
“Het zijn niet de 
sterkste soorten die 
overleven en ook niet 
de meest intelligente. 
Het is het soort dat het 
beste reageert op 
veranderingen”

- Darwin



Wie grip wil krijgen op het vastgoed van morgen raakt al snel verstrikt in een complexe 
wereld van keuzemogelijkheden en terminologieën. Daarnaast krijgen wij vaak te horen 
dat duurzaam vastgoed meer geld kost dan dat het oplevert. Maar dat is anno 2020 
niet meer terecht!

Hoe meer inzicht je krijgt in financiële en duurzame prestaties van vastgoed des te beter 
je kan anticiperen op de toekomst. Veel partijen hebben alleen de middelen om naar 
vandaag te kijken en verder kijken lijkt te moeilijk of complex. Hierdoor is er 
onvoldoende grip op vastgoed op de lange termijn. Dit zorgt voor financiële risico’s en 
onaangename verassingen op het gebied van duurzaamheid (Paris Proof). Dapple 
helpt je bij het kijken naar de toekomst. Bij elk soort vastgoed en tijdens alle fases. Zo 
hoef je niet te gokken over de toekomst van je vastgoed, maar weet je wat je te 
wachten staat!

WAT WIJ DOEN
We hebben een product ontwikkeld dat door modelberekeningen advies en inzicht 
geeft in de beste toekomstscenario’s van jouw vastgoed; de Future Value Screening. 
We zijn gewend om altijd te moeten kiezen tussen een maatschappelijk-, functioneel- of 
financieel belang. Maar dat hoeft niet meer! We maken gebruik van technologie, data 
en AI waardoor we jou kunnen helpen met complexe doorberekeningen. We houden 
hierbij rekening met alle drie de belangen waardoor jij niet meer hoeft te kiezen. Deze 
integrale benadering zorgt voor inzichten en forecasting. Samen vormen deze een 
advies wat wordt toegepast bij het concreet en haalbaar maken van de 
levensvatbaarheid van vastgoed op lange termijn. Hierdoor is een asset beter 
exploitabel, rendabel én draagt het in positieve zin bij aan het risico-rendementsprofiel. 
We houden meteen rekening met alle toekomstige ontwikkelingen van bijvoorbeeld 
adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid.

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
Onze opdrachtgevers? Eigenlijk alle organisaties die een stevige, duurzame en 
financiële basis willen leggen onder hun vastgoed en investeringsbeslissingen. En niet 
onbelangrijk, de Future Value Screening bieden wij aan voor een vast bedrag van 
€ 4.495,- excl. btw. Advies in een product, dus geen verrassingen maar transparantie en 
duidelijkheid.

DE FUTURE VALUE SCREENING

Marlijn Noorlander
marlijn@dapple.eu
+31 6 40 03 13 36

Jacques van der Krogt
jacques@dapple.eu
+31 6 40 42 17 21

Maar wanneer pas je de Future Value Screening dan toe? De screening wordt toepast 
in de volgende situaties:

• Optimalisatie van beheer & exploitatie met data
• De juiste keuzes bij impact investing
• Verbetering financieel-, maatschappelijk- en functioneel rendement (ESG)
• Prestatiemeting duurzaam vastgoed
• Formulering of herijking strategische onderhoudsvisie
• Verduurzaming portefeuille, circulair vastgoed (toetsing beheer, exploitatie en 

(her)ontwikkeling
• Toetsing van haalbaarheid & businesscase duurzaam vastgoed
• Toetsing grondexploitatie vastgoed
• Waardebepalingen duurzaam vastgoed en reële waardebepaling vastgoed

WAT LIGT ER VOOR JE?
De resultaten van de Future Value Screening worden verwerkt in een rapport. We 
gaan je niet lastig vallen met alle complexe modellen in relatie tot duurzaam 
waarderen, prestatie-eisen, prestatie-indicatoren en data. We geven je een helder, 
eenvoudig én concreet overzicht wat duidelijk terug te vinden is in het rapport. 
Hierdoor kun jij vandaag werken aan de waarde ontwikkeling van het vastgoed van 
morgen. Op de volgende pagina’s vind je een voorbeeld rapport, zodat je weet wat 
je van ons kan en mag verwachten. Bij het uitvoeren van een Future Value Screening 
wordt het rapport eerst gepresenteerd door middel van een presentatie (offline of 
online) om daarna digitaal verstuurd te worden.

Met welk project zullen we starten? Neem vandaag nog contact met ons op!

mailto:marlijn@dapple.eu
mailto:Jacques@dapple.eu
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Adres: Future Value Lane 1, 0123 JM Rotterdam
Objectkenmerk: 012345678900000
Type gebouw: kantoor
Oppervlakte (m2 BVO): 19.000 m2
Bouwjaar: 1991
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ROR
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4
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De Future Value Screening biedt inzicht in de ontwikkeling van de 
toekomstwaarde (Future Value) van vastgoed. Met andere woorden: een 
vergelijking tussen de IRR en Real Option Return (ROR). Door het waarderen en 
contant maken van adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid (ESG) van een 
asset weet je exact hoe een asset op termijn rendeert. Waarbij een simulatie kan 
worden gemaakt tussen ‘worst case’, ‘as is’ en ‘best case’.

Hiermee is de screening een krachtig instrument geworden om te ondersteunen 
in de (circulaire) besluitvorming. Een absolute must voor een vastgoedwereld die 
in een razend tempo veranderd en waarbij de circulaire economie aan de deur 
staat te kloppen.

In deze screening is te zien hoe de asset aan de Future Value Lane in Rotterdam 
scoort op het gebied van adaptiviteit, duurzaamheid, circulariteit, de Future
Value, risico- en optiewaarde en de Real Option Return.

