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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek ter afronding van mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit 
verslag wordt ingegaan op de huisvestingsbehoeften van ondernemers in Nederland. Hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen locatie- en gebouwkenmerken. Onderzocht is in welke mate de importantie van in totaal 
zeventien huisvestingskenmerken verandert gedurende de ontwikkeling van een organisatie. In dit onderzoek is 
op drie verschillende onderzoeksmethoden getracht inzicht te verkrijgen in de veranderende huisvestings
behoefte van ondernemers. 

Tevens wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mensen te bedanken die mij de afgelopen periode hebben 
geholpen en bijgestaan met dit onderzoek. Ten eerste zijn dat mijn begeleiders, mevrouw ir. H.A.J.A. Appel
Meulenbroek en de heer dr. W.J.M. Heijs. Mede dankzij hun kritische en prettige manier van begeleiding is dit 
rapport geworden wat het uiteindelijk geworden is. Verder wil ik graag mijn afstudeerbedrijf Dynamis 
Vastgoedconsultants & Makelaars in Amersfoort, met in het bijzonder Annelou de Groot en Frank van der Sluys, 
bedanken voor de interessante en leerzame periode. lk heb daar de nodige werkervaring mogen opdoen onder 
zeer prettige omstandigheden. lk wil ook de makelaars bedanken die de digitale enquete hebben ingevuld . Door 
hun bijdrage heeft mijn onderzoek meer diepgang gekregen. Ook wil ik graag mijn ouders bedanken voor het 
laatste corrigerende oog. Tenslotte wil ik mijn vriendin Marleen bedanken vooral voor het geduld dat ze heeft 
gehad tijdens mijn onderzoek. Onze reis naar Australie en Nieuw-Zeeland is enkele keren uitgesteld, maar zal nu 
toch spoedig doorgang vinden. 

Rest me u nag veel leesplezier te wensen! 

Arko Jacobs 
Almelo, maart 2008 
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Samenvatting 

De huisvesting van een bedrijf is een belangrijk aspect. Het is niet alleen de fysieke schil tussen binnen en buiten, 
maar het is de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden waar inkomsten mee warden verdiend. De kosten 
van een geschikt onderkomen voor een organisatie kunnen hoog oplopen. De waarde van de huisvesting maakt 
een groat deel uit van de totale bedrijfsbezittingen. Het is dus voor een ondernemer erg belangrijk een passend 
onderkomen te hebben. Maar dan kan warden afgevraagd: aan welke eisen moet een huisvesting voldoen om 
passend te zijn? Mensen hebben tijdens hun ontwikkeling verschillende huisvestingsbehoeften. Een kind woont 
nag bij zijn ouders, studenten kunnen tijdens hun studie op zoek gaan naar een studentenkamer, terwijl starters 
op de woningmarkt op zoek zijn naar een relatief goedkoop en klein onderkomen. Stellen met kinderen hebben 
vaker een grate eengezinswoning en bejaarden kunnen in een bejaardentehuis goed terecht. Bij diverse 
leeftijdscategorieen geldt een andere huisvestingsbehoefte. Dit onderzoek gaat in op de vraag of bedrijven oak 
verschillende huisvestingsbehoeften kennen tijdens de ontwikkeling. Het onderzoek richt zich specifiek op de 
ondernemers in de industriesector. De probleemstelling luidt als volgt: Wat is de invloed van ontwikkelingsstadia 
van bedrijven op hun huisvestingsbehoeften? Dit onderzoek heeft als doel een hulpmiddel te ontwikkelen voor 
bedrijfsmakelaars. Om dit te kunnen realiseren, zijn zes deelvragen opgesteld: 

1. Voor welk soort bedrijven is dit onderzoek het meest interessant? 
2. Welke ontwikkelingsstadia zijn er te onderscheiden bij bedrijven en welke kenmerken hebben deze? 
3. Welke huisvestingsbehoeften zijn er te onderscheiden bij bedrijven en welke kenmerken hebben deze? 
4. Welke verbanden zijn er tussen ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoeften? 
5. Hoe kan dit in een model warden weergegeven? 
6. Hoe kan de validiteit van het model warden getest? 

De eerste drie deelvragen warden beantwoord aan de hand van literatuurstudies. Op basis van drie verschillende 
onderzoeksmethoden is een relatie tussen de ontwikkelingsstadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften 
onderzocht. Ten eerste is gebruik gemaakt van een bestaande database van het onderzoeksbureau EIM. 
Daarnaast is aan de hand van verschillende literatuur een aantal veronderstellingen omtrent de relatie tussen de 
onderzoeksfactoren gedaan. Tenslotte is een enquete opgesteld en zijn enkele makelaars ondervraagd over de 
importantie van de huisvestingskenmerken in de diverse ontwikkelingsstadia. Deze drie onderzoeksresultaten zijn 
met elkaar vergeleken, zodat uiteindelijk een eventuele relatie kan warden behandeld. 

Om de huisvestingsbehoeften in kaart te kunnen brengen, is deze factor opgedeeld in zeventien verschillende 
huisvestingskenmerken. Daarbij is een verdeling gemaakt in locatiekenmerken en gebouwkenmerken. De 
volgende aspecten zijn opgenomen in dit onderzoek. 

Locatiekenmerken: 
• Bereikbaarheid 
• Aanwezigheid afzetgebied 
• Aanwezigheid arbeidskrachten 
• Ruimte op een bedrijventerrein 
• Imago van de locatie 
• Parkeergelegenheid 

Gebouwkenmerken: 
■ 

■ 

■ 

• 
• 
• 
■ 

• 
• 
■ 

• 

Omvang van het gebouw 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Zichtbaarheid van het gebouw 
H uisvestingskosten 
Leeftijd van het gebouw 
Verhouding kantoorruimte - productieruimte 
Vorm van het gebouw 
Uitstraling van het gebouw 
Materiaalgebruik 
Kantoorconcepten 
Flexibiliteit van het gebouw 

Om de importantie van deze kenmerken tijdens de groei van een onderneming te kunnen analyseren, is de 
ontwikkeling van een organisatie in vijf verschillende ontwikkelingsstadia verdeeld. Deze zijn: 

• Startfase 
Beginnende bedrijven hebben een verantwoordelijke: de oprichter. Een belangrijk aandachtspunt in deze fase 
is het onderzoeken van nieuwe markten (niches). Mensen gaan in deze organisatie informeel met elkaar om, 
er is weinig hierarchie. De financiele situatie is een grate zorg voor de ondernemer. 

I 
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• Expansiefase 
Na een aantal jaren kan een organisatie een sterke groei vertonen. De onderneming is nu voornamelijk 
gericht op productie, marketing en verkoop. Meerdere managers kunnen betrokken zijn bij de organisatie. 
Ondanks de groei overheerst het gevoel van 'overleven' nag steeds. 
• Consolidatiefase 
In deze fase zal de groei niet meer centraal staan, maar warden managementsystemen aangebracht. Door de 
gedecentraliseerde structuur van de organisatie wordt er formeler met elkaar om gegaan. De winstgevend
heid dient te warden behouden. 
• Diversificatiefase 
In dit stadium staat de groei weer centraal. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aan de hand van nieuwe 
producten een flinke groei in aantal werknemers, omzet en winst boeken. Verschil met de expansiefase is dat 
in deze vierde fase onder andere de bedrijfsstructuur veel complexer is. Het bedrijf kan uit verschillende 
vestigingen bestaan. Ook financieel staat de organisatie er beter voor. 
• Afnamefase 
Voorgaande fasen gaan uit van een groei of maken deel uit van het groeiproces. In deze fase gaat het 
minder goed met de organisatie. Oat kan een afname van het aantal werknemers en economisch verlies tot 
gevolg hebben. In deze fase zal de strategie warden geherdefinieerd om een goede toekomst veilig te 
kunnen stellen. 

Als belangrijkste resultaat van dit onderzoek is gebleken dat met deze gehanteerde onderzoeksmethode geen 
relatie is bewezen tussen de ontwikkeling van bedrijven en de huisvestingsbehoeften. Voor weinig aspecten is 
gebleken dat de verschillen in de importantie van de kenmerken tussen de ontwikkelingsstadia significant zijn. 
Hierdoor is niet bewezen in welke mate een aspect belangrijker wordt naarmate een onderneming meer 
volwassen wordt. Echter, voor enkele kenmerken geldt dat de waardering van de importantie tijdens een bepaald 
ontwikkelingsstadium wel significant blijkt te zijn. Dit geldt voor de volgende zes verbanden: 

■ Bereikbaarheid in de startfase I I lage importantie 
■ Bereikbaarheid in de consolidatiefase 11 hoge importantie 
■ Aanwezigheid arbeidskrachten in de expansiefase 11 hoge importantie 
• Imago van de locatie in de startfase II lage importantie 
■ Imago van de locatie in de consolidatiefase II hoge importantie 
■ Uitbreidingsmogelijkheden in de diversificatiefase 11 hoge importantie 

In de startfase wordt het kenmerk 'bereikbaarheid' van de locatie relatief laag gewaardeerd en lijkt daarmee een 
relatief onbelangrijk aspect. In de consolidatiefase is dat echter anders. In deze fase wordt dit aspect belangrijker 
gevonden en lijken ondernemers hier bewust rekening mee te houden bij de keuze voor een vestigingsplaats. 
Datzelfde geldt voor de importantie van het 'imago van de locatie'. Dit aspect wordt in de startfase relatief laag 
gewaardeerd, maar in de consolidatiefase is dit een belangrijk kenmerk aan de huisvesting. Daarnaast is de 
'aanwezigheid van arbeidskrachten' in de expansiefase een belangrijk aspect in die fase. Verder blijkt het 
kenmerk 'uitbreidingsmogelijkheden' in de diversificatiefase belangrijk te zijn voor ondernemers. Daarnaast zijn 
er zes andere combinaties waarvan de gegevens van het EIM een significantie aantonen, maar waarvan de 
waarderingen op de andere twee onderzoeksmethoden teveel uiteenlopen om over een relatie te kunnen 
spreken. Er zijn ook 44 verbanden waarbij geen relatie is bewezen, maar waarbij er wel lichte aanwijzingen zijn 
voor een mogelijke relatie. De belangrijkste hiervan gelden voor de kenmerken: 

■ Aanwezigheid afzetgebied 11 voortdurend hoge importantie 
■ Huisvestingkosten II voortdurend hoge importantie 
■ Flexibiliteit II in startfase lage importantie, daarna hoge importantie 

Een model ter ondersteuning van makelaars, zoals is beschreven in de doelstelling, is er uiteindelijk niet gekomen. 
Dit komt omdat er te weinig betrouwbare resultaten zijn gevonden waarmee een dergelijk model kon warden 
ontwikkeld. De uitkomsten van dit onderzoek bieden makelaars te weinig informatie om te kunnen gebruiken bij 
het verkoop- of verhuurproces. Het afstudeeronderzoek kan wel als basis dienen voor verder onderzoek. Er zijn 
enkele aanwijzingen dat een relatie tussen ontwikkelingsstadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften 
bestaat, maar deze zijn met dit afstudeeronderzoek niet bewezen. Geconcludeerd kan warden dat - door het 
lage aantal significante verbanden - het onderzoek uiteindelijk niet heeft opgeleverd wat er van te voren werd 
verwacht. Oat er zes verbanden zijn gevonden, kan veroorzaakt zijn door drie redenen: 

1. Er bestaan geen relaties tussen ontwikkelingsstadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften 
2. De relaties zijn te complex en kunnen met verder onderzoek wellicht wel warden gevonden 
3. lnstrumentatrium waarmee dit onderzoek is verricht is niet optimaal 

Technische Universiteit indhoven 
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Het eerste scenario lijkt niet het geval, want uit dit onderzoek zijn wel degelijk enkele verbanden of aanwijzingen 
gevonden voor een relatie. Deze aanwijzingen duiden op een mogelijke relatie, maar een vervolgonderzoek zal 
de relaties tussen de ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoeften verder onderzoeken. Scenario 3 kan ook 
een reden zijn waarom uit dit onderzoek geen relaties zijn gevonden. De database van het EIM bevat geringe 
bruikbare informatie, er is een verwachtingspatroon beschreven op basis van literatuur en het aantal 
respondenten van de enquete ligt relatief laag. Het is mogelijk dat wanneer een andere onderzoeksmethode 
wordt gebruikt, dat de relaties wel worden gevonden. 

De mogelijkheden voor vervolgonderzoek bestaan dan ook uit het analyseren van deze relatie met een andere 
onderzoeksmethode. Verder kan het interessant zijn om andere branches bij het onderzoek te betrekken, 
waardoor de huisvestingsbehoeften per branche kan worden onderscheiden. Het is ook mogelijk om een 
onderzoek te verrichten naar de invulling van de huisvestingskenmerken. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de 
veranderende importantie van een kenmerk, maar gaat niet in op de invulling van een bepaald kenmerk. 
Daarmee wordt bedoeld dat niet wordt gekeken naar de gemiddelde grootte van een gebouw of het gewenste 
aantal parkeerplaatsen, maar dergelijke aspecten kunnen interessant zijn voor projectontwikkelaars, beleggers en 
makelaars. 

Technische Univers1te1tEindhoven 
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H1. De aanleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek behandeld. Er wordt ingegaan op het 
belang van het onderzoek en op de probleem- en doelste/ling. Vervolgens wordt er een 
onderzoeksopzet gegeven. In de hierop volgende hoofdstukken zal aan de hand van een 

/iteratuurstudie bepaalde variabelen worden gedefinieerd. 

De huisvesting van een organisatie is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Als bedrijf, maar zeker ook als 
mens, kun je eigenlijk niet zonder huisvesting. Het is de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden, waarmee 
bepaalde inkomsten worden gegenereerd. Tevens is het onderkomen van een bedrijf een belangrijk middel om 
representatief en professioneel over te komen. Het pand en haar omgeving kunnen belangrijk zijn voor de eerste 
indruk van klanten. De juiste locatie en een pand met een goede uitstraling zijn factoren die daarbij een rol 
kunnen spelen. Daarnaast is de huisvesting een zaak van kapitaal belang voor de onderneming. Het bedrijfspand 
neemt een belangrijke plaats in op de balans van de onderneming (activa). Daarom is het voor een bedrijf van 
groot belang een passend onderkomen te hebben en de huisvesting goed op orde te hebben. 

Tegenwoordig houdt het vakgebied Corporate Real Estate Management {CREM) zich met name bezig met het 
management rond bedrijfsonroerend goed. Dit vakgebied ziet het onroerend goed als nieuwe resource voor de 
strategie van ondernemingen. Naast personeel, informatie & communicatie, technologie en kapitaal vormt 
tegenwoordig de huisvesting van een organisatie een essentieel onderdeel in organisatiebeslissingen. 
(Breitenstein et al., 1998). De grate invloed van het onroerend goed op de financiele situatie en de prestaties is 
eveneens belangrijk voor een onderneming. Ten eerste is er de (directe) financiele invloed van vastgoed met 
betrekking tot de kosten en waardebepaling van het pand. Daarnaast kan het vastgoed een (indirecte) invloed 
uitoefenen op de werkzaamheden binnen een organisatie (Krumm & de Vries, 2003). Een huisvesting brengt 
diverse kosten met zich mee. Volgens verschillende onderzoeken ligt de waarde van de huisvesting tussen de 
25% en 50% van de totale bedrijfsbezittingen en liggen de kosten rond de 40-50% van de operating incomes 
(Breitenstein et al., 1998; Roulac, 1999 en Krumm & de Vries, 2003). Een huisvesting heeft diverse gevolgen 
voor een onderneming, waardoor het belangrijk is een geschikt pand te hebben. Maar juist op dat onderdeel, het 
bepalen van de invloed van deze gevolgen op de prestaties van de onderneming, schieten enkele ondernemers 
nog te kort: "Managers of corporate real estate are however seldom able to relate consequences of real estate 
decisions to corporate performance" (Krumm & de Vries, 2003). Feijts (2007) is hier op ingegaan en heeft een 
afstudeeronderzoek verricht naar de huisvestingskenmerken die van invloed zijn op de prestatie van een 
organisatie. Hierin is naar voren gekomen dat deze relatie sterk afhankelijk is van het type organisatie en de 
economische situatie van het bedrijf. Er wordt een model gepresenteerd waarin de mogelijke kwalitatieve 
effecten van een verandering van de huisvesting op prestatie van de onderneming is weergegeven. Uit het 
voorgaande is op te maken dat de huisvesting van een organisatie erg belangrijk is en verschillende gevolgen 
heeft voor het bedrijf. Daarom is het van groot belang om een passend onderkomen te vinden voor de 
onderneming. 

Huisvesting heeft invloed op de groei van een organisatie: "Although often regarded as mere bricks and mortar, 
real estate often plays an important role in supporting corporate growth and even survival' (Krumm, 2001 ). 
Andersom kan dat ook het geval zijn: door de groei van een onderneming kan de huisvesting te klein worden en 
kan het noodzakelijk zijn om een ander pand te betrekken, waar meer mogelijkheden tot groei zijn. Hierbij is het 
niet ondenkbaar dat, net zoals bij mensen, de huisvestingsbehoefte verandert als de organisatie verandert. Op 
het gebied van het huisvesten van mensen is er een verschil te constateren naarmate de mens verandert in zijn of 
haar ontwikkeling. Het is zeer waarschijnlijk dat een starter die net op zichzelf gaat wonen andere eisen stelt aan 
een woning dan 65+-ers. Dit komt terug in het beeld dat Faessen (2002) schetst: " Young and never-married 
one-person households, mainly starters on the housing market, have the lowest owner-occupancy rate, while 
older never-married persons have the highest rate among one-person households'' (Faessen, 2002). Uit 
onderzoek van het Ministerie van VROM is ook gebleken dat een soortgelijke trend tussen het huren en kopen 
van een woning bestaat. Jongeren (tot 25 jaar) en alleenstaanden van alle leeftijden hebben een voorkeur voor 
huren. Stellen (met of zonder kinderen) zijn eerder geneigd een huis te kopen. Tevens is de overstap van een 
huur- naar een koopwoning een veelvoorkomende gewenste stap in wooncarrieres van mensen (VROM, 2007). 
Het lijkt aannemelijk dat huishoudens met kinderen meer kamers wensen in een woning dan alleenstaanden. Zo 
blijkt dat meergezinswoningen met name populair zijn onder alleenstaanden in de leeftijdscategorieen 25-44 jaar 
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en bij 65+-ers. Eengezinswoningen zijn veruit het meest populair onder gezinnen met kinderen in de 
leeftijdscategorie 25-44 jaar. Daarnaast wonen ook veel stellen in de leeftijdsgroep 45-64 jaar met of zonder 
kinderen in eengezinswoningen. Zelfs bij meerpersoons huishoudens van boven de 65 jaar wonen nog veel 
mensen in een eengezinswoning (VROM, 2007). Dit kan ook komen, omdat stellen in het zelfde huis blijven 
wonen nadat de kinderen het huis zijn uitgegaan. 

Uit de literatuur is gebleken dat er een relatie is tussen de ontwikkeling van mensen en hun 
huisvestingsbehoefte. Maar bestaat een dergelijke verhouding ook tussen de ontwikkeling van een bedrijf en 
haar huisvestingsbehoefte? Stelt een startende onderneming andere eisen aan de het bedrijfspand dan een 
verder ontwikkeld bedrijf? Een en ander is bekend dat oudere bedrijven vaker een kooppand betrekken: 
"Bedrijven van 5 jaar of ouder hebben vaker een kooppand (68%) dan bedrijven die jonger zijn (49%). 
Andersom hebben bedrijven die }anger zijn dan 5 jaar vaker een huurpand (49%) dan bedrijven die ouder zijn 
(28%)" (De Vree, 2006), maar geldt dat ook voor andere huisvestingskenmerken? Is het mogelijk om dit in een 
model weer te geven? Een dergelijk model zou ondersteuning kunnen bieden aan bedrijven die plannen hebben 
om te verhuizen. Daardoor kan de kans worden verkleind dat een bedrijf een niet-passend onderkomen betrekt. 

Dit onderzoek kan door een ondernemer als hulpmiddel warden gebruikt bij het bepalen van geschikte 
huisvesting van een bedrijf. Een keuze van een ondernemer voor een bepaalde locatie is afhankelijk van 
verschillende beslissingsfactoren. Twee belangrijke aspecten hierbij zijn: (1) toegang tot informatie en (2) het 
vermogen tot gebruik van de informatie (Pred, 1966 in: Boschma, et al. 2002). Een homo economicus kent a.lie 
informatie en weet deze op een rationele wijze te benutten. Een ondernemer zal dan in principe alle mogelijke 
vestigingsplaatsen moeten beoordelen op hun geschiktheid. Dit is alleen al om het financiele aspect een 
onbegonnen taak. Aannemelijker is dat een ondernemer acteert als een homo psychologicus. Hij zal dan een 
emotionele keuze moeten maken uit de voor hem beschikbare informatie. Deze informatie is meestal onvolledig, 
voorzien van onzekerheden en daardoor met risico (Boschma, et al. 2002). Deze twee termen (homo economicus 
en homo psychologicus) zijn veel gebruikte termen in de behaviorale geografie: een studie naar het gedrag van 
ondernemingen. Met dit onderzoek kan de kennis van de zogenaamde homo psycho/ogicus warden verbreed, 
zodat er een betere beslissing door de ondernemer kan warden genomen met betrekking tot de nieuwe 
huisvesting. 

1 .1 Probleemstelling 
Uit de literatuur is gebleken dat een passende huisvesting van een onderneming cruciaal is voor een 
onderneming. Maar verschilt dit per bedrijfstak en bedrijfsfase? Daarom is onderstaande probleemstelling de 
hoofdvraag die wordt behandeld in dit onderzoek. 

Wat is de invloed van ontwikkelingsstadia van bedrijven op hun huisvestingsbehoefte? 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van het afstudeeronderzoek luidt als volgt. 

Het onderzoeken van de relatie tussen verschillende ontwikkelingsstadia van bedrijven en 
hun huisvestingsbehoefte ten einde een model te ontwikkelen dat als hulpmiddel kan dienen 

voor bedrijfsmakelaars. 

1 .3 Deelvragen 
Bovenstaande probleem- en doelstelling is op te delen in verschillende deelvragen. Deze zijn voor dit onderzoek 
de volgende: 

1 . Voor welk soort bedrijven is dit onderzoek het meest interessant? 
2. Welke ontwikkelingsstadia zijn er te onderscheiden bij bedrijven en welke kenmerken hebben deze? 
3. Welke huisvestingsbehoeften zijn er te onderscheiden bij bedrijven en welke kenmerken hebben deze? 
4. Welke verbanden zijn er tussen ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoeften? 
5. Hoe kan dit in een model warden weergegeven? 
6. Hoe kan de validiteit van het model warden getest? 
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1.4 Afbakening 
Om te voorkomen dat het een te uitgebreid onderzoek wordt, zal er een afbakening worden gemaakt. Het 
onderzoek zal alleen betrekking hebben op de bedrijven in Nederland. Eventuele andere afbakeningen worden 
gemaakt in de volgende hoofdstukken, waar aan de hand van een literatuurstudie wordt ingegaan op de 
onderzoeksvariabelen . 

Het afstudeerbedrijf Dynamis Vastgoedconsultants & Makelaars is een organisatie van elf landelijke makelaars, 
verspreid over ongeveer vijftig vestigingen. Bij de Dynamis-partners zijn zowel woning- als BOG-makelaars 
vertegenwoordigd. De werkzaamheden van de makelaars lopen uiteen van het begeleiden van een (ver)koop of 
een (ver)huur van een pand tot en met het verrichten van onderzoek naar de landelijke en regionale 
vastgoedmarkten of een adviserende rol bij hypotheken en verzekeringen. 

Dynamis onderscheidt zich van andere makelaars door met landelijke kennis en de regionale diepgang 
onderzoeken te verrichten. Tevens wil het bedrijf aanvullende diensten aanbieden aan de klant. Dit onderzoek 
kan een basis zijn voor een van deze aanvullende diensten: "Niet wachten tot de klant belt, maar zelf het 
initiatief nemen en actief informeren". Dit onderzoek past dan oak prima bij de 'klant centraal'-filosofie van 
Dynamis. Momenteel wordt deze filosofie toegepast door de woningmakelaars, maar met dit onderzoek naar de 
relatie tussen ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoefte van bedrijven kan oak de klant vroegtijdig warden 
ge"informeerd over een eventuele overstap. Over de aanbodzijde van de bedrijfsruimtemarkt is inmiddels veel 
informatie bekend. Dit onderzoek verdiept zich juist in de vraagzijde: welke wensen heeft een gebruiker met 
betrekking tot de huisvesting? 

1.5 Onderzoeksopzet 
Hieronder is het model weergegeven dat in schematische weergave de opzet van het afstudeeronderzoek is. 

Analyse 
bedrijveo 

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet 

vefdwerk 

Anaiyse 
huisVestingsbehoeften 

Ontwikkeling model 

Toetsing model 

Analyse 
ontwikkelingsstadia 

I 
I 
I __ J 

De basisonderdelen van het onderzoek zijn de data die voortkomen uit de bedrijfsruimtemarkt en het meer 
theoretische deel: de verschillende ontwikkelingsstadia en huisvestingsbehoefte van bedrijven. Voor de 
ontwikkeling van een model is ook enig veldwerk nodig. Dit is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de relatie 
tussen ontwikkelingsstadia van bedrijven en hun huisvestingsbehoefte. Hierbij kan in samenwerking met het 
afstudeerbedrijf Dynamis een geschikte invulling aan worden gegeven. De bedoeling is dat de 
onderzoeksresultaten in een model kunnen warden gezet. Vervolgens zal het model warden getest op 
betrouwbaarheid. Het kan hierdoor voorkomen dat het ontwikkelde model moet worden bijgesteld, totdat er 
een valide en betrouwbaat model is ontwikkeld. 
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H2. Bedrijven in Nederland 

In het vorige hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek behandeld In dit hoofdstuk 
wordt er ingegaan op de onderzoekseenheid De verschillende soorten bedrijven in Nederland 

komen aan bod en er wordt ingegaan op de bedrijfsruimtemarkt 

In de eerder vermelde probleemstelling ' Wat is de inv/oed van de ontwikkelingsstadia van bedrijven op hun 
huisvestingsbehoefte? zijn grofweg twee factoren te onderscheiden. Aan de hand hiervan is het onderstaande 
voorlopige conceptuele model te maken. Dit is het zogenaamde bivariate model, dat een rechtstreeks verband 
aangeeft tussen de twee factoren. 

ontwikkelingsstadia huisvestingsbehoefte 

Alvorens in te gaan op de factoren ontwikkelingsstadia en huisvestingsbehoefte zal in dit hoofdstuk eerst 
aandacht worden besteed aan de onderzoekseenheid bij dit model: bedrijven. Er zijn namelijk veel verschillende 
soorten bedrijven te onderscheiden. De volgende paragrafen gaan in op de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. 
Achtereenvolgens worden verschillende typen ondernemingen behandeld, wordt er ingegaan op de verschillen 
tussen de provincies in Nederland en worden andere cijfers omtrent bedrijven gegeven. 

2 .1 Bedrijven 
Ondernemers en bedrijven leveren producten en/ of diensten, veelal aan klanten in hun (directe) omgeving. Met 
deze producten en diensten wordt er, met enig risico, een winst gegenereerd. Voor commerciele organisaties is 
deze winst cruciaal voor het voortbestaan van de onderneming. Voor non-profit organisaties is een winststreven 
niet het hoofddoel. Bedrijven spelen een belangrijke rol in de (lokale) economie. Vooral kleinere bedrijven zijn erg 
gevoelig voor de op- of neerwaartse bewegingen in de economie. De koopkracht en het vertrouwen in de 
economie van de consument vertaalt zich direct in de omzet van een bedrijf (van der Ven & van der Sluys, 
2005). 581'93 (Standaard Bedrijfsindeling) is een document van het Centraal Bureau voor de Statistiek (verder 
benoemd als CBS) waarin verschillende bedrijfstakken worden weergegeven. Dit bestand wordt in veel 
Nederlandse economische statistieken over bedrijven gehanteerd. De S8I'93 hanteert de volgende definitie van 
een bedrijf: 

"Een bedrijf is de feitelijke transador in het productieproces en wordt gekenmerkt door een 
zekere mate van zeffstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het 

afzetten van zijn produden op de markt" 
(CBS, 1993) 

Een bekend begrip is het midden- en kleinbedrijf, verder benoemd als MKB. Het MKB is een tak van 
ondernemingen waar veel bedrijven onder vallen. Het is zelfs de grootste sector binnen Europa: "99% van a/le 
bedrijven in Europa is MKB, het draagt voor meer dan tweederde bij aan het Europese BNP en is goed voor 75 
miljoen banen in de private sector" (SenterNovem, 2007). Daarom is het MKB voor dit onderzoek interessant, 
want deze bedrijven hebben een zeer grote bijdrage aan de economie. De definitie van het MKB is gebaseerd op 
het aantal werknemers dat het bedrijf telt en haar financiele situatie. In de definitie die bij de onderzoeken van 
het Economisch lnstituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (verder benoemd als EIM) wordt gehanteerd, vallen 
alle actieve ondernemingen met minder dan 100 werknemers onder het MKB, terwijl de EU de grens van 250 
werknemers hanteert (Europa, 2007). Binnen het MKB wordt onderscheid gemaakt tussen een kleinbedrijf en 
middenbedrijf. Een kleinbedrijf is een onderneming met 1 tot 10 werknemers. Bijzonder in deze categorie zijn de 
eenmanszaken, aangezien bij bedrijven van deze juridische vorm in totaal een persoon werkzaam is. Hierdoor is 
het aannemelijk dat er veel minder dynamiek binnen dergelijke organisaties zal zijn. Wanneer er een bepaalde 
groei in het aantal werknemers plaatsvindt, zal het geen eenmanszaak meer zijn . Om deze reden zal deze groep 
ondernemingen in dit onderzoek niet worden meegenomen. Ongeveer 24% van de ondernemingen is een 
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eenmanszaak (zie figuur 2.1). Een middenbedrijf heeft tussen de 11 en 99 werknemers. De organisaties met 
meer dan 100 werknemers warden eveneens niet meegenomen in dit onderzoek, omdat dit maar 1 % van de 
Nederlandse bedrijven is. Hierdoor is het moeilijk om over deze groep bedrijven betrouwbare uitspraken te doen. 

45,5 % 

Figuur 2.1 : Verdeling aantal werknemers in MKB 
Bron: MKB-Nederland, 2007 

■ eenmanszaak 

■ 2-10 werknemers 

11-99 werknemers 

Ongeveer 99% van alle bedrijven onder het MKB valt en daarom is het ook niet verrassend dat deze een grate 
bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Nederland. Van het totale arbeidsvolume is ongeveer 58% actief bij 
een midden- of kleinbedrijf (MKS-Nederland, 2007) . Daar staat tegenover dat de overige 42% van de 
werknemers werkzaam is bij de grootbedrijven, ondanks dat deze categorie 1 % van het aantal ondernemingen 
omvat. Tabel 2.1 geeft meer duidelijkheid in de cijfers over 2006. 

MKB Grootbedri"f Totaal bedrijfsleven 

Omzet in miljarden euro's 765 
ArbeirLvoiume <x1 .DCO) 4.200 
Ond!imemlngen {xi .OOOl 740 
Arboidsvolurne (%} 58 
Onderneminl§en 00 __ _ _ _ __ _ 99 ___ . 1 __ 

Tabel 2.1: Eigenschappen ondernemingen in 2006 
Bron: MBK-Nederland, 2007 

557 
3.000 

3 
42 
1 

1.322 
7.200 
743 
100 
100 

De volgende definitie voor het midden- en kleinbedrijf wordt dan ook gehanteerd in dit onderzoek. 

