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■ VOORWOORD 

Dit onderzoek is verricht in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit, Faculteit Bouwkunde, 
differentiatie Vastgoedbeheer. Hoogleraar is prof. ir. W.G. Keeris, tevens werkzaam bij het ABP. 

Het onderzoek is gericht op de commerciele kantorenmarkt. De veranderende houding van kantoorgebruikers en 
de toenemende noodzaak tot professionalisering van vastgoedmanagement-organisaties zijn aanleiding geweest 
voor de onderwerp keuze. 

Voor de realisatie van dit onderzoek ben ik dank verschuldigd aan een aantal personen. Om te beginnen is dat de 
afstudeercommissie ender leiding van prof. ir. Keeris, met ir. H. Hofman en drs. j. Smeets als begeleiders. 

Ook wil ik dr. G . Dewulf van de Technische Universitert Delft, faculteit Bouwkunde bedanken voor de extra 
begeleidingen en zijn inbreng op basis van zijn specifieke kennis op het gebied van voorspellingen, met name voor 
de kantorenmarkt. 

Daarnaast bedank ik Mark Brekoo voor zijn inbreng als bedrijfskundig adviseur. 

Verder zijn er veel mensen die mij te woord hebben gestaan aangaande het onderzoek, zeals: 

• In de eerste fase van het onderzoek: 
• Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
• GIM algemeen vermogensbeheer 
• ir. M. Phillipens 
• Jacobus Recourt Vastgoedmanagement 

• Regionale aanbieders waaronder: 
• DTZ Zadelhoff 
• Hurks Bouwbedrijf 
• Nienhuis Luiten makelaars in onroerende goederen b.v. 
• van Boxtel en Partners 

• Overige partijen, waaronder: 
• de Rabobank 
• de Kamer van Koophandel 
• het Centraal bureau voor de Statistiek 
• de NV-Rede 
• de gemeente Eindhoven 
• het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 

• De kantoorgebruikers die bereid zijn geweest tijd vrij te maken voor een interview 

• Ten slotte gaat mijn dank uit naar de bedrijven die door hun financiele bijdrage, de aankoop van een dataset bij 
de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, mogelijk hebben gemaakt. 
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■ INLEIDING 

Het navolgende betreft een rapportage van een afstudeeronderzoek dat is gericht op de verhuurmarkt. Van 
kantoorruimte. 

De doelstelling van het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag 
naar kantoorruimte en het formuleren van doelgroepen onder kantoorgebruikers. Hierbij is gebruik gemaakt van 
databestanden van de gemeente en de Kamer van Koophandel. 

Op basis van datamateriaal dat standaard wordt gepubliceerd door de gemeente en een specifieke bij de Kamer 
van Koophandel gekochte dataset, is een analyse methode voor het verkrijgen van marktinformatie met betrekking 
tot de verhuurmarkt van kantoorruimte opgezet. De regio Eindhoven heeft: daarbij als case gediend. 

De databestanden van de diverse instanties zijn gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierin zijn 
bedrijven gesegmenteerd op basis van hun economische activiteit (primaire proces). 
Met behulp van interviews onder kantoorgebruikers uit twee van de kansrijk geachte sectoren is gekeken of er 
doelgroepen aan de SBI te koppelen zijn voor de kantorenmarkt. Er is bekeken in hoeverre de gewenste huisves
ting binnen een economische activiteit homogeen is . 

Hiermee is getracht het strategische beleid ten aanzien van de kantorenportefeuille een sturingsinstrument te 
bieden. 



■ 1 ■ PROBLEEMOMSCHRIJVING 

■ lnleiding 
Beheer kent technische, financieel, administratieve en commerciele aspecten. Commercieel beheer omvat alle 
werkzaamheden die gericht zijn op het verhuren van het te beheren vastgoed en optimalisatie van de 
rendement/risico-verhouding, ofwel de performance. Commercieel beheer heeft als doel het optimaliseren van 
het exploitatieresultaat door op de hoogte te blijven van datgene dat voor de exploitatie van het object van belang 
is. Het gaat om de contacten met de huurders, het opstellen van een commercieel- en marketingbeleid, het 
inschatten van marktmogelijkheden en een verhuurbeleid. Door trends waar later verder op in zal warden gegaan, 
is de druk op het commerciele beleid toegenomen. Het belang van een markt- en dus klantgerichte benadering 
van de vastgoedmarkt is toegenomen. Afstemming van vraag en aanbod moet meer vanuit de vraag benaderd 
warden. 

■ 1 . 1 De markt 
De markt is altijd in beweging. Een aantal voorbeelden geven een idee wat momenteel gaande is. 
Volgens 'Vastgoedmarkt' zullen verschuivingen in de economie leiden tot een toenemende dynamiek in organisa
ties . Die dynamiek vertaalt zich in een steeds veranderende vraag naar huisvesting. Er zal dus, volgens Vastgoed
markt januari 1994 'veel (nog) meer bewogen warden binnen de bestaande voorraad dan voorheen'. Verder 
wordt in Vastgoedmarkt geconcludeerd dat er een belangrijk marktsegment zichtbaar wordt: het segment van de 
kleine kantoren. Daar is een vraag naar kleinere gebouwen of units met een eigen identiteit aan de orde. Eenderde 
van de toekomstige vraag is afkomstig van bedrijven met minder dan twintig werknemers, waarvan 85% voorkeur 
heeft voor een zelfstandig pand. 1 

Deze constatering komt overeen met de bevindingen in een onderzoek van Thermometer2, waarin men conclu
deert dat het percentage bedrijven met huisvestingplannen het grootst is in het segment tot 50 werknemers. 
Daarbij gaat de voorkeur uit naar huren. 
Gebruikers van kantoorruimte warden zich steeds beter bewust van de eigen eisen en wensen op huisvestingsge
bied en van de kosten die men ervoor over heeft. Het kantoor wordt steeds meer een produktiemiddel. 
Verder is er een situatie van overaanbod, voornamelijk van kantoren met een !age kwaliteit, waardoor de markt 
een vragersmarkt is geworden. 

■ 1 .2 Trends t.a.v. vastgoedmanagement-organisaties 
Allereerst zijn er ontwikkelingen op het gebied van risicodragend beheer, waarbij de risico's van leegstand, mutaties 
en onderhoud/exploitatiekosten door vastgoedmanagement-organisaties geschat moeten warden. Voor 
vastgoedmanagement-organisaties brengt risicodragendbeheer een nieuwe dimensie. Risicodragend beheer houdt 
voor hen in dat zij meedragen in de kosten van leegstand, deze warden verrekend met de opbrengst. Men moet 
leegstand dus kunnen inschatten bij aanvang, tijdens de contractperiode en bij beeindiging van contracten 3

. Als 
gevolg hiervan wordt de markt steeds commercieler, waarbij de positie van de klant steeds belangrijker wordt. 
De doelstellingen van vastgoedmanagers zijn gedeeltelijk afhankelijk van de verhouding tot de eigenaar. Wanneer 
de vastgoedmanagement-organisatie een deel van het leegstandsrisico overneemt van de eigenaar, zullen een 
gelijkmatig rendement en het uitsluiten van risico's nog belangrijker warden. Des te meer reden om zicht te 
hebben op de prestaties van de portefeuille ten 
opzichte van de heersende marktvraag. De Ren-