Over Dapple
Dapple is een circulair tech-bedrijf. Dat betekent dat wij gebruik maken van 
technologie en data. Hierdoor kunnen wij impact investing contant maken. 
Wij vergelijken hiermee verschillende financiële scenario’s en maken die 
concreet. Dit doen wij vanuit onze drie pijlers: adaptiviteit, circulariteit en 
duurzaamheid (ESG).

Marlijn Noorlander en Jacques van der Krogt

DE FUTURE VALUE SCREENING
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Herbestemmingsdynamiek Gebruikersdynamiek

Herindelings-
flexibiliteit

Uitbreidings-
flexibiliteit

Afstotings-
flexibiliteit

Conclusie
In de herbestemmingsdynamiek laten we zien wat de mate 
van flexibiliteit op het gebied van herindeling, uitbreiding en 
afstoot is. Hoe hoger de asset scoort, des te flexibeler deze 
mee kan bewegen in de toekomst voor een andere 
gebruiksfunctie. Bijvoorbeeld van kantoor naar woningen. 
Een hogere score op flexibiliteit zorgt voor lagere kosten bij 
een functiewijziging van de asset. 

De waardering van de herbestemmingsdynamiek voor deze 
asset is gunstig. Dit betekent dat de prestatie-eisen 
ten aanzien van het vermogen van de asset goed kan 
reageren op een verandering in de gebruiksfunctie. Dit 
geldt in het bijzonder voor de herindelings- en 
uitbreidingsflexibiliteit, wat betekent dat de asset zonder 
grote moeite op deze twee prestatie-eisen kan wijzigen. 

De afstotingsflexibiliteit heeft een lagere score. Dat betekent 
dat het afstoten van delen van de asset moeilijk te wijzigen 
is en hierdoor zijn de kosten om ingrepen van 
herbestemming te realiseren hoog. 

Herindelings-
flexibiliteit

Uitbreidings-
flexibiliteit

Afstotings-
flexibiliteit

RESULTATEN ADAPTIEVE VERMOGEN

78% 71% 43% 21% 70% 45%

Conclusie
In de gebruikersdynamiek laten we zien wat de mate van 
flexibiliteit op het gebied van herindeling, uitbreiding en 
afstoot is. We kijken hierbij naar hoe de asset mee kan 
bewegen op de verandering van de eisen van de 
gebruiker. Met andere woorden: we kijken hier op 
ruimteniveau naar de flexibiliteit van de asset. Een hogere 
score op flexibiliteit zorgt voor lagere kosten bij een 
functiewijziging van een ruimte of ruimtes.

De waardering van de gebruikersdynamiek geeft weer 
dat de score voor het reageren op een verandering op 
ruimteniveau in de eisen van de gebruiker laag is. 

Dit komt voort uit de herindeling van de asset die 
bouwkundig gelimiteerd is. Hierdoor is de asset van nature 
meer geschikt voor gestandaardiseerde doeleinden die 
vergelijkbaar zijn met de huidige staat van de asset 
(hotelfunctie). Bijvoorbeeld de wijziging naar woningfunctie 
of managed offices is makkelijker te realiseren dan de 
wijziging naar een kantoortuin op verdiepingsniveau. De 
kosten voor deze wijziging zullen dan ook hoger zijn. 
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KNELPUNTEN VAN ADAPTIVITEIT
Omgeving Voorzieningen omgeving

55% 88%

Locatie

Schil

Constructie

50%78%

58%

Installatie

85%

Ruimte

72%

Op basis van de as-is-performance van de asset is 
de adaptiviteit inzichtelijk gemaakt. Per item geven we een 
korte uitleg van de gemaakte knelpunten van 
de adaptiviteit.

Omgeving
Vanuit het perspectief van de omgeving van de asset is de 
score redelijk. De grootste invloed op de score zijn enkele 
belemmeringen in de omgeving die zorgen voor minder 
daglicht op de gevels en er is regelmatig sprake van 
geluids- en windhinder in de directe omgeving van de 
asset. 

Voorzieningen omgeving
Door het grote aanbod van faciliteiten wat betreft het OV, 
de reistijd van de dichtstbijzijnde hoofdverkeersader (A20 
en A13) en het stadscentrum van Rotterdam is deze score 
hoog.

Constructie
De bouwkundige aspecten van de constructie zijn gunstig. 
De fysieke eigenschappen van de asset ondersteunen 
flexibiliteit van de wijziging van de asset. Dit heeft een 
positieve invloed op de score van de constructie. 
Knelpunten zijn de vorm van de kolommen van de 
constructie, beperking in vrije-verdiepingshoogte en de 
afmetingen van het grondoppervlak van de kleinste delen 
van de asset. Deze zijn > 5.00 m. (breedte) en/of > 30.00 m 
(lengte). Dit zorgt voor een kleine beperking bij het 
(her)gebruik van de asset.

Locatie
De score voor de locatie is matig. Dit komt voort uit de 
beperking van overmaat/overschot aan locatieruimte. Het 
is hierdoor bijvoorbeeld niet mogelijk om uit te breiden op 
eigen terrein. 

Schil
De prestatie-eisen van de schil (gevel) van de asset hebben met 
name door het nauwelijks kunnen openen van de ramen en 
huidige gevelisolatie een negatieve invloed op de score van de 
screening. Daarentegen bieden daglichttoetreding, plaats 
en vorm van daglichtopeningen veel kansen voor deze asset. 
Investeren in de vervanging van de schil (gevel) zorgt voor een 
hogere flexibiliteit van de asset. 

Gebouw gebonden installatie
Bij de score van de prestatie van de gebouwgebonden
installaties is het aandachtspunt de dimensionering 
leidingskanalen / schachten. In de huidige vorm is geen over 
dimensionering meegenomen. Dit zorgt voor een beperking in 
toekomstig gebruik bij wijziging van gebruikersfunctie, wet- en 
regelgeving en health-eisen (bijvoorbeeld COVID-19).