MKB: Alie actieve bedrijven met minimaal 2 werkzame personen en 
een maximaal aantal van 99. 

In tegenstelling tot de definitie volgens de Europese Unie wordt in dit onderzoek de definitie tot 100 werknemers 
gehanteerd. Hier is toe besloten, omdat veel onderzoeken over het Nederlandse MKB van het EIM ook uitgaan 
van deze definitie. Enkele onderzoeken zijn bruikbaar voor dit onderzoek, waardoor het verstandig is om deze 
afbakening gelijk te houden. 

De jaarlijkse omzet van de grootbedrijven bedraagt ondanks het lage percentage ondernemingen ongeveer 42 % 
van het totale bedrijfsleven . Hetzelfde geldt voor het arbeidsvolume. Waar er bij een midden- en kleinbedrijf 
gemiddeld 6 werknemers werken, is dat aantal bij een grootbedrijf ongeveer 1.000 mensen. Het totaal aantal 
ondernemingen verandert door de jaren heen, omdat er jaarlijks een aantal nieuwe ondernemingen wordt 
opgericht en een aantal wordt opgeheven. Het CBS bericht dater in 2006 ruim 42.000 nieuwe ondernemingen 
zijn opgericht, met in totaal ongeveer 59.000 werknemers (CBS, 2007). Figuur 2.2 geeft het aantal opgerichte 
ondernemingen vanaf 1997 weer, met daarbij het aantal werknemers. Het aantal nieuwe bedrijven lijkt 
gerelateerd aan de economie. Vanaf het jaar 2000 is een daling waarneembaar en dat lijkt een reactie op de 
economische recessie (Gibcus, et al. 2006). Na 2003 is er weer een stijging in het aantal nieuwe bedrijven. Er is 
een groot verschil waarneembaar tussen de verschillende regio's . In het westen van het land (Noord-Holland en 
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Zuid-Holland) zijn verreweg de meeste ondernemingen gestart en in Zeeland juist het kleinste aantal (KvK, 
2007). Er dient wel opgemerkt te warden dat het grootste deel van deze nieuwe ondernemingen zeer 
waarschijnlijk eenmanszaken zijn, aangezien er in 2006 gemiddeld ongeveer 1,4 werknemer actief was bij een 
nieuwe onderneming. Desondanks geven deze cijfers wel een indicatie in welke mate er nieuwe ondernemingen 
worden opgericht. Al deze ondernemingen hebben behoefte aan een bepaalde vorm van huisvesting. Hierbij kan 
de ene ondernemer kiezen voor een bedrijf aan huis, waar een ander een huur- of kooppand prefereert. Deze 
groep nieuwe ondernemers creeert dus een bepaalde vraag naar bedrijfsruimte. 

70.000 ~-----------~-----------------~ 

60.000 ___________ __, 

50.000 

20.000 

10.000 

0 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Figuur 2.2: Aantal opgerichte bedrijven met aantal nieuwe banen 
Bron: CBS, 2007 

2003 2004 2005 2006 

l!I Opgerichte bedrijven 

D Aantal werknemers 

De eerste jaren zijn erg lastig voor een organisatie. Het ondergaan van een bepaalde groei lijkt een voorwaarde 
om te overleven (Gibcus, et al. 2006). Niet elk nieuw opgericht bedrijf heeft een goede toekomst voor zich. Uit 
onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ongeveer 10% van de ondernemers het eerste jaar van de 
startende onderneming niet overleeft. Dit percentage ligt na 9 jaar zelfs op 50% , zie tabel 2.2. 

Overleving Opgeheven Levensduur Overleving 
- . - van startende . . . _ ~dernemin_g 

~1~ ~% ~6~ 
Na 2 jaar f 80% Na 7 jaar 
Na 3 jaar : 70% Na 8 jaar 
Na 4 jaar '/ 65 % 1i Na 9 jaar 
Nc1. ~J<!_ar_ _ _ J 60% ! 40% i 
Tabel 2.2: Overlevings- en opheffingspercentages eerste jaren 
Bron: Kamer van Koophandel, 2007 

50% 

Opgeheven 

43% 
46% 
48% 
50% 

Waar het aantal nieuw opgerichte bedrijven gerelateerd lijkt te zijn aan de economische situatie, geldt dat niet 
voor het aantal opheffingen. Het aantal opgeheven ondernemingen vertoont jaarlijks weinig veranderingen 
(Bangma et al, 2005 in: Gibcus, et al. 2006). Naast de nieuwe ondernemingen blijkt uit onderzoek van EIM dat 
ongeveer een kwart van de midden- en kleinbedrijfondernemers plannen hebben om te verbouwen of te 
verhuizen. Voor deze bedrijven, samen met het aantal nieuwe ondernemingen, is aandacht voor de 
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bedrijfshuisvesting zeker op zijn plaats. De huisvesting wordt immers als de sleutel tot succes gezien (van Rijt, 
2004). 

2.2 Branchering 
Elke onderneming die ingeschreven staat bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel beschikt over 
een zogenaamde BIK-code. Deze code geeft de hoofdactiviteit van de onderneming aan. Het 5BI'93 (Standaard 
Bedrijfsindeling 1993 van het CBS) is een soortgelijke verdeling. Dit soort indelingen vormt een uitgebreide 
brancheverdeling. Onder 'branche' wordt het volgende verstaan: 

Branche: Een classificatie van organisaties met gelijke of vergelijkbare hoofdactiviteiten 
(CBS, 2007) 

De BIK-codes van de Kamer van Koophandel zijn globaal in de volgende sectoren in te delen: 
• Landbouw 
• lndustrie 
• Bouw 
• Handel 
• Horeca 
• Transport 
• Dienstverlening 
• Overige sectoren 

Deze verdeling wordt ook gebruikt door het onderzoeksinstituut EIM. Volgens het CBS zag de verdeling van 
branches er in 2005 in de verschillende provincies in Nederland als volgt uit, zie figuur 2.3. 

·, ---
Groningen 25 

Friesland 26 

-
Drenthe 77 'J 

Overijssel 32 --r· 
Geldenand ?7 9 

I 
Flevoland 18 -r -

Utrecht 15 8 

Noord-Holland 17 6 

Zuid-Holland 26 8 

Zeeland 51 

Noord-Brabant 37 

Limburg 'IC) 

NEDERLAND 17 7 

0% 10% 20% 30% 

Figuur 2.3: Brancheverdeling in Nederland 2005 
Bron: De Vree, 2006 
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l!l landbouw 

Dindustrie 

Dbouw 

□ handel 

□ horeca 

□ transport 

□ dienstverlening 

Doverig 

Van het totale aantal van 743.000 MKB-ondernemingen zijn de meeste ondernemingen, op provinciaal en 
landelijk niveau, vertegenwoordigd in de industriesector en de dienstverlening. Typerend is dat de dienstensector 
met name is gelegen in het westen van het land: Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, terwijl juist 
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in deze regio's de industriesector laag scoort. De aandelen bouw-, handel- en horecaondernemingen zijn 
nagenoeg gelijk verdeeld over de provincies. De verwachting is dat de branche waarin een onderneming actief is, 
invloed heeft op de relatie tussen ontwikkelingsstadia en huisvestingsbehoeften. Daarom is er voor gekozen om 
voor dit onderzoek een sector te behandelen. Dit onderzoek zal betrekking hebben op MKB-ondernemingen in 
de industriesector. Hiervoor is gekozen omdat het afstudeerbedrijf Dynamis de wens uitgesproken om over dit 
type gebruikers meer informatie te verkrijgen. Daarnaast hebben deze bedrijven als kenmerk dat de groei niet 
alleen aan de hand van het aantal werknemers of omzet meetbaar kan worden gemaakt, maar ook door het 
aantal machines en productieaantallen. Dergelijke bedrijven hebben een productieruimte nodig, alsmede een 
kantoorruimte voor de administratieve handelingen. Dit kan eventueel een interessant aspect zijn van dit 
onderzoek. 

Onderstaande figuur geeft de leeftijd van de ondernemingen weer. Hierbij is te zien dat de grootste groep van 
de MKB-ers in Nederland tussen de 11 en 25 jaar oud is. Maar liefst 80% van de MKB-ondernemingen is 25 jaar 
of jonger. Met name in Zeeland zijn veel oude bedrijven te vinden: 35% is ouder dan 25 jaar. Verrassend is het 
percentage van 18% van de ondernemingen van 26-50 jaar en 7% in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder in 
Flevoland, aangezien de grotere steden Almere en Lelystad rond 1970-1975 zijn ontstaan. Hier kan het dus gaan 
om bedrijven uit de Noordoostpolder (Urk en Emmeloord) welke al eerder bestonden of wellicht om bedrijven 
die elders in Nederland zijn begonnen en nu in Flevoland zijn gevestigd. 

Groningen 4:1 10 10 

Friesland ~7 8 

Drenthe 37 9 

Overijssel ~.c 

"" 6 

Gelderland 34 9 

Flevoland 25 18 7 
1!1 0-5 jaar 

□ 6-10 jaar 

Utrecht 12 9 □ 11-25 jaar 

□ 26-50 jaar 

Noord-Holland 15 5 
□ 50 jaar en ouder 

Zuid-Holland 11 10 

Zeeland 30 14 21 

Noord-Brabant 43 12 5 

Limburg 34 12 10 

NEDERLAND 37 12 8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Figuur 2.4: Leeftijden van MKB-bedrijven in Nederland 
bron: De Vree, 2006 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de variabele leeftijd een belangrijk kenmerk is voor de groei van 
een onderneming. Daarbij kan worden geconstateerd dat oudere en ervaren ondernemingen meer groei laten 
zien dan jongere organisaties (Kemp & Verhoeven, 2002 & Kazanjian, 1988). Voor jonge startende ondernemers 
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lijkt een bepaalde mate van groei zelfs cruciaal voor het voortbestaan van de onderneming (Gibcus et al. 2006). 
In hoofdstuk 3 zal hier verder op worden ingegaan. 

2.3 Ontwikkelingen op bedrijfsruimtemarkt 
Cijfers over de grootte van de bedrijfsruimtemarkt zijn te vinden in de database van Vastgoedmarkt. In 2006 is 
volgens deze database bijna 2.800.000 m2 bedrijfsruimte in heel Nederland opgenomen. In totaal waren hier 
bijna 1.000 transacties mee gemoeid. Bij deze transacties wordt door een onderneming een andere of nieuwe 
huisvesting betrokken en zal er in bepaalde mate een beleid zijn gevoerd om voor deze huisvesting te kiezen. 
Ongeveer 8.400.000 m2 was in 2006 in aanbod, zie figuur 2.5. De bedrijfsruimtemarkt is de grootste 
vastgoedmarkt van Nederland. Ter vergelijking: de kantorenmarkt had afgelopen jaar een opname van ongeveer 
1.800.000 m1 en bijna 6.000.000 m1 in aanbod (Vastgoedmarkt, 2007). 

9.000.000 ,-,-~ ---- - ...... ~=--~- -----------:---------, 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

2002 2003 

Figuur 2.5: Opname en aanbod bedrijfsruimte 
Bron: Vastgoedmarkt, 2007 

2004 2005 2006 

l!!!!!!!!!!!I Aanbod 

Opname 

Uit deze opname- en aanbodcijfers blijkt dater jaarlijks een kleine 3 miljoen vierkante meters aan bedrijfsruimte 
wordt gehuurd of gekocht. Bij deze transacties zal de nieuwe huurder of koper met een bepaald beleid een 
afweging maken waarom juist dat specifieke pand wordt betrokken. Bij de keuze van een ondernemer voor een 
bepaald pand spelen veel verschillende aspecten. Zo benadrukt het EIM: "De grootte en het bedrijf en de 
levensfase waarin het bedrijf zich bevindt, zijn de meeste bepalende factoren voor het type pand waarin het 
MKB gehuisvest is'' (De Vree, 2006). Verder spelen bepaalde kenmerken van het pand en de locatie een rol in de 
keuze van de ondernemer voor een bepaalde vestigingsplaats (Van Rijt, 2004 & De Vree, 2006). Dit wordt in 
hoofdstuk 4 van dit onderzoek verder behandeld. 

2.4 Conclusie 
Bij dit onderzoek zijn de bedrijven in Nederland de onderzoekseenheid. Daarbij wordt specifiek ingezoomd op de 
MKB-ondernemingen in Nederland. Onder deze soort ondernemingen vallen bedrijven met minder dan 100 
werknemers. Het merendeel van de ondernemingen in Nederland behoort tot het MKB: maar liefst 99%. Daarbij 
zijn ongeveer 24% van de ondernemingen zogenaamde eenmanszaken. Aangezien dit soort bedrijven weinig 
dynamiek en groei laat zien, wordt deze groep in dit buiten beschouwing onderzoek gelaten. Elke onderneming 
heeft een bepaalde vorm van huisvesting nodig en aangezien dit een cruciaal onderdeel is van de organisatie, zal 
deze moeten worden afgestemd op de behoeften van de ondernemer. 
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H3. Ontwikkelingsstadia 

In het varige haafdstuk stand de anderzaekseenheid van dit anderzaek centraal· bedrijven. In dit 
hoofdstuk en het haafdstuk hier apvalgend warden de verschillende anderzoeksvariabelen 

behandeld Er wardt onderzacht welke kenmerken de variabelen hebben en welke hiervan van 
belang kunnen zijn op de relatie tussen de variabelen. In dit hoofdstuk warden de 

ont:wikkelingsstadia van bedrijven behandeld 

Het eerder gepresenteerde voorlopige conceptuele model is een model met twee factoren : ontwikkelingsstadia 
en huisvestingsbehoefte. Door middel van een literatuurstudie naar deze factoren wordt er getracht meer inzicht 
te krijgen in verschillende kenmerken. 

ontwikkelingsstadla huisvestingsbehoefte 

In dit conceptuele model is 'ontwikkelingsstadia' de onafhankelijke factor. Verschillende onderzoeken zijn reeds 
gedaan op het gebied van groei en ontwikkelingsfasen van bedrijven. De groei van een onderneming is cruciaal 
om de verschillende stadia te doorstaan en te overleven. Dit hoofdstuk gaat in op belangrijkste kenmerken van 
ontwikkelingsstadia en de groei van de onderneming. Er bestaan uiteenlopende theoretische modellen om de 
groei en de ontwikkeling van bedrijven te analyseren. Een van de belangrijkste methoden is de lifecycle theory 
(Kemp & Verhoeven, 2002) . Bij deze methode passeren bedrijven tijdens de ontwikkeling verschillende stadia, 
waarbij elk stadium eigen kenmerken heeft. Binnen deze theorie zijn er veel verschillende modellen . Toch hebben 
deze modellen veel overeenkomsten. Met name de beginperiode van een organisatie wordt vaak op eenzelfde 
wijze gedefinieerd. Maar juist in de beschrijving van deze verschillende ontwikkelingsstadia zitten verschillen 
tussen de onderzoeken. Er zijn onderzoekers die (bedrijfs)kenmerken hanteren bij de definiering van een bepaald 
stadium (Kemp & Verhoeven, 2002 & Churchill & Lewis, 1983); andere onderzoekers beschrijven problemen of 
barrieres die een ondernemer kan tegenkomen tijdens verschillende fasen (Greiner, 1972 & Kazanjin, 1988 & 
Nogueira, 1987). Hier zal in dit hoofdstuk op warden ingegaan. 

3.1 Kenmerken van ontwikkelingsstadia 
Een van de eerste onderzoeken naar groeifasemodellen is dat van Greiner (1972) . Het groeifasemodel dat in dit 
onderzoek wordt behandeld gaat uit van vijf stadia van ontwikkeling die organisaties doormaken en waar 
bedrijven op moeten reageren om verdere groei mogelijk te maken. Het groeifasemodel van Greiner (1 972) 
beschrijft vijf fasen van organisatorische ontwikkeling en groei: 

1. Groei door creativiteit 
2. Groei door directie 
3. Groei door delegatie 
4. Groei door coordinatie en controle 
5. Groei door samenwerking 

ad 1: Creativiteit 
In de eerste fase, waar de creativiteit van de ondernemer een belangrijke rol speelt, is het voor een beginnende 
onderneming belangrijk om te groeien. lnformele communicatie, hard werken en lage inkomsten zijn 
kenmerkend voor deze fase. Het gevaar in dit stadium is dat een bedrijf zo snel groeit (stijging van productie en 
werknemers) dat het niet meer door een persoon - de oprichter - is te managen. 

ad 2: Directie 
Aanhoudende groei vraagt om een functionele organisatiestructuur, management en boekhouding. Er zal een 
structuur moeten warden aangebracht in de organisatie. Door deze structuur en uitbreiding van het 
managementteam kunnen de problemen uit de eerste fase warden overwonnen en kan het bedrijf doorgroeien. 
Echter, hier moet warden gewaakt voor problemen omtrent de diversiteit en complexiteit van de organisatie. 
Werknemers kunnen last ondervinden van een ingewikkelde hierarchie in een organisatie, wat de prestaties niet 
bevordert. 
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ad 3: Delegatie 
Kenmerken van deze fase zijn een gedecentraliseerde organisatiestructuur, meer verantwoordelijkheid voor de 
managers en formele communicatie. Problemen kunnen in deze fase ontstaan rondom de gedecentraliseerde 
organisatie. Leidinggevenden kunnen het gevoel krijgen de controle te verliezen. 

ad 4: Coordinatie en controle 
Deze fase kenmerkt zich door het ontstaan van formele systemen, vorming van productgroepen en centralisatie 
van ondersteunende technische functies. Door de vele systemen, programma's en procedures kunnen 
werknemers het overzicht kwijt raken en verliezen de systemen hun functie. De organisatie wordt te 
bureaucratisch en dat moet worden voorkomen om de volgende fase te kunnen bereiken. 

ad 5: Samenwerking 
Kenmerkend voor deze fase zijn onderzoek naar nieuwe 
producten en gedecentraliseerde ondersteunende staf 
in een organisatie. " Where phase 4 was managed more 
through formal systems and procedures, phase 5 
emphasizes greater spontaneity in management action 
through teams and the skillful confrontation of 
interpersonal differences' (Greiner, 1972). Sociale 
controle en zelfdiscipline spelen een belangrijke rol in 
deze fase. Samenwerken binnen teams is cruciaal om 
problemen binnen de teams op te lossen. In dit stadium 
bevindt zich het gevaar juist in deze samenwerking: 
werknemers kunnen de intensiteit van het 
samenwerken niet aan en kunnen bezwijken onder de 
druk van innovatieve oplossingen (Greiner, 1972). 

Deze verschillende typen groei behoren bij de 
verschillende ontwikkelingsstadia die worden 
onderscheiden. Dit resulteert in figuur 3.1. Hierbij wordt 
het overwinnen van de problemen gezien als revolution 
stages en de geleidelijke groei in een fase wordt gezien 
als evolution stages. 

Phase1 Phase2 

- Evolution Stages 

1\/v Revolution St.ages 

_ 1. Growth lhrough 

Phase3 

3 . Crisisot 
Control 

" 

Phase 4 i Phase 5 

5, Growth !hruugh 
CoHaoorahtT.I 

I 
4, Growth through 
CoordinatiOn 

Small "'---c_,ea,_tiv_;y __ ---L.. ___ ...,_ __ __,_ _ __ _ 

Young 

Age of Organization 

Figuur 3.1 : Groeifasemodel van Greiner 
Bron: Greiner, 1972 

Ma.lure 

Kazanjian (1988) behandelt in zijn onderzoek de barrieres die technologische bedrijven tegenkomen in hun 
ontwikkeling. In dit onderzoek wordt een theoretisch groeifasemodel ontwikkeld uit een analyse van twee 
bedrijven. Vervolgens wordt er onderzocht in welke mate verschillende problemen een relatie hebben met een 
bepaalde fase. Voor dit onderzoek hanteert Kazanjian vier verschillende ontwikkelingsstadia: Conception & 
development, Commercialization, Growth en Stability. Deze zijn bepaald aan de hand van een 
literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van ondernemingen. In de eerste fase worden vooral opstartproblemen 
gedefinieerd. Deze kunnen ontstaan in de vorm van ontwikkelingsproblemen, tegenvallende verkoopcijfers en de 
financiele situatie van de onderneming (Kazanjian, 1988). Voor een beginnend bedrijf is het belangrijk om 
creatieve ideeen te hebben voor een nieuwe business. Structuur en formaliteit zijn nauwelijks aanwezig en de 
beslissingen worden genomen door de oprichter. Wanneer de financiele middelen in arde zijn, kan warden 
avergegaan op de commercialisering van het product. In deze fase worden organisatorische systemen belangrijk 
en zal de productie van het product voor (personele) problemen kunnen zorgen. Wanneer het product 
daadwerkelijk op de markt is, kan de derde fase aanbreken. In dit stadium staat groei centraal. " The major 
problems of a new venture at this point are to produce, sell and distribute its product in volume and to avoid 
being shaken out of the market as ineffective or inefficient' (Kazanjian, 1988). Organisatorische barrieres, 
productie- en marketingproblemen kunnen ontstaan. Door de groei van het personeel zal aok de structuur en de 
hierarchie binnen een organisatie veranderen. Een bedrijf zal naar een gestructureerde, formele organisatie 
groeien. Wanneer de groei afzwakt, is de stabiliteitsfase aangebroken. In deze fase moet een organisatie er vaor 
waken om de groei en haar marktpositie te behouden. Hierbij kan de ontwikkeling van een nieuw product een 
oplassing zijn. Dergelijke ondernemingen kennen doorgaans een bureaucratische organisatie (Kazanjian, 1988). 
Vervolgens warden deze antwikkelingsstadia gebruikt in een test onder ruim 100 bedrijven. Tabel 3.1 op de 
valgende pagina geeft verschillende eigenschappen van deze bedrijven weer, waaronder de gemiddelde grootte 
en leeftijd per fase . 
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Variables Conception and Commercialization Growth Stability 
Develo ment 

Size (employees) 58.1 68.1 345.6 423.4 
Age (years) 4.3 5.6 7.1 9.4 
W@it§il!es growth 3.7 ___ 4--'---".2C....-_______ 6_.4 _____ ~_ ..... 'l _,.8_ 
Tabel 3.1: Gemiddelde grootte, leeftijd en groeifactor per ontwikkelingsstadium 
Bron: Kazanjian, 1988 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat naarmate een organisatie in de ontwikkelingsstadia vordert, het oak meer 
personeel heeft en ouder is. In de eerder beschreven definitie van het MKB in dit onderzoek vallen bedrijven 
tussen de 2 en de 99 werknemers. Hierdoor zou bij deze verdeling de ontwikkelingsstadia Growth en Stability 
buiten het bereik van dit onderzoek vallen. Eveneens valt op dat de groeifactor steeds stijgt gedurende de 
ontwikkeling, maar dat in de stabiliteitsfase de groei juist afneemt. Deze bedrijven is gevraagd 18 verschillende 
problemen te beoordelen op belangrijkheid. Deze 18 problemen zijn in zes groepen verdeeld; problemen die 
gerelateerd zijn aan: organizational systems, sales/marketing, people, production, strategic positioning en 
external relations. Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemingen in de ene fase andere problemen belangrijker 
vinden dan in een andere fase . Dit wordt weergegeven in een model in figuur 3.2. 

Means 7c-------------------. 

Stra,gk: 

-- - PD<iliooilll! --------.:-::: 
- •• --- - - •• ______ Sales! -........~,.......__- . 

_________ , Mubting 

People 

---------:.:::~ -- --
OQ!llnizatlonal 

.---:-=:-:-=--_---I Syotem! - -- Production -- '-., External 
• Relallons 

l~l -----~2 _____ .,_3 ____ ___.4 

ConcepUon Commerci■llzalion Growth Stability 
and 

Development 

Figuur 3.2: Dominantie van problemen bij ontwikkelingsstadia 
Bron: Kazanjian, 1988 

Hierbij valt op dat organisatorische systemen meer prioriteit krijgen naarmate de onderneming in een gevorderd 
stadium zitten. Veel aspecten zwakken af in de laatste fase, met uitzondering van de strategische positionering 
van een bedrijf. Dit heeft er mee te maken dat een bedrijf op dit punt nieuwe producten of diensten zal moeten 
ontwikkelen om de marktpositie niet te verliezen en achteruitgang te voorkomen. Kazanjian (1988) geeft 
duidelijk weer welke barrieres een onderneming kan tegenkomen in haar ontwikkeling. Vervolgens warden 
verschillende groepen problemen gerelateerd aan de beschreven ontwikkelingsstadia. Hieruit blijkt dat de 
aandacht van ondernemingen voor bepaalde problemen varieert per groeifase en dat er een model te maken is 
van de manier waarop ondernemingen tegen problemen aankijken. Eenzelfde soort model kan een uitkomst zijn 
voor dit afstudeeronderzoek, waarbij de ontwikkelingsstadia warden gerelateerd aan huisvestingsbehoeften. 

In het onderzoek van Nogueira (1987) wordt een vergelijkbare verdeling van ontwikkelingsstadia gemaakt. In dit 
onderzoek warden problemen behandeld die ondernemingen in Latijns-Amerika tegenkomen in hun 
ontwikkeling. Hier wordt onderscheid gemaakt in drie fasen : Gestation stage, Institutional development stage en 
de Consolidation and transfer stage. De resultaten in dit onderzoek ondersteunen de bevindingen van Kazanjian 
(1988). Ook door Nogueira (1987) wordt benadrukt dat de beginfase voor een onderneming de financiele 
aspecten bijzondere aandacht verdienen. In deze fase kunnen eventuele contacten en netwerken uit vorige 
ondernemerservaringen een belangrijke rol spelen. Tijdens die tweede fase is er sprake van een groeiend aantal 
projecten en het aanbrengen van een interne structuur binnen de organisatie. Ook in deze fase spelen de 
financien nog een belangrijke beperkende rol: "A very common problem in this stage is clearly caused by the 
restrictions imposed by funding" (Nogueira, 1987). De volgende fase kenmerkt zich door consolidatie en 
stabiliteit in de groei. Deze fase kenmerkt zich door het afzwakken van de groeifactor en het eventueel 
onderzoeken van andere markten om actief in te warden. 
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Opvallend bij de drie behandelde onderzoeken is dat geen van deze drie een stadium in het onderzoek betrekt 
dat een afname kenmerkt. Voor een organisatie is groei en verhoging van omzet en winst cruciaal, maar het 
hoeft niet altijd mee te zitten tijdens de ontwikkeling van de onderneming. Tegenslagen kunnen zorgen voor een 
afname in omzet, waardoor andere problemen kunnen ontstaan. Dit aspect wordt zowel behandeld in het 
onderzoek van Kemp & Verhoeven (2002) als dat van Churchill & Lewis (1983). In deze onderzoek warden 
verschillende kenmerken van bedrijven behandeld die veranderen tijdens de ontwikkeling en wordt er niet 
uitgegaan van het overwinnen van problemen. In het onderzoek van Kemp & Verhoeven (2002) warden - door 
middel van een literatuurstudie - de volgende ontwikkelingsstadia onderscheiden: 

1. Startfase 
2. Expansiefase 
3. Consolidatiefase 
4. Diversificatiefase 
5. Afnamefase 

Aan de hand van deze verdeling wordt in dit onderzoek een tabel gepresenteerd waar verschillende dimensies 
worden uitgezet tegenover deze vijf fases, zie onderstaand tabel 3.2 . 

Dimensies 
Leeftijd 
Grootte 
Groeifactor 
Bed rijfsstructuu r 

Formaliteit 

Centralisatie 

Taken 

.. 
Inconsistent SneUe groei 
Ongedifferentieerd. Gede1:entraliseerd 
eenvoudig 
lnformeel, 
persoonlijk, flexibel 
Oprichter 
verantwoordelijk 

Begin van een 
formeel systeem 
Beperkte delegatie 

ldentificeer niches Volum,iproductie, 
de markt, distributie, 

van capaciteitsuitbrei-
hulpbJOnqen . ____ . dtrag 

Tabel 3.2: Kenmerken van verschillende dimensies per ontwikkelingsstadia 
Bron: Hanks et al., 1993 in: Kemp & Verhoeven, 2002 

Groot 
Langzame groei 
Gedecentraliseerd 

Formeej, 
bureaucratisch 
Gematigd 
gecentraliseerd 
Winstgevendheid, 
managementsys
temen opbouwen 

Diversificatiefase Afnamefase 
Ouder 
Groter 
Sinelle groei 
Divisies 

Formeel, 
bureaucratisch 
Gedecentraliseerd 

Diversifkatie, 
uitbreiding van het 
product in de markt 

Elk,i leeftijd 
Verminderen 
Verminderen 
Me.estal 
functioneel 
Erg 
bureaucratisch 
Gematigd 
gecentraliseerd 
Revitalisatie, 
herdefinieren 
van missie en 
strateg.ie 

Uit deze tabel blijkt dat de aspecten /eeftijd, grootte, groeifactor, bedrijfsstructuur, formaliteit, bedrijfs
centralisatie en taken varieren per stadium en dus als variabelen kunnen worden beschouwd. Verschillende 
kenmerken zijn ook genoemd in de voorgaande behandelde onderzoeken. Daarom is het belangrijk om deze 
variabelen nader te bestuderen. Groei is een van de belangrijkste aspecten voor de ontwikkeling van een 
onderneming. Hierdoor kunnen bedrijven doorgroeien naar een volgend, meer volwassen, stadium. Hieronder 
wordt verder ingegaan op de bovenstaande dimensies. 

Leeftijd 
Veel onderzoekers zijn het er over eens: de leeftijd van een organisatie speelt een cruciale rol in de ontwikkeling 
van een organisatie (Greiner, 1972; Kemp & Verhoeven, 2002; Gibcus et al. 2006). Greiner (1972) vindt de 
variabele leeftijd zelfs de meeste essentiele dimensie voor het voortbestaan van de onderneming. Met de leeftijd 
stijgt ook de ervaring van een ondernemer, wat een belangrijke factor is in de groei van een onderneming 
(Gibcus et al. 2006). Opvallend is dat Smallbone et al. (1995) juist beweren dat de leeftijd van een organisatie 
geen invloed heeft op mate van groei van de onderneming: "the results show that age was not a characteristic 
which distinguished high growth firms from other firms in the study" (Smallbone, et al. 1995). 

De verdeling zoals hierboven is weergegeven van jong naar ouder is nog weinig concreet. In het onderzoek van 
Kazanjian (1988) wordt er wel een verdeling gegeven (zie tabel 3.1). Hierin groeien bedrijven in ongeveer 7 jaar 
uit naar de groeifase en na 9 jaar bevindt de organisatie zich in de stabiliteitsfase. Daarentegen worden zowel 
door De Vree (2006) als Farinas & Moreno (2000) in hun onderzoeken naar kenmerken van ondernemingen de 
volgende leeftijdscategorieen onderscheiden: 0-5 jaar, 6-10 jaar, 11-25 jaar, 26-50 jaar en ouder dan 50 jaar. 

Grootte 
Met grootte wordt hier het aantal werknemers bedoeld, waaraan tevens het oppervlak van de huisvesting 
gerelateerd is. Voor deze variabele geldt hetzelfde als voor de variabele 'leeftijd': de verdeling volgens tabel 3.2 
van klein naar groot is niet concreet, niet meetbaar en dus niet bruikbaar. In het onderzoek van Kazanjian (1988) 

Technische Universiteit
1 

indhoven 
A.A Jacobs I I 0579504 19 // 70 



I 

Afstudeeronderzoef 

wordt wel een verdeling hiervan gegeven (zie tabel 3.1 ), maar bij deze verdeling vallen de fases Growth en 
Stab1/iry- buiten het bereik van dit onderzoek. Deze categorieen met meer dan 100 werknemers vallen buiten de 
eerder bepaalde definitie van het MKB in Nederland. In andere onderzoeken wordt geen concrete verhouding 
weergegeven tussen het aantal werknemers van een organisatie en in welke fase deze zich bevindt. Daarom zal 
in eerste instantie een gelijke verdeling worden aangehouden verdeeld over de verschillende stadia. 

