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VOORWOORD 

Na langdurig zoeken heb ik met het thema "kantorencentrum management" een voor 
mij interessant afstudeeronderwerp weten te kiezen. Lopende het onderzoek 
verbaasde ik mij echter over de relatief summiere informatie die er over exploitatie van 
kantorenlocaties beschikbaar was. Voor mij het bewijs dat dit thema, in een tijd van 
professionalisering van de vastgoedbranche, aan onderbouwing toe was. 

Het afstudeertraject was een proces van vallen en opstaan. Diverse hindernissen 
moesten worden genomen om antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvragen. 
Problematisch heb ik het daarbij gevonden dat de visies en inzichten soms zeer divers 
en persoonlijk waren, zodat het relatief moeilijk was een eenduidig standpunt in te 
nemen. lk ben er derhalve van overtuigd dat met deze scriptie de discussie omtrent 
kantorencentrum management zeker niet afgerond is. Het afstudeeronderzoek ervaar 
ik derhalve min of meer als een pilot-project waarvan ik hoop dat het daadwerkelijk zal 
bijdragen aan een discussie random kantorencentrum management om tot een 
integrale exploitatie van kantorenlocaties te komen. 

Uiteraard hoort in dit "voorwoord" een woordje van dank aan die personen welke mij 
gedurende het afstudeertraject behulpzaam zijn geweest. Op de eerste plaats ben ik 
mijn begeleidingscommisie, bestaande uit Willem Keeris, Hans Hofman en Jos Smeets 
erkentelijk. Het moet voor hen een ware opoffering zijn geweest om mijn soms 
ellenlange teksten door te nemen. Tevens wil ik Peter Vossen en medewerkers van de 
afdeling "onroerend goed" van AZL-Beheer danken voor de ondersteuning die zij mij, 
ondanks het veelvuldig gewijzigde afstudeeronderwerp, hebben geboden. Oak wil ik 
via deze weg de personen danken die hun kostbare tijd beschikbaar stelden om met 
mij over het onderhavige onderzoeksthema te discussieren. De diverse visies hebben 
mij een beter inzicht verschaft in de praktische problematiek random kantorenlocaties 
en kantorencentrum management. 

Tot slot wil ik mijn werkgever, Frank van de Kam van VB& T Vastgoedmanagement 
bv, danken voor de geboden ondersteuning en het getoonde begrip voor de uitgelopen 
studieduur. Als laatste wil ik mijn vrienden en in het bijzonder mijn ouders en vriendin 
bedanken voor de motiverende woorden waaraan ik op sommige momenten behoefte 
had . 

Jean-Paul Rouwette 
Eindhoven, maart 1 996 
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1 IN LEIDING 

De commerciele vastgoedmarkt is van een statische naar een dynamische markt 

veranderd waardoor beleggen en beheren in en van vastgoed, complex is geworden . 
Was er eerst een aanbiedersmarkt, waarin beleggers met een voorspelbaar risico 
kantoorprojecten konden exploiteren, nu is er al enige tijd een situatie waarin 

gebruikers de markt bepalen. Een situatie die een "gezonde" kantorenmarkt belet en 
welke is ontstaan als gevolg van een te opportunistische marktbenadering. 

Voor beleggers, die wensen te beleggen in objecten waarvan performance redelijk 

onafhankelijk van management blijft, is deze ontwikkeling verontrustend. Ze moeten 
waarnemen dat performance van de vastgoedportefeuille voortdurend onder druk 
staat en in hoge mate afhankelijk wordt van kwalitatief hoogwaardig beheer. Goed 
marktgericht management, zo wordt algemeen aanvaard, leidt op termijn tot een 

verminderd risico bij een hogere performance en lijkt daarom het middel om 
bevredigend te kunnen blijven beleggen. Mede om deze redenen ontwikkelt zich 
vastgoedbeheer steeds meer in diverse specialistische richtingen . 

1. 1 PROBLEEMVELD 
Door een hoge opname eind jaren zeventig tot en met begin jaren tachtig is er sprake 
geweest van een onstuimige kantoorontwikkeling. Grote tot dan toe bestemmingsloze 

terreinen buiten stadscentra, werden door gemeenten en projectontwikkelaars 
gebruikt om in de grote verwachte vraag te voorzien. Oak institutionele beleggers, 
welke constant op zoek waren naar nieuwe beleggingsobjecten, waren enthousiast 

over de ontwikkeling van kantorenlocaties en belegden vrijwel zonder uitzondering 
massaal in deze plangebieden. Veel objecten in kantoorlocaties werden in de begin 
jaren tachtig zonder gedegen investeringsonderzoek aangekocht. Beleggingen van vele 

miljoenen guldens werden dikwijls op slechts enkele A4-tjes beargumenteerd. 
Enerzijds lag hier de grote beleggingsdrang aan ten grondslag, maar anderzijds oak de 
geringe kennis van commercieel vastgoed welke leidde tot onderschatting van de te 
lopen risico ' s. 

De hedendaagse maatschappelijke en economische dynamiek en de vragersmarkt leidt 

tot een grote verhuisgeneigdheid bij huurders. Het rapport "Toekomst kantorenmarkt 
1994-2015" 1 vermeldt dater sinds 1990 een verschuiving plaatsvindt van binnenstad 
en rand binnenstad naar invalswegen (veelal kantorenlocaties) maar vermeldt daarbij 
tevens dat hierbij de nieuwbouwpanden op 8-locaties bij de meeste organisaties de 
voorkeur krijgen. Dit heeft bij mij de vraag opgeroepen hoe de exploitatie-resultaten 
voor kantorenlocaties na een exploitatie-periode van plus /minus vijftien jaar of langer" 

er uit ziet . 
De risico' s van de dikwijls op kwantiteit ontwikkelde kantoorobjecten in 
kantorenlocaties !open, zeker nu het schaarste karakter voorbij is, behoorlijk op. De 
kritische huurders/gebruikers eisen in hun huisvesting steeds meer kwalitatieve 
voorzieningen die in de mono-functionele omgeving niet of nauwelijks kunnen worden 
geboden. De huisvestings-kwaliteitscriteria gaan nu torenhoog boven kwantiteit uit, 
waarbij de factoren locatie, object en voorzieningen steeds vaker integraal aan de 
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eisen moeten kunnen voldoen. 

Het relatief summiere kwalitatieve karakter van veel bestaande plangebieden leidt 
ertoe dat beleggers de kansen voor kantorenlocaties als succesvol beleggingsobject 
steeds meer in twijfel trekken. De attractiviteit en het economische functioneren van 
de monotone kantorenlocaties staat onder druk. Diverse strategische overwegingen 
warden overwogen om tot een langdurige oplossing van dit dreigende probleem te 
komen. Centraal probleem hierbij is dat de performance en de beheersbaarheid van 
individuele kantoorobjecten gelegen in mono-functionele kantorenlocaties, meer dan 
evenredig afhankelijk zijn van de in- en externe omgeving. De individuele beleggers 
staan hierdoor relatief weinig effectieve middelen ter beschikking om op verantwoorde 
wijze het groeiende dilemma op te lossen. Het huidig gevoerde beleid blijft daardoor 
beperkt tot consolideren. 

1.2 PROBLEEM- & DOELSTELLING 
Met het schrikbeeld van rnogelijke verschraling c.q. verpaupering van mono

functionele kantorenlocaties en het feit dat daardoor de beleggingsperformance 
behoorlijk onder druk zal komen te staan, ben ik aan onderhavig thema begonnen. De 
specifieke produkteigenschappen van kantorenlocaties moeten op een veel betere 
wijze benut kunnen warden dan tot heden het geval is. De statische beheermethodiek 
en de soms felle competitieve houding tussen collega-beleggers en beheerders leidt 
amper tot de benodigde dynamische benadering. Tijd dus om het exploiteren van 
kantorenlocaties eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Teneinde, met deze inleiding en gedachtengang deze afstudeerscriptie vorm te geven, 
is gekozen voor de volgende probleem-, doelstelling en onderzoeksvragen. 

Probleemstelling 
De probleemstelling richt zich op de vraag hoe kantorenlocaties doelmatiger kunnen 
warden gemanaged opdat de attractiviteit en het economisch functioneren ervan beter 
aansluit op de dynamische markt. 

Doelstelling 
De centrale doelstelling is te komen tot een exploitatie-systeem waarmee effectief de 
attractiviteit en het economisch functioneren van kantorenlocaties kan worden 
verbeterd. 

Onderzoeksvragen 
1 Hoe functioneren kantorenlocaties als totaal-produkt? 
2 Welke strategische overwegingen zijn bruikbaar om tot een verbeterd 

exploitatie-systeem te komen? 
3 Hoe moet het exploitatie-syteem gemodeleerd warden opdat het de gestelde 

doelstellingen effectief kan realiseren? 
4 Wat zijn de kritische succesfactoren waaronder het nieuwe exploitatie

systeem kan functioneren? 

1.3 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 
Het onderzoek is in twee fasen ondergebracht. In eerste instantie zijn de vier 
onderzoeksvragen op basis van een literatuurstudie onderbouwd . Dit om een 

2 
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theoretisch kader te scheppen waarin meer inzicht verkregen werd over het 
functioneren van kantorenlocaties en de strategische mogelijkheden om 
kantorenlocaties dynamischer te exploiteren. Gezien de relatief summiere informatie 
die specifiek over kantorenlocaties beschikbaar is, is dit een relatief langdurig proces 
geweest. 

Om tot een bruikbare conclusie te komen is het voor onderhavig onderwerp 
noodzakelijk de praktijk erbij te betrekken. In de tweede fase is derhalve gebruik 
gemaakt van interviews om het op dat punt opgezette theoretisch kader te "toetsen" 
aan de visies van professionals. Interviews geven hierbij de mogelijkheid om dit nog 
weinig besproken thema te bediscussieren, zonder daarbij aan een stramien van 
strikte enquete-vragen gebonden te zijn. 

Het op basis van de literatuur-studie opgestelde theoretische concept-verslag is aan 
de praktische informatie aangepast en herzien tot het nu voor u liggende eind-verslag. 
Door de onderzoeksvragen op deze wijze tweemaal te doorlopen is het verslag een 

integrale verslaglegging van theorische en praktische informatie en visies waardoor 
het mijns inziens mogelijk is een valide onderbouwing voor een andere exploitatie

methodiek te geven. 

1.4 AFBAKENING 
Onderhavige scriptie gaat in haar onderbouwing uit van grootschalige decentrale en 
perifere Nederlandse kantorenlocaties uit de jaren tachtig, doch met de bedoeling een 
exploitatie-model geschikt voor vrijwel alle types kantorenlocaties te creeren. 

3 
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2 KANTORENLOCAT!ES 

Oit hoofdstuk gaat algemeen in op de exploitatie-cyclus van kantorenlocaties teneinde 
een nauwkeuriger beeld van de geschetste problematiek te verkrijgen. Het moet leiden 
tot inzage in de relevante sterke en zwakke punten, verband houdende met het 
functioneren van kantorenlocaties als beleggings- en huisvestingsgebieden. 

2.1 DEFIN!TIE KANTORENLOCATIE 
Om het begrip 'kantorenlocaties' voor dit onderzoek hanteerbaar te maken is gekozen 
voor de definitie, dat: een kantorenlocatie een (grootschalig) gebied van 
aaneengesloten percelen is, waarop gebouwen gerea!iseerd zijn die uitsluitend of 
hoofdzakelijk een kantoorfunktie hebben. Voor kantoren bestemde percelen, waarop 
nog niets gebouwd is, te!len ook mee. 

De aaneengeslotenheid van de percelen is van wezen!ijk belang. Hieraan herkent men 
het planmatige karakter van kantorenlocaties. Verspreid !iggende kantoorpercelen in 
de buurt gelden als verschil!ende locaties (Rijksplanologische dienst, 1994)2. Enkele 
voorbeelden van Nederlandse kantorenlocaties zijn: 

ci Rijnsweerd, Utrecht 
• Arnstel 3, Amsterdam 
@ Teleport, /\msterdam 
• Beukenhorst, Hoofddorp 
@ Brainpark ·1 en 2 .. Rotterdam 
e Rivium, Capelle aan den IJssel 
ei Pettelaarspark, Den Bosch 

. , .<~ 

. '• J/ 

Amst~rdarn Zt!:doo:n 

Naast de term kantorenlocaties warden ook veel angelsaksische omschrijvingen als 
'office park' of 'business park' gebruikt. Ter Hart en Larnbooy3 omschrijven deze als 
"naast autowegen rustiek aangelegde terreinen met doorgaans fraaie 
kantoorgebouwen". Parry en Scott4 komen tot een andere omschrijving van office 
park. Zij menen dater geen sprake behoeft te zijn van een parkachtige "setting" maar 
dat dit net zo goed een stedelijke structuur kan zijn, Gedacht kan hierbij warden aan 
Central Business Districts die in hartje stad liggen alwaar het verkeer de voetgangers 

4 
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tegen de gevels verdringt. Toch veel gangbaarder zijn in Nederland kantorenlocaties 
buiten de centra van de steden waartoe dit verslag zich beperkt. Tevens dient men 
kantorenlocaties niet te verwarren met bedrijfsparken. Laatstgenoemde herbergen 
naast kantoren ook bedrijfsruimten als distributie- en opslagruimten. 

2.2 ONTSTAAN KANTORENLOCATIES 
Vanaf het begin van de jaren tachtig zijn in en rondom grote Nederlandse steden 
kantorenlocaties ontwikkeld. De continuerende economische groei en diverse 
bedrijfsmatige en sociaal/maatschappelijke factoren hebben veel gemeenten en 
projectontwikkelaars ertoe gezet kantorenparken te ontwikkelen . In eerste instantie 
was deze ontwikkeling gestoeld op een nieuw projectontwikkelingsconcept dat begin 
jaren tachtig grote navolging kreeg. Gaat men deze ontwikkeling nader analyseren 
dan kan het ontstaan van kantorenlocaties warden verklaard door middel van 
concentratie-, sub-urbanisatie- en rationalisatie-processen. 

2.2. 1 Concentratie 
Harris en Ullman5 noemen vier oorzaken welke verantwoordelijk waren voor het 
ontstaan van de meerkernige geleding. Dezelfde redenen kunnen warden gebruikt om 
het ontstaan van mono-functionele stadsdeelgebieden, zoals kantorenlocaties, te 
verklaren. De door Harris en Ullman aangereikte oorzaken waren: 

• Bepaalde activiteiten maken gebruik van dezelfde gespecialiseerde faciliteiten 
en vestigen zich daardoor in elkaars nabijheid. 

• Voor bepaalde gelijksoortige activiteiten is het winstgevender zich dicht bij 
elkaar te vestigen . 

• Bepaalde ongelijksoortige activiteiten stoten elkaar af en vestigen zich op 
afzonderlijke locaties. 

• Bepaalde activiteiten zijn niet in staat de hoge huren te betalen die op de 
gunstigste locaties warden gevraagd. 
Tevens is in dit opzicht van belang geweest: 

• De lokale overheden die in planologisch en commercieel opzicht planmatig 
gingen werken en met functiescheiding en concentratie aanzet gaven tot 
mono-functionele gebieden. 

2.2.2 Sub-urbanisatie 
Vrijwel gelijktijdig met de ontwikkeling van mono-culturele zones zijn zich, ten gevolge 
van de stad, als organisme dat zich voortdurend in een evolutieproces bevindt, 
centrifugale krachten gaan ontwikkelen. De belangrijkste krachten zijn volgens Colby6 
• Congestie in de centrale zone tegenover de open ruimte in de periferie . 
• Het ingrijpend veranderde en intensief benutte gebied van de centrale zone 

tegenover de weinig veranderde en benutte periferie. 
• Onbevredigende ruimteverdeling in de centrale zone tegenover de 

bevredigende indeling in de periferie. 
• Hoge grondwaarden, hoge belastingen en belemmeringen in de centrale zone 

tegenover lage grondwaarden, lage belastingen en het ontbreken van 
restricties in de periferie. 

• Veroudering, congestie, onbevredigende transportfacilite iten in de centrale 
zone tegenover moderne vormen zonder congestie met bevredigende 

5 
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transportfaciliteiten in de periferie. 

• Een opzettelijk vaag gehouden categorie met invloeden voortkomend uit 
politiek, overtuiging etc. 

Naast de door Colby aangegeven krachten is oak van belang geweest dat: 

• Beleggers en ontwikkelaars een voortgaande vraag hadden naar grootschalige 
en relatief prijsgunstige bouwlocaties die alleen nag buiten de stadscentra 
gevonden konden worden. 

2.2.3 Rationalisatie 
Maeilijk valt te bepalen in haeverre de preferentie voor stedelijke gebieden berust op 
traditionele uitgangspunten, dan wel een ratianele afweging van voor- en nadelen in 

het stedelijk vestigingsklimaat is. Door het decentralisatieproces van de afgelopen 
jaren lijkt een meer rationele beleggings- en vestigingsplaatskeuze te hebben bestaan . 

De gedachte van Gottman ( 1980) 7 dat de stedelijke centraliteit zo sterk tegemoet 

komt aan de behaeften van functionele samenhang en persoonlijke contact dat vele 
kantoren alleen al daarom in de stedelijke centra gevestigd willen blijven, lijkt de 
voorbijgaande jaren minder valide te zijn geweest. Kantoorhoudende bedrijven en 

beleggers hebben, gezien de explosieve groei, vaak voor andere dan centrum-locaties 
gekozen. Afgezien van concentratie en sub-urbanisatie heeft deze ontwikkeling oak te 
maken met een voortschrijdende rationalisatie van onze sociale en economische 

maatschappij. Hoewel Gattman daarmee nag geen ongelijk krijgt, moet wel 
geconcludeerd warden dat rationele factoren als bijvoorbeeld huurprijs en 

bereikbaarheid sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kantorenlocaties. Of 
anders gezegd: door economische en maatschappelijke ontwikkelingen werden de 
emotionele factoren vaker ondergeschikt bevonden aan rationele economische 
argumenten. 

Concentratie-, sub-urbanisatie- en rationalisatie-processen hebben integraal geleid tot 

het ontstaan van kantorenlocaties. Met name het gebrek aan geschikte ruimte in de 
binnensteden heeft tot het creeren van werklocaties buiten stadscentra geleid. Men 
wilde en kon de explosieve groei van kantoren niet meer in de als maar drukker 

wordende binnenstad verwerken. Zo ontstond eind jaren zeventig bijvoorbeeld een 
maatschappelijke weerstand tegen de "verkantorisering" en dus de plannen voor 
(hoge) kantoorgebouwen in het centrum gebied van Rotterdam (Ontwikkelingsbedrijf 

Rotterdam, 1995)8 Een aversie die in die tijd in veel Nederlandse steden leefde. Zowel 
pull- als push-factoren zijn werkzaam geweest in het ontstaan van de 
gesubcentraliseerde kantorengroei. 

2.3 CLASSIFICATIE KANTORENLOCATIES 
Het relatief fijnmazige net van kantorenlocaties in Nederland heeft een uniform 
karakter waardoor het aantal classificatie-mogelijkheden beperkt zijn. In het kader van 
deze rapportage kunnen slechts de planologische en de hierarchische structuur een rol 

spelen. 

2.3.1 Planologische classificatie 
De omgeschreven ontstaansgeschiedenis heeft een veelvoud aan diverse geografisch 
gelegen kantorenlocaties opgeleverd. In de fijnste gradatie zijn hierbij de volgende 
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typologieen voor kantorenlocaties te onderscheiden: 

• Centrumlocatie 
• Openbaar vervoer- en snelweglocatie 

• Snelweglocatie 
• Openbaar vervoerlocatie 

• Knooppuntiocatie 
• Havenlocatie 
• Perifere locatie 

• Overige locaties 

In het kader van onderhavig thema lijkt een planologische classificatie naar het model 
van de concentrische zones functioneler. De drie te onderscheiden relevante 
categorien zijn derhalve: 

• Centrale kantorenlocatie, 

• Decentrale kantoordistricten 
• Perifere kantorenlocatie 

Centrale kantorenlocaties 
"Central Business Districts" zijn centrale kantorenlocaties in hartje stad, daar waar het 
brandpunt van het economische en sociaal-culturele leven en het punt waar 
transportlijnen samenkomen (Mik, 1977)5

• De directe omgeving van dit type kenmerkt 

zich door een hoge verdichting van commerciele, bestuurlijke, sociaal-culturele, en 
recreatieve activiteiten. Centraal gelegen kantorenlocaties moeten in het kader van het 
mobiliteitsprofiel warden ingedeeld bij de type A-locaties. Centraal gelegen 
kantorenlocaties hebben daarom de volgende kenmerken: 

• Gelegen in grootstedelijke centra 
• Weinig parkeermogelijkheden 
• Nabij openbaar-vervoerknooppunt 
• Goede openbaar-vervoerverbindingen 

• Hoge bebouwingsdichtheden 
• Aantrekkelijke werk- en verblijfsomgeving 

• Gedifferentieerd kantorenaanbod 

Deze kantorenlocaties komen in een pure vorm slechts sporadisch voor en 
manifesteren zich dikwijls als kantorenboulevards. Suburbanisatie en 
rationalisatieprocessen hebben ertoe geleid dat het overgrote merendeel van 
kantorenlocaties decentraal en perifeer gelegen zijn . 

Decentrale kantorenlocaties 
De directe omgeving van decentrale kantorenlocaties kenmerkt zich door een tamelijk 
mono-functioneel karakter. De ruimtelijke, functionele, facilitaire en sociale variatie is 
het gevolg van de ligging op de grens van historisch en planmatig ontwikkelde 
decentrale stadsdelen. Door de veelal planmatige dan wel mono-functionele opbouw 
van decentrale stadsdelen kunnen de "kunstmatige" kantorenlocaties minder 

maatschappelijke en economische dynamiek aan de omgeving onttrekken. In het kader 
van de ABC-typering hebben deze locaties meestal een B-status . Hiervoor staan de 
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volgende kenmerken: 

• Gelegen aan de rand van centraal-stedelijke gebieden 
• Nabij voorstadhaltes van de Nederlandse Spoorwegen 
• Ligging nabij snelweg en/of regionale hoofdweg 
• Beperking parkeerfaciliteiten voor lang-parkeerders 

• Weinig gedifferentieerd kantorenaanbod 

Door de ligging nabij grate verkeersaders van en naar het stadscentrum is sprake van 

een goede bereikbaarheid met zowel auto als openbaar vervoer. De 'match' tussen 
een redelijke stedelijke dynamiek en bereikbaarheid maakt dat veel Nederlandse 
kantorenlocaties inderdaad op decentrale posities zijn gerealiseerd. 

Perifere kantorenlocaties 
Perifere kantorenlocaties en hun omgeving kennen een relatief lage bebouwingsgraad. 

Meestal heeft de perifere kantorenlocatie een parkachtige "setting" en een in 

verhouding tot de binnenstedelijke gebieden, lage bouwhoogte. De ligging nabij grate 
toegangswegen garandeert een goede bereikbaarheid per auto. Bezien vanuit het 
oogpunt van bereikbaarheidsprofielen warden deze locaties doorgaans als klasse C 

aangeduid. Hiervoor geldt immers: 

• Gelegen in of aan de rand van stedelijke gebieden 

• Geen eisen met betrekking tot openbaar vervoer 

• Zeer goede bereikbaarheid over de weg 

• Voldoende parkeerfaciliteiten 
• Nauwelijks gedifferentieerd kantorenaanbod 

Perifere kantorenlocaties zijn vooral interessant voor bedrijven met veel ambulante 
diensten, die nauwelijks behoefte hebben aan prestigieuze uitstraling en verder geen 

waarde hechten aan de directe nabijheid van stedelijke dynamiek. De in deze locaties 
gehuisveste organisaties kenmerken zich door een vooral rationele benadering van het 
huisvestingsproces. 

2.3.2 Functionele classificatie 
Kantorenlocaties in Nederlandse steden kennen vrijwel geen structureel functionele 

classificatie, zoals die in bijvoorbeeld Duitse, Belgische of Franse steden vaak 
herkenbaar is. Het verzorgingsgebied van de Nederlandse kantorenlocaties is meestal 
een mix van nationaal en regionaal, terwijl een klein maar relevant aantal 
kantorenlocaties internationale bedrijven huisvesten. De functionele homogeniteit 
vindt zijn weerslag in een vrijwel uniform aanbod van kantoren en locaties. 

Internationale ondernemingen zijn vooral in de Randstad gehuisvest, maar zijn binnen 
dit gebied zeer verspreid aanwezig. De functionele diversiteit die kantorenlocaties 
zouden moeten hebben, is amper herleidbaar in huurprijs en imago. Voor een gezonde 

kantorenmarkt zijn dit echter essentiele elementen. Nederland zou derhalve moeten 
beschikken over een duidelijke, functionele gradatie van kantorenlocaties. Desondanks 

zijn de volgende functionele classificaties te onderscheiden: 
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• lnternationaal georienteerde kantorenlocaties 
• Nationaal georienteerde kantorenlocaties 
• Regionaal georienteerde kantorenlocaties 

lnternationaal georiiinteerde kantorenlocaties 
Dit zijn kantorenlocaties met een uitstekend imago en waar bedrijven gehuisvest zijn 
met overwegend internationale bekendheid dan wel een grensoverschrijdend 
marktgebied. Huurders/gebruikers die een uitstekende locatie, eerste klas kantoren en 
woningen en optimale faciliteiten en voorzieningen willen, moeten in deze 
kantorenlocaties huisvesting vinden. De hoge grondprijzen zijn het gevolg van de 
stedebouwkundige visie welke in hoge mate wordt aangestuurd door de geplande 
opbrengst. Nederland kent dit soort locaties echter amper, vanwege de geringe 
ornvang van de Randstad, de goede bereikbaarheid van alle locaties en het uniforme 

kwaliteitsniveau. 

Nationaal georiiinteerde kantorenlocaties 
De "nationale kantorenlocaties" zijn bestemd voor bedrijven die gericht zijn op de 
nationale markt en komen vrijwel uitsluitend in de Randstad voor. De meeste 
grootschalige kantorenlocaties bevinden zich in dit segment en hebben een niveau en 
uitstraling dat voor Nederlandse begrippen goed is. Het huurprijs-niveau ligt derhalve 
op een normaal, acceptabel niveau doch veel meerwaarde stralen deze plangebieden 
zelden uit. Vrijwel alle in paragraaf 2.1 genoemde kantorenlocaties vallen onder deze 

categorie. 

Regionaal georiiinteerde kantoren/ocaties 
De kantorenlocaties van regionale betekenis zijn bebouwd met relatief kleinschalige 
kantorenvilla's waardoor ze een lage sky-line hebben. De "setting" is doorgaans 
parkachtig c.q. ruirn maar uiterst degelijk qua uitstraling. De huurprijs is gunstig ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. Nederland heeft veel van deze plangebieden, 
doch veel ervan zijn gaande de exploitatie vermengd met functies die normaliter op 

bedrijfsterreinen thuishoren. 

2.4 WAARDERING KANTORENLOCATIES 
Kantorenlocaties hebben een aanzienlijk marktaandeel verworven . Deze kwantitatieve 
constatering hangt direct samen met een kwalitatief vraagstuk. Hiermee werpt zich de 
vraag op hoe decentrale en perifere kantorenlocaties in kwalitatief opzicht gemiddeld 

scoren. 

W. Duyvis en J. Reedijk definieren kwaliteit als de mate waarin het geheel van 

eigenschappen van een produkt of dienst voldoet aan de eisen en verwachtingen van 
de klant en de omgeving (1993) 9

• Het produkt heeft dus op zich geen kwaliteit, het is 
het oordeel van gebruikers dat de kwaliteit bepaalt (Smeets, 1995) 10

• Ondanks de 
sterk emotionele factor in de kwaliteitbepaling, is het voor complexe produkten 
noodzakelijk om op structurele wijze een waarderingsoordeel te creeren. Diverse items 
kunnen warden onderscheiden waaraan een kwaliteitsoordeel kan warden gegeven. 
Hoewel er andere accenten liggen, kunnen de door Kok (1995) 11 toegepaste waarde
categorieen voor winkelcentra oak voor kantorenlocaties warden gebruikt. In het 
waarderingsproces kan men derhalve de volgende waarde-typen onderscheiden : 
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• Belevingswaarde 
• Gebruikswaarde 
• Toekomstwaarde 

Het totaalbeeld zal voor beleggers en huurders/gebruikers een oordeel van de 
beleggings- respectievelijk huisvestingswaarde geven. Daar waar concurrerend aanbod 
met de vraag in aanraking komt, ontstaat een markt en dus kan men in dit opzicht 
over een marktwaarde spreken. Omdat de huidige marktverhoudingen impliceren dat 
alleen goed gewaardeerde kantorenlocaties een hoge beleggings-waarde kunnen 
opleveren, is het de perceptie van huurders/gebruikers die de beleggingswaarde 
bepaalt. Een optimale en structurele goede huisvestings-waardering is voor beleggers 
van belang om de kantorenlocaties van een voldoende werfkracht te kunnen (blijven) 
voorzien. 

2.4.1 Belevingswaarde 
Emotionele beweegredenen blijven een belangrijke, niet te onderschatten rol in de 

kantorenmarkt spelen . Deze zachte, niet kwantificeerbare en dus subjectieve factoren 
leggen een belangrijk gewicht in de schaal 12

• Hoewel de economische en rationele 
waardering belangrijk zijn, is er heden ten dage geen sprake meer van een 
verschuiving van emotionele naar rationele waardering. Het gaat immers, zo heeft 
men uit het verleden geleerd, niet alleen om de harde elementen maar oak om de 
zachtere zaken als leefbaarheid, veiligheid, mooi of lelijk. 