Ruimte
Hoewel de score goed is zijn de mogelijkheden tot verlaagd 
plafond en/of vloer beperkt. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van 
ruimtes in de toekomst worden beperkt door bijvoorbeeld 
aanwezige gebouwgebonden installatiedelen of 
constructieonderdelen. 
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Adaptiviteit
De toekomstwaarde is door de hoge score op adaptiviteit
gunstig voor een wijziging in functioneel gebruik. Dit geldt in het 
bijzonder voor de functiewijziging naar wonen en beperkt 
kantoor. Dit komt voornamelijk door de hoge mate van gebruiks-
kwaliteit van het gebouw zoals te lezen is bij de 
herbestemmings-dynamiek. Knelpunten in het adaptieve 
vermogen zijn de geconstateerde beperkingen van de locatie 
en omgeving. Bekeken vanuit de knelpunten van adaptiviteit
heeft de schil van de locatie een grote potentie om een hogere 
toekomst- waarde te creëren indien deze wordt aangepast.

Op basis van de prestatie-eisen van het adaptieve vermogen is 
de classificatie 4 (goed) gewaardeerd. Deze score is uitermate 
duurzaam in het toekomstige gebruik van de asset omdat de 
asset makkelijk kan meebewegen in een wijziging in het gebruik 
van de asset.

Duurzaamheid
In deze screening maken we onderscheid tussen duurzaamheid
en circulariteit. Ondanks dat circulariteit een onderdeel vormt 
van het containerbegrip duurzaamheid focussen we ons 
bij duurzaamheid op de footprint van de asset.

Energieprestatie (footprint)
Het huidige energielabel F is een groot knelpunt in de 
exploitatie. Het slechte energielabel zorgt voor hogere kosten in 
de exploitatie en verminderd de toekomstwaarde. Dit beeld 
wordt bevestigd door de analyse van de energiedata. Hierin 
wordt duidelijk dat de installaties inefficiënt zijn ingeregeld. Dit 
heeft met name betrekking op de regeltechnische installatie 
van de asset.

Health
Uit de analyse van de health-data kan worden geconcludeerd 
dat de prestatie-eisen voldoen aan wet- en regelgeving. Er is 
echter wel een eenvoudige verbetering van de luchtkwaliteit te 
realiseren door het frequenter vervangen van de luchtfilters.

Dit zorgt niet alleen voor lagere energiekosten en een betere 
luchtkwaliteit, maar zal ook zorgen voor een betere experience bij 
de gebruiker van de asset. 

Score duurzaamheid (overall)
De overall score duurzaamheid is voor deze asset slecht vanwege 
het zwakke energielabel en de daadwerkelijke 
energieperformance. Laaghangend fruit is een investering in het 
nazien van de regeltechnische omschrijving, balanceren van de 
luchtbehandeling installatie en het vervangen van de schil van 
de asset. Hierdoor kun je de huidige energieprestatie en 
energielabel verbeteren, wat ten goede komt van de footprint 
van de asset. Het opvoeren van de frequentie van vervanging 
van de luchtfilters draagt bij aan een betere luchtkwaliteit maar 
ook aan een betere energieprestatie. Verder zorgt het hierdoor 
ook voor lagere exploitatiekosten en een hogere 
toekomstwaarde. Zie ook knelpunten adaptiviteit.

Score duurzaamheid

RESULTATEN ESG
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Energieprestatie Health

50% 55%

4

Score adaptiviteit
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Circulariteit
De potentie voor een circulaire economie is groot maar 
vraagt om een specifieke aanpak voor vastgoed om de 
transitie in gang te zetten. Voor deze asset is de circulaire 
potentie ingeschat op basis van kengetallen en vergeleken met 
de fysieke kenmerken van de asset. 

De score voor deze asset is, in relatie tot grondstofgebruik en 
circulaire potentie, nog betrekkelijk laag maar kan eenvoudig 
met circulair beheer worden verhoogd. Dit leidt tot meerdere 
kansen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van 
de Nederlandse economie van grondstoffen. En de kansen die 
de circulaire economie biedt om te anticiperen op grondstoffen 
schaarste. Daarnaast leidt circulair beheer tot reductie in 
onderhoudskosten en een hogere restwaarde. Deze restwaarde 
kan op langere termijn interessant zijn voor bijvoorbeeld 
(her)financiering of verkoop. Het grondstofverbruik is in de 
huidige situatie hoog met een opname van 88 kilogram per 
vierkante meter. De circulaire potentie, op basis van het huidige 
beheerbeleid en kengetallen, is hierdoor matig. 

ESG
Ondanks de hoge score op adaptiviteit en gebruikskwaliteit 
wordt de score van duurzaamheid sterk beïnvloed door de 
circulaire potentie, het grondstofgebruik en de footprint van de 
asset (energielabel). 

Grondstof gebruikCirculaire potentie

97%29%

Score circulariteit

RESULTATEN ESG
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(Amounts in € millions) 

Reference date screening:
01-01-2020

0

0 5
Period (years)

Best case      = 128,54

Screening      = 126,77

Current          = 120,43

Worst case    =  75,32

Future Value =  38,85

Traditional 
Value             =  28,19

Risk Value 4% Option Value 10,66

RESULTATEN FUTURE VALUE
IT’S SHOWTIME!
Nu de duurzame kenmerken van de asset en zijn omgeving (impact) zijn 
gewaardeerd en vergeleken, kan de toekomstwaarde (Future Value) van de asset 
worden bepaald. Door het waarderen en contant maken van adaptiviteit, 
circulariteit en duurzaamheid (ESG) krijg je een forecasting van hoe de asset op 
termijn rendeert: Future Value.