Groeifactor 
Deze factor is een indicatie in welke mate een organisatie zich ontwikkelt. Dit is te berekenen aan de hand van 
werknemerscijfers van verschillende jaren. In een bepaalde berekening zal de groei worden gedefinieerd als 
afgeleide van het aantal werknemers. Deze factor kan warden bepaald door het werknemersaantal van twee 
verschillende perioden met elkaar te vergelijken. Doorgaans wordt een periode van vier jaar gehanteerd. Zowel 
Gibcus et al. (2006) als het National Research Council of Canada (2004), verder benoemd als NRC, hanteren 
onderstaande categorieen in de snelheid van de groei van bedrijven. 

Categorie: Groeifactor: 
Snc~lgroe:ende bedrrJven 
Bedrijven met normale groei 
Stabiele bedrijven 
!<rim t~nde bedriven 
Tabel 3.3: Categorieen van bedrijfsgroe1 
Bron: Gibcus et al (2006) & NRC (2004) 

>= 1,5 
0,05 =< X < 1,5 
-0,05 < X < 0,05 

""< ·Q,os 

De verdeling zoals die is aangegeven in tabel 3.2 waarin de groeifactor wordt gedefinieerd als 'langzame groei' 
of 'snelle groei' is eveneens een onduidelijke verdeling. Net als de dimensies grootte en leeftijd zal hier een 
concretere verdeling voor moeten worden gehanteerd om te kunnen bepalen welke bedrijven zich in welke 
ontwikkelingsstadia bevinden. Hierbij kan bovenstaande verdeling een uitkomst bieden. Er moet warden 
opgemerkt dat er in de literatuur diverse opvattingen zijn over het kenmerk groei tijdens de verschillende 
groeifasen . Kazanjian (1988) behandelt een toenemende groeifactor tijdens de gehele ontwikkeling van een 
organisatie, met uitzondering van de stabiliteitsfase. Het onderzoek van Kemp & Verhoeven (2002) beschrijft een 
wisselende snelheid van de groei tijdens de ontwikkeling. Logischerwijs is de groei in de afnamefase een 
negatieve waarde. Door deze wisselende bevindingen over het kenmerk groeifactor, wordt dit kenmerk minder 
betrouwbaar geacht tijdens de bepaling van welke organisatie zich in welke fase bevindt. Deze factor kan echter 
wel inzicht geven of een onderneming groeiende of krimpende is. 

Bed rijfsstructu u r 
Zoals al eerder naar voren is gekomen, blijkt eveneens uit het onderzoek van Kemp & Verhoeven (2002) dat de 
bedrijfsstructuur tijdens de ontwikkeling van een organisatie verandert. Bij dit kenmerk kan gedacht warden aan 
de veranderende rol van de oprichter of directeur. Ze onderscheiden de volgende fasen : "From owner/operator 
in stage 1 there is a transition in stage 2 to owner/manager in stage 3. Stage 4 is a transition stage to emerging 
functional management in stage 5" (Kemp & Verhoeven, 2002). Een uitbreiding van het managementteam 
tijdens de ontwikkeling van een organisatie behoort tot de mogelijkheden, aangezien de werkzaamheden te 
complex kunnen warden voor de oprichter zelf. Zo kan het zijn dat bij verschillende vestigingen van de 
organisatie elke vestiging een eigen vestigingsmanager/ -directeur heeft. 

De juridische vorm van een organisatie geeft eveneens inzicht in de bedrijfsstructuur. Bedrijven met BV of NV als 
ondernemingsvorm verkrijgen kapitaal door middel van uitgifte van aandelen en zitten zodoende complexer in 
elkaar dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Een BV of NV is voorzien van een bestuur, dat bestaat uit de 
Algemene vergadering van aandeelhouders, het dagelijks bestuur en de Raad van Commissarissen. Dat is anders 
bij een VOF of een CV, waarbij verschillende personen een officiele samenwerking aangaan. 

Formaliteit 
Onder dit aspect vallen de manier van communiceren en het benaderen van elkaar binnen een organisatie. 
Naarmate de organisatie groeit, verandert ook de cultuur binnen een onderneming. Waar in een beginstadium 
informeel wordt gehandeld, zal dit formeler warden bij meer complexe organisaties. In de startfase is er een 
persoonlijke benadering en wellicht weinig beleid, maar hier komt meer structuur in gaandeweg de ontwikkeling 
van de organisatie (Kemp & Verhoeven, 2002). In de meest volwassen fase (diversificatiefase) is deze benadering 
formeel en de organisatie bureaucratisch. Bij een complexe organisatie is het dan ook noodzakelijk om structuur 
in de organisatie aan te brengen. 
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Centralisatie 
Naast de veranderingen in de bedrijfsstructuur verandert ook de centralisering van een organisatie. In de 
beginfase is de oprichter de enige verantwoordelijke en wordt door hem/ haar het beleid gemaakt. Naarmate 
een bedrijf groeit en verschillende vestigingen krijgt, wordt de organisatie meer gedecentraliseerd en komt de 
verantwoordelijkheid bij verschillende personen te liggen. Dit aspect heeft een relatie met het kenmerk 
bedrijfstructuur. Bij een gedecentraliseerde organisatie is een andere bedrijfsstructuur nodig dan voor een 
onderneming vlak na oprichting waar de oprichter als eindverantwoordelijke wordt beschouwd. 

Taken 
De werkzaamheden van een organisatie verschillen eveneens per stadium. Na de oprichting van het bedrijf zullen 
met name niches in de markt moeten warden onderzocht en daar op zal moeten worden ingespeeld. Daarbij zijn 
financiele middelen erg belangrijk (Kemp & Verhoeven, 2002 & Kazanjian, 1988). In een uitbreidingsfase zal de 
productie van het product moeten worden vergroot. In de latere fasen kan het interessant zijn om nieuwe 
producten te ontwikkelen. Dit kenmerk dat wordt behandeld in het onderzoek van Kemp & Verhoeven (2002) 
vertoont kenmerken met de benadering van ontwikkelingsstadia volgens Greiner (1972), Kazanjian (1998) en 
Nogueira (1987) . 

In het onderzoek van Churchill & Lewis (1983) wordt een soortgelijk model gepresenteerd als dat van Kemp & 
Verhoeven (2002). Oak hier wordt ingegaan op verschillende kenmerken die tijdens de ontwikkeling van een 
organisatie veranderen. In het model wordt duidelijk dat de organisatie in de ontwikkeling complexer wordt en 
dat de major strategyverandert. Deze categorie is vergelijkbaar met de aandachtspunten bij Kazanjian (1988) en 
Nogueira (1987), alsmede de taken die warden behandeld door Kemp & Verhoeven (2002). Deze veranderingen 
komen overeen met de andere bronnen. Churchill & Lewis gaan uit van vijf verschillende stadia die een 
onderneming tijdens de groei doorloopt. In de eerste twee fasen staat overleven centraal. De derde fase (de 
succesfase) wordt opgesplitst in twee fases. De eerste is een soort stabiliteitsfase, waarin de organisatie redelijk 
stabiel blijft en de nadruk legt op het behoud van de winst. De andere mogelijkheid is de nadruk leggen op de 
doorgroei van het bedrijf en verder investeren in de ontwikkeling van producten of diensten. In de hierop 
volgende fasen zal er een grotere scheiding ontstaan tussen de verschillende afdelingen van een organisatie. 
Door de gedecentraliseerde structuur zal de rol van de eigenaar ook veranderen . In de meest volwassen fase zal 
op een innovatieve manier moeten worden gezocht naar nieuwe investeringen. Een en ander wordt verduidelijkt 
in onderstaand model, zie figuur 3.3. 

Stage I Stage U Stage 111-D 

Existence Survival Success-
Disengagement 

Management Direct Supervised Functional 
style supervision supervision 

Organization 

A lA CA 
Extent of formal Minimal to Minimal Basic 
systems nonexistent 

Major strategy Existence Survival Maintaining 
pro1itable 
status quo 

Business and 

0 0 CJ owner 

·smaller circle represents owner. Larger circle represents business. 

Figuur 3.3: Kenmerken van ontwikkelingsstadia 
Bron: Churchill & Lewis, 1983 

Stage HI-G Stage IV Stage V 

Success- Take-off Resource Maturity 
Growth 

Functional DMslonal Line and staff 

CAA! 
Developing Maturing Extensive 
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3.2 Conclusie 
Uit bovenstaande onderzoeken blijken verschillende kenmerken belangrijk te zijn bij de ontwikkeling van 
organisaties. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de belangrijkste variabelen die veranderen tijdens de 
ontwikkeling. 

Kenmerken 

Leeftijd 

Grootte 

Groeifactor 

Bedrijfsstruc
tuur & 
centralisatie 

Formaliteit 

Aandachts
punten/ 
problemen 

Startfase 

een 
verantwoor{J 

elijke de 
oprichter 

lnformeel 

Nieuwe 
markt 

onderzoek
en/ 

financieel op 
orde 

" - -- -------~ 

Expansiefase 

>= 1,5 

Verdeeide 
verantwoor-
delijkheid: 
meerdere 
manage(!; 

lnformeel/ 
formeel 

Productie, 
marketing en 

verkoop 

Tabel 3.4: Kenmerken van verschillende ontwikkelingstadia 

Consolidatiefase 

11,.2!5 jaar 

0,05 =< X <. .1,5 

Gedecentralisurde 
structuur 

FormeeJ, 
bu reaucratisch 

Management
systeme.n 

Diversificatiefase 

26 jaar en ouder 

75.99 

>= 1.~ 

Meerdere vestigingen: 
gedecentrahseerde 

structuw 

Formeel, 
bureaucratisch 

Uitbreidmg van 
produc:ten 

Afnamefase 

willekeurlg 

willekeuri 

~"< -0,05 

Gedecentra-
ftseerde 

structuur 

8 u reaucrntisch 

Herdefinieren 
van strateg,e, 
revitalisatie 

Kemp & 
Verhoeven 

(2002); 
Greiner 
(1972); 

Churchiff & 
Lewis ( 1983) 

Kemp& 
Verhoeven 

(2002); 
Churchill & 

L;e.wiS 1933· 

KemfJ & 
Verhoeven 

(2002); 
Kazanj.ian 
(1988) en 
Nogueira 
(1987) 
Greiner 
{1~]2) 

Bij de ontwikkeling van tabel 3.4 is de tabel volgens Kemp & Verhoeven (2002) als basis gebruikt, omdat in dit 
onderzoek het meest uitgebreid de verschillende kenmerken van de ontwikkelingsstadia worden beschreven. Dat 
model vertoont tevens veel overeenkomsten met het model dat wordt beschreven door Churchill & Lewis 
(1983). Echter, er zijn enige aanpassingen verricht. De twee kenmerken 'bedrijfsstructuur' en 'centralisatie' zijn 
samengevoegd tot een kenmerk, want deze twee lijken een directe relatie met elkaar te hebben. Verder is het 
kenmerk 'taken' gewijzigd in het aspect 'aandachtspunten/ problemen'. Bij dit kenmerk warden de verschillende 
barrieres besproken die zijn behandeld in de onderzoeken van Greiner (1972), Kazanjian (1988) en Nogueira 
(1987). Door deze zes kenmerken van bedrijven te achterhalen volgens tabel 3.4, kunnen deze worden 
ingedeeld in de verschillende fasen. Zoals eerder gemeld, blijkt het kenmerk groeifactor minder betrouwbaar. 
Hierover warden in de literatuur verschillende uitspraken gedaan. Datzelfde geldt voor het aspect grootte. In de 
literatuur is geen duidelijke verdeling van het aantal werknemers per ontwikkelingsstadium beschreven. Hierdoor 
kunnen deze twee aspecten van bedrijven niet als meest betrouwbaar warden gezien bij de bepaling van het 
ontwikkelingsstadium waarin een bedrijf zich bevindt. Wat opvalt, is dat de meeste literatuur over dit onderwerp 
redelijk gedateerd is. Het jongste gebruikte onderzoek dateert uit 2006, terwijl de oudste ruim 30 jaar oud is. 
Toch vertonen deze onderzoeken verschillende overeenkomsten. Dat kan meteen een van de redenen zijn 
waarom de meeste literatuur relatief oud is. Destijds hebben verschillende studies de ontwikkeling van bedrijven 
uitvoerig behandeld. Dit kan de reden zijn dat het momenteel minder interessant is om deze bevindingen nag 
eens te herhalen, aangezien dat in het verleden uitgebreid is gebeurd. 
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H4. Huisvestingsbehoefte 

In het vorige hoofdstuk is de onafhankelijke variabele, de ontwikkelingsstadia, behandeld. In dit 
hoofdstuk zal de nadruk liggen op de huisvestingsbehoefte van bedrijven. Er zal warden ondetzocht 
welke kenmerken ondememers be/angrijk vinden aan hun onderkomen. Deze twee literatuurstudies 

leggen een theoretische basis voor het veldwerk. Door het veldwerk za/ een re/atie tussen deze 
twee fadoren worden ondetzocht Oat wordt in het volgende hoofdstuk behande/d. 

Waar in het vorige hoofdstuk de ontwikkeling van ondernemingen centraal stand, wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de huisvestingsbehoefte van bedrijven. In het eerder vertoonde conceptuele model vormt deze 
factor de afhankelijke variabele van het onderzoek. De verschillende kenmerken van huisvestingsbehoeften 
zullen aan bod komen. 

ontwikkelingsstadia hulsvestingsbehoefte I 

Huisvesting is een belangrijk aspect van een onderneming. Aangezien de huisvesting de plek is waar de 
werkzaamheden van een bedrijf plaatsvinden, zorgt de bedrijfshuisvesting mede voor opbrengsten. Daarentegen 
zijn er ook kosten verbonden aan een onderkomen. Aanschaf- en exploitatiekosten drukken zwaar op de 
begroting van een organisatie. Het CREM is tegenwoordig actief in het management van bedrijfsonroerend 
goed. Het CREM beschrijft de huisvesting als vijfde component naast personeel, kapitaal , informatie & 
communicatie en technologie (Roulac, 1999 & Breitenstein et al, 1998). De huisvesting wordt als essentieel 
onderdeel van een organisatie gezien. Het is cruciaal om de huisvesting aan te laten sluiten bij de wensen en 
behoeften van een organisatie, om zo onnodige kosten te voorkomen en de primaire processen te ondersteunen. 

Op het gebied van wensen met betrekken tot de huisvesting van organisaties zijn verschillende onderzoeken 
gedaan. Bij de studie economische geografie staat het gedrag van bedrijven en de omgeving centraal. Op dit 
vakgebied zijn dan ook verschillende onderzoeken gedaan naar huisvestingbehoeften van ondernemers. Er zijn 
enkele Nederlandse proefschriften geschreven waarbij de onderwerpen uitvoerig geanalyseerd warden en 
zodoende. Daarnaast heeft het onderzoeksinstituut EIM enkele onderzoeken verricht naar dat onderwerp. 
Verschil tussen de onderzoeken is de theoretische benadering en de aanpak van het onderwerp. Waar het EIM 
(Van Rijt, 2004 & De Vree, 2006) een overzicht geeft van welke kenmerken belangrijk warden gevonden door 
MKB-ondernemers in Nederland, gaan andere onderzoeken dieper in op de materie en gaat er een uitgebreide 
literatuurstudie aan vooraf. Een overeenkomst tussen de onderzoeken is dat elke keer gebruik wordt gemaakt 
van een verdeling van de huisvestingsbehoefte in locatiekenmerken en kenmerken aan het gebouw. In het 
boekwerk Real Estate Norm (REN) warden verschillende kenmerken van bedrijfshuisvesting behandeld . Dael 
hiervan is om de kwaliteit van diverse bedrijfsgebouwen te toetsen . In deze REN warden - naast 
locatiekenmerken - ook zeer specifieke, technische aspecten behandeld. Voor dit onderzoek zijn deze specifieke 
kenmerken niet interessant en zullen daarom niet worden meegenomen. De REN is daarom enkel gebruikt om 
interessante huisvestingskenmerken te achterhalen. Een combinatie van deze studies zal voor een basis zorgen 
om de verschillende kenmerken van huisvestingsbehoeften in kaart te brengen. Hierbij zal de nadruk liggen op 
vrij algemene aspecten van gebouwen en niet zozeer bouwtechnische of gedetailleerde kenmerken . Door niet in 
te gaan op specifieke of bijzondere aspecten van gebouwen en hun omgeving, wordt getracht de uitkomsten 
van dit onderzoek voor een brede doelgroep interessant te maken. Hierbij kan gedacht warden aan 
ontwikkelaars, makelaars, gemeenten, maar oak ondernemers zelf. 

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 42 % van de ondernemers diverse knelpunten ervaart met betrekking tot 
de huidige bedrijfslocatie en -huisvesting (De Vree, 2006). Van de organisaties die hier verandering in aan willen 
brengen door middel van uitbreidingsplannen heeft ongeveer 25% plannen om een ander pand te betrekken 
(Van Rijt, 2004). Verschillende aspecten zijn belangrijk bij de bepaling van de vestigingsplaats van de 
onderneming: "De locatie, het gebouw, de inrichting en de uitstraling hiervan, dragen in belangrijke mate bij aan 
het succes van de onderneming" (van Rijt, 2004) . Eigenschappen van de huisvesting en van de locatie spelen 
een belangrijke rol in de keuze van de ondernemer voor de vestigingsplaats. In de komende secties wordt 
ingegaan op deze verschillende kenmerken . 
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4.1 Locatiekenmerken 
Een gebouw in bijvoorbeeld Groningen zal een andere invloed hebben op de onderneming dan precies hetzelfde 
pand in Amsterdam. Dit heeft te maken met het feit dat niet alleen de bereikbaarheid anders zal zijn, maar ook 
de werkgelegenheid en de betreffende overheid in de regio. Dergelijke verschillen hebben te maken met 
locatiekenmerken, oak wel 'bedrijfsexterne factoren' genoemd. Bedrijfsexterne factoren warden als volgt 
gedefinieerd: "de were/d buiten de onderneming voorzover die voor het functioneren van de ondememing 
bepalend of relevant is" (Lambooy et al., 1997). Kenmerkend voor deze categorie is dat een bedrijf deze 
kenmerken niet in eigen hand heeft; veranderingen in deze factoren zijn nauwelijks of in beperkte mate door een 
organisatie door te voeren. Oat de wensen op het gebied van de locatie per soort onderneming anders is, 
benadrukt het Nederlandse instituut EIM: "Afhankelijk van de aard van de producten en diensten die een bedrijf 
voortbrengt, varieren de eisen die aan de locatie warden geste/d' (Van Rijt, 2004) . 

In het onderzoek van De Vree (2006) is onderzocht in welke mate MKB-ondernemers verschillende locatie
kenmerken belangrijk vinden bij de huisvesting, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen startende 
ondernemers en verhuizende ondernemers. Deze laatste groep is al voor een bepaalde tijd actief in het 
bedrijfsleven, terwijl de startende ondernemers nog niet actief zijn op de markt. In onderstaand tabel 4.1 wordt 
de waardering van verschillende locatiekenmerken door ondernemers weergegeven. 

Factoren - --------~ Bi. de start (%1 

;· De l,ereil<baarheid van de !ocatie 
: Het imago van de locatie 

Bij verhuizing [%1 

De aanwezigheid van afzetgebied rondom de locatie 
De aanwezrgheid van andere bedrijven op de locatie 
Beschikbare ruimte gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw 
De aanwezigheid van arbeidskrachten random de locatie 

_ Oe mbr~MJ'~ de g001Q.tn'3 .~ .ff~:~r wiJL 
Tabet 4.1: Belangrijkste locatiekenmerken 
bron: De Vree, 2006 

67 
55 
42 
30 
20 
19 
5 

78 
74 
28 
21 
17 
15 
g 

Wat opvalt, is dat met name de factoren bereikbaarheid en imago als belangrijkste kenmerken worden gezien 
door ondernemers. Daarnaast lijkt de inbreng van de gemeente geen invloed te hebben in het beleid om voor 
een bepaalde locatie te kiezen. Vervolgens wordt er door De Vree (2006) een verdeling gemaakt per provincie, 
waaruit blijkt dat de belangrijkste factoren om voor een bepaalde locatie of pand te kiezen per provincie in 
Nederland verschillen. Dit is weergegeven in tabel 4.2. 

• • . . Factor 2 Factor 3 ~--~- - - - -- -
Groningen Imago nieuwe !oc.atie Omvang nieuwe pand 
Friesland Bereikbaarheid nieuwe locatie Imago nieuwe locatie 
Drenthe Bereikbaatheid nieuwe locatie Imago nieuwe loca.tie 
Overijssel Bereikbaarheid nieuwe locatie Omvang nieuwe pand 
Gelderland Bereikbaarheid nieuwe locatie Omvang nieuwe pand 
Flevoland Omvang nieuwe pand Imago nieuwe locatie 
Utrecht Omvang nieuwe pand Bereikbaarheid nieuwe locatie 
Noord-Holland Omvang nieuwe pand Imago nieuwe locatie 
Zuid-Holland Omvang nieuwe pand Bereikbaarheid nieuwe locatie 
Zeeland Bereikbaarheid nieuwe locatie Omvang nieuwe pand 
Noord-Brabant Omvang nieuwe pand Bereikbaarheid nieuwe locatie 
Limburg Omvang nieuwe pand Imago nieuwe locatie 
J\lederland Omvangnieu1111e ~~-ri~L___ _ _ B~~ei~baarheid nieuwe locatie 
Tabel 4.2: Top 3- factoren van invloed op keuze huisvesting Pt:'J provincie 
bron: De Vree, 2006 

Aanwezigheid afzetgebied 
Omvang nieuwe pand 
Aanwezigheid afzetgebied 
Imago nieuwe locatie 
Imago nieuwe locatie 
Bereikbaarheid nieuwe locatie 
U itbreidingsmogelijkheden 
Bereikbaarheid nieuwe locatie 
Imago nieuwe locatie 
Uitbreidingsmogelijkheden 
U itbreidingsmogelijkheden 
Aanwezigheid afzetgebied 
Imago nieuwe locatie 

In de Randstad beoordelen ondernemers de omvang van het nieuwe pand als het belangrijkste kenmerk, 
gevolgd door de bereikbaarheid en het imago van de locatie. In het oosten en noorden van het land staat de 
bereikbaarheid als hoogst genoteerd, gevolgd door de grootte van het pand en het imago van de omgeving. 
Wellicht komt dit omdat in deze delen van Nederland de steden verder uit elkaar liggen en dit de bereikbaarheid 
niet positief be'invloedt. Ook het openbaar vervoer rijdt hier minder frequent, waardoor ondernemers juist dit 
aspect belangrijk zijn gaan vinden. Opvallend is dat de bereikbaarheid van de nieuwe locatie niet in de top 3 
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voorkomt in de provincies Groningen en Limburg, terwijl deze factor bij de andere provincies wel als belangrijk 
kenmerk wordt gezien. 

Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste locatiekenmerken. Aan bod komen de factoren bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid, imago van de locatie en aanwezigheid van andere bedrijven, arbeidskrachten en een 
afzetgebied. Vervolgens zal worden ingegaan op verschillende bedrijfskenmerken die van invloed zijn op de 
waardering van een bepaalde vestigingsplaats. 

Bereikbaarheid 
De variabele bereikbaarheid komt in verschillende onderzoeken - zowel nationaal (Van Rijt, 2004 & De Vree, 
2006 & Pen, 2002) als internationaal (Ulgado, 1996) - naar voren als een van de belangrijkste kenmerken van 
een vestigingsplaats. Uit onderzoek van De Vree (2006) blijkt dat maar liefst 78% van de verhuizende 
ondernemers dit een belangrijk aspect bij de keuze van de vestigingsplaats vindt. Daarmee is dit het belangrijkste 
kenmerk van de nieuwe locatie. Dit wordt bevestigd in het proefschrift van Pen (2002). Ook hier wordt dit 
aspect als belangrijkste kenmerk genoemd door de ondervraagde organisaties. Hierbij lijkt de sector of branche 
geen invloed te hebben, want bijna alle bedrijven in de verschillende sectoren geven aan dit kenmerk het 
belangrijkste te vinden (Pen, 2002). Over het algemeen kan warden gesteld dat bedrijven op een 
bedrijventerrein beter bereikbaar zijn dan bedrijven in het stadscentrum (Mensen & Van Rijt-Veltman, 2005). 
Door de planmatige ontwikkeling van dergelijke gebieden wordt er tegenwoordig veel aandacht besteed aan de 
route van autosnelwegen naar bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen zijn vaak ook voorzien van 
wegbewijzering, waar wordt aangegeven welk bedrijf in welke deel van het terrein is gevestigd. Naast 
bereikbaarheid per auto, kunnen ondernemers het ook belangrijk vinden om met het openbaar vervoer 
bereikbaar te zijn. Er zijn echter verschillen waarneembaar in de mate waarin dit kenmerk belangrijk is. In het 
onderzoek van Louw (1996) geeft ongeveer 35% van de ondervraagden aan dat dit aspect belangrijk is bij de 
bepaling van de nieuwe locatie. Echter, bij het onderzoek van Van Rijt (2004) ligt dat percentage op slechts 
17%. Oorzaak van dit verschil kan zijn dat ondernemers door de jaren heen anders zijn gaan denken over de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. Ondanks de verschillen blijkt wel dat dit kenmerk een bepaalde invloed 
heeft op de uiteindelijke keuze van de ondernemer. 

Een slechte bereikbaarheid heeft nadelige gevolgen voor een onderneming. " Tweevijfde van de MKB
ondernemers die de bereikbaarheid van hun bedrijf als een knelpunt ervaren, merkt dit direct aan zijn omzef' 
(Mensen & Van Rijt-Veltman, 2005). Daarnaast wordt aangegeven dat leveringen niet op tijd komen of dat 
klanten zelfs wegblijven door een slechte bereikbaarheid. Een onderneming is afhankelijk van winst en heeft 
daarvoor klanten nodig. Daarom is het erg belangrijk om voor de klanten, maar ook voor de leveranciers, goed 
bereikbaar te zijn . Hierdoor loopt het bedrijfsproces geen vertraging op of ondervindt het geen andere nadelige 
gevolgen. 

Ruimte op bedrijventerrein 
Ongeveer 30% van de ondernemers vindt het belangrijk dat hun onderneming in de buurt gelegen is van andere 
bedrijven (De Vree, 2006). Bedrijventerreinen zijn hiervoor ideale locaties. Dergelijke gebieden worden planmatig 
ontwikkeld en zijn vaak voorzien van een bedrijvenvereniging. Hierdoor kan er als een organisatie worden 
gecommuniceerd met bijvoorbeeld de gemeente. Pen (2002) benadrukt in zijn proefschrift dat steeds meer 
bedrijven op een dergelijke locatie willen huisvesten: "Bedrijven wi//en in toenemende mate gevestigd zijn op 
bedrijven- of kantoorterreinen in bij voorkeur door een ontwikke/aar gebouwd pand' (Pen, 2002). Dat de 
bedrijventerreinen in de belangstelling staan van ondernemingen blijkt ook uit onderstaande tabel. Hier is een 
overzicht gegeven waar de bedrijven naar toe verhuizen en waar ze vandaan zijn gekomen. 

Van centrum ,i 44 % 
Van woonwijk f 17% 
Van bedrijventerrein ! 3% 

~:;i~~~~dngebied ~ ~ ;; .. . 
Tabel 4.3: Waar bedrijven heen verhuizen 
Bron: Kamer van Koophandel 2001 in: Pen (2002) 

8% 
12% 
19% 

79% 
34% 
46% 

8% 
10% 
51% 
17% 
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Uit tabel 4.3 blijkt dat de meeste bedrijven naar een bedrijventerrein verhuizen. Van de verhuisde bedrijven op 
een bedrijventerrein verlaat slechts 21 % het bedrijventerrein . Daar staat tegenover dat bedrijventerreinen in trek 
zijn bij bedrijven die voorheen ergens anders zijn gevestigd. Ongeveer eenderde van de MKB-ondernemingen 
bevindt zich momenteel op een bedrijventerrein. Met name in de provincie Flevoland zijn veel bedrijven 
gevestigd op een bedrijventerrein. Waarschijnlijk komt dat door de korte bestaansduur van deze provincie, 
waardoor bedrijventerreinen planmatig zijn ontwikkeld. Verder geeft ook eenderde aan dat ze zich op een 
solitaire locatie bevinden. Dat houdt een locatie in waar geen andere bedrijven aanwezig zijn. De overige 
bedrijven geven aan gevestigd te zijn in winkelgebieden of op overige locaties (De Vree, 2006). 

De aanwezigheid van andere bedrijven kan ook negatieve gevolgen hebben. Dit geldt vooral voor bedrijven die 
actief zijn in dezelfde sector, waardoor concurrentie ontstaat. Hotelling (1929) beschrijft dit in het ruimtelijk 
duopolieprincipe. Hotelling gaat er van uit dat ondernemers rekening houden met gedrag van hun concurrenten, 
ook bij de keuze van hun vestigingsplaats. Hierbij zal de ondernemer net iets meer marktaandeel willen hebben 
dan zijn naaste concurrent. ledere ondernemer zal in eerste instantie proberen de beste locatie te bemachtigen, 
maar uiteindelijk zit men dicht bij elkaar. Enkele voorbeelden van deze samenkomst van concurrenten zijn 
meubelboulevards of straten met verschillende autogarages. Verdeeld over een stad zitten met ieder een eigen 
marktgebied lijkt daarbij minder interessant dan het agglomereren van de activiteiten op een bepaalde locatie. 
Dit staat in schril contrast met de theorie die is ontwikkeld door Christaller (1933) . In deze 'centra/e 
plaatsentheorie is de draagvlak, reikwijdte en drempelwaarde van een bepaalde voorziening bepalend voor de 
vestigingsplaats. Hierbij is een uniforme spreiding van de verschillende voorzieningen - in plaats van een 
clustering- de ideale situatie. 

Bedrijven in Amerika lijken dit aspect minder belangrijk te vinden. Daarbij lijkt de nationaliteit van de 
onderneming geen verschil te maken. Dit is het laagst gewaardeerde aspect uit het onderzoek onder ruim 
driehonderd bedrijven (Ulgado, 1996). Wellicht komt dat doordat het land Amerika veel uitgestrekter en 
procentueel gezien dunner bevolkt is dan Nederland. Hierdoor liggen steden - en daarmee bedrijven - in de 
Verenigde Staten onderling verder van elkaar. In Nederland zijn de onderlinge afstanden kleiner en vinden 
ondernemers de aanwezigheid van andere bedrijven in hun omgeving wellicht daarom belangrijk. 

Aanwezigheid van arbeidskrachten 
Naast de aanwezigheid van andere bedrijven, vinden ondernemers oak de aanwezigheid van arbeidskrachten 
belangrijk. Werknemers verrichten tenslotte de bedrijfsactiviteiten en zorgen zodoende voor omzet en winst. 
Aangezien mensen niet voor het werk lijken te willen verhuizen, komen bedrijven naar de mensen toe. Pen 
(2002) schrijft hierover: "Mensen die op grate afstand van hun werk wonen, veranderen liever van baan dan zelf 
te verhuizen" (Pen, 2002). Een actueel voorbeeld van een bedrijf dat juist de arbeidskrachten opzoekt, is de 
nieuwe R&D-vestiging van navigatieproducent TomTom. Hiervoor is bewust voor Eindhoven gekozen, omdat in 
deze stad - met een technische universiteit - het bedrijf de tweehonderd technisch ingenieurs kon vinden die het 
nodig had, blijkt uit een onderzoek van Dynamis (2007). Voor bedrijven wordt tegenwoordig de periferie steeds 
interessanter. Ook daar zijn opgeleide mensen te vinden en liggen de huurprijzen lager dan in de Randstad. 
Bedrijven zien steeds vaker in dat de Randstad - door de vele files en de hoge huren - niet ideaal hoeft te zijn. 
Steden als Zwolle en Den Bosch laten dan oak de grootste groei in de opnamecijfers van kantoorpanden zien 
(Dynamis, 2007). 