Met betrekking tot de belevingswaarde van kantorenlocaties spelen vele factoren een 
rol. Aspecten die in relatie tot de belevingswaarde van kantorenlocaties van belang 
warden geacht, zijn: 

• Cultuur 
• Uitstraling 
• Ruimtelijke samenhang 

• Netheid 
• Veiligheid 
• Imago 

Cultuur 
Hoewel er bij de ontwikkeling van kantorenlocaties dikwijls is uitgegaan van de 
gedachte dynamische kantorengebieden te creeren, heeft juist het tegengestelde 
plaatsgevonden. De heersende cultuur in kantorenlocaties is overwegend te typeren 
als steriel en statisch. De mono-cultuur nodigt nauwelijks uit om zonder directe 
zakelijke redenen in het gebied te vertoeven. Ook het personeel dat dagelijks in zo'n 
omgeving moet verblijven, typeert decentrale en perifere kantorenlocaties dikwijls als· 
onprettig, onbehaaglijk en onaantrekkelijk. Een veel gehoord argument hiervoor is het 
ontbreken van een attractief (historisch gegroeid) economisch en 
sociaal/maatschappelijk centrum. In bedrijfskundig opzicht kan de concentratie van 
kantoren echter juist stimulerend werken, omdat het kan leiden tot een spin-off 
klimaat. Hoewel deze benadering een rationele grondslag heeft, wordt de waardering 
van de cohesie-gedachte veelal op emotionele basis genomen. 

10 



Kantorencer,trum manaqement 

Uitstralfng 
De uitstra!ing van huisvestingsobjecten en locatie is een be!angrijk emotioneel 
waarderings-item. Bedrijven trachten hun "unieke" imago te versterken door een 
overeenkornstige uitstraling van gebouw en locatie te vinden. De uitstraling van een 
kantorenlocatie is in dit opzicht een belangrijk kwaliteitsaspect. 

Opvallend is des te meer dat de onderhavige plangebieden een monotone 
verschijningsvorm hebben, waardoor zij zich slechts in detail van elkaar laten 
onderscheiden. Kantorenlocaties warden door de ge"interviewden in emotioneel 
opzicht weinig attractieve huisvestingslocaties bevonden. De uitstraling is weinig 
aanstekelijk omdat er zelden een gebalanceerd doch spannend evenwicht bestaat 
tussen diverse bouwvormen, -hoogten, -volumen en -materialen. De plangebieden 
hebben hierdoor geen overtuigende uitstraling. De kantorenlocaties zijn, onder invloed 
van trendmatige architectuur en besparing van ontwikkelingskosten, eentonig 
vormgegeven. Een gering gebruik van aantrekkelijke en duurzame stijl-varianten is 
waaraan diverse kantorenlocaties lijden. De typische, tijdgebonden jaren '80-
architectuur {Amsterdam Zuicloost omgeving Hogehi!weg bijvoorbeeld} speelt veel 
kantorenlocaties nu parten. 

~:• -? « < , ~~" • _ __,.,.;,.., ~ ~ , 

, --'-_ ...... - , , 

... ---T 
__ .. --,-----; I 

A1n~ierd.;iril Zuidocst 

Als tegenhanger van de monotone uitstraling zijn ook gevallen bekend alwaar de 
architectuur te veel vrijheid heeft gekregen en de levendigheid chaos is geworden. De 
historische en waardeverhogende uitstraling, die uitgaat van een juiste mix tussen 
monurnentaal en modern, ontbreekt eenduidig in kantorenlocaties, Procedure-, functie
' stijl- en tijdsfactoren zijn debet aan de geringe uitstraling die kantorenlocaties 
overwegend kunnen genereren. 

Ruimtelijke samenhang 
De ruimtelijke samenhang vormt de perceptie van de ruimtelijke structuur van 
kantorenlocaties. Zowel gebled, functie, vormgeving en infrastructuur zijn bindende 
factoren die de ruimtelijke samenhang van een kantorenlocatie vormen. Met name de 
uitstraling die uitgaat van het mono-functionele karakter en die afsteekt tegen haar 
omgeving, geeft de ruimtelijke sarnenhang inhoud. Kantorenlocaties vormen hierdoor 
een fysiek "afgebakend" gebied. Afgezien van de samenhang ten gevolge van de 
extrinsieke werking, moet ook de intrinsieke ruirntelijke samenhang gestalte krijgen. 
De hoofdopzet is hiertoe in relatie tot overzichtelijkheid en compactheid bepalend. 
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Met name kantorenlocaties uit de jaren '90 kennen een grotere infrastructurele 
samenhang omdat projectontwikkelaars en gemeenten hebben geleerd, dat inrichting 
van de ruimte extra aandacht vereist. De ruimtelijke samenhang is derhalve vaak 
herkenbaar aan een typisch stratenpatroon, design-elementen als verlichting en 
straatmeubilair en centrumvorming. In de eerste generatie Nederlandse 
kantorenlocaties heeft men het belang van de ruimtelijke samenhang onderschat 
waardoor in dit opzicht enkele problemen herkenbaar zijn. Het ontbreken van een 
stedebouwkundige samenhang creeert een tijdgevoelige omgeving die vrijwel niet 
meer be'invloedbaar is. 

Omwille van een parkachtige "setting" en gespreide plaatsing van kantoren is dikwijls 
geen straatbeeld herkenbaar en warden de lokale zichtlijnen telkens doorbroken. Het 
ontbreken van boeiende "straatgevels" schaadt de overzichtelijkheid. In meer recent 
ontwikkelde kantorenlocaties, met een straatbeeld, is de orientatie eenvoudiger. Zodra 
de overzichtelijkheid van kantorenlocaties afhankelijk wordt van de interne 
bewegwijzering is de ruimtelijke samenhang onvoldoende. 

Netheid 
Properheid is een cruciaal aspect in de belevingswaarde. Bedrijven willen immers via 
een verzorgde huisvestingsaccomodatie hun identiteit als betrouwbaar en goed 
georganiseerde organisatie ondersteunen. De netheid van kantorenlocaties is evenals 
bij winkelcentra dan ook onmiskenbaar belangrijk. Vanwege het extensieve gebruik in 
sociaal/maatschappelijk opzicht is er normaliter relatief weinig vervuiling in 
kantorenlocaties traceerbaar. De lokale vervuiling is derhalve vooral afhankelijk van 
het proces waarbij de "natuurlijke", vervuilende elementen onderhoud noodzakelijk 
maken. Hiermee wordt hoofdzakelijk onderhoud van infrastructurele werken en 
groenvoorzieningen bedoeld. 

In kantorenlocaties voeren diverse partijen het onderhoud individueel uit. Dit levert 
helaas afstemmingsproblemen op, waardoor een uniform kwaliteits-niveau niet kan 
worden gerealiseerd. De ene maatschappij maait bijvoorbeeld het gras iedere week, de 
ander eens per maand. Differentiatie random kwaliteit, tijdstip en frequentie van de 
uitvoering veroorzaakt op langere termijn vaak een desolate kantorenlocatie. Met 
name braakliggende terreinen blijken vaak onder de maat te warden verzorgd, 
waardoor het buitengebied een slonzig karakter kan krijgen. Properheid van 
kantorenlocaties vraagt inzet van alle lokale partijen om het gebied proper te houden. 

Veiligheid 
Onbehaaglijkheid is een facet dat door veel ge·interviewden direct ter sprake werd 
gebracht bij de vraag naar zwakke aspecten van kantorenlocaties. Veiligheid is dan 
oak een belangrijk aspect voor bedrijven en hun medewerkers. Gebieden met een 
hoge criminaliteitsgraad zijn onaantrekkelijker vanwege de overlast die bedrijven, 
medewerkers en bezoekers ondervinden. Afgezien van de vraag of er nu wel of geen 
delicten plaatsvinden, feit is dat de bovenmenselijke maat van de plangebieden, het 
stratenpatroon en groenvoorzieningen dikwijls nadelig werkt op het veiligheidsgevoel. 
Het "negen tot vijf-klimaat" en het ontbreken van zichtbare, economische en sociale 
buiten-activiteiten draagt tot de veiligheidsproblematiek overdag bij. Oak 's avonds, 
als de plangebieden er verlaten bijliggen, kan veiligheid in het geding komen. 
Dientengevolge kunnen bedrijven in kantorenlocaties genoodzaakt zijn extra passieve 
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en actieve beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Imago 

Zowel beleggers als huurders vinden imago een zeer belangrijk aspect. Het is deels 
een resultante van alle belevingswaarden en deels een aspect dat actief be'invloed kan 
warden. Dit laatste wordt "image-building" genoemd. Het hangt nauw samen met 
(naams-)bekendheid en komt al gauw tot uitdrukking in het prijs/kwaliteits-niveau. 
Feiten, gevoelens, gebruiken, attitudes, en percepties en dergelijke en de associaties 
van een persoon of groep hiermee, resulteren in het uiteindelijke imago 1 3

. Dit betekent 
dat imago, dat over een langere periode wordt gecreeerd, per individu kan verschillen 
en dater binnen bepaalde kaders een gedifferentieerd imago kan heersen. Het imago 
bepaalt in belangrijke mate de marktpositie. 

Over het imago van kantorenlocaties zijn beleggers, zo blijkt uit de interviews, 
overwegend sceptisch. Geen enkele ge·interviewde belegger heeft blijk gegeven van 
een uitstekend beleggers-imago van kantorenlocaties. Dit verschijnsel is te wijten aan 

de verhoogde risico's en tegenvallende directe en verwachte indirecte performance. 
Bij huurders ligt het imago van kantorenlocaties momenteel veel gedifferentieerder. De 
perceptie is hier vooral afhankelijk van branche en bedrijfsambitie waarbij vooral de 
visualisten, modalisten en ambulanten kantorenlocaties met een redelijk tot goed 
imago kwalificeren. Vaak speelt hierbij oak de bedrijfssamenstelling een belangrijke 
rol. Zo kan bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid leunen op het imago van de plaatselijk 
gehuisveste bedrijven met overwegend uitstekende "company-images". 

Promotie is een belangrijke factor voor "image-building". Het moet een zodanige steer 
hebben dat overeenkomt met het "corporate image" van (potentiele) gebruikers. 
Opvallend is dat ontplooide promotie-activiteiten veelal tijdelijk van karakter zijn. 
Gemeenten en projectontwikkelaars maken in de opstart-fase vaak gebruik van 
promotiemiddelen om het plangebied te promoten. Nadien, in de exploitatie-periode, 
versnipperen de promotie-activiteiten omdat de beherende partijen op dit vlak 
individueel actief zijn. Mede hierdoor vindt in veel kantorenlocaties een vervaging van 
het eerder gecreeerde imago plaats. In vergelijking tot de aanpak bij winkelcentra 
wordt er in de exploitatie-periode van kantorenlocaties slechts sporadisch aan 
duidelijke "image-building" gedaan. Het belang ervan wordt ingezien doch 
onvoldoende ge'implementeerd. 

2.4.2 Gebruikswaarde 
De beoordeling van de functionaliteit is gebaseerd op de gewenste bedrijfsvoering. De 
gebruikswaarde hangt samen met de functionele en fysieke waardering van de 
produkteigenschappen door (potentiele) huurders/gebruikers. Bij de gebruikswaarde 
dienen immers de wensen en eisen van de gebruikers centraal te staan. Relevante 
functionele aspecten, van belang zijnde in relatie tot de gebruikers, zijn: 

• Bereikbaarheid 

• Herkenbaarheid 

• Flexibiliteit 

• Voorzieningen 

• Techniek 
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Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid <vvordt bepaald door het gemak waarrnee kantorenlocaties te voet, 
per fiets, auto of openbaar vervoer bereikt kunnen worden en de kwantiteit van 
parkeervoorzieningen in het gebied. Bereikbaarheid per openbaar vervoer is normaliter 
op een "redetijk" tot "goed" niveau. Weliswaar zijn decentrale en perifere 
kantorenlocaties niet aan de hoofdknooppunten van de spoon.vegan en buslijnen 
gelegen, doch er zijn doorgaans frequente verbindingen per trein, tram, metro of bus 
voorhanden. Intern is het probleem van de bereikbaarheid per openbaar vervoer soms 
wel aan de orde. Eenmaal bij een kantorenlocatie aangekomen, blijkt dit terrein vaak 
zo groot dat de loopafstanden onprettig worden. 

Voordeel van het mono-functionele karakter van kantorenlocaties is, dat er norrnaliter 
geen parkeerruimte ver!oren gaat aan diverse publieke functies. Ondanks deze "winst" 
is het strenge parkeerbeleid waarmee de overheid tracht de attitude van werknemers 
te wijzigen, ge!et op het tekort aan parkeerplaatsen, een doorn in het oog van veel 
bedrijven in kantoren!ocaties. Met name dienstverlenende bedrijven die afhankelljk 
blijven van de auto verwijten de overheid dat zij te weinig rekening houdt met de 
produktiefactor mobiliteit14

. De intentie van de overheid om te zorgen voor 
hoogwaardiger openbaar vervoer wordt door veel bedrijven weinig waardevol 
bevonden. Ondanks deze kritische noot dient de bereikbaarheid van de meeste 
kantorenlocaties zonder meer als een sterk punt te warden aangerekend. 

Herkenhaarheid 
Herkenbaarheid heeft voor gehuisveste organisaties een tunctionele waarde. Een 
gunstige positionering ten opzicht van drukke verkeersaders (wegen, spoorwegen 
en/of voetpaden) geeft de moge!ijkheid om de aanwezigheid van bedrijven in de 
omgeving te kunnen benadrukken. In dit opzicht is de herkenbaarheid van een 
kantorenlocatie van belang. De REN-Norm 15 drukt de herkenbaarheid uit in het aantal 
passanten per minuut, echter dat staat niet voor de mate waarin het beeld herkenbaar 
is bij de passanten. Juist dit vormt een belangrijke bijdrage om een goede 
communicatie inzake "corporate communication" tot stand te kunnen brengen. 

Kantorenlocaties scoren op dit gebied veelal hoog door de situering langs belangrijke 
verkeersaders . Echter door de geconcentreerde bebouwing van kantoren lukt het de 
centraal gelegen bedrijven vaak niet om individueel van de herkenbaarheid op locatie
niveau te profiteren. De geconcentreerde en vaak verspringende positionering van de 
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kantoren beperkt de effectieve herkenbaarheid voor bedrijven in veel kantorenlocaties. 
Tevens spelen de gehanteerde chaotische en dikwijls monotone archictectuurstijlen, 
waardoor individuele kantoren in hun omgeving niet kunnen opvallen, een rol. Hoewel 
de herkenbaarheid van de plangebieden relatief hoog ligt, valt deze op bedrijfsniveau 
vaak tegen. 

F/exibiliteit 
Flexibiliteit is een belangrijk punt van aandacht voor bedrijven. Economische 
conjunctuur, groei, inkrimping, reorganisaties en technische vernieuwingen hebben in 
toenemende mate invloed op de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte. Er 
ontstaat een grotere vraag naar op individuele behoeften toegesneden huisvesting. 
Naast organisatorische, hebben ook fysieke kaders een grate impact op het 
implementeren van de gewenste flexibiliteit. 

Hoewel het beter is flexibiliteit binnen een complex op te vangen, is de ruime voorraad 
kantoorruimte in direct omliggende kantoren (in de huidige markt) meestal een 
garantie voor lokale huisvestings-flexibiliteit. Tevens hebben kantorenlocaties in 
tegenstelling tot de binnensteden meestal nog voldoende bouwpercelen ter uitbreiding 
beschikbaar. De huisvestings-flexibiliteit in kantorenlocaties kan als een pluspunt 
warden gezien. In organisatorisch opzicht is de flexibiliteit op plangebied-niveau 
problematischer. De onderlinge concurrentiestrijd en behoudende instelling verhindert 
een effectieve lokale huisvestings-flexibiliteit. Dit is te betreuren omdat juist dit aspect 
voor zowel beleggers maar zeker voor huurders voordelen zou kunnen bieden. 
Geconcludeerd moet worden dat de flexibiliteit in kantorenlocaties net zo 
problematisch is als in overige huisvestingslocaties. 

Voorzieningen 
Haast identiek aan kantorenlocaties is dat er nauwelijks bedrijfskundige en 
sociaal/maatschappelijke voorzieningen in aanwezig zijn. Het is een gevolg van de 
mono-culturele opzet, die gemeenten en projectontwikkelaars hebben gecreeerd op 
basis van een destijds nieuw projectontwikkelings-concept. Er is onvoldoende 
nagedacht over de ontwikkeling van complete bedrijfshuisvestings-concepten die voor 
bedrijven effectieve meerwaarde kunnen bieden. Te zeer hebben de korte termijn 
belangen van de initiatiefnemers in deze een stempel gedrukt op de ontwikkeling van 
kantorenlocaties. Tevens heeft hierin uiteraard de onbekendheid met het vakgebied 
vastgoedbeheer een rol gespeeld. Zowel in bedrijfskundige als in personele zin moet 
nu warden geconstateerd dat het met voorzieningen karig gesteld is. In toenemende 
mate, zo bevestigen ge'interviewden, blijkt dit verstikkend te werken. Organisaties 
willen immers steeds meer omgeven zijn van diverse professionele facilitaire diensten, 
die zij in kantorenlocaties helaas moeten ontberen. 

Los van regelgeving die in Europese context wordt opgesteld, is het aanbieden van 
goede arbeidsomstandigheden op termijn van groat belang 16

• Het gebrek aan 
sociaal/maatschappelijke voorzieningen in kantorenlocaties blijkt voor personeel steeds 
zwaarder te wegen. Het op individuele basis implementeren van deze voorzieningen is 
voor bedrijven, enkele zeer grate concerns daargelaten, niet uitvoerbaar. Opgepast 
moet worden dat dit gebrek aan sociaal/maatschappelijke faciliteiten geen bedreiging 
gaat warden voor het voortbestaan van kantorenlocaties. 
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Vreemd genoeg zijn er slechts weinig kantorenlocaties waar op bedrijfskundig gebied 

een interessant facilitair aanbod kan warden geboden. Oak dit zal waarschijnlijk een 

groeiend probleem warden omdat steeds meer bedrijven omgeven willen zijn van 
facilitaire, bedrijfsmatige voorzieningen. In die gevallen dat er wel bedrijfskundige 
faciliteiten zijn aangeboden in kantorenlocaties, zijn deze dikwijls zo specifiek 
vormgegeven dat ze na enige tijd amper meer markt-comform konden warden 

aangeboden of 0berhaubt niet paste binnen de cultuur van de Nederlandse situatie. Zo 
heeft bijvoorbeeld "Teleport" te Amsterdam ingespeeld op telematica-voorzieningen 
voor bedrijven, terwijl de landelijke voorziening op dit terrein voor vrijwel alle bedrijven 
toereikend zijn. Helaas ontbreekt het in vrijwel alle kantorenlocaties aan een centraal 
aangeboden facilitair basis-pakket. Het algemeen voorzieningen-niveau is, zeker in de 
toekomst verre van toereikend. 

Techniek 
De toepassingsvelden die door technische innovatie ontstaan, zijn haast onbegrensd. 
Bedrijven warden in toenemende mate afhankelijk van techniek, daar ze onmogelijk 

achter kunnen blijven op de pijlsnelle acceptatie van innovatieve, technische 
systemen. De concentratie van kantoren biedt in dit opzicht in principe de optie op 
locatie-niveau collectief technische systemen te implementeren. High-tech business
parks zijn in dit licht het resultaat van eerder vermeende succesvolle concepten. Het 
blijkt echter dat dit concept weinig aanslaat, daar Nederland standaard al is voorzien 
van dergelijke gelijkwaardige openbare technische voorzieningen. In Oost-Europa ligt 

deze situatie anders. De ervaring heeft geleerd dat gebouwen met hoogwaardige 
telecommunicatie nauwelijks te verhuren zijn 14. Nederland is het land er niet naar. 

Proximiteit 
Onmiskenbaar is proximiteit van betekenis. Lokale samenstelling van bedrijven naar 

branche, omvang en imago bepalen mede de aantrekkingskracht in kantorenlocaties. 
Tevens spelen (potentiele) lokale relaties of conflicten tussen bedrijven een rol in het 
lokale huisvestingsproces. De proximiteit van bedrijven binnen plangebieden kunnen 
een aantrekkende of afstotende werking hebben (zie paragraaf 2.2). lndien bedrijven 
in een gelijke dan wel aanvullende bedrijfstak zich dicht bij elkaar vestigen, kunnen 
daaruit synergetische effecten verkregen warden. Dit is in het verleden waargenomen 
in Amsterdam Zuidoost alwaar met name de automatiseringsbranche in grate getallen 
huisvesting vond. Ook in Rotterdam Brainpark heeft de magneet-functie aanvankelijk 
gewerkt door vestiging van universitair gerelateerde organisaties. Dit is bundeling van 
bedrijfshuisvesting op basis van gemeenschappelijk belang van de gebruikers 16

. 

2 .4.3 Toekomstwaarde 
Behalve belevings- en gebruikswaarde speelt oak de dimensie "tijd" een rol. lmmers 
de belevings- en functionele waarden zijn momentopnamen. Een kantorenlocatie moet 
dusdanig zijn dat het gedurende een lange periode (renderend/functioneel) mee kan en 
aangepast kan warden aan veranderende moderne eisen . De toekomstwaarde bepaalt 
in sterke mate de levens-cyclus van kantorenlocaties en is derhalve onmiskenbaar 
belangrijk voor gebruiker en eigenaar . 

• Aanpasbaarheid 
• Uitbreidbaarheid 
• Duurzaamheid 
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Aanpasbaarheid 
De mono-functionele invulling en starre bestemmingsplannen van gemeenten 

belemmeren het aanpassen van de functionele invulling van kantoren(locaties) danig. 
De ligging, de gebouwen en de afwezigheid van diverse sociaal/maatschappelijke 

facititeiten maakt aanpassing op nieuwe marktonwikkelingen en/of toewijzing van 
afwijkende functies, zodra een kantoor als kantoor economisch verouderd is, zeer 
moeilijk. De beperkingen warden hierbij niet zo zeer door fysieke kenmerken gevormd 
maar eerder door organisatorische starheid. Met name de gemeente blijkt de 
bestemmingsplannen dikwijls zo strak te hebben geformuleerd dat werkelijk geen 

andere dan de kantorenfunctie mogelijk blijkt. Kortom het aantal alternatieve 
aanwendingsmogelijkheden en de aanpasbaarheid in kantorenlocaties is dikwijls 

miniem en zeker onvoldoende. 

Uitbreidbaarheid 
Reeds eerder is gesproken over de huisvestings-flexibiliteit die kantorenlocaties 
kunnen bieden. Dach in het kader van uitbreidbaarheid is sprake van een serieus 

probleem. De zorgwekkende structurele leegstand in sommige kantorenlocaties lijkt 
nooit te warden opgelost door de dreigende bouwdrang van projectontwikkelaars en 
gemeenten en de in overmaat aanwezige, braakliggende bouwgronden binnen 
bestaande kantorenlocaties. Het continue gevaar dat uitgaat van uitbreiding in de zin 

van "meer van het zelfde" is ongunstig voor de marktstabiliteit. Het creeert een 
gevaar voor een (lokale) doorstroom-markt waarbij huurders van oudere naar nieuwe 

panden verhuizen en de verlaten kantoren structureel leeg komen te staan. Dit 
probleem blijkt zich in het verleden reeds diverse malen te hebben voorgedaan . Deze 
situatie biedt op plangebied-niveau meer bedreigingen dan voordelen. Een acceptabele 
toekomstwaarde van objecten in uitbreidbare kantorenlocaties staat daarmee onder 

druk. 

Duurzaamheid 
De duurzaamheid van kantorenlocaties is initieel afhankelijk van een duurzaam 
conceptplan. Kantorenlocaties zijn primair ontwikkeld om de binnensteden te ontlasten 

en bedrijven een relatief goede bereikbaarheid te kunnen blijven bieden. Hoewel deze 
argumentatie een duurzaam karakter kent, heeft men de mogelijkheden voor een 
economisch duurzame toekomst danig beperkt. De tijddimensie is in de 
ontwikkelingsfase onvoldoende betrokken. De mono-cultuur en de 
bestemmingsplannen van gemeenten belemmeren veelal het implementeren van 

andere functies dan kantoren. 

Bekend is dat de economische levensduur van kantoren sneller verloopt dan de 
technische levensduur. De geconcentreerde bouw van kantoren in een relatief kart 
tijdsbestek impliceert dat de economische veroudering in kantorenlocaties oak 
geconcentreerd zal plaatsvinden . De monotone of chaotische maar tevens 
overwegend tijdgebonden architectuur-stijlen dragen tot dit risico bij. Het vormt op 
termijn een reeel gevaar voor kantorenlocaties. De correlatie tussen de lokale kantoren 
kan bij de huidige individuele beheermethodiek mijns inziens betrekkelijk eenvoudig tot 

lokale verschraling leiden. 

In milieutechnisch opzicht is de duurzaamheid vooral afhankelijk van het 
mobiliteitsvraagstuk. Blijven kantorenlocaties langs de snelweg, onder druk van het 
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mobiliteitsbeleid en diverse technologische ontwikkelingen, aantrekkelijk of zal de 
vraag hierna afnemen. Zoals Twijnstra en Gudde in het tv-programma "Nova" 
(december 1995) laat weten, is volgens een onderzoek aangetoond dat de leegloop 

van snelweglocaties reeds merkbaar is. Als deze trend doorzet, ontstaan er serieuze 
problemen voor beleggers in deze plangebieden omdat alternatieve 

aanwendingsmogelijkheden op deze locaties en objecten nihil zijn. 

Ook tijdens de interview-ronde bleek dat sommige beleggers dit 'doom'-beeld voor 

ogen staat. Hun toekomstverwachtingen voor decentrale en perifere kantorenlocaties 
zijn overwegend sceptisch. De continue veranderende vraag maakt de statische 

kantorenlocaties gevoelig voor deze dynamiek. lets dat in multi-functionele gebieden 
makkelijker wordt opgevangen. Waakzaamheid lijkt dus geboden in mono-functionele 
plangebieden. 

2.5 MARKT KANTORENLOCATIES 
Vrijwel elke middelgrote tot grote stad heeft nu een of meerdere kantorenlocaties 

binnen haar gemeentegrenzen. De Rijksplanologische Dienst (1994)2 telt op 
Nederlands grondgebied maar liefst 437 kantorenlocaties van minimaal 10.000 m2 

BV0. Weliswaar zijn kantorenlocaties met deze minimale omvang niet waar dit verslag 
zich direct op richt, doch het geeft een impressie welke vlucht de ontwikkeling van 
kantorenlocaties heeft genomen. Deze expansiemarkt, die als gevolg van een 

enthousiaste en opportunistische houding heeft plaatsgevonden, heeft er toe geleid 
dat het aanbod de vraag nu structureel overtreft. 
Een aanzienlijk aantal van de 437 kantorenlocaties heeft noodzakelijkerwijs invulling 
gekregen van functies die feitelijk op bedrijfsterreinen thuishoren. Naast het feit dat 
maar liefst 379 van de 437 geregistreerde kantorenlocaties in 1994 nag ruimschoots 
bouwgrond voor uitbreiding ter beschikking hadden, staat bovendien nag een 

substantieel deel van de gebouwde kantoren in deze gebieden structureel leeg. De 

blijvende mogelijkheid tot uitbreiding van het volume in veel kantoorlocaties blijft een 
"gezonde" vastgoedmarkt in kantorenlocaties enigszins onderdrukken. Het merendeel 

van de kantorenlocaties heeft als gevolg hiervan een matig huurprijsniveau. 

Tevens kennen de kantorenlocaties een relatief smalle huurprijzen-bandbreedte. 
Enerzijds ligt hieraan de geringe kwaliteitsdiversiteit binnen kantorenlocaties ten 

grondslag, anderszijds ook de nivellerende werking die van de compacte lokale 
marktwerking uitgaat. Beleggers zijn in kantorenlocaties meer gebonden aan de prijzen 
die (concurrent) beleggers lokaal rekenen dan in meer multi-fucntionele omgevingen. 

Uitschieters naar boven of naar beneden zijn derhalve niet waarneembaar. Tevens 
zorgt de geringe binding van de kritischer wordende huurders voor een huurgradient 
met een zeer flauw verloop. Het feit dat de leegstandproblematiek thans enigszins lijkt 
af te nemen, wil niet zeggen dat de situatie, op termijn verbetert. Volgens het rapport 
"Toekomst van de kantorenmarkt 1994-2015" zal de leegstand immers oak rond de 
eeuwwisseling in Nederland nag tussen de 10 a 15% bedragen. 

Het feit dat vanuit de vastgoedsector de aandacht voor grootschalige, multi
functionele ontwikkelingen in en random stations in binnensteden een proces is van 
pieken en dalen, geeft aan dat de keuze voor binnenstad, decentraal of perifeer geen 
kwestie van "ja" of "nee" is. De vraag ontwikkelt zich te divers om met stelling te 
kunnen zeggen welke locaties, gebruikers in de toekomst zullen gaan aanspreken. 
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2.5.1 Herorientatie beleggen 
Meer dan ooit bestaat bij beleggers de neiging zich tot de werkelijke kernactiviteiten te 
beperken. Middels uitbesteding van steeds meer beheerwerkzaamheden of het op 
afstand plaatsen van interne vastgoedafdelingen, wordt er een scheiding aangebracht 
tussen zuivere beleggingsfuncties en de beheerfuncties. Beide soorten functies 
kunnen hierdoor efficienter en beter opereren, waardoor de overhead-kosten zullen 
dalen en er een betere know-how ontstaat. Volgens Van der Jagt-Buitink (1993) 17 

verdwijnen hierdoor veel dubbele functies bij beleggers en vastgoedmanagement 

organisaties. 

Beleggers gaan zich steeds meer beperken tot financiele rekentechnieken, terwijl ze 
het tactische beheer delegeren aan zogenaamde property portfolio managers. Deze 
zijn tactisch verantwoordelijk voor een deel van de totale vastgoedportefeuille welke 
in onafhankelijke categorale en/of geografische gebonden portfolioeenheden is 
verdeeld. Het noodzakelijke pro-actieve hands-on management kan hierdoor beter 
warden uitgevoerd. Na een turbulente periode waarin acquisitie van nieuwe kantoren 
alle aandacht eiste, groeit nu het besef dat optimalisatie van de voorraad minstens zo 
belangrijk is. Omdat de vastgoedmarkt een voorraadmarkt is geworden, zal zowel in 
de steer van beheren als dispositie meer aandacht kunnen warden verwacht. 

