen extern – en daarmee wellicht efficiën-

ter – worden uitgevoerd? Beveiliging, schoonmaak en ICT zijn bekende 

voorbeelden, maar waarom niet de zorg voor het vastgoed – de huisves-

tingsorganisatie – uitbesteden?
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sche doelen op de achtergrond raakt. Outsourcing is 
de uitgelezen kans om de handen vrij te maken voor 
het ‘belangrijke werk’.

Doel outsourcen
Wat is uw motief om over te gaan tot outsourcing? 
Allereerst is het van belang om duidelijk het doel voor 
ogen te hebben. Wat wilt u precies met het uitbesteden 
bereiken? Op welke manier moeten de prestaties van 
de dienstverlener aan de organisatiedoelstellingen 
bijdragen? Het scheppen van de juiste verwachting is 
niet alleen relevant voor de latere relatie tussen dienst-
verlener en klant, maar ook voor die van de stakehol-
ders binnen de eigen organisatie. Bovendien zal het 
u helpen bij het juist structureren van de uitvraag.
Operationele taken zijn doorgaans goed uit te beste-
den, doordat deze processen en taken vrij concreet 
en herkenbaar zijn. Op tactisch- en strategisch niveau 
ligt dat genuanceerder: immers, het gaat om het 
vertalen van strategische organisatiedoelstellingen via 
werkverdeling en prioritering naar werkorders en vice 
versa (tabel 1). De processen die hieraan ten grondslag 
liggen, dienen goed vastgelegd te worden: Wie beslist 
waarover en wie is betrokken? Pas als deze rollen en 
verantwoordelijkheden goed in kaart zijn gebracht, 
is duidelijk welke delen kunnen worden uitbesteed 
en welke delen in huis blijven.
Een aantal taken ligt niet voor de hand liggen om uit 
te besteden: intern stakeholdermanagement en het 
nemen van strategische huisvestingsbeslissingen zul-
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verzorgingsgebieden, et cetera. 
Overwegingen die men moet maken ten aanzien van 
de ICT zijn:
• Hoe uitgebreid moet een systeem zijn, variërend 

van Excel tot FMIS?
• Willen we een apart ICT-systeem van de dienstver-

lener of willen wij werken met een eigen systeem?
• In welke mate is integratie/aansluiting met eigen 

systemen noodzakelijk?
• Welke uitwisselingsmogelijkheden zijn er met de 

dienstverlener?
• Wie is eigenaar van het systeem en de data? En hoe 

wordt dat na afloop van de opdracht overgedragen?

Goede communicatie
Wanneer het huisvestingsmanagement anders wordt 
georganiseerd en een externe dienstverlener binnen 
wordt gehaald, is het belangrijk dat de eigen organi-
satie daarover goed wordt geïnformeerd - zowel voor, 
tijdens, als na de aanbesteding:
• maak en stakeholderanalyse
• beoordeel de impact op de positie en functie inhoud 

van medewerkers
• manage de verwachtingen en communicatie
• verkoop de boodschap intern en herhaal dit  

regelmatig

Diversiteit aan dienstverleners
Er zijn diverse marktpartijen van uiteenlopende 
achtergrond die zich richten op deze dienst voor ge-
bruikers: propertymanagers, makelaars, total-facility-
managementproviders (TFM), accountants en ma-
nagementconsultants. De diverse partijen hebben 
variërende kennis van vastgoed, de vastgoedmarkt 
en/of het primaire proces.
Propertymanagers zijn behendig in het vastgoed-
technisch op orde houden van een portefeuille, maar 
ontbreekt het aan kennis over het primaire proces, 
wat ook over makelaars gezegd kan worden. 
TFM’ers, accountants en consultants kennen wellicht 
het primaire proces beter, maar missen vaak de 
kennis van de markt of de vastgoedexpertise. Uit-
eindelijk wil je geen dienstverlener die meer oog 
heeft voor de vastgoeddeals, dan voor het primaire 
proces – of één die onvoldoende kennis heeft van 
de vastgoedmarkt en daardoor de kansen op papier 
niet in de praktijk kan waarmaken. De keuze aan 
welke dienstverlener het huisvestingsmanagement 
het beste kan worden toevertrouwd, hangt dus af 
van het belang van de verschillende competenties 
in het totale resultaat. fmi

