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STRATEGISCEE NOTA WII}IA NEDERLA}ID 1984

1. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERNEMING

Wilma Nederland is de in Nederland gevestigde landenmaatschappij

van lfilma International N.V., die in velerl-ei opzichten betrokken
j-s bij de voorziening in de maatschanpelijke behoeften op het

gebied van de bouwnijverheid (woning- en utiliteitsbouw) in
Nederfand. Zi) wil daarbij toonaangevend zijn en haar activitei-
ten zodanig spreiden over de diverse marktsegmenten' dat de

hieronder genoemde doelstellingen zo optimaal nogelijk worden

gerealiseerd. Wilma Nederland staat daarbij een decentrale

marktbenadering met een centraal gestuurd produktenpakket voor-

De betrokkenheid bij vrijwel het totale gebeuren op de markt

van de woning- en utiliteitsbouw betekent, dat de onderneming

activiteiten ontplooit op het gebied van het initiëren, ontwikke-

Ien, financieren/beleggen, bouwenr beheren, onderhoud en advise-

ren m.b.t. de huisvesting van mens en bedrijf (volkshuisvesting,

bedrijfshuisvesting, huisvesting van de welzijns- en dienstensec-

tor en huisvesting t.a.v. toerisme en recreatie).

Binnen de kaders van de voor l¡lilma International geformuleerde

doelstellingen stelt WiLma Nederland zich ten doel de genoemde

activiteiten zodanig uit te oefenen dat bij voortduring:

een structureel hoog rendement wordt behaald t.b-v. de kapi-

taalverschaffers en

de werkgelegenheid en het welziin van de werknemers worden

gewaarborgd binnen he'l-- kader van aard en omvang van de activi-
teiten.

Tegelijkertijd wenst de onderneminq

Tevreden afnemers d.m.v. een juiste verhoudJ-ng tussen kwali-

teit en prijs van haar produkten en

een positief beel-d van de onderneminq bij de omgeving (m.n.

financiers, overheid, vakbonden, branchegenoten) .

*

*

*
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2, OMZETNIVEAU VüILMA NEDERLAND TWEEDE HELFT SOCT JAREN

In de Strategische Nota 1983 is in de benadering van de marktmoge-

lijkheden voor de tweede helft van de jaren '80 een onderscheid

gemaakt tussen de haalbare omzet bij ongewtjzígd bel-eid en

bij een beleid, dat op essentiële punten is aangepast.

Per marktsegment is vervolgens aangegeven, welke specifieke
activiteiten moeten worden verricht om de geformuleerde doelstel-
lingen te bereiken, In het Jaarplan 1984 zi)n deze activiteiten
vertaald in actieplannen per discipline en marktsegment voor

1984.

Rekening houdend met de effecten van deze actieplannen conclu-
deert de Strategische Nota '1983, dat een omzetniveau per jaar

van f 700 tot f 960 mio voor l{ilma op de Nederlandse markt

haalbaar moet zijn. Analyse van de marktontwikkelingen sinds

het opstellen van deze Nota, kritische beschouwing van de erva-
ringen van de werkmaatschappijen per marktsegment en beoordeling

van de in gang gezette activiteiten laten het verantwoord zljn,
ook in de Strategische Nota 1 984 het omzetniveau van ruim f 700

tot ruim f 900 mio als strategische doelstelling voor wilma

Nederland te handhaven. Ten grondslag aan deze constatering
liggen de navolgende motiveringen per marktsegment.

T.o.v. verled.en jaar is de marktsegmentatie enigszins gewijzigd

om een betere aansfuiting met de te bewerken segmenten te verkrij-
gen.

MOTIVERTNG TE BEHALEN OMZETNIVEAU PER MARKTSEGMENT

1. Nieuwbouw volkshuisvesting

* Bij de woningwet en non-profithuur wordt in toenemende mate

door opdrachtgevers gebruik gemaakt van de aanbestedingsvorm.