2.5.2 Kritischer huren 
Het grote aanbod heeft geleid tot een vragersmarkt waarin huurders wijzer en 
kritischer zijn geworden. Het besef dat vastgoed een produktiemiddel is dat door zijn 
voorkomen grate invloed heeft op de prestatie van het bedrijf, zal ook in de komende 
jaren nag verder toenemen. Vanwege de inflexibiliteit van huisvesting temidden van 
een dynamischer wordende omgeving is een juiste afstemming tussen het 
huisvestings- en ondernemingsbeleid van steeds grater wordend belang. De huurder 
kent steeds minder binding met zijn huisvesting en zal van de aanbieders in 
toenemende mate flexibiliteit en maatwerk van zijn huisvesting verlangen. 
Dientengevolge zal huisvesting steeds meer een integrale vorm van produkt en 
diensten warden en als zodanig warden ingehuurd. 

Naast de bedrijfskundige aandacht voor huisvesting zal mede als gevolg van het 
toenemende besef dat personeel het meest kostbare produktiemiddel is, ook de 
sociaal/maatschappelijke aandacht van huisvesting toenemen . Bedrijven herwaarderen 
het "menselijke kapitaal" en word en geconfronteerd met ge"individualiseerde en meer 
eisende hoger opgeleide werknemers. De mens hecht immers steeds meer waarde aan 
comfort in zijn werkomgeving. 

2.5.3 Specialisatie beheren 
Vastgoedbeheerders zullen, anticiperend op de toekomstige wensen van zowel 
belegger als huurder, steeds weer nieuwe additionele diensten moeten ontwikkelen. 
Het aanbieden van een totaal dienstenpakket aan kantoorgebruikers, waarbij naast 
het leveren van kantoorruimte ook facilitaire voorzieningen in het leveringspakket 
warden opgenomen, zal een nieuwe markt voor beheerders blijken. Standaard 
beheerconcepten zullen steeds minder voorzien in de management behoefte, 
voortvloeiende uit de dynamische markt en de individuele, kritischer 
wordende prijs- en kwaliteitsbewuste beleggers en huurders. Uit deze spanning komen 
specialismen als bijvoorbeeld winkelcentrum management voort. Het is derhalve niet 
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uitgesloten dat oak ten aanzien van andere type vastgoed specialismen zullen 

ontstaan. 

Ronald Spinney (1995) 18 citerend "Vroeger was het vastgoed-adaqium locatie, locatie, 

locatie. Meer recent lag de nadruk op timing, timing, timing. Naar mijn mening gelden 
ze allebei nag, maar voor mij is het nu vooral service, service, service!". Het geeft aan 

dat niet het produkt maar de totale dienstverlening bepalend zal gaan warden. Naast 
verbreding van het marktpotentieel zullen oak specialisaties van vastgoedbeheer 
plaats gaan vinden. De markt schept voldoende niches waarop beheerders kunnen 
inspelen als mogelijkheid hun dienstverlening te verbeteren en hun meerwaarde te 

vergroten. 

2.6 STRUCTUUR KANTORENLOCATIES 
De wijze waarop kantorenlocaties functioneren is van vele factoren afhankelijk. Hierbij 

spelen zowel factoren uit de omgeving een rol als oak interne invloeden. Teneinde het 
functioneren van kantorenlocaties beter te kunnen begrijpen is ontleding van de ex- en 

interne niveaus en facetten van belang. 

2.6.1 In- en externe niveaus 
De attractiviteit en het functioneren van kantorenlocaties is afhankelijk van diverse in
en externe invloeden. De externe invloeden zijn echter zeer divers en kunnen in 

meerdere niveaus onderscheiden warden. 

• 

• 

Externe omgeving: 

lnterne omgeving: 

Mondiaal niveau 

Nationaal niveau 
Regionaal niveau 

Stedelijk niveau 
Stadsdeel niveau 
Plangebied niveau 

De externe omgeving wordt gedefinieerd als alle elementen buiten de grenzen van het 
plangebied, die relevant kunnen zijn voor het functioneren ervan 19

. Socia le, 
technologische, economische en politieke variabelen zijn met name in de grootschalige 
omgeving factoren die van belang zijn. Met betrekking tot de kleinschaliger externe 
omgeving spelen factoren als bijvoorbeeld concurrentie, klanten, leveranciers, 
overheden en media een rol. De interne omgeving wordt gevormd door het plangebied 

dat is opgebouvvd uit omgeving, produkten en diensten, en waarbinnen diverse 
interne partijen belang hebben. De interne omgeving is als totaal-produkt herkenbaar 
en probeert te midden van de directe en indirecte externe omgeving zo optimaal 
mogelijk te functioneren. 

Mondiaal niveau 
Door het aangebroken informatietijdperk is sprake van internationalisering waardoor, 

zoals Kenichi Ohmae het omschrijft, 'het concurrentieschap van vandaag zich uitstrekt 
tot de grenzen der aarde' ( 1993)20

. In Nederland is de internationale kantorenmarkt 

nag beperkt. Desondanks be"invloeden megatrends de nationale kantorenmarkt tot op 
het laagste niveau. Zowel de vragers- als aanbiedersmarkten zijn in toenemende mate 
afhankelijk van de internationale tendensen . 
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Nationaa/ niveau 
Ondanks de internationalisering zal door middel van nationale economische, politieke 
en sociale/maatschappelijke ontwikkelingen de nationale invloed op de kantorenmarkt 
aanzienlijk blijven. Omdat Nederland vrijwel geen internationale kantorenmarkt kent en 
het kwantitatieve marktgebied redelijk beperkt is, zullen de inheemse kenmerken van 
groat belang blijven. 

Regionaal niveau 
Hoewel Nederland een kleine kantorenmarkt kent, zijn er op regionaal niveau grate 
verschillen aan te merken die van invloed zijn op het functioneren van 
kantorenlocaties. Historische ontwikkeling, provinciaal beleid, infrastructurele 
kenmerken, regionale kantorenmarkt, economische binding, economisch draagvlak, 
arbeidsmarkt, bereikbaarheid, demografische ontwikkelingen en woon-differentiatie 
zijn hiertoe bijvoorbeeld van belang. Het vestigingsklimaat in de Randstad is nu 
eenmaal anders dan in de overige regio's van Nederland. Overigens is het regionaal 
niveau zo belangrijk omdat het sterk samenhangt met een "verantwoorde" woon

werkafstand. 

Stedelijk niveau 
De stad, als "indirecte" omgeving, be'invloedt de ontwikkeling van plaatselijke 
kantorenlocaties danig. Het stedelijk klimaat in economisch, sociaal/maatschappelijk 
en politiek opzicht is hiertoe van belang. Als het stedelijk klimaat gunstig is in de ogen 
van kantoorhoudende bedrijven, dan is dat voor plaatselijke kantorenlocaties een goed 
uitgangspunt. Ontwikkelt de stad zich in economisch en sociaal/maatschappelijk 
opzicht in negatieve richting, dan is dit merkbaar in de plaatselijke kantorenmarkt en 
dus zeker oak in kantorenlocaties. 

Stadsdee/ niveau 
Uiteraard heeft de externe maar aangrenzende omgeving een enorme impact op het 
exploitatietraject van kantorenlocaties. Deze "directe" omgeving vormt de 'aura' van 
het plangebied. De positie van kantorenlocaties kan bepaald warden door de mate 
waarin het overeenkomt of verschilt met zijn directe omgeving. Het gaat om die 
externe factoren welke direct samenhangen met de kwaliteitsaspecten als 
bereikbaarheid, veiligheid, imago en bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit van 
secundaire voorzieningen in de omgeving. 

Plangebied niveau 
Het plangebied-niveau is het feitelijke abstracte "produkt" waarop dit verslag 
betrekking heeft. Het is het totaal van geografisch deelgebied, kantoren en faciliteiten 
welke het plangebied met de universele functie "kantoren" vormen. Het gaat hier om 
de totale intrinsieke kwaliteit van kantorenlocaties als "produkt". Primair bestaat de • 
kantorenlocatie uit een drietal hoofd-elementen die met elkaar in relatie staan. De 
correlatie tussen deze bestanddelen vormen de intrinsieke kwaliteit van het 
plangebied. 
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2.6.2 lnterne omgeving 
De externe factoren bevatten aspecten die als wetmatigheden werken en die de 
randvoorwaarden bepalen waarbinnen kantorenlocaties kunnen presteren. 

In het kader van de gestelde onderzoeksvragen is het van belang inzicht te hebben op 
de interne deel-produkten en -diensten en hun onderlinge correlaties die tot het 

produkt kantorenlocatie leiden. Om in beginsel inzicht te krijgen op het interne 
functioneren van kantorenlocaties inzichtelijk wordt de interne omgeving in de 

volgende elementen onderscheiden: 

• Perce I en 
• Objecten 
• Faciliteiten 

-·· : ... ,. ...... i 
!· . 

Ontwerp Teleport Amsterdam !bran: Publik.aties, Ruimtelijke ordening Amsterdam) 

In eerste linie zijn kantorenlocaties afhankelijk van de wisselwerking tussen de drie 
afzonderlijke "bouwstenen" die meervoudig in de interne omgeving voorkomen. De 

diverse percelen, objecten en aanwezige faciliteiten vormen samen en integraal de 

kantorenlocatie. Vice versa heeft de kantorenlocatie in relatieve zin impact op de 
kwaliteitsbeleving van afzonderlijk en individuele percelen, kantoren en faciliteiten. De 

invloed die de correlatie tussen deze elementen heeft op het functioneren van het 
plangebied als totaal en de afzonderlijke elementen, is bijzonder groat. Op basis van 
de correlatie per onderscheiden element zijn derhalve de volgende interne omgevingen 

te onderscheiden : 

• lnterne geografische omgeving 
• lnterne gebouwde omgeving 
• lnterne facilitaire omgeving 
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lnterne geografische omgeving 
Het terrein van een kantorenlocatie bestaat uit diverse aangrenzende percelen die 
toebehoren aan verschillende partijen. De gebouw-gebonden percelen zijn private 

terreinen, terwijl tussenliggende gebieden met infrastructurele functies publiek of 
openbaar zijn. Gezamenlijk vormen zij de "site" van de kantorenlocatie waarvan 

inrichtings- en afwerkingsniveau in hoge mate bepalend is voor de aantrekkelijkheid en 
de economische functionaliteit van het plangebied. 

Omvang, verkaveling, infrastructurele inrichting, groenvoorzieningen, straatmeubilair 
en bijvoorbeeld "openbare" parkeerplaatsen vormen de "site-kwaliteit" van het 
plangebied. De afzonderlijke percelen hebben een sterke correlatie omdat zij collectief 
de "interne geografische omgeving" vormen. Hoewel in de projectontwikkelings-fase 

doorgaans moeite is gedaan om een consistente gebiedsinrichting te realiseren, is in 
de exploitatie-fase het gevaar van verschraling van de "site-kwaliteit" waarneembaar 
omdat op plangebiedniveau doorgaans onvoldoende beleid wordt gevoerd. Een 
onaantrekkelijke terreininrichting of onderhoudsstaat, zal de waardering voor de 

kantorenlocaties en daarmee dus oak de individuele belangen onder druk zetten . 

lnterne gebouwde omgeving 
Een kantorenlocatie is per definitie bebouwd met kantoren. Evenals de percelen 

behoren de kantoren in kantorenlocaties toe aan diverse eigendomspartijen waarvan 
alle gebouwen in het plangebied tezamen de "interne gebouwde omgeving" vormen. 
Hoewel dit een stabiliserende werking kan hebben, zijn de beleggingsrisico' s in deze 
plangebieden feitelijk grater dan in multi-functionele omgevingen. Continu moet 
immers een attractieve en functionele kwaliteits-balans tussen gelijksoortige kantoren 

in de interne omgeving in stand warden gehouden. De individuele en min of meer 
competitieve houding van beleggers en beheerders belemmert echter het ontstaan van 
een optimale lokale kwaliteits-samenstelling van de gebouwde omgeving. 

De correlatie van de afzonderlijke gebouwen is beeldbepalend vanwege de "3D-sfeer" 

die zij in plangebieden oproept. Relatief betere bouwwerken verzorgen een spin-off 
werking aan de "slechtere" gebouwen, terwijl kwalitatief mindere kantoren de betere 

omgeving meetrekken in het negatieve imago. Zo kunnen enkele kantoren met een 
afwijkende uitstraling, onderhoudsstaat of bezettingsgraad een dusdanige invloed 

hebben op het plangebied dat daardoor de gebouwde interne omgeving in positieve of 
negatieve zin wordt be'invloed. De kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van 
kantoorobjecten be'invloedt in sterke mate het prestatie-niveau van kantorenlocaties 
en daarmee het prestige-niveau. 

lnterne facilitaire omgeving 
Naast de interne geografische en gebouwde omgeving is in het tijdperk van 
voortgaande "facilitaire-outsourcing" oak het voorzieningen-niveau in de 
huisvestingsomgeving van belang. De facilitaire samenstelling in kantorenlocaties kan 
warden getypeerd als de "interne facilitaire omgeving". Onomstotelijk zal de facilitaire 
kwaliteit van of in kantorenlocaties steeds meer invloed gaan uitoefenen op de 
huisvestings- of beleggingsperformance. Nieuwe vastgoed-concepten maken van deze 
wetenschap steeds vaker gebruik, doch de bestaande kantorenlocatie-concepten 
!open op deze ontwikkeling achter. De interne samenstelling van huurders-, gebouw
en/of locatiegebonden voorzieningen is een niet te ontziene factor inzake attractiviteit 
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en economische functionaliteit. 

2.7 EXPLOITATIE KANTORENLOCATIES 
Belanghebbenden, de exploitatie-cyclus en de beheersbaarheid zijn kritische factoren 
bij het functioneren van kantorenlocaties nu en in de toekomst. In onderhavige 
paragraaf worden deze tacetten nader uiteengezet. 

2. 7. 1 Belanghebbenden 

Nadat gemeenten, projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen zich hebben ingezet 
voor de totstandkoming van kantorenlocaties, participeren in het exploitatie-traject 
diverse partijen. De partijen zijn daarbij onderling sterk afhankelijk teneinde hun 

gezamenlijke dan wel verschillende belangen te realiseren. De te onderscheiden 
directe belanghebbenden in het exploitatie-traject van kantorenlocaties zijn: 

• Beleggers 
• Vastgoedmanagers & makelaars 

• Huurders 
• Eigenaar/gebruikers 
• Gemeente(lijke diensten) 

Beleggers 

Beleggers zijn de eigenaren van die objecten, welke zich in de verhuurmarkt bevinden 
met als doel rendement te creeren. In alle gevallen zijn er meerdere concurrent- cq/ 
collega-beleggers in een kantorenlocatie "actief". De investeringskosten voor 
kantorenlocaties waren en zijn dusdanig omvangrijk, dat beleggers met de gegeven en 
verwachte marktconjunctuur een lokale monopolie-positie niet durven aan te gaan. 
Dat zou strijdig zijn met het beleid gericht op spreiding van beleggingsrisico' s. Per 

belegger blijft derhalve de lokale beleggings-portefeuille beperkt tot een of enkele 

kantoren. 

Vastgoedmanagers & make/aars 
Niet de beleggers voeren het operationele (en tactische) beheer uit maar professionele 

beheermaatschappijen, die als intermediair tussen verhurende en hurende partij 
optreden. Daarbij warden zij inzake verhuur (en eventuele verkoop) bijgestaan 

door diverse regionaal actieve makelaars. Zij kennen de lokale markt beter en hebben 
derhalve meer know-how om de pertormance-doelstellingen te realiseren. Beleggers 
hebben ieder apart op basis van de belangen in hun (regionale deel-) portefeuille, 
diverse beheerders en makelaars ingehuurd. Hierdoor zijn in vrijwel alle 
kantorenlocaties meerdere (elkaar beconcurrerende) vastgoedmanagement

organisaties en makelaars actief. 

Huurders 
Huurders zijn erop gericht huisvesting te verkrijgen die, passend bij hun identiteit en 
ambitie-niveau, een zo efficient mogelijke bedrijfsvoering mogelijk maakt. Diverse 
branches zijn in kantorenlocaties gevestigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een 

branche plaatselijk dominant. Huurders zijn doorgaans altijd in de meerderheid tot de 
overige belanghebbenden. De huurders zijn soms georganiseerd middels lokale 
belangenverenigingen, doch deze zijn relatief inefficient. Tevens moet, naast de 
huurders in de bedrijfsmatige ondernemings-sfeer, in deze oak aandacht warden 
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besteed aan de belangen van de werknemers. Hun satisfactie van de werkomgeving 
wordt immers steeds belangrijker bevonden door de ondernemingen. Algemeen kan 
men stellen dat de perceptie van werknemers over kantorenlocaties als matig tot 
onvoldoende te typeren is en hun belangen klaarblijkelijk op de proef warden 
gesteld. 

Eigenaar/gebruikers 
Deze categorie belanghebbenden zijn eigenaar en gebruiker tegelijkertijd. Ze zien hun 
object in eerste instantie als een investeringsobject en niet als een beleggingsobject 
zoals beleggers dat doen. In veel gevallen warden deze solitaire kantoren nag door 
eigen interne facilitaire business-units of managers beheerd. Het is een categorie die 
buiten de huurdersmarkt valt en derhalve, afgezien van afhankelijkheden ten gevolge 
van de interne geografische en gebouwde omgeving, in relatie tot het vastgoed en 
huisvesting relatief onafhankelijk van de drie bovenstaande partijen opereert. Wei 
komt het relatief vaak voor dat de kantoren te groat voor het directe eigengebruik 
zijn (gekocht op groei, bedrijfsafslanking of gedeeltelijke bedrijfsoverplaatsing) 
zodat de vrije kantoorruimte op de verhuurmarkt gebracht wordt. 

Gemeente(lijke diensten) 
Naast het feit dat de gemeente haar stedelijk belang in sociaal/maatschappelijk en 
economisch opzicht in kantorenlocaties behartigt, is de gemeente rechtstreeks 
verantwoordelijk voor het beheren van de plaatselijke publieke infrastructurele 
voorzieningen en braakliggende percelen in eigendom. Diensten als de gemeentelijke 
reinigingsd ienst, plantsoenendienst, politie, energiebedrijf en openbare werken spelen 
hierbij bijvoorbeeld een rol. 

2. 7 .2 Exploitatie-cyclus 

Omdat kantorenlocaties als concept ontwikkeld zijn, kunnen ze als totaal-produkt 
warden aangemerkt. Doch in de exploitatie-fase blijkt deze produkt-benadering niet 
op te gaan. De individuele belangen van de betrokkenen en hun marktverhoudingen 
blijken dusdanig dat ieder voor zich de individueel best mogelijke positie probeert 
te scheppen. Het is een win/verlies-houding, waarbij de collectieve lange termijn 
belangen het tot nag toe schijnen te verliezen van de individuele korte termijn 
benadering. Een situatie die in management-opzicht nauwelijks economisch rationeel 
is, nodig om op plangebied-niveau effectief en efficient te kunnen blijven anticiperen 
op de marktdynamiek. Dit gefragmenteerde management leidt tot de constatering , dat 
niet over Mn exploitatie-cyclus gesproken kan warden, maar er in een kantorenlocatie 
diverse individuele exploitatie-cycli opereren. De plangebieden zijn derhalve min 
of meer "toevallige" samenhangende exploitatie-cycli, die "cumulatief" het 
functioneren van kantorenlocaties bepalen. De afzonderlijke exploitatie-cycli die 
derhalve in de meeste kantorenlocaties operationeel zijn, kunnen in drie categorieen 
warden getypeerd. Deze zijn: 

• Exploitatie-cycli van huurobjecten 
• Exploitatie-cycli van eigendomsobjecten 
• Exploitatie-cycli van infrastructurele werken 
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Exploitatie-cycli van huurobjecten 
In de exploitatie-cycli van kantoren in de verhuurmarkt spelen zowel beleggers, 
vastgoedbeheerders, makelaars als huurders een rol. De lokale beleggers verlenen 
daarbij individueel aan verschillende vastgoedbeheerders en makelaars opdracht hun 
lokale beleggingsportefeuille te beheren respectievelijk de objecten te verhuren. Deze 
partijen verkrijgen hiermee een intermediaire functie tussen de opdrachtgevende 
beleggers en de diverse huurders. Gevolg van het feit dat beleggers hun "eigen" 
beheerder en makelaar (soms meerder makelaars) kiezen, is dat deze soms in een 
positie kunnen verkeren waarbij zij in het plangebied diverse beleggers moeten dienen. 
Beleggers zijn door deze situatie overwegend argwanend ingesteld. Zij vrezen, met 
name in de verhuuractiviteiten, door hun "eigen" beheerder en/of makelaar te warden 
achtergesteld op concurrentie. Dientengevolge proberen beleggers bewust dan wel 
onbewust hun beheerder voor zich te behouden. Dit creeert een situatie waarbij een 
veelvoud aan elkaar beconcurrerende vastgoedbeheerders en makelaars actief zijn en 
er op locatieniveau inzake huurobjecten diverse identieke exploitatie-cycli naast elkaar 
"leven". 

Exploitatie-cycli van eigendomsobjecten 
Kantoren en percelen in portefeuille van eigenaar/gebruikers kennen tot nag toe een 
eenvoudige exploitatie-cyclus, omdat zowel eigendom, beheer als gebruik interne 
kwesties zijn . De investeringsbelangen zijn veelal organisatorisch gescheiden van de 
huisvestingsbelangen, terwijl oak de beheer- cq. facilitaire belangen nag dikwijls intern 
door afzonderlijke facilitaire afdelingen, diensten of business-units warden verzorgd. 
Ondanks de ontwikkelingen betreffende "out-sourcing" geldt voor het merendeel van 
de eigenaar/gebruikers nag steeds dat het vastgoedbeheer een interne kwestie is. 
Gevolg hiervan is dat de exploitatie-cyclus van solitaire kantoren afwijkt van die van 
huurobjecten. Hoewel er in de exploitatie van de huisvestings-accommodatie tussen 
de eigenaar/gebruikers geen directe concurrentie gaande is, blijft men ook hier 
vooralsnog individueel actief. 

Exploitatie-cycli van infrastructurele werken 
Voor openbare infrastructurele werken (wegen, groenvoorzieningen en bijvoorbeeld 
straatmeubilair) in kantorenlocaties geldt dat de gemeente(lijke diensten) overwegend 
de beherende en uitvoerende taak heeft (hebben). In afwijking op voorgaande wordt 
het beheer van de openbare infrastructurele werken wel volgens een strategie 
uitgevoerd. Doch hier doet zich, volgens dhr. A. Bakker van Heijdemij advies, vaak het 
probleem voor dat het openbare gebiedsbeheer in kantorenlocaties onvoldoende 
marktcomform of volgens specifieke wensen van plaatselijke gebruikers/huurders 
wordt uitgevoerd. Steeds meer bedrijven wensen niet te zijn gehuisvest te midden van 

een pover onderhouden omgeving en voeren daarvoor soms corrigerend en perceel
overschreidend onderhoud uit in de directe omgevende (openbare) ruimte. 
Geconcludeerd moet derhalve warden dat feitelijk ook in relatie tot de interne 
geografische ruimte een effectief afstemmingsprobleem speelt. Het verschil tussen de 
belangen van de publieke en private sector lijkt hieraan ten grondslag te liggen . 
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HuurobJecten 

Beleggers 
Vastgoedbeheerders 
Huurders 

Bovenstaande figuur geeft enigszins de complexe en alles behalve samenhangende 
exploitatie-cycli van kantorenlocaties weer. Het feit dat de exploitatie van 

kantorenlocaties niet is te bevatten in een exploitatie-cyclus maar uiteenvalt in drie 
diverse cycli is, gezien de sterke interne correlatie, opmerkelijk. De drie exploitatie
cycli liggen niet op een lijn omdat het eigendom, beheer cq. gebruik bij diverse dikwijls 
elkaar beconcurrerende of verschillende partijen ligt. De enige exploitatie-technische 
binding lijkt te bestaan uit een soort "natuurlijk" evenwicht dat ten gevolge van de 

lokale correlatie en onderlinge afhankelijkheid min of meer in stand wordt gehouden. 
Men dient zich er echter van bewust te zijn, dat deze cohesie in de huidige 
dynamischer wordende markt onvoldoende is om individueel actief te kunnen 

anticiperen. Het verhindert zelfs de strategische keuzevrijheid van individuele partijen, 

omdat men constant geconfronteerd wordt met de onbeheersbare toch be'invloedende 
mono-functionele omgeving. De exploitatie-cyclus is derhalve in veel plangebieden 
weinig dynamisch. 

2. 7 .3 Beheersbaarheid 

Omdat het beheer, eigendom en gebruik van kantoren in kantorenlocaties versnipperd 
is en er nauwelijks onderling overleg plaatsvindt, is de beheersbaarheid van het 
project-matig ontwikkelde plangebied niet effectief. De beheersbaarheid is hierbij de 

mate waarin de lokale partijen middels de aangegeven (fictieve) exploitatie-cycli erin 
slagen om het functioneren van de kantorenlocatie als geheel te be"invloeden. 

(Zuidberg, 1995) 11 Hierbij word en doorgaans drie gradaties onderscheiden, te weten: 
beheersbaar, deels-beheersbaar en niet-beheersbaar. 

Geconcludeerd moet warden dat een substantieel aantal kantorenlocaties in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld grootschalige plangebieden zoals winkelcentra of 
bungalowparken onvoldoende beheersbaar zijn. Kantorenlocaties zijn ontwikkeld op 
basis van projectconcepten, echter in de exploitatie-fase wordt in vrijwel alle gevallen 
het instandhouden of creeren van een lokaal huisvestingsconcept over het hoofd 
gezien. Voor de individuele partijen is het hooguit ten dele mogelijk optimaal in te 
kunnen spelen op de voortdurend veranderende vraagzijde. De gefragmenteerde 
beheerstructuur heeft nauwelijks grip op kantorenlocaties als totaal-produkt. Het 
"onbeheerd" functioneren belet het noodzakelijk dynamisch pro-actief beleid op 
plangebied-niveau. Bundeling van krachten in (belangen-)verenigingen biedt hooguit 
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een wat sterkere uitgangspositie (Speetjens, 1990)21
, maar is amper doelmatig. 

Enkele uitzonderingen daargelaten; de ontwikkeling van kantorenlocaties in de 
gebruiks-fase wordt min of meer overgelaten aan "toevallig samenlopende 
omstandigheden". 

Is er op het niveau van een object meestal nag sprake van een eigenaar, beheerder en 
soms oak gebruiker, bij de beheersbaarheid op plangebiedniveau is dat dus anders. 
Hiertoe kunnen de volgende redenen warden onderkend: 

• Ten eerste gaat het om een verzameling van beleggers/eigenaren, die ieder 
hun eigen strategische doelstellingen en bedrijfsprocessen hebben. 

• Ten tweede gaat het dan om een verzameling beheerders, die ieder hun eigen 
interpretatie hebben van goed beheer en adequate aanpassing. 

• Ten derde maken diverse verschillende partijen gebruik van objecten die niet in 
eigendom van deze partijen zijn. Wei gebruik, maar geen 
beheerverantwoordelijkheid. Zaken die een irriterende uitwerking kunnen 
hebben als de kantoren niet marktconform warden beheerd of oneigenlijk 
warden gebruikt. 

• Ten vierde lopen op locatieniveau vele belangen door elkaar heen. De staat 
van het beheer van kantorenlocatie wordt bepaald door verschillende 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, behoeften, doelstellingen en 
verschillende belevingen op onderdelen van kantorenlocaties. 
(Afgeleid van Hylkcama-Vlieg, 1986122 

Het ontbreken van een samenhangende exploitatie-cyclus voor kantorenlocaties zet de 
beheersbaarheid van zowel de interne als de directe externe omgeving (de 
kantorenlocatie en haar omgeving) zwaar onder druk. De individueel onbe'invloedbare 
omgeving heeft echter een grate impact op de abstracte eigenbelangen waardoor oak 
deze feitelijk slechts deels-beheersbaar zijn. De individuele strategische keuzevrijheid 
van partijen in de mono-functionele en sterk correlerende en be'invloedende omgeving 
van kantorenlocaties is beperkt. Met andere woorden, de slecht beheersbare 
omgeving is voor een enkel object een sterk kwaliteitsbepalende invloedfactor. De 
zelf-beschikking in kantorenlocaties inzake beheer is dus relatief beperkt. 

Naast de sterke cohesie speelt oak de factor informatie een rol in onderhavig 
vraagstuk. Het feit dat, zoals Regterschot ( 1988)23 zegt; "besluiten word en genomen 
op basis van informatie", maakt dat informatie en de beheersbaarheid een rol van 
betekenis spelen. De gesloten steer tussen beleggers en beheerders impliceert een 
geringe lokale informatie-uitwisseling waardoor een optimale beheersbaarheid 
voortdurend in het geding is. Het ontbreken van een open en structurele 
informatievoorziening belet de individuele effectieve besluitvorming danig. 

Bovenstaande facetten zijn een serieus probleem daar in de marktverhoudingen 
kantorenlocaties feitelijk steeds meer sturing c.q. management vereisen om te kunnen 
blijven anticiperen op de dynamische markt. De gefragmenteerde structuur in 
kantorenlocaties staat dit echter dikwijls in de weg waardoor de attractiviteit en het 
economische functioneren onder druk komen te staan. Zadra het gebrek aan een 
effectieve beheersbaarheid van de omgeving ertoe leidt dat de huisvesting niet meer 
conform de wensen van de (potentiele) huurders/gebruikers is, kan lokale 
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verpaupering dreigen. 