WAARDE VARIABELE
De Future Value Screening maakt gebruik van een meervoudig simulatiemodel 
gecombineerd met een standaard DCF-model. Op deze manier kan er in plaats van 
één enkele statische waarde per variabele (denk aan huuropbrengst/m2, additionele 
kosten, wijzigingskosten, onderhoudskosten/m2, jaarlijkse huurstijging, inflatie, IRR, etc.) 
een nader te bepalen bereik gedefinieerd worden waarbinnen het model zijn 
waarden kan kiezen. Dit wordt gedaan door een minimum- en een maximumwaarde 
op te geven waarbinnen gevarieerd mag worden, en daarbij een derde waarde, de 
zogeheten ‘best guess’ waarde tussen het minimum en het maximum aan te geven. 
In de grafiek van de Screening Future Value is de simulatie gemaakt van de reële 
waarde in een ‘worst case’, ‘as is’ en ‘best case’ scenario van de asset. In dit 
specifieke voorbeeld is dit afgezegd tegen een doorlooptijd van 5 jaar. Daarnaast is 
de toekomstwaarde (Future Value), traditionele economische waarde (Traditional 
Value), de achterliggende waarde (Option Value) en de risicowaarde van de 
volatiliteit (Risk Value) van de asset weergegeven. Bij de screening is gebruik gemaakt 
van de risicovrije rentevoet waarbij verondersteld wordt dat deze niet verandert.

ECONOMISCHE WAARDE VS FUTURE VALUE
Voor deze asset geldt een traditionele economische waarde van 28,19 miljoen Euro 
en een toekomstwaarde van 38,85 miljoen Euro. Dit resulteert in een positief 
achterliggende waarde van 10,66 miljoen Euro die kan worden benut. Er is wel een 
duidelijk risico door een hoge mate van volatiliteit (bandbreedte in contante 
waarde) tussen de current en de screening.

Screening Future Value
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Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Current Cost -12,44 -13,22 -14,67 -14,72 -18,39

Screening Cost -7,32 -7,33 -7,87 -7,66 -10,45

Current Net Profit (EAT) 70,73 109,75 158,37 180,13 83,17

Screening Net Profit (EAT) 75,85 115,64 165,17 187,19 91,11

-50

50

150

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5

Screening Cost Current Cost Current Net Profit (EAT) Screening Net Profit (EAT)

(Amounts in € millions) 

Screening Future Cost & Profit

RESULTATEN FUTURE VALUE
In de grafiek van de Screening Future Cost & Profit zijn de exploitatiekosten en 
nettowinst vergeleken met de screening waarde van de asset. Deze zijn gebaseerd 
op de duurzame kenmerken van de asset en zijn omgeving (impact). De vergelijking 
van de exploitatie komt voort uit de variabelen die invloed hebben op de kosten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderhoudskosten, onderhoudsfrequentie, kosten 
leegstand en mutatiekosten. Voor de invloed op de opbrengsten inzake huurprijs en 
huurstijging is verondersteld dat deze risicovrij zijn en dat deze niet veranderd.

Uit de grafiek is goed op te maken dat er een substantiële mogelijkheid is tot een 
verbetering van het nettorendement op de asset. De potentie komt voort uit 
kostenreductie mogelijkheden in relatie tot de variabelen die invloed hebben op de 
(exploitatie)kosten. 

In de tabel hieronder is gedetailleerd per jaar terug te lezen hoe de kosten en winst 
tot elkaar verhouden en wordt de potentie vanuit het oogpunt van de screening 
weergegeven. 
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12

ROR
14,2%

12

RESULTAAT REAL OPTION RETURN
Het doel van het toepassen van de Future Value Screening is het omgaan met 
onzekerheid in een investering in vastgoed bij aankoop, verkoop, duurzame 
(her)ontwikkeling. Of om te peilen wat de huidige Future Value van de asset is.

Onderstaande figuren zijn gegenereerd door gebruik te maken van een Monte Carlo-
simulatie als uitbreiding op het conventionele Discounted Cashflow-model (DCF). Dit 
zorgt ervoor dat de statische beperkingen in de omgang met onzekerheid van 
vastgoed wordt geëlimineerd. Simpel gezegd zijn de waarden die normaliter als vaste 
gegevens meegenomen worden in een DCF-model met behulp van algoritmes als 
variabelen binnen een vooraf gedefinieerd periode meegenomen.

De uitkomst van de simulaties is een verdeling aan mogelijke uitkomsten van de te 
voorspellen toekomstwaarde van de asset. Met andere woorden: een vergelijking 
tussen de IRR en Real Option Return (ROR). Om de ROR te onderbouwen en ter 
illustratie van de risico’s en de toekomstige waardeontwikkeling is er een verdeling 
gemaakt in vier grafieken.

Binnen de grafieken (zie rechts) wordt de financiële bandbreedte in verhouding tot 
Operating Profits, Cost, Netto Profits en Range Option Future Value van de asset 
weergegeven. Met de current in de grafieken wordt de huidige score op basis van de 
aangeleverde financiële gegevens weergegeven. Deze current kan worden 
vergeleken met de screening om op risico en kansen te sturen of om vervolgacties te 
starten om te investeren met impact. 
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IMPACT INVESTING
Vastgoedbeleggers, vastgoedeigenaren en vastgoedfinancierders hebben vanwege 
de lange termijn horizon te maken met de ESG-agenda en moeten het rendement op 
de assets beschermen. Dit betekent dat er steeds meer gekeken wordt naar impact 
investing.