Aanwezigheid van afzetgebied 
Zowel bij Louw (1996) ais bij Van Rijt (2004) en De Vree (2006) wordt de variabele 'aanwezigheid van klanten' 
onderzocht. Vooral voor winkelondernemers is het belangrijk om zich te vestigen waar veel mogelijke klanten 
zijn. Voor andere bedrijven hoeft dat niet de hoogste prioriteit te hebben. Zo is een onderzoeksinstituut minder 
afhankelijk van de vestigingslocatie en nabijheid van klanten dan bijvoorbeeld een supermarkt. Een en ander 
heeft te maken met de drempelwaarde van een bedrijf. In bijna elke stad vindt men wel een supermarkt, maar 
niet elke stad heeft een onderzoeksbureau. De drempelwaarde van een onderzoeksbureau is hoger dan die van 
de plaatselijke supermarkt. Het onderzoeksbureau zal daarbij meer mensen bedienen dan de lokale supermarkt. 
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Imago locatie 
De uitstraling en het imago van een locatie is een van de 
eerste dingen die klanten ervaren (Blokker et al., 1997). 
Desondanks wordt dit aspect niet als belangrijkste 
kenmerk van een vestigingsplaats gezien. Ruim de helft 
van de startende ondernemers en driekwart van de 
verhuizende ondernemers vindt het imago belangrijk 
(De Vree, 2006). Het imago van een omgeving kan 
warden omschreven als een kwestie van status. Voor 
bedrijven kan het interessant zijn om te zijn gehuisvest 
op veelbesproken locaties. Een actueel voorbeeld 
hiervan is de Zuidas in Amsterdam. Hier wordt een 
nieuw zakendistrict over ongeveer 225 ha. ontwikkeld, 
dat plaats zal gaan bieden aan ongeveer 1.000.000 m2 

kantoorruimte en 9.000 woningen. Het wordt een van Figuur 4.1: Amsterdamse Zuidas 
Bron: 2uidas.nl de toplocaties van Amsterdam. Mede daardoor wordt 

ongeveer twee keer zoveel huur betaald als op andere locaties (Dynamis, 2007). Dat is de keerzijde van de 
medaille. Niet alle bedrijven kunnen dergelijke huren opbrengen, waardoor het voor hen niet meer interessant 
kan zijn om zich daar te huisvesten, ondanks het imago van deze locatie. 

Parkeermogelijkheden 
De bereikbaarheid van een locatie kan zeer goed zijn, maar de auto's moeten ergens worden geparkeerd. Pen 
(2002) en Van Rijt (2004) behandelen als een van de weinigen dit aspect expliciet als kenmerk van een 
vestigingsplaats van een onderneming. Deze onderzoeken tonen aan dat de parkeergelegenheid eigenlijk geen 
tot weinig invloed heeft op de keuze van de ondernemer voor een bepaalde vestigingsplaats. Ondanks de lage 
waardering van dit aspect zien ondernemers wel nadelige gevolgen van een gebrekkige parkeersituatie. "Ruim 
de he/ft van de MKB-ondernemers die aangeven dat de parkeersituatie een knelpunt vormt, geeft aan dat 
k/anten wegblijven" (Mensen & Van Rijt-Veltman, 2005). Met name bedrijven die gelegen zijn in het centrum 
van de stad ondervinden veel problemen random de parkeersituatie. Dit komt niet overeen met de bevindingen 
van Pen (2002) en Van Rijt (2004). In deze onderzoeken is de parkeergelegenheid niet belangrijk gebleken, 
terwijl ondernemers aangeven grote hinder te ondervinden . Daarom zal in dit afstudeeronderzoek dit kenmerk 
warden meegenomen. Hierdoor kunnen wellicht andere uitspraken worden gedaan over de importantie van dit 
aspect. 

4.2 Gebouwkenmerken 
Niet alleen de locatiekenmerken spelen een roi in de bepaling van een vestigingsplaats, ook kenmerken van het 
gebouw zijn erg belangrijk: de bedrijfskenmerken, ofwel 'bedrijfsinterne factoren'. Een afweging van kosten, 
benodigde metrage, imago en andere persoonlijke randvoorwaarden van de ondernemer zullen de uiteindelijke 
keuze van de ondernemer be"invloeden om voor een bepaald pand te kiezen. Voor bouwkundigen en corpate 
real estate managers zijn deze kenmerken misschien nog wel interessanter dan de locatiekenmerken. Het gaat 
hier tenslotte om kenmerken van het gebouw. Eenvoudig gezegd is het gebouw niet meer dan de fysieke schil 
die activiteiten mogelijk maakt zonder last te hebben van weersinvloeden of andere invloeden van buitenaf. De 
waarde van het gebouw van de onderneming ligt echter tussen de 25 % en 50% van de totale 
bedrijfsbezittingen en de kosten bedragen 40-50% van de omzet (Roulac, 1999; Krumm & de Vries, 2003). 
Daarnaast draagt het gebouw, net als de locatie, bij aan de eerste indruk van klanten (Blokker et al. 1997). Deze 
'fysieke schil' is dus van grote invloed voor een onderneming. 

Er zijn verschillende onderzoeken die zich hebben gericht op de waardering van ondernemers voor bepaalde 
kenmerken van bedrijfsgebouwen. Uit het onderzoek van De Vree (2006) blijkt dat bijna alle ondernemers de 
omvang van het pand een zeer belangrijk aspect bij het beoordelen van de vestigingsplaats vinden. Daarnaast 
warden de uitbreidingsmogelijkheden hoog gewaardeerd. Verder valt op dat huisvestingskosten en de 
zichtbaarheid van het gebouw nauwelijks een rol lijken te spelen . Dit is weergegeven in tabel 4.4 op de volgende 
pagina. 
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De omvang in vierkante meters van het pand 
De uitbreidingsmogelijkheden in vierkante meters 
Uitstraling van het gebouw 
Beschikbare ruimte gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw 
Huisvestingskosten 

1 Zi<:htbaarheid van locatie en and 
label 4.4: Belangrijkste gebouwkenmerken 
Bron: Van Rijt, 2004 & De Vree, 2006 

Hieronder zullen verschillende kenmerken warden uitgewerkt. Verschillende studies zullen worden aangehaald 
om te bepalen welke kenmerken daadwerkelijk van invloed zijn op de keuze van de ondernemer voor een 
bepaald gebouw. Daar waar mogelijk zullen actuele voorbeelden worden gegeven. 

Omvang gebouw 
De ruimte om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren wordt - nationaal en internationaal - als het 
belangrijkste kenmerk van een huisvesting gezien (o.a. Van Rijt, 2004 & Pen, 2002 & Ulgado, 1996). Maar liefst 
92 % van de verhuizende ondernemers vindt dit een belangrijk aspect van de nieuwe vestigingsplaats. Hiermee is 
dit aspect het belangrijkste bedrijfskenmerk. De omvang van het gebouw heeft verschillende consequenties voor 
een onderneming. Zo wordt er doorgaans voor een groot pand meer betaald dan voor een kleiner pand. 
Daarnaast zijn er meer onderhoudskosten aan een grater gebouw. 

Er is een verschil waarneembaar tussen de gemiddelde grootte van ondernemingen en de sector waarin de 
organisatie actief is. Logistieke bedrijven hebben een gemiddeld oppervlak van bijna 4.200 m2, terwijl 
bouwondernemingen en financiele instellingen aan een kwart genoeg blijken te hebben, zie hiervoor tabel 4.5. 
Hieruit kan worden opgemaakt dater waarschijnlijk verschillende wensen zijn ten aanzien van het oppervlak van 
het pand, gebaseerd op het feit dat ongeveer 50% van de ondernemers bewust voor een bepaalde huisvesting 
heeft gekozen (Van Rijt, 2004) . 

Sect r 
lndustrie 

: Bouwnijverheid 
'. Reparatie, groot- en detailhandel 

Horeca 
Vervoer, opslag en communicatie 
Financiele instellingen 
Verhuur en zakelijke diensten 
Overige dienstverlening 
Gemiddeld 
label 4.5: Gemiddelde grootte ondememingen 
bran : Van Rijt. 2004 

I I - I - I e 

1.640 
1.050 
1.350 
2.990 
4.190 
1.010 
3.670 
360 
2.033 

De omvang van een pand kan de groei en ontwikkeling van een organisatie belemmeren. Te weinig ruimte om 
de bedrijfsactiviteiten uit te voeren kan de omzet nadelig be'invloeden. Louw (1996) benadrukt dat ruimtegebrek 
voortkomt uit omzetgroei en/of toename van het aantal werknemers of verandering van de bedrijfsvoering. 
Ruimtegebrek kan op verschillende manieren worden aangepakt. Een verhuizing kan als oplossing gelden, maar 
uitbreiden op de huidige locatie kan oak een optie zijn . Daarvoor is dan wet ruimte nodig. De mogelijkheden om 
te kunnen uitbreiden warden dan ook als een belangrijk kenmerk gezien van de vestigingsplaats. 

Uitbreidingsmogelijkheden 
Een belangrijk aspect zijn de uitbreidingsmogelijkheden: "Knelpunten met betrekking tot uitbre,dings
mogelijkheden, bereikbaarheid over de weg en (milieu)regelgeving zijn de voornaamste reden het bedrijf te 
verplaatsen" (Pen, 2002). Dit wordt bevestigd in het onderzoek van Ulgado (1996). Door Amerikaanse bedrijven 
wordt ook dit aspect van de nieuwe huisvesting erg belangrijk gevonden; belangrijker dan bijvoorbeeld de 
huisvestingskosten. Door rekening te houden met de uitbreidingsmogelijkheden kunnen organisaties inspelen op 
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de groeiverwachtingen in de toekomst. Hierdoor kan een kostbare vroegtijdige verhuizing worden opgevangen 
door een uitbreiding op de huidige locatie. 

Architectuur 
Onder het aspect architectuur vallen in dit 
onderzoek veel verschillende kenmerken. Denk 
hierbij aan de vorm van het gebouw, alsmede 
het materiaalgebruik. De vorm van het gebouw 
is van invloed op de bruikbaarheid van de 
ruimte. Ronde gebouwen kunnen een 

____ , -~-~·;.· ... --.-.:...-... "'-...: ,.. ... .._ .. - -- ~- - .,-~- :,,"':...•~-~-~--..~-..... -~~ .. ':.... -.~ ...... ~~~~-f~· ... ' 
. t=-¢? ~...,,~ -~ ... ~ .... ~,-•~"'!1,: :.:._..__ .. _.... . ;., .... , .~~,.,; ..... ,.r .. .. 
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bijzondere uitstraling hebben, maar kunnen als 
nadeel hebben dat ze op het gebied van de Figuur 4.2: Gebouw van autodealer Hessing 

Bron: Hessing.nl 
inrichting minder praktisch zijn. Een pand kan 
door de bijzondere vorm en architectuur een bijzondere uitstraling hebben. Een voorbeeld hiervan is het pand 
van autodealer Hessing die exclusieve auto's verkoopt. In november 2005 opende Hessing haar nieuwe 

Figuur 4.3: ING House Amsterdam 
Bron: ing.com 

opvallende onderkomen in de geluidswal langs de A2. Sinds de opening 
ontstonden er zelfs verschillende files en zijn er aanmerkelijk meer bezoekers 
geweest. Een dergelijk pand heeft een unieke uitstraling en naamsbekendheid. 
Voor de gebruiker geldt dat als een bijzondere vorm van reclame. Er zijn meer 
voorbeelden te noemen van bijzondere panden, waar veel aandacht is 
geschonken aan een bijzondere uitstraling. Bijvoorbeeld het ING House aan de 
A10, de ringweg random Amsterdam. Dit schoenvormige kantoorpand heeft 
zelfs verschillende architectuurprijzen gewonnen. Nadeel van dergelijke 
bijzondere gebouwen - net als de showroom van Hessing - is dat deze 
nauwelijks verkoopbaar zijn . Zeer specifieke wensen van de opdrachtgever of 
gebruiker zullen wellicht niet zo gauw aansluiten bij de wensen van andere 
bedrijven. 

Het materiaalgebruik dat is gebruikt bij de bouw van het gebouw speelt een belangrijke rol in de uitstraling van 
een gebouw. Een eenvoudig betonnen kantoorgebouw geeft een andere impressie dan een gebouw waar de 
gevel bijvoorbeeld uit spiegelglas bestaat. Gerelateerd aan het materiaalgebruik is het aspect duurzaamheid. Dit 
aspect heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen. Ook in de bouwwereld wordt steeds meer aandacht 
besteed aan dit aspect. Het duurzaam bouwen heeft verschillende voordelen. Ten eerste wordt het milieu minder 
zwaar belast. Tijdens de bouw wordt gebruik gemaakt van recycling, waardoor er minder uitputting van 
grondstoffen plaatsvindt. Daarnaast zorgt deze manier van bouwen voor een verbetering van de kwaliteit op het 
gebied van leefbaarheid, gezondheid, flexibiliteit en comfort (Stofberg & Duijvestein, 2006). Dergelijke 
gebouwen zijn - door bijzondere energiesystemen - energiezuinig in het gebruik waardoor op exploitatiekosten 
wordt bespaard. 

Ook de indeling van de kantoorruimte kan een rol spelen bij de keuze van de ondernemer voor een bepaald 
gebouw. Er bestaan verschillende kantoorconcepten voor de indeling van de werkplekken. De drie bekendste 
concepten zijn: een open plan office, eigen werkruimten of flexibele werkplekken. leder concept heeft zijn voor
en nadelen. Bij het zogenaamde 'open plan office'-concept zijn de werknemers in een ruimte aan het werk. 
Daarbij kan iedereen elkaar zien en horen, waardoor de communicatielijnen kort zijn (bron). Nadeel van dit 
concept is dat werknemers gauw afgeleid kunnen zijn door bijvoorbeeld geluidsoverlast (Oldham, 1988). Dat 
kan worden verholpen door de werknemers in eigen werkkamers te plaatsen. Hierdoor kunnen de mensen meer 
zelfstandig werken, maar dit vereist een andere structuur van het gebouw. Uit onderzoek is gebleken dat 
werknemers in dergelijke kantoorpanden zich beter kunnen concentreren en daardoor ook beter presteren 
(Witterseh, 2004). Een ander kantoorconcept maakt gebruik van flexibele werkplekken, waarbij medewerkers 
van het kantoor op verschillende werkplekken gebruik kunnen maken van een computer. Hierbij spelen de 
digitale voorzieningen een belangrijke rof. Voordeel van dit concept is dat het als efficient en kostenbesparend 
wordt gezien. Het nadeel is dat de werknemer geen eigen bureau meer heeft en de volgende gebruiker geen 
papierwerk van zijn voorganger wenst (Missing Link Efficiency, 2007). Uit onderzoek van Leishman et al. (2003) 
blijkt dat de floorspace layout type een van de meest belangrijke kenmerken van het gebouw is waar 
ondernemers op oordelen. 
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De flexibiliteit van het gebouw is een ander kenmerk dat een organisatie als eis aan een huisvesting kan stellen. 
Het kan voor ondernemers interessant zijn om ruimten eenvoudig te kunnen vergroten of verkleinen. Hierdoor 
kan de indeling van het gebouw relatief eenvoudig worden veranderd. De lage flexibiliteit van oude 
kantoorgebouwen is een van de belangrijkste aspecten waarom degelijke panden niet worden opgenomen door 
de markt. Het eerder beschreven 'duurzaam bouwen' speelt ook in op de flexibiliteit van gebouwen, waardoor 
gebouwen !anger bruikbaar kunnen zijn. 

Zichtbaarheid 
Na het imago van de locatie wordt de zichtbaarheid daarvan en van het gebouw minder belangrijk gevonden 
door ondernemers bij de bepaling van de vestigingsplaats. Volgens het onderzoek van Van Rijt (2004) geeft 
slechts 7% van de MKB-ondernemers aan dat dit aspect een belangrijke rol speelt bij de keuze van de 
vestigingsplaats. Ook in de andere literatuur wordt dit niet als een belangrijk kenmerk gezien of wordt dit aspect 
niet meegenomen in het onderzoek. Toch kan dit kenmerk belangrijk voor bepaalde bedrijven zijn in de bepaling 
van de vestigingsplaats. Een voorbeeld hiervan is - net als bij het kenmerk uitstraling - de showroom van 
autodealer Hessing. Dit gebouw is opgenomen in de geluidswal aan de A2. Met een dergelijk indrukwekkend 
gebouw op deze zichtlocatie wordt een extra dimensie aan een organisatie toegevoegd. 

Uit onderzoek van Dynamis is gebleken dat bij kantoorpanden de zichtbaarheid van het gebouw een grote rol 
speelt in de huurprijs, in tegenstelling tot gebouwen voor industriele bedrijfsruimte. Toch blijkt dit aspect geen 
cruciale rol te spelen in de huisvestingskeuze van een organisatie. Desalniettemin wordt Nederland volgebouwd 
met bedrijventerreinen langs de autosnelwegen (corridorvorming), terwijl niet alle bedrijven deze zichtbaarheid 
als eis stellen aan hun huisvesting (Dynamis, 2007). Uiteraard geldt de zichtbaarheid voor bepaalde 
ondernemingen wel als een belangrijk kenmerk. Een advocatenkantoor heeft meer voordelen van passerende 
potentiele klanten op de autosnelweg dan bijvoorbeeld een fietsfabriek. Daarom kunnen zichtlocaties voor 
bepaalde organisaties interessant zijn en wordt er bij vele snelwegafritten een bedrijventerrein gebouwd. Om 
meer inzicht te krijgen in deze tegenstellingen zal dit aspect worden meegenomen in dit onderzoek. 

Huisvestingskosten 
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om een gebouw te huren, te kopen of zelf te ontwikkelen. Deze 
methoden hebben elk een ander effect op de begroting van een organisatie. De vorm van financiering kan een 
rol spelen in de beslissing van de ondernemer om voor een huur- of een kooppand te kiezen. Er is een verschil 
waarneembaar tussen de leeftijd van de onderneming en de voorkeur om te kopen of te huren: "Bedrijven van 5 
jaar of ouder hebben vaker een kooppand (68%) dan bedrijven die jonger zijn (49%). Andersom hebben 
bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar vaker een huurpand (49%) dan bedrijven die ouder zijn (28%)" (De Vree, 
2006). Hieruit kan geconcludeerd worden dat naarmate een bedrijf ouder en meer volwassen wordt, of een 
overgang maakt tussen verschillende ontwikkelingsstadia, de ondernemer meer gericht is op een pand in 
eigendom. Uit het onderzoek van Van Rijt (2004) blijkt dat ondernemers de huisvestingskosten slechts voor 10% 
waarderen bij de bepaling van hun nieuwe huisvesting. Ondernemers vinden de prijs voor de huisvesting volgens 
dat onderzoek dus niet erg belangrijk. Andere onderzoeken wijzen anders uit: de koop- of huurprijs wordt gezien 
als een belangrijk kenmerk volgens het onderzoek van Louw (1996) en ook bij bedrijven in Amerika staan de 
huisvestingskosten in de top 10 van de belangrijkste vestigingsplaatskenmerken (Ulgado, 1996). Deze 
verschillende bevindingen hebben er toe geleid om de importantie van dit aspect te onderzoeken in dit 
afstudeeronderzoek. 

Leeftijd van het gebouw 
Een bekend probleem van het Nederlandse vastgoed is dat de gebruikte kantoorpanden dusdanig verouderd zijn 
dat deze nauwelijks meer door de markt worden opgenomen. Het kan interessant zijn om te onderzoeken in 
hoeverre de leeftijd van een gebouw een rol speelt bij de beslissing over de huisvesting van verschillende 
organisaties. Verouderde panden kunnen als voordeel hebben dat ze goedkoop zijn; daarentegen kan de 
uitstraling minder fraai zijn . Oat hoeft niet altijd het geval te zijn: monumentale panden zijn gedateerd, maar 
kunnen een enorme uitstraling hebben. Vaak worden oude gebouwen echter als minder bruikbaar gezien door 
de lage flexibiliteit, de gebrekkige architectuur en de vaak verouderde installaties (Dynamis, 2006). Bij 
nieuwbouwpanden kan rekening worden gehouden met de eisen en wensen van de eindgebruiker. 
Tegenwoordig wordt bij de bouw op de flexibiliteit van het gebouw gelet. Daarentegen zijn de 
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huisvestingskosten van nieuwbouwpanden vaak hoger dan bij oudere gebouwen. Het is aan de ondernemer om 
een keuze te maken wat belangrijker wordt gevonden. 

Verhouding kantoorruimte - productieruimte 
Productiebedrijven onderscheiden zich van kantoorgebruikers door de activiteiten die warden uitgevoerd op de 
werkvloer. Hierdoor hebben dergelijke organisaties andere ruimten nodig dan organisaties die voornamelijk met 
computers werken. Productiebedrijven moeten voorzien in ruimte om de benodigde productiemachines te 
plaatsen en te gebruiken. Hier wordt voornamelijk een bedrijfshal of een productieruimte voor gereserveerd. 
Voor verschillende bedrijven kan de verdeling tussen de kantoorruimte en de bedrijfsruimte van het gebouw 
belangrijk zijn. Er zal genoeg ruimte moeten zijn om de productiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren, maar de 
administratieve werkzaamheden zullen ook in een ruimte moeten warden verricht. Een voor het bedrijf geschikte 
verdeling tussen deze twee verschillende ruimten kan van invloed zijn op de uiteindelijke keuze voor een 
bepaalde vestigingsplaats. 

4.3 Metingen in literatuur 
In de literatuur warden de beschreven aspecten van huisvestingsbehoeften met verschillende methoden 
gemeten. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle kenmerken - zoals deze hiervoor zijn behandeld - in de 
literatuur zijn opgenomen. Het verschil in de methodologie van deze onderzoeken kan een oorzaak zijn voor de 
verschillende uitspraken die worden gedaan omtrent bepaalde kenmerken. Eveneens zou er hierdoor een verschil 
kunnen ontstaan tussen de metingen en de uitkomsten van dit afstudeeronderzoek in vergelijking met de 
behandelde literatuur. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de verschillende onderzoekers tot 
hun uitspraken zijn gekomen en op welke wijze ze aan de gegevens zijn gekomen. Deze paragraaf gaat in op de 
vijf meest gehanteerde onderzoeken. 

Alie onderzoekers hanteren een ordinaal meetniveau om de mate van belangrijkheid van verschillende huisves
tingskenmerken inzichtelijk te maken. Toch zijn er verschillen op te merken. Pen (2002) gebruikt bijvoorbeeld 
een waardering oplopend van '-' naar '+', '++' en '+++'. Hier staat de '-' voor: was geen aanleiding voor de 
uitgevoerde locatiestrategie en '+++' voor: was een zeer belangrijke aanleiding voor de uitgevoerde 
locatiestrategie. Vervolgens dienen alle ondervraagden bij de verschillende kenmerken een symbool te zetten in 
hoeverre zij dat aspect belangrijk vinden van de nieuwe vestigingsplaats. Op deze manier hebben bijna 1.100 
bedrijven een schriftelijke enquete ingevuld. Daarnaast zijn er interviews gehouden bij 36 bedrijven waar 
vaststaat dat ze gaan verhuizen. Aan de hand van deze twee methoden worden uitspraken gedaan over de 
beweegredenen van bedrijven en welke kenmerken daarbij een rol spelen. 

Een soortgelijke methode wordt gebruikt bij onderzoeken van Van Rijt (2004) en De Vree (2006). Deze twee 
onderzoekers brengen onderzoeken uit voor het EIM. Deze maken gebruik van een MKB-ondernemerspanel van 
ongeveer 2.000 ondernemers. Aan deze ondernemers is per enquete of telefonisch gevraagd in hoeverre 
verschillende factoren een rol speelden in het keuzeproces van de ondernemer voor een bepaalde 
vestigingsplaats. Als antwoord kon gekozen warden tussen: 'ja, in sterke mate', 'ja, in beperkte mate', 'nee' en 
'weet niet'. Dit is een soortgelijke verdeling als wordt gebruikt bij het proefschrift van Pen (2002). Met deze 
methode is geprobeerd om de belangrijkste aspecten van een vestigingsplaats voor een onderneming in kaart te 
brengen. 

Een andere schaalverdeling werd gehanteerd door Ulgado (1996). Bij dit onderzoek hebben bijna 320 productie
bedrijven in Amerika een enquete ingevuld over huisvestingskenmerken. Hierbij konden de verschillende 
kenmerken gewaardeerd warden van 1 tot 7. De hoogte van het getal geeft de mate van belangrijkheid van het 
aspect weer. Anders dan bij voorgaande onderzoeken is dat Ulgado gebruik maakt van een intervalniveau als 
meetniveau. Hierdoor kunnen er gedetailleerdere uitspraken warden gedaan over de mate waarin een aspect een 
rol speelt bij de keuze voor een bepaalde vestigingsplaats. 

Bij het proefschrift van Louw (1996) zijn 40 ondernemers ge'interviewd. De respondenten behoorden tot 
organisaties die een jaar voor het interview zijn verhuisd of in een vergevorderd stadium waren met de 
voorbereidingen voor een verhuizing. De meeste ondervraagde bedrijven waren gevestigd in de Randstad. 
Middels het stellen van open vragen is door Louw getracht een indicatie te krijgen van de verhuismotieven van 
ondernemers. Tijdens het interview werd ook gevraagd een scorelijst in te vullen. Bij deze lijst konden de 
ondervraagde ondernemers aangeven of ze een bepaalde vestigingsplaatsfactor 'zeer belangrijk', 'belangrijk' , 
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'van enig belang', 'onbelangrijk' of 'niet als eis gehanteerd' vonden. Op deze manier wordt uitgebreid ingegaan 
op verschillende huisvestingskenmerken. Echter, het aantal ondernemers waarbij dit onderzoek is verricht, ligt 
veel lager dan bij andere onderzoeken. Hierdoor is het lastiger om algemene en betrouwbare uitspraken te doen. 
Desondanks wordt er wel een duidelijk beeld weergegeven van de huisvestingsbehoeften en verhuismotieven 
van ondernemers. 

In de literatuur ontbreekt het aan metingen omtrent de architectuur van een gebouw. De beschreven kenmerken 
van de architectuur komen - in een opzet zoals bij de andere kenmerken - niet of nauwelijks aan bod in relatie 
tot de ontwikkeling van organisaties. 

4.4 Conclusie 
Door de behandelde onderzoeken wordt een bevestiging gegeven dat verschillende soorten bedrijven 
uiteenlopende huisvestingsbehoeften. Deze factor huisvestingsbehoefte dient te warden opgesplitst in 
verschillende meetbare variabelen. Deze zijn onder te verdelen in locatie- en bedrijfskenmerken. Voor dit 
onderzoek warden de volgende variabelen gebruikt als indicatie voor de factor huisvestingsbehoefte. 

Voor de locatiekenmerken warden de volgende variabelen gehanteerd: 

• Bereikbaarheid 
• Aanwezigheid van afzetgebied 
• Aanwezigheid van arbeidskrachten 
• Ruimte op bedrijventerrein 
• Imago van de locatie 
• Parkeergelegenheid 

Voor de gebouwkenmerken warden de volgende variabelen gehanteerd: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Omvang van het gebouw 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Zichtbaarheid van het gebouw 
Huisvestingskosten 
Leeftijd van het gebouw 
Verhouding kantoorruimte - productieruimte 
Vorm van het gebouw 
Uitstraling van het gebouw 
Materiaalgebruik 
Kantoorconcepten 
Flexibiliteit van het gebouw 

Hierbij moet warden opgemerkt dat niet in wordt gegaan op specifieke bouwtechnische aspecten van een 
gebouw. Daarmee zou de lijst met gebouwkenmerken te lang en te gedetailleerd warden. Aspecten als 
klimaatbeheersing, beveiliging, afwerking en bijzondere voorzieningen etc. warden achterwege gelaten. Op deze 
manier wordt getracht een model te creeren dat verschillende marktpartijen kan ondersteunen bij de huisvesting 
van organisaties. 
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H5. Validiteit ontwikkelingsstadia 

In de vorige hoofdstukken zijn de onderzoeksfadoren 'onovikkelingsstadia' en 
'huisvestingsbehoefte' behandeld In dit hoofdstuk wordt getest of de uitkomsten volgens de 

theoretische analyse daadwerkelijk bruikbaar zijn. Om te testen of bedrijven aan de hand van de 
onderzochte kenmerken in een bepaald ontwikkelingsstadium zijn te plaat:sen, za/ gebruik worden 

gemaakt van gegevens uit een beslaande database. 

Alvorens de relatie tussen de onderscheiden ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoeften van bedrijven te 
kunnen beschrijven, zal eerst de validiteit van tabel 3.4 uit hoofdstuk 3 moeten warden getest. In deze tabel is, 
op basis van een literatuurstudie, de verandering van verschillende kenmerken tijdens de ontwikkeling van een 
organisatie weergegeven. Door te onderzoeken of deze kenmerken in de praktijk ook daadwerkelijk bruikbaar 
blijken te zijn om te bepalen in welk stadium een organisatie zich bevindt, zal de correctheid van deze tabel 
worden getest. 

5.1 Methodologie 
Het valideren van de ontwikkelingsstadia zal gebeuren aan de hand van een bestaande database waarin 
gegevens zijn opgeslagen over bedrijven. Onderzoeksinstituut EIM in Zoetermeer heeft een uitgebreide database 
met gegevens over onder andere de ontwikkeling van bedrijven. Het EIM richt zich op sociaal-economisch 
beleidsonderzoek voor overheden en organisaties in het bedrijfsleven. Het is een van de grotere onderzoeks
bureaus van Nederland. Dit instituut beschikt over een MKB-onderzoekspanel - bestaande uit ruim 2.000 
bedrijven - waarmee de onderzoeken worden uitgevoerd. Twee tot drie maal per jaar wordt dit panel gevraagd 
om enquetes te beantwoorden over verschillende aspecten in het bedrijfsleven. Daarbij is ook aandacht besteed 
aan de groei en ontwikkeling van bedrijven. Al deze verrichte onderzoeken en enquetes zijn opgeslagen in een 
datalab. Op basis van dit datalab verricht het EIM haar eigen onderzoeken. Na overleg met het EIM is het 
mogelijk gebleken dat dit datalab kan warden gebruikt om dit afstudeeronderzoek te voorzien van de nodige 
gegevens vanuit de markt. 