Dit betekent, dat de marges sterk onder druk staan. Op korte

termijn zal er derhalve voorzichtigheid betracht moeten

worden met het verr¡rerven van omzet i-n deze sectoren. Toch

is de verwachting, dat ten gevolge van kleinere projectomvang'



3-

faillisementen vanwege de huidige prijsconcurrentie en proble-
men met het handhaven van de vereiste pri-js/kwaliteit verhou-

ding op de miadellange Èermijn $/eer meer in bouwteamverband

ontwikkeld en gebouwd zal worden. Dat daarbij vooral ook

uitgegaan zal worden van geindustrial-iseerde en gestandaardi-

seerde produktenr gecombineerd met geavanceerde financierings-
mogelijkheden, mag als zeker worden verondersteld. Een en

ander betekent, dat het real-istisch is uit te gaan van een

taakstelling van f 250 à f:OO mio omzet per jaar. Dit is
een enigszins lagere taakstelling dan in de Nota 1983 is
gef ormuJ-eerd.

* In de huurmarkt voor beleggers is een toenemende belangstel-
ling merkbaar voor ongesubsidieerde huurwoningen op "goudge-

rande" locaties. Teneinde aLs '|,Íilma ook van deze "nieuwe"
markt mee te kunnen profiteren, is het noodzakel-ijk het
beleggersbeleid verder te coördj-neren en het kunnen afgeven

van garanties verder te onderzoeken. Daarbij bovendien uit-
gaande van onze positie in de sector profit-premj-ehuur,
is een taakstel-ling van f 100 à f 75 mio haalbaar (een toename

t.o.v. 1983 van f 50 à ¡ 25 mj-o) .

* De marktmogeJ-ij kheden voor de afzeL van koopwoningen worden

steeds gunstiger. De genomen organisatorische maatregelen

maken het voor Wilma verantwoord op deze risicomarkt verder

te penetreren. Vandaar dat een toename van de taakstelling
tot f 150 à f 200 mio per jaar is geprognotiseerd.

* Onder ouderenhuisvesting worden die woningen begrepen, die
specifiek bedoeld zijn voor de ouderen, waarin sprake is
van een of ander "verzorgíngselement" en waarvoor geen subsi-
diemogelijkheden aanwezig zi1n. De verwachting is, dat in
de loop van de periode 1985-1990 een jaaromzet in deze sector
behaal-d kan worden van f 35 à f 50 mio.

In totaal geldt als omzettaakstefling in het marktsegment nieuw-

bouw volkshuisvesting J 535 à f 625 mio per jaar. De te verwach-

ten totale omvang van dit marktsegment zal rond de f 6.000 mio
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schommelen. Dit houdt in, dat gestreefd wordt naar een marktaan-

deel van 9 à 10t. Gelet op de relatieve positie van Wilma j-n

dit marktsegment fijkt deze taakstelling alleszins verantwoord.

Wel za1 daarbij rekening gehouden moeten worden met het steeds

kleiner worden van projecten en het verder verschuiven van

het zwaartepunt van de markt naar het midden en westen van

het land. Een voortdurende aanpassing van de l¡'iilma organisatie
zal daarom noodzakelijk zijn en blijven.

2. Nieuwbouw bedrijfshuisvesting

2. 1 . Risicomarkt vastgoedontwikkeling

* Gelet op het huidig marktaandeel en de relatieve positie
van lrlilma a1s ontwikkelaar van grotere kantoren is een omzetni--

veau van f 20 à f 40 mio per jaar in deze sector naar verwach-

ting te behalen. Ook hiervoor geldt, dat door beleggers

in toenemende mate vergaande garanties zullen worden gevraagd

t.a.v. onderhoud en exploitatie.

Wilma is een van d.e vijf in Nederland opererende ontwikkelings-
bedrijven, die in sÈaat zl-jn grotere geintegreerde centra
tot stand te brengen. Gezien de omvang van de markt voor

deze voorzieningen en de relatieve positj-e van bri-lma is
continuering van het huj-dige omzetniveau ad f 35 mio te
verwachten.