1 
norm is een instrument om de prestatie van een 1 VAN: 

! genchthe1d op vastgoed object te bepalen. Met dit onderzoek wordt een 
paging gedaan om de marktpositie van objecten 
binnen de portefeuille beter te kunnen beheersen 
en af te stemmen op de markt, zodat door antici
patie in plaats van reactie betere rendementen 
geboekt kunnen warden. Wanneer het de sector 
niet lukt om hun producten aan te passen aan de 
markt, dan is leegstand en onafzetbaarheid het 
onvermijdelijke gevolg. 4 

Leegstand van kantoren, veelal met een structu
reel karakter, is momenteel een fenomeen dat 
velen bezighoudt. Leegstand, vaak ten gevolge van 

genchthe1d op het doen ··tan 
een zaar. 

gericht op beheersing 

reager'end 

experts binnen het bedrijf 

1nformatie t .b.v. kosten
behecrsing 

standaar disatie 

NfaAR: 
genchtheld op de totaJiteit van be
(j6jfsdoelen 
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tivite1tsverbetering) 
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mutaties (frictieleegstand), speelt bij risicodragend beheer dan oak een centrale rol. Mutaties op de kantorenmarkt 
kunnen, in de optiek van de klantbenadering, veroorzaakt warden door veranderingen in het pakket van eisen en 
wensen van de huurder. 
Deze kunnen op hun beurt veroorzaakt kunnen warden door: 
• veranderingen in de organisatie van de huurder, 
• veranderende technieken, technologische ontwikkelingen, waardoor veroudering van het pand optreedt 

(installaties, communicatie, data) 
• trends op het gebied van locatie eisen (met betrekking tot bereikbaarheid, parkeer-voorzieningen, zicht et c.) 
• trends ten aanzien van het object (gevelmateriaal, architectuur, uitstraling) 
• maatschappelijke trends/ontwikkelingen (telewerken bijvoorbeeld) 
• ongunstige prijs/kwaliteit verhouding 

De factoren waarmee de vastgoedmanagement-organisatie dus te maken heeft per object zijn de eigen organisatie, 
de huurder, de eigenaar, het object (gebouw en locatie) en trends. 
Niet alle aspecten die veranderingen in het pakket van wensen en eisen veroorzaken, kunnen be'i'nvloed warden 
door de vastgoedmanagement-organisatie, maar in hoeverre is de huurder in zijn keuze be'invloedbaar? Men 
denke hierbij aan de prijsstelling, externe factoren als; wie is de vastgoedmanager en wat voor een beleid wordt er 
gevoerd ten aanzien van de huurders en wie is de eigenaar? Welke marketinginstrumenten staan de 
vastgoedmanagement-organisatie ter beschikking? Hoe is iemand te overtuigen om te blijven, door het aandikken 
van sterke punten en het verhelpen van zwakke punten? Wat is de uitwerking van het imago van een pand en/of 
locatie op de klant? 

Tijdens de exploitatie- of gebruiksperiode is de doelstelling meestal gericht op het behouden van huurders. Het 
behouden van huurders leidt tot een constante huurstroom en een directe opbrengst. Daarnaast kan het de 
waarde van het object vergroten . Of de huurder blijft is afhankelijk van de tevredenheid met locatie, gebouw en 
dienstverlening, de alternatieven op de markt en de verplaatsingskosten. 5 Daarom stond in het onderzoek van E. 
van der Voort6 de kwaliteitsbeleving centraal: zorg dat je de juiste verwachting schept, afgestemd op de prestatie 
die je kunt leveren. 
De huurder wil bij voorkeur niet verhuizen, onder andere in verband met de hoge verplaatsingskosten . Door te 
trachten het produkt in de tijd aan te passen aan de wensen van de klant, zodat alternatieven op de markt qua 
kosten ten opzichte van "kwaliteitswinst", minder aantrekkelijk zijn , dan is de kans op behoud van de huurder 
grater. Om de strategie voor een object te bepalen ten aanzien van imago (afvverking, promotie), prijsstrategie, 
ingrepen et cetera, moeten de afvvijkingen in de prestatie van het produkt ten opzichte van de marktvraag gemeten 
warden, ofvvel de marktpositie dient te warden vastgesteld. Middels de juiste mix van investeringen (nieuwbouw, 
renovatie, instandhouding, onderhoud en aankoop) en desinvesteringen (verkoop) dient gestreefd te warden naar 
een differentiatie in de portefeuille, zodanig dat het aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkhe
den van de diverse doelgroepen.7 Marketing gaat over marktanalyse en marktsegmentatie en over produkt 
diversificatie; warden deze mogelijkheden van het vak marketing gebruikt, dan warden niet alleen de afzetkansen 
van het betreffende vastgoed vergroot, maar wordt tevens voorkomen dat de markt wordt oveNoerd met 
gelijksoortige "compromis producten" die alle in dezelfde markt warden ingezet. 8 

■ 1 .3 Knelpunten 
Ondertussen zijn een aantal knelpunten aan de oppeNlakte gekomen. Allereerst het probleem van de structurele 
leegstand op de kantorenmarkt. Anticipatie op de vraag van de gebruiker door het produkt daaraan aan te passen, 
kan de huurder van weggaan weerhouden. De Ren-norm is een methode om discrepanties tussen de individuele 
vraag van een organisatie en aanbod op objectniveau op te sporen. Om op portefeuilleniveau afstemming op de te 
verwachten marktvraag mogelijk te maken en tevens het plaatsen van nieuwe huurders in de bestaande portefeuille 
beter te structureren , waarbij de gevolgen voor de portefeuille zichtbaar warden, is een bredere blik nodig. Zo kan 
tevens voorkomen warden dat de markt wordt oveNoerd met gelijksoortige compromis producten zoals eerder 
werd gesteld. 
Een ander aspect, wat leegstand zou kunnen veroorzaken, zijn de verhuisbewegingen van kantoororganisaties. Het 
aantal verhuisbewegingen en de redenen kunnen tweeledig informatie opleveren. Enerzijds over wat men niet wilt, 
de reden om te verhuizen. Anderzijds datgene dat men zich wenst, de reden dat men dat nieuwe object betrekt. 
Van belang is welke verhuisredenen be'i'nvloedbaar zijn en hoe de verhuisbewegingen op objectniveau zijn af te 
remmen. 
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Om de tevredenheid van de huurder met betrekking tot de dienstverlening te verbeteren en daarmee de kans op 
het afremmen van de verhuisbewegingen te vergroten en wellicht de leegstand binnen de portefeuille te verlagen, 
is kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, maar ook afstemming van de dienstverlening op de eisen en wensen 
van de huurder vereist. 