Het gebruiken van bestaande gegevens heeft verschillende voor- en nadelen. Het datalab van het EIM bevindt 
zich in Zoetermeer op het hoofdkantoor. Daar is tijd uitgetrokken om de benodigde enquetes op te stellen en de 
data in het computerprogramma SPSS te zetten. Dit hoeft zodoende niet meer te worden gedaan en daar wordt 
dus tijd mee bespaard. De omvang van de databestanden is indrukwekkend. Ongeveer 2.000 ondernemers 
warden betrokken bij de verschillende onderzoeken. Door de grate hoeveelheid data wordt tal van statistische 
berekeningen mogelijk. De onbetrouwbaarheidsmarge wordt kleiner en er kunnen meer algemene uitspraken 
warden gedaan. Naast deze voordelen heeft het gebruik van bestaande gegevens ook enkele nadelen. Hiertoe 
behoren zaken als privacygevoeligheid, officiele toestemming en eventuele kosten. Veel van dergelijke principiele 
nadelen zijn niet van toepassing op dit onderzoek. Het gebruik van de data is kosteloos, wel is er een verklaring 
opgesteld dat het datalab wordt gebruikt voor dit afstudeeronderzoek. Hiermee is toestemming gegeven om de 
gegevens te gebruiken. Een praktisch probleem is er een van toegankelijke aard. De desbetreffende informatie is 
in verschillende jaren verzameld en opgeslagen in verschillende SPSS-bestanden. Hierdoor ontstaat er een 
spreidingsprobleem. De benodigde gegevens zijn op meerdere bestanden opgeslagen en moeten zodoende naar 
een databestand warden geconstrueerd. Over de kwaliteit van de gegevens bestaat geen twijfel, aangezien het 
onderzoeksbureau EIM haar eigen onderzoeken baseert op dit datalab en deze data. Het doel waarmee de 
gegevens zijn verzameld is dus dezelfde doel als dat van dit onderzoek. De definitie van het begrip MKB in dit 
onderzoek is gelijk aan dat van het EIM, wat betekent dat dit geen problemen zal opleveren. In deze database 
zijn ook eenmanszaken opgenomen, maar deze zijn voor het gebruik van dit onderzoek eruit gefilterd. 

Door het datalab van het EIM te gebruiken, warden bestaande gegevens geraadpleegd. Daarom is het erg 
belangrijk om kritisch met deze data om te gaan. Belangrijk daarbij is hoe het EIM aan deze data is gekomen. 
Twee tot drie maal per jaar wordt het MKB-onderzoekspanel telefonisch en door middel van enquetes 
ondervraagd. Elke keer warden andere onderwerpen besproken en andere vragen gesteld. De 
gegevensverzameling is verricht door middel van een survey-onderzoek Dat wil zeggen dat bij een groat aantal 
onderzoekseenheden via een systematische ondervraging gegevens warden verzameld. Het gaat hierbij om een 
meting op een bepaald moment, oftewel een momentopname. De specifieke vragen omtrent steeds 
veranderende onderwerpen warden eenmalig gesteld. Enkele basiskenmerken zoals 'aantal werknemers' en 
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'omzet' worden echter iedere keer gevraagd. In dit geval worden dezelfde gegevens op verschillende momenten 
gevraagd. Hierbij is dan ook sprake van een longitudinaal onderzoek, namelijk een panelonderzoek. 

Helaas zijn niet alle kenmerken die zijn behandeld in hoofdstuk 3 aan bod gekomen in de enquetes van het EIM. 
Hierdoor kan niet een volledig beeld warden gegeven over de validiteit van de ontwikkelingsstadia zoals deze is 
beschreven in hoofdstuk 3. Bij de kenmerken van de verschillende groeifases ontbreken bij de SPSS-bestanden 
van het EIM de kenmerken 'formaliteit' en 'aandachtspunten/problemen' zoals is weergegeven in tabel 3.4. Het 
kenmerk 'bedrijfsstructuur' is ook niet zo expliciet opgenomen in de enquetes. Er zijn wel gegevens bekend over 
de juridische vorm van de organisatie, het aantal managers, vestigingen en leiding-gevende niveaus van het 
bedrijf. Door deze bij het onderzoek te betrekken, wordt alsnog getracht een goede indicatie te krijgen hoe de 
bedrijfsstructuur van de desbetreffende organisatie is. 

De database bevat oak informatie over de importantie van enkele huisvestingskenmerken, maar hier zal later 
dieper op in worden gegaan. Hierdoor wordt het aantal bruikbare respondenten verlaagd. Zoals eerder gemeld 
zijn er meerdere enquetes op diverse momenten gehouden. Omdat er voor dit onderzoek gebruik wordt 
gemaakt van data die op verschillende momenten is verkregen, is het noodzakelijk dat de te gebruiken 
respondenten beide enquetes hebben ingevuld. In het jaar 2001 is het MKB-ondernemerspanel ondervraagd 
over in welke mate verschillende huisvestingskenmerken belangrijk warden gevonden tijdens het keuzeproces 
voor een nieuwe vestigingsplaats. De vragen over de aspecten van de vestigingsplaats zijn door bedrijven 
beantwoord die vier jaar voor de enquetering zijn gestart of zijn verhuisd. Hierdoor valt een bepaald deel van de 
2.000 ondernemers in het panel af om te gebruiken voor dit onderzoek. In 2006 zijn gegevens gevraagd over de 
groei en ontwikkeling van de organisaties. Elke enquete is als een uniek SPSS-bestand opgeslagen. Hierdoor 
ontstaat een spreidingsprobleem van de gegevens. Daar komt bij dat sommige ondernemers in de vijf jaar tussen 
de twee enquetes het panel hebben verlaten, maar er zijn ook nieuwe ondernemers bijgekomen. Na het 
construeren van de SPSS-bestanden blijkt dat 189 ondernemers de enquete van zowel het jaar 2001 als die van 
2006 hebben ingevuld en zijn gestart of verhuisd binnen vier jaar voor de enquetering. 

5.2 Operationalisatie database 
Onder het operationaliseren van variabelen wordt verstaan het omzetten van variabelen in een meetbare vorm. 
Complexe factoren moeten eerst in kleinere variabelen of indicatoren warden opgesplitst, zodat deze meetbaar 
kunnen warden gemaakt. Ook de factoren in dit onderzoek zijn op zichzelf nag niet meetbaar en moeten 
zodoende eerst warden geoperationaliseerd volgens de informatie in de database van het EIM. 

Een bedrijf is in te delen in een bepaald ontwikkelingsstadium. Hoofdstuk 3 heeft hier aandacht aan besteed. In 
dat hoofdstuk is de conclusie getrokken dat voornamelijk de leeftijd, de grootte, de groeifactor, de 
bedrijfsstructuur, de formalisatie en de aandachtspunten veranderen naarmate een onderneming in een andere 
fase belandt. Enkele van deze factoren zijn opgenomen in de database van het EIM. Tabel 5.1 geeft een 
schematische weergave van het meetniveau van deze factoren volgens de database van het EIM. De meeste 
variabelen worden gemeten met het hoogste meetniveau: ratio. Uitzondering hierop is de juridische vorm van 
een organisatie. Voordeel van het hoge meetniveau is dater meer statistische analyseprocedures uitvoerbaar zijn. 
Een hoger meetniveau kan tenslotte om warden gezet in een lager niveau; andersom geldt dat niet. Als een 
variabele met een ratio meetniveau is gemeten, houdt dat in dater specifiek naar een getal wordt gevraagd. Bij 
een nominaal meetniveau, dat wordt gebruikt bij de bepaling van de juridische vorm, wordt gevraagd om aan te 
geven wat de juridische vorm van de organisatie is. Tussen de verschillende antwoorden is geen sprake van meer 
of minder. In de volgende paragraaf wordt de relatie van onderstaande variabelen op de ontwikkelingsstadia 
behandeld. Gekeken zal warden naar de waardeverschillen van deze kenmerken gedurende de ontwikkeling van 
een onderneming. 

Leeftijd 
Grootte in werknemers 
Groeifactor 
Bed rijfsstructu ur Aantal managers 

Aantal vestigingen 
Aantal leidinggevende niveaus 
Juridische vorm 

Tabel 5.1: Operationalisatie ontwikkelingsstadia volgens database EIM 

Ratio 
Ratio 
Ratio 
Ratio 
Ratio 
Nominaal 
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5.3 Testen van ontwikkelingsstadia 
Aangezien het bestuderen van de ontwikkeling van organisaties niet de specialiteit van bouwkundigen is, is dit 
aspect eigenlijk een soort 'vreemde eend in de bijt' van dit onderzoek. Het is daarom - na het samenstellen van 
tabel 3.4 - noodzakelijk om dit te verifieren. Hiervoor is eerst contact gezocht met twee hoogleraren van de 
faculteit Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Beide deskundigen gaven aan dat 
het model klopt en bruikbaar is. De gehanteerde bronnen waren juist en verder gaven de twee hoogleraren geen 
negatieve signalen af omtrent het model. 

Aan de hand van de database van het EIM zal warden bepaald of de tabel om bedrijven in een bepaald 
ontwikkelingsstadium te plaatsen in de praktijk ook daadwerkelijk bruikbaar blijkt te zijn. In deze database is 
geen variabele opgenomen over in welk ontwikkelingsstadium de organisatie zich bevindt. Daarvoor zullen de 
verschillende bedrijven worden toegewezen aan een bepaald ontwikkelingsstadium. Dat is gedaan aan de hand 
van drie kenmerken: 'leeftijd van de organisatie', 'grootte in werknemers' en 'groeifactor in 2006' . De 
combinatie van deze drie factoren is bepalend voor de keuze van een ontwikkelingsstadium waarin een 
onderneming zich bevindt. De leeftijd van de organisatie is een indicatie voor de volwassenheid ervan. Het aantal 
werknemers geeft de grootte van het bedrijf weer en de groeifactor is een indicatie voor de mate van de groei 
binnen een onderneming. Deze factor kan duiden op een snelle groei of juist een krimping, wat belangrijk is bij 
de keuze voor van een ontwikkelingsstadium. Dit is gedaan aan de hand van onderstaande tabel 5.2. Deze is 
gebaseerd op de gegevens van de gepresenteerde tabel 3.4 in hoofdstuk 3. Vervolgens is op basis van 
statistische analyses gekeken of een relatie bestaat tussen de ontwikkelingsstadia en de overige kenmerken van 
de bedrijven. Hieronder zal worden ingegaan op verschillende boxplots afkomstig van het computerprogramma 
SPSS. De variabelen die warden behandeld, zijn te vinden in tabel 5.1, met uitzondering van de aspecten waarop 
de indeling is gebaseerd. 
Leefti d or anrsatre Aantal werknemers Groe,factor Ontw,kkelrngsstadrum 
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Een indicatie van de bedrijfsstructuur van de organisaties zal worden gegeven aan de hand van het aantal 
vestigingen, het aantal leidinggevende niveaus, het aantal leidinggevenden en de juridische vorm van de 
organisatie. Boxplot 5.1 geeft een overzicht van het aantal vestigingen van een organisatie per 
ontwikkelingsstadium. Duidelijk is te zien dat in de eerste drie fasen doorgaans de organisatie uit een vestiging 
bestaat. Pas vanaf de diversificatiefase bestaat een organisatie uit meerdere vestigingen. Dit beeld komt overeen 
met de verwachtingen zoals deze zijn weergegeven in tabel 3.4. Boxplot 5.2 geeft een overzicht van het aantal 
leidinggevende mensen per ontwikkelingsfase. Hieruit blijkt dat het aantal leidinggevenden stijgt naarmate de 
onderneming groeit. Waar in de startfase nog een leidinggevende is - naar alle waarschijnlijkheid de oprichter -
zijn in meer volwassen fasen ook meer leidinggevenden aanwezig. De mediaan is met vier het hoogst bij de 
diversificatiefase. De structuur binnen de organisatie wordt door een hoog aantal leidinggevenden complexer. In 
combinatie met boxplot 5.3 kan een beeld worden geschetst over de bedrijfsstructuur van de organisatie. Hier 
wordt het aantal leidinggevende niveaus binnen een organisatie weergegeven. In de startfase is dit nog een 
niveau. De oprichter is als enige verantwoordelijk. Naarmate de organisatie groeit, stijgt het aantal niveaus. In 
deze grafiek komt het wellicht niet duidelijk naar voren, maar de mediaan ligt bij de consolidatiefase op twee 
niveaus. Bij de diversificatiefase stijgt dit naar drie niveaus en bij de afnamefase zakt het aantal weer naar twee. 
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Bedrijven in de diversificatiefase hebben gemiddeld de meeste leidinggevende niveaus en daarbij het meeste 
aantal leidinggevenden. 
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Boxplot 5.1: Aantal vestigingen per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

In hoofdstuk 2 is beschreven dat de juridische 
vorm van de organisatie een indicatie van de 
bedrijfs-structuur binnen een organisatie kan 
geven. Oak dit aspect is opgenomen in de 
database van het EIM. Echter, wanneer de 
database van het EIM wordt gebruikt om te 
analyseren of dat aspect bruikbaar is, blijkt dat 
dat eigenlijk niet het geval is. Uit tabel 5.2 blijkt 
dat het aspect te weinig variatie aanwezig is om 
significante uitspraken te kunnen doen omtrent 
de relatie tussen de juridische vorm van de 
organisatie en de ontwikkelingsfase waarin het 
bedrijf zich bevindt. Veruit de meeste bedrijven in 
de database van het EIM zijn een besloten 
vennootschap. Daarnaast is nog ruim een kwart 
van de organisaties een V.O.F. (vennootschap 
onder firma). De enige naamloze vennootschap 
(N.V.) bevindt zich volgens het model in de 
consolidatiefase. Eenmanszaken warden in dit 
onderzoek niet meegenomen en komen 
zodoende niet voor in tabel 5.3 op de volgende 
pagina. 
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Boxplot 5.2: Relatie ontwikkelingsstadium - aantal leidinggevenden 
Bron: EIM, 2007 
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Boxplot 5.3: Relatie ontwikkelingsstadium - aantal leidinggevende niveaus 
Bron: EIM, 2007 

In de grafieken is de afnamefase gesitueerd na de diversificatiefase. Oat hoeft echter tijdens de ontwikkeling van 
een organisatie niet per definitie het geval te zijn. Uit de grootte van de interkwartielafstand in de boxplots van 
verschillende behandelde kenmerken in de afnamefase blijkt dat de spreiding in deze fase erg groot is. Oat komt 
omdat deze fase op ieder moment kan warden bereikt. De database geeft aanwijzingen dat vooral oudere, 
volwassen bedrijven zich in deze fase bevinden. De gemiddelde leeftijd van bedrijven in de afnamefase bedraagt 
ruim 30 jaar. De mediaan van het aantal werkzame personen in 2006 ligt relatief hoog met 29 werknemers. Oat 
is hoger dan het aantal werkzame personen bij ondernemingen in de diversificatiefase. Verder laat de spreiding 
van de boxplots van andere aspecten zien dat enkele bedrijven in de afnamefase uit meerdere vestigingen 
bestaan, iets wat in de startfase, de expansiefase en de consolidatiefase niet het geval is. Ook bij het aantal 
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leidinggevenden is de spreiding met waarden boven de mediaan relatief groot. Dit zijn aanwI1zrngen dat 
bedrijven niet direct na de startfase of de expansiefase in de afnamefase belanden, maar doorgaans een flinke 
ontwikkeling hebben ondergaan. 

Welke iuridische rechtsvorm heeft uw bedri"f? 

B.V. 
Ontwikkelingsstadium startfase 

expansiefase 

consolidatiefase 

diversificatiefase 

afnamefase 

Totaal 

Tabel 5.3: Juridische vorm per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

5.4 Conclusie 

15 
30 

42 
25 
18 

130 

V.O.F. N.V. Coooeratie 
16 0 0 

14 0 1 
10 1 0 

5 0 0 
5 0 3 

50 1 4 

c.v. Totaal 
0 31 

2 47 
2 55 
0 30 

0 26 
4 189 

Geconcludeerd kan worden dat tabel 3.4, op basis van de beschikbare informatie, een reeel beeld lijkt te geven. 
De gegevens van de database van het EIM hebben enkele nadelige aspecten. Niet alle aspecten zoals die zijn 
beschreven in hoofdstuk 3 zijn terug te vinden in de database van het EIM. De aspecten 'formaliteit' en 
'aandachtspunten' ontbreken. Daarnaast is bij een aantal aspecten een vrij grote interkwartielafstand in de 
boxplots waar te nemen. Dit duidt op een grote spreiding van de gegeven antwoorden in een bepaalde fase. 
Hierdoor blijkt dat verschillende bedrijven in eenzelfde ontwikkelingsstadium andere antwoorden hebben 
gegeven. De mediane waarden laten in de meeste gevallen de verwachte waarden bij de verschillende 
kenmerken zien. Deze waarde geeft een duidelijk beeld van het gemiddelde van alle waarnemingen, waarbij lage 
of hoge uitschieters warden verwaarloosd. Er is eveneens ge"informeerd bij hoogleraren van het vakgebied 
Technische Bedrijfskunde. Hieruit is naar voren gekomen dat de tabel zoals deze is gepresenteerd, bruikbaar zal 
zijn voor het verdere onderzoek. 
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H6. Relaties variabelen 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de validiteit van de onderscheiden onnvikkelingsstadia. In dit 
hoofdstuk zal de relatie tussen de onderzoeksfactoren cent:rul staan. Met drie verschillende 

methoden zal deze relatie worden behandeld Uiteindelijk zullen de verschillende 
onderzoeksresultaten uit deze drie methoden worden behandeld 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de twee onderzoeksvariabelen behandeld. Hier wordt de importantie van 
verschillende huisvestingskenmerken tijdens de ontwikkeling van een organisatie besproken. Aan bod zal komen 
in hoeverre volwassen bedrijven andere wensen hebben omtrent hun huisvesting dan startende ondernemers. 
Dit zal gebeuren aan de hand van drie verschillende methoden. Ten eerste zal de database van het EIM warden 
gebruikt om een relatie tussen de factoren aan te geven. Vervolgens zullen op basis van een theoretische aanpak 
verschillende veronderstellingen warden gepresenteerd. Tenslotte wordt door middel van een gehouden enquete 
de relatie behandeld. Dit zal oak de paragraafindeling zijn van dit hoofdstuk. 

6.1 Database EIM 
In de database van het EIM zijn gegevens over de importantie van bepaalde huisvestingskenmerken voor 
ondernemers opgenomen. De respondenten is gevraagd in welke mate een bepaald aspect invloed heeft in het 
keuzeproces bij het betrekken van een nieuw onderkomen. De antwoordmogelijkheden zijn: 'ja, in sterke mate', 
'ja, in bepaalde mate' en 'nee'. Aan de hand van de ehi-kwadraattoets zal een relatie tussen de factoren worden 
behandeld. Hiermee wordt de kans berekend dat het gevonden versehil op toeval berust. Daarvoor moet elke 
waarde in een eel hoger zijn dan 5 en dat is bij de database niet het geval. Daarom wordt de gehanteerde drie
schaals-verdeling gereduceerd naar een twee-sehaals-verdeling. De eategorieen 'ja, in sterke mate' en 'ja, in 
bepaalde mate' zijn samen gevoegd tot een 'ja' -categorie. Hierdoor bestaan de tabellen uit vijf rijen (de 
ontwikkelingsstadia) en twee kolommen ('ja' en 'nee'). Het aantal vrijheidsgraden bedraagt zodoende 4. Bij een 
signifieante samenhang (5%-niveau) behoort dan de waarde van ehi-kwadraat hoger te zijn dan 9,49. 

Nadeel van de database van het EIM is dat niet alle huisvestingskenmerken zoals deze zijn besehreven in 
hoofdstuk 4, aan bod zijn gekomen. Hierdoor kan op basis van deze database geen compleet beeld warden 
gegeven over de relatie van ontwikkelingsstadia van bedrijven met hun huisvestingsbehoeften, maar zullen 
enkele kenmerken warden besproken. Van de locatiekenmerken komen de aspecten 'bereikbaarheid', 
'aanwezigheid afzetgebied', 'aanwezigheid arbeidskrachten', 'ruimte op bedrijventerrein' en 'imago van de 
locatie' aan bod. Bij de gebouwkenmerken zijn enkel de aspecten 'grootte van het gebouw' en 
'uitbreidingsmogelijkheden' opgenomen in de database. Aan de hand van verschillende tabellen uit het 
statistische computerprogramma SPSS zullen de waarden van chi-kwadraat voor deze huisvestingskenmerken 
worden behandeld. Niet alleen de totale waarde van chi-kwadraat van een huisvestingskenmerk is berekend, 
maar ook de waarde per eel is berekend. Als deze berekende waarde van chi-kwadraat hoger is dan 1, wordt 
aangenomen dat deze eel aanwijzingen voor een bepaalde significantie vertoont. Hierdoor wordt duidelijk welk 
ontwikkelingsstadium veel bijdraagt aan de totale waarde van chi-kwadraat. 

Locatiekenmerken 
In tabel 6.1 zijn de gevonden celfrequenties en de verwachte celfrequentie weergegeven van het aspect 
'bereikbaarheid'. Uit de ehi-kwadraattoets komt een waarde van 7,862. Dit is te laag om van een signifieatie te 
kunnen spreken. Hierdoor is geen samenhang geconstateerd tussen de verschillende ontwikkelingsstadia en de 
importantie van de bereikbaarheid van de locatie, op basis van deze gegevens. De totale waarde van chi
kwadraat blijkt met name te warden gerealiseerd door de cellen in de startfase en de consolidatiefase. De 'nee' -
cellen in deze twee stadia hebben een waarde van respectievelijk 2,891 en 1,983. In de startfase ontstaat deze 
afwijking door het relatief grate verschil tussen de gevonden frequentie en de verwachte frequentie. Er zijn dus 
meer ondernemers in deze fase die de bereikbaarheid van de locatie niet belangrijk vinden dan verwacht. 
Hierdoor lijkt de importantie van dit kenmerk in de startfase lager dan verwacht. In de consolidatiefase is dat juist 
andersom. Veruit de meeste ondernemers in dit stadium vinden de bereikbaarheid juist belangrijk. Echter, 
doordat dit aspect niet significant blijkt te zijn, kunnen deze verschillen niet met zekerheid warden vermeld. De 
kans dat de frequenties op toeval berusten, is te groat. De verschillen kunnen als indicatie gelden voor een 
mogelijk verband, maar het kan riskant zijn om daar een betekenis aan toe te kennen. 
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I 

Ontwikkelingsstadium 

Totaal 

startfase 

expansiefase 

consolidatiefase 

diversificatiefase 

afnamefase 

Gevonden frequentie 

Verwachte frequentie 

Gevonden frequentie 

Verwachte frequentie 

Gevonden frequentie 

Verwachte frequentie 

Gevonden frequentie 

Verwachte frequentie 

Gevonden frequentie 

Verwachte frequentie 

Gevonden frequentie 

Chl-kwadraat Test 

Value df 
Pearson Chi-kwadraat 7,862a 4 

Aantal geldige cases 189 

De bereikbaarheid van 
de locatie 

ja nee 
19 12 

23,6 7,4 

33 14 

35,8 11 ,2 

47 8 

41 ,9 13, 1 

24 6 

22,9 7, 1 

21 5 

19,8 6,2 

144 45 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

,097 

a. O cellen (,0%) van verwachle frequentie heeft een lagere 
waarde dan 5. De mini male verwachte frequentie is 6, 19. 

Tabel 6.1: lmportantie 'bereikbaarheid ' perontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 

In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven over het aspect 'aanwezigheid afzetgebied'. De waarde 
van de chi-kwadraattoets bedraagt 0,735. De bijbehorende significantie bedraagt 0,947. Daarom kan hier niets 
significants over warden gemeld. Geen enkele eel heeft een hoge bijdrage aan chi-kwadraat, waardoor deze 
frequenties volledig op toeval lijken te berusten. 

de aanwezigheid van 
afzetqebied rondom de locatie 

ia 
Ontwikkelingsstadium startfase Gevonden frequentie 12 

Totaal 

Verwachte frequentie 10,0 

expansiefase Gevonden frequentie 15 
Verwachte frequentie 15,2 

consolidatiefase Gevonden frequentie 17 

Verwachte frequentie 17,8 

diversificatiefase Gevonden frequentie 9 
Verwachte frequentie 9,7 

afnamefase Gevonden frequentie 8 
Verwachte frequentie 8,4 

Gevonden frequentie 61 

Chi-kwadraat Test 

Asymp. Sig. 
Value df 

Pearson Chi-kwadraat ,735a 4 

Aantal geldige cases 189 

a. o cellen (,0%) van verwachte frequentie heeft een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte frequenlie is 8,39. 

Tabel 6.2: lmportantie 'aanwezigheid afzetgebied' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

(2-sided) 
,947 

nee 
19 

21,0 

32 

31 ,8 

38 

37,2 

21 

20,3 

18 

17,6 

128 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 
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In onderstaande tabel 6.3 zijn de gevonden en verwachte frequenties omtrent het aspect 'aanwezigheid 
arbeidskrachten' weergegeven. Met een chi-kwadraat van 7,843 en een significantie van 0,097 blijkt dit aspect 
niet significant te zijn. De bijdrage aan de waarde van chi-kwadraat is bij startende ondernemers het grootst. De 
afwijking in de verwachte frequentie ten opzichte van de gevonden waarde is hier relatief groot. Dat houdt in 
dat ondernemers in de startfase dit aspect minder belangrijk vinden dan verwacht. Ook in de expansiefase is het 
verschil tussen de gevonden en verwachte frequentie relatief groot. In deze fase lijken echter juist meer 
ondernemers het aspect belangrijker te vinden dan volgens de berekening verwacht wordt. Maar net als bij het 
aspect 'bereikbaarheid' geldt dat de kans dat de frequenties op toeval berusten te groot is, omdat de totale 
waarde van chi-kwadraat te laag is om van een significantie te kunnen spreken. Hierdoor kan het riskant zijn om 
een betekenis aan de waarden toe te kennen, maar de verschillen kunnen als indicatie gelden voor een mogelijk 
verband. 

de aanwezigheid van 
arbeidskrachten 

random de locatie 

ia 
Ontwikkelingsstadium startfase Gevonden frequentie 3 

Verwachte frequentie 7,7 
expansiefase Gevonden frequentie 16 

Verwachte frequentie 11,7 

consolidatiefase Gevonden frequentie 17 

Verwachte frequentie 13,7 

diversificatiefase Gevonden frequentie 6 
Verwachte frequentie 7,5 

afnamefase Gevonden frequentie 5 
Verwachte frequentie 6,5 

Totaal Gevonden frequentie 47 

Chi-kwadraat Test 

Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi-kwadraat 7,843a 4 
Aantal geldige cases 189 

a. O cellen (,0%) van verwachte frequentie heel! een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte frequentie is 6,47. 

Tabel 6.3: lmportantie' aanwezigheid arbeidskrachten' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

,097 

nee 
28 

23,3 

31 

35,3 

38 

41,3 

24 

22,5 

21 

19,5 

142 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 

Van de opgenomen locatiekenmerken in de database van het EIM vertoont enkel het 'imago van de locatie' een 
significante samenhang. Uit de chi-kwadraattoets komt een waarde van 18,068. De kans dat de gevonden 
verschillen in de antwoorden tussen de verschillende ontwikkelingsstadia op toeval berust is kleiner dan 5%. In 
de startfase lijkt het imago van de locatie nog geen grote rol bij de ondernemers te spelen. Achttien van de 31 
ondervraagden die zich in deze fase bevinden hebben aangegeven dit kenmerk niet belangrijk te vinden. De 
verwachting is echter dat dit aantal ongeveer negen zal zijn. Deze eel heeft dan ook de grootste bijdrage aan de 
totale waarde van chi-kwadraat. De verschillen tussen de verwachte en gevonden frequentie zijn veel kleiner bij 
de expansiefase. Bijna twee keer zoveel ondernemers in deze fase vinden het imago van de locatie wel belangrijk 
ten opzichte van ondernemers die dit aspect niet belangrijk vinden. In de consolidatiefase is er weer een verschil 
tussen de frequenties te zien. In deze fase hebben relatief weinig ondernemers aangegeven dat dit aspect niet 
belangrijk is, terwijl anders werd verwacht. Dat betekent dat ondernemers dit kenmerk belangrijker vinden dan is 
verwacht. Deze eel heeft een aanzienlijke bijdrage aan de totale waarde van chi-kwadraat. In de diversificatiefase 
zijn - net als in de expansiefase - de onderlinge verschillen erg klein. De gevonden frequenties voldoen aan de 
berekende verwachting. Dat is niet het geval in de afnamefase. In deze fase lijken ondernemers dit kenmerk 
belangrijker te vinden dan verwacht. Van de 26 ondervraagde ondernemers in deze fase vinden slechts 3 
ondernemers dit kenmerk niet belangrijk. Ook deze twee cellen hebben een aanzienlijke bijdrage aan de totale 
waarde van chi-kwadraat. Door de bijbehorende significantie van 0,001 is de kans dat de gevonden verschillen 
van dit kenmerk op toeval berusten zelfs kleiner dan 1 /5 % . Geconcludeerd kan worden dat startende 
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ondernemers dit aspect significant minder belangrijk vinden dan ondernemers in de consolidatiefase (chi2=18,068 
I df=4 I p<0,05). 

het imago van de 
locatie 

ia 
Ontwikkelingsstadium startfase Gevonden frequentie 13 

Verwachte frequentie 21,7 
expansiefase Gevonden frequentie 31 

Verwachte frequentie 32,8 

consolidatiefase Gevonden frequentie 43 
Verwachte frequentie 38,4 

diversificatiefase Gevonden frequentie 22 
Verwachte frequentie 21,0 

afnamefase Gevonden frequentie 23 

Verwachte frequentie 18,2 

Totaal Gevonden frequentie 132 

Chi-kwadraat Test 

Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 

Pearson Chi-kwadraat 18,068a 4 ,001 

Aantal geldige cases 189 

a. 0 cellen (,0%) van verwachte lrequentie heel! een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte frequentie is 7,84. 

Tabel 6.4: lmportantie 'imago van locatie' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

nee 
18 

9,3 

16 

14,2 

12 

16,6 

8 

9,0 

3 

7,8 

57 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 

Voor het aspect ·ruimte op een bedrijventerrein' zijn de waarderingen opgenomen in tabel 6.5. De waarde van 
de chi-kwadraattoets bedraagt 1,778 en de significantie is 0,777. Net als bij het aspect 'aanwezigheid 
afzetgebied' is deze verdeling grotendeels op toeval berust. Hier kan niets significants over warden vermeld. Ook 
de afzonderlijke waarde per eel levert weinig interessante aspecten op. 

gebouw gelegen op een 
bedriiventerrein 

ia 
Ontwikkel ingsstadiu m startfase Gevonden frequentie 6 

Totaal 

Verwachte frequentie 7,4 

expansiefase Gevonden frequentie 13 
Verwachte frequentie 11,2 

consolidatiefase Gevonden frequentie 12 
Verwachte frequentie 13, 1 

diversificatiefase Gevonden frequentie 9 
Verwachte frequentie 7,1 

afnamefase Gevonden frequentie 5 
Verwachte frequentie 6,2 

Gevonden frequentie 45 

Chi-kwadraat Test 

Asymp. Sig. 
Value df 

Pearson Chi-kwadraat 1,778a 4 

Aantal geldige cases 189 

a. 0 cellen (,0%) van verwachte frequentie heel! een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte lrequentie is 6, 19. 