2.8 CONCLUSIE KANTORENLOCATIES 
Algemeen kan gezegd warden, dat de attractiviteit en het economisch functioneren 
van kantorenlocaties niet optimaal is om aan de dynamische vragersmarkt te kunnen 
blijven beantwoorden. De beleggings-risico's !open hierdoor op, terwijl de 
performances steeds meer onder druk komen te staan. Een krachtenveld van 
sterke/zwakke en kansen/bedreigingen ligt hieraan ten grondslag. 

Sterke & zwakke pun ten van decentra/e en perifere kantoren/ocatie 

Sterke punten: 

- Bereikbaarheid 
- Magneet-functie bedrijven 
- Lokale flexibiliteit 
- Beperkte sociaal/maatschappelijke overlast 
• Nivellerende werking door samenhang 
- Herkenbaarheid op plangebied-niveau 

Zwakke punten: 

- Uitbreidbaarheid (meer van hetzelfde) 
- Conjunctureel gevoelig 
- Laag voorzieningen-niveau 
- Herbestemmings-opties nihil 
- Statisch & tijdsgevoelig 
- Geringe diversiteit & uniform 
- Onbehaaglijke steer 
- Relatieve onbeheersbaarheid 

Kansen·& bedreigingen voor decentrale en perifere kantoren/ocaties · 

Kansen : Bedreigingen: 

- Specialisatie beheer - Kwalitatief betere nieuwbouw 
- Toename voorraad i.p.v. acquisitie - Strenger parkeer- en mobiliteitsbeleid 
• Toename klant- en kwaliteitsgerichtheid - Segmentatie van de vraag 

- Vraag naar bedrijfskundige & 
sociaa 1/maatschappelijke voorzien ingen 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting is het terecht dat veel beleggers sceptisch 
zijn als het gaat om de toekomstverwachtingen van kantorenlocaties. Daar de markt 
voortdurend in beweging is, dienen deze door de tijd heen (op onderdelen) met de 
marktdynamiek te kunnen meeveranderen . Als de huisvesting op een gegeven 
moment om wat voor een reden oak, door huurders niet !anger attractief bevonden 
wordt, dan is het een kleine stap om een ander, aantrekkelijker bevonden 
kantoren(locatie) te betrekken. Het monofunctionele en statische karakter van 
kantorenlocaties impliceert in zo'n situatie een groat risico omdat een neergaande 
spiraal de kantorenlocatie kan laten verpauperen . Het belang van het actief in 
standhouden van een attractief en economisch functionele kantorenlocatie wordt 
daardoor duidelijk. Een situatie die iedere belegger op een gegeven moment doet 
dwingen na te denken over hoe verder te gaan. Bezinning over een ander exploitatie
systeem is gewenst om benodigde dynamiek in kantorenlocaties te kunnen realiseren. 
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3 STRATEGISCHE OVERWEGINGEN 

In onderhavig hoofdstuk wordt een afweging gemaakt van strategische opties die 

beleggers mogelijk ter beschikking staan om tot een structurele oplossing te komen . 

3.1 ORGANISATORISCHE REVITALISERING 
Op basis van voorgaande hoofdstuk moet warden geconcludeerd dat de toekomst 
voor veel statische kantorenlocaties op z'n minst twijfels oproept. Ge'interviewde 
beleggers en beheerders bevestigen deze visie maar stellen zich tegelijkertijd dikwijls 

behoudend op. Uitgaande van het soberste scenario waarin werkelijk sprake zou zijn 
van een stagnerende markt voor een kantorenlocatie, dan zouden beleggers slechts 
enkele strategische alternatieven ter beschikking staan om tot een structurele 
verbetering te komen. 

3.1.1 Strategische alternatieven 
Uitgaande van het ergste scenario waarin sprake is van een markt in verval, staan 
individuele beleggers slechts enkele strategische a!ternatieven ter beschikking. David 
A. Aaker (1993) 20 beschrijft voor een markt in verval een vijftal strategieen die 
marktpartijen ter beschikking staan. Deze zijn: 

• Consolidatiestrategie 

• Oogststrategie 

• Liquidatiestrategie 
• Dominantiestrategie 

• Groei-contextenstrategie 

Consolidatiestrategie 
Dit beleid is gericht op het handhaven van de marktpositie in kantorenlocaties, maar 
zorgt er tevens dat geen extra investeringen, met het oog op relatieve verbeteringen, 
gedaan warden. Desondanks vraagt het om een adequaat investerings-niveau en 
operationele ondersteuning, om het object op een gelijk niveau te behouden. 

Het blijkt dat vrijwel alle ge·interviewde beleggers reeds enkele jaren een 
consolidatiestrategie hanteren als het gaat om beleggingsobjecten in kantorenlocaties . 

Dit wijst op een afwachtende, passieve houding, die gezien de dynamische 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt op termijn amper tot bevredigende resultaten 
kan leiden. Management, gekenmerkt door aarzeling en/of traagheid, kan in de 
dynamische kantorenmarkt nadelige gevolgen hebben op de beleggingsperformance. 
Het netto resultaat van deze ingenomenheid kan zijn dat een consolidatiestrategie 
verandert in een onbedoelde oogststrategie. 

Oogststrategie 
De oogst-, of ook wel uitmelkstrategie genoemd, is gericht op het zo snel mogelijk 
terug verdienen van de investeringen. Het lasten-niveau wordt verminderd ten 
opzichte van het gebruikelijke, teneinde de cash-flow te verbeteren. In veel gevallen is 

een trage omzetdaling het gevolg, maar door de geleidelijke lastenverlaging kan 
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gedurende een relatief lange periode nog dikwijls een gelijk rendement behaald 
worden. Deze strategie kan worden gehanteerd afs: 

• Neergang van een kantorenlocatie onvermijdefijk is; 
• Huurprijsniveau stabiel maar op een onacceptabel niveau blijft; 
• Er sprake is van voldoende huurderstrouw; 
• Lokale beleggingsportefeuille niet cruciaal is voor belegger; 
• De Oogststrategie met succes gemanaged kan worden. 

Afgezien van het feit dat binnen kantorenlacaties aan genaemde voarwaarden 
nauwelijks voldaan kan worden, is dit beleid schadelijk voor (de reputatie van) 
belegger en beheerder. De huidige vragersmarkt belet deze strategie toe te passen en 
dus moet deze ongeschikt worden bevonden. Het heeft een destructieve inslag die in 
de kantorenmarkt niet tot een bevredigend resultaat kan leiden. 

Liquidatiestrategie 
Uit de interviews blijkt dat veel beleggers er de voorkeur aan geven om hun kantoren 
in kantorenlocaties af te stoten. Dach de lage marktwaarde, die voor veel panden in 
kantorenlocaties geldt, belet beleggers veelal hun objecten te verkopen. Het 
kapitaliseren van deze kantoren blijkt alleen tegen uiterst lage verkoopprijzen mogelijk 
te zijn, omdat vrijwel alle beleggers een consoliderend beleid vaeren en de markt voor 
kantoren uiterst gering is. Alleen buitenlandse beleggers tanen soms nag interesse in 
deze beleggingsobjecten. 

Het liquideren van "incourante" kantoren in kantorenlocaties gaat dus veelal gepaard 
met grote financiele verliezen en maet uitsluitend warden toegepast als het verval 
steeds sneller verloopt en er geen toegankelijke permanente vraagkernen zijn, terwijl 
de financiele druk voor de belegger onafwendbaar hoog oploopt. Omdat de meeste 
beleggers het tegenvallende resultaat nog altijd liever accepteren dan het liquideren 
tegen een onaanvaardbaar lage kapitalisatiewaarde, bfijft liquidatie in de meeste 
gevallen uit. Doch let wel, handhaving van het consolidatiebeleid kan beleggers op 
termijn tot deze destructieve ingreep dwingen, omdat de panden in die tijd incourant 
zijn geworden. 

Groei-contextenstrategie 
Een impliciete veronderstelling, dat in de vastgoedmarkt het marktpotentieel volledig is 
uitgebuit, moet niet te snel worden geaccepteerd. In de kantorenmarkt zijn nag 
voldoende kansen waarmee de marktpositie van kantorenlocaties effectief zou kunnen 
warden verbeterd. Hierbij vormen de kansen die de markt biedt de basis om nieuwe 
produkten/diensten, taepassingen, marketingplannen en groei-deefmarkten te 
ontwikkelen om kantorenlocaties, beter dan nu het gevaf is, te laten functioneren en · 
de bedreigingen te ontwijken c.q. te elimineren. Feit is echter dat de effectieve 
mogelijkheden hiertoe in kantorenlocaties voor individuele beleggers beperkt zijn. 
Derhalve kan het merendeel van de groei-contexten in dit kader alleen op plangebied
niveau worden benaderd om werkelijke oplossingen te kunnen creeren. 

Dominantiestrategie 
Een befeid, dat in markten met voldoende basis-potentieel dikwijls gebruikt wordt, is 
de dominantiestrategie. Hierbij wordt getracht in een marktgebied een leiderspositie te 
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kweken of te versterken. In het kader van kantorenlocaties is echter een lokale 
monopolie-positie van een belegger vrijwel ondenkbaar omdat de beleggingsrisico's 
dan onacceptabel groat worden. Beleggers ambieren geen monopolie-positie, men wil 
het lokale risico in kantorenlocaties liever met andere beleggers blijven delen. Bezien 
wij dominantie niet in de sfeer van eigendom maar in het kader van beheren en 
exploiteren, dan creeert onderhavige strategie wellicht interessante 
aanknopingspunten. Enerzijds omdat het gefragmenteerde exploitatiebeleid in 
kantorenlocaties zou kunnen warden opgeheven, anderzijds omdat eerder genoemde 
groei-contexten op plangebied-niveau makkelijker kunnen warden ge·implementeerd. 
Het lokaal of centraal aansturen van het exploitatie-traject kan de attractiviteit en het 
economisch functioneren van kantorenlocaties doen verbeteren. 

De stelling dat plangebieden die in een bepaalde samenhang zijn ontstaan of 
ontworpen ook op een samenhangende wijze beheerd moeten warden, wordt 
algemeen aanvaard. Gezien het feit dat deze stefling ook voor planmatige 
kantorenlocaties valide moet zijn, lijkt aansturing op samenhangend beheer in deze 
wenselijk. Vele ge"interviewden konden het met deze stelling vinden, waardoor de 
dominantie-strategie op het gebied van beheer wellicht mogelijkheden kan bieden. 
Voorwaarde hiertoe is uiteraard wel dat beleggers, als belangrijkste belanghebbenden, 
een samenwerkingsvorm vinden waarbij integratie van het beheerbeleid 
implementeerbaar is. Gezien deze initiele samenwerkings-voorwaarde bij beleggers, 
kan vanuit het oogpunt van de eigenaren beter van een afliantie in plaats van een 
dominantiestrategie worden gesproken. 

3.1 .2 Constructief beleid 
Het huidige beleid in kantorenlocaties is consoliderend. Op termijn, zo is wel duidelijk, 
zal dit gezien de kritischer wordende huurder, onvoldoende zijn om kantorenlocaties 
de benodigde kwaliteit en dynamiek te verschaffen . Bij ongewijzigd beleid zullen 
derhalve op termijn slechts destructieve beleidskeuzes mogelijk zijn omdat een 
onherstelbare achterstand wordt opgelopen. Het gevaar hierbij is dat als enkele lokale 
objecten onder invloed van de passieve instelling gaan verschralen, ook andere 
objecten negatief warden be'invloed en verschraling van kantorenlocaties als geheel, 

een serieus probleem gaat vormen. 
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Effectieve verbetering van de attractiviteit en het economisch functioneren van 
kantorenlocaties is derhalve alleen mogelijk als er lokaal een breed draagvlak onder de 
beleggers bestaat om tot een constructief beleid te komen. Hiertoe zal de alliantie- en 
de groeicontexten-strategie centraal moeten staan. Via deze strategie en de kansen 
die de markt biedt, zal een weg tot een "spin-off" effect voor kantorenlocaties moeten 
warden gevonden. In die zin is de opmerking van Peter Drucker(1993)20 "resultaten 
verkrijgem door gebruik te maken van kansen, niet door problemen op te lossen", in 
mijn ogen juist. Het oplossen van problemen random het gefragmenteerde beheer 
moet de weg openen voor nieuwe lokale kansen . 

3.2 GROEI-CONTEXTEN 
De dynamiek van de vragersmarkt betekent een continue noodzaak tot verandering 
van de afzetstructuur die door middel van innovatie moet warden gecreeerd. Ook bij 
kantorenlocaties moet de benodigde dynamiek, creatief en marktgerichtheid warden 
gecreeerd om met de marktdynamiek te kunnen meegroeien. lnnovatie is immers het 
inspelen op dynamiek, of het zelf veroorzaken van dynamiek (Lambooy, 1992)2 4. Door 
functionele innovaties kunnen kantorenlocaties beter, maar zeker oak langer 
functioneren, dan op basis van het passieve beleid ooit mogelijk zal zijn. De 
groeicontexten-strategie kan ertoe leiden dat een concurrentievoordeel wordt 
geschapen, waarmee een effectieve meerwaarde kan warden gecreeerd. Het kan in 
die zin bijvoorbeeld een directe oplossing vormen voor het problematisch lage 
voorzieningen-niveau in kantorenlocaties . 

David A. Aaker ( 1 993) 20 onderscheidt een vijf-tal basis-concepten die middels 
groeicontexten tot verbetering van de marktpositie kunnen leiden. Deze zijn: 

• Nieuwe produkten/diensten 
• Nieuwe toepassingen 
• Hernieuwde marketing 
• Door overheid gestimuleerde groei 
• Groei-deelmarkten 

3.2.1 Nieuwe produkten/diensten 
Te bezien valt of, naast het verhuren van kantoorruimte, door beleggers of beheerders 
aanvullende produkten of diensten kunnen warden aangeboden, waarmee niches in de 
markt warden benut. Reeds eerder is geconstateerd dat kantorenlocaties en/of 
betrokken aanb,eders steeds vaker veel vereiste of gewenste voorzieningen niet 
kunnen bieden. Doordat de nadruk van huisvesting steeds sterker op deze additionele 
faciliteiten ligt, moeten aanbiedende partijen in kantorenlocaties te rade gaan welke 
produkten en diensten toe te voegen zijn, teneinde oak bestaande kantorenlocaties 
daarna als interessante huisvestings- en beleggingsplaats te handhaven. Het 
organiseren van (nieuwe) produkten en diensten, die tot nu toe nog niet zijn 
aangeboden, is een mogelijkheid kantorenlocaties beter in de markt te positioneren . 

In relatie tot de alliantie-strategie kan hierbij warden gedacht aan het aanbieden van 
produkten en diensten op lokaal niveau in plaats van per object. De geconcentreerde 
bouw van kantorenlocaties moet daar immers toch gunstige omstandigheden voor 
bieden. De omvang van kantorenlocaties is meestal zodanig dat veel voorzieningen 
van de "tweede orde" op dit niveau exploitabel gemaakt zouden moeten kunnen 
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worden, om in de groeiende vraag naar meer bedrijfsmatige en 
sociaa!/maatschappefijke voorzieningen te kunnen voorzien. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan voorzieningen als: 

• Lokaal personenvervoer 
• Cafetariairestaurant 
• Vergaderfaciliteiten 
@ Sport/ontspanning 

Lokale bewaking 
• Helpdesk/ informatie beheer 
• Repro-/ bode-dienst 

Door dit soort faciliteiten, afgestemd op het ambitie-niveau van bedrijven in 
kantorenlocaties aan te bieden, vervalt een essentieel nadee! van veel 
kanto renlocaties. 

3.2.2 Nieuwe toepassingen 
Een andere optie is aanwending van nieuwe toepassingen/functies in of grenzend aan 
kantorenlocaties, teneinde de monofunctionele structuur te doorbreken en een meer 
natuurlijk dynamisch karakter te creeren. Gebouwfuncties die in kantorenlocaties als 
plan-verdichting of in de directe omgeving van deze plangebieden goed zouden 
passen, 2ijn bijvoorbeeld: 

I!> (Thema··)winkelcentrum 
• Sport-accommodaties 
0 {Specifieke) uitgaans-moge!ijkheden 
e> Opleidings-instituten 

In de praktijk bfijkt echter dat om geografische, juridische, technische, financiele dan 
we! bestuurlijke redenen het rnoeilijk is om nieuwe bestemmingen in kantorenlocaties 
te integreren. Enerzijds verleent het woud aan kantoren in deze plangebieden vaak een 
omgeving die voor andere functies dikwijls onaantrekkelijk is, anderzijds laten de 
starre bestemmingsplannen afwijkende functies zelden toe. 

In sommige gevallen kunnen we van uitzonderingen spreken, Zo zal bijvoorbeeld de 
ontwikkeling in Amsterdam Zuid/oost, waarbij een "Nevencentrum" en het Ajax-
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stadion is gepland, aan de aangrenzende kantorenlocatie Amstel Ill, meerwaarde 
verschaffen. Duidelijk is dat sinds deze plannen in uitvoering zijn, de kantorenlocatie 
in Amsterdam Zuidoost een enorme imago-verbetering ondergaat. Het onderbrengen 
van nieuwe additionele functies in kantorenlocaties kan een positief effect genereren, 
maar kan vrijwel alleen met een politieke wil tot stand komen. De individuele belegger 
heeft hiertoe onvoldoende invloed. Om dit te realiseren is lokaal een groat markt
platform nodig zodat op de lo kale politiek meer pressie uit geoefenend kan warden. 

3.2.3 Hernieuwde marketing 
De vastgoedwereld heeft momenteel veel interesse voor de toepassing van marketing 
strategieen, omdat de zwakke markt de aanbieders verplicht tot een benadering 
waarin de gebruiker centraal staat. In de ons achterliggende perioden is het 
marketinginstrument ondergewaardeerd als middel om de vastgoedmarkt groei
impulsen te geven. Zichtbaar is dat beleggers en beheerders de klantgerichte 
benadering hebben ontdekt bij het aanbieden van kantoren op de vrije markt. Het in 
de praktijk toepassen van het marketingconcept houdt op de eerste plaats in, dat in 
het beleid van de onderneming of organisatie een filosofie wordt gehanteerd, waarbij 
men steeds denkt vanuit de gedachtenwereld, behoeften en wensen van de afnerner 
of client (Van de Voort, 1995)25

• Gezien de noodzakelijke aandacht voor gebruikers 
moet marketing derhalve als een noodzakelijk middel gezien worden om de verwachte 
performance te realiseren. 

Wetende dat marketing van winkelcentrum managers succesvol is, is het wellicht een 
interessante gedachte marketing op een vergelijkbare wijze ook in kantorenlocaties toe 
te passen. Met het oog op de drie interne omgevingen in kantorenlocaties kan 
marketing in drie varianten worden toegepast. Te weten: 

• Geografische-marketing 
• Vastgoed-marketing 
• Facility-marketing 

Door deze marketing-varianten te integreren kan een marketingplan voor de gehele 
kantorenlocatie worden opgesteld en niet, zoals tot nu toe gaat, door iedere 
belegger/beheerder-combinatie voor zich . Dit komt de herkenbaarheid en het imago 
beslist ten goede en voorkomt dat kantorenlocaties herkenbaarheid en imago moeten 
ontlenen aan diverse onbeheersbare factoren. Door in de kantorenlocatie aan "joint
marketing" te doen wordt bereikt dat marketing niet alleen in de ontwikkelingsfase op 
plangebiedniveau wordt toegepast, maar ook daarna. Het middels een integrale 
maatwerk-marketingformule promoten van kantorenlocaties kan een spin-off effect 
voor beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en gemeente creeren. Duidelijk is dat 
ook hier een collectieve inzet nodig is. 

3 .2.4 Door overheid gestimuleerde groei 
De overheid heeft grate invloed op de gebouwde omgeving . Betreffende 
marktproblemen hanteert de politiek echter de visie dat deze vrijwel alleen de 
marktpartijen toebehoren en derhalve oak daar opgelost dienen te warden. Het is 
daarom bitter voor marktpartijen dat juist de lagere overheden de gronduitgifte 
bepalen en daarmee dikwijls voor eigenbelang de markt extra onder druk zetten. 
Direct is er dus weinig ondersteuning van de overheid te verwachten. Doch indirect 
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kan met name de politiek van de lagere overheid vaak via diverse andere 
succesbepalende randvoorwaarden de kantorenmarkt, maar ook specifieke 
kantorenlocaties binnen hun gemeentegrenzen, ondersteunen. Te denken valt hierbij 
aan: 

• Stimulering infrastructurele werken 
• Verbetering bereikbaarheid 
• Be"invloeding sociaal/economisch klimaat 
• Scheppen gunstig arbeidsklimaat 
• Gunstig/ goed belastingklimaat 
• Aanpak criminaliteits-problematiek 
• City-marketing 
• Vestiging (eigen) publiekstrekkende diensten 

Feit is dat de beleggers en beheerders geen noemenswaardig effect hebben op de 
politiek en derhalve de wetten en verordeningen maar moeten accepteren zoals ze 
zijn. Hoewel de overheid doordrongen is van het belang van een goede kantorenmarkt 
voor kantoreniocaties zijn er vaak andere prioriteiten op basis waarvan een publiek 
besluit wordt genomen. De door de gemeente gestimuleerde groei is onvoorspelbaar 
en afhankelijk van plaatselijke verhoudingen en relaties. Pas als de lagere overheden, 
bijvoorbeeld door een vorm van Public Private Partnership (PPP), op de een of andere 
wijze actief bij de exploitatie van kantorenlocaties zouden warden betrokken, kan van 
deze zijde wellicht een meer stimulerende werking verwacht warden. Het zal van de 
marktpartijen in kantorenlocaties zelf afhangen of zij de diverse gemeentelijke 
instanties in een actieve publiek/private samenwerking weten te betrekken. 

3.2 .5 Groei-deelmarkten 
De steeds kritischer wordende houding van huurders en eigenaar/gebruikers leidt tot 
segmentatie van de markt, waardoor oak in de vastgoedmarkt nieuwe groei
deelmarkten ontstaan. Omdat kwaliteit en maatwerk van huisvestingsprodukten en -
diensten voorwaarden zijn geworden voor een succesvolle exploitatie leiden deze 
binnen de uniforme kantorenlocaties tot steeds meer problemen. Doch, met een 
passend management, zo is mijn overtuiging, kan men juist in grootschalige 
kantorenlocaties vanwege de schaalomvang inspelen op diverse groei-deelmarkten . Zo 
kan er in kantorenlocaties bij een lokale benadering bijvoorbeeld warden ingespeeld op 
groei-deelmarkten als: 

• Shared Facilities 
• Gestoffeerde en ingerichte kantoren 
• Kantoorhotel 
• Full-service 

Het schaalniveau pretendeert immers dat op renderende wijze op specifieke deel
markten moet kunnen warden ingesprongen om huurders/gebruikers in die specifieke 
huisvestingswensen te kunnen voorzien. Het concept zoals dat bijvoorbeeld in het 
wrc in Amsterdam wordt gebruikt, alwaar op afroep van diverse diensten gebruik 
kan warden gemaakt, moet derhalve ook naar kantorenlocaties kunnen warden 
getransformeerd. Afhankelijk natuurlijk van de kosten, zal het de attractiviteit en het 
economisch functioneren van kantorenlocaties kunnen vergroten. 
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3.3 ALLIANTIE-STRATEGIE 
Toegespitst op kantorenlocaties zijn er verschillende knelpunten omdat een over-all 
kader gemist wordt. Bundeling van de krachten, als middel om samen sterker te staan 
en lokaal meer invloed uit te oefenen, kan dit gemis opheffen. Samenwerking in de zin 
van overleggen, onderhandelen en afspreken over acties kunnen in lokaal, collectief 
en individueel opzicht synergie creeren. Synergie is immers het voordeel dat ontstaat 
door samenvoegen van activiteiten (Smeets, 1992)22

• In de context van exploitatie 
van kantorenlocaties moet dit leiden tot een integrale aanpak van de lokale 
beheeractiviteiten. Dit is nodig omdat: 

• De onderlinge samenhang van percelen, kantoren en faciliteiten tegenover de 
individuele benadering, beheerproblemen veroorzaken. 

• Een wisselwerking tussen diverse activiteiten en processen in kantorenlocaties 
plaatsvindt welke afstemmingsproblemen veroorzaakt. 

• Sommige lo kale problem en het plangebied-niveau overstijgen. 
• Het lokaal scheppen van voorwaarden voor aanwending en inzet van middelen 

en vaardigheden ondoelmatig is. 
• Onvoldoende dynamiek, inventiviteit en creativiteit in kantorenlocaties 

aanwezig is om de marktontwikkelingen te kunnen volgen. 

Een vorm van alliantie is nodig om de integrale aanpak mogelijk te maken en de 
genoemde problemen te tackelen. Het moet voor beleggers, met overeenkomstige 
belangen en onderlinge afhankelijkheden, interessant zijn om in kantorenlocaties tot 
een integrale aanpak te komen. Wanneer men de middelen en vaardigheden lokaal 
afstemt, combineert en organiseert en dit afzet tegen het individueel creeren van 
middelen of vaardigheden, zal een vorm van "beheer-alliantie" voor beleggers immers 
aantrekkelijk moeten zijn. Krachtenbundeling kan onder het motto: "de som is meer 
dan het geheel der delen", de kwaliteit van de aangeboden produkten en diensten op 
planniveau aanzienlijk verbeteren. De beleggers als belangrijkste belanghebbenden 
moeten daartoe wel met een gezicht naar buiten treden en dus met elkaar tot 
consensus komen over hoe een integrale aanpak te bereiken. Diverse scenario's 
kunnen hierbij warden afgewogen, namelijk: 

• Exclusief-beheer(der) 
• Alliantie beheerders 
• Lokaal coordinator 
• Service~provider 

3.3.1 Exclusief-beheer(derl 
Het specialistische beheer in winkelcentra, winkelcentrum-management genaamd, is in 
principe een vorm van exclusief beheer op complex-niveau. Dach niet veel 
ge·interviewde beleggers achten exclusiviteits-beheer in kantorenlocaties haalbaar, 
omdat dit impliceert dat alle beleggers gezamenlijk een vastgoedbeheerder zouden 
moeten aanstellen. Afgezien van problemen random "conflict of interests" spelen oak 
de aandachts-verschuivmg van het individuele object naar de portefeuille-voorraad en 
de discussie random uitbesteding van assetmanagement een belangrijke rol. Vanuit 
deze ontwikkelingen is het geheel tegenstrijdig om ten aanzien van slechts een of 
enkele objecten in een kantorenlocatie een aparte collectieve vastgoedbeheerder te 
nemen. Hoewel de ge'interviewde beheerders deze optie als een mogelijkheid om hun 
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marktaandeel in kantorenlocaties te vergroten prevaleerden, blijken vooral beleggers 
de operationele uitvoerbaarheid van deze optie hypothetisch te vinden. Het via deze 
weg implementeren van een integrale lokale aanpak betekent vergaande 
veranderingen die, gezien de ontwikkelingen, niet zullen worden geaccepteerd. 

3.3.2 Alliantie beheerders 
Samenwerking tussen de beheerders biedt de belegger de mogelijkheid om zijn eigen 
beheerder(s) aan te houden terwijl de organisatorische veranderingen bij beleggers 
minimaal behoeven te zijn. Twijfelachtig is echter of de beheerders wel op een 
structurele en effectieve wijze met elkaar kunnen functioneren. De "oppervlakkige" 
onderlinge afhankelijkheid en overeenkomstige belangen bieden de elkaar sterk 
beconcurrerende beheerders in de kantorenlocatie, weinig reden hiertoe. Gezien deze 
positie zouden dusdanig rigide regels moeten worden opgesteld dat een accuraat 
integraal beheerbeleid niet meer mogelijk is. Tevens speelt een rol dat de 
samenwerking tussen beheerders (gezien het beperkte takenpakket) slechts een 
marginale integrale aanpak zou kunnen inhouden. Vele andere lokaal te coordineren 
aspecten zouden daarbij buiten schot blijven. 

3.3.3 Lokaal coordinator 
Door in kantorenlocaties een coordinator met beperkte bevoegdheden te positioneren, 
kan binnen de bestaande structuur en zonder evidente organisatorische aanpassingen 
de intentie tot samenwerking inhoud worden gegeven. In eerste instantie moet 
gedacht worden aan een constructie zoals bij straat- en stadscentrum-management 
wordt toegepast. Op soortgelijke wijze kan een onafhankelijk specialistische 
coordinator in kantorenlocaties de overeenkomstige lokale belangen van lokale partijen 
behartigen, zonder dat een directe intensieve alliantie tussen partijen nodig is . Alie 
betrokken partijen kunnen op een gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken, niet 
alleen kijkend naar het eigen belang, maar zoekend naar consensus en 
gemeenschappelijk belang, waarbij iedere partij haar eigen taken en 
verantwoordelijkheden zoveel mogelijk behoudt. 

Het integreren van een coordinerend manager tussen de overige partijen in 
kantorenlocaties impliceert dat, middels een zo gering mogelijke verandering van de 
diverse bedrijfskundige processen, in de kantorenlocatie een subtiel spel van 
samenwerken en concurreren mogelijk wordt. Feitelijk komt het neer op een soort 
agentschap als zijnde een onafhankelijk "ondernemer" wiens verantwoordelijkheid 
gericht is op de coordinerende taak. Zoals Stoner & Freeman ( 1 995) 19 beschrijven, is 
coordinatie immers gunstig voor werk dat onvoorspelbaar en niet routinematig is, voor 
werk waarvan omgevingsfactoren veranderen en voor werk waar de onderlinge 
afhankelijkheid tussen taken groot is . Gezien de overeenkomstige situatie in 
kantorenlocaties lijkt aanstelling van een specialistisch coordinator als lokale 
sleutelfiguur op zijn plaats. Op termijn kunnen de taken en bevoegdheden, na 
bewezen succes, wellicht langzaam warden uitgebouwd. 