■ 1 .4 Produkt-markt combinatie's 
Het pand en de locatie blijven de belangrijkste criteria bij de huisvestingsbeslissing. Door een overall inzicht in de 
prestatie van de portefeuille met betrekking tot de panden en locaties te verkrijgen en vervolgens het inzicht te 
hebben in de benodigde marktconforme ingrepen daarin, wordt de kans op tevreden klanten vergroot. 
Om op portefeuilleniveau afstemming op de marktvraag mogelijk te maken, is toepassing van produkt-markt 
combinaties, zeals op de non-profit woningmarkt reeds gebeurd, wellicht de oplossing. Met behulp van produkt
markt combinatie's is tevens het plaatsen van nieuwe huurders in de bestaande portefeuille beter te structureren en 
warden de gevolgen voor de portefeuille zichtbaar. 
Er is reeds onderzoek gedaan naar het gebruik van produkt-markt combinaties (PMC's) bij een woningbouwvereni
ging. S. Maussen citeert in het rapport van dit onderzoek de volgende definitie voor PMC's van van der Lee '93: 

"Produkt-markt combinaties worden gevormd door een groep klanten, die een of meer gemeenschappelijke 
kenmerken hee~ en die om een en dezelfde reden een produkt (of een groep nouw verwante produkten) bij een 
ondememing koopt." 

Het produkt is in dit onderzoek de kantoorhuisvesting voor een kantoor houdende organisatie, de klant. De 
kwaliteit van de huisvesting moet overeenkomen met de wensen en eisen van de klant, zodat we kunnen spreken 
van een "match". 
PMC's zijn een belangrijk uitgangspunt voor de concrete invulling van het commerciele beleid9

. Door het maken 
van PMC's kan meer inzicht warden verkregen in de (on-)mogelijkheden van de bestaande voorraad om te 
voorzien in de behoeften van de verschillende doelgroepen' 0

. Als de methode van Maussen gevolgd wordt, zijn er 
een aantal stappen te onderscheiden. In de eerste fase warden doelgroepen en hun vraagprofielen vastgesteld. 
Vervolgens vindt voorraadanalyse plaats. De marktvraag kan warden vergeleken met het beschikbare en vrijko
mende aanbod. Discrepanties kunnen opgespoord warden, waarna de beleidsstrategie kan warden bepaald. 

De vraag naar de in een regionale portefeuille vrijkomende kantoorruimte, is moeilijk te kwantificeren, te meer 
omdat men geen inzicht heeft in andermans bezit en portefeuillegegevens. De vraagdruk ten gevolge van discre
panties tussen vraag en aanbod is dus niet te bepalen in het geval van de kantorenmarkt. Veranderingen in 
organisaties ten aanzien van de structuur en de activiteiten, maar ook ten aanzien van de eisen ten gevolge van de 
technologische ontwikkelingen, volgen elkaar veel sneller op dan in de huishoudens qua samenstelling op de 
woningmarkt. De definiering van de doelgroepen en hun vraag dient dus regelmatiger te worden aangepast. Lange 
en middellange termijn visies zijn moeilijk te formuleren, omdat panden die nu geschikt zijn voor een bepaalde 
doelgroep over vijf tot tien jaar dat niet meer kunnen zijn. Aangezien de bandbreedte van de vraag klein is, is het 
mogelijk dat het pand voor geen enkele andere organisatie geschikt meer is, tenzij de prijs een forse aanpassing 
krijgt. Op de kantorenmarkt ben je gebonden aan de korte termijn. Daardoor is het des te belangrijker dat 
vroegtijdig geanticipeerd wordt. 
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■ 2. PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

■ lnleiding 
In het onderzoek draait het om hurende, kantoor houdende organisaties, de problemen op de kantorenmarkt met 
verhuurbaarheid en de leegstand die door diverse oorzaken kan ontstaan. De doelstelling is gericht op een aanpak 
op portefeuille-niveau, namelijk een afstemming van de portefeuille op de heersende marktvraag. Om dit te 
kunnen verwezenlijken is kennis van de vraag nodig. 

■ 2. 1 Methoden om de vraag in kaart te brengen 
Er zijn verschillende methoden beschikbaar. Een mogelijkheid is het houden van enquetes. Afhankelijk van de 
omvang en het type enquete dat wordt toegepast kan andere informatie verkregen warden dan via de data
analyse. Het houden van enquetes voor het verkrijgen van informatie over huisvestingsplannen (in plaats van data
analyse) en gewenste kwaliteit heeft als voorwaarde dat aan de door de gebruikers opgegeven huisvestingsplannen 
ook daadwerkelijk gehoor wordt gegeven. Oat is te bereiken door te vragen naar plannen op de korte termijn , 
bijvoorbeeld een jaar. Een nadeel van het houden van enquetes is dat het zeer arbeidsintensief is. 

Een andere methode voor het in kaart brengen van kansrijken is het bestuderen van de relaties tussen klanten en 
opdrachtgevers in de regio en het nagaan van ontwikkelingen en gevolgen voor de kantoor houdende sectoren. 
Dit is een zeer complex proces en dus intensief. Vaak hebben de relaties een zeer veranderlijk karakter en zullen 
er veel wijzigingen in voorkomende activiteiten waar te nemen zijn, onder andere door technologie en andere 
ontwikkelingen. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre gevolgen voor de huisvesting boven tafel komen. 

Een derde methode is het doortrekken van trends bijvoorbeeld ten aanzien van verplaatsingen, werkgelegenheid 
et cetera. Dit is echter alleen mogelijk indien over een set verklarende variabelen kan worden beschikt. Doordat dit 
niet het geval is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om met een acceptabele betrouwbaarheid in te schatten, wat 

het aantal nieuwe vestigingen en het aantal verplaatsingen zal zijn per economische activiteit van waaruit de 
omvang van de vraag zou kunnen worden bepaald per economische activiteit. 

In dit onderzoek, dat een explorerend karakter heeft, is gebruik gemaakt van databestanden, van diverse instanties 
als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de gemeente en de Kamer van koophandel. 
De vraag is of er marktinformatie ten aanzien van de verhuurmarkt voor kantoorruimte uit deze bestanden te halen 
is. Alie bestanden zijn gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierin zijn bedrijven gesegmenteerd op 
basis van hun economische activiteit (primaire proces). Voor dit onderzoek is het van belang om te bekijken of er 
voor de vastgoedmarkt interessante kenmerken als vierkante meters en kwaliteit en vervolgens doelgroepen aan 
dit systeem te koppelen zijn. 

De probleem- en doelstelling zijn dan ook als volgt te formuleren: 

PR.OBLEEMSTELLI NG: 

Welke groepen kantoorgebruikers zullen een relotief grote vroog genereren noar kontoorruimte, weike factoren 
typeren de vraag van die groepen en kunnen deze doe/groepen gei'dentificeerd \NOrden met behuJp van 
dotabestanden van instellingen o/s het CBS, de gemeente en de Komer van Koophondel? 