Tabel 6.5: lmportantie 'gebouw op bedrijventerrein' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

(2-sided) 
,777 

nee 
25 

23,6 

34 

35,8 

43 

41,9 

21 

22,9 

21 

19,8 

144 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 
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Gebouwkenmerken 
In tabel 6.6 zijn de waarden van de importantie van het aspect 'omvang van het pand' weergegeven. De 
waardering van chi-kwadraat bedraagt 16,060 en de bijbehorende significantie is 0,003. Dat wil zeggen dat de 
kans dat de gevonden verschillen in de antwoorden op toeval berusten kleiner is dan 0,5%. Deze significantie 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de verschillen in de eerste drie stadia. In de startfase blijkt dat ondernemers 
dit aspect minder belangrijk vinden dan wordt verwacht. Maar liefst twaalf van de 31 startende ondernemers 
geven aan de omvang van het gebouw niet belangrijk te vinden. Ook uit de cijfers in de expansiefase blijkt dat 
relatief veel ondernemers aangeven dit aspect onbelangrijk te vinden. Dat is opvallend, aangezien een 
beginnende ondernemer naar verwachting juist zeer kritisch over dit aspect zal zijn, want dit be'invloedt in grote 
mate de huisvestingskosten. Zo zal bijvoorbeeld een ondernemer waarschijnlijk nooit een veel grotere ruimte 
huren dan nodig. In de consolidatiefase is juist te zien dat de grote meerderheid van de ondervraagde 
ondernemers dit aspect wel belangrijk vindt. Van de 55 respondenten hebben er slechts drie aangegeven de 
omvang van het gebouw niet belangrijk te vinden. In de diversificatiefase en de afnamefase geldt dat de 
gevonden frequentie nagenoeg gelijk is aan de verwachte waarden. Deze fasen dragen daarom nauwelijks bij 
aan de totale waarde van chi-kwadraat. 

de omvang in vierkante 
meters van het oand 

ja nee 
Ontwikkel i ngsstadiu m startfase Gevonden frequentie 19 12 

Totaal 

Verwachte frequentie 24,8 

expansiefase Gevonden frequentie 34 
Verwachte frequentie 37,6 

consolidatiefase Gevonden frequentie 52 

Verwachte frequentie 43,9 

diversificatiefase Gevonden frequentie 24 

Verwachte frequentie 24,0 

afnamefase Gevonden frequentie 22 

Verwachte frequentie 20,8 

Gevonden frequentie 151 

Chi-Square Tests 

Asymp. Sig. 
Value df (2-sidedl 

Pearson Chi-kwadraat 16,060a 4 ,003 

Aantal geldige cases 189 

a. O cellen (,0%) van verwachte frequentie heefl een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte frequentie is 5,23. 

Tabel 6.6: lmportantie 'grootte van het gebouw' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

10000 

9000 

8000 

7000 
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i 
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C. 
0 
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:E 
0 0 Cl) 
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6,2 

13 

9,4 

3 

11, 1 

6 

6,0 

4 

5,2 

38 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 

De database van het EIM leent zich bij dit aspect ook om te 
analyseren hoeveel vierkante meters de verschillende 
ondernemingen tot hun beschikking hebben. Hierover is op 
een ratio meetniveau gemeten wat het beschikbare oppervlak 
van een onderneming is. In boxplot 6.1 is de relatie 
weergegeven tussen dit metrage en de ontwikkelingsstadia. 
Hieruit blijkt dat bij bedrijven in de startfase de mediaan op 
bijna 100 m2 ligt. Deze waarde stijgt naar 400 m2 in de 
expansiefase. Van de grootte van het pand van een 
onderneming in de consolidatiefase ligt de mediaan op 
1.000 m2 . In de diversificatiefase zijn de bedrijfspanden 
doorgaans het grootst met een mediaan op 1.500 m2 • Hieruit 
blijkt dat ook dit aspect verandert naarmate een onderneming 
volwassen wordt. 

N= ~ ~ ~ . ~ 

Tech nische Universiteit
1 
Eindhoven 

startfase consolidatiefase afnamefase 
expansiefase diversificatiefase 

Ontwikkelingsstadium 

Boxplot 6.1: Omvang bedrijfspand per ontwikkelingsstadium in m2 

Bron: EIM, 2007 
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Bij het kenmerk 'uitbreidingsmogelijkheden' geldt dat de onderlinge verschillen net niet significant blijken te zijn . 
De waarde van chi-kwadraat komt uit op 8,913 terwijl 9.49 minimaal nodig is. De bijbehorende significantie 
bedraagt 0,063, wat maximaal 0,05 moet zijn om over een significantie te kunnen spreken. De mening over de 
importantie van dit aspect is nagenoeg gelijk verdeeld over alle 189 ondervraagde ondernemers. Per 
ontwikkelingsstadium zijn er echter duidelijke verschillen aanwezig. Deze verschillen zijn verhoudingsgewijs het 
grootst in de startfase en in de diversificatiefase. De meerderheid van de startende ondernemers heeft 
aangegeven de uitbreidingsmogelijkheden niet belangrijk te vinden. In de diversificatiefase lijkt dit wel een 
belangrijk aspect te zijn. In deze fase geeft ongeveer tweederde van de ondervraagde ondernemers aan de 
uitbreidingsmogelijkheden belangrijk te vinden. Verklaring daarvoor kan zijn dat in deze fase een onderneming 
een flinke groei zal ondergaan, waardoor ondernemers in deze fase de uitbreidingsmogelijkheden relatief 
belangrijker vinden dan in bijvoorbeeld de startfase. Echter, doordat dit aspect niet significant blijkt te zijn, is de 
kans dat de frequenties op toeval berusten te groot. De verschillen kunnen alleen als indicatie gelden voor een 
mogelijk verband, maar het is te risicovol enige betekenis hieraan toe te kennen. De waarden van de frequenties 
zijn weergegeven in onderstaande tabel 6.7. 

de uitbreidingsmogelijkheden in 
vierkante meters bii de locatie 

ja 
Ontwikkelingsstadium startfase Gevonden frequentie 10 

Verwachte frequentie 15,6 
expansiefase Gevonden frequentie 20 

Verwachte frequentie 23,6 
consolidatiefase Gevonden frequentie 30 

Verwachte frequentie 27,6 
diversificatiefase Gevonden frequentie 19 

Verwachte frequentie 15, 1 
afnamefase Gevonden frequentie 16 

Verwachte frequentie 13, 1 
Totaal Gevonden frequentie 95 

Chi-kwadraat Test 

Asymp. Sig. 
Value df 

Pearson Chi-kwadraat 8,913a 4 
Aantal geldige cases 189 

a. O cellen (,0%) van verwachte frequentie heeft een lagere 
waarde dan 5. De minimale verwachte frequentie is 12,93. 

Tabel 6.7: lmportantie 'uitbreidingsmogelijkheden' per ontwikkelingsstadium 
Bron: EIM, 2007 

6.2 Theorie en veronderstellingen 

(2-sided) 
,063 

nee 
21 

15,4 

27 

23,4 

25 

27,4 

11 

14,9 

10 

12,9 

94 

Totaal 
31 

31,0 

47 

47,0 

55 

55,0 

30 

30,0 

26 

26,0 

189 

In deze sectie zal warden ingegaan op de verschillen in de verwachte waardering van de verschillende 
huisvestingskenmerken tijdens de ontwikkeling van organisaties. De verschillende kenmerken zullen warden 
gewaardeerd naar importantie op een schaal van 1 tot 5. Een score van 1 suggereert dat het aspect naar 
verwachting minder belangrijk zal zijn in de overweging van de ondernemer voor een bepaalde vestigingskeuze. 
Een 5 betekent dat het aspect naar verwachting zeer belangrijk zal zijn. De waardebepaling zal gebeuren aan de 
hand van een bepaald verwachtingspatroon. Deze verwachtingen zijn doorgaans gebaseerd op verschillende 
studies. De verdeling van deze paragraaf is aan de hand van de verschillende ontwikkelingsstadia. Bij elke 
groeifase zal onderscheid warden gemaakt tussen de locatiekenmerken en de gebouwkenmerken. Uit onderzoek 
van Leishman et al. (2003) blijkt dat de kenmerken van het gebouw doorgaans belangrijker dan 
locatiekenmerken worden gevonden. In het onderzoek naar huisvestingsbehoeften van kantoorgebruikers in 
Edinburgh wordt dat benadrukt: "Scores on the strudural attributes are generally higher" (Leishman, et al. 
2003). Dit wordt door het onderzoek van De Vree (2006) bevestigd. Ook hier worden aspecten als 'omvang van 
het pand' en 'uitbreidingsmogelijkheden' hoger gewaardeerd dan bijvoorbeeld de 'aanwezigheid van een ruimte 
op een bedrijventerrein' of 'aanwezigheid van arbeidskrachten' (De Vree, 2006). Gebouwkenmerken lijken dus 
een belangrijke rol te hebben in de keuze voor een vestigingsplaats. 
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6.2.1 Startfase 
Bij het opstarten van een bedrijf kunnen voor een ondernemer verschillende beperkingen gelden. Voorbeeld 
hiervan kan zijn het gebrek aan een zakelijk netwerk of marktkennis. Een ander belangrijk aspect is de financiele 
situatie . Voor ondernemers in deze fase geldt doorgaans dat ze zich financieel nog niet veel kunnen veroorloven 
(Kazanjian, 1988 & Nogueira, 1987). De eerste jaren overheerst vooral het gevoel om te overleven (Kemp & 
Verhoeven, 2002 & Churchill & Lewis, 1983). Door deze verschillende aspecten kan wellicht de perfecte locatie, 
als die al bestaat, niet worden betrokken. De ondernemer zal prioriteit moeten geveen aan de meest belangrijke 
aspecten. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Leishman et al. (2003): "On the demand site the 
consumers of office space face constrained information, significant search and transaction costs are differentiated 
by their preferences and budget constraints' (Leishman, et al. 2003). Hieruit kan worden afgeleid dat 
ondernemers bij het zoeken naar een geschikte huisvesting beperkingen kunnen ondervinden in het budget. 

Locatiekenmerken 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat er jaarlijks ongeveer 40.000 nieuwe ondernemingen bijkomen in Nederland. 
Deze bedrijven leveren ongeveer 60.000 nieuwe banen op (CBS, 2007). Dat betekent dat gemiddeld anderhalf 
werknemer werkzaam is per nieuw gestarte onderneming. Aangezien startende bedrijven doorgaans weinig 
werknemers blijken te hebben, zal de aanwezigheid van arbeidskrachten in de omgeving van de organisatie 
waarschijnlijk nog geen belangrijk aspect zijn tijdens de startfase. Op een schaal van 1 tot 5 zal de verwachte 
importantie van dit kenmerk in deze fase dus een 1 zijn. Hierdoor wordt ook verwacht dat de importantie van 
het aspect 'parkeergelegenheid' in dit stadium laag zal zijn. Door het lage aantal werknemers wordt verwacht dat 
startende ondernemers relatief weinig behoefte hebben aan veel parkeerplaatsen. Dit aspect zal zodoende ook 
naar verwachting met een 1 worden gewaardeerd. 

De verwachting is dat de importantie van het kenmerk 'aanwezigheid van het afzetgebied' bij ondernemingen in 
de startfase hoger zal liggen. Ondernemingen in deze fase dienen te overleven en zullen daarbij de nodige omzet 
moeten maken. Daarvoor zijn afnemers van de te leveren producten noodzakelijk . Zonder deze klanten is het 
onmogelijk om de noodzakelijke groei te maken naar de volgende fasen. In een beginperiode zal de organisatie 
naar verwachting een klein aantal klanten hebben, maar dit klantenbestand zal - zowel in omvang als wellicht in 
afstand - toenemen. In deze fase is de verwachting dat de importantie van dit aspect overeen zal komen met 
een 4 op de schaal van 1 tot 5. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aspect 'aanwezigheid van het 
afzetgebied' niet voor iedere onderneming belangrijk hoeft te zijn. Binnen de industriesector zijn er veel 
verschillende branches. Het ligt aan het type product in welke mate de aanwezigheid van klanten in de 
omgeving belangrijk is. Voor een producent van kleding die wordt verkocht aan (inter)nationale groothandelaren 
kan een andere importantie van dit aspect gelden dan voor een regionale timmerfabriek voor kozijnen, ramen en 
deuren. Deze is afhankelijk van de regionale bouwprojecten en opdrachtgevers, terwijl de kledingfabrikant meer 
(inter)nationaal georienteerd zal zijn en de eventuele regionale klanten minder prioriteit zal geven. 

Eerder is behandeld dat ondernemingen in deze fase een beperking kunnen hebben omtrent het gebrek aan een 
zakelijk netwerk. Dat wordt beweerd door Lambooy et al. (1997) en Boschma et al. (2002) als een van de 
redenen dat bedrijven wellicht niet kunnen beschikken over een ideale vestigingslocatie. Om een zakelijk 
netwerk op te kunnen bouwen kan het voor startende organisaties interessant zijn om een ruimte op een 
bedrijventerrein te betrekken. Hier zijn voldoende andere bedrijven gevestigd. Uit het onderzoek van De Vree 
(2006) blijkt dat ongeveer 30% van de startende ondernemers belangrijk vindt dat het pand is omringd door 
andere bedrijven. Uit het onderzoek van Leishman et al. (2003) blijkt echter dat de aspecten 'aanwezigheid van 
bedrijven in dezelfde sector' en 'locatie moet worden geassocieerd met het bedrijfsleven' juist erg laag scoren in 
de waardering voor een bepaalde vestigingsplaats. In dit onderzoek is ondernemers gevraagd om verschillende 
kenmerken aan een huisvesting te waarderen op een schaal van 1 tot 5. Het gemiddelde van deze twee aspecten 
ligt respectievelijk op 2,22 en 2,53. Daarnaast zal de invloed van een ruimte op een bedrijventerrein op een 
organisatie naar verwachting kleiner zijn dan andere kenmerken zoals de huisvestingskosten. Hierdoor is de 
verwachte importantie van dit aspect in dit stadium met een 2 gewaardeerd. Voordeel van dergelijk planmatig 
ontwikkelde gebieden is dat er vaak bijzondere aandacht is besteed aan de bereikbaarheid van het terrein. 

Uit onderzoek van De Vree (2006) blijkt dat 55% van de startende ondernemers het 'imago van de locatie' waar 
de onderneming wordt gevestigd belangrijk vindt. Dit percentage stijgt wanneer wordt gekeken naar volwassen 
bedrijven. Maar uit onderzoek van Dynamis (2007) is gebleken dat dit aspect invloed heeft op de 
huisvestingskosten. De vraagprijs voor een gebouw op een locatie met een uitstekend imago blijkt hoger te 
liggen dan van een pand in een minder goed bekendstaande omgeving. Aangezien startende ondernemers 
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vooral financieel enkele beperkingen hebben, wordt verwacht dat bedrijven in de startfase nog geen bijzonder 
hoge prioriteit stellen aan het imago van de omgeving. Dit aspect zal zodoende met een 2 warden gewaardeerd. 
Voor deze fase is de verwachting dat de verschillende locatiekenmerken als volgt warden gewaardeerd. 

Gebouwkenmerken 

Locat,ekenmerken _ _ 1 Waardering 1-5: 

13e,reikbaarf1eld 
Aanwezigheld afzetgebied 
Aanwezigheid arbeidskrachten 
Ruimte op bedrijventerrein 
Imago van locatie 
Parkeergele enheid 
Tabel 6.8: lmportantie locatiekenmerken startfase 

2 
4 
1 
i 
j 
1 

Bij het opstarten van een bedrijf moeten zeer veel zaken binnen een bepaald financieel budget worden geregeld. 
Hierbij kunnen bedrijven een beperking ondervinden met betrekking tot de huisvesting door het beschikbare 
budget. Daardoor wordt verwacht dat het aspect 'huisvestingskosten' in de beginperiode van een organisatie 
een zeer belangrijke rol speelt in de keuze van een vestigingsplaats. Een hoge huur geeft hoge vaste lasten, 
waardoor dat geld niet kan warden geinvesteerd in andere zaken. Dit aspect zal in deze fase dan ook met een 5 
worden gewaardeerd. Het kenmerk 'grootte van het gebouw' heeft een grate invloed op de totale 
huisvestingskosten . Daarbij kan gedacht warden aan de exploitatiekosten, maar oak aan de huur- of koopprijs 
van het gebouw. Een groot gebouw zal doorgaans meer kosten dan een kleiner gebouw. De verwachte 
importantie van de omvang van het pand zal zodoende ook met een 5 warden gewaardeerd in deze fase. 

Uit onderzoek van Van Rijt (2004) blijkt dat ondernemers de zichtbaarheid en de uitstraling van het gebouw niet 
erg belangrijk vinden. Slechts 7% van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat de 'zichtbaarheid' een 
belangrijk aspect van de vestigingsplaats is. De uitstraling van het gebouw wordt doorgaans iets belangrijker 
gevonden, want 18% van de ondervraagden vindt dit belangrijk. Daarbij komt dat deze factoren invloed lijken te 
hebben op de huisvestingskosten. Oat zelfde geldt voor de leeftijd van een gebouw, wat blijkt uit onderzoek van 
Dynamis (2007). Hierin komt naar voren dat nieuwbouwpanden doorgaans duurder zijn dan verouderde 
objecten. Oat lijkt ook te gelden voor objecten met een bijzondere uitstraling. Dergelijke aspecten als de 'vorm', 
het 'materiaalgebruik' en de 'zichtbaarheid van het object' zijn naar verwachting in de startfase voor 
ondernemers niet belangrijk . De verwachting is dan ook dat de importantie van aspecten die met de uitstraling 
en zichtbaarheid van het gebouw te maken hebben geen prioriteit zal hebben voor startende ondernemers. Deze 
aspecten zullen zodoende met een 1 warden gewaardeerd. 

In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat de groei in de startfase een onsamenhangend karakter heeft, maar dat 
een organisatie wel een bepaalde groei moet doormaken om te kunnen voortbestaan. Maar deze groei zal in 
deze fase nog dermate klein zijn, dat het aspect 'uitbreidingsmogelijkheden' in deze fase naar verwachting nog 
niet belangrijk zal zijn voor ondernemers (1 ). Daarentegen kan de flexibiliteit van het gebouw wellicht 
belangrijker zijn. Door de kleine veranderingen in de organisatie kan dit aspect een rol spelen in het aanpassen 
van de huisvesting naar de wensen van de ondernemer. De importantie van dit aspect zal naar verwachting 
word en gewaardeerd met een 2. 

Door de relatief eenvoudige structuur van de organisatie (Kemp & Verhoeven, 2002 & Churchill & Lewis, 1983), 
zal de scheiding tussen de productiewerkzaamheden en de administratieve werkzaamheden naar verwachting 
zeer klein zijn. Daardoor zal een ondernemer in de startfase waarschijnlijk de 'verhouding tussen de 
kantoorruimte en de productieruimte' in het gebouw niet belangrijk vinden (1 ). Ook de verschillende 
'kantoorconcepten' die mogelijk zijn om de kantoorruimte in te delen zullen waarschijnlijk geen hoge prioriteit 
hebben (1) . Tabel 6.9 op de volgende pagina geeft een overzicht van de verwachte waardering van de 
verschillende gebouwkenmerken tijdens de startfase. 
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6.2.2 Expansiefase 

Gebouwkenmerken: Waardering 1-5: 

!' 6mvang geoouw s 
-Uitbrerdingsmogelijkheden 1 
Z1chtbaarheid van gebouw 1 
Huisvestingskosten 5 
Leeftijd van gebouw 1 
Verhouding kantoorruimte - productieruimte 1 
Vorm van gebouw 1 
Uitstraling van gebouw 1 
Materiaalgebruik 1 
-Kantoorconcepten 1 
Flexibi!iteit van gebo_...u_w _________ ____ 2_ 

Tabel 6.9: lmportantie gebouwkenmerken startfase 

Na een periode kan een organisatie toe zijn aan een volgende stap. Centraal in deze volgende fase staat de 
verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. Deze expansiefase behoort eigenlijk nag steeds bij de opstartfase 
van een bedrijf en daardoor overheerst nog het gevoel om te 'overleven' (Churchill & Lewis, 1983). Net zoals in 
de startfase, kan de financiele situatie voor verschillende beperkingen zorgen. Dit verdient daarom nog 
bijzondere aandacht, blijkt uit onderzoeken van Kazanjian (1988) en Nogueira (1987). Doorgaans krijgt een 
bedrijf in deze fase meer werknemers en zullen eventueel verschillende leidinggevenden actief zijn. 

Locatiekenmerken 
De groei van de onderneming kan voor een andere vraag omtrent de kenmerken van de vestigingsplaats zorgen, 
maar net als in de startfase kunnen de financiele middelen van de organisatie niet toereikend zijn om de 
kenmerken optimaal te benutten. Omdat in deze fase de groei centraal staat, zullen meer werknemers, klanten 
en opdrachten moeten warden aangetrokken. Hierdoor wordt het aspect 'bereikbaarheid van de locatie' 
waarschijnlijk belangrijker. Een goede bereikbaarheid bevordert de mogelijkheid voor klanten, leveranciers en 
werknemers om de organisatie te bereiken. Dat de bereikbaarheid een belangrijk kenmerk blijkt te zijn bij de 
bepaling van de vestigingsplaats, is gebaseerd op uitkomsten van verschillende onderzoeken. Uit het onderzoek 
van De Vree (2006) blijkt dat 78% van de ondervraagde verhuisde bedrijven aangeeft dat bereikbaarheid een 
belangrijk aspect heeft gespeeld in de keuze voor een vestigingsplaats. Dit staat echter in schril contrast met de 
bevindingen van Pen (2002): "Opmerkelijk is het relatief geringe be/ang van bereikbaarheid' (Pen, 2002). In dit 
onderzoek naar verhuismotieven bij bedrijven geeft slechts 17% van de ondervraagden aan dat de 
bereikbaarheid van de locatie een migratiemotief is geweest bij de besluitvorming. De oorzaak van dit verschil 
kan liggen in het aantal ondervraagden. Pen (2002) doet uitspraken over onderzoeksresultaten onder 36 
respondenten, waardoor kleine absolute veranderingen in percentage groot kunnen lijken. De Vree (2006) heeft 
daarentegen een panel gebruikt van ruim 2.000 ondernemers. Het kleine aantal respondenten die door Pen 
(2002) is benaderd, kan toevalligerwijs de bereikbaarheid niet belangrijk vinden. Ook kan de manier van de 
vraagstelling een rol spelen. Pen (2002) maakt gebruik van een open vraag: 'waarom bent u verplaatst?', waarop 
de ondervraagde willekeurig verschillende motieven kon benoemen. De Vree (2006) heeft daarentegen een 
meerkeuzevraag gesteld: 'Heeft de bereikbaarheid van de locatie een rol gespeeld in uw keuzeproces?' metals 
antwoordmogelijkheden: 'ja, in sterke mate', 'ja, in beperkte mate' en 'nee'. In dit geval zijn er twee opties met 
'ja' als antwoord. Dit kan een reden zijn dat het beschreven percentage van 78% door De Vree (2006) hoog 
uitvalt. Feit blijft dat twee onderzoeken twee verschillende uitspraken doen over de importantie van dit aspect. 
Wanneer een derde onderzoek wordt geanalyseerd, blijkt dat in dit onderzoek ruim 70% van de ondervraagden 
aangeeft dat bereikbaarheid van de locatie als 'belangrijk' of 'zeer belangrijk' wordt beoordeeld bij de keuze van 
een vestigingsplaats (Louw, 1996). De verwachting is hierdoor dat bedrijven in de expansiefase de 
'bereikbaarheid' van de locatie met een 3 waarderen. 

Door de groei in het aantal werknemers in deze fase kan het kenmerk 'aanwezigheid van arbeidskrachten' in de 
omgeving van de vestigingsplaats oak belangrijk worden. Er zullen werknemers moeten warden aangenomen 
om de gewenste groei mogelijk te maken. Deze werknemers zullen naar alle waarschijnlijkheid in de directe 
omgeving van de onderneming woonachtig moeten zijn. Uit onderzoek van Pen (2002) is gebleken dat wanneer 
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mensen op grote afstand van hun werk wonen, dat ze liever van baan veranderen dan dat ze zelf verhuizen. 
Hierdoor lijkt het voor een organisatie noodzakelijk om rekening te houden met de aanwezigheid van 
arbeidskrachten in de omgeving van de vestigingsplaats. In deze fase is de importantie van dit aspect een 3. 

Het 'imago van de locatie' kan wellicht een rol spelen bij het aantrekken van klanten en werknemers. Dit zal dus 
niet minder belangrijk worden ten opzichte van de startfase. In de beginfase van een organisatie vindt 55% van 
de ondernemingen dit aspect belangrijk, dat blijkt uit onderzoek van De Vree (2006). Dit percentage groeit 
verder bij volwassen bedrijven. De expansiefase maakt echter nog deel uit van de beginfase van een 
onderneming. Mede omdat een onderneming in dit stadium financieel nog beperkingen kent, zal de importantie 
van het imago van de locatie met een 2 worden gewaardeerd. 

Net als in de startfase zijn klanten erg belangrijk voor ondernemingen in de expansiefase. De groei die de 
organisatie door maakt, is niet mogelijk zonder de verkoop van de producten. De importantie van de 
'aanwezigheid van het afzetgebied' zal zodoende hetzelfde worden gewaardeerd als in het vorige 
ontwikkelingsstadium, namelijk met een 4. Ook de importantie van het kenmerk om een ruimte te betrekken op 
een bedrijventerrein zal naar verwachting ongewijzigd blijven ten opzichte van de expansiefase (2). Voor 
beginnende ondernemers kan dit een goede mogelijkheid bieden om een zakelijk netwerk op te bouwen. De 
totale waardering van de importantie van de locatiekenmerken in de expansiefase is weergegeven in 
onderstaande tabel 6.10. 

Gebouwkenmerken 

Locatiekenmerken Waardering 1-5: 

Bereikbaarheid 
Aanwezigheid afzetgebied 

r Aanwezigheid arbeidskrachten 
·Ruimte op bednjventerrein 

; -Imago van locatie 

:-~~etd 
Tabel 6.10: lmportantie locatiekenmerken expansiefase 

3 
4 
3 
2 
2 
2 

De 'omvang van het gebouw' zal in de expansiefase naar verwachting nog steeds een zeer belangrijke rol spelen 
in de keuze van de ondernemer, net als het kenmerk 'huisvestingskosten'. In deze fase mag dan wel een groei 
plaatsvinden, de hoofdtaak van de organisatie blijft overleven (Churchill & Lewis, 1983). Bij een groeiende 
organisatie behoort genoeg ruimte te zijn om te kunnen (door)ontwikkelen. Zowel de importantie van de 
omvang van het pand als de huisvestingskosten zullen zodoende met een 5 worden gewaardeerd in deze fase. 
Want aangezien de financiele situatie van bedrijven in deze fase nog enkele beperkingen met zich mee kan 
brengen, wordt verwacht dat bedrijven in de expansiefase de huisvestingskosten erg laten meewegen in de 
beslissing over een vestigingsplaats. De uitbreidingsmogelijkheden kunnen voor de toekomstplannen van een 
organisatie ook een rol gaan spelen. Door de snelle groei in dit stadium kan een vroegtijdige verhuizing worden 
voorkomen door middel van een relatief eenvoudige uitbreiding op de huidige locatie. Daardoor zal dit aspect 
worden gewaardeerd met een 4 in deze fase. 

Uit onderzoek van Van Rijt (2004) blijkt slechts 18% de 'uitstraling van het gebouw' belangrijk te vinden. Echter, 
omdat doorgaans een organisatie in deze fase financiele beperkingen kent, kan dit (net als bij de startfase) 
wellicht ten koste gaan van de vormgeving van het gebouw, het materiaalgebruik en de uitstraling. 
Aangenomen wordt dat deze aspecten wellicht in de toekomst van een organisatie een rol gaan spelen, maar dat 
beginnende ondernemers in de expansiefase er nog geen bijzondere eisen aan stellen. Deze architectonische 
aspecten zullen zodoende met een 1 worden gewaardeerd. 

Dat geldt niet voor de 'flexibiliteit' van het pand. Door de veranderingen in de organisatie tijdens deze fase kan 
het voor een ondernemer belangrijk zijn om op relatief eenvoudige wijze het gebouw anders in te kunnen delen. 
De mate van flexibiliteit van het gebouw speelt daarbij een rol. De kleine veranderingen kunnen door de interne 
flexibiliteit worden opgevangen. Bij grote veranderingen kan een uitbreiding een oplossing bieden. De 
importantie van het aspect 'flexibiliteit van het gebouw' zal naar verwachting met een 3 worden gewaardeerd in 
dit stadium. 
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Doordat een bedrijf groeiend is in de expansiefase, kan het zijn dat de administratieve werkzaamheden 
belangrijker warden ten opzichte van het vorige stadium. De 'verhouding tussen de kantoorruimte en de 
productieruimte' kan daarbij een rol spelen. De structuur van het bedrijf in de expansiefase zal relatief eenvoudig 
zijn. Een ondernemer zal waarschijnlijk nog geen hoge eisen aan de indeling van de kantoorruimte stellen. De 
'kantoorconcepten' zullen naar verwachting in deze fase niet belangrijk zijn en zullen met een 1 worden 
gewaardeerd. De verhouding van de kantoorruimte en de productieruimte zal met een 2 naar verwachting iets 
belangrijker zijn. De verwachte waardering van de verschillende gebouwkenmerken is als volgt: 

Gebouwkenmerken: Waardering 1-5: 

1 Omvang gebouw 
· · U~ingsmogelijkheden 

Zichtbaarheid van gebouw 
Huisvestingskosten 
Leeftijd van gebouw 
Verhouding kantoorruimte - produc:tieruimte 
Vorm van gebouw 
Uitstraling van gebouw 

I 
Materiaalgebrufk 
Kantoorconcepten 

~L · ·· g~=u~w~ --
Tabel 6.11 : lmportantie gebouwkenmerken expansiefase 

6.2.3 Consolidatiefase 

5 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

In deze fase kent de onderneming een soort rust in de ontwikkeling (Kemp & Verhoeven, 2002). Na de snelle 
groei in de expansiefase staat het consolideren centraal in deze fase. Waar in de vorige fase de productie, de 
marketing en de verkoop belangrijke aspecten zijn, kunnen in dit stadium verschillende managementsystemen in 
de organisatie worden aangebracht. In dit stadium wordt de bedrijfsstructuur meer formeel en ligt de nadruk niet 
op de groei zoals dat was in de vorige fase. Wanneer de organisatie in deze fase is beland, heeft de ondernemer 
meer financiele zekerheid. Er is meer ervaring met het ondernemen en de lastige opstartfase is achter de rug. 

Locatiekenmerken 
Doordat in deze fase waarschijnlijk minder nieuwe werknemers zullen warden aangenomen door de organisatie, 
zal wellicht de 'aanwezigheid van de arbeidskrachten' in de omgeving van minder belang kunnen zijn dan in de 
vorige fase. Het belang van de werknemers op korte afstand van het bedrijf zal echter moeten warden 
behouden. Wanneer dit te groot wordt, bestaat de kans dat deze een andere werkgever zullen zoeken. 
Zodoende is er voor gekozen om de importantie van de aanwezigheid van arbeidskrachten op hetzelfde niveau 
te houden als in de vorige fase (3). 

De 'aanwezigheid van klanten' kan in de consolidatiefase wellicht minder belangrijk warden gevonden, 
aangezien dit een stadium is waarin het niet noodzakelijk is dat nieuwe klanten warden geworven. Bestaande 
klanten die tevreden zijn over de geleverde diensten en producten van de organisatie zullen na een regionale 
verhuizing hoogstwaarschijnlijk de zakelijke relatie behouden met het bedrijf (Van Oort, 2007). Een en ander kan 
afhankelijk zijn de marktpositie van het bedrijf. Voor een organisatie die een monopolypositie heeft in Nederland 
zal een interregionale verhuizing weinig gevolgen hebben. De klanten zullen zeer waarschijnlijk - onafhankelijk 
van de locatie - betrokken blijven bij de organisatie. Bij een organisatie met regionale afnemers kan het 
belangrijker zijn dat de klanten in de omgeving van de organisatie zijn gelegen. De importantie van dit aspect 
wordt in deze fase vastgesteld op een 3. 