Naarmate de manager meer vertrouwen krijgt, zal een specialistisch management, 
zoals dat ook bij winkelcentra inmiddels gangbaar is, inhoud kunnen krijgen . 
Getransformeerd naar kantorenlocaties zou men dit specialisme "kantorencentrum 
management" moeten noemen. 
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3.3.4 Service-provider 
Voor de huidige marktverhoudingen lijkt het instellen van een coordinator in 
kantorenlocaties reeds ambitieus. Op langere termijn, als de markt daar rijp voor is, 
kan de coordinator zijn takenpakket wellicht uitbreiden en als lokaal "service-provider" 
gaan opereren. Het centraal aanbieden van een breed pakket services in 
kantorenlocaties, zoals dat op relatief kleine schaal reeds in "World Trade Centers" 
gebeurt, kan ondernemingen aantrekkelijk voordeel bieden. Een situatie waarbij een 
veelvoud aan marktconforme diensten door de "kantorencentrum manager" op locatie 
zou kunnen warden aangeboden. De "service-provider" kan dan optreden als 
plaatselijk facilitaire dienstverlener, waardoor de kantorenlocatie een "full-service 
office-centre" wordt, dat een duidelijke hogere imago-intentie heeft. 

Voordeel voor ondernemingen is de centrale beschikbaarheid aan een breed scala van 
faciliteiten, waarvoor zij slechts een partij hoeven aan te spreken. Er is dan spraken 
van een "multi-service supplier", die op plangebied-niveau als "main-contractor" kan 
optreden. Main-contracting is een contractuele vorm van facility management waarbij 
zoveel mogelijk ondersteunende diensten warden gebundeld in een flexibel 
uitbestedingscontract (Musch en Hendriks, 1989)22

• Het gaat er hierbij om dat de 
ondernemingen ieder apart een contract met de kantorencentrum-manager afsluiten 
voor het leveren van een door hen gewenst pakket ondersteunende diensten. De 
manager kan vervolgens de diverse gecontracteerde faciliteiten bundelen en 
vervolgens uitbesteden aan daartoe gespecialiseerde "sub-contractors". De 
ondernemingen kunnen zo profiteren van het synergetische effect dat ontstaat door 
het op plangebied-niveau clusteren van faciliteiten. De "main-contractor" vormt dan 
het centrale aanspreekpunt zodat de lokale ondernemingen minder eigen management

zorgen hebben. 

Bovenstaand impliceert een commerciele betrokkenheid van de kantorencentrum 
manager waardoor zijn onafhankelijke positie in het geding komt. Beleggers stemmen 
met deze vorm van lokale dienstverlening in bestaande kantorenlocaties vooralsnog 
niet in. Op langere termijn, als de markt voor deze vorm van facilitaire dienstverlening 
zal ontstaan, kan dit scenario wellicht in kantorenlocaties ge·implementeerd warden. 
Voorlopig kan dit "bedrijfs-huisvestingsconcept'' nag geen reele oplossing voor 
onderhavige probleemstelling bieden. De keuze is aldus beperkt tot het instellen van 
een onafhankelijk coordinator. 

3.4. SYNERGIE/CONCESSIES 
Het implementeren van kantorencentrum management (KCM) is niet om niets, maar is 
om diverse synergetische effecten voor betrokkenen in kantorenlocaties te realiseren. 
Uiteraard kan geen enkel systeem dat voordelen genereert dit zonder concessies 
doen. Voor KCM ziet de balans tussen synergie en concessie er als volgt uit. 

Synergie 
Middels KCM moet het mogelijk zijn in kantorenlocaties een "spin-off" effect te 
creeren waardoor de lange-termijn-verwachtingen gunstiger zijn dan die met het 
huidige exploitatie-beleid. De meerwaarde van KCM is gelegen in de gezamenlijke 
inzet van middelen en vaardigheden. Zo zal de integrale aanpak het beheer op een 
hoger niveau bewerkstelligen, zodat een exploitatie-beleid kan warden nagestreefd 
waardoor de doelmatigheid kan verbeteren en de risico's zullen afnemen. Tevens 
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verzekert de centrale positie een verbetering van de lokale informatie-voorziening, 
nodig om de besluitvorming lokaal te effectueren. Oak zal, via het opstellen van een 
integraal marketingplan, het imago gedurende de exploitatie be·invloedbaar zijn en de 
appreciatie van kantorenlocaties door een hoger kwaliteitsniveau verhogen zodat een 

zelf-genererend karakter kan ontstaan. Tevens zal lokaal een grater aantal strategische 
alternatieven ter beschikking staan dan in de oude situatie, waarin iedere partij voor 

zich moest handelen. De strategische horizon wordt hierdoor aanmerkelijk verbreed en 
biedt mogelijkheden om direct op allerlei niches in de markt, zoals die onder de 

paragraaf "groei-contexten" zijn genoemd, in te spelen. Oak het integraal kunnen 
scheppen van voorwaarden voor creativiteit, als een van de impulsen voor het creeren 
van dynamische kantorenlocaties, is pure winst. Het algemeen voorzieningen- en 
diensten-niveau zal hierdoor aanzienlijk kunnen verbeteren en door de 
schaalvoordelen, kostprijstechnisch concurrerend kunnen warden aangeboden. Het 
ontwikkelen van een specialistisch vakgebied voor het exploiteren van 
kantorenlocaties werkt naar verwachting positief voor de "levens-cyclus" en stopt de 

puur competitieve en technocratische benadering. De integrale aanpak doet recht aan 

de complexiteit van de processen welke zich in kantorenlocaties afspelen. Een 
algemene verbetering van de gebruiks-, belevings-, toekomst- en marktwaarde is 

hierdoor te verwachten. 

Concessies 
Teneinde bovenstaande voordelen te kunnen incasseren, zullen oak enkele concessies 
gedaan moeten warden. Door tussenkomst van een intermediaire partij zullen 
participanten enkele taken moeten overhevelen, teneinde de manager instrumenten in 

handen te geven om de synergie daadwerkelijk gestalte te kunnen geven. Gebeurt dit 
niet, dan is de kantorencentrum-manager in beginsel niet efficienter als 
belangenverenigingen tot op heden zijn. Partijen moeten hiertoe wel vertrouwen 

schenken aan de manager en in die zin bereid moeten zijn enige risico' s te nemen. 

Uiteraard wordt de lokale afhankelijkheid vergroot en zullen de partijen in relatie tot 

het belang in kantorenlocaties en binnen bepaalde kaders minder individueel opereren. 
Tevens zal er, afhankelijk van de uiteindelijke gestalte-vorming, consensus moeten 

warden bereikt omtrent een verdeelsleutel van kosten en baten die deze functie 
veroorzaakt. Algemeen gesteld, kan men zeggen dat in principe alle partijen het 
voordeel van KCM moeten inzien om daadwerkelijk accuraat te kunnen optreden. 

3.5 CONCLUSIE 
De consoliderende houding die beleggers momenteel hanteren kan als gevolg van de 
twijfelachtige toekomstverwachtingen destructieve gevolgen hebben. Duidelijk is dat 

een andere organisatorische aanpak vereist is. De tot op heden gehanteerde 
individuele aanpak blijkt hiertoe te weinig effectief. De kantorencentrum-manager 
moet als lokale spilfunctie hiertoe echter de noodzakelijke drijfkracht kunnen creeren: 

Onder het motto "het geheel is meer dan de som der delen", kan de attractiviteit en 
het economisch functioneren van kantorenlocaties aanzienlijk verbeterd warden. 
Doordat niet alleen in de ontwikkelingsfase de locatie als een produkt benaderd wordt, 
maar oak in de exploitatiefase, kunnen interessante synergetische effecten warden 
gecreeerd. Zowel de beleggings- als de huisvestings-resultaten zullen hierdoor 
verbeteren. KCM zal voor kantorenlocaties als een katalysator moeten werken en de 
algehele waardering voor kantorenlocaties verhogen. 
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Gezien het feit dat tegenover winnende oak verliezende kantorenlocaties moeten zijn, 
en beleggers oak daar belangen in kunnen hebben, kan men zich de vraag stellen of 
KCM wel zin heeft. Voordeel van KCM is echter dat kantorenlocaties gaan 
diversificeren en niet in de traditioneel statische en uniforme hoedanigheid blijven. 
Gezien de huidige verplaatsingsmarkt, wordt door KCM de verplaatsing, ten gunste 
van de kantorenlocatie, via concurrentie be'invloed. In kantoren(locaties) die door 
leegstand warden getroffen, moet dit reacties oproepen waardoor de kantorenmarkt 
wellicht een impuls krijgt en een interessanter "diversificatie-profiel" krijgt. 

Middels KCM kan wederom een specialisme aan het vakgebied beheer warden 
toegevoegd . Teneinde een basis voor implementatie te verkrijgen is een theoretische 
onderbouwing van KCM wenselijk. 
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4 KANTORENCENTRUM MANAGEMENT 

In voorgaande hoofdstukken is onderbouwd waarom introductie van kantorencentrum 
management (KCM) nuttig kan zijn. Het integraal beheren van kantorenlocaties, 
waarin de gedachte van Mn totaalprodukt wordt gehanteerd, lijkt interessant. Om dit 

management-principe succesvol te kunnen toepassen is een verdere belichting nodig. 

4.1 DEFINITIE KANTORENCENTRUM MANAGEMENT 
KCM kan warden gezien als het op integrale wijze managen en marketen van die 

aspecten waarvoor op locatieniveau in kantorenlocaties een win/win-situatie voor 
belanghebbenden te creeren is. Dit kan plaatsvinden via lokale organisatorische 

herstructurering, het opheffen van eventuele lokale achterstanden en/of het op basis 
van (te verwachten) veranderingen lokaal creeren van nieuwe mogelijkheden. Het gaat 
er om, om aansluitend op de samenhangende ontwikkelingsfase, oak in de 

gebruiksfase kantorenlocaties als meer dan een verzameling onsamenhangende 

percelen, gebouwen en/of faciliteiten te zien om synergie te genereren in de zin van 
beleggen, beheren, huisvesten en werken. Centraal staat hierbij dat de effecten van 
KCM niet alleen uitvloeien in een collectieve maar vooral oak in een individuele 

effectieve meerwaarde. 

In deze context staat de benadering centraal waarin kantorenlocaties als Mn produkt 

moeten doorgroeien tot een succesformule en derhalve feitelijk moeten concurreren 
met andere kantoren(locaties) in de omgeving. Dit houdt in dat die elementen, die de 

attractiviteit en het functioneren van kantorenlocaties als geheel (kunnen) 

be'invloeden, samen met de diverse betrokkenen zoveel mogelijk in een integraal 
proces dienen te warden geco6rdineerd. Op deze wijze moeten duurzaamheid en 

dynamiek van diverse kantorenlocaties kunnen warden verbeterd zodat te midden van 
de voortgaande veranderingen in de omgeving, kantorenlocaties een betere 
marktpositie krijgen dan op basis van de huidige gefragmenteerde exploitatiewijze te 
verwachten is. 

De beoogde KCM-synergie kan tot stand komen wanneer met belanghebbenden een 
lokaal beleidsnetwerk kan wordt gecreeerd, dat zich primair via een co6rdinerende 
functie richt op_ die facetten waarvoor geldt dat kantorenlocaties meer kunnen zijn dan 
de som van de samenstellende delen. Via KCM moet een kantorenlocatie effectiever 

en efficienter kunnen functioneren en een attractievere belevingswaarde krijgen zodat 
in het belang van beleggers, eigenaar/gebruikers en huurders de toekomst minder 
risico' s kent. Door kantorenlocaties te onderscheiden van kantorencentra wordt de 
meerwaarde als gevolg van deze integrale management- en marketingbenadering 
zichtbaar gemaakt. 

Definitie kantorencentrum 
Een kantorencentrum wordt in onderhavig onderzoek gedefinieerd als een 

kantorenlocatie waarin management en marketing, betreffende aspecten die bij een 
lokale benadering synergetische meerwaarde bieden, onderdeel zijn van een integraal 
beleidsconcept. 
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Definitie kantorencentrum management 
Op basis van bovenstaande kan KCM gedefinieerd warden als een organisatorisch 
kader waarbinnen op basis van wederzijdse afhankelijkheid en gemeenschappelijk 
belang, interactie met belanghebbenden plaatsvindt en welk voorwaarden schept om 

de attractiviteit en het economisch functioneren van kantorenlocaties te optimaliseren. 

4.2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 
Voor een effectieve invulling van KCM is het noodzakelijk doelstellingen te formuleren. 
Ze geven richting, bundelen de inspanningen, sturen de planning en beslissingen en 
helpen evalueren. 

Algemene doelstelling 
De algemene doelstelling van KCM is het streven kantorenlocaties naar een hoger 
planniveau te brengen (kantorencentrum) en efficienter en effectiever in 

overeenstemming te brengen en te houden met de eisen des tijds. Dit (gezien de 
uitgangspositie van deze scriptie) met het primaire doel de beleggingsperformance, via 
lokale verhuur-verbeterende en exploitatiekosten-verminderende coordinatie, te 
herstellen of in stand te houden. Hiertoe dient KCM gericht te zijn op zowel het 

tegengaan van ongewenste als het stimuleren van gewenste lokale ontwikkelingen, in 
een zo vroeg mogelijk stadium . Of te wel in curatief en preventief opzicht lokaal actief 

zijn . 

In meer specifieke termen zijn de doelstellingen te onderscheiden in twee categorieen. 
Deze zijn (Van Dinteren, 1992)26

: 

• De inhoudelijke of project-gerichte doelstellingen 

• De organisatorische of proces-gerichte doelstellingen 

4.2.1 Project-gerichte doelstellingen 
Dit zijn de doelstellingen die samenhangen met de aantrekkingskracht en het 
economisch functioneren van kantorencentra. Hierbij gaat het dus primair om de 
doelstellingen welke met kwaliteit en perceptie van kantorenlocaties samenhangen . 

Vergroten attractiviteit 
Met betrekking tot "attractiviteit" liggen diverse elementen van zowel tunctionele als 
ruimtelijke aard besloten. Kenmerkend voor de aantrekkingsvergrotende doelstelling is 
dat zij huurders- en gebruikersgericht zijn. De dynamische vragersmarkt heeft tot 
gevolg dat, evenals bij andere branches, aanbieders nauwgezet de actuele wensen 
van clienten moeten volgen om hun hoofd-doelstellingen te kunnen (blijven) behalen. 
De satisfactie-voorwaarden van de (potentiele) huurders/gebruikers zijn in die zin de 
sleutels tot het realiseren van de primaire beleggings-/investeringsdoelstelling 
geworden. Hierbij gaat het niet uitsluitend om rationele of harde factoren, maar net zo 
belangrijk zijn de softe of emotionele aspecten in het creeren van duurzaam wervende 
kantorencentra. Aspecten als cultuur, uitstraling, ruimtelijke samenhang, netheid, 
veiligheid en imago staan hierbij bijvoorbeeld in deze context centraal. Omdat 
vergroten van de "cumulatieve aantrekkingskracht" sterk samenhangt met de te 

verwachten verhuur- c.q . performance-resultaten is het niet verwonderlijk dat deze tot 
een van de belangrijkste doelstellingen van KCM zal dienen te behoren . 
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Versterken economisch functioneren 
De taakstelling samenhangende met attractiviteit is een complement van het 
economisch functioneren. Er dienen dusdanige, samenhangende voorwaarden 
geschapen te warden dat op plangebied-niveau optimaal ingespeeld wordt op de 

economisch functionele behoeften van alle belanghebbenden. Dit hangt samen met 
thema' s als effectiviteit en efficiency, welke zich bijvoorbeeld uiten in thema' s als 

bereikbaarheid, herkenbaarheid, flexibiliteit, voorzieningen maar bijvoorbeeld ook 
beheersbaarheid. Het versterken van het economisch functioneren kent aldus een 
twee-zijdige orientatie. Enerzijds "pro-owner" en anderzijds "pro-resident" of te wel 

"aanbods- en vragersgerichte doelstelling" waardoor de spilfunctie van KCM duidelijk 

wordt. 

In relatie tot beleggers/eigenaren heeft dit vooral betrekking op het op locatieniveau 

effectueren van de exploitatiecyclus van kantorenlocaties als totaalprodukt teneinde 
winst-maximalisatie van de vastgoedobjecten te stimuleren. Complementair hieraan is 
in relatie tot huurders/gebruikers de doelstelling gericht op verwezenlijking en 

instandhouding van effectieve en efficiente lokale huisvesting die de diverse 
bedrijfsprocessen kan ondersteunen. 

4.2.2 Proces-gerichte doelstellingen 
Dit zijn de doelstellingen die verband houden met de organisatorische aanpak van 

kantorencentra. Feitelijk wordt hierin het integrale proces optima forma gegeven. Orie 
doelstellingscategorieen zijn hierbij te onderscheiden, namelijk coordinatie en 

afstemming van handelingen, verbetering van de communicatie tussen de partijen en 

begeleiding van ondernemers in het proces. 

Coordinatie en afstemming 
Om daadwerkelijk tot een integrale benadering te kunnen komen, behoren coordinatie 
en afstemming van handelingen, die dagelijks op onderdelen door diverse partijen 
warden uitgevoerd en op lokaal niveau invloed (kunnen) hebben op processen binnen 
kantorencentra, tot de procesgerichte doelstellingen. Coordinatie en afstemming kan 
men feitelijk als de functie van KCM beschouwen. KCM moet een onafhankelijk 
"scharnierpunt" creeren waardoor relevante lokale handelingen planmatig en/of 
operationeel kunnen warden gecoordineerd en afgestemd. Dit leidt tot vergroting van 
de beheersbaarheid waardoor in veel situaties een belangrijke meerwaarde moet 
kunnen warden gecreeerd . Het centrale thema in dit kader is te komen tot vergroting 
van de beheersbaarheid van op lokaal niveau samenhangende processen die zich in of 
met betrekking tot kantorencentra afspelen. Voorwaarde daarbij is dat integratie c.q. 
afstemming van handelingen zowel voor het collectief als voor de individuele partijen 
tot een "spin-off" effect leiden . 

Verbeteren communicatie 
Het aanbrengen, verbeteren en vernieuwen van overleg en communicatie tussen de 
partijen in kantorenlocaties is een voorwaarde om uberhaupt tot de beoogde lokale 
afstemming te kunnen komen. KCM moet een organisatorisch netwerk vormen en in 
standhouden, waarin de onderlinge afhankelijkheden en wederzijdse belangen via 
formele en informele communicatie kunnen plaatsvinden. De conclusie van Wais 
( 1992) 27 dat de kans van slagen van een plan voor stedelijk beheer aanzienlijk 
vermindert als de factor communicatie onvoldoende aandacht krijgt, geldt ook voor 
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pogingen om tot integraal beheer van kantorenlocaties te komen . Communicatie is de 
succesfactor om KCM effectief te maken omdat (afgeleid van Wais, 1992)27

: 

• Het bijdraagt aan het duidelijk uitspreken en vervolgens uitwisselen van de 
wensen van verschillende partners. 

• Het informeert de betrokken partijen over wat er gebeurt en nog gaat 
gebeuren. 

• Het betrekt diverse partijen bij het wel en wee van de kantorenlocatie. 
• Het schept een draagvlak voor aanpassingen en veranderingen. 
• Het verbetert de beeldvorming van de kantorenlocatie, maar ook van KCM. 
• Het helpt de kloof tussen diverse publieke en/of private partijen te 

overbruggen. 

Effectieve lokale communicatie veronderstelt duidelijkheid, eenvoud en helderheid 
enerzijds, openheid en toegankelijkheid anderzijds. Verbetering van lokale 
communicatie via nieuwe en effectievere communicatielijnen is hard nodig om de 
gestelde project-gerichte doelstellingen te kunnen realiseren en is dus een wezenlijke 
procesgerichte doelstelling van KCM. 

Begeleiding van ondernemers 
Het blijkt in kantorenlocaties moeilijk alle belanghebbenden effectief te organiseren in 
bijvoorbeeld verenigingen teneinde een gestructureerde achterban te krijgen. Met 
name het organiseren van de vastgoedeigenaren blijkt vaak nag het moeilijkste, terwijl 
juist deze partij hierbij het grootste belang kan hebben. Teneinde de projectgerichte 
doelstellingen toch te realiseren moeten de diverse belanghebbenden stuk voor stuk in 
synergetische richting warden begeleid zodat mogelijke obstakels of twijfels ten 
aanzien van interactie kunnen worden weggenomen. Om misverstanden te 
voorkomen: begeleiding is in deze niet het leveren van individuele diensten die in de 
context van kantorencentra en KCM geen synergetische rol vervullen. Dit zou het doel 
van KCM (zeker in de opstartfase) voorbij streven en de integriteit in geding kunnen 
trekken. Het begeleiden van ondernemers moet in deze meer warden gezien als het op 
basis van lokaal wederzijds belang en onderlinge afhankelijkheid enthousiasmeren van 
ondernemers, zodat in ieders voordeel een synergetische meerwaarde kan ontstaan. 
Via begeleiding met de nadruk op individuele belangenbehartiging wordt getracht de 
partijen te motiveren mee te doen om het integrale lokale veranderingsproces te laten 
slagen. 

4.3 WERKVELD 
Het werkveld van KCM kan worden getypeerd in termen van geografisch en 
functioneel bereik. 

Geografisch bereik 
Abstract genomen is het geografische werkgebied gelegen binnen de grenslijnen die 
kantorenlocaties afbakenen. Echter het feit dat veel factoren "van buiten at" invloed 
hebben op het functioneren van kantorenlocaties, impliceert dat ter realisatie van de 
gestelde doelstellingen het werkgebied van KCM oak buiten het plangebied moet 
vallen. KCM geeft de mogelijkheid met een gezicht naar buiten te treden teneinde in 
de omgeving hun "invloed" sterker te kunnen laten gelden dan wanneer de partijen dit 
individueel doen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan aspecten betreffende 
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toegangswegen, openbaar vervoerverbindingen en additionele voorzieningen buiten 
het plangebied. Hoewel het werkterrein zich hoofdzakelijk zal beperken tot de interne 
omgeving is een fysieke begrenzing dus nauwelijks aan te geven. 

Functioneel bereik 

Het functioneel bereik van KCM als intermediaire functie is hoofdzakelijk coordinerend 
en georienteerd op de processen: beleggen, beheren, bedrijfshuisvesten en werken. 
Dit impliceert een breed functieveld dat zowel "pro-owner" als "pro-resident" is. 
Tevens is het functieveld gerelateerd aan de diverse interne omgevingen 
(geografische, gebouwde en facilitaire) en heeft derhalve nauwe betrekkingen met 
gebieds-, vastgoed- en facility management. Gezien het brede functionele bereik moet 
KCM zich omwille van een compacte en efficiente maar vooral ook onafhankelijke 
organisatie, beperken tot het coordineren van management en marketing aangaande 
aspecten welke in lokaal en integraal verband synergie kunnen veroorzaken voor de 
diverse belanghebbenden. 

4.4 PARTICIPANTEN 
Wil KCM zijn doelstellingen kunnen realiseren dan is "deeiname", met betrekking tot 
de facetten welke van lokaal belang (kunnen) zijn, van een meerderheid van de lokale 
belanghebbenden noodzakelijk. Participatie uit zich in beginsel door het overdragen 
van coordinerende bevoegdheden. Hierdoor kan gecentraliseerd paging warden 
ondernomen om op locatieniveau tot een coordinatie van lokaal samenhangende of 
combineerbare aspecten te komen. KCM moet immers via deze weg het benodigde 
instrumentarium krijgen om als lokale "vertegenwoordiger" de beoogde doelstellingen 
inhoud te kunnen geven . Door participatie komt in deze context een vorm van lokale 
indirecte alliantie tot stand. Wil KCM als intermediair en op management en marketen 
gericht organisatorisch kader doelmatig zijn, dan is "participatie" c.q. "medewerking" 
van een veelvoud aan verschillende partijen noodzakelijk. Hierbij kan onderscheid 
warden gemaakt tussen partijen die samenwerken op grand van strategisch belang en 
die bij het initiatief nauw betrokken zijn, en partijen die uit hoofde van realisering en 
uitvoering bij het project betrokken zijn. Tot de eerste groep behoren in relatie tot 
KCM beleggers, huurders, eigenaren/gebruikers en gemeenten. 

4.4. 1 Beleggers 
Beleggers vormen in de meeste gevallen de grootste "eigenaren-categorie" in 
kantorenlocaties. Zij vormen oak de groep waar met betrekking tot huidige en 
verwachte exploitatieresultaten de meeste zorgen heersen en die derhalve naarstig op 
zoek zijn naar goede langetermijn oplossingen. In kantorenlocaties blijkt in dit opzicht 
vaak de grate afhankelijkheid en onbeheersbaarheid van de mono-functionele 
omgeving in kantorenlocaties mee te spelen . lndividueel hebben beleggers dikwijls te 
weinig sturingsmiddelen om op verantwoorde en effectieve wijze hun 
beleggingsobjecten in kantorenlocaties marktgericht te exploiteren. Opmerkelijk is het 
derhalve dat beleggers in het kader van onderlinge afhankelijkheid en wederzijds 
belang zelden georganiseerd zijn . Door het nag recente streven naar korte-termijn
rendement, de competitieve houding en het verlangen "baas in eigen huis te blijven" 
zijn vastgoedeigenaren moeilijk te organiseren. 

In tegenstelling tot centrumgebieden alwaar de winkeliers (huurders) groat belang 
hebben bij een goed functionerend en attractief centrumgebied, is dit belang van 
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huurders in kantorenlocaties veel geringer. Dit komt deels voort uit het overaanbod in 
kantoren maar, even zo belangrijk, ook door de relatieve vestigingsvrijheid van 
ondernemingen waardoor in tegenstelling tot winkeliers makkelijker verhuisd kan 
word en. Het graotste belang ligt in kantorenlocaties bij de beleggers en dus zullen 
deze in principe het initiatief moeten nemen tot KCM, als mogelijke oplossing voor de 
geschetste prablematiek. De onderkenning van het belang van een integraal 
exploitatiebeleid bij beleggers tekent zich aldus af als een belangrijke voorwaarde voor 
succes. KCM leunt zodoende in beginsel vooral op het draagvlak dat beleggers in 
organisatorisch en financieel opzicht gezamenlijk moeten creeren. Op middellange 
termijn zal participatie van beleggers alleen voortgang vinden als de baten grater of 
minstens gelijk zijn aan de lasten. Logisch is derhalve dat KCM in eerste instantie de 
collectieve vastgoed gerelateerde belangen van beleggers moet behartigen. Echter 
gezien de marktverhoudingen, is deze primaire orientatie niet eenzijdig en derhalve 
relatief. 

4.4.2 Huurders 
Voor huurders heeft huisvesting in kantorenlocaties doorgaans een aantal pluspunten. 
Doch het summiere lokale voorzieningenniveau dat men in deze plangebieden meestal 
kan verwachten, lijkt steeds problematischer te warden. KCM kan in dit opzicht een 
ral spelen door in beginsel die voorzieningen waarvoor een lokale behoefte bestaat en 
die in individueel opzicht niet haalbaar zijn of die facetten die lokaal combineerbaar 
zijn, in het plangebied te coordineren c.q. te organiseren. Dit biedt ondernemers de 
mogelijkheid om in een relatief mono-functioneel gebied meer en betere voorzieningen 
op effectieve en efficiente wijze ter beschikking te krijgen. Kantorencentra warden in 
dit opzicht attractievere en economisch functionelere huisvestings-plaatsen voor 
ondernemingen. 

Hoewel KCM een aantal voorzieningen onafhankelijk van de huurders kan organiseren, 
zal in relatie tot het coordineren van een aantal individuele facilitaire voorzieningen die 
in lokaal perspectief synergie kunnen genereren, participatie van huurders nodig 
blijken . Participatie moet dan in principe plaatsvinden door acceptatie van de 
coordinerende functie van KCM als organisatorisch kader, dat tracht de 
huisvestingsaspecten, voor zover mogelijk en wenselijk, te integreren. Gezien de 
ontwikkelingen random locatiekeuze en efficiente facilitaire bedrijfsvoering moet KCM 
op termijn een interessante toevoeging voor huurders kunnen zijn. Overtuiging van het 
KCM-concept richting huurders moet op termijn de basis vormen om ook bij deze 
doelgroep voldoende draagvlak te verkrijgen. Wanneer KCM eenmaal draait zullen 
huurders tot de conclusie moeten komen dat om eigen bestwil participatie interessant 
is. Komt dit inzicht niet dan is KCM op termijn gedoemd te mislukken. 

Doch het feit dat huurders in kantorenlocaties veelal reeds middels lokale 
belangenverenigingen georganiseerd zijn, geeft voldoende vertrouwen dat de 
belangstelling voor KCM, als middel om tot een integrale benadering van de lokale 
huisvestingsproblematiek te komen, zal bestaan. Uit een enquete dat Heidemij advies 
in een deel van de kantorenlocatie Amsterdam Amstel 3 heeft uitgevoerd, blijkt dat de 
bedrijven het functioneren van de "vereniging Amsterdam Zuidoost" gemiddeld met 
maar liefst een 7 waarderen. Doch het belang c.q. de interesse voor het creeren van 
een gemeenschappelijk locatiebeleid blijkt maar liefst de waardering van een 7 .2 op te 
leveren . In ieder geval voor "Amsterdam Zuidoost" het bewijs dat een integrale 
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beleidsbenadering van lokaal te organiseren aspecten, bedrijven voldoende 
aanspreekt. In tegenstelling tot de beleggers waarbij het belang vooral gericht is op 
het vastgoed, zal de aandacht bij huurders vooral facilitair, in de zin van huisvesting, 
middelen en services, gericht zijn. 