Impact investing gaat over de intentie, de toegevoegde waarde, effecten en de 
meetbaarheid van de investering in een asset. Maar hoe maak je de juiste keuze bij 
impact investing? Want anticiperen op één of enkele scenario’s was altijd een gok. 
Met de Future Value Screening wordt er een duidelijk beeld gegeven op de 
toekomstige financiële mogelijkheden van impact investing scenario’s. Of simpel 
gezegd: “Welke duurzame investering zorgt voor de hoogste toekomstwaarde?”

De screening onderzoekt de invloed van verschillende scenario’s op de investerings-
en risicowaarde van een asset. In de tabellen zijn de vergelijkingen te zien tussen de 
verschillende investeringscases, waardoor er een optimale keuze kan worden 
gemaakt voor de beoogde impact investing.

De investeringscases worden vergeleken met de uitgangspunten van de screening 
van de huidige staat van de asset. Dit zorgt ervoor dat er in de tabellen een 
vergelijking kan worden gemaakt tussen de extra investering en de daadwerkelijke 
toekomstwaarde ontwikkeling. Ook zie je wat het effect is van de extra investering op 
de IRR en welke invloed het heeft op het profiel van de risicowaarde van de asset.

Uit de tabel Scenario vergelijking impact investing is goed op te maken dat een hoge 
investering in verduurzaming niet per se leidt tot een hogere IRR. Scenario 2 en 3 
hebben namelijk een lagere optiepremie dan scenario 1. Om een goede keuze te 
maken in het behalen van de maximale toekomstwaarde geeft de tabel de impact 
weer op de Future Value van de asset. Daarnaast wordt ook de extra IRR en verschil 
in Risk Value weergegeven. Daaruit is op te maken dat verduurzaming scenario 2 de 
beste investering is voor deze asset.

Om de IRR en Real Option Return verder te onderbouwen voor de keuze tussen de 
scenario’s van verduurzaming maakt tabel Scenario vergelijking impact investing, 
directe kosten en baten per investeringscase de invloed op de exploitatiekosten 
inzichtelijk. Ook hieruit blijkt dat verduurzaming scenario 2 de beste investering is voor 
deze asset.
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Scenario vergelijking impact investing

Duurzaam 
scenario

Extra investering 
(optiepremie)

Impact 
Future Value

Extra 
IRR

Verschil 
Risk Value

Absoluut 
in Euro

Relatief Absoluut 
in Euro

Relatief Absoluut 
in %

Relatief Relatief

1 2.492.423 14,7% 580.569 7,4% -0,22% -7,29% -38,9%

2 802.247 4,7% 2.243.340 28,7% 0,58% 19,30% -45,7%

3 569.943 3,4% 2.159.485 27,6% 0,61% 20,19% -41,4%

Scenario vergelijking impact investing, directe kosten en baten per 
investeringscase

Duurzaam 
scenario

Initiële 
investering 

extra investering t.o.v. 
screening Exploitatie 

lasten per 
jaar in Euro

Lastenreductie per jaar o.i.v. 
impact investing

Absoluut in 
Euro

relatief Absoluut 
in Euro

relatief

1 19.499.080 2.492.423 14,7% 622.259 (145.965) -23,5%

2 17.808.905 802.247 4,7% 622.259 (173.971) -28,0%

3 17.565.600 569.943 3,4% 622.259 (154.968) 23,5%



VERDER AAN DE SLAG MET JE FUTURE VALUE?

reductie 
additionele kosten

1,27%
reductie toename 

wijzigingskosten

4,04%
reductie 

onderhoudskosten

2,54%

Uit de screening zijn een aantal kansen naar voren gekomen van laaghangend fruit 
voor het realiseren van een hogere toekomstige waarde. De grootste kansen voor 
deze asset liggen op het gebied van onderhoudskosten en wijzigingskosten. Door in te 
zetten op circulair beheer, online energiemanagement en een verbetering van het 
energielabel (mogelijke upgrade gevel) kan betrekkelijk eenvoudig een hogere 
toekomstwaarde worden bereikt. De potentie bedraagt een reductie van de 
additionele kosten van -1,27%, een reductie van de onderhoudskosten van -2,54% en 
in relatie tot de wijzigingskosten een reductie van -4,04% op de verdere levensduur 
van de asset en/of materialen.

Bovengenoemde kansen zijn een aantal mogelijkheden voor een quick win. Voor 
impact investing met de hoogste toekomstige waarde kan Dapple 
verduurzamingscenario’s aanvullend op deze screening doorrekenen en jou hierin 
adviseren.
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DE DEFINITIELIJST (1)
Adaptieve vermogen
Het adaptieve vermogen van een gebouw omvat alle eigenschappen die het mogelijk maken 
dat het gebouw op een duurzame en economisch rendabele wijze zijn functionaliteit behoudt 
gedurende zijn levensloop, bij veranderde behoefte en omstandigheden.

Adaptiviteit
Binnen het adaptieve vermogen uitspraken over twee dynamieken. De herbestemmings-
dynamiek waarbij prestatie-eisen ten aanzien van het vermogen van gebouwen reageren op 
een verandering in de gebruiksfunctie. En de gebruikers-dynamiek waarbij prestatie-eisen ten 
aanzien van het vermogen reageren op een verandering in de eisen voor specifiek gebruik. 
Deze uitspraken zijn deels specifiek, daar waar het gaat om het adaptief vermogen ten 
aanzien van voorzienbare, concrete veranderingen (en meer algemeen daar waar de 
veranderingen lastiger precies) voorspelbaar zijn, maar nog steeds zeer waarschijnlijk is dat er 
een veranderingsbehoefte is en de eigenaar wil dat het gebouw is voorbereid op deze 
veranderingen.