De importantie van de 'bereikbaarheid' van de locatie zal naar verwachting weinig veranderen ten opzichte van 
het vorige ontwikkelingsstadium. Doordat de organisatie vooral intern verandert, zullen er niet bijzonder veel 
nieuwe werknemers worden aangetrokken. Ook het aantal nieuwe klanten zal in deze fase niet erg hoog zijn. De 
bereikbaarheid zal zodoende naar verwachting van het zelfde niveau zijn als in de expansiefase (3). Dezelfde 
verklaring kan gelden voor de importantie van de 'parkeergelegenheid'. Deze zal dan ook ten opzichte van de 
expansiefase ongewijzigd blijven (2) . 
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Het 'imago van de locatie' kan in deze fase eventueel een rol gaan spelen. Een verklaring voor deze verwachting 
is dat een organisatie in deze fase minder financiele beperkingen kent (Kazanjian, 1988). Hierdoor kan het 
mogelijk worden dat hogere huisvestingskosten kunnen worden veroorloofd, waardoor het imago van de locatie 
een rol kan gaan spelen in de keuze van de ondernemer vaor een bepaalde vestigingsplaats. De impartantie van 
dit aspect zal warden gewaardeerd met een 3. Het verwachtingspatroon van de importantie van de verschillende 
locatiekenmerken is in deze fase als volgt. 

Gebouwkenmerken 

Locatiekenmerken / Waardering 1-5: 

Bereikbaarheid 
Aanwezigheid afzetgebied 
Aanwezigheid arbeidskrachten 
Ruimte op bedrijventerrein 
Imago van locatie 
Parlceer ele enheid 
Tabel 6.12: lmportantie locatiekenmerken consolidatiefase 

3 
3 
3 
2 
3 
2 

Zoals eerder gemeld, staat de groei in deze fase niet meer centraal. Dit is een fase waarin vaornamelijk de 
bedrijfsstructuur zal veranderen. De wijze waarop collegae met elkaar omgaan, zal daarbij wellicht formeler 
warden en de onderneming is zich aan het prepareren voor de volgende stappen (Churchill & Lewis, 1983). Door 
deze interne veranderingen kan het zijn dat de 'verhouding tussen de kantaorruimte en de productieruimte' 
belangrijker wordt dan in de vorige fases. Het management zal een belangrijke functie krijgen in de organisatie 
en daar moet een aparte ruimte voor warden gereserveerd. De importantie van de verhouding tussen de 
kantoorruimte en productieruimte zal naar verwachting in dit stadium met een 3 warden gewaardeerd. Daarbij 
kan het zijn dat - nu de administratieve werkzaamheden een belangrijkere rol krijgen in de organisatie - de 
ondernemer een voorkeur heeft voor een bepaald kantoorconcept. Zo kunnen de medewerkers in een grote 
ruimte warden ondergebracht, maar iedereen kan ook een eigen werkruimte krijgen toebedeeld. Het aspect 
'kantoorconcepten' zal daarom in deze fase met een 2 warden gewaardeerd. 

In deze fase is de groeifactor van een organisatie zeer laag. Terwijl in de expansiefase veel werknemers moeten 
warden aangetrokken, zal dat in deze fase niet gebeuren. De productie en de verkoop zullen consolideren. Het 
aantal werknemers zal naar verwachting nagenoeg onveranderd blijven, net als de productiemachines. Door 
deze lage groei kan het zijn dat een uitbreiding op korte termijn niet naadzakelijk is voor een onderneming. De 
'uitbreidingsmagelijkheden' zullen in deze fase waarschijnlijk minder belangrijk zijn dan in de vorige fase waarin 
de groei wel centraal staat. Dit kenmerk zal daarom in dit stadium waarschijnlijk met een 2 warden gewaardeerd. 
Door de interne veranderingen die een arganisatie ondergaat, kan het echter zijn dat een verandering in de 
indeling van het gebouw noodzakelijk is. De 'flexibiliteit van het gebauw' kan daarbij belangrijk zijn. Door in te 
kunnen spelen op interne veranderingen, zal dit aspect in deze consolidatiefase naar verwachting met een 3 
warden gewaardeerd. 

Net als in de voorgaande stadia zal de 'omvang van het gebouw' een zeer belangrijk aspect zijn van de 
vestigingsplaats. Een organisatie moet genoeg ruimte hebben om de benodigde werkzaamheden te kunnen 
verrichten om een bepaalde omzet te behalen. Maar liefst 92 % van de ondernemers heeft in het onderzoek van 
De Vree (2006) aangegeven dat dit kenmerk belangrijk is. Dat zijn bijna alle ondernemers, dus ook de 
ondernemers in deze fase. Dit aspect zal zodoende met een 5 warden gewaardeerd. In de consolidatiefase zal de 
financiele situatie waarschijnlijk minder beperkingen met zich meebrengen dan in de voargaande stadia. De 
risicovolle fasen van oprichting en de eerste productie, marketing en verkoop is gepasseerd, waardoor in deze 
fase de nodige financiele middelen aanwezig kunnen zijn voor verdere investeringen (Churchill & Lewis, 1983). 
Hierdoor kan wellicht in deze fase voar het eerst bijzondere aandacht warden besteed aan de 'uitstraling' van het 
gebouw. Een bijzondere uitstraling, het 'materiaalgebruik', de 'leeftijd' en de 'varm' van het gebouw kan tot de 
mogelijkheden behoren, maar de importantie van dergelijke aspecten zijn naar verwachting niet bijzonder haog 
(2) . Om deze unieke kenmerken van het gebouw optimaal te benutten, dient de 'zichtbaarheid' van het gebouw 
ook in overweging te warden genomen. Dit aspect zal naar verwachting belangrijker warden dan in de 
expansiefase. De importantie zal in dit stadium stijgen naar een waardering van een 3. Met dergelijke aspecten 
kan een onderneming zich van de concurrentie onderscheiden. De stijging van de importantie van de 
architectonische aspecten van het gebouw zal kosten met zich mee brengen. Hierdoor zal de importantie van de 
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'huisvestingskosten' afzwakken naar een 4, wat nog hoog is. Het overzicht van de verwachte waardering van de 
gebouwkenmerken in de consolidatiefase ziet er als volgt uit. 

romvang gebouw 
Uftbreidingsmogelijkheden 
Zlchtbaarheid van gebouw 
Huisvestingskasten 
Leeftijd van gebauw 

6.2.4 Diversificatiefase 

Verhouding kantaarruimte - productieruimte 
Varm van gebouw 
Uitstrahng van gebouw 
Materiaalgebruik 
Kantoorconcepten 
Flexibil!teit van gebouw 
Tabel 6.13: lmportantie gebouwkenmerken consolidatiefase 

5 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

Tijdens dit vierde antwikkelingsstadium zal eenzelfde groei waarneembaar zijn als in de expansiefase. Het bedrijf 
zal een uitbreiding van het aantal diensten en/ of producten kunnen aanbieden aan de klanten. De 
bedrijfsstructuur is in deze fase belangrijk. Het kan vaarkamen dat in deze fase een arganisatie meerdere 
vestigingen gaat betrekken om de verschillende werkzaamheden te decentraliseren. De organisatiestructuur zal 
daarbij meer bureaucratisch en wellicht formeler worden. Deze veranderingen binnen een organisatie kunnen 
ook een verandering veroorzaken in de importantie van de aspecten omtrent de huisvesting. 

Locatiekenmerken 
Doordat in deze fase de groei vergelijkbaar is met die tijdens de expansiefase (NRC, 2004 & Gibcus et al., 2006), 
zal de importantie van enkele locatiekenmerken in de diversificatiefase overeen komen met de importantie ervan 
tijdens de expansiefase. Dat geldt onder andere voor de aanwezigheid van arbeidskrachten. Oat betekent dat dit 
aspect ook in de diversificatiefase met een 3 zal worden gewaardeerd. Ook het aspect 'ruimte op een 
bedrijventerrein' zal gelijk worden gewaardeerd aan de expansiefase. Een bedrijf in de diversificatiefase zal naar 
verwachting geen hoge prioriteit stellen aan dit aspect, waardoor dit kenmerk met een 2 wordt gewaardeerd. 

Door een aantal nieuwe producten zullen wellicht nieuwe klanten warden aangetrokken. Hierdoor zal de 
'bereikbaarheid' van de locatie een belangrijk onderdeel kunnen worden (4). Klanten, leveranciers en 
werknemers dienen het bedrijf eenvoudig te kunnen bereiken. Er dient daarvoor genoeg 'parkeergelegenheid' 
aanwezig te zijn. Volgens verschillende ondernemers kan onvoldaende parkeergelegenheid gevolgen hebben 
voor het aantal klanten: "Ruim de he/ft van de MKB-ondernemers die aangeven dat de parkeersituatie een 
knelpunt vormt, geeft aan dat klanten wegblijven" (Mensen & Van Rijt-Veltman, 2005). Dit geeft de noadzaak 
van een voldaende parkeergelegenheid aan. In de literatuur zijn echter verschillende uitspraken gedaan over de 
importantie van dit aspect. Uit onderzoeken van Pen (2002) en Van Rijt (2004) blijkt dat de parkeergelegenheid 
niet erg belangrijk, maar in het praefschrift van Louw (1996) komt naar voren dat ongeveer 81 % van de 
respondenten de parkeergelegenheid als 'belangrijk' of 'zeer belangrijk' beoordelen. Daarbij moet warden 
vermeld dat in het onderzoek van Lauw (1996) minder respondenten zijn gebruikt dan bij de onderzoeken van 
Pen (2002) en Van Rijt (2004). Door een beperkt aantal respondenten kan een percentage relatief hoog 
uitvallen. De verwachting is dat in de diversificatiefase de importantie van de parkeergelegenheid met een 3 zal 
warden gewaardeerd. 

Met het aantrekken van nieuwe klanten en werknemers kan het imago van de locatie waar de arganisatie is 
gevestigd belangrijk zijn. Uit anderzaek van Dynamis (2007) is gebleken dat het imago invloed heeft op de huur
af kaopprijs van een gebouw. In deze fase kan een organisatie het zich financieel veroorloven om een duurdere 
huisvesting te betrekken. De impartantie van dit aspect zal in deze fase naar verwachting met een 3 warden 
gewaardeerd. Tabel 6.14 geeft een overzicht van de waardering van de lacatiekenmerken tijdens de 
diversificatiefase. 
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Gebouwkenmerken 

Locatiekenmerken Waardering 1-5: 

Bereikbaarheid 
Aanwezigheid afzetgebied 
Aanwezigheid arbeidskrachten 
Ruimte op bedrijventerrein 
Imago van locatie 
Parkeer eleg,..e....Cn'-'h"""er.cc·d ____ _ 

Tabel 6.14: lmportantie locatiekenmerken diversificatiefase 

4 
4 
3 
2 
3 
3 

Net als in de andere fasen zal naar verwachting de 'omvang van het gebouw' een van de belangrijkste aspecten 
van de vestigingsplaats zijn. Een onderneming in de diversificatiefase zal genoeg ruimte tot haar beschikking 
hebben om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit aspect zal zodoende met een 5 warden gewaardeerd. 
Door de groei in dit stadium en de veranderingen binnen een organisatie zullen kenmerken als 'uitbreidings
mogelijkheden' en 'flexibiliteit' waarschijnlijk belangrijker warden voor een organisatie. Hierdoor kunnen 
veranderingen relatief eenvoudig worden opgevangen, alvorens een overstap naar een ander gebouw en locatie 
te maken. De verwachting is dan ook dat deze twee kenmerken met respectievelijk een 4 en een 3 in dit stadium 
worden gewaardeerd. 

De 'huisvestingskosten' kunnen wellicht in dit stadium iets minder belangrijk warden dan in de twee beginfases. 
Een organisatie in de diversificatiefase kan zich onderscheiden van de concurrenten door bijvoorbeeld het 
bijzondere gebouw waarin het is gevestigd. De 'vorm', de 'uitstraling' en het 'materiaalgebruik' kunnen daarbij 
een bepaalde invloed hebben. De verwachting is dat de 'leeftijd van het gebouw' (bestaande bouw of 
nieuwbouw) ook een rol kan spelen in de keuze voor de vestigingsplaats. Dit heeft echter gevolgen voor de 
kosten of de investering die een organisatie zal moeten reserveren voor de huisvesting. Nieuwbouw gebouwen 
met een bijzondere uitstraling en vorm zijn doorgaans duurder dan verouderde panden, blijkt uit gegevens van 
Dynamis (2007) . De importantie van dergelijke aspecten ligt naar verwachting lager ten opzichte van aspecten 
als 'omvang van het gebouw' en 'huisvestingskosten'. De aspecten die betrekking hebben op de uitstraling van 
het gebouw zullen zodoende met een 2 worden gewaardeerd. Het gaat hierbij om de aspecten 'vorm van het 
gebouw', 'materiaalgebruik', 'leeftijd van het gebouw' en 'uitstraling van het gebouw'. De importantie van de 
zichtbaarheid van het pand zal naar verwachting gelijk zijn aan die van de consolidatiefase . Ondernemingen in 
deze fase zullen de importantie van dat aspect wellicht met een 3 beoordelen. 

In deze fase, waarin een duidelijk verschil waarneembaar zal zijn tussen de verschillende afdelingen van een 
organisatie, kan de 'verhouding tussen kantoorruime en productieruimte' belangrijker zijn dan in de vorige 
stadia. Voor beide activiteiten zal voldoende ruimte moeten zijn om de benodigde werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. De verwachting is dat de mate van belangrijkheid van dit aspect met een 3 zal worden gewaardeerd. 
Daarbij kan de structuur en opbouw van het kantoorgedeelte wellicht van invloed zijn . Een ondernemer kan een 
voorkeur hebben voor een bepaald kantoorconcept waarbij elke kantoormedewerker een eigen werkruimte 
heeft, of juist een ruimte waar alle medewerkers werkzaam zijn. Dit zal echter waarschijnlijk minder prioriteit 
krijgen dan de verdeling van de ruimten van het gebouw. Zodoende zal dit kenmerk met een 2 warden 
gewaardeerd. In tabel 6.15 is een overzicht weergegeven van de verwachte importantie van de verschillende 
gebouwkenmerken. 
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Gebouwkenmerke : -----~ Waardering 1-5: 

Omvang gebouw 
Uitbreidingsmogelijkheden 
Zichtbaarheid van gebouw 
Huisvestingskosten 
Leeftijd van gebouw 
Verhouding kantoorruimte - productieruimte 
Vorm van gebouw 
Uitstraling van gebouw 
Materiaalgebruik 
Kantoorconcepten 
Flexibiliteit van gebouw 

Tabel 6.15: lmportantie gebouwkenmerken diversificatiefase 

5 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
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6.2.5 Afnamefase 
In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de importantie van locatiekenmerken bij bedrijven in groei of 
waarbij het bedrijf in een fase zit dat onderdeel uitmaakt van het ontwikkelingsproces. Deze paragraaf gaat in op 
de waardering van locatiekenmerken tijdens een stadium waarin het niet zo goed gaat met de organisatie. Een 
daling van het aantal werknemers en de interne zaken die veranderen tijdens deze fase kunnen voor een andere 
huisvestingsbehoefte dan bij een groeiende onderneming zorgen. In deze fase zal een soort herdefiniering van de 
strategie moeten worden opgesteld, waarin wordt bepaald hoe het bedrijf verder zal moeten handelen om te 
kunnen voortbestaan (Kemp & Verhoeven, 2002). 

Locatiekenmerken 
De verwachting is dat de 'bereikbaarheid' van de locatie hetzelfde zal worden gewaardeerd als in de stadia 
ervoor (3) . Verklaring voor deze verwachting is dat, ondanks de reductie van het aantal werknemers en/ of de 
omzet de bereikbaarheid voor klanten, leveranciers en werknemers doorgaans belangrijk wordt gevonden door 
ondernemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit aspect door de meerderheid van de ondernemers als 
belangrijk wordt beschouwd. In zowel het onderzoek van De Vree (2006) als van Louw (1996) komt naar voren 
dat de bereikbaarheid van de onderneming belangrijk wordt gevonden door ondernemers. 

Voor de onderneming lijkt het - afhankelijk van de branche - wel belangrijk om in de buurt te zijn gesitueerd van 
de klanten. Deze klanten zullen moeten warden behouden en voorzien in de behoefte, wat belangrijk kan zijn bij 
een eventuele verdere ontwikkeling van de organisatie. Datzelfde kan eigenlijk gelden voor de nabijheid van de 
werknemers. Ondanks dat het werknemersaantal in deze fase dalende is, kan het voor een organisatie wel 
belangrijk zijn om dicht bij de woonplaats van de werknemers te zijn gelegen. In paragraaf 4.1 is aan bod 
gekomen dat mensen eerder geneigd zijn een andere baan te zoeken dan te verhuizen wanneer de woon-werk
afstand te groat wordt (Pen, 2002). Deze twee aspecten zullen naar verwachting met respectievelijk een 4 en 
een 3 warden gewaardeerd in dit stadium. 

De achteruitgang in deze fase kan niet alleen ten koste gaan van het aantal werknemers, maar ook van het 
budget van de onderneming. Hierdoor kan het zijn dat de waardering van aspecten als het 'imago van de locatie' 
en 'parkeergelegenheid' minder prioriteit behoeft. Eventuele bezuinigingen die doorgevoerd dienen te worden 
kunnen ten koste gaan van deze aspecten. De verwachte waardering van de importantie van deze aspecten zal 
zodoende dalen ten opzichte van de diversificatiefase. Deze aspecten zullen worden gewaardeerd met een 2. De 
aanwezigheid van een ruimte op een bedrijventerrein zal in deze fase waarschijnlijk ook geen bijzonder hoge 
prioriteit kennen. Net als in de andere fasen zal dit in de afnamefase met een 2 worden gewaardeerd. De 
verwachte waardering van de verschillende kenmerken in de afnamefase is op de volgende pagina weergegeven 
in tabel 6.16. 

Gebouwkenmerken 

_ Locatiekenm_erk_f:n_ _ I Waar<!e~ing _1 : 5: 
Bereikbaarheid 
Aanwezigheid afzetgebied 
Aanwezfgheid arbeidskrachten 
Ruimte op bedrijventerrein 
Imago van locatie 

_ Parkeergelegenheid 
Tabel 6.16: lmportantie locatiekenmerken afnamefase 

3 
4 
3 
2 
2 
2 

Doordat de organisatie in deze fase een mindere periode kent, zal de ondernemer bijzonder kritisch zijn omtrent 
de financiele ontwikkelingen van het bedrijf. Hierdoor ontstaat de verwachting dat de 'huisvestingskosten' erg 
belangrijk zijn in deze fase. Dit aspect zal daarom met een 5 worden gewaardeerd. Van invloed op de huisves
tingskosten is onder andere de 'grootte van het gebouw'. Doorgaans wordt er voor een grater gebouw meer 
betaald dan een kleiner object, blijkt uit cijfers van Dynamis (2007) . Daarom zal ook de importantie van dit 
aspect met een 5 warden gewaardeerd. 

De eventuele bezuinigingen die gepaard kunnen gaan met deze fase, kunnen ook vorm krijgen door besparingen 
in de huisvesting. Dit kan ten koste gaan van de 'uitstraling van het gebouw'. De verwachting is dat 
ondernemers in deze fase minder prioriteit geven aan de architectonische aspecten van het gebouw, alsmede de 
'leeftijd van het pand'. Deze aspecten zullen zodoende worden gewaardeerd met een 1. Ook de 'zichtbaarheid 
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van een gebouw' lijkt een rol te spelen in de huisvestingskosten van een pand, blijkt uit cijfers van Dynamis 
(2007). De verwachting is dat bedrijven in deze fase dit aspect minder belangrijk gaan vinden, waardoor dit 
aspect met een 2 is gewaardeerd. 

De verwachting is dat tijdens deze fase ook de 'uitbreidingsmogelijkheden' minder zwaar wegen (2) dan bij 
andere stadia. In het onderzoek van Leishman, et al. (2003) wordt aangegeven dat de uitbreidingsmogelijkheden 
als een zeer belangrijk aspect worden beoordeeld door ondernemers, maar tevens wordt benadrukt dat: 
"interestingly, the converse 'the ability to reduce space without moving' is less important' (Leishman, et al, 
2003). Hieruit zou kunnen blijken dat bedrijven er niet van uitgaan dat een inkrimping van de omvang van het 
gebouw ooit noodzakelijk kan zijn. In deze fase kan het echter wel noodzakelijk zijn om op een eenvoudige 
manier over minder ruimte te beschikken. Daardoor kan de 'flexibiliteit van het gebouw' in deze fase alsnog van 
belang zijn (3). De veranderingen die de organisatie in deze fase ondergaat, kunnen door de flexibiliteit van het 
gebouw op een relatief eenvoudige manier worden opgevangen. 

De verdeling van het gebouw in een kantoorruimte en de productieruimte zal naar verwachting geen grate rol 
spelen in de keuze van de ondernemer. Een en ander is wel afhankelijk vanuit welke fase de organisatie in de 
afnamefase belandt. Als dat de consolidatiefase of de diversificatiefase is, waarin de bedrijfsstructuur relatief 
complex zal zijn, kan dit aspect ook in de afnamefase belangrijk zijn . Dat zal wellicht anders zijn dan wanneer 
een organisatie na de startfase of expansiefase, waarin de structuur relatief eenvoudig is, in de afnamefase 
belandt. Hetzelfde kan gelden voor het aspect 'kantoorconcepten' . Deze twee aspecten worden respectievelijk 
gewaardeerd met een 2 en een 1. Tabel 6.17 geeft een overzicht van de waarderingen in de afnamefase. 

6.3 Enquete 

Gebouwkenmerken: Waarderin 1-5: 

.Qmvang gebouw 
· Uitbreidingsmogelijkheden 
Zichtbaarhetd van gebouw 
H uisvestingskosten 
LeeftiJd van gebouw 
Verhouding kantoorruimte •· productieruimte 
Vorm van gebouw 
Uitstraling van gebouw 
MateriaaJgebruik 
l(antoorconcepten 

_ Flexfbiliteit van ~ bouw _ 
Tabel 6.17: lmportantie gebouwkenmerken afnamefase 

2 
2 
5 
1 
2 
1 
·1 

1 
1 
3 

Een andere manier om de relatie tussen ontwikkelingsstadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften te 
onderzoeken is door middel van een enquete. Door middel van een digitale enquete is aan verschillende 
makelaars gevraagd hoe zij denken over de importantie van verschillende huisvestingskenmerken voor 
ondernemers. BOG-makelaars dienen zowel kennis te hebben van de aanbodzijde van de markt, als van de 
vraagkant. Zo zullen zij, op basis van hun ervaring en marktkennis, naar verwachting over voldoende kennis 
beschikken omtrent de belangrijke factoren voor een ondernemer aan een bepaalde vestigingsplaats. Deze 
afstudeeropdracht wordt uitgevoerd bij makelaarsinstantie Dynamis, waardoor de enquete binnen de afstudeer
organisatie kan worden gehouden. Dat heeft enkele voordelen: in relatief korte tijd is een aanmerkelijk aantal 
respondenten bereikt. Daarnaast is een relatief hoog antwoordpercentage behaald. Van de 52 benaderde 
makelaars hebben uiteindelijk 21 makelaars deze enquete ingevuld. Dit heeft een respons opgeleverd van 40% . 
In bijlage II is de gehouden enquete te vinden. 

Bij de enquete is gevraagd of de makelaars de importantie van zeventien verschillende huisvestingskenmerken 
per ontwikkelingsstadium willen waarderen tussen 1 en 5, net als in voorgaande paragraaf 6.2 is beschreven. Op 
deze wijze wordt de veranderende importantie van de kenmerken tijdens de ontwikkeling van een organisatie in 
kaart gebracht, volgens de mening van de makelaar. Hieronder zullen de verschillende kenmerken worden 
behandeld. Daarbij zal de veranderende importantie van een aspect gedurende de ontwikkeling van een 
organisatie aan bod komen. Deze paragraaf is opgedeeld in een sectie waar de locatiekenmerken worden 
behandeld en een deel waarin de gebouwkenmerken worden behandeld. 
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Locatiekenmerken 
In onderstaande tabel 6.18 is de gemiddelde waardering van de locatiekenmerken met de bijbehorende 
standaarddeviatie weergegeven. Dit is de gemiddelde waarde volgens de 21 ondervraagde makelaars. In de 
bijbehorende grafiek is de gemiddelde waarde in een lijndiagram weergegeven. Hierdoor wordt de veranderende 
importantie visueel zichtbaar. 

Bij het analyseren van de gegevens valt op dat de importantie van de aspecten 'bereikbaarheid', 'imago van de 
locatie' en 'parkeergelegenheid' een oplopende tendens kent tijdens de ontwikkeling van een organisatie. De 
afnamefase is een uitzondering hierop, maar deze fase hoeft per definitie niet na de diversificatiefase te volgen. 
Deze afnamefase kan namelijk op ieder moment tijdens de ontwikkeling van een bedrijf worden bereikt. Vanaf 
de startfase stijgt de importantie van deze drie kenmerken in iedere fase. Hierbij is te zien dat de waardering in 
de startfase beduidend lager ligt dan in de andere stadia. 

De waardering van het kenmerk 'aanwezigheid afzetgebied' kent een redelijk constant niveau. Tijdens de 
ontwikkeling van een organisatie wordt dit kenmerk ongeveer even belangrijk gevonden. Uitzondering hierop is 
de expansiefase. In deze fase - waarin productie, marketing en de verkoop centraal staan - lijkt de aanwezigheid 
van de klanten belangrijker te zijn dan in de andere stadia. Ondanks deze constante tendens, wordt dit aspect in 
de eerste twee ontwikkelingsstadia als het belangrijkste locatiekenmerk gezien volgens de ondervraagde 
makelaars. In de consolidatie- en diversificatiefase daalt de importantie van dit aspect, maar in de afnamefase 
lijkt dit weer het belangrijkste kenmerk te zijn. 

De importantie van de kenmerken 'aanwezigheid van arbeidskrachten' en 'ruimte op bedrijventerrein' laat een 
gevarieerde tendens zien. Dit wordt veroorzaakt door de lagere waardering in de consolidatiefase. Bij deze twee 
kenmerken ligt de waardering van het aspect in deze fase lager dan de waardering in de expansiefase. Bij de 
aspecten met een oplopende tendens is dat niet het geval. Het kenmerk 'aanwezigheid van arbeidskrachten' lijkt 
verband te hebben met de groei van de onderneming tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia. In de 
expansiefase en de diversificatiefase staat de groei van de onderneming centraal. Dit betekent dat een 
uitbreiding van het aantal werknemers zal worden gerealiseerd. Het kan zijn dat hierdoor de importantie van de 
aanwezigheid van arbeidskrachten een rol speelt. In het onderzoek van Pen (2002) is namelijk naar voren 
gekomen dat wanneer mensen op grote afstand van hun werk wonen, ze liever van baan veranderen dan dat ze 
zelf verhuizen. Hierdoor lijkt het voor een onderneming erg belangrijk om dicht bij de woonplaats van de 
werknemers te zijn gevestigd. Voor het kenmerk 'ruimte op bedrijventerrein' blijkt dat in alle vijf 
ontwikkelingsstadia dit kenmerk het laagst wordt gewaardeerd. Vooral in de start- en afnamefase lijkt dit 
kenmerk niet belangrijk te zijn voor ondernemers. 

Ondernemers in de startfase lijken de minste eisen te stellen aan de locatie van de vestiging. In dit stadium liggen 
de gemiddelde waarderingen het laagst. In de diversificatiefase worden de verschillende kenmerken doorgaans 
het hoogst gewaardeerd. Ondernemers in deze fase lijken dan ook de hoogste eisen te stellen aan de 
vestigingsplaats. Uit de literatuur is gebleken dat deze verschillen te maken kunnen hebben met de financiele 
situatie van een organisatie. Bedrijven in de diversificatiefase ondervinden normaliter minder financiele 
beperkingen dan bedrijven in de start- en expansiefase. Hierdoor kunnen ondernemers in de diversificatiefase 
hogere eisen stellen aan hun onderkomen dan startende ondernemers. 

.. . tnrt - • 
Gemiddelde Stand.dev. Gem id de Ide Stand.dev. Gemiddelde Stand.dev. Gemiddelde Stand.dev. Gemiddelde Standdev. 

Bereikbaarheid 2,86 1,195 3,71 0,784 3,81 0,928 4,05 0,805 3,48 0,98'1 
Aanwezigheid afzetgebied 3,48 1,030 3,86 1,014 3,52 0,814 3,52 1,030 3,67 1,017 
Aanwezigheid arbeidskrachten 2,81 1,365 3,48 0,873 3,33 0,769 3,76 0,831 2,95 1,203 
Ruimte op bedrijventerrein 2,24 1,375 3,14 1,236 3,10 0,831 3,24 1,091 2,48 1,123 
Imago van de locatie 2,52 1,123 3,29 0,845 3,48 0,814 3,71 0,717 3,10 1,044 
Parkeergelegenheid -- 2,24 1,044 3,33 1,111 --- 3,52 0,873 3,71 1,056 

-
3,19 1,078 

Tabel 6.18: lmportantie locatiekenmerken 

Op de volgende pagina worden de gemiddelde waarden in een lijngrafiek weergegeven. Hierdoor wordt de 
veranderende importantie meer zichtbaar. 
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Figuur 6.1 : Grafiek gemiddelde importantie locatiekenmerken 
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In tabel 6.19 zijn de gemiddelden van importantie van de elf gebouwkenmerken tijdens de ontwikkeling van een 
organisatie weergegeven op basis van de gegevens van de ondervraagde makelaars. Er zijn veel aspecten 
waarvan de gemiddelde importantie een oplopende tendens vertoont. Deze zijn 'omvang van het pand', 
zichtbaarheid', 'leeftijd van het gebouw', verhouding kantoorruimte - productieruimte', 'vorm van het pand', 
uitstraling', 'materiaalgebruik' en 'kantoorconcepten'. Van deze kenmerken stijgt de gemiddelde importantie in 
elk stadium vanaf de startfase naar de diversificatiefase. De mate waarin de importantie van een aspect 
toeneemt, is per kenmerk verschillend. De importantie van de vorm van het gebouw stijgt bijvoorbeeld van de 
startfase naar de expansiefase met 0, 19 punt, terwijl dat bij het kenmerk 'omvang van het pand' 0,86 punt is. 
Doorgaans is het verschil tussen de fases het grootst tussen de expansiefase en de startfase. De waardering van 
de importantie neemt bij deze stap doorgaans het meest toe. Vervolgens ligt de waardering van de aspecten in 
de consolidatiefase veel dichter bij de waardering tijdens de expansiefase. Datzelfde kan warden opgemerkt voor 
de importantieverandering tussen de consolidatiefase en de diversificatiefase. De waardering van de aspecten in 
de afnamefase zakt doorgaans onder het niveau van de waardering in de consolidatiefase. Uitzondering hierop is 
het kenmerk 'huisvestingskosten'. De importantie van dit aspect vertoont namelijk als enige kenmerk een 
duidelijke aflopende tendens. In de startfase is de gemiddelde waardering van de ondervraagde makelaars 4,48 
en is daarmee het hoogst gewaardeerde huisvestingskenmerk in een bepaald stadium. Dit gemiddelde zwakt 
geleidelijk af tijdens de ontwikkeling naar de diversificatiefase. In de afnamefase neemt de importantie van dit 
kenmerk flink toe. 

Ondanks deze aflopende tendens behoren de huisvestingskosten in alle stadia tot de top 5-kenmerken. In zowel 
de startfase als de afnamefase warden de huisvestingskosten zelfs als belangrijkste kenmerk gezien. Daarentegen 
lijken de aspecten 'vorm van het gebouw', 'materiaalgebruik', 'kantoorconcepten' en 'leeftijd van het gebouw' 
amper een rol van betekenis te spelen in de keuze van de ondernemer voor een bepaalde vestigingsplaats. 
Hieruit blijkt onder andere dat ondernemers dus geen hoge eisen stellen aan de ouderdom van het pand. Daarbij 
lijkt ook de keuze voor bestaande bouw of nieuwbouw voor de meeste ondernemers niet belangrijk. Deze 
uitkomst is vreemd aangezien veel oude gebouwen leegstaan. 