4.4.3 Eigenaar/gebruikers 
In het merendeel van de Nederlandse kantorenlocaties bevinden zich oak zogenaamde 
"eigenaar/gebruikers". Wil men via KCM er in slagen de gefragmenteerde exploitatie
cyclus te doorbreken, dan zal men in het kader van integraal beheer oak de 
plaatselijke eigenaar/gebruikers moeten betrekken. Feit is dat voor deze partijen zowel 
in eigendoms- als in gebruikerssfeer lokale belangen spelen. Als eigenaar zijnde komen 
de belangen en visies steeds meer in overeenstemming met die van beleggers, zodat 
de interesse tot integraal beleid in belangrijke mate vergelijkbaar zal zijn met die van 
beleggers. Betreffende de belangen in gebruikers-zin komen deze sterk overeen met 
de huurders. De interesse van eigenaar/gebruikers in het KCM-concept is op grand 
van bovengenoemde redenen te verwachten, al zal oak hier overtuigingskracht op 

korte termijn en op langere termijn het kosten/baten-traject doen spreken. 

4.4.4 Vastgoedmanagers 
Omdat KCM in sterke mate met beheer samenhangt, zal betrokkenheid van de diverse 
door beleggers ingehuurde vastgoedmanagement en -beheer organisaties nodig zijn, 
zodat ook op dit vlak eventuele lokale inefficiency, integraal kan warden opgelost. 
KCM kan als een lokaal beheerder warden gezien met enerzijds geen primaire 
aandacht voor de portefeuille belangen van individuele beleggers en anderzijds oak 
niet primair ge'interesseerd in individuele vastgoedobjecten. Het aandachtsveld richt 
zich primair op het plangebiedniveau dat zich tussen het werkveld van 
asset/vastgoedmanagement en vastgoedbeheer in bevindt. Van belang is dat KCM 
geen bedreiging mag vormen voor de activiteiten van genoemde beherende partijen. 
lndien tussen KCM en vastgoedmanagement rivaliteit zou ontstaan, is tegenwerking 
van deze organisaties te verwachten. Het KCM-karakter dient samenwerkend in plaats 
van conflicterend te zijn en zich jegens de vastgoedorganisaties collegiaal opstellen. 
KCM dient zich te presenteren als een aanvullende intermediair en uitsluitend 
coordinerend organisatorisch kader, dat gericht is op die beheertaken welke middels 
afstemming c.q. combinatie op locatieniveau een zinvolle meerwaarde kunnen creeren 
en waarvoor medewerking van de beheerorganisaties nodig is. Via deze weg kunnen 
bijvoorbeeld afspraken warden gemaakt omtrent onderhoud- en 
schoonmaakplanningen, klachtenafhandeling en/of promotie. 

4.4.5 Facility managers 
In- of externe facility managers vormen in het bedrijfskundige en 
sociaal/maatschappelijke proces van ondernemingen een steeds belangrijkere rol om 
het primaire proces optimaal te ondersteunen. Oak op het gebied van facility 
management kan middels afstemming, combinatie of toevoeging van (nieuwe) 
voorzieningen , synergie gecreeerd warden. Zo kan bijvoorbeeld catering, 
kinderopvang of bewaking voor individuele bedrijven soms oninteressant zijn, terwijl 
deze bij een lokale benadering functionele, financieie en/of kwalitatieve 
schaalvoordelen opleveren. Ook hier geldt dat evenals bij vastgoedmanagers KCM in 
facilitair opzicht als een aanvullend intermediair specialisme moet warden gezien . Niet 
als concurrent die de diverse lokaal actieve facility managers wil beconcurreren maar 
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in het belang van huurders/gebruikers de nadruk legt op een lokale benadering van de 
facilitaire problematiek om waar mogelijk de belangen van bedrijf en haar 
medewerkers middels interactie zo optimaal mogelijk te behartigen. Door de 
betrekkelijk compacte omvang van deze plangebieden is hierbij op termijn goed te 
denken aan de coordinatie van zogenaamde "shared tenants services" (STS). Door via 
KCM diverse voorzieningen te coordineren teneinde ze op elkaar af te stemmen, te 
combineren of collectief te implementeren kan in facilitair opzicht voor 
huurders/gebruikers een functioneel attractief kantorencentrum gecreeerd warden. 

4.4.6 Makelaars 
Ook ten aanzien van makelaars die voor ver(huur) en ver(koop) van de kantoren 
worden ingeschakeld, kan betrokkenheid aan KCM voor kantorenlocaties voordeel 
bieden. In de makelaardij spelen vooral korte-termijn en individuele belangen waardoor 
in de lokale exploitatie-context dikwijls minder gunstige resultaten warden verkregen. 
Het zijn immers de elkaar sterk beconcurrerende makelaars die ervoor moeten zorgen 
dat het juiste bedrijf in het meest geschikte kantoorpand wordt ondergebracht. Echter, 

zowel beleggers, beheerders als makelaars lijken in het verhuurproces vrijwel nooit 
rekening te houden met de lokale exploitatiebelangen en aan een korte individuele 
benadering de voorkeur te geven. De stelling "verhuurd is verhuurd" lijkt dagelijkse 
praktijk maar gaat op termijn en in lokaal perspektief "wat snel door de bocht". 

Het middels KCM lokaal instellen van een verhuurbeleid kan op termijn gunstige 
resultaten opleveren. Een bewuste lokale bedrijfssamenstelling en -positionering, kan 
op korte termijn offers vragen doch op langere termijn "spin-off" creeren. In lokaal 
perspektief kan het bijvoorbeeld gunstig zijn als een bedrijf met een "aantrekkende 
c.q. promotionele werking" op de meest gunstige positie op locatie huisvesting 
betrekt. Op termijn kan dit voor de bezettingsgraad, de prijsvorming en het imago van 
kantorenlocaties als geheel, positief uitwerken. Vice versa kan een "onvoordelige" 
positionering van bedrijven negatieve effecten hebben op de marktpositie van 
kantorenlocaties. Een lokaal verhuurbeleid moet vorm krijgen via collectieve opstelling 
van lokale verhuurcondities. De implementatie ervan kan dan geschieden middels 
overeenkomstige opdrachtformulering richting makelaar(s) . In die context is 
betrokkenheid van makelaars gewenst. 

4.4. 7 Gemeente 
De gemeente speelt enerzijds als lagere overheid en anderzijds als eigenaar van de 
infrastructuur in kantorenlocaties een belangrijke rol. Wil er op lokaal niveau iets 
veranderd worden, dan zal hiervoor in veel gevallen de gemeente bij moeten warden 
betrokken om bijvoorbeeld toestemming, financiele middelen of uitvoering ervan te 
verkrijgen. Oak in deze kan KCM een synergetische rol vervullen omdat het lokale 
private belang via een gezicht naar buiten kan treden richting de gemeente. Hierdoor· 
zal de communicatie effectiever zijn en kan meer en sneller in samenwerking met de 
!age overheid geregeld warden. lnteractie met de gemeente als bestuurlijke maar oak 
operationele organisatie, kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat de infrastructurele 
voorzieningen kunnen worden afgestemd op de inrichting, onderhoud en schoonmaak 
van private percelen die marktconform dienen te zijn. Participatie van de gemeente in 
het KCM-denkproces kan in ieders voordeel werken. 
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Omdat gemeenten toenemende interesse hebben voor samenwerking met het 
bedrijfsleven, is binnen de gemeentelijke organisaties een vergrote belangstelling 
ontstaan voor commerciele marketing en management theorieen (F. van der Burgt, 
1994)16

• lnmiddels participeren, mede ten gevolge hiervan, veel gemeenten aan 
vergelijkbare stadscentrum management-projecten . In dit licht kunnen gemeenten ook 

"participeren" aan KCM omdat via een integrale benadering de economische en 
maatschappelijke belangen, die lage overheden inzake kantorenlacaties hebben, in een 
aantal opzichten beter kunnen worden behartigd. Dach als publieke partij spelen er 
meerdere belangen waardaor actieve participatie van de gemeente aan het KCM

netwerk niet reeel is te noemen. Vaor de gemeente zal KCM wel een interessante 
ontwikkeling zijn waardoor samenwerking via een soort PPP-constructie te 

verwachten is. De gemeente valt daardoor formeel feitelijk buiten het KCM-netwerk 
dach aperationeel zal er een sterke interactie van kunnen uitgaan. 

4.4.8 Leveranciers/uitvoerders 
De caordinerende functie van KCM beperkt zich niet alleen tot beleidsmatige 

aspecten, aok op operationeel niveau valt immers veel in een lokaal perspectief af te 
stemmen, te combineren of te implementeren. Betrokkenheid van diverse 

leveranciers/uitvaerders is dus van belang om oak in uitvoerende zin kantorenlacaties 
zaveel mogelijk als een tataal produkt te kunnen beschouwen en synergie te 

genereren. Ook al worden de operationele taken gedelegeerd, een gaede 

samenwerking met de leveranciers/uitvoerders is nadig omdat zij de beste of slechtste 
referentie vaor kantarenlocaties en de KCM-formule kunnen zijn. 

Daar KCM zich amwille van een compacte efficiente en onafhankelijke arganisatie zal 
maeten beperken tot het managen en marketen, zal uitvoering van de meeste 

operatianele functies niet tot de KCM taken behoren. Zo kan het KCM-concept met 
behoud van flexibiliteit haar participanten en hun activiteiten, voor zover in lokaal 

perspectief synergetisch combineerbaar, coordineren zander dat de kantorencentrum 
manager als economisch risicodragende partij hierbij betrokken raakt en zijn integriteit 
in twijfel kan warden getrokken. KCM kan zich dan daadwerkelijk tot het integraal 
managen en marketen beperken. 

4.5 ORGANISATIE 
Om het proces van KCM enigszins te structureren, is het van belang duidelijkheid te 
verschaffen over de onderlinge relaties, rechten en plichten. Gezien de caordinerende 
functie en de anafhankelijkheid die hiertae naadzakelijk is, kan het beste warden 
uitgegaan van een beleids-netwerk waarin interactiepatronen kunnen warden 
antwikkeld. KCM varmt een averstap van bilaterale cantacten naar een netwerk 
waardoar coordinatie van processen mogelijk maet warden. Een overstap die niet 
eenvaudig zal zijn omdat er geen panklare recepten vaor klaarliggen. Dit hangt niet 
alleen samen met de meer dan experimentele fase waarin KCM zich begeeft, maar oak 
met de plaatselijk uiteenlapende omstandigheden en de specifieke kenmerken van het 

krachtenveld dat zich tussen partijen bevindt. Ondanks dat netwerken niet statisch 
zijn en in principe van geval tot geval kunnen verschillen, is het tach nuttig enkele 

basisprincipes op te stellen. 

Op basis van de interviews blijkt dat de randvoorwaarden voor het KCM-kader 
vergelijkbaar zijn met die welke Klarenbeek (1992) 28 voor integraal buurtbeheer 

50 



Kantorencentrum management 

omschrijft. Aangepast voor de situatie in kantorenlocaties zien deze er als volgt uit: 

• Het kader moet zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande 
organisatiestructuren. 

• Het netwerk moet een wervend karakter hebben omdat actieve en creatieve 
participatie van betrokkenen gegarandeerd moet zijn. 

• Functionele slagvaardigheid moet mogelijk zijn en niet gefrustreerd warden 
door lange procedures. 

• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten warden 
vastgelegd. 

• Het moet oak als coherent middel kunnen dienen om te komen tot effectieve 
discussie en consensus over de wenselijke toekomst. 

Evenals bij centrummanagement is het belangrijkste uitgangspunt voor KCM de 
wederzijdse afhankelijkheid. Teisman ( 1992)28 onderscheidt in dit kader voor 

centrummanagement een pluricentrisch perspectief van waaruit onderhandelings- en 

besluitvormingsprocessen bekeken kunnen warden. De actoren zijn in meer of 
mindere mate tot elkaar veroordeeld om hun individuele doelen zo optimaal mogelijk te 

kunnen bereiken. Deze weergave kan voor KCM representatief warden bevonden en 
zal derhalve in het netwerk tot uitdrukking moeten komen. Het gebrek aan "spontane 
effectieve integratie" zoals zich dat bij diverse belangenverenigingen in 

kantorenlocaties manifesteert, moet in beginsel door het KCM-netwerk kunnen 
warden omgebogen. 

Pas in een later stadium, als de werking van KCM zich via het netwerk bewezen 

heeft, kan een formele organisatiestructuur wellicht warden opgezet. Dach vooralsnog 
is dat niet haalbaar, omdat dan de bestaande structuren te zeer warden aangetast en 

de stabiliteit ervan te zeer onder druk staat. Eerst zal op basis van netwerken de 
synergetische effecten van een integrale benadering moeten warden aangetoond . 

4.5.1 Bemensing 
Het beleids-netwerk dat zich binnen het organisatorisch kader van KCM begeeft, hoeft 
theoretisch gezien niet te warden toegerust met een uitvoerend bureau/persoon. Dach 
de complexe relaties en de continue aandacht die voor instandhouding nodig is 

impliceert de praktische noodzakelijkheid van een co6rdinerend manager. Een 
coordinator die, in zekere zin vergelijkbaar met winkelcentrum managers, het integraal 
managen en marketen van kantorenlocaties als specialisme uitdraagt. In de lijn van de 
centrum-, straat- en winkelcentrum manager kan deze specialist "kantorencentrum 
manager" genoemd warden. De manager is de lijfelijke verbeelding van het KCM
concept en kan, afhankelijk van de situatie, eventueel een secretariele ondersteuning 
nodig hebben. Gezien het brede functionele bereik moet deze manager op vele 
markten thuis zijn, hetgeen hoge eisen stelt aan de kwaliteiten van de persoon (Van 
Dinteren, 1992)26

• Uiteraard heeft dit gevolgen voor de financiele haalbaarheid van 
KCM omdat de manager grote kwaliteiten moet bezitten. 
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4.5.2 Netwerk-structuur 
Het KCM-netwerk moet leiden tot een kader waarbinnen de beoogde lokale interactie 
kan plaatsvinden. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat temidden van de 

"nieuwe" integrale structuren de vertrouwde structuren in het netwerk herkenbaar en 
gehandhaafd moeten blijven, om de door partijen gewenste stabiliteit te kunnen 
waarborgen. De volgende vier basis-structuren zullen in het KCM-netwerk een rol 

spelen: 

• Kader structuur 
• Verticale structuur 

• Horizontale structuur 

• lntegrale structuur 

Kader structuur 
In de definitie van KCM wordt gesproken over een organisatorisch kader waarbinnen 
interactie tussen lokaal betrokkenen plaatsvindt. De in paragraaf 5.4 beschreven 

participanten moeten derhalve een positie binnen het KCM -netwerk krijgen. Belangrijk 
daarbij is dat alle partijen op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, niet alleen 

kijkend naar het eigen belang, maar zoekend naar consensus en gemeenschappelijke 
belangen. 

Verticale structuur 
De verticale structuur bepaalt de hierarchische positie van betrokkenen en vormt het 

stramien waarlangs de traditionele "top-down" en "bottum up" communicatie 
plaatsvindt. Gezien de marktgerichte instelling die KCM in de huidige kantorenmarkt 
zal moeten hanteren, zullen zowel beleggers als huurders "hoog" in het netwerk 
moeten staan. De vragersmarkt impliceert immers dat het niet langer juist is de 

traditionele structuur, waarin beleggers bovenaan staan en de huurders de rij 
onderaan afsluiten, nag toe te passen. Het netwerk moet de huidige machtsbalans 
tussen beleggers en huurders in hierarchisch perspectief weergeven zodat oak KCM 
niet alleen voor beleggers een wervend karakter heeft maar ook voor huurders 

interessant is. 

Horizontale structuur 
De horizontale structuur slaat in eerste instantie op communicatie die plaatsvindt 

tussen partijen en disciplines, die zich in het organisatorische kader op een gelijk 
hierarchisch niveau bevinden . KCM moet deze relaties aansterken als middel om de 
communicatie en daarmee de cohesie te bevorderen zodat lokale beleidsafstemming 
tussen deze partijen mogelijk wordt. 
Heel goed kunnen in deze orientatie-richting diverse disciplines in het netwerk warden 

weergegeven. Door interactie tussen geografische, vastgoed en facilitaire activiteiten · 
is het mogelijk kantorenlocaties daadwerkelijk als een, doch uit meerder deel
produkten bestaand, produkt te benaderen. Naast verticale verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan ook een "horizontale werkverdeling" tot 

stand worden gebracht. 

lntegrale structuur 
Teneinde de doelstellingen van KCM effectief te kunnen realiseren , moet de 
kantorencentrum manager een sleutelpositie innemen. Doch de voorwaarde dat de 
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bestaande structuren in beginsel niet moeten warden aangetast, geeft aan dat de 
kantorencentrum manager zich niet moet positioneren in het centrum van een sterke 
gecentraliseerde organisatie. Dit houdt immers het gevaar in, dat alle partijen via de 
kantorencentrum manager moeten gaan communiceren en derhalve voor alles een 
beroep doen op de manager. De eigen verantwoordelijkheid van partijen zou daardoor 
te veel op de achtergrond raken. Hierdoor zou het gevaar kunnen ontstaan dat de 
manager zijn coordinerende taak niet meer kan vervullen. 

De kantorencentrum manager zal als onafhankelijke en intermediaire partij tussen de 
bestaande structuren door moeten laveren teneinde zijn coordinerende taak in het 
netwerk op alle hierarchische niveaus en werkgebieden te kunnen uitvoeren. Hij zal 
het netwerk vanuit diverse onafhankelijke standpunten moeten benaderen om alle 
individuele activiteiten, samenhangende met het totaalprodukt kantorencentrum, in 
een zo breed mogelijk perspectief te kunnen co6rdineren. De manager zal vanuit deze 
visie aldus niet gebonden zijn aan een specifiek beleidsniveau, maar zowel op 
strategisch, tactisch als oak op operationeel niveau zijn co6rdinerende functie doen 
gelden. De "zwevende" positie maakt het mogelijk op alle vlakken interactie te creeren 

zonder zich als marktpartij te moeten positioneren. lmplementatie van KCM kan 
vanwege de vele belanghebbenden en hun complexe relaties alleen, indien dit volgens 
een subtiel proces plaatsvindt. 

4.5.3 KCM-kader 
Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan het organisatorische kader waarbinnen 
het KCM-netwerk tot stand moet komen, als volgt grafisch warden benaderd. Ter 
verduidelijking: het formele kader is daarbij beperkt tot de private partijen. De 
gemeente zou zich als publieke partij middels een soort PPS-constructie tot bepaalde 
aspecten via de kantorencentrum manager tot het collectief kunnen vervoegen. De 
exacte invulling van het organisatorisch kader kan uiteraard van geval tot geval 

verschillen. 
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4.5.4 Bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Bevoegdheden zijn noodzakelijke elementen voor de kantorencentrum manager om tot 
een integraal tactisch beleid te kunnen komen. Zander bevoegdheden zijn er geen 
instrumenten voor de kantorencentrum manager voorhanden om de synergie te 
creeren. Hoewel het op het eerste gezicht eenvoudig lijkt bevoegdheden van 

beleggers/eigenaren en/of huurders/gebruikers te verkrijgen, zijn de mogelijkheden in 
de praktijk beperkt omdat (Van Dinteren, 1992)26

: 

• Partijen van nature niet snel geneigd zijn bevoegdheden uit handen te geven . 
Dit geldt met name in de experimentele fase waarin het functioneren 
proefondervindelijk vastgesteld moet warden. 

• Niet alle bevoegdheden zijn in rechte overdraagbaar. Dit geldt met name voor 
belangrijke delen van het instrumentarium van de publieke sector. 

Oak bij de ge'interviewden werd ondanks het enthousiasme voor KCM een zekere 
vrijblijvendheid waargenomen ten aanzien van de toerusting van de kantorencentrum 

manager met concrete bevoegdheden. Dach in het kader van de onstuitbare 

ontwikkelingen random "out-sourcing" en groeiende interesse voor 

samenwerkingsverbanden, sloot men het verlenen van vergaande bevoegdheden op 
termijn oak niet uit. Op korte termijn zal het verlenen van bevoegdheden echter 

beperkt moeten blijven om de partijen voor KCM te kunnen werven. De bevoegdheid 
die partijen in deze echter minimaal zullen moeten verlenen, is de "coordinerende" . 

Het verlenen van deze bevoegdheid is de stap die nodig is om integraal beheer in 
kantorenlocaties mogelijk te maken . 

Het is de verantwoordelijkheid van de kantorencentrum manager om de verworven 
bevoegdheden tot coordineren in het belang van de collectieve belangen tot succes te 
maken. Feitelijk berust de verantwoordelijkheid op het genereren van synergische 

effecten zodat een voortzetting van het integraal beheer interessant blijft. lndien de 
synergie uitblijft zal het draagvlak voor KCM vervallen. De verantwoordelijkheid voor 
succes is dus van groat belang voor het voortbestaan van KCM. 

4.5.5 Klantgerichtheid & front-office 
KCM is een complex proces omdat voor een uiteenlopende samenstelling kritische 
participanten met gemeenschappelijke belangen en afhankelijkheden een veelvoud van 
activiteiten in een integrale context moeten warden gecoordineerd. De intensieve 

relaties die hiertoe met de kritische "participanten" nodig zijn, zullen een markt-, 
resultaat- en procesgericht karakter moeten hebben. Klantgericht dus! 

Dit betekent dat de "clienten" centraal zullen staan. Hierdoor het meer dan wenselijk 
een lokaal aanspreekpunt te hebben waar de klant (participant) met alle vragen terecht 
kan en als een "bekende" behandeld wordt (De Vries & Kasper, 1994) 13

. Dit, 
gecombineerd met de mogelijke ambitie de lokale service te willen verbeteren, 
betekent dat de kantorencentrum manager een "loket-functie" moet vervullen. De 
manager, als "gezicht" van het kantorencentrum, moet de continu marketeer zijn die 
de lokale markt tussen vraag en aanbod op elkaar afstemt. 

Gevolg hiervan is dat de kantorencentrum manager met zijn "front-office" lokaal 
huisvesting zal moeten betrekken. Het "front-office" vormt hierbij het geheel aan voor 
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de klanten waarneembare elementen van het geboden dienstverleningsproces, 
inclusief de klanten zelf (Van de Voort, 1995)25

. Uiteraard behoeven de 
ondersteunende diensten, die het "back-office" creeren en waarvoor de directe 
aanwezigheid feitelijk overbodig is, niet lokaal aanwezig te zijn. De continue 
aanwezigheid van de "service-provider" in een centraal gelegen en goed toegankelijk 
"commerce centre", dient een essentieel onderdeel te zijn van de beoogde 
meerwaarde van kantorencentra. 

4.5.6 Financieel 
Uiteraard warden met KCM kosten gemaakt die op de een of andere wijze structureel 
betaald moeten warden. De lasten bestaan daarbij uit salaris van de manager, 
secretariele ondersteuning, huisvesting, activiteiten en overige apparaatkosten. Voor 
de evenwichtigheid is het van belang dat alle partijen die profiteren van de KCM
activiteiten, naar rato een bijdrage leveren. Omdat de synergetische werking primair 
toekomt aan de beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en in meer of mindere mate 
oak aan de gemeente, zullen deze partijen op een of andere wijze de lasten van KCM 

moeten dragen. Logisch lijkt echter dat beleggers, als grootste belanghebbenden, de 
voordelen van KCM inzien en collectief zo niet substantieel de kosten voor rekening 
nemen. De gemaakte extra kosten kunnen warden terugverdiend, als blijkt dat KCM 
daadwerkelijk betere verhuur- en exploitatieresultaten en/of waardeontwikkeling tot 
gevolg heeft. 

Tevens kan de "meetbare" meerwaarde die KCM voor huurders/gebruikers betekent, 
via huur of service-kosten verrekend warden. Via deze weg kunnen 
beleggers/eigenaren (een deel van) de kosten terugverdienen. Directe bijdragen van de 
huurders is minder gunstig. Leegstands-fluctuaties kunnen dan de inkomsten doen 
schommelen, iets dat verrekening via beleggers in principe voorkomen kan . De 
beleggers warden daarmee, behoudens eventuele subsidiele bijdragen van de 
plaatselijk gemeente, feitelijk de ricicodragers van KCM. Evenals bij centrum 
management zal het ook bij KCM verschillen of en in welke mate de lage overheid 
bereid is in de kosten bij te dragen. 

Hoe de exploitatiekosten van KCM oak verdeeld warden, gestreefd moet warden naar 
een evenredige verdeling van kosten en de baten. Daarbij zal de term "evenredig" 
tussen de beleggers tot de nodige discussies kunnen leiden. Uiteraard is een breed 
draagvlak noodzakelijk om de risico' s te beperken. Daarbij be pa alt niet a Ileen het 
aantal participanten de redelijkheid van de benodigde financiele bijdrage, maar vooral 
het metrage vloeroppervlak waarover de KCM-lasten in verhouding tot de geleverde 
meerwaarde kunnen warden uitgesmeerd. Met name beleggers zullen hun eigen 
belang moeten inzien . Op grand daarvan kan een structurele bijdrage aan KCM 
warden verwacht. Overtuiging is noodzakelijk . 

4 .6 TAAKSTELLINGEN 
De beschreven definitie en doelstellingen van KCM impliceren een omvangrijk 
takenpakket. Globaal kan gesteld warden dat alle activiteiten, nodig om de 
gedefinieerde project- en procesgerichte doelstellingen in het KCM-kader te realiseren, 
tot het takenpakket van de kantorencentrum manager behoren. De belangrijkste te 
onderscheiden taken zullen zijn: 
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• lnformatiebeheer & innoveren 
• Planning & control 

• Promotie 
• Organiseren & onderhandelen 
• Relatiebeheer 

4.6. 1 lnformatiebeheer & innoveren 
lnformatiebeheer en innovatie is voor KCM, dat temidden van een dynamische 
beleggings- en huisvestingsmarkt moet opereren, een belangrijke taak om op lokaal 

niveau deze marktprocessen op gang te houden of te verbeteren. Lokale integratie van 
informatie en innovatie is een belangrijke "input-basis" om het voortzetten en/of 
verbeteren van de beleggings- en huisvestingsperformances in kantorenlocaties te 
ondersteunen. lndien KCM zich ten taak stelt om subjectief lokale management
informatie te distilleren, te analyseren en te distribueren, kan de informatievoorziening 

substantieel warden verbeterd. De manager is als coordinator in kantorenlocaties, de 
persoon bij uitstek om in lokaal opzicht informatiebeheer te verrichten. 

Belangrijk is dat op basis van een integrale informatievoorziening een consistente 
besluitvorming plaats kan vinden en risico's kunnen afnemen. Het grootste voordeel in 
deze is dat de "time-lag" tussen lokaal veranderende marktwensen en het erkennen 

van die nieuwe situatie, door KCM verkort kan warden. Het tijdig signaleren van 

(mogelijke) marktdiscrepanties en/of ontwikkelingen is een voorwaarde om tijdige 
creativiteit te kunnen initieren en een pro-actief beleid in lokaal perspectief mogelijk te 

maken. lmmers, huurders/gebruikers kunnen andere behoeften krijgen. Daarnaast kan 
een verplaatsingsmarkt dreigen te ontstaan door ontwikkelingen in concurrerende 
kantoren(locaties) in de externe omgeving. lnnovatie kan oak als "pull-factor" dienen 
om de ontwikkelings-cyclus in kantorenlocaties te versnellen en voor te blijven op de 

vraag-cyclus. Tevens kan innovatie leiden tot waarde toevoegende differentiatie, 
verlaging van de kosten en verhoging van de winstmarges. Door via KCM creativiteit 
op lokaal niveau te implementeren wordt een nieuwe dimensie in deze plangebieden 

mogelijk, overeenkomstig de effecten die de creativiteit van winkelcentrum 
management ressorteert in winkelcentra. Effecten die middels individuele creativiteit 
en onderlinge concurrerentie-strijd niet haalbaar zijn. 

lnformatie en creativiteit is voor KCM een voorwaarde om tijdig lokale "niches" te 
onderkennen waarvoor een (gemeenschappelijke) kernbehoefte lijkt te gaan ontstaan 
om tijdig en op gepaste wijze op nieuwe vraag(potenties) te kunnen inspelen dan wel 
barrieres voor ontwikkelingen weg te nemen. 

5.6.2 Planning & control 
Planning is een continu (leer)proces van besluitvorming dat zich richt op een bewuste 
vormgeving en een bewust ingrijpen ten behoeve van een gewenste toekomst (Van 

Min, 1982)29
. Het is zoals Van Dinteren (1992) 26 het formuleert onvermijdelijk, omdat 

"de functionele invulling en inzichten zich moeten voltrekken langs de lijn van 
geleidelijkheid". Het gaat hierbij in relatie tot KCM om het bereiken en formuleren van 
een lokale integrale planning, teneinde te komen tot een optimale gebiedsgerichte en 

doelmatige aanpak zodat de beschikbare financiele en materiele capaciteit lokaal 
optimaal ingezet wordt. Tevens heeft planning oak een voorwaardelijke functie omdat 
de factoren geleidelijkheid en openheid voorwaarden zullen zijn van de (potentiele) 
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partijen die in het beleids-netwerk van KCM deel moeten gaan uitmaken. Niet in de 

laatste plaats speelt planning een rol om na enige tijd de effectiviteit van KCM middels 
werkplannen en jaarverslagen te kunnen controleren. 

De wijze waarop de kantorencentrum manager vanuit zijn positie vorm geeft aan het 
integrale tactische beleid, dient vastgelegd te warden in een business-plan waarin de 
thema's management en marketing centraal zullen staan. Plannen die middels een 

efficiente en effectieve inzet van middelen stuk voor stuk moeten bijdragen aan de 
totstandkoming van de doelstellingen. KCM moet het planningsproces flexibel, 

cyclisch en bewust benaderen zodat expliciet wordt omgegaan met de doelstellingen, 
resultaten en middelen die in relatie tot kantorencentra en betrokkenen gesteld, vereist 
en beschikbaar zijn. Het op te stellen business-plan voor kantorenlocaties moet het op 
termijn te doorlopen traject weergeven en een referentiekader creeren zodat de lokaal 

beschikbare middelen integraal, efficient en effectief kunnen warden ingezet. 