----------·------·--· --- --·- ·------- -

-~--·----
DOELSTELLI NG: 

Het ontwikkelen van een methode, waorbij gebruik wordt gemaokt van databestanden van insteliingen als het 
CBS, de gemeente en de kamer van Koophondel, om doelgroepen onder kantoorgebruikers te identificeren en 
hun vmagprotiefen te bepalen. ten einde het strategische beleid van de vastgoedmanagement-organisatie of 
be/egger, ten aanzien van de kontorenpottefeuille, een sturingsinstrument te bieden. 
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■ Stappen die tljdens het onderzoek genomen zijn: 

- -----· - --··---·- -··------------ ------- ---
i 

! I De be!angrijkste vraagbepalende factoren zijn onderscheiden m.b.v. literatuur 

, 2 Oatabestanden van het CBS, de gemeente en de Kamer van Koophandel zijn bestudeerd op inhoud en 
samenstelling in relatie tot de belangrijkste vraagbepalende factoren 

3 Een methode opgezet voor het selecteren van de groepen kantoorgebruikers die in de nabije toekomst. 
naar verwachting een relatief grote vraag naar kantoorruimte zullen genereren, aan de hand van stan
daard gepubltceerd datamateriaal van de regio Zuidoost-Brabant, met cijfers gebaseerd op de hoofdacti
viteiten van de Standaard Bedrijfsindeling. 

4 De methode toegepa'i't op een specifieke, gedetailleerde dataset voor de regio Zuidoo~i-Brabant, 

5 De belangrijkste keuze factoren ten aanzien de huisvesting zijn bepa.ald m.b.v. literatuur. 

6 Interviews opgesteld en onder kantoorgebruikers getoetst of via deze weg te achterhalen is of de 
kansrijk geachte groepen eenduidige vraagprofielen kennen en als doelgroepen te bestempelen zijn. 

7 Het onderzoek is afgesloten met conclusies met betrekking tot de gevolgde methode en aanbevelingen. 

■ Leeswijzer: 
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste vraagbepalende factoren beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen 
van stap 2, het bestuderen van de databestanden op inhoud en samenstelling in relatie tot de belangrijkste 
vraagbepalende factoren, beschreven. In hoofdstuk 5 is bekeken wat de mogelijkheden zijn van regressieanalyse 
om de omvang van de vraag te prognotiseren . Er zijn twee methoden gevonden waarmee de omvang van de 
vraag per regio voorspeld kan worden, maar gebruik van de methoden, welke gebaseerd zijn op regressieanalyse, 
voor het bepalen van de vraag per economische activiteit, brengt te veel onnauwkeurigheid met zich mee. Het 
ontwikkelen van een methode om dit te bereiken behoort niet tot de mogelijkheden, omdat er niet voldoende 
bruikbare data voor handen is. Daarom is in hoofdstuk 6 een kader beschreven, waarbinnen de ontwikkeling van 
een andere methode heeft plaatsgevonden. Daar er, als het de verhuurmarkt van kantoorruimte betreft, sprake is 
van regionale markten is gekozen om het onderzoek betrekking op een regio te laten hebben. De regio Eindhoven 
heeft als case gediend. De resultaten van de regio-analyse zijn beschreven in hoofdstuk 7. 

In hoofdstuk 8 is de methode beschreven voor de selectie van economische activiteiten welke een hoge of 
stijgende verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend aantal nieuwe vestigingen hebben gekend, en waar 
deze aantallen naar verwachting zullen continueren. Voor de selectie zijn selectiecriteria opgesteld. 

Om te achterhalen of de kansrijke economische activiteiten eenduidige vraagprofielen kennen en hoe die profrelen 
eruit zien, is een interview op gesteld. 
In hoofdstuk 9 staan de resultaten van de literatuurstudie naar de belangrijkste keuzefactoren voor kantoorruimte . 
Het interview wat aan de hand van deze factoren is opgesteld, wordt besproken in hoofdstuk I 0, waarna in 
hoofdstuk I I de resultaten van de interviews volgen. Ten slotte zijn in hoofdstuk 12 conclusies en aanbevelingen 
beschreven. 
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■ 3. BEPALING KANSEN-GENEAERENDE FACTOREN 

■ lnleidlng 
In deze fase van het onderzoek staat het begrip 'kansrijk geachte groepen' centraal. Hieronder warden verstaan de 
groepen kantoororganisaties die in de nabije toekomst relatief de grootste vraag naar kantoorruimte zullen 
genereren . Daarbij is een eenduidige omschrijving van het begrip kantoororganisatie gewenst. In het onderzoeks
verslag van Berenschot 11 wordt een definitie gegeven: 'een kantoororganisatie is een werkgemeenschap vvaarin het 
accent ligt op hoofdarbeid en waarin die hoofdarbeid voor een groot deel geconcentreerd is in een of meer 
gebouw(en)'. In dit onderzoek warden alle organisaties en delen van grotere gehelen (vestigingen) als een 
afzonderlijke eenheid beschouwd , omdat ze ook op deze wijze een marktpartij zijn voor verhuurders. 
De definrtie wordt dan: 'een kantoororganisatie is een werkgemeenschap waarin het accent ligt op hoofdarbeid, 
we Ike is geconcentreerd in een gebouw'. 
Deze werkgemeenschappen worden gekenmerkt door aspecten als de doelstelling van de organisatie, de aard van 
de werkzaamheden, het aantal werknemers, organisatiestructuur, bedrijfscultuur, marktgebied (van regionaal tot 
internationaal), relatie met de klanten et cetera. 

De groepen 'kansrijk' geachte kantoororganisaties, voor vastgoedbeheerders en/of beleggers staan centraal. Het 
begrip 'kansrijk' heeft in dit verband ook een keerzijde. Zodra door de verandering in de vraag een verhuizing vo lgt 
is er voor leegstaande ruimte weliswaar een kans waar te nemen. Voor de huidige verhuurder betekent dit echter 
een bedreiging. Het begrip 'kansrijk' is tweeledig. Ten eerste zijn er de kansen voor leegstaande gebouwen en ten 
tweede , waarbij 'uitdaging' misschien een betere omschrijving is, voor verhuurder vvaar het gaat om het voorko

men van leegstand en daartoe is het behouden van huurders belangrijk, tenzij het pand een goed marktpositie 
heeft. Dit onderzoek zal gericht zijn op de eerst genoemde kansen voor leegstaande gebouwen, ten gevolge van 
verplaatsingsdynamieken en 'nieuwe' partijen die zich op de kantorenmarkt begeven. 
Het begrip 'nabije toekomst' is vaag. Zoals bekend is het moeilijk vooruit te kijken en in het kader van het onder
zoek wordt ook gesuggereerd dat aanbieders fiexibel in hun aanbod dienen te zijn en op de veranderingen in de 
vraag moeten inspelen. De 'nabije toekomst' is dus een aanduiding voor een tijdsperiode w aarin de vraag door 
bepaalde ontwikkelingen en/of trends gedomineerd wordt. 