Opvallend bij de uitkomst van de enquete is de lage importantie van de omvang van het gebouw bij startende 
ondernemers. Daarnaast geven de makelaars aan dat de huisvestingskosten wet erg belangrijk zullen zijn, met 

I 
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name voor startende ondernemers. Aangezien de omvang van het gebouw voor een groot deel bepalend voor 
deze kosten zijn, is het merkwaardig dat de grootte van het gebouw als niet belangrijk wordt gezien. 

Gemiddekle StanddeY Gemiddelde SGl"ddev 
2,81 1.537 3.67 1,111 

) ,10 0.995 3,90 o.99!! 
1,38 0/113 3,05 0.86!1 

4A8 0,750 3,76 0,88'.I 

i,90 0,88'.I 2,43 (l,l70 

2,43 1,207 3,14 0,793 
·J,95 1,024 2,14 0 ,964 

2,43 G,978 2.86 ~.111<' 
1,81 0,814 2,29 ,.-
1,90 o,_. 2,19 O,fJ~4 

2,86 Wl-l 3 71 ~ 

Tabel 6.19: lmportantie gebouwkenmerken 
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Figuur 6.2: Grafiek gemiddelde importantie gebouwkenmerken 
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Net zoals bij de locatiekenmerken is gebleken, hebben ondernemers in de startfase de laagste eisen aan hun 
onderkomen. Enkel de huisvestingskosten lijkt in de startfase een belangrijk aspect. In de expansiefase lijken ook 
aspecten als 'uitbreidingsmogelijkheden' en 'flexibiliteit' een belangrijke rol te gaan spelen. In de consolidatiefase 
zwakt de importantie van deze twee kenmerken af en wordt de 'omvang van het pand' het belangrijkste 
kenmerk. Ook in de diversificatiefase vinden ondernemers voornamelijk aspecten belangrijk waarmee de 
oppervlakte van het gebouw wordt be'invloed. De kenmerken 'omvang pand', 'uitbreidingsmogelijkheden' en 
'flexibiliteit' worden in deze fase belangrijk gevonden. In de afnamefase daalt de importantie van deze 
kenmerken en lijken de huisvestingskosten weer het belangrijkste aspect te zijn aan de vestigingsplaats. In figuur 
6.2 is de veranderende importantie van de gebouwkenmerken in een lijngrafiek weergegeven 

6.4 Conclusie 
In de voorgaande paragrafen is op drie verschillende methoden een relatie onderzocht tussen ontwikkelings
stadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften. Als eerste is dit gebeurd aan de hand van een bestaande 
database van het EIM. Vervolgens is op basis van theorie en veronderstellingen deze relatie besproken. Tenslotte 
is op basis van een gehouden enquete onder makelaars de importantie van de huisvestingskenmerken 
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behandeld. In deze paragraaf warden de verschillen en de overeenkomsten in de onderzoeksresultaten tussen 
deze drie methoden behandeld. 

In tabel 6.20 is een overzicht van de importantie van de aspecten tijdens de ontwikkeling van een onderneming 
weergegeven. Per ontwikkelingsstadium is in de kolom een overzicht gegeven van de resultaten aan de hand van 
de database van het EIM (paragraaf 6.1 ), uit de theorie en veronderstellingen (paragraaf 6.2) en uit de gehouden 
enquete onder BOG-makelaars (paragraaf 6.3) . Onder de kolom 'EIM' staat 'ja+', 'ja-' of een 'nee' vermeld. Een 
'ja+' betekent dat de waarde van chi-kwadraat in deze eel een grote invloed heeft gehad op de totale waarde 
van chi-kwadraat bij dat aspect, met daarbij een hogere gevonden importantie van het aspect dan verwacht. Een 
'ja-' heeft ook een hoge waarde van chi-kwadraat in de eel, maar hierbij is de gevonden waarde juist lager dan 
verwacht. Bij een 'nee' zijn er geen aanwijzingen voor een significantie. De waarden onder de twee kolommen 
'Theorie' en 'Enquete' is de importantie van dat kenmerk op een schaal van 1 tot 5. De vergelijking tussen deze 
drie methoden kan niet voor elk huisvestingskenmerk worden gemaakt, omdat verschillende data ontbreken in 
de database van het EIM. Zo is bij de locatiekenmerken het aspect 'parkeergelegenheid' niet opgenomen in de 
database, terwijl ook over vrijwel alle gebouwkenmerken geen gegevens bekend zijn. Van deze categorie zijn 
enkel de aspecten 'omvang van het gebouw' en 'uitbreidingsmogelijkheden' opgenomen in de database. 

ElM Thtol1e Enqulla BM ,,_,. Enqutllo BM Theorle Enqutllo ElM n,_. Eftqutllo EtM TI.-- EIIQllltll 
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Tabel 6.20: Overzicht waarden importantie van huisvestingskenmerken per ontwikkelingsstadium 

Bij het analyseren van de bovenstaande gegevens over de importantie van de huisvestingskenmerken tijdens de 
vijf ontwikkelingsstadia valt een aantal aspecten op. In de startfase tonen de meeste waarden van chi-kwadraat 
dat er een indicatie is voor een relatie tussen deze fase en het aspect. Alleen de kenmerken 'aanwezigheid 
afzetgebied' en 'ruimte op een bedrijventerrein' hebben dat niet, zodat deze uitkomsten volledig op toeval lijken 
te berusten. In de expansiefase zijn er slechts twee aspecten waarbij er aanwijzingen zijn voor mogelijke 
verbanden. Dit geldt voor de aspecten 'aanwezigheid arbeidskrachten' en 'omvang van het gebouw'. 
Laatstgenoemd kenmerk lijkt ook in de consolidatiefase significant. Daarnaast duiden de waarden op basis van 
het EIM voor de kenmerken 'imago van de locatie' en 'bereikbaarheid' op een relatie tussen de twee 
onderzoeksfactoren. In de diversificatiefase is dat enkel het geval bij het kenmerk 'uitbreidingsmogelijkheden' en 
in de afnamefase voor 'imago van de locatie' . Bij geen enkel huisvestingskenmerk duidt de waarde van chi
kwadraat in iedere fase op een bepaalde significantie. Hierdoor lijkt er geen relatie te bestaan tussen een bepaald 
huisvestingskenmerk en de totale ontwikkeling van een organisatie. 

Het is wel mogelijk de importantie van een aspect tijdens een bepaald ontwikkelingsstadium te beschrijven. 
Hiervoor zullen echter op basis van de drie methoden gelijkenissen moeten worden gevonden omtrent de 
importantie van dat aspect. Op basis van de gegevens van het EIM dienen de cellen daarvoor te duiden op een 
relatie tussen de factoren. Daarbij zullen de waarden op basis van theorie en de enquete onderling nagenoeg 
overeen komen. Hierbij mag het verschil niet meer dan 1 punt bedragen. De hoogte van de importantie volgens 
deze twee methoden behoort daarbij nagenoeg gelijk te zijn aan de gevonden importantie volgens de gegevens 
van het EIM. Bij een 'ja+' dient een hogere waarde van de importantie te horen dan bij een 'ja-' het geval is. 
Enkel in dat geval kan er gesproken warden van een relatie tussen een bepaald huisvestingskenmerk en het 
ontwikkelingsstadium. Er zijn zes cellen uit tabel 6.20 die voldoen aan deze voorwaarden. Dat zijn de volgende 
aspecten: 

• Bereikbaarheid in de startfase 11 lage importantie 
• Bereikbaarheid in de consolidatiefase 11 hoge importantie 
• Aanwezigheid arbeidskrachten in de expansiefase 11 hoge importantie 
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• Imago van de locatie in de startfase 11 lage importantie 
• Imago van de locatie in de consolidatiefase 11 hoge importantie 
• Uitbreidingsmogelijkheden in de diversificatiefase II hoge importantie 

In deze zes cellen is het aannemelijk dat de importantie van het desbetreffende huisvestingskenmerk met het 
gepresenteerde getal door ondernemers zal worden gewaardeerd. In de startfase wordt de bereikbaarheid van 
de locatie relatief laag gewaardeerd en lijkt daarmee een relatief onbelangrijk aspect. In de consolidatiefase is dat 
echter anders. In deze fase wordt dit aspect belangrijker gevonden en lijken ondernemers hier bewust rekening 
mee te houden tijdens de keuze voor een vestigingsplaats. Datzelfde geldt voor de importantie van het imago 
van de locatie. Deze wordt in de startfase relatief laag gewaardeerd, maar in de consolidatiefase is dit een 
belangrijk kenmerk van de huisvesting. Daarnaast is de aanwezigheid van arbeidskrachten in de expansiefase een 
belangrijk aspect. In deze fase maakt een onderneming een flinke groei door, waarbij een toename van het 
aantal werknemers belangrijk kan zijn . Verder blijken de uitbreidingsmogelijkheden in de diversificatiefase 
belangrijk te zijn voor ondernemers. In deze fase zal een onderneming verder groeien, waarbij ondernemers 
bewust naar de uitbreidingsmogelijkheden van een vestigingsplaats kijken . 

Daarnaast zijn er zes cellen waarbij de drie methoden niet overeenkomstige resultaten vertonen. In deze gevallen 
vertoont de database van het EIM aanwijzingen voor een relatie, maar zijn de waarderingen van de andere twee 
methoden onderling verschillend. Het verschil tussen de waardering van deze twee methoden is meer dan 1 
punt. Dit geldt voor de volgende cellen: 

• Aanwezigheid van arbeidskrachten in de startfase 
• Imago van de locatie in de afnamefase 
• Omvang van het gebouw in de startfase 
• Omvang van het gebouw in de expansiefase 
• Omvang van het gebouw in de consolidatiefase 
• Uitbreidingsmogelijkheden in de startfase 

Opvallend hierbij is dat de waardering het meest verschilt bij het kenmerk 'omvang van het gebouw' in de 
startfase. Op basis van theorie is vastgesteld dat startende ondernemers er goed aan doen om kritisch te kijken 
naar de grootte van het te betrekken pand. Dit be"invloedt voor een groat deel de huisvestingskosten, iets wat 
voor startende ondernemers belangrijk lijkt te zijn. Zowel de ondervraagde ondernemers als de makelaars zijn 
echter van mening dat dit aspect geen bijzonder grate rol zal spelen in de keuze van een ondernemer voor een 
bepaalde vestigingsplaats. Slechts in de consolidatiefase geven de ondernemers aan dat dit aspect erg belangrijk 
is, terwijl de makelaars er een lagere importantie aan geven. Tevens blijkt dat de makelaars gemiddeld vinden dat 
de uitbreidingsmogelijkheden in de startfase belangrijker zijn dan de omvang van het pand, terwijl op basis van 
de gegevens van het EIM en op basis van de literatuur dat juist niet het geval zal zijn. Dat verschil is kleiner wat 
betreft de importantie van het kenmerk 'aanwezigheid van arbeidskrachten' in de startfase. Hieraan geven de 
makelaars een hogere waarde dan de andere methoden. Ook bij de importantie van het aspect 'imago van de 
locatie' in de afnamefase verschillen de onderzoeksresultaten. Volgens de gegevens van het EIM is dit een 
belangrijk kenmerk, terwijl de ondervraagde makelaars dit aspect gemiddeld een lagere importantie toekennen. 
Ook op basis van theorie lijkt dit een relatief onbelangrijk aspect te zijn in de afnamefase. 

Verder zijn er 44 cellen waarbij geen relatie lijkt te zijn gevonden, maar waarbij er wel lichte aanwijzingen zijn 
voor een mogelijk verband. Deze relatie is niet bewezen doordat de gegevens van het EIM niet significant blijken 
te zijn, of ontbreken. Hierdoor zijn alleen de verschillen tussen de theoretische benadering en de gegevens uit de 
enquete behandeld. Daardoor kunnen enkel indicaties worden gegeven omtrent de relatie tussen de twee 
onderzoeksfactoren, maar kan deze relatie niet met zekerheid warden vermeld. Bij deze verbanden hebben de 
onderzoeksresultaten volgens de onderzoeksmethoden 'theorie' en 'enquete' kleine verschillen (maximaal een 
punt). Het aspect 'aanwezigheid afzetgebied' lijkt, met uitzondering van de consolidatiefase, voortdurend een 
belangrijk kenmerk te zijn . Datzelfde geldt voor het kenmerk 'huisvestingskosten', maar de resultaten verschillen 
te veel in de expansiefase. Het totale overzicht met de 44 lichte aanwijzingen voor een mogelijke relatie is op de 
volgende paginate vinden. Hierin staat een ♦ voor 'lage importantie' en een ♦ voor 'hoge importantie'. 

Bij de overige 29 cellen is het verschil in de waardering op basis van theorie en de enquete te groat (grater dan 
een punt), waarbij de gegevens van het EIM niet significant blijken te zijn of niet beschikbaar zijn. Hierdoor zijn 
er geen aanwijzingen voor een verband. Opvallend daarbij is dat voor het kenmerk 'uitstraling van het gebouw' 
bij geen enkel stadium de waarderingen nagenoeg overeenkomen. De verschillen zijn bij dit kenmerk zo groot, 
dat er onduidelijk ontstaat over de importantie van dit aspect. Ook over de importantie van het kenmerk 
'parkeergelegenheid' bestaat enige onduidelijkheid. Enkel in de diversificatiefase liggen de verschillende 
waarderingen relatief dicht bij elkaar, terwijl in de andere vier stadia de waarderingen uiteenlopend zijn. 
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. . , . • 
a,n....,, ♦ ♦ ♦ 

~bled ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

eid arbeldsl<rachten ♦ ♦ • op bedlljW.,ttrrel11 ♦ • \/anlocatk, ♦ 

~~ 
♦ 

q .~ ♦ 

llfnbradtnpnoplljf<heden ♦ • 
illchf:t,urhetdvan gebouw ♦ ♦ • 
~en ♦ ♦ ♦ ♦ 

~vanpbouw • • =ng klntoorrwmte - productlerulmte ♦ ♦ • vangeboow • ♦ ♦ 

r ltstraling van gebouw 
~ ♦ ♦ t 
iJ1antoorconciepter1 • t ♦ 

OU\fi/ • ♦ ♦ ♦ ♦ 

Tabel 6.21: Overzicht van lichte aanwijzingen op mogelijke verbanden 
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H7. Conclusies en aanbevelingen 

Dit afstudeeronderzoek heeft als doel het verbreden van kennis van makelaars omtrent de huisvestingsbehoeften 
van ondernemers. Hierdoor moet het voor een makelaar van bedrijfsonroerend goed mogelijk worden om op 
een relatief eenvoudige wijze te kunnen beoordelen welk soort ondernemer geschikt is voor een object dat in 
aanbod is. Daarnaast kan het voor ondernemers interessant zijn om te weten welke huisvestingsaspecten 
doorgaans belangrijk worden gevonden tijdens een bepaalde periode van de ontwikkeling en welke kenmerken 
geen rol blijken te spelen. 

In het eerste hoofdstuk is ingegaan op de vraagstellingen van dit onderzoek. De probleemstelling is als volgt 
verwoord: Wat is de invloed van ontwikkelingsstadia van bedrijven op hun huisvesting? Bedrijven in Nederland 
kunnen worden gecategoriseerd naar bijvoorbeeld het aantal werknemers, maar ook naar de branche waarin de 
onderneming actief is. Voor dit onderzoek is gekozen om hierin een afbakening te hanteren van MKB-bedrijven 
in Nederland in de industriesector. Dit komt mede door de wens van het afstudeerbedrijf Dynamis om meer te 
weten te komen over de huisvestingsbehoeften van dit type ondernemer. Vervolgens is de ontwikkeling van een 
organisatie geanalyseerd. Er kunnen vijf ontwikkelingsstadia worden onderscheiden, dit zijn de startfase, de 
expansiefase, de consolidatiefase, de diversificatiefase en de afnamefase. De leeftijd van de organisatie, het 
aantal werknemers, de groeifactor en de bedrijfsstructuur zijn de belangrijkste kenmerken waarmee een bedrijf in 
een bepaald ontwikkelingsstadium kan worden geplaatst. Deze aspecten varieren namelijk tijdens de 
ontwikkeling van een organisatie. De onderzoeksfactor 'huisvestingsbehoeften' is opgedeeld in zes 
locatiekenmerken en elf gebouwkenmerken. Deze zijn: 

Locatiekenmerken: Gebouwkenmerken: 
• Bereikbaarheid • Omvang van het gebouw 
• Aanwezigheid afzetgebied • Uitbreidingsmogelijkheden 
• Aanwezigheid arbeidskrachten • Zichtbaarheid van het gebouw 
■ Ruimte op een bedrijventerrein ■ Huisvestingskosten 
• Imago van de locatie • Leeftijd van het gebouw 
• Parkeergelegenheid ■ Verhouding kantoorruimte - productieruimte 

• Vorm van het gebouw 
• Uitstraling van het gebouw 
• Materiaalgebruik 
• Kantoorconcepten 
• Flexibiliteit van het gebouw 

In dit onderzoek is de relatie tussen de vijf ontwikkelingsstadia en de importantie van deze zeventien 
huisvestingskenmerken onderzocht. Dit is onderzocht aan de hand van drie verschillende onderzoeksmethoden. 
Ten eerste is een bestaande database van het EIM geraadpleegd. Daarnaast zijn veronderstellingen gedaan aan 
de hand van verschillende literatuurstudies wat betreft de importantie van de aspecten tijdens de ontwikkeling 
van een onderneming. Tenslotte zijn verschillende makelaars ondervraagd door middel van een digitale enquete 
over deze relatie. Een van de bevindingen is dat in dit onderzoek geen relatie tussen de ontwikkelingsstadia van 
bedrijven en hun huisvestingsbehoeften is bewezen. De onderzoeksresultaten blijken te veel te verschillen om 
over een significantie te kunnen spreken. Er is wel een verband gevonden tussen enkele kenmerken en stadia. Bij 
zes verbanden blijkt dit mogelijk: 

• Bereikbaarheid in de startfase I I lage importantie 
• Bereikbaarheid in de consolidatiefase I I hoge importantie 
• Aanwezigheid arbeidskrachten in de expansiefase 11 hoge importantie 
• Imago van de locatie in de startfase 11 lage importantie 
• Imago van de locatie in de consolidatiefase II hoge importantie 
• Uitbreidingsmogelijkheden in de diversificatiefase II hoge importantie 

Bij deze zes combinaties komen de onderzoeksresultaten nagenoeg overeen. Hieruit blijkt dat startende 
ondernemers nog geen bijzondere eisen stellen aan het kenmerk 'bereikbaarheid' in de startfase. In de 
consolidatiefase blijkt dit kenmerk wel degelijk een bepaalde rol in de keuze voor een vestigingsplaats te spelen. 
Datzelfde kan worden gemeld over het 'imago van de locatie'. Dit kenmerk is ook in de startfase relatief 
onbelangrijk, terwijl ondernemers in de consolidatiefase hier rekening mee blijken te houden. Daarnaast blijkt het 
aspect 'aanwezigheid van arbeidskrachten' voor ondernemers in de expansiefase belangrijk te zijn. Verder blijken 
de 'uitbreidingsmogelijkheden' voor ondernemers in de diversificatiefase een belangrijk aspect. Er zijn ook zes 
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andere combinaties waarvan de gegevens van het EIM een significantie aantonen, maar waarvan de 
waarderingen op de andere twee onderzoeksmethoden uiteenlopen. Hierbij is geen relatie vastgesteld. Daarnaast 
zijn er 44 lichte aanwijzingen gevonden voor een mogelijk verband. De belangrijkste hiervan gelden voor de 
kenmerken: 

• Aanwezigheid afzetgebied 11 voortdurend hoge importantie 
• Huisvestingkosten 11 voortdurend hoge importantie 
• Flexibiliteit II in startfase lage importantie, daarna hoge importantie 

Dater zes verbanden zijn gevonden kan duiden op drie scenario's: 
4. Er bestaan geen relaties tussen ontwikkelingsstadia van bedrijven en de huisvestingsbehoeften 
5. De relaties zijn te complex en kunnen met verder onderzoek wellicht wel warden gevonden 
6. lnstrumentatrium waarmee dit onderzoek is verricht is niet optimaal 

Het eerste scenario zal niet het geval zijn, want uit dit onderzoek zijn wel degelijk verbanden of aanwijzingen 
daarvoor gevonden. Dit duidt meer op een grate complexiteit van deze relaties. Een vervolgonderzoek kan de 
relaties tussen de ontwikkelingsstadia en de huisvestingsbehoeften verder onderzoeken. Scenario 3 kan ook een 
reden zijn waarom uit dit onderzoek geen relaties zijn gevonden. De database van het EIM bevat geringe 
informatie, er zijn veronderstellingen beschreven op basis van literatuur en het aantal respondenten van de 
enquete ligt relatief laag. Het kan zijn dat bij een andere onderzoeksmethode de relaties wel zijn gevonden. 

Een model ter ondersteuning van makelaars, zoals is beschreven in de doelstelling, is er uiteindelijk niet gekomen. 
Dit komt omdat er te weinig betrouwbare resultaten zijn gevonden waarmee een dergelijk model kon warden 
ontwikkeld. De uitkomsten van dit onderzoek bieden makelaars te weinig informatie cm te kunnen gebruiken bij 
het verkoop- of verhuurproces. Het afstudeeronderzoek kan wel als basis dienen voor verder onderzoek. In de 
aanbevelingen wordt hier verder op ingegaan. 

Aanbevelingen 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende onderzoeksmethoden. De combinatie van deze drie 
methoden kan een reden zijn geweest waarom er slechts voor enkele verbanden een significantie is gevonden. 
Zo is bijvoorbeeld voor het aspect 'uitstraling van het gebouw' geen enkele aanwijzing over de importantie van 
dit kenmerk tijdens een ontwikkelingsstadium geconstateerd, terwijl dit wel het geval kan zijn. Het ontbreekt 
wellicht aan een eigen uitgebreid onderzoek onder ondernemers. Door een enquete te houden onder een groot 
aantal ondernemers, eventueel met behulp van verschillende ondernemersverenigingen of onderzoeksbureaus, 
kunnen betrouwbaardere resultaten warden gevonden. In dit onderzoek is namelijk gebruik gemaakt van een 
database dat onvoldoende gegevens bevat om deze relatie te omschrijven. Ook zijn veronderstellingen 
beschreven aan de hand van verschillende literatuur en is een enquete gehouden onder 21 makelaars. ledere 
gebruikte onderzoeksmethode heeft nadelige kanten. Door deze drie methoden te vervangen door een groot 
enquete onder ondernemers, kunnen veel negatieve aspecten warden weggenomen. 

In dit onderzoek is als onderzoekseenheid de 'Nederlandse MKB-bedrijven in de industriesector' gehanteerd. Het 
kan echter ook interessant zijn om de huisvestingsbehoeften van andere organisaties te onderzoeken en te 
vergelijken. Een onderzoek naar belangrijke huisvestingskenmerken in de transportsector of de zakelijke dienst
verlening kan interessante gegevens opleveren. Een uitgebreid onderzoek naar de huisvestingsbehoeften van 
verschillende ondernemers kan leerzame resultaten opleveren voor projectontwikkelaars, beleggers en makelaars. 

Tijdens dit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat het ene kenmerk meer afhankelijk is van de branche waarin 
een onderneming actief is, dan het andere aspect. Vooral het kenmerk 'aanwezigheid van het afzetgebied' lijkt 
erg afhankelijk hiervan te zijn. De importantie van de nabijheid van de klanten kan voor bedrijven met 
internationale afnemers minder belangrijk zijn dan voor fabrikanten die afhankelijk zijn van regionale afnemers. 
Dit is echter niet verwerkt in dit onderzoek. Het kan interessant zijn om hier verder onderzoek naar te verrichten. 

Voor dit onderzoek is geen geografische afbakening gebruikt. De onderzoeksresultaten gelden voor de 
ondernemers in de industriesector in Nederland. Het kan interessant zijn om te analyseren of er verschillen zijn te 
ontdekken in de huisvestingsbehoeften van ondernemers in verschillende regio's van Nederland. Het kan zijn dat 
ondernemers in de Randstad andere wensen hebben met betrekking tot de huisvesting dan bedrijven in 
bijvoorbeeld Groningen of Maastricht. Niet alleen de locatiekenmerken, zoals bereikbaarheid en imago kunnen 
anders zijn, maar ook de gewenste gebouwkenmerken kunnen in deze regio's wellicht anders zijn. Daarnaast kan 
het interessant zijn om de huisvestingskenmerken van ondernemers van verschillende landen te onderzoeken. 
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Hierbij kan worden onderzocht in hoeverre ondernemers in bijvoorbeeld de Europese Unie andere huisvestings
behoeften hebben. 

Dit onderzoek is ingegaan op de veranderende importantie van verschillende huisvestingskenmerken tijdens de 
ontwikkeling van een organisatie. Het kan echter ook interessant zijn om dit op een kwalitatief niveau te 
onderzoeken. Hiermee wordt bedoeld dat niet wordt gekeken of een aspect belangrijk is, maar juist naar de 
invulling van deze kenmerken . Cijfers over een gemiddelde omvang van een gebouw in een bepaald 
ontwikkelingsstadium of het aantal gewenste parkeerplaatsen kan interessant zijn voor onder andere projectont
wikkelaars en makelaars. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op zeventien verschillende huisvestingskenmerken. Mede vanwege het 
tijdsbestek waarin dit onderzoek is verricht, is er voor gekozen om niet meer dan deze zeventien aspecten te 
behandelen in dit onderzoek. Maar ook andere kenmerken kunnen voor ondernemers een rot spelen bij de keuze 
voor een bepaalde vestigingsplaats. Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Opsplitsing bereikbaarheid auto en openbaar vervoer 
• Nabijheid van autosnelweg 
• Nabijheid van luchthaven 
• Nabijheid van treinstation 

De Real Estate Norm behandelt veel verschillende kenmerken waarop gebouwen kunnen worden beoordeeld. 
Enkele van deze aspecten zijn dermate bouwtechnisch dat deze niet zijn meegenomen in dit onderzoek, maar 
voor verder onderzoek kan dit wellicht interessante resultaten opleveren. 
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Bijlage I 11 Vragenlijst EIM 

Hieronder volgen de relevante vragen zoals die zijn opgenomen in de enquetes van het EIM. De vragen 1 tot en 
met 13 gaan over de groei en ontwikkeling van bedrijven, bij de vragen 14 tot en met 20 worden de 
verschillende huisvestingskenmerken behandeld. 

Vraag1 
Wat is het oprichtingsjaar van uw bedrijf of vestiging? 

Oprichtingsjaar: 

Vraag 2 
Welke juridische rechtsvorm heeft uw bedrijf of vestiging? 

1. Eenmanszaak 
2. Maatschap 
3. Openbare maatschap 
4. Vennootschap onder firma (VOF) 
5. Commanditaire vennootschap (CV) 
6. Naamloze vennootschap (NV) 
7. Besloten vennootschap (BV) 
8. De eenmansvennootschap 
9. Vereniging 
10. Stichting 
11. Cooperatie 
12. Man/vrouw firma 
13. Anders, namelijk .. .. . 
14. Weet niet 
15. Wil niet zeggen 

Vraag3 
Hoeveel vierkante meter bedrijfsoppervlakte heeft u tot uw beschikking? 

Aantal vierkante meters: 

Vraag4 
Uit hoeveel vestigingen bestaat het concern of de keten waar u deel van uitmaakt? 

Aantal vestigingen: 

Vraag5 
Hoeveel leidinggevenden zijn er, naast de directeur en ondernemer/eigenaar? 

aantal leidinggevenden : 

Vraag6 
Hoeveel leidinggevende niveaus zijn er binnen uw onderneming? 

aantal leidinggevende niveaus: 
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Vraag7 
Hoeveel personen zijn er op dit moment in het gehele concern werkzaam? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag8 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2006? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag9 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2005? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag 10 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2004? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag 11 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2003? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag 12 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2002? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag 13 
Hoeveel werkzame personen telde uw onderneming in 2001? 

Aantal werkzame personen: 

Vraag14 
"De bereikbaarheid van de locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 

Vraag 15 
"Het imago van de locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 
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Vraag 16 
11 De omvang in vierkante meters van het pand" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1 : ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 

Vraag 17 
11 De uitbreidingsmogelijkheden in vierkante meters bij de locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
4: weet niet/w.n.z. 

Vraag 18 
"De aanwezigheid van andere bedrijven op de locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 

Vraag 19 
11 De aanwezigheid van een afzetgebied rondom locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 

Vraag20 
"De aanwezigheid van arbeidskrachten rondom de locatie" 
Heeft dit in uw keuzeproces een rol gespeeld? 

1: ja, in sterke mate 
2: ja, in beperkte mate 
3: nee 
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Bijlage II 11 Enquete makelaars 

Onderstaande enquete is digitaal naar verschillende makelaars verstuurd. 

In de tabel hieronder zijn vijf ontwikkelingsstadia weergegeven , samen met een lijst van zeventien 
huisvestingskenmerken. De verschillende ontwikkelingsstadia zijn als volgt te omschrijven: 

1. Startfase 
Beginnende bedrijven hebben een verantwoordelijke: de oprichter. Aandachtspunten in deze fase zijn het 
onderzoeken van nieuwe markten (niches). Mensen gaan in deze organisatie informeel met elkaar om, er is 
weinig hierarchie. De financiele situatie is een grate zorg voor de ondernemer. 
2. Expansiefase 
Na een aantal jaren kan een organisatie een sterke groei vertonen. Men is nu voornamelijk gericht op productie, 
marketing en verkoop. Meerdere managers kunnen aanwezig zijn bij de organisatie. Ondanks de groei 
overheerst het gevoel van 'overleven' nog steeds. 
3. Consolidatiefase 
In deze fase zal de groei niet meer centraal staan, maar warden managementsystemen aangebracht. Door de 
gedecentraliseerde structuur van de organisatie wordt er formeler met elkaar om gegaan. De winstgevendheid 
dient te warden behouden . 
4. Diversificatiefase 
In dit stadium staat de groei weer centraal. Bedrijven kunnen bv. aan de hand van nieuwe producten een flinke 
groei in aantal werknemers en omzet/winst boeken. Versch il met de expansiefase is dat in deze vierde fase o.a. 
de bedrijfsstructuur veel complexer is. Het bedrijf kan uit verschillende vestigingen bestaan. Ook financieel staat 
de organisatie er beter voor. 
5. Afnamefase 
Voorgaande fases gaan uit van een groei of maken deel uit van het groeiproces. In deze fase gaat het minder 
goed met de organisatie. Een afname in het aantal werknemers en economisch verlies kan dat tot gevolg 
hebben. In deze fase zal de strategie warden geherdefinieerd om een goede toekomst veilig te kunnen stellen. 

Vervolgens wil ik onderzoeken of deze ontwikkelingsstadia van bedrijven invloed hebben op de importantie van 
de huisvestingskenmerken. Dit zijn zowel locatie- als gebouwkenmerken. Wilt u aangeven in hoeverre de 
kenmerken volgens u belangrijk zijn voor een ondernemer per ontwikkelingsstadium? Hierbij suggereert een 
score van 1 dat het aspect minder belangrijk zal zijn in de overweging van een ondernemer voor een bepaalde 
vestigingskeuze. Een 5 betekent dat het aspect zeer belangrijk zal zijn. Het gaat hierbij om bedrijven in de 
industriesector. 
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