4.6.3 Promotie 
Promotie is in het kader van KCM een uitvloeisel van de integrale marketing en is 

gericht op het aantrekken van nieuwe passende huurders/gebruikers en participanten 

voor het KCM-netwerk. Een activiteit waarbij be"invloeding van de bekendheid, de 
beeldvorming en het imago, de marktpositionering van kantorencentra in positieve 

richting centraal zal staan om de "awareness set" van het totaalprodukt als resultaat 
van KCM. Promotionele activiteiten die in dit kader ondernomen kunnen warden zijn: 

advertenties plaatsen, lezingen en presentaties geven, periodiek uitgeven van lokaal 
informatieblad maar bovenal, het bewust creeren van satisfactie waardoor 
geprofiteerd kan worden van "mond op mond"-reclame. 

KCM kan effectief bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van een "consistent 

en integraal promotiebeleid waarin acties en activiteiten van afzonderlijke partijen 
ingepast worden" (Van Dinteren, 1992)26

• Omdat diverse partijen aangaande hun 

eigen vastgoed-belangen oak individueel promotieactiviteiten zullen moeten blijven 

ondernemen, is het belangrijk dat deze ondernemingen op gelijke voet het lokale 
produkt "kantorencentrum" naar buiten brengen . Feitelijk heeft kantorencentrum 

management in deze een soort vertegenwoordigers functie om ondernemers ervan te 
overtuigen dat het hen voordeel oplevert als zij juist in dat plangebied hun 
onderneming vestigen en gebruik maken c.q. deelnemen aan het KCM-netwerk . 
Ondanks de integrale en collectieve gedachte van KCM moet de promotie inzake 
kantorencentra vooral "inspelen op de profijtzucht van individuen" (Ter Hart & 
Lambooy, 1989)3

• 

4.6.4 Organiseren & onderhandelen 
De kantorencentrum manager initieert en formeert een lokaal netwerk en neemt daarfn 

deel. In deze zin heeft KCM een platformfunctie waarin allerlei overlegstructuren en 
werkverbanden tussen partijen gevormd moeten worden. De coordinerende functie die 
hieruit voortkomt vertaalt zich voor de kantorencentrum manager in de taken 
organiseren en onderhandelen. Taken die voorwaarden moeten scheppen voor de 
verwezenlijking van de gestelde KCM-doelstellingen . De manier waarop binnen het 
KCM-kader activiteiten, bevoegdheden en middelen warden georganiseerd, bepaalt in 
hoge mate de stabiliteit van het netwerk. 
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Naast het organiserend speelt hierbij vooral oak het onderhandelend vermogen van de 
kantorencentrum manager een bepalende factor voor de mate waarin de beoogde 
lokale synergie verwezenlijkt kan warden. Voorwaarde hiertoe is uiteraard dat de 
diverse partijen de wil moeten hebben om werkelijk consensus te bereiken. Via 
onderhandelen moet de kantorencentrum manager temidden van de dimensie 
"samenwerken-conflicteren" de benodigde "ruimte" tot integraal beheer creeren. 

Wederzijdse afhankelijkheid en collectief belang zal in dit proces centraal moeten 
staan om vooral in exploitatie-technische zin daadwerkelijk tot de synergetische 
effecten te komen. 

De kantorencentrum manager dient op creatieve wijze en in de geest van 

samenwerken te organiseren en te onderhandelen om de organisatie-graad op 
plangebiedniveau daadwerkelijk te kunnen verhogen en coordinatie effectief mogelijk 
te maken. 

4.6.5 Relatiebeheer 

Omdat KCM staat of valt met de interne kwaliteit van de netwerk-relaties tussen de 
partners, is relatiebeheer als taakstelling voor de kantorencentrum manager essentieel. 
Via relatiebeheer dient bewerkstelligd te warden dat de verschillende partijen 
eendrachtig blijven participeren aan het KCM-concept. Tijd zal moeten warden 

besteed aan het enthousiasmeren en overtuigen van betrokkenen en het initieren en 
kanaliseren van formele en informele relaties. Relaties zijn geen statische fenomenen, 

maar warden gekenmerkt door dynamiek en behoeven derhalve continue aandacht. 
Getracht moet warden om de relaties te fixeren en de loyaliteit bij betrokkenen te 
vergroten teneinde de KCM-cyclus op gang te houden. Duidelijk is dat in tegenstelling 
tot promotie, relatiebeheer gericht is op de interne omgeving van kantorenlocaties. 

Tevens is relatiebeheer erop gericht intensief contact met de participanten te 
onderhouden teneinde vroegtijdig lokale problemen bij participanten en betrokkenen te 
signaleren om tijdig te kunnen ingrijpen en dissatisfactie te voorkomen. In deze zin 

kan klachtenafhandeling als een vorm van relatiebeheer gezien warden, waartoe de 
kantorencentrum manager een inspanningverplichting zal moeten hebben. Wil de 
kantorencentrum manager de taak "relatiebeheer" goed uitvoeren, dan kan KCM in 
zekere zin als een "front-office"-functie beschouwd warden. 

4.7 ASPECTEN VAN INTEGRAAL MANAGEMENT 
KCM is een complex management-proces dat dient te warden beschouwd in 

deelsegmenten, om het ondanks de sterke samenhang toch in diverse afzonderlijke 
specialismen te kunnen kanaliseren. In deze context moet KCM sterk gerelateerd zijn 
aan een drietal verschillende management-typen verbonden aan de eerder genoemde 
interne omgevingen van kantorencentra. Rekening houdend met de doel- en 
taakstellingen kunnen de KCM-activiteiten gerelateerd warden aan de volgende 

management aandachtgebieden: namelijk geografisch-, vastgoed- en facility 
management. 

Door de sterke samenhang tussen deze specialistische managementgebieden en de 
be·invloeding over en weer, kan middels KCM een afgewogen balans gecreeerd 
warden waardoor een compleet kantorencentrum-concept kan ontstaan . KCM is 
hierbij gericht op het opsporen van lokale combinatie- en samenvoegings-voordelen 
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teneinde de exploitatie van kantorenlocaties in een zo breed mogelijke context te 
kunnen ondersteunen. KCM is daartoe sterk gelieerd aan dynamisch management dat 
in de optiek van Melles ( 1986)21 de economische levensduur van winkelcentra moet 

verlengen en de exploitatie-cyclus op gang te houden dan wel te brengen. In deze 

context is dynamisch management makkelijk transformeerbaar naar kantorencentra 
waarbij de zakelijke functie in financieel/economische zin voorop staat als voortrekker 

van het ruimtelijke/functionele, fysiek/technische en sociaal/maatschappelijke belang. 

Doelstellingen: 

Vergroten attract1v1te t 
Versterken economi riph functioneren 
Verbeteren communic1 tie 
Coordineren en afsten en 
Begele1den van ondern ers · 

liit■ 

4. 7. 1 lntegraal geografisch-management 

Taakstellingen : 

lnformatiebeheer & innoveren 
Planning &-control 
Promotie 
Organiseren & onderhandelen 
Relatiebeheer 

-
Onder integraal geografisch-management (ook bekend als gebieds-management) kan 
in relatie tot KCM warden verstaan: de continue zorg voor het geografische gebied in 

relatie tot de functie "kantoren". Het is er op gericht die facetten van de "site" te 
coordineren die voor de kantorenlocatie als totaalprodukt, synergetisch effect kunnen 

hebben. Het belang gaat hierbij in eerste instantie uit naar de intensieve wisselwerking 
bestaande tussen de diverse private en publieke percelen en infrastructuur, welke 
gezamenlijk de kwaliteit van de interne ruimtelijke omgeving bepalen. Secundair dient 
het integraal geografisch management gericht te zijn op pogingen om facetten in de 
(directe) externe omgeving, die hun invloed op het functioneren van de 

kantorenlocatie doen gelden, te be'invloeden. Gebieds-management wordt mogelijk als 
de private partijen de kantorencentrum manager in deze de bevoegdheid tot 
coordineren verschaffen en anderzijds de manager wellicht middels een soort PPS

constructie met de gemeentelijke instantie(s). 

De "site" moet als een samenhangend terrein warden beschouwd, waarbij getracht 
wordt om, ongeacht eigenaar of gebruiker, een integrale benadering te implementeren 
en in stand te houden . Uiteraard dient dit te gebeuren met inachtneming van de 
individuele wensen en eisen van betrokkenen. Door het lokaal coordineren van 
relevante exploitatie-activiteiten moet de functionele-, belevings-, en toekomstwaarde 
van kantorenlocaties in positieve richting kunnen warden be'invloed. lnmiddels is 
gebieds-management in meer of mindere mate in diverse kantorenlocaties actief of in 
de planning. Ook uit de interviews bleek dat voor gebiedsmanagement relatief veel 
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sympathie bestaat bij beleggers, huurders en gemeente. Dit is mijn inziens vooral te 
wijten aan de overduidelijke samenhang die er in de geografische omgeving aanwezig 
is en waardoor de synergie van gebiedsmanagement zich relatief makkelijk laat 
voorspellen. 

Het voeren van een integraal beleid houdt overigens niet in dat de buitenruimte per 

definitie een uniform karakter moet krijgen. Juist door de multi-territoriale aanpak kan 
middels een afgewogen diversificatie, een kwalitatief aantrekkelijke "site" gecreeerd 
warden. Van perceel tot perceel kan de terreininrichting verschillen zodat het gebied 
een afgewogen aantrekkelijke dynamiek verkrijgt. Ook inzake enkele operationele 
taken blijkt een effectievere en efficientere uitvoering wellicht mogelijk. Belangrijk 
effect hiervan is dat de locatie, als een van de meest bepalende en minst 
be'invloedbare produktkwaliteiten van vastgoed en huisvesting, beter beheersbaar 
wordt. Het is immers de locatie die de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
kantoren bepaalt (1992)30

. Zadra de factor locatie door de integrale werking van KCM 
beheersbaarder wordt, is dus veel gewonnen. 

Locatie-aspecten welke in een integraal kadersynergetisch kunnen werken. zijn bijvoorbeeld: 

- Groenvoorzieningen/plantsoenen 
- Vervoersvoorzieningen 
- Parkeervoorzieningen 
- lnfrastructuur telematica 
· Bestrating/verharding 
· Bewegwijzering 

- Straatmeubilair 
- Straatkunst 
- Buitenverlichting 
- Reclame voorzieningen 
- Zwerfvuil/graffiti 
- Beveiliging 

Bovenstaande tabel bevat enkele aspecten welke middels gebiedsmanagement kunnen 

warden gecoordineerd. Zo kan de kantorencentrum manager bijvoorbeeld trachten een 

integrale planning te implementeren voor het onderhoud en de inrichting van de 
percelen of, als dit mogelijk blijkt, de uitvoering trachten te combineren. Het effect 
hiervan kan zijn dat niet elk perceel met een andere frequentie en met een ongewenst 
kwaliteitsverschil wordt onderhouden of in ieder geval een passende inrichting kent. 
Tevens kan het in sommige gevallen interessant zijn om het woud aan 
perceelgebonden slagbomen in het gebied te beperken en te vervangen door een 
(persoonlijke} toegangscontrole aan de toegangswegen van de kantorenlocaties. 
Aanvullend hierop kan bijvoorbeeld de bewaking in plaats van op objectniveau op 

plangebiedniveau warden georganiseerd, zodat de kosten door de schaalvoordelen 
kunnen dalen terwijl de kwaliteit kan verbeteren. Een ander facet dat inmiddels in veel 

kantorenlocaties in planning of uitvoering is, is de organisatie van een intern vervoers
systeem (meestal shuttle genoemd) als onderdeel van gebiedsmanagement om de 
(interne) bereikbaarheid te vergroten als deze onvoldoende mocht blijken middels 
openbaarvervoer-voorzieningen. In de lijn hiervan kan kantorencentrum management 

als centraal aanspreekpunt in het kader van geografisch-management met de 
gemeentelijke instanties onderhandelen omtrent bijvoorbeeld busverbindingen, 
toegangswegen, fietspaden en bewegwijzering . De taken van KCM treden dan buiten 

de absolute grenzen van kantorencentra. 
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4. 7 .2 lntegraal vastgoed-management 
Een andere in het kader van KCM te onderscheiden management-taak is gericht op de 
interne gebouwde omgeving en derhalve aan vastgoed-management gelieerd. Het gaat 

er om beheer van kantoren, voorzover in lokaal perspektief relevant, integraal te 
benaderen. lntegraal vastgoed management is er dus op gericht die facetten van de 
interne gebouwde omgeving te coordineren die voor het kantorencentrum als 
totaalprodukt, synergetisch effect kunnen hebben. 
Het gaat hier in principe niet om het overnemen van taken van de lokaal actieve 
vastgoedmanagement organisaties, maar om afstemming van een aantal activiteiten 

en het inspelen op wat er lokaal nog niet is. Voor een aantal aspecten levert het 
integreren te weinig tot geen voordelen of onaanvaardbare risico's op, waardoor deze 
buiten het aandachtsveld van de kantorencentrum manager moeten blijven. Ook hier 
geldt dat uiteindelijk het individuele belang altijd uitgangspunt moet zijn om lokale 
synergie na te streven. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden van aspecten 
waarvan bij lokale integratie, synergie te verwachten is. 

1/astgoed-aspecte.n welke in een integraa/ kader synergetisch kunnen werken. zijn bijvoorbee!d,: 

- Renovatieplanning - Gebouwenbeheer-systeem 
- Klachtenbeheer - Verhuurbeleid 
- Promotie - Relatiebeheer 
- Gevelreclame - Management-informatie 

Ten aanzien van technisch beheer zou lokale afstemming zich kunnen lonen inzake 

bijvoorbeeld lokale renovatieplannen. Betreffende administratief beheer levert centraal 
beheer van informatie lokaal betrouwbare en vergelijkbare management-informatie op. 
lntegraal commercieel beheer heeft in het KCM-kader betrekking op het optimaliseren 
van de rendement/risico-verhouding van de vastgoed(beleggings)-objecten in 
kantorenlocaties. Het is als zodanig puur op beleggers en eigenaren georienteerd. 
Synergie is mogelijk door op het gebied van instandhouding van en waardetoevoeging 

aan de vastgoedobjecten en bestrijden en voorkomen van leegstand, lokale 
coordinatie toe te staan. lnteressante locale commerciele beheeraspecten kunnen zijn : 

relatiebeheer, verhuurbeleid, klachtenbeheer, advies over (des)investingsbeslissingen 
en het ontwikkelen en uitdragen van bijvoorbeeld promotionele activiteiten . 

4. 7 .3 lntegraal facility-management 
Facility-management is het integraal managen en realiseren van de huisvesting, 
services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiente, flexibele 
en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende 
omgeving (Regterschot, 1989)31

• Met betrekking tot KCM moet warden getracht 
zoveel mogelijk faciliteiten lokaal af te stemmen, te combineren of lokaal te 

implementeren. Enerzijds om als gevolg hiervan de prijs/kwaliteit-verhouding positief 
te kunnen be'invloeden, anderzijds om binnen de vaak sobere facilitaire omgeving in 

kantorenlocaties, individueel niet realiseerbare faciliteiten op lokaal niveau te creeren. 
Hoewel integraal facility-management ook voor beleggers/eigenaren een functie heeft, 
is het in tegenstelling tot integraal vastgoed-management vooral georienteerd op 

huurders/gebruikers . 
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Doordat KCM zich inzet voor een lokale benadering van faciliteiten, kan het voor een 
aantal services interessant zijn een lokaal ge"integreerd facilitypakket te organiseren 
waardoor zogenaamde "shared tenants services" (STS) worden aangeboden. Daar bij 
de facilitaire afhandeling van ondernemingen de prijs/kwaliteit-verhoudingen de 
belangrijkste drijfveer zijn tot uitbesteding, kan het centraal organiseren van 
faciliteiten bedrijfs/economisch interessant zijn . Daarnaast kan KCM ook inspelen op 
sociaal/maatschappelijke facilitaire wensen van werknemers (persoonsgebonden) 
waaraan steeds meer aandacht moet worden besteed. De integrale facilitaire 
benadering dient geheel ten diensten van de huurders/gebruikers en hun medewerkers 
te staan, teneinde een zo optimaal mogelijk huisvestings- en werkklimaat te scheppen. 

De kantorencentrum manager zal zich ten aanzien van de meeste diensten moeten 
beperken tot co6rdineren. Een uitgebreid pakket van uitvoerende diensten in eigen 
beheer past niet in de gedachtengang van het onafhankelijke KCM . De feitelijke 
uitvoering van de dienstverlening zal moeten warden gedelegeerd aan (specialistische) 
derden. De kantorencentrum manager treedt dan op als intermediaire partij voor alle 
mogelijke lokale kern-, hulp-, en steundiensten. De KCM-benadering schept de 

mogelijkheid het dienstenpakket uit te breiden, te differentieren en een kostenreductie 
te realiseren. De kantorencentrum manager moet hiertoe de initiatie-rol vervullen door 
te anticiperen op (lokale) ontwikkelingen in het facilitair proces. 

Facilitaire-aspecten welke in een integraal kader synergetisch kunnen werken. zijn bijvoorbee/d: 

Bedrijfs/economische faciliteiten: Sociaal/maatschappelijke faciliteiten: 

- Post services - Catering 
- Handyman - Lunchroom/cafetaria 
- Receptie services - Winkels/kiosk 
- Copy center - Kinderopvang 
- Help desk - Sport-faciliteiten 
- Vergader-faciliteiten - Kunstexposities 
- Beveiliging - Periodieke versieringen 
- Tele- en datafaciliteiten - Kleding services 

Bovenstaande tabel geeft enkele voorbeelden van facilitaire aspecten welke in een 
lokale benadering voor huurders/gebruikers voordeel kunnen bieden. Te denken is 
bijvoorbeeld aan het afstemmen en /of combineren van schoonmaak en catering of het 
centraliseren van receptionele werkzaamheden voor kleinere ondernemingen of 
bedrijven die een tijdelijk onderbezetting hebben. Eenzelfde effect is mogelijk door 
centrale cobrdinatie van vergaderruimte, hoogwaardige kopieerfaciliteiten en 
bijvoorbeeld postverzorging. In sociaal/maatschappelijk opzicht kan KCM oak van 
betekenis zijn indien deze aspecten als kinderopvang, winkel/kiosk en bijvoorbeeld 
kleding service lokaal organiseert. KCM moet in eerste instantie op die facetten 
gericht zijn welke voor individuele organisaties niet haalbaar zijn en die op locatie nog 
niet of onvoldoende voorhanden zijn. In feite kan de facilitaire cobrdinatie van KCM zo 
gek niet zijn, als er op lokaal niveau maar voldoende draagvfak voor is om de 
uitvoering voor derden economisch haalbaar te maken. Hoewel het huidige draagvlak 
hiervoor nog tegen valt heerst bij alle ge"interviewden de overtuiging dat deze op korte 
tot middellange termijn zal ontstaan . 
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4.8 ASPECTEN VAN INTEGRALE MARKETING 
Marketing is letterlijk het ter markt brengen en heeft volgens De Vries & Kasper 
( 1994) 13 simpel geredeneerd een drietal orientatiepunten; de klant, de concurrent en 

de organisatie. Het is een middel waarbij marktorientatie als centraal thema wordt 
vertaald in alle organisatieprocessen, teneinde het aangebodene minimaal in 

overeenstemming te laten zijn met het verwachtingspatroon van de klanten. Enerzijds 
kan dit via aanpassing van het produkt en/of organisatie, anderzijds via manipulatie 

van de beeldvorming van (potentiele) clienten. Het opsporen en identificeren van 
behoeften, het traceren van concurrentie, het vertalen van de (potentiele) vraag in een 
eigen aanbod en het op effectieve en efficiente wijze voorzien in de vraag naar 
produkten en diensten is de essentie van de marketingfilosofie. Marketing helpt de 
onzekerheid random de afzet en de kwaliteit van het aangebodene te verkleinen en is 
derhalve "een middel op managementniveau dat de doelstellingen en 
beleidsvoornemens van de organisatie meer op de behoeften van de diverse 

doelgroepen afstemt" (Van Dinteren, 1992)26
. Oak KCM kan derhalve niet los worden 

gezien van marketing. 

Marketingconcepten voor het produkt "kantorenlocaties" is geen onbekend fenomeen. 
Naast projectontwikkelaars beoefenen oak gemeenten, in de lijn van city-marketing, 

dikwijls marketingstrategieen uit om de geplande kantoren en bouwpercelen te slijten. 
Opvallend is het echter dat beleggers en beheerders, in promotioneel perspectief 
gedurende de exploitatiefase - enkele uitzonderingen daargelaten - individueel 
opereren. Gevolg hiervan is dat dit middel op dit niveau en in deze fase onbenut 
blijft. Door de integrale managementbenadering van KCM zou het initieren en 
activeren van een integraal marketingconcept voor de exploitatieperiode mogelijk 

moeten zijn. 

Marketing van kantorencentra kan in relatie tot KCM omschreven warden als het 
geheel van activiteiten dat erop gericht is kantorencentra als huisvestingsconcept zo 

goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de (potentiele) 
huurders/gebruikers. Hierbij dient gebruik te warden gemaakt van de 
produktbenadering, die gericht is op het ontwikkelen van het vermogen om de 

produkten effectief en efficient te kunnen aanbieden (Andersson e.a., 1992)25
• Door de 

integrale benadering kunnen de individuele promotie-activiteiten van gemeente, 
beleggers en/of vastgoedmanagers op elkaar afgestemd warden, zodat een effectieve 
marketingfilosofie voor kantorenlocaties kan warden ge·implementeerd. Het te 
ontwikkelen marketingconcept moet leiden tot een gebundelde marktorientatie. 

Betreffende promotie, als onderdeel van de marketing-mix, moet het zogenaamde 
"me-too"-syndroom waardoor standaard reclame uitingen als: representatief, centraal 
gelegen, uitstekend bereikbaar, flexibel indeelbaar etc, vermeden warden. Het is de 
integrale marketingbenadering van KCM die tot een duidelijke marktpositionering van
kantorenlocaties moet leiden, waardoor deze zich kunnen onderscheiden van andere 
(concurrerende) kantoren(locaties) in de omgeving. 

Door kantorencentrum marketing uit te dragen verheft zich de marketing boven 
individuele produktbenadering. Marketing wordt in die sfeer gericht op een 
vastgoedconcept zoals dat ook bij winkelcentra, woonwijken en bijvoorbeeld 
recreatiecomplexen plaatsvindt. Uiteraard zal bij het opstellen van een integraal 
marketingconcept, consensus van de betrokkenen noodzakelijk zijn om de 
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marketinginstrumenten effectief te kunnen inzetten om een slagvaardige presentatie te 
realiseren. 

Hoewel kantorencentra door KCM als een totaalprodukt benaderd kunnen warden, zijn 

het feitelijk samengestelde produkten van plaats, kantoren en faciliteiten. KCM moet 
hierbij uitgaan van een marketing die niet alleen gericht is op de kantoren, maar 

evenzeer op elementen die voor de kantorenmarkt doorslaggevend zijn en een duidelijk 
bestanddeel vormen van kantorencentra. Feitelijk bestaat marketing van 
kantorencentra derhalve uit de volgende marketingsegmenten: 

• Geografische-marketing 
• Vastgoed-marketing 

• Facility-marketing 

Geografische-marketing 
Geografische-marketing is in relatie tot KCM gericht op het marketen van het 

buitengebied van kantorencentra. Ashworth & Voogd (1989) 3 hanteren dit begrip voor 

de stedelijke of regionale omgeving, doch voor KCM moet diI beperkt blijven tot de 
lokale interne en directe externe omgeving van kantorencentra. Geografische 
marketing betreft in dit kader die activiteiten te ontplooien die nodig zijn om de "site" 

zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van dienaangaande geselecteerde 

doelgroep(en). Dit, teneinde een permanente stimulans te scheppen voor de 
economische en sociaal/maatschappelijke functies in en direct rondom de 

plangebieden. Opvallend aan de huidige marketing inzake kantoren is dat partijen 
verwoede pogingen doen om de geografische identiteit te doorbreken, door iedere 
locatie een toplocatie te noemen (1992) 3 0

• De marktrealiteit ziet er echter geheel 
anders uit en dus moet de geografische marketing van kantorencentra zich vooral 
richten op werkelijk concurrerende eigenschappen waardoor de locatie zich kan 

onderscheiden van andere plangebieden. 

Vastgoed-marketing 
Vastgoed-marketing tracht gebouwen op een marktgerichte wijze op de markt te 
brengen en te houden. De huidige vragersmarkt impliceert dat deze handeling van 

beleggers en beheerders momenteel competitief is en derhalve veelal ten koste gaat 
van een mogelijke synergetische werking binnen plangebieden . Door de objectan als 
onderdeel van kantorencentra volgens een collectieve marketingstrategie op de markt 
te positioneren kan er wellicht met relatief geringe middelen een "spin-off" -effect 

gecreeerd warden. Daar vastgoed-marketing vooral in het belang is van beleggers, 
dient de kantorencentrum manager in deze "te handelen alsof hij op de stoel van de 
eigenaar zit, waarbij hij zich moet realiseren dat voor een optimale performance van 
een object ook een goede relatie met de huurder(s) nodig is" (Goderie & Van Zutphen, 
1988)25

• Klantgerichtheid is in de huidige vastgoedmarkt allesbepalend. Relatiebeheer 
speelt in dit opzicht een belangrijke rol omdat het belang van het vasthouden van 
bestaande huurders inmiddels bekend is. 

Facility-marketing 
Het aanbieden van faciliteiten wordt voor de vastgoedmarkt steeds belangrijker als 
satisfactievoorwaarde van huurders/gebruikers. Een op zich prima kantoorgebouw met 
slechte facilitaire voorzieningen is immers steeds moeilijker afzetbaar. Het werkelijke 
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huisvestingsprodukt is het samengestelde produkt, waarin de samenhang c.q. de 
kwaliteits-mix van locatie, pand en services moeten passen in het behoeftenschema 
van de (potentiele) afnemer. Door middels KCM lokaal services aan te bieden die 
inspelen op de behoeften van (individuele) huurder(s)/gebruiker(s), kan een werkelijk 
passend huisvestingsprodukt warden aangeboden. Toevoeging van diverse services 
moet in het kader van kantorencentrum marketing een expliciet deel uitmaken van de 
KCM-strategie. Facility-marketing is aan dienstverlening gelieerd en hangt derhalve 
sterk samen met diensten-marketing dat in de context van KCM expliciet deel moet 
uitmaken van het lokaal aangeboden huisvestingsconcept. 
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5 KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

Diverse factoren spelen een doorslaggevende rol voor een succesvalle implementatie 
en continuering van KCM. Een vast amlijnd kader van deze randvaarwaarden is echter 
maeilijk te geven omdat er geen vaste receptuur vaor KCM bestaat. Deze kan van 
geval tot geval verschillen. Tach kan op voorhand een aantal essentiele criteria en 
dilemma's warden omschreven die in het kader van KCM spelen. Gezien het karakter 
moeten de voorwaarden sterk samenhangen met die voor "samenwerken" en derhalve 
makkelijk vergelijkbaar zijn met de criteria die vaor PPP-constructies, wijkbeheer en 
bijvoorbeeld centrum management gelden. Helaas kunnen de op te stellen 
voorwaarden slechts algemeen en indicatief benoemd warden. Uiteraard zullen in de 
praktijk en van geval tot geval meer specifieke voorwaarden spelen. 

De succesfactoren kunnen, evenals De Raad voar Binnenlands Bestuur ( 1 987) 22 dat 
vaar PPP-constructies ziet, onderscheiden warden in vaorwaarden "waaraan voor 

KCM moet warden voldaan" en "waaraan KCM moet valdoen". Aanvullend kan met 
betrekking tot KCM oak nag het criterium "waaraan de kantorencentrum manager 
moet voldoen", warden onderscheiden. Binnen deze categorieen zijn aan de hand van 
literatuur en interviews de volgende belangrijkste aspecten te anderscheiden. 

Waaraan voor KCM ... : 

- Vertrouwen & relaties 
- Convergentie van belangen & 

beslissingsruimte 
- Financieel & instrumenteel 

draagvlak 
- Kwaliteit & kwantiteit kantoren
locatie 

Waaraan KCM ... : Waaraan de KCM'er ... : 

- Juiste (timing) introductie - Kennis & atfiniteit 
- Op termijn succesvol zijn - Karakter/vaardigheden 
- Duidelijke procedures/doelstel- - Positie 

lingen & formele contracten 

Bovenstaande figuur geeft aan dat de voorwaarden niet gering zijn en als 
implementatie van KCM niet altijd mogelijk zal zijn. Diverse uiteenlopende en 
samenhangende factoren kunnen het bereiken van een synergie verhinderen of 
bemoeilijken en het functioneren van een KCM-systeem belemmeren. 

5.1 CRITERIA WAARAAN VOOR KCM MOET WORDEN VOLDAAN 
De "omgeving" moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om KCM mogelijk te maken. 
De belangrijkste voorwaarden die in dit kader kunnen warden onderscheiden, hangen 
samen met de eigenschappen van partijen en de kantorenlocatie. Wordt aan deze 
basis-criteria niet voldaan, dan is implementatie van KCM bij voorbaat niet mogelijk . 

5.1.1 Vertrouwen & draagvlak 
Om KCM te kunnen realiseren moeten de partijen vertrouwen hebben in het KCM
systeem. Vooral het vertrouwen van beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en in 
mindere mate oak de gemeente is van cruciaal belang. Zolang deze partijen sceptisch 
tegenover het implementeren van een integraal beleid staan, zal het benodigde 
draagvlak voor KCM uitblijven. Op de korte termijn is echter voor de initiatief-fase de 
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steun van beleggers/eigenaren voldoende, op langere termijn is het vertrouwen van 
andere partijen oak vereist. 