len bijvoorbeeld voorbehouden blijven aan een in-
terne (huisvestings)manager.
Hoe zorg je er als opdrachtgever voor dat de externe 
partij de juiste keuzes maakt op het gebied van vast-
goed en beheer? Dat hang grotendeels af van (a) het 
formuleren van de juiste service level agreements (b) 
het vastleggen van een verantwoordelijkheidsschema 
en (c) het vastleggen hoe de prestaties van de dienst-
verlener worden beoordeeld (kpi’s). De wijze waarop 
de combinatie van deze drie elementen worden uit-
gewerkt, bepaalt de mate van handelingsvrijheid van 
de dienstverlener om tot de gewenste resultaten te 
komen en de mate van betrokkenheid daarin van de 
opdrachtgever.

Aanbestedingsstrategie
Bij het aanbesteden van diensten doet zich de vraag 
voor of u alles aan één partij wilt overlaten, of dat u 
met meerdere partijen wilt werken. Het voordeel van 
één partij is dat u niet zelf voor de onderlinge afstem-
ming hoeft zorg te dragen en slechts eenmaal afspra-
ken hoeft te maken over prijs en prestatie. Maar als 
het gaat om diensten zoals vastgoedtransacties, kan 
het wenselijk zijn om de vrijheid van keuze te behou-
den: niet elke dienstverlener heeft op elke plaats de 
beste teams, of is helemaal niet in een bepaalde markt 
aanwezig. Het dilemma doet zich voor of je dan kiest 
voor best in class, en per individueel geval diensten 
wilt outtasken; of dat je kiest voor een dienstverlener 
die alles aanbiedt – op de koop toenemend dat deze 
niet altijd en overal de beste is. 
Een opkomend alternatief is de integrator, een regis-
serende provider die gebruik maakt van externe 
best-in-class-expertise en tegelijkertijd in staat is om 

te zorgen voor consistentie, integratie en uniforme 
rapportage.
De tijd die gemoeid is het hele uitbestedingstraject 
kan sterk variëren, afhankelijk van of gekozen strate-
gie, scope, geografie en/of (interne) processen goed 
in kaart zijn gebracht. Voor een Nederlandse organi-
satie met een eenvoudige scope kan dit binnen en-
kele maanden gereed zijn. Voor een multinational kan 
dit makkelijk anderhalf jaar in beslag nemen, inclusief 
voorbereiding en implementatie. Externe ondersteu-
ning is raadzaam als de organisatie hier nog geen 
ervaring mee heeft.

Resultaten en beloningsstructuur
Een onderdeel dat niet altijd eenvoudig is, is het af-
spreken van duidelijke resultaten en bijbehorende 
beloning, zonder dat dit tot ongewenst gedrag leidt 
of eenzijdige optimalisatie. Afrekenmethodes op 
basis van procentuele courtages, of op basis van aan-
deel in de (financiële) onderhandelingsresultaten, 
kunnen zelfs leiden tot een belangenconflict met de 
eigen dienstverlener.
Vertaal de belangrijkste doelstellingen in duidelijke 
prestatie-eisen (key performace indicatoren). Bijvoor-
beeld een bepaalde besparingsdoelstelling, kwaliteits-
verbetering, gebruikerstevredenheid, energiereductie, 
et cetera. Het resultaat kan een basis zijn voor de 
(bonus)vergoeding. Om te zorgen dat de dienstver-
lener deelgenoot wordt van de opgave, is het belang-
rijk de belangen volledig in lijn te brengen.

Kwaliteit en dekking
Er zijn vrijwel geen marktpartijen die binnen de be-
oogde geografie op iedere plaats volledige en hoog-
waardige dienstverlening kunnen bieden, in combi-
natie met andere benodigde vaardigheden. De vraag 
is dan ook welke competenties nodig zijn om tot de 
gewenste resultaten te komen.
• Waar dient de dienstverlener gevestigd te zijn (markt-

kennis, relatie met eigen vestigingen, netwerk)?
• Welke expertises zijn binnen het bedrijf aanwezig 

(management, consultancy, waarderen, makelen, 
techniek, duurzaamheid, het nieuwe werken)?