2 . 2 . Aanbestedingsmarkt utiliteitsbouw

* Ervaringen van de diverse bouwondernemi.ngen met name in
de periode 1983 tot eerste helft 1984 hebben geleerd, dat

het ook de komende jaren mogelijk noet zijn f 60 à f 80 mio

aannemingsomzet in dit marktsegment te bereiken.

Dit betreft dan alle vormen van utiliteitsbouw, die middels

een of andere vorm van aanbesteding of sefectie worden verkre-
gen. Vooral in a1 die gevallen, waarin de overheid opdrachtge-

ver voor de bouw is zal - naar verwachting - voorlopig uitge-
gaan blijven worden van de aanbestedingsvorm. Dit geldt

*
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dus ook voor de nieuwbouw van de gezondheidszorg-

Afhankelijk van de econor,tische ontwikkelíng zal- de nieuwbouw

bedrijfshuisvesting de komende jaren schommelen tussen de f 1 .600

tot f 3.800 mio. Door Wilma zaL hiervan in totaal f 115 à

Í 155 mio worden gerealiseerd. Dit betekent continuering van

het huidige niveau.

3. Gezondheidszorqproiecten ( turn kev aanpak)

* De markt voor de aanpak van qezondheids zorqoro-iecten op

turn key basis is momenteel nauwelijks meer aanwezig. De

verwachting is, dat a1le nieuwbouwgezondheidszorgprojecten

voorlopig gegund worden via een of andere aanbestedingsvorm

Welticht, dat in de nabije toekomst weer meer mogelj-jkheden

gaan ontstaan om turn key aanbiedingen in deze markt te

doen.

Mede gelet hierop en rekening houdend met aanwendingsmogelijk-

heden op buitenlandse markten is vooraLsnog besloten de

opgebouwde know-how in stand te houden.

Voor de Nederlandse markt is voorlopig geen omzetniveau of

taakstelling te formuleren. Overwogen kan worden om activiteiten

in de sector te ontplooien, gericht op ziekenhuismanagement

en -exploitatie.

4. Instandhoudinqsmarkt

* Zowel in de volkshuisvesting als in 'fe bedrii fshuisvestinq

is het i-nstand houden rniddels onderhoud en renovatie van

bestaande gebouwen een zeer sterk groeiende activiteit.

Ook in de Nota 1983 is hieraan de hoogste prioriteit gegeven.

Inmiddels is gebleken, dat de in die Nota geformuleeràe

doelstellingen nj-et te realiseren zijn met de bestaande

organisatj-e. W1l Wilma in deze markt, die zal uitgroeien

tot een omvang van f 10.000 à f 11.000 mio per jaar een

adequate positie bereiken, dan zulfen er primair organisatie-

*
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aanpassingen nodig zí)n. Zeer sterk is zelfs te overwegen

om een aparte organisatie op te zetten' eventueel middels

overname van een gespecialiseerd bedrijfje.
Bij een adequate aanpassing van de organì.satie moet het

mogelijk zijn in deze gigantische markt per jaar f 70 à

f 120 mio verantwoorde omzet te behalen' waarvan 80? in
het segment volkshuisvesting en 203 in het segment bedrijfs-
huj-svesting.

5. Adviesmarkt

Om in de diverse marktsegmenten als een van Nederlands grotere

ontwikkelaars en bouwers te kunnen blijven opereren' is het

noodzakelijk allerlei gespecial-iseerde deskundigheid in huis

te hebben en houden. Bovendien za1 deze deskundigheid in toene-

mende mate op de adviesmarkt moeten worden aangewend om - zo

mogelijk kostendekkend - direct of indirect (extra) nogelijkheden

te openen voor de diverse wilma bedrijven. Dit geldt ondermeer

voor de volgende terreinen:

- stadsvernieuwing

- bedrijfshuisvesting
- property management

- toerisme

- gezondheidszorg

De totale omzet (sales aan derden) per jaar in di-t marktsegment

wordt geraamd op f 10 à f 12 mio' vraarvan circa 50? gevormd

door eigen advieswerk en 508 van derden wordt betrokken.