Kwantitatieve Kwalitalieve 
aspecten aspecten .__ ______ , 

,. Vera nd eringen ( V eranderinge11 

latente vr:ag tegenoverl 

kosten/baten en I 
linanciele ruimte _J 

Aanbod F eitelijke vrug 

Vraagbepalende factoren 

De eerste onderzoeksvraag is dus waardoor (door welke ont 
wikkelingen en/of trends) in de nabije toekomst kansen zullen 
ontstaan voor de verhuurmarkt van kantoorruimte. Hierbij kan 
het gaan om interne veranderingen betreffende de kenmerken 
van de organisatie en om externe factoren als economische, 
demografische, ruimtelijke, technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen . Het betreft dynamieken die rigoureuze veran
deringen in de vraag veroorzaken en eventueel een verhuisbe
weging ten gevolg hebben. 
De behoefte om te verhuizen komt voort uit een mix/ combina
tie van veranderende eisen ten aanzien van technisch-functione
le , ruimtelijk-functionele, belevings- (interne factoren) en/of 
locationele (externe factor) aspecten. 
Om inzicht te krijgen in de vraag naar kantoorruimte is volgens 
De Jonge en Dewulf12 informatie nodig over het aantal werkza
me personen in kantoren en de dynamiek hierin en het ruimte
gebruik van kantoren. Het ruimtegebruik wordt bepaald door de 
eerder genoemde in- en externe factoren en veranderingen 
daarin . Het ruimtegebruik kent twee dimensies namelijk kvvalita
tief en kwantitatief. 
Ter Hart ( 1987) noemt bijvoorbeeld de kwalitatieve en kwanti
tatieve aspecten de ontwikkelingen in het proces van maatschap
pelijke voortbrenging. Aspecten als toenemende arbeidsverde
ling, functionele specialisatie, automatisering en technologische 
innovatie vereisen ingrijpende veranderingen in het benodigde 
beheersings- en begeleidingsapparaat en dus de kantoorruimte . 
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Een andere vraag be"i'nvloedende factor is de ontwikkeling van de ruimtebehoefte per kantoorarbeidsplaats. 
Uiteindelijk zijn alle veranderingen te herleiden tot veranderingen in kwalitatieve en/of kwantitatieve eisen. Daarom 
is als basis de indeling van De Jonge en Dewulf ten aanzien van invloeden op het ruimtegebruik gekozen. De 
financiele factoren zijn apart vernoemd, omdat deze niet onder een van beiden vallen, maar de rol van voorwaarde 
spelen. De feitelijke vraag is afhankelijk van de verhouding tussen de mate waarin veranderingen zich voordoen 
( ofwel de mate waarin de huisvesting niet meer past) en de kosten voor nieuwe huisvesting ten opzichte van de 
beschikbare financiele ruimte en het aanbod. 

■ 3. 1 lnvloeden op kansen genererende factoren 

3.1.1 Het kwantitatief ruimtegebruik 
• Groei, krimp en verhuisgeneigdheid 
Uit het rapport van de TU-Delft13 blijkt dat verandering in personeelsomvang de belangrijkste reden is voor een 
organisatie om te verhuizen. Bij krimp wacht men veel langer met verhuizen, namelijk tot een afname met de helft 
van het personeel. Bij groei verhuizen organisaties daarentegen vrij snel. Trekt de economie aan, dan zal het aantal 
verhuizingen naar verwachting toenemen. Andere redenen voor verhuizingen kunnen zijn dat het pand niet over 
voldoende kwaliteit beschikt of dat het huurcontract verloopt. Uit het onderzoek van prof. de jonge en dr. G. 
Dewulf blijkt verder dat het merendeel tevreden is over de kwaliteit. 
De groei van de werkgelegenheid zal zich volgens het rapport van de TU-Delft vooral voordoen in de tertiaire 
sector en kleinere kantoor houdende sectoren. In het bank- en verzekeringswezen en de sector openbaar bestuur 
zal de groei de komende jaren beperkt blijven. In de zakelijke dienstverlening bedraagt de groei nog ongeveer 
I ,5%. De groei in kantoorwerkgelegenheid verschilt sterk per stadsgewest. De relatieve groei is het sterkst in de 
kleinere stadsgewesten (met name Eindhoven). 
De vraag naar kantoorruimte wordt voor een groot deel bepaald door de verhuisgeneigdheid van organisaties. Of 
een bedrijf zich een verplaatsing kan veroorloven, hangt af van de economische groei 14

. De overheid heeft een 
beleid gericht op het afstoten van ruimte. Alleen onderdelen die verzelfstandigen en die kosten-dekkend moeten 
gaan werken, kunnen eventueel een vraag naar op de markt aangeboden nieuwe huisvesting genereren, maar dat 
is een verwaarloosbaar deel. 

Het zijn volgens De jonge en Dewulf de organisaties met veel ambulant personeel die de komende jaren zullen 
groeien en verplaatsen. Het meest ambulant zijn directeuren, account managers, projectleiders en adviseurs. 
Bedrijven die een dagelijkse stroom bezoekers ontvangen, zoals overheidskantoren en banken, kennen de 
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komende jaren relatief weinig of geen groei. Onder de banken 
heeft 28% voor de komende 2-3jaar verhuisplannen, tegenover 
63% van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat verhuisplannen voornamelijk 
voorkomen onder bedrijven tot SO werkzame personen. De resul
taten van T wijnstra Gudde wijken hiervan af, doordat de bedrijven 
kleiner dan 20 werkzame personen niet zijn meegenomen in het 
onderzoek. 
De regionale verschillen zijn groot. Over verschillen in verhuisplan
nen tussen sectoren, vertonen de resultaten van de diverse onder
zoeken afwijkingen. De oorzaak hiervan kan liggen in de samenstel
ling van de steekproef. 
Het aandeel verhuisplannen is, volgens de resultaten van T wijnstra 
Gudde, hoger dan gemiddeld in de takken economisch- en organi
satieadviesbureau's (waarschijnlijk in verband met groei), computer
branche (in verband met kwaliteit en concept, meer zelfstandig
heid), maatschappelijke dienstverlening (willen gaan huren of lea
sen), reclamebureau's, accountancy en overige dienstverlening. 
De belangrijkste verhuisredenen zijn groei, maar in tegenstelling tot 
de resultaten van de TU-Delft ook ontevredenheid over het ge
bouw en interne reorganisatie . Slechte bereikbaarheid en gebrek 
aan parkeerruimte worden hierin nauwelijks als verhuisreden ge
noemd. De ontevredenheid over het gebouw betreft de uitbrei
dingsmogelijkheden en de klimaatbeheersing. Men is tevreden over 
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de afwerking, telematicavoorzieningen en de beveiliging. 
De behoefte aan uitbreiding is volgens de resultaten van de Jonge en Dewulf het grootst bij de groep I 0-49 
werknemers, waarbij in alle takken sprake is van groei. Ondanks het feit dat de bedrijven kleiner dan 20 werkzame 
personen niet in de enquete van T wijnstra Gudde zijn opgenomen, is het resultaat hetzelfde; de netto-uitbreidings
vraag is het grootst in de klasse tot 50 werknemers ( +2,2%), met name bij de woningbouw corporaties (2.2%) en 
de ingenieurs- en technisch adviesbureau's (3 .8%). Voor de overige gegevens ten aanzien van de uitbreidingsvraag 
wordt verwezen naar de figuur. 