Positief was in dit opzicht te vernemen dat de ge·interviewde beleggers de KCM
gedachte grotendeels steunden en de voordelen ervan inzagen. Dach evenals bij 
centrum-management werd de noodzaak tot "samenwerking" niet zelden als een 
hindernis gezien. Deze twijfels werden tot stand gebracht door factoren als: 
afhankelijkheid, complexiteit, concurrentie, integriteit en conservatisme. Storende 
elementen die het enthousiasme voor een vruchtbare lokale interactie enigszins doen 
verkoelen. Desondanks doet de heersende instemming van ge·interviewde beleggers 
met de stelling dat kantorenlocaties meer kunnen zijn dan de som der delen, 
vertrouwen geven dat vroeg of laat beleggers een integraal beleid zullen nastreven. Te 
betreuren is echter dat KCM daardoor pas operatief zal warden als de noodzaak ertoe 
het grootste is en men dus feitelijk correctief in plaats van preventief of pro-actief 
moet gaan werken. 

Uiteraard is het draagvlak van huurders/gebruikers op termijn oak noodzakelijk. 
Belangrijk hiertoe is dat KCM niet wordt gezien als een middel dat puur gericht is op 
de beleggersbelangen maar evengoed in het belang van huurders/gebruikers 
functioneert. lntegriteit blijkt aldus een belangrijk thema om tot het benodigde 
draagvlak te kunnen komen. De ontwikkelingen op huisvestings- en bedrijfskundig
gebied overtuigen de ge'interviewden in de directe synergetische waarde die KCM 
voor huurders/gebruikers zou kunnen betekenen. Vreemd genoeg moet derhalve de 
verwachting warden uitgesproken dat het draagvlak voor KCM eerder bij de vraag
dan bij de aanbod-zijde zal ontstaan. 

Centraal staat dat "common understanding" een bepalende voorwaarde is op basis 
waarvan een succesvol KCM-netwerk tot stand moet komen . Afstemming is alleen 
mogelijk als het wederzijds begrip niet wordt veronachtzaamd en er vertrouwen is in 
het gezamenlijke doel. Dit moet de basis zijn voor de totstandkoming van de 
benodigde relaties die met een behoedzaam manoeuvreren moeten warden 
gestimuleerd. Hierbij is het van het allergrootste belang de partijen te overtuigen dat 
KCM op individueel niveau voordeel biedt. Alleen op basis van individueel belang kan 
het vertrouwen voor KCM warden gewonnen en kan inzet voor een collectief belang 
verkregen warden. 

5. 1.2 Financieel & instrumenteel draagvlak 
Vertrouwen is een goede basis om KCM te kunnen initieren doch er zal ook een 
financieel en instrumenteel draagvlak moeten ontstaan. KCM is afhankelijk van de 
deelnemende organisaties om de benodigde middelen te verkrijgen teneinde op 
efficiente en effectieve wijze te kunnen functioneren en de doelstellingen te kunnen 
realiseren. De vraag is in hoe verre participanten bereid zijn middelen te verstrekken 
en of dit voldoende is om KCM operationeel te maken . 

In de opstart-fase zullen partijen bereid moeten zijn financieel risico te dragen om KCM 
te kunnen implementeren . Dit kan enerzijds door directe bijdragen maar anderzijds ook 
via samenvoeging van budgetten voor gelijksoortige activiteiten. Daar het grootste 
belang en het initiatief feitelijk bij de beleggers/eigenaren zal liggen, zal vanuit deze 
hoek het initiele financieel draagvlak tot stand moeten komen. Substantiele bijdragen 
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van de gemeenten, zoals dat wel eens bij centrum-management plaatsvindt, zijn in 
principe niet te verwachten. KCM moet in financiele zin meer vergeleken warden met 

winkelcentrum-management alwaar beleggers/eigenaren het substantiele deel van de 
kosten moeten dragen. Belangrijk daarbij is dat er voor de verdeling van de kosten en 
risico' s van KCM een groat draagvlak aanwezig is en dat de financiele baten op 

termijn minimaal even groat zijn als de gemaakte (extra) kosten. Voor beleggers vormt 
dit gezien hun primaire doelstelling begrijpelijkerwijs een van de meest wezenlijke 
criteria om tot participatie en bekostiging van KCM over te gaan en deze in stand te 
houden. 

Naast financiele middelen heeft KCM oak functioneel instrumentarium nodig. Er mag 

echter (gezien de ervaring met winkelcentrum-management) oak bij kantorencentrum 
management niet warden verwacht dat de partijen scheutig zullen zijn met het 
verstrekken van bevoegdheden aan de kantorencentrum-manager om de 

voorwaardescheppende maatregelen te kunnen implementeren. Dit werkt een zekere 
vrijblijvendheid in de hand, hetgeen succesvol KCM in de weg kan staan. Minimaal 

zullen de partijen echter de bevoegdheid tot integrale lokale coordinatie moeten 

verstrekken om KCM een zinvolle invulling te kunnen geven. Op basis van dit beperkte 
bevoegdheids-instrumentarium zullen partijen nauwelijks kunnen spreken over een 
afdracht van individuele zelfbeschikking en lijken relevante problemen hieromtrent niet 

aan de orde. Pas bij bewezen succes kan het instrumentarium langzaam warden 
uitgebreid, doch voor de initiatief-fase lijkt dit niet haalbaar. 

5.1.3 Convergentie van belangen en beslissingruimte 
De betrokkenen in kantorenlocaties kennen een veelvoud aan uiteenlopende belangen. 

Dach in het licht van kantorenlocaties als totaalprodukt zijn de belangen lang niet zo 
divers en tegengesteld als men zou denken. lmmers zowel de beleggings- als de 

huisvestingsperformance is in hoge mate afhankelijk van de locatiekwaliteit. Een 
goede beleggingsomgeving moet wel een goede huisvestingsomgeving zijn, en vica 
versa. Gesteld kan warden dat zowel de belangen van het beleggen als van het 
huisvesten op vele vlakken complementair zijn. lmmers een goede belevings- of 
functionele waarde van een kantorenlocatie is in het belang van zowel 
beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en eveneens voor de gemeente. Op deze 

collectieve c.q. convergente belangen moet KCM inspelen, tegenstrijdige belangen 
moeten onderkend warden en als potentieel verstorende factor warden 
geneutraliseerd. Belangrijk daarbij is echter wel, dat de partijen elkaars belangen 

respecteren en de flexibiliteit bezitten om zich te schikken teneinde een win/win

situatie te creeren. 

Bundeling van krachten moet warden toegepast voor de behartiging van de 
gezamenlijke belangen. Logisch is echter dat iedere participant zijn eigen belang 
zoveel mogelijk voorop stelt. Hierdoor kan de beslissingruimte beperkt warden en 
kunnen impasses dreigen. Dach oak bij gemeenschappelijke belangen kunnen als 
gevolg van bijvoorbeeld conservatisme of machts-misbruik, de partijen halsstarrig 
blijven. Zo'n situatie kan voor de onderhandelingsruimte negatieve invloed hebben. 
Cruciaal is dat partijen niet alleen vertrouwen hebben in KCM maar oak bereid zijn 
daadwerkelijk actief samen te werken om de gezamenlijke doelen te realiseren en de 
daartoe benodigde flexibiliteit en beslissingruimte willen creeren. Vooral de onderlinge 

lokale afhankelijkheid dient daarbij als stimulerende factor te werken. 
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5. 1,4 Kwaliteit & kwantiteit kantorenlocatie 
Voora!snog kan KCM niet in alle kantoren!ocaties even succesvol zijn. Een bepaa!de 
minimale kwa!iteit en kwantiteit is noodzakelijk. De "basis-kwaliteit" van de 
kantorenlocatie is een duide!ijke succesfactor omdat het de rnog!c1Hjkheden en 

onmogelijkheden voor KCM in hoge mate bepaalt. Een voorbeeld hierbij is wellicht de 
bouwtechnische kwaliteit van kantoren. Als dit op grate schaal in een plangebied 
structureel problemen oplevert, kan KCM feitelijk weinig effectieve toegevoegde 
waarde bieden. De bouwtechnische staat van de kantoren zal dan maatgevend blijven 
voor de marktpositie. Sommige locaties zulfen zich voor KCM uiterst goed lenen, 
andere zulfen zonder ingrijpende acties nauwelijks geschikt blijken te zijn. De basis
kwaliteit van de kantorenlocatie moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de 
beoogde KCM-doelstellingen om werkelijke synergie te kunnen creeren. 

Dit geldt in zekere mate ook voor het kwantitatieve aspect. De omvang van de 
kantorenlocatie dient dusdanig te zijn dat een interactief beleid effect resulteert en de 
kosten daarvan kunnen worden overgeheveld naar een acceptabele service-kosten
c.q. huur-niveau. Tevens is het noodzakelijk dat de percelen, kantoren en lokale 
faciliteiten dee! uitmaken van een geografisch aaneengesloten en duidelijk herkenbaar 
geheel. De effectiviteit van KCM is optimaal als invloeden van "buiten" zoveel 
mogelijk kunnen warden geweerd. Hoe meer de portefeuille in geografische zin wordt 
doorsneden, hoe moeilijker het wordt een integraaJ be!eid effectief te implementeren. 
De geografische omvang en samenstelling van de KCM-portefeuille moet een goed 
functioneren van een integraal beheer mogelijk kunnen maken. 

5.2 CRITERIA WAARAAN KCM MOET VOLDOEN 
lndien aan de randvoorwaarden voor KCM is voldaan moet ook KCM a!s 
organisatorisch kader nog voldoen aan voorwaarden. f1,fot de invulling van het KCM
model is reeds met diverse factoren rekening gehouden. Speciale aandacht vragen 
echter de volgende facetten. 

5 .2 .1 Juiste {timing) introductie 
KCM is om vele redenen beslist geen concept dat van de ene op de andere dag 
volledig operationeel kan zijn. De interviews hebben duidelijk gemaakt dat KCM een 
langzaam groeiend en zich ontwikkelend proces van elkaar leren kennen, accepteren, 
waarderen en begrijpen rnoet zijn. Diverse hindernissen zullen moeten warden 
overwonnen om KCM in een bestaande kantorenlocatie te kunnen implementeren. Een 
juiste (timing van de) introductie lijkt aldus van belang. 
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Het grootste introductie-probleem lijkt de door de ge"interviewden uitgesproken 

verwachting dat beleggers pas tot vorming van een KCM-concept zullen overgaan als 
de noodzaak daartoe het grootst is en men feitelijk alleen nog correctief kan optreden. 

Er bestaat het gevaar dat men KCM alleen uit paniek wil laten ontstaan, terwijl dat 
juist geen effectieve start is. Van belang is derhalve dat beleggers vroegtijdig bewust 

raken van de kansen die een integrale benadering biedt zodat KCM pro-actief kan 
warden ingezet. Veel is aldus gelegen aan het tijdig en op de juiste wijze 
enthousiasmeren van de partijen. 

De verwachting-theorie speelt in introductie een centrale rol. Bekend is dat nieuwe 
concepten of ontwikkelingen altijd gemengde reacties oproepen. Het concept moet 
aldus zo sterk zijn dat het de negatieve reacties op basis van een rationele 
argumenten kan weerleggen. De resultaten van een goed marktonderzoek, gericht op 

de effecten van kantorencentrum management, in de voorbereidings-fase moeten als 

"eye-openers" fungeren. Het verkrijgen van de kritische massa is immers niet mogelijk 
door dwang maar uitsluitend op basis van goede overredingskracht. Partijen moeten 

vooraf weten wat KCM voor hen kan betekenen . In de promotie van KCM ligt dan ook 
de belangrijke taak weggelegd om de partijen een juist verwachtingspatroon aan te 

meten. 

5.2.2 Op termijn succesvol zijn 
Na een opstart-fase zal KCM vanaf een op voorhand vastgestelde termijn succesvol 
moeten zijn om de participanten te kunnen blijven betrekken in het KCM-netwerk. 
Belangrijk is derhalve dat partijen realistische verwachtingen hebben zodat het 

draagvlak ook na de opstart-fase blijft bestaan. De gestelde doelstellingen moeten op 
functionele wijze verwezenlijkt kunnen warden en leiden in een aantoonbare 

(economische) meerwaarde voor alle (individuele) partijen. In het bijzonder moet 
daarbij de synergie jegens beleggers/eigenaren zijn aangetoond. Deze participanten 
zullen immers de gemaakte extra kosten minimaal willen terug verdienen. Duidelijk is 
dat KCM niet op basis van zachte factoren zal kunnen warden gecontinueerd, maar 
dat rationele, functioneel/economische argumenten hiertoe moeten leiden. Richting 
huurders/gebruikers zal echter de emotionele naast deze rationele afweging een rol 
spelen. Teneinde op termijn een positieve resultaat-beoordeling te krijgen, zal een 
klantgerichte en commerciele instelling van KCM centraal moeten staan. Goed is het 
als op voorhand afspraken warden gemaakt over de resultaten die na een 
vastgestelde termijn via vastgestelde procedures moeten zijn bereikt . 

5.2.3 Duidelijke procedures & doelstellingen 
KCM moet vertrouwen genieten en zal hiertoe duidelijke procedures en doelstellingen 
moeten formuleren. Middels procedurele regels moet voorkomen warden dat over het 
wezenlijke functioneren van het KCM-netwerk wordt getwist. Ze moeten bijdragen 
aan een zogenaamd "open-netwerk" waarin openheid en duidelijkheid wordt gegeven 
over de wijze waarop KCM vorm krijgt en inhoud geeft aan het uitgestippelde beleid . 
In dit kader moet KCM aldus proces-gericht zijn. Spelregels moeten leiden tot een 
goed verloop van de proces-gerichte samenwerking. Belangrijk daarbij is dat de 
rechten en plichten niet te zeer de individuele vrijheid van partijen beperkt. 
Procesmatige aspecten welke bijvoorbeeld geregeld moeten warden zijn bijvoorbeeld : 
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• In- en uittreding 

• Wijzigingen 

• Kosten en baten 

• Besluitvorming 

• Termijnen 

• Geschillen 

Naast de procedurele regels moeten contracten warden opgesteld waarin de tot stand 
gekomen samenwerking formeel wordt vastgelegd. Daarnaast moeten contracten 

betreft specifieke afspraken omtrent projectgerichte samenwerkingsverbanden warden 
opgesteld. Het complexe netwerk impliceert de hoogst mogelijke eenduidigheid om 
KCM te kunnen implementeren. 

5.3 CRITERIA WAARAAN DE KANTORENCENTRUM MANAGER MOET VOLDOEN 
De kantorencentrum manager is een centrale succesfactor voor KCM en zal zich als 
zodanig moeten bewijzen tegenover de beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en 

de plaatselijke gemeente. Derhalve mogen aan de kwaliteiten van de manager feitelijk 

weinig concessies warden gedaan. Het profiel van de kantorencentrum manager kan 

gezien de vele raakvlakken dat zijn specialisme met zich meebrengt warden getypeerd 

als een duizend poot. De kwaliteiten zijn daarbij met de volgende kennis/affiniteits-, 
karakter/eigenschaps- en positiekenmerken te benaderen. 

Kwaliteiten van de kantorencentrum manager zouden moeten ZJJ 

Kennis & affiniteit: Karakter/vaardigheden: Positie: 

- Beleggen - Bemiddelaar/onderhandelaar - Bekend zijn met situatie 
- Ondernemen - Manager/coordinator - Onafhankelijk 
- Geografische sector - Vertrouwen kunnen wekken - Onpartijdig 
- Vastgoed sector - Overtuigingskracht 
- Facilitaire sector - Flexibele installing 

Bovenstaande punten moet de kantorencentrum manager de mogelijkheid geven het 

KCM-proces in goede banen te leiden. Uiterst belangrijk is de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid . Verdachtmakingen over belangenverstrengeling zou het vertrouwen en 
dus de basis-voorwaarde voor KCM snel kunnen doen laten wankelen. Dientengevolge 
moet de manager enthousiasmerend en tactvol kunnen optreden en doelmatig kunnen 
samenwerken . 
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6 SAMENVATTING & CONCLUSIE 

/nleiding 
Door de hoge kantoren-opname eind jaren zeventig tot en met begin jaren tachtig is er 

sprake geweest van een onstuimige kantorenbouw, die middels concentratie-, sub
urbanisatie- en rationalisatie-processen tot het ontstaan van kantorenlocaties hebben 

geleid. Deze, overwegend decentrale en perifere, kantorenlocaties vonden grate aftrek 
van institutionele beleggers, die hierin vrijwel zonder gedegen investerings onderzoek 
belegden. Duidelijk is dat de grate beleggingsdrang en de nog geringe kennis van 

commercieel vastgoed destijds, leidden tot onderschatting van de te !open beleggings
risico' s in kantorenlocaties. Dit heeft de vragen opgeroepen, hoe kantorenlocaties als 
totaal-concept functioneren en of er middelen zijn om de attractiviteit en het 
economisch functioneren van bestaande decentrale en perifere kantorenlocaties te 

verbeteren. 

Kantorenlocaties 
De hedendaagse vragersmarkt kenmerkt zich door dynamische en segmenterende 

vraagontwikkeling die, gezien het statische en uniforme kantoren-aanbod, een grate 
verhuisgeneigdheid creeert. Als een kantoor of lokatie op een gegeven moment om 

wat voor een reden dan oak, niet !anger meer attractief bevonden wordt, is het een 
kleine stap om een ander, aantrekkelijker bevonden kantoor of lokatie te betrekken. 
Hierdoor vindt een voortdurende verschuiving plaats naar nieuwe kantoren met betere 

en moderne voorzieningen. Als gevolg hiervan kost het beleggers en beheerders meer 
en meer moeite om huurders vast te houden of te binden. Dit vormt een oplopend 

risico voor kantoren, en in het bijzonder voor kantorenlocaties, die reeds enkele jaren 

in exploitatie zijn. Hier bevindt zich immers een concentratie van in een relatief kart 

tijdsbestek ontwikkelde kantoren, waardoor de economische veroudering versneld kan 

plaatsvinden. De heersende "cultuur" is te typeren als steriel en statisch omdat 
kantorenlocaties dikwijls onder invloed van trendmatige architectuur en besparing van 
de ontwikkelingskosten, met een gering aantal stijlvarianten zijn vormgegeven. Tevens 

vormt de groeiende vraag naar bedrijfskundige en sociaal/maatschappelijke 
voorzieningen een steeds grater obstakel voor de dikwijls op kwantiteit ontwikkelde 

mono-functionele kantorenlocaties. 

Een bijkomend probleem is dat de exploitatie van deze plangebieden nauwelijks op een 
lijn ligt omdat eigendom, beheer en gebruik bij diverse partijen plaatsvindt. Dit vormt 
een exploitatie-technisch probleem omdat er in kantorenlocaties sprake is van een 
sterke wisselwerking van activiteiten en processen en samenhang tussen percelen, 

kantoren en faciliteiten. De win/verlies-houding die beleggers en beheerders 
aanhouden, veroorzaakt afstemmings- en beheerproblemen. De gefragmenteerde 
exploitatie leidt tot een zekere onbeheersbaarheid van kantorenlocaties terwijl het 
consoliderende beleid van beleggers niet tot de vereiste dynamiek leidt. De te lopen 
beleggingsrisico' s warden hierdoor alsmaar grater omdat de dynamische vragersmarkt 
nu eenmaal een effectief en creatief beheer vereist. Derhalve moet geconcludeerd 
warden dat de attractiviteit en het economisch functioneren van kantorenlocaties 
dikwijls onder druk staat. Om structurele problemen te voorkomen is bezinning over 
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een andere exploitatie-systeem gewenst. 

Strategische overwegingen 
De stelling dat plangebieden, die in een bepaalde samenhang zijn ontstaan of 
ontworpen, ook op een samenhangende wijze beheerd moeten warden, moet ook 
voor kantorenlocaties kunnen gelden. lmmers wanneer men de middelen en 

vaardigheden lokaal afstemt, combineert en organiseert en dit afzet tegen het 
individueel creeren van middelen en vaardigheden, zal een vorm van integraal beheer 
in kantorenlocaties aantrekkelijk moeten zijn. De individuele visie dient dan plaats te 
maken voor een integrale produktvisie, zodat kantorenlocaties als totaalprodukt 
kunnen warden geexploiteerd. Afgezien van het feit dat hierdoor de beheersbaarheid 

aanzienlijk wordt vergroot, kan men oak veel makkelijker inspelen op diverse groei
contexten. Bundeling van de krachten onder het motto : "het geheel is meer dan de 
som der delen ", zal de kwaliteit van kantorenlocaties als beleggings- en 
huisvestingsgebied aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Aangezien geen belegger een monopolie positie in kantorenlocaties ambieert, zal er 

moeten worden samengewerkt om tot een integrale aanpak te komen. Om deze 
alliantie-gedachte invulling te geven, zijn diverse scenario's bekeken, waarbij het 

installeren van een onafhankelijk coordinator op korte termijn de best haalbare optie is 

bevonden. Deze coordinator kan binnen de bestaande organisatie-structuren de 
intentie tot samenwerking tussen de belanghebbenden inhoud geven . Alie partijen 
kunnen dan op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken, niet alleen kijkend naar 

eigen belang, maar zoekend naar consensus en gemeenschappelijk belang . In de lijn 
van winkelcentrum- en stadscentrum management kan deze sleutelpositie 
"kantorencentrum management" genoemd warden. 

Kantorencentrum management 
Kantorencentrum management kan warden gezien als het op plangebied-niveau 

integraal managen en marketen van die aspecten waarvoor een win/win situatie te 
creeren is. Gekomen is tot de definitie dat kantorencentrum management een 

organisatorisch kader is waarbinnen op basis van wederzijdse afhankelijkheid en 
gemeenschappelijk belang interactie met belanghebbenden plaatsvindt en welk 
voorwaarden schept om de attractiviteit en het economisch functioneren van 

kantorenlocaties te optimaliseren. 

Met dit instrumentarium moeten kantorenlocaties niet alleen in de ontwikkelingsfase 
maar oak in de exploitatiefase, als meer dan een verzameling onsamenhangende 
percelen, gebouwen en/of faciliteiten warden gezien. Centraal staat dat een 
kantorenlocatie als een totaal-produkt in relatie tot beleggen, beheren, huisvesten en 
werken wordt gecoordineerd. Dit betekent een breed functieveld dat zowel "pro
owner" als "pro-resident" georienteerd is. In dit kader is de doelstelling van 
kantorencentrum management het vergroten van de attractiviteit, het versterken van 

het economisch functioneren, coordineren, verbeteren van de communicatie en 
begeleiden van ondernemers . 

De coordinerende taak staat centraal en vertaalt zich in het afstemmen, combineren 
en organiseren van die aspecten die voor de kantorenlocatie als totaalprodukt 
synergetisch effect hebben. Het is daarbij gericht op aspecten die middels een 
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integrale aanpak, in lokaal verband het functioneren en/of de kwaliteit van de 
kantorenlocatie verbeteren. Het afstemmen richt zich daarbij op het in een integraal 

kader plaatsen van activiteiten die op lokaal niveau ongewenste differentiatie creeren. 
Met combineren wordt bedoeld het centraliseren van een aantal tot dan decentrale 
middelen of vaardigheden die in lokaal perspectief "spin-off" kunnen veroorzaken. En 

tenslotte richt het organiseren zich tot realiseren van lokale faciliteiten die voor 
individuele organisaties niet haalbaar zijn, dan wel in de kantorenlocaties nag niet of 
onvoldoende aanwezig zijn en waarvoor op lokatie een vraag-potentieel aanwezig 
blijkt. 

Kantorencentrum management dient een overstap te zijn van bilaterale contacten naar 
een netwerk waarin op basis van wederzijdse afhankelijkheid en gemeenschappelijk 

belang een draagvlak voor een integrale aanpak moet ontstaan . De kantorencentrum 
manager moet temidden van dit netwerk een "scharnierpunt" zijn waardoor op alle 
niveaus en aandachtsgebieden overlegstructuren en werkverbanden tussen partijen 
gevormd kunnen worden. De gemaakte organisatiekosten, die vrijwel onvermijdelijk 

substantieel door de beleggers bekostigd zullen moeten warden, kunnen warden 
terugverdient als blijkt dat er daadwerkelijk betere verhuur- en exploitatieresultaten 
en/of waardeontwikkeling van kantoren plaatsvindt. 

Teneinde te komen tot een over-all benadering is kantorencentrum management 
gelieerd aan een drietal aandachtsgebieden, te weten; geografisch-, vastgoed- en 
facility management. Deze specialismen warden door de kantorencentrum manager in 

een integraal lokaal kader geplaatst, zodat het opsporen en realiseren van lokale 
samenvoegings-, combinatie- en organisatie-voordelen in een zo breed mogelijke 

context van kan plaatsvinden. De multi-territoriale aanpak moet leiden tot een betere 

interne geografische omgeving, gebouwde omgeving en facilitaire omgeving . 

Verwacht kan warden dat kantorencentrum management, kantorenlocaties op een 
hoger planniveau kan plaatsen doordat beter kan warden gereageerd c.q . 

geanticipeerd op de dynamische markt. Hierdoor moet de attractiviteit en het 
economisch functioneren van kantorenlocaties kunnen warden verbeterd. Deze 
meerwaarde moet tot uiting komen in een integraal en gedifferentieerd marketing
concept, waardoor deze plangebieden een concurrerende positie ten opzichte van 

kantoren(locaties) in de omgeving kunnen innemen en differentiatie ontstaan . 

Kritische succesfactoren 
Het staat vast dat kantorencentrum management alleen effectief is als het vertrouwen 
geniet van beleggers/eigenaren, huurders/gebruikers en in mindere mate ook de 
gemeente. Een integrale aanpak is dan mogelijk als het wederzijds begrip niet wordt 
veronachtzaamd en er vertrouwen is in het gezamenlijke doel. Het is van het grootste 
belang de partijen te overtuigen dat kantorencentrum management individueel 
voordeel biedt teneinde inzet voor het collectieve belang te verkrijgen. Er mag echter 
niet warden verwacht dat de partijen scheutig zullen zijn met het verstrekken van 
bevoegdheden om de voorwaarde scheppende maatregelen te kunnen realiseren. In 
eerste instantie zal derhalve de toegewezen bevoegdheid beperkt moeten blijven tot 
coordineren . Dit werkt echter een zekere vrijblijvendheid in de hand, hetgeen succes 
in de weg kan staan. 
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Pas bij bewezen succes kan het instrumentarium langzaam worden uitgebreid. 
Kantorencentrum management dient hiertoe in te spelen op convergente belangen. 
Tegenstrijdige belangen moeten onderkend worden en als potentieel verstorende 
factor worden geneutraliseerd. Belangrijk hiertoe is dat de partijen elkaars belangen 
respecteren en de flexibiliteit bezitten om zich te schikken teneinde middels consensus 
een win/win-situatie te creeren . Zeker is echter dat alle participanten de eigen 
belangen zoveel mogelijk voorop stellen. Derhalve moet de nadruk van 
kantorencentrum management liggen op die aspecten waarop onderlinge 
afhankelijkheid en het gemeenschappelijke belang van toepassing is . 

Kantorencentrum management is om vele redenen beslist geen concept dat van de 
ene op de andere dag volledig operationeel kan zijn. De interviews hebben duidelijk 
gemaakt dat kantorencentrum management een langzaam groeiend en zich 
ontwikkelend proces van elkaar leren kennen, accepteren, waarderen en begrijpen 
moet zijn. Het grootste probleem lijkt de door de ge"interviewden uitgesproken 
verwachting dat beleggers pas tot vorming van een integraal beleid zullen overgaan 
als de noodzaak daartoe het grootst is . Van belang is derhalve dat partijen vroegtijdig 
bewust raken van de kansen die kantorencentrum management kan bieden. Veel is 
aldus gelegen aan het tijdig en op de juiste wijze enthousiasmeren van de partijen. Zij 
moeten vooraf weten wat een integrale aanpak voor hen kan betekenen. 

Conclusie 
Op basis van de gestelde probleem- en doelstellingen kunnen in relatie tot de gestelde 
onderzoeksvragen een aantal conclusies getrokken warden : 

1. De attractiviteit en het economisch functioneren van kantorenlocaties is 
dikwijls niet optimaal. De belangrijkste redenen hiertoe zijn: 

• Weinig gedifferentieerd aanbod 
• Conjunctureel gevoe!ig 
• Mono-functionele invulling 
• Laag voorzieningen-niveau 
• Consoliderende beleid 
• Gefragmenteerd beheer 

2. Teneinde tot een verbeterd exploitatie-systeem te komen, vormt een 
combinatie van de alliantie- en de groei-contextenstrategie feitelijk de enig 
bruikbare effectieve optie. Middels deze strategieen moet een integrale aanpak 
gerealiseerd warden omdat: 

• Beheer- en afstemmingsproblemen dan kunnen warden voorkomen 
• Men lokaal voorwaarden kan scheppen voor een doelmatige inzet van 

middelen en vaardigheden 
• Voldoende dynamiek, inventiviteit en creativiteit kan creeren om de 

dynamische markt te kunnen volgen 
• Er voldoende beheersbaarheid van de kantorenlocatie mogelijk is 

3. Gezien de complexe en omzichtige situatie in kantorenlocaties kan op korte 
termijn alleen via het instellen van een onafhankelijk coordinator, die op basis 
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van wederzijdse afhankelijkheid en gemeenschappelijk belang interactie met 
belanghebbenden creeert, tot verbetering van de attractiviteit en het 
economisch functioneren komen. De voordelen uiten zich in: 

• Betere beheersbaarheid/doelmatigheid 
• Hoger voorzieningen-niveau 
• Kostprijstechnische schaalvoordelen 
• Langere levenscyclus 
• Betere informatievoorziening 
• Hoger rendement/lagere risico' s 

4 . Teneinde kantorencentrum management succesvol te laten zijn moet aan 
diverse voorwaarden voldaan warden. De belangrijkste voorwaarde is dat 
beleggers het inzicht krijgen dat een individuele benadering op termijn niet 
effectief is en een integrale, dynamisch aanpak nodig zal zijn om de 
dynamische markt in kantorenlocaties te kunnen blijven volgen. 
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