6. Diensten voor derden

Om in het marktsegment volkshuisvestinq de strategische doelstel-
ling te behalen, zoals hiervoren is geformuleerd' is het dringend

gewenst verder te gaan op het vlak van industriafisatie en

standaardisatie van de onderdel-en, die gezamenlijk een "woningl"

vormen. Om dit te bereiken, dient de "open-bouwen" benadering

in de organisatie geimplementeerd te worden. Met name is het

noodzakelijk alle functionarissen in het "voortraject", zoals
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marketingmanagers en projectcoördinatoren omtrent alle aspec+.en

van deze benadering te informeren en instrueren.
Daarnaast zal' "Wilma Distributie" georganiseerd moeten worden

op de meest korte termijn. Indien aan deze voorwaarden zal
worden voldaan, zaL het mogelijk worden om middels deze organisa-
tie jaarlijks f 32 tot f 80 mio om te zetten. Hiervan is circa
f I tot f 30 mio bestenrd voor derden en het overige voor de

eigen ondernemingen.
toy J^ t ù ß,^zt l/71,,^; Ø_ !CONCLUSIE O

Wanneer de strategische activiteiten, zoals in detail in de

bijlagen per marktsegment en marktsector vermeld, worden verricht
is het voor Wilma Nederland binnen de voor de onderneming gestel-
de doelstellingen, haalbaar een omzetniveau te halen voor de

jaren 1985-1990 dat ligt tussen de f 700 en f 950 mio. De te
verrj-chten strateqische activiteiten hebben met name betrekking
op de organisatiestructuur en op financië1e en technische zaken,

waaraan de markt i.n toenemende mate behoefte heeft.
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OI,ÍZETPROFIEL IÍII.IITA NEDERIÀND 1985 - 1990

(x f 1 mio)

tô%
s7-

t%

4.v\

voß

MARKTSEGMENT
Te behalen omzet Totale markt

in Nederland

,|

2

2

^

5

Nieuwbouw volkshuj-svesting

Nieuwbouw bedri j f shuisvesting
Gezondheidszorq ( turnkey)
Instandhoudingsmarkt

Advieàmarkt
(incl. ingekochte deel)
Diensten voor derden
(incl. tbv eigen ondernemingen)

6

535

'l 15

0

625

155

70 120

10 12

31 82

6.000
'r .600

6.200

3 .800

p.m

1 0.000 1 1 .000

p.m

+ 'l .500

Totaal (exc1. ingekochte deel
adviesomzet en omzet diensten
voor derden aan eigen onder-
nemingen )

730 940 r 9.000 22.500
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3. oRcawrsATrE

Teneinde de ondernemingsdoelstetlingen te kunnen blijven realiseren

in de periode 1985-1990 zaL de Wilma-organisat:-e zo optimaal moge-

lijk op de marktomstandigheden moeten zijn afgestemd. Daar deze

omstandigheden in toenemende mate aan wijzigíng onderhevig zijn,
zal flexibiliteit van de organisatie en mede\^Ierkers een must zijn
en zal daaraan alle aandacht worden gegeven.

Flexiblit.eit verej.st een open en functionel-e communicatie j-n de

gehele onderneming, waarbij het Samen werken sterk zal worden

bevorderd.

Bij de afstemming van de interne organisatie op de externe markt

moet voor de komende periode rekening worden gehouden met de volgen-

de ontwikkelingen c.g. factoren.

a. Þ<tern

* dalende projectgrootte
* fellere concurrentie
* meer aanbestedingen
* dalende marges

* accentverschuiving van een nieuwbouw- naar een instandhoudings-

markt
* scheiding drager,/inbouw
* privatisering
* automatisering
* nieuwe materialen

b. Intern

* lage graad van standaardisatie
* overbelasting afdelingen: meer aanbestedingen; kleinere projecten
* gewijzigde eisen aan inzetbaarheid -+ 

spanningen

* niet slagvaardig in procesbeheersing
* lage effectiviteit en efficiency
* wijziging van processen a.g.v. automatiserinq
* organisatiestructuur kent te veel niveau's ---, weinig slagkracht