Best case/ Current/ Screening/ Worst case
Voor het modelleren van de netto contante waarde onder invloed van een bepaalde mate 
van onzekerheid (toekomstige ontwikkeling) wordt het bereik in de mate van onzekerheid op 
rationiveau gedefinieerd. Voor de definitie van dit bereik in de Monte Carlo software wordt de 
zogeheten Beta-Pert verdeling gehanteerd. Deze verdeling benaderd op basis van een 
minimum (worst case), een best guess (screening) en een maximumwaarde (best case) 
afgezet tegen de huidige situatie (current) voor het bereik de juiste fit. De Beta-Pert verdeling 
legt de meeste nadruk op een keuze van de variabele rondom de best guess waarde, maar 
benadert in tegenstelling tot de driehoeksverdeling een meer realistische samenstelling van 
verwachtingswaarden (Davis, 2008).

Circulaire potentie
Om de circulaire potentie van een object vast te kunnen stellen zijn twee componenten aan 
de algoritmes van toepassing. Dit is het materiaalgebruik en de losmaakbaarheid van het 
materialen en/of (gebouw)elementen.

Circulariteit
Natuurlijk is circulariteit een onderdeel van duurzaamheid maar dit kent wel andere 
perspectieven waarop strategische beslissingen moeten worden genomen. Voor circulariteit 
hanteren we twee indicatoren. Dit is de circulaire potentie en het grondstofgebruik van een 
object.

DCF-model
Het DCF-model kan uitstekend gebruikt worden als basis, daar het een goed inzicht verschaft in 
verschillende (voor de stakeholder relevante) kasstromen. De wijze waarop het binnen 
conventionele waardering toegepast wordt is echter overwegend enkelvoudig. Hierdoor kan er 
per waardering slechts een enkele situatie gemodelleerd worden, met bijvoorbeeld één enkele 
(samengestelde) waarde voor risico. Een variabele in het model die onder andere het risico 
weerspiegelt is de Required Internal Rate of Return (Required IRR, vereiste interne rentevoet).

Duurzaamheid
Dapple een tweeledige visie bevat op duurzaamheid. Als eerste op duurzaamheid vanuit het 
perspectief van de toekomstige gebruikswaarde van een gebouw en als tweede meer de 
‘technische’ duurzaamheid van het gebouw zelf en de mogelijke aanpassingen daaraan. Om 
de visie op duurzaamheid te bepalen maakt Dapple gebruik van alle huidige beschikbare 
instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het energielabel of BREEAM. Maar ook realtime data 
voor de uitstoot van CO2, energie en performance- of health.

EAT
EAT is de afkorting van: Earnings After Taks, ook wel winst na belasting.

ESG
De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor 
Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-beleggen is een 
strategie waarbij, naast financiële kenmerken, ook duurzaamheidsaspecten worden 
meegewogen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. 

Vastgoedbeleggers-, eigenaren en- financierders erkennen de impact van deze 
ontwikkelingen en geven steeds meer prioriteit aan gerichte en relevante doelstellingen. ESG is 
dan ook veel meer dan ‘lippenstift’. Het groeit steeds meer naar een dominant en wereldwijd 
risico die in toenemende mate impact zal hebben op vastgoed. 

Bij Dapple maken we de verbinding tussen duurzaamheidsaspecten van een asset en de 
financiële kenmerken door deze contant te maken in de toekomstige waarde en de Real 
Option Return. Zo kunnen beleggingsbeslissingen worden genomen die passen bij de ESG-
strategie van een organisatie. 

Vanuit het waarderen van vastgoed op de 3 pijlers van adaptiviteit, circulariteit en 
duurzaamheid raakt de screening de ‘ESG’. Deze 3 pijlers dragen namelijk bij aan de ESG-
strategie van een vastgoedbelegger, vastgoedeigenaar en financierder!
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DE DEFINITIELIJST (2)
Future Cost & Profit
Een forecast op toekomstige waarde van de kosten en winst contant gemaakt over de 
optieperiode gebaseerd op de risicovariabelen van de adaptiviteit, circulariteit en 
duurzaamheid (ESG) van een asset. Voor het modelleren van de netto contante waarde onder 
invloed van een bepaalde mate van onzekerheid (toekomstige ontwikkeling) wordt het bereik 
in de mate van onzekerheid op rationiveau gedefinieerd. Voor de definitie van dit bereik in de 
Monte Carlo software wordt een verdeling gehanteerd current- & screening cost en current- & 
screening net profit. Deze verdeling benaderd op basis van een best guess (screening)en de 
huidige situatie (current) voor het bereik de juiste fit.

Future Value/ Toekomstwaarde
Een forecast op de waarde die adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid (ESG) behelst.

Gebruikersdynamiek
De gebruikersdynamiek waarbij prestatie-eisen ten aanzien van het vermogen reageren op 
een verandering in de eisen voor specifiek gebruik.

Herbestemmingsdynamiek
De herbestemmings-dynamiek waarbij prestatie-eisen ten aanzien van het vermogen van 
gebouwen reageren op een verandering in de gebruiksfunctie.

Impact Investing
Impact investing is investeren met de intentie een substantiële, positieve impact te maken op 
sociale en milieutechnische uitdagingen naast een concurrerend, op risico aangepast 
financieel rendement. Hierin is het van belang dat de er een positieve impact wordt 
gerealiseerd op een belangrijk maatschappelijk of milieutechnisch vraagstuk, en het niet tot 
een negatieve verandering mag leiden op een andere issue en/of vraagstuk binnen vastgoed 
en/of de maatschappij.

Intrinsieke waarde 
Intrinsieke waarde is de actuele waarde van een totaal asset minus verminderd met de 
schulden die er zijn. Dit komt neer op het eigen vermogen dat er in de onderneming zit.

IRR
Die disconteringsvoet waarbij de som van de contante waarden van de toekomstige 
opbrengsten gelijk is aan de contante waarde van de toekomstige kosten, noemen we de IRR 
(Internal Rate of Return). Dit rendementsbegrip geeft het rendement weer van een verzameling 
kasstromen verspreid over meerdere jaren.