• Welke personen zullen uiteindelijk worden ingescha-
keld bij de uitvoering en welke ervaring hebben zij?

• Hoe vult de dienstverlener eventuele witte vlekken 
en kennishiaten in?

Technologie en informatievoorziening
De informatievoorziening is van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat operationele data op bruikbare 
wijze vertaald kunnen worden naar managementin-
formatie. Niet alleen vastgoeddata, maar ook organi-
satiegegevens over gebruik zijn van belang voor goed 
huisvestingsmanagement. Denk daarbij aan aantal 
werkplekken per fte, benuttingsgraden van werkplek-
ken, gebruik van parkeerplaatsen, energieverbruik, 

Geschikt voor uitbesteding

Niveau Activiteiten

Strategisch opstellen huisvestingsbeleidsplan

Tactisch opstellen en bewaken overall projectenplanning

benchmarking van kpi’s

portefeuille management (inzicht in vraag/aanbod)

opzetten informatiesysteem en genereren van managementinformatie.

uitvoeren huisvestingsanalyse

uitvoeren haalbaarheidsstudies voor projecten

gebruikersoverleg/relatiebeheer

coördinatie onderhoud en beheer

Operationeel verwerven en afstoten van huisvesting.

projectmanagement nieuwbouw/renovatie/aanpassingen/verbouwingen

data beheren t.b.v. informatiesysteem 

contractbeheer

financiële huuradministratie

servicekosten audits

WOZ-bezwaarschriften

> Succesfactoren:
• Beschrijf het doel van de uitbesteding, breng uw processen, rollen en verantwoordelijkheden in 

kaart. Bedenk over welke kerncompetenties uw dienstverlener dient te beschikken. Communiceer 
hierover binnen de eigen organisatie.

• Benoem een beknopt aantal objectieve beoordelingscriteria waaraan u de uitvoering gaat 
toetsen. Liefst direct gerelateerd aan de specifieke organisatiedoelstellingen.

• Inventariseer de diverse dienstverleners en houd open interviews, voordat u een aanbesteding opstart. 
Het geeft u inzicht in de mogelijke oplossingen die geleverd kunnen worden en de geschiktheid van de 
verschillende partijen – al dan niet op deelgebieden. Het kan u op andere ideeën brengen.

• Vraag collega-organisaties die ervaring hebben met uitbesteden naar hun ervaringen en verwerk 
deze ervaringen in het proces.

• Denk na over de eisen van het ICT-systeem en de betrouwbaarheid: vastgoeddata zijn een 
belangrijke bron voor het leveren van betrouwbare managementinformatie.

• Zorg voor afdoende waarborgen bij uw dienstverlener om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te 
beschermen en geheimhouding te kunnen garanderen.

• Stel de belangen van de uitbestedende dienst en de dienstverlener gelijk bij het opstellen van het 
contract en de honorering. Voorkom belangenconflicten.

• Zorg dat de dienstverlener de juiste balans heeft tussen kennis van vastgoed, de markt en het 
primaire proces.

• Behoud interne expertise om als intelligent client te kunnen acteren en kritische vragen te kunnen 
stellen bij de uitvoering. Een interne huisvestingsmanager moet als regisseur van voldoende 
kaliber zijn om de toegenomen span of control te beheersen. Contractmanagement van een 
outsourcingpartner vraagt tijd en specifieke vaardigheid.

• Vanaf de ondertekening van het uitbestedingscontract komt de moeilijkste fase: de 
implementatie. Dit is een change-managementproces, waar door partijen substantieel tijd en 
aandacht aan moet worden besteed om het potentieel te kunnen verzilveren.

Innovatie

Verhogen omzet
Verhogen kwaliteit

Beperken investeringen

Toegang tot expertise
Variabele kostenstructuur
Verbeterem van de focus

Kosten reduceren

Figuur 1. De voordelen van outsourcen

Tabel 1