(trage implementatie van nieuwe ontwikkelingen)
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Om binnen de ondernemingsdoelsteltingen te kunnen blijven werken

is een optimale concurrentiepositie , kostendekking en AK-structuur

een vereiste. Geconstateerd is dat deze elementen voor de diverse

marktsegmenten waarop Wilma werkzaam wi1 zijn verschillend (kunnen)

z!1n. In dit kader za1 middels een - reeds gestart - perspectievenon-

derzoek een herbezinning plaatsvinden op de vraag in welke segmenten

Wilma actief wi1 zijn en welke eisen dit stelt aan de organisatj-e'

dat eind 1 98¡ - in het kader van het jaarplan 1 985 - moet resulteren

in de formulering van concrete acties die in 1 985 hun positief
effect zullen sorteren.
In het kader van dit perspectievenonderzoek zullen de diverse

voor de toekomst belangrijke ( "strategische" ) marktsegmenten worden

benoemd en zullen voor ieder Van hen de succesfactoren en de aan

de segmentorganisaties te stellen ej-sen worden geformuleerd. Toet-

sing van deze zaken aan de huidige organisatie zal eventueel leiden

tot voorstellen voor organisatj.eaanpassing en concrete actieplannen

in 1 985.



BIJLAGE BIJ STRATEGISCEE NSTA 1984

STRATEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT/SECTOR



STRATEG ISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT

NIEUWBOUW VOLKSHU TSVEST INGOmschrijving segment

Omschrijving vragers

Potentie(xflmio)

Taakstelling 1985/90
(x f 1 mio)

z zie hierna

: 6.000 à 6.250

: 535 à 625



STRATEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENÎ/SECTOR

1.1

: NIEUWBOUW VOLKSHUISVESTING

Woningwet- en premiehuurwoningen t.b.v.
woningcorporaties en -stichtingen
(sociale huursector)

- wonl-ngverenr-gr-ngen
- stichtingen

3.000: woningwet 2.000-2.500
premiehuur 1 .000- 500

10 landelijke en 50 regionale woningbouwers

Omschrijving segment

sector

Omschrijving vragers

PotenÈie(xflmio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie J
Taakstelling 1 985/90 f 250 à f 300 mio middels goede prijs/kwa-

liteit verhoudj-ng bij minimale kostprijs,
e.e.a. ook voor kleine projecten

Strategische activiteiten

Marketing/lfO

Personeel & Org./CCP

: - projectongebonden aanpak; planconcepten
middels:

- produktontwikkeling

- alternatieve verschijningsvormen
- marktonderzoek
- f inanci-eringsmodellen
- garanties, kwaliteit' onderhoud

instructie en inlormatieuitwisseling,
interne voorlichtling via opleidingen
en organisatie-a{npassingen



STRATEGISCHE PLANNING PER MÀRKTS EGMENT/SECTOR

1.2

NIEUWBOUW VOLKSHUISVESTTNG

: Premiehuur- en v.s. huurwoningen t.b.v.
(institutionele) beleggers

: beleggers

: 1.000 à 750

: 10 landelijke en 10 regionale wonj-ngbouwers

Omschrijving segment

sector

Omschrijving vragers

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie :+

Taakstel-ling 1985/90 f 100 à f 75 mio middels goede prijs/kwa-
liteit verhoudinS bij minimale kostprijs,
e.e.a. ook voor kleine projecten

Strategische activiteiten

Marketing/PPO :

Personeel & org./CCP

Randvoorwaarden

- projectongebonden aanpak; planconcepten
middels:
- industrialisatie
- produktont\^/ikkel-ing
- standaardisatie
- alternatieve verschi jningsvormen

- marktonderzoek
- f inancieringsmodell-en
- garanties, kwaliteit' onderhoud
- verschuiving van relatj-es naar indus-

triê1e sales

- instructies en informatieuitwisseling,
interne voorlichting via opleidingen
en organisatie-aanpassingen