Monte Carlo Simulatie
In een Monte Carlo-simulatie wordt een proces n keer gesimuleerd, waarbij voor elke nieuwe 
berekening willekeurig nieuwe startwaarden worden gekozen voor gedefinieerde variabelen 
binnen een vooraf toegewezen bereik. Het resultaat is een verdeling van mogelijke uitkomsten, 
die wordt gekenmerkt door vier zogenaamde momenten: het gemiddelde of mediaan, de SD, 
Skewness en Kurtosis. Deze vier momenten zijn exemplarisch voor onder meer de gemiddelde 
waarde van de investering, het bijbehorende risico en de spreiding van uitkomsten waar de 
investeringswaarde in ligt.

Netto Profits / Screening Net Profit 
Netto Profits (Netto Operationele Winst na Belasting) is de Operationele Winst (Winst voor Rente 
en Belasting (EBIT)) minus Belastingen. Een ander woord voor Netto Operationele Winst na 
Belasting is kortweg Winst na Belasting.

De vergelijking stelt dat alle negatieve uitkomsten geëlimineerd worden omdat het hier de 
optie, i.e. het recht betreft om uit te oefenen, en niet de plicht. Vervolgens wordt het 
gemiddelde tussen de grootste positieve waarde en 0 gemaximaliseerd, en weerspiegelt dat 
de reële waarde (Future Value). 

Netto Profits / Screening Net Profit geeft een verdeling van zowel de contante waarde van de 
inkomsten als van de exploitatiekosten weergegeven is voor het minimum, maximum en best 
guess scenario. 

Operating Profits
Operating Profits of de EBIT is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een 
onderneming voor aftrek van rente en belasting. Het wordt gedefinieerd als de omzet minus de 
kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten en belastingen.

De vergelijking stelt dat alle negatieve uitkomsten geëlimineerd worden omdat het hier de 
optie, i.e. het recht betreft om uit te oefenen, en niet de plicht. Vervolgens wordt het 
gemiddelde tussen de grootste positieve waarde en 0 gemaximaliseerd, en weerspiegelt dat 
de reële waarde (Future Value). 

Operating Profits geeft een verdeling van zowel de contante waarde van de inkomsten als van 
de exploitatiekosten weergegeven is voor het minimum, maximum en best guess scenario. 

Option Value
De Option Value is de intrinsieke (optie)waarde van een asset en/of investering. De Future 
Value minus de Traditional Value levert de Option Value. Deze ‘verborgen waarde’ van de 
asset is een forecast op de netto intrinsieke waarde gebaseerd op de waarde die 
adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid (ESG) behelst.

Prestatie-eisen
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DE DEFINITIELIJST (3)
Prestatie-eisen
Onder prestatie-eisen refereren we de eisen die bepalend zijn voor de kwaliteit en waarde van 
een asset (gebouw/ object) op de lange termijn. Naast de prestatie-eisen van asset 
worden hierbij ook eisen meegeteld ten aanzien van de omgeving, voorzieningen van de 
omgeving, locatie en de gebruikseenheden. 

Range Option Future Value
De vergelijking stelt dat alle negatieve uitkomsten geëlimineerd worden omdat het hier de 
optie, i.e. het recht betreft om uit te oefenen, en niet de plicht. Vervolgens wordt het 
gemiddelde tussen de grootste positieve waarde en 0 gemaximaliseerd, en weerspiegelt dat 
de reële waarde (Future Value). 

Range Option Future Value geeft de verdeling van de netto contante waarde van de asset 
weer waarbij de eliminatie van alle negatieve uitkomsten, en de bijbehorende (gemiddelde) 
reële waarde (Future Value) van de asset worden weergegeven.

Real Option Return
Als de Future Value wordt gedeeld door de exploitatiekosten (optiepremie), wordt het 
rendement op de extra investering behaald. Dit kan worden beschouwd als het rendement op 
de Real Option of ROR.

Risk Value 
Risk Value is een indicator voor de hoeveelheid kapitaal tegen een bepaalde kans op verlies 
binnen een gestelde tijdsduur. Deze graadmeter is met name door de Amerikaanse financieel 
dienstverlener J.P. Morgan een begrip geworden in het meten van risico in de financiële wereld 
(Mun, 2006).

Traditional Value/ Economische waarde
De waarde die de continuïteit behelst in relatie tot het businessmodel van een specifieke 
belanghebbende en de daarbij horende toekomstige kasstromen staan daarbij centraal.

Waarde variabele
De Future Value Screening maakt gebruik van een meervoudig simulatiemodel gecombineerd 
met een standaard DCF-model. Op deze manier kan er in plaats van één enkele statische 
waarde per variabele (denk aan huuropbrengst/m2, additionele kosten, wijzigingskosten, 
onderhoudskosten/m2, jaarlijkse huurstijging, inflatie, IRR, etc.) een nader te bepalen bereik 
gedefinieerd worden waarbinnen het model zijn waarden kan kiezen. Dit wordt gedaan door 
een minimum- en een maximumwaarde op te geven waarbinnen gevarieerd mag worden, en 
daarbij een derde waarde, de zogeheten ‘best guess’ waarde tussen het minimum en het 
maximum aan te geven. In tabel 2 zijn de in het voorlopige model gedefinieerde variabelen en 
bijbehorend bereik en ‘best guess’ waarden te vinden.