Pellenbari 5 geeft de belangrijkste 'keep-factoren' . Dit zijn de factoren die bedrijven van verhuizen weerhouden. 
Ten eerste is dat het behoud van personeel. lndien toch verhuisd wordt zal dat veelal over een kleine afstand 
gebeuren. Een andere factor is de gebondenheid aan de locatie door vroegere investeringen. Een derde factor is 
de omvang van het bedrijf. Jonge, groeiende bedrijven verhuizen het meest, met name bedrijven in de diensten
sector. Deze karakteristiek staat in nauw verband met de fase in de bedrijfslevenscyclus waarin de meeste verhui
zingen plaatsvinden, te weten de eerste groeifase na de startfase. In de startfase zelf speelt het locatie vraagstuk 
voor de meeste ondernemers geen grate rol. Voor de bedrijven die de startfase overleven begint in de daarop 
komende groeifase de beschikbare ruimte veelal te knellen, zodat een verhuizing nodig wordt. De positionering 
van een typische verhuisfase in de levenscyclus zal waarschijnlijk liggen bij de bedrijfsleeftijd 5-10 jaar, wanneer veel 
bedrijven de overgang van starter tot doorstarter maken en gaan groeien. De aantallen bedrijfsverplaatsingen, zeker 
over langere afstanden, mogen bescheiden zijn, het zijn wel de groeiers die verhuizen. Regio's die per saldo zulke 
bedrijven verliezen, verliezen op termijn groei en als regio's die verplaatsers importeren, kunnen ze op termijn 
groei van werkgelegenheid incasseren. 

• De bezettingsgraad per werkplek 
In het onderzoek 'de kantorenmarkt 1995-20 15' wordt daarover het volgende geschreven. De bezettingsgraad 
hangt af van de bedrijfstijd, de arbeidsduur en het percentage thuiswerk. Dubbelgebruik van werkplekruimte is 
mogelijk door bedrijfstijdverlenging gepaard gaande met flexibelere werktijden, deeltijdarbeid, een toename van het 
aantal thuiswerkers en ambulante functies . Met flexibele werktijden wordt nog nauwelijks gewerkt, maar meer dan 
de helft van de bedrijven ziet de flexibiliteit wel toenemen. Thuiswerk wordt nag maar sporadisch toegepast en 
voor 20 I 5 wordt daar ook geen omslag in verwacht. De vier meest genoemde ambulante functies zijn projectlei
ders, directie, adviseurs en account managers. Voor directie en adviseurs is standaard een plek gereserveerd. 
Dubbelgebruik ten gevolge van ambulante functies komt wel vaak voor bij Qunior)account managers en in mindere 
mate bij projectleiders. Dubbelgebruik ten gevolge van deeltijdwerk komt alleen voor bij lagere functies . 
Volgens T wijnstra Gudde zullen dienstverlenende bedrijven aan individuele klanten qua organisatie steeds 'platter' 
warden. De gebondenheid aan het eigen kantoor neemt nog verder af. Het gebouw fungeert straks vooral als 
ontmoetingsplaats met klanten en collega's en vormt de ankerplaats voor medewerkers. In het rapport van 1994 
zegt men binnen drie jaar een verdubbeling van het aantal medewerkers, dat meer dan 20% van haar/zijn 
werkweek thuis werkt, te verwachten. De afwijking op dit punt in de resultaten van de twee onderzoeken zijn te 
verklaren door bijvoorbeeld verschillen van in de steekproef vallende bedrijven, maar ook door de grens van 20% 
die men in het onderzoek van T wijnstra Gudde legt. 

• De invloed van de grootte van de organisatie op het m2-gebruik 

ElB: 
I-! 9 medewerkers : van 33,9 m2 

' 20-49 ., : van 26,8 " 
50-99 .. : van 29,0 ,, 
:> I 00 ,. : v n 25.2 ,, 

TU-Delft: 
40m2 

35 ,. 
31 .. 
26 ,. 

Zo hebben organisaties met meer dan I 00 werkne
mers een kleiner aandeel archief- en vergaderruimte 
dan kleine organisaties, welke weer minder restaura
tieve voorzieningen hebben. Door het ontstaan van 
flexibele businessunits, wat inhoud dat er meer ve

rantwoordelijkheid ligt bij kleinere eenheden, lager in 
de organisatie16

, projectteams en taskforces is er een 
groeiende vraag naar kleine, kwalitatief goede huis

vesting. Dat wordt door diverse onderzoeken onderstreept. Vooral bij kleinere organisaties (met name <20, maar 
oak 20-50 werknemers) is een toename van het ruimtegebruik te verwachten. Krimp voornamelijk bij de middel
grote en zeer grate ondernemingen. Hoe grater de organisatie hoe kleiner het m2-gebruik per persoon is. Oat 
blijkt uit de cijfers van zowel het EIB als het rapport van de TU-Delft. 

• De huurprijs 
Deze blijkt, volgens De Jonge en Dewulf niet van invloed op het m 2 -gebruik per functie-eenheid. 
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• Het verschil in m 2 -gebruik tussen hoofd- en nevenvestigingen 
Dit verschil is volgens de resultaten van de TU-Delft nihil. 

• De invloed van het functieniveau 
Stijging van het functieniveau leidt tot een toename van het m 2 -gebruik. Hogere functies zijn meestal gehuisvest in 
cellenkantoren en lagere in kantoortuinen of groepskantoren, met name bij hierarchische organisaties als groothan
del, banken en verzekeringswezen. In de zakelijke dienstverlening zijn de verschillen per persoon minder groat. 
De TU-Delft heeft onderzocht dat bij organisaties waar de personeelsomvang de komende jaren zal afnemen, de 
krimp vooral betrekking zal hebben op administratieve functies . In verhouding zal het aandeel beleid voerenden en 
hoger leidinggevenden stijgen met I% en het aandeel administratief personeel 4% dalen. Er is sprake van een 
'upgrading' van het functieniveau. T och zal naast het gebruik van de kantoortuin oak het gebruik van het cellenkan
toor op termijn afnemen. Het gebruik van het groepskantoor en het coconkantoor zal op termijn toenemen. Met 
name leidinggevenden en een deel van de beleidsmedewerkers zullen gehuisvest zijn in coconkantoren en 
administratief-medewerkers en een deel van de beleidsmedewerkers in een groepskantoor17

• Twijnstra Gudde 
daarentegen heeft de afgelopen drie jaar een lichte stijging in het gebruik van het kamer(cellen-)kantoor aangetrof
fen, maar ook een stijging in de populariteit voor dit indelingstype onder instellingen voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg (79%) en in de overige dienstverlening (70%). 

• Technologische ontwikkelingen 
Deze hebben tot nu toe nauwelijks invloed. Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie 
vormen geen drijvende factor voor de kantoor huisvesting in de komende periode. Telewerken zet slechts beperkt 
door en heeft geen belangrijk effect op het kantoorgebouw in de nabije toekomst. Dat is de conclusie van zowel 
de TU-Delft als een onderzoek van de Berenschot fundatie. 

3.1.2 Het kwalitatief ruimtegebruik 
• Kwaliteit algemeen 
De oordelen over de verschillende kwalitatieve aspecten (locatie, bouwtechniek, functie, ruimtelijk-visueel) blijken 
samen te hangen. Kwalitatief minder gewaardeerde gebouwen komen vooral voor op minder gewaardeerde 

lokaties. 
Uit de enquete van T wijnstra Gudde blijkt dat er soms sprake is van ontevreden over het kwaliteitsniveau van de 
gebouwen. De ontevredenheid betreft meestal de klimaatbeheersing, de uitbreidingsmogelijkheden en de 
indelingsmogelijkheden 18

. 