- structureren beleggerscontracten! l

: f 5 m:lo extra vermogen nodig i.v.m.
noodzaak van voorinvesteringen in gronden



Omschrijving segment

sector

Onschrijving vragers

Concurrentieprofiel

Relatieve positie

1.3

: NIEUVüBOUW VOLKSHUISVESTING

Koopwoningen

: - particul-ieren
- ontwikkelaars
- woningbouwcorporaties

: 3 grote en 20 kleine ontwikkelaars en
vele aannemers

STRATEGISCHE PLANNTNG PER MARKTSEGMENT/SECTOR

Potentie (x f 1 mio) : 2.000 à 2.500

Taakstelling 1 985/90 f 150 à 200 mio, middels goede kwaliteit/
prijsverhouding bij mj-nimale kostprijs,
e.e.a. onder zeer nadrukkelijke Wilna-label

Strategische activiteiten

Marketing/PPO :

Personeel & Org./CCP

- Het verwerven van commercieel sterke
proposities, middels probleemoplossende
acquisitj-e bij gemeenten waar mogelijk
a1s onderdeel van integrale oplossì-ngen
en tevens middels verwervinqen van
gronden bij overige aanbieders

- het profileren van Wilma naar de
afzetkant van de markt op basis van
een consumentgericht, consistent en
duidelijk herkenbaar hoogwaardig produkt-
concept, dat verpakt wordt in een
uitgekiend soft-ware pakket t.b.v.
de consument (voorlichting,
financiering, zekerheid, algemene
dienstverlening en service)

- projectongebonden aanpak; planconcepten
middels:
- industrialisatie
- produktontwikkeling
- standaardisatie
- alternatieve verschi jningsvormen

- marktonderzoek
- f inancieringsmodellen
- garanties, kwaliteit, onderhoud

: begeleiding integratie WKW-activiteiten/
bouwondernemingen

consumentgerichte prof ilering

: extra vermogen nodig: f 20 mioRand.voorwaarden



Ornschrijving segment

sector

Omschrijving vragers

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofi-el

Relatieve posilie

1.4

: NIEUWBOUVü VOLKSHUISVESTING

Ouderenhuisvesting

- stichtingen
- woningbouwverenigingen
- beleggers
- (groepen van) individuele kopers na

definiëring invullen door OHV

: p-m.

: veel aannemers

:0

STRATEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT/SECTOR

Taakstellingen 1 985/90 f 35 à f 50 mio middels aanbieding van
huisvesting waarin "zorq"-element sterk
is opgenomen en niet begrepen onder
sector woningwetr premiehuur en premiekoop

Strategische activiteiten

Marketing/ePO

Personeel & Org./CcP

Randvoorwaarden

- Het middeÌs marktonderzoek per gemeente
onderscheiden van de vraag naar huis-
vesting t.b.v. ouderen

- Het ontwikkelen van plannen in de
meest geëigende financj-eringscaÞgorie
in goede samenwerking met belangheb-
bende partijen, danwel het aanbieden
van projecten in de risicosfeer, hetgeen
geschiedt op basis van een uitgekiend
produktconcept plus soft-ware pakket
(veiligheid, verzorging, problematiek
bestaande huisvesting )

introduktie van nieuwe filosofie i-n-
en extern

p.m.
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STRATEG]S E PLANNING PER MARKTSEGEMENT

Omschrijving segment

Potentie(xflmio)

Relatieve positie

Taakstellingen 1 985/90
(x f 1 mio)

NIEUWBCUW BEÐRTJFSHUISVESTTNG

: 1.600 - 3.800

0

: 115 à 155



2.1.1

STRATEGISCHE PLANNTNG PER MARKTSEGMENT,/SECTOR

Ornschrijving segment

Omschrijving vragers :

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofiel

Relatj-eve positie

NIEUWBOUVI BEDRIJFSHUISVESTING :

Eì-gen ontwikkeling

sector : Kantoren>3mio

- particuliere bedrijven
- overheid
- beleggers
- ontwikkelaars

800 à 1.200 (inc1. aanbestedinqsmarkt)