Deze variabelen zijn allemaal relevant in de bepaling van de toekomstige waardeontwikkeling 
in relatie tot rendement en de netto contante waarde van een asset. Of van een investering 
met betrekking tot vastgoedontwikkeling. Als ondergrond voor een van dit model wordt een 
selectie van ruim 100 indicatoren gebruikt die het adaptief, circulaire en duurzame vermogen 
van een asset bepalen. 
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DE DCF-TABELLEN (1)

CURRENT RESULTS / UITOEFENPRIJS

Year Costs % Total 
income

Net Profit 
(EAT) Margin Current 

Assets
Non-

current 
Assets

Total 
Assets

Asset 
turnover ROA Equity 

(NET) ROE CW ROE Disconteri
ngsvoet

1 -13 -34% 85 72 85% 36 715 751 11% 10% 575 56 54 2,50%

2 -14 -33% 126 112 89% 78 903 982 13% 11% 667 76 75 2,50%
3 -15 -32% 177 162 92% 31 1162 1193 15% 14% 784 107 104 2,50%
4 -15 -29% 200 185 92% 44 1433 1477 14% 13% 933 117 114 2,50%
5 -19 -33% 104 85 82% 65 1492 1557 7% 5% 983 54 53 2,50%

Year CW Costs CW Total 
income NCW

1 -12 83 71 85% 36 715 751 11% 10% 575 56 54 2,50%
2 -13 123 110 89% 78 903 982 13% 11% 667 76 75 2,50%
3 -15 173 158 92% 31 1162 1193 15% 14% 784 107 104 2,50%
4 -15 195 180 92% 44 1433 1477 14% 13% 933 117 114 2,50%
5 -18 102 83 82% 65 1492 1557 7% 5% 983 54 53 2,50%

SCREENING RESULTS / ACHTERLIGGENDE WAARDE

Year Costs % Total 
income

Net Profit 
(EAT) Margin Current 

Assets
Non-

current 
Assets

Total 
Assets

Asset 
turnover ROA Equity 

(NET) ROE CW ROE Disconteri
ngsvoet

1 -8 -20% 85 78 91% 36 715 751 11% 10% 575 60 58 2,50%

2 -8 -18% 126 119 94% 78 903 982 13% 12% 667 80 79 2,50%
3 -8 -17% 177 169 95% 31 1162 1193 15% 14% 784 111 109 2,50%
4 -8 -15% 200 192 96% 44 1433 1477 14% 13% 933 121 118 2,50%
5 -11 -19% 104 93 90% 65 1492 1557 7% 6% 983 59 58 2,50%

Year CW Costs CW Total 
income NCW

1 -7 83 76 91% 36 715 751 11% 10% 575 60 58 2,50%
2 -7 123 116 94% 78 903 982 13% 12% 667 80 79 2,50%
3 -8 173 165 95% 31 1162 1193 15% 14% 784 111 109 2,50%
4 -8 195 187 96% 44 1433 1477 14% 13% 933 121 118 2,50%
5 -10 102 91 90% 65 1492 1557 7% 6% 983 59 58 2,50%

EAT / NCW CW ROE Cost

Gemiddelde 120,43 80 -14

SD 47 28,19 2

EAT / NCW CW ROE Cost

Gemiddelde 126,99 84 -8

SD 48 28,21 0
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DE DCF-TABELLEN (2)

BEST RESULTS

Year Costs % Total 
income

Net Profit 
(EAT) Margin Current 

Assets
Non-

current 
Assets

Total 
Assets

Asset 
turnover ROA Equity 

(NET) ROE CW ROE Disconteri
ngsvoet

1 -6 -16% 85 79 93% 36 715 751 11% 11% 575 61 59 2,50%

2 -6 -15% 126 120 95% 78 903 982 13% 12% 667 81 79 2,50%
3 -7 -14% 177 171 96% 31 1162 1193 15% 14% 784 112 109 2,50%
4 -7 -13% 200 193 97% 44 1433 1477 14% 13% 933 122 119 2,50%
5 -9 -16% 104 95 91% 65 1492 1557 7% 6% 983 60 59 2,50%

Year CW Costs CW Total 
income NCW

1 -6 83 77 93% 36 715 751 11% 11% 575 61 59 2,50%
2 -6 123 117 95% 78 903 982 13% 12% 667 81 79 2,50%
3 -7 173 166 96% 31 1162 1193 15% 14% 784 112 109 2,50%
4 -6 195 188 97% 44 1433 1477 14% 13% 933 122 119 2,50%
5 -9 102 93 91% 65 1492 1557 7% 6% 983 60 59 2,50%

WORST RESULTS

Year Costs % Total 
income

Net Profit 
(EAT) Margin Current 

Assets
Non-

current 
Assets

Total 
Assets

Asset 
turnover ROA Equity 

(NET) ROE CW ROE Disconteri
ngsvoet

1 -11 -23% 85 74 87% 36 715 751 11% 10% 575 57 56 2,50%

2 -11 -13% 126 115 91% 78 903 982 13% 12% 667 78 76 2,50%
3 -12 -9% 177 165 93% 31 1162 1193 15% 14% 784 109 106 2,50%
4 -12 -8% 200 188 94% 44 1433 1477 14% 13% 933 119 116 2,50%
5 -16 -34% 104 88 85% 65 1492 1557 7% 6% 983 56 54 2,50%

Year CW Costs CW Total 
income NCW

1 -11 83 73 87% 36 715 751 11% 10% 575 57 56 2,50%
2 -11 123 112 91% 78 903 982 13% 12% 667 78 76 2,50%
3 -12 173 161 93% 31 1162 1193 15% 14% 784 109 106 2,50%
4 -11 195 184 94% 44 1433 1477 14% 13% 933 119 116 2,50%
5 -15 102 86 85% 65 1492 1557 7% 6% 983 56 54 2,50%

EAT / NCW CW ROE Cost

Gemiddelde 128,34 85 -7

SD 48 28,10 1

EAT / NCW CW ROE Cost

Gemiddelde 123,16 82 -12

SD 48 28,41 2
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