• Voorzieningen 
Onvrede over het voorzieningenniveau wordt vooral aangetroffen in de technisch geavanceerde en duurdere 
kantoorpanden, met name over het niet goed functioneren van de technische installaties (met name luchtbevochti
ging). Daarnaast volgt uit het rapport van Twijnstra Gudde van 1994 ontevredenheid over de uitbreidingsmogelijk
heden. Men is daarentegen tevreden over de afwerking, telematicavoorzieningen en de beveiliging. 
In de toekomst zal de combinatie van kantoorlocatie met stedelijke voorzieningen als winkels, restaurants en 
dergelijke steeds vaker voorkomen. Vandaar dat 60%, van de deskundigen die aan het onderzoek van de TU-Delft 
hebben meegewerkt, van mening is dat kantoor houdende organisaties niet de voorkeur geven aan perifere 
lokaties boven centrum lokaties. De conclusie van Berenschot dat het management van kantoren en de medewer
kers zich kritischer opstellen ten opzichte van de omgevingskwaliteit van de gebouwen, de gewenste 'groene ' 
omgeving, het voorzieningenniveau in de buurt en de openbare veiligheid, sluit hierbij aan. 
Vooral in beleid- en handelskantoren zullen als gevolg van de flexibilisering van de arbeid de voorzieningen voor 
ontspanning en dienstverlening steeds verder warden ge'i'ntegreerd in het kantoorgebouw. 

lndien men ontevreden is over het gebouwconcept (zelfstandig, verzamel met of zonder faciliteiten) geldt voor de 
meeste takken dat ze meer naar zelfstandige panden streven. In het rapport van 1993 van Twijnstra Gudde geven 
alleen reclamebureau's in toenemende mate de voorkeur aan gebouwen met beperkt nevengebruik (als hoofd
huurder). Uit het rapport van 1994 blijkt de behoefte aan een zelfstandig gebouw het sterkst te zijn bij de industrie 
(78%) en het bank- en verzekeringswezen (64%). Verder blijkt dat bedrijfsverzamelgebouwen voor de zakelijke 
dienstverlening, overheidsinstellingen en instellingen voor onderwijs en gezondheidszorg, een aantrekkelijke keuze 
blijft na verhuis. 
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• lndelingsmogelijkheden 
Het overgrote deel (85%) van de respondenten is tevreden over de huidige indelingsmogelijkheden. Hoewel in 
60% van de onderzochte panden 5-10% verloren gaat door obstakels. Het huidige kantoorconcept wijkt in geen 
enkele tak drastisch af van de gewenste situatie. Daar valt oak geen verandering in te verwachten in de nabije 
toekomst volgens T wijnstra Gudde. 
Volgens Berenschot zullen Balie-organisaties, nu vaak gevestigd in een kleine kantoortuin of een open kantoor, in 
de toekomst, door een meer individuele benadering van de klant, meer met afgescheiden werkplekken werken. 
Experimenten met nieuwe kantoorvormen zullen steeds op beperkte schaal warden toegepast bij organisaties 
waarvan de medewerkers vaak buiten het kantoor opereren. 
Daarnaast verwacht men verhoogde eisen ten aanzien van indelingsflexibiliteit, compartimenteerbaarheid en 
herbestemmingsmogelijkheden 19

• 

• Uitbreidingsmogelijkheden 
60% van de organisaties beoordeelt de uitbreidingsmogelijkheden als matig tot slecht. In die gevallen zal groei 
waarschijnlijk leiden tot een verhuizing. 

• Uiterlijk van het pand 
Slechts I 0-15% is ontevreden over de buitenkant van het gebouw. 

• Gebouwconcept 
Uit alle onderzoeken blijkt dat 85% van de ondernemers voorkeur heeft voor een zelfstandig pand of een 
verzamelpand, indien men er voldoende identiteit aan kan ontlenen. Uit het rapport van 1994 van T wijnstra 
Gudde blijkt dat bedrijfsverzamelgebouwen voor de zakelijke dienstverlening, overheidsinstellingen en instellingen 
voor onderwijs en gezondheidszorg, een aantrekkelijke keuze blijft na verhuizing. 

• Binnen milieu en veiligheid 
Seiden warden gemiddeld als goed beoordeeld. Wanneer organisaties ontevreden zijn, betreft het meestal de 
klimaatbeheersing, de uitbreidingsmogelijkheden en de indelingsmogelijkheden, maar niet de veiligheid. De Jonge 
en Dewulf hebben ondervonden dat het vaak de bedrijven zijn die in dure, technisch geavanceerde panden zitten 
die ontevreden zijn. 

• Locatie 
De sterkste suburbanisatie tendens in Nederland vertonen de computerservice bedrijven en accountantskantoren . 
Juridische diensten, economisch adviesbureau's, reclame- en uitzendbureau's vinden we nog relatief veel in de 
centra. Vooral de dienstverlenende bedrijven die niet op lokale stedelijke markten werken, maar regionaal of 
(inter)nationaal, kiezen voor de sub-urbane zone . Opvallend is dat een deel van de gesuburbaniseerde bedrijven 
een latente voorkeur blijft vertonen voor het verlaten centrummilieu. 
Voor 60% van de organisaties is de kwaliteit van de locatie van doorslaggevender betekenis dan de bouwtechni 
sche of functionele kwaliteit. 70% van de bedrijven is zeer tevreden. Op OV-lokaties zijn de parkeermogelijkheden 
ontoereikend, hoewel er veel goed met de auto bereikbare OV-lokaties zijn. 77% van deze B-locaties heeft 
voldoende parkeerplaatsen, terwijl 91 % van de respondenten voldoende parkeermogelijkheden een essentiele 
vestigingsvoorwaarde vindt. 
De vraag is het sterkst bij bedrijven die aangewezen zijn op snelweg lokaties, waarbij de voorkeur meestal uitgaat 
naar een combinatie met goede openbaar vervoer-verbindingen. 

Men heeft, indien men zou verhuizen, massaal de voorkeur voor het eigen stadsgewest. Volgens het onderzoek 
van NVB-Thermometer gaat de voorkeur ten aanzien van de locatie massaal uit naar een locatie langs uitvalswe
gen, hoewel tot I 00 werknemers I /3 deel voorkeur heeft voor het centrum. De kleinere organisaties ( I 0-49 
werknemers) hebben voorkeur voor kantoorterreinen, evenals de grote (> I 00 werknemers). De middelgrote 
(50-99 werknemers) willen minimaal tussen enige bedrijvigheid zitten20