5 ontwikkelaars

0

Taakstellingen 1985/ 90 f 20 à f 40 mio middels ontwikkeling van
kantoren met minimale huisvestingslasten

Strategische activiteiten

Marketinq/PPO :

Pers. & Org./CCP

- Het profileren in deze sector middels
participatie in selecties m.b.t. de reali-
satie van grote projecten

- het op basis van kennis van de wensen van
potentiëIe gebruikers, gekoppeld aan claims
op de beste locaties realiseren in bouwteam
(met opdrachtgever/gebruiker) of via eigen
ontwikkeling (afzet beleggers) van kantoren,
winkelcentra en geintegreerde centra,
waarbij de toekomstwaarde (huisvestingslas-
ten, exploitatiesaldo's, verhuurbaarheid)
essentieel is (maatwerkbenadering)

- ontwikkeling produkt-concepten

- introductie van nieuwe filosofre in- en
extern

- profilering a1s U-bouwer



STRATEGTSCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT,/SECTOR

2.1 .2

NIEUWBOUW BEDRIJFSHUISVESTING : Aanbesteding

Utilit.eitsbouw: 3 mi-o

- particuliere bedrijven
- overheid
- beleggers
- ontwikkelaars

Omschriving segment

sector

Omschrijvj.ng vragers

Potentie (xf 1 mio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie

: 700 à 2.500

: 20 grote U-bouwers

:0

Taakstellingen 1 985/ 90 f 60 à f 80 mio middel-s verkrijgen van opdrach-
ten uit aanbesteding

Strategische activiteiten

Marketing/PPo I

Pers. & Org./CCP

- het profileren in deze sector middels
participatie in selecties m.b.t. de realisa-
tie van grote Projecten

- ontwikkeling produkt-concepten

- profilering a1s U-bouwer



2.2.

Omschrijving segrment :

sector

Omschrijving vragers

PotenÈie (x f 'l nio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positíe

STRATEGIS CHE PLANNING PER MARKTSEGMENT,/SECTOR

NIEUWBOUW BEDRIJFSHU1SVESTÏNG :

Eigen ontwikkeling

Geintegreerde centra

- beleggers
- woningbouwverenigingen
- ontwikkelaars

¿ 75

20 grote bouwers en 5 ontwikkelaars

Taakstellingen 1985/ 90 f 35 mio (inclusief premiehuur) middels
instandhouding' van onze positie en bekendheid
in dj-t segment

Strategische activiteiten

Marketing/PPO : - onderscheiden van concurrenten d.m.v.
integrale probleemoptossende, marktbenade-
ring

- introductie van nieuwe filosofie in- en
extern

- sanên¡¡/erking met lfilma Beleggingen en
lÍilma Property Management

Pers. & Or9./CCP



Omschrijving segment

sector

Omschrijving vragers

Potentie (x f 1 rnio )

Concurentieprof ie1

Relatieve posì-tie

3

GEZONDHEIDSZORG (turn key benadering)

Gezondheidszorg

- besturen
- gemeenten

n

geen

+

S TRATEGISCHE PLANN]NG PER MARKTSEGMENT

Taakstel-lingen 1 985 / 90 p.m.

Strategische activiteiten

Marketing/PPO : - instandhouding know-how
- trachten te "verkopen" van "turn-key"

benadering nationaal en internationaal
- opdoen van know-how t.b.v. buitenland



Omschrijving segment

'Omschrijving vragers

Potentie(xflnio)

Taakstelling 1985/90

4

STRATEGTSCHE PLANNTNG PER MARKTSEGMENT

: ONDERHOUD EN RENOVATIE (instandhouding)

zie hierna

10.000 à 11.000

f6sàf125mio



4.1

STRATEGISCHE PLANNTNG PER MARKTSEGMENT/SECTOR

Omsschri jvì-ng segment

sector

Omschri-jving vragers

: ONDERHOUD EN RENOVATIE (instandhouding)

Volkshuisvesting

- particulieren
- woningbouwvereniginqen
- beleggers
- gemeenten

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofiel

10.000 à 1 1.000 (incl. bedrijfshuisvesting)

veel klej-ne aannemers, onderhoudsbedrijven,
en woningbouwverenigingen

Relatieve positie

Taakstellingen 1985/90 t f 50 à f 100 mio middels leveren van produk-
ten onder garantie

Strategische activiteiten

Marketinq/PPO : - het verwerven van concrete opdrachten
- het venr/erven van een sterke positie op

het gebì-ed van renovatie en onderhoud
bij woningcorporaties, beleggers en partj-cu-
lieren middels het leveren van projectgerich-
te inventarisaties, en het doen van voorstel-
len, waarbij beheersing van de huj.svestings-
lasten c.q. exploitatiesaldo's op langere
termijn centraal staat

- opstellen actieplannen
I

bouwonder-
nemingen t.b.v. s

- leveren produktconcepten en garantiemogelijk-
heden

Pers. & Orq./CCP - mentaLiteitswi j ziging
- opleiding
- specifieke organisatie (divisie "Renomij" )

- profilering zowel in- als extern
- specifieke acquistie-instructie van uitvoe-

ringsverantwoordelijke (PL's etc. )

WKW



STRATEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT/SECTOR

ONDERHOUD EN RENOVATIE (instandhouding)

4.2

Bedri j f shuisvesting

- particufiere bedrijven
- beleggers
- overheid

10.000 à 11.00CI (incl. volkshuisvesting)

veel kleine aannemers en onderhoudsbedrijven'
en gespecialiseerde ontwikkelaars

Omschrijving segment

sector

Omschrijvi-ng vragers

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie

laakstelling 1 985/90 f 15 à f 20 mio middels leveren van produk-
ten onder garantie

Strategische activiteiten

Marketinqr/PPO :

Pers. & Org./CP

- het verv/erven van een sterke positie op
het gebied van renovatie en onderhoud
bij beleggers' grote bedrijven en overheden
middels het leveren van projectgerichte
inventarisatj-es, en het doen en uitwerken
van voorstellen' waarbì-j beheersing van
de huisvestingslasten c.q. exploitatiesal-
do's op langere termijn centraal staat

- opstellen actiePlan door WVGO

- leveren produktconcepten en garantiernogelijk-
heden

- mentaliteitswij zigLng
- opleiding
- specifieke organisatie (divisie "Renornij" )

- profilering zowel in- al-s extern



5

Omschrijving segment

Omschrijving vragers

Potentie(xflnio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie

STRA TEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT

: ADVIESMARKT (CONSULT]NG)

- beleggers
- particulieren
- overheid
- woningbouwverenigingen
- gemeenten
- besturen

: p.m

- gespecialiseerde bureau's
- 5 grote bouwondernemingen
- makelaardij
- woningbouwvereniginqen
- gemeenten
- ontwikkelaars
- eigenaren

0/+

Taakstellingen 1985/90 : f 10 à f 12 mio d.m.v. betaaLde consulting-
activiteiten (waarvan 50? eigen uren)

Strategische activiteÍten

Marketing/PPo :

Pers. & Org./CCP

- het verwerven van kennis op het gebied
van stadsvernieuwing (gericht op de func-
tie), ouderenhuisvesting, bedrijfshuisves-
ting, property management' gezondheidszorg
en eventueel toerisme en recreatie
Deze kennis dient mede om de omzettaakstel-
Iing in het desbetreffende marktsegment
te waarborgen.

: - integratie met l{PM



Omschrijving segment

Omschrijving vragers

Potentie(xflmio)

Concurrentieprofiel

Relatieve positie

STRATEGISCHE PLANNING PER MARKTSEGMENT

: INBOUWPAKKETTEN (incl. installaties)

- aannemers
- opdrachtgevers
- particulieren (doe-het-zeLf)

: 1 .500

- aannemers
- producenten/leveranciers
- i-nstallateurs

Taakstellingen 1 985 / 90 f 32 à f 80 mio (waarvan extern f I à ¡ 32 mio)

Strategiische activiteíten

Marketing,/PPO

Pers. & or9./ccP