. Uit het rapport van 1993 van Twijnstra 
Gudde blijkt dat het bereikbaarheidsprofiel van de huidige locatie afNijkt van de gewenste bij de zakelijk dienstverle
ning. De architectenbureau's trekken nog meer dan al het geval is naar station lokaties, indien men verhuist, 
evenals de economisch en organisatie adviesbureau's. Een toenemende belangstelling voor zowel de station- en de 
snelweg lokaties hebben ingenieurs- en technischadviesbureau's en de computersector. De snelweg lokaties zijn 
oak populair bij de industrie/handel/transport en de overige dienstverlening. De resultaten van T wijnstra Gudde in 
1994 laten zien dat de binnenstad en de rand van de binnenstad minder populair zullen warden. Stations- en 
snelweg lokaties blijven populair. 
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3.1.3 Overige invloedsfactoren 
• Huren en huurprijzen 
Uit de onderzoeken van T wijnstra Gudde blijken onder andere de volgende punten. Het bank- en 
verzekeringswezen hebben de hoogste huren (maar waarschijnlijk ook kwalitatief de beste gebouwen). In 1994 
betaalden de kantoorgebruikers uit de industrie/handel/transport en de zakelijke dienstverlening de laagste huren. 
De huurprijs in de groep tot 20 werknemers verschilt slechts 2% met de huren in de groep met meer dan 20 
werknemers. 
De bereidheid tot acceptatie van huurverhoging is in 1994 grater dan in 1993 . In 1994 is de bereidheid 
verschoven binnen de bedrijfstakken ten opzichte van 1993. Met name het bank- en verzekeringswezen en de 
overheid zijn bereid na verhuis een forse huurverhoging te accepteren. Huren is populairder geworden (van een 
aandeel met voorkeur voor huren van 35% naar een aandeel van 45%). Met name de industrie, het bank- en 
verzekeringswezen, de overige bedrijvigheid, de maatschappelijke dienstverlening en de overige dienstverlening 
willen een deel afstaan en gaan huren of leasen. Na verhuizing is in 1994 het aantal eigenaar/gebruikers van 60% 
tot 40% gedaald. Het aandeel dat least is constant gebleven. 
Vooral de groep met minder dan 20 werknemers heeft overwegend gehuurde ruimte. Op dit moment zijn het 
vooral de zakelijke en de overige dienstverlening die huren. 

• Aanbod 
T ussen de vraag en het aanbod ligt een sterke relatie. De een bei'nvloedt de ander. De conclusie is dat de vraag 
niet geanalyseerd kan warden zonder het aanbod en de invloed van het aanbod op de vraag bij de analyse te 
betrekken. 
Door Mooij2' warden de volgende invloedsfactoren genoemd: 

• Op het niveau van regionale en lokale deelmarkten zijn de fluctuaties in het aanbod van nieuwbouwpanden in 
verhouding tot het bestaande kantoorvloeroppervlak zeer groot. Kantoorpanden worden in een keer 
opgeleverd. Oat impliceert dater schoksgewijs een vaak aanzienlijk vloeroppervlak kantoorruimte op de markt 
wordt gebracht. Op lokaal niveau is dat een drastische wijziging van de vraag-aanbod balans. 
Nieuwbouw heeft een aantal gevolgen die vooral op het regionale en lokale niveau te merken zijn : 
• De relatieve kwaliteit van het aanbod verandert 
• Door een overaanbod van nieuwbouw wat aan de vraag voldoet, kan er een prijsdaling plaatsvinden in de 

bestaande voorraad 
• Nieuwbouw kan doorstroming op gang brengen door voorverhuur of een betere prijs/kwaliteitsverhouding 

• De huurprijs be'invloedt de mate van doorstroming. Als de prijzen van nieuwbouw even hoog of zelfs lager zijn 
dan die van bestaande kantoren, zal dit de doorstroming positief be'i'nvloeden. 

Een goede prijs/kwaliteit-verhouding van het aanbod kan dus vraag opwekken. Schaarste kan prijs opstuwend 
werken. Op de kantorenmarkt is nu echter vrijwel geen sprake van schaarste. 

• Financiele middelen22 

Om een verhuizing te kunnen bekostigen, moeten de winstmarges voldoende zijn. Een stijging van de omzet heeft 
niet direct invloed op de winstmarges, maar duidt op een toename van de activiteiten. Door extra personeel, 
concurrentie en dergelijke kan de winst toch gering zijn. Voor de zakelijke dienstverlening geldt algemeen dat de 
omzet groeit en het aantal ondernemingen fors toeneemt. Het aantal ondernemingen neemt daarbij harder toe 
dan de vraag. De concurrentie stijgt en de marges komen onder druk te staan. Bedrijven willen personeel flexibel 
in kunnen zetten, zodat bij overcapaciteit de kosten gedrukt kunnen worden. Uitzendkrachten of gedetacheerd 
personeel zijn daarvoor oplossingen. De afschaffing van de ziektewet is voor uitzendorganisaties positief. Bij 
uitzendpersoneel zijn de ziektekosten niet voor de werkgever. Uitzendorganisaties en detacheringsbureau's, met 
name wanneer ze ook gericht zijn op hoger geschoold personeel, gaan een periode van groei tegemoet. 
Bovenstaande is vooral te zien in bij de advocaten en de architectenbureau's. Er is sprake van een enorme 
toevloed van advocaten en architecten. Hoewel de omzet groei vertoont. komen door concurrentie de prijzen 
onder druk te staan. 

Bij accountants is de druk met name op het gebied van controle (administratie) groat. Steeds meer accountants 
richten zich daarom op kosten beheersing en verhoging van de produktiviteit en bieden nieuwe diensten aan op de 
markt. lndien men zich gaat concentreren op andere markten zoals de adviesmarkt, is de verwachting dat de 
omzet blijft groeien. De omzetontwikkeling van ingenieursbureau's is sterk conjunctuurgevoelig. Het afgelopen jaar 
is met name bij de grote bureau's de omzet sterk gedaald. Bij de kleine en middelgrote bureau's is de omzet licht 
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Bron: Rabobank; Sectoren met een positieve omzetontwikkeling en 
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gedaald. Toch liggen er kansen door de aanleg 
van de hoge snelheidslijn en andere forse 
ingerepen in de infrastructuur. Met name kleine 
bureau's, welke vaak zeer gespecialiseerd zijn 
profiteren hiervan. De vooruitzichten voor de 
bouw zijn gematigd positief. Grote 
architectenbureau's kenden in het afgelopen 
jaar een omzetstijging, kleine bureau's een 
daling. Er is sprake van schaalvergroting als 
reactie hierop. 
Architecten zien hun functie steeds meer 
uitgekleed. De verwachtingen ten aanzien van 
de orderportefeuille zijn desondanks positief. 

Onder andere door een actieve benadering van de potentiele clienten en het aanboren van nieuwe markten, is 
werk te creeren. Het opbouwen en in stand houden van een goede vertrouwens- en samenwerkingsbasis zijn 
belangrijke aandachtspunten. 
In de reclame wordt met name voor de grote bureau's een positieve omzetontwikkeling verwacht. De afgelopen 
jaren is de groei enorm geweest. De kleine bureau's deden het slecht. 
Ook voor organisatieadviesbureau's zijn de verwachtingen positief. Ondernemingen willen flexibel zijn en huren 
daartoe steeds meer adviseurs in voor allerhande zalken. Het aantal bureau's neemt toe, onder andere door 
verzelfstandiging. De verwachtingen voor de computerservicebureau's zijn zeer positief. Het enige dilemma is het 
krijgen van goed personeel, met de juiste opleiding 

■ 3.4 Concluderend 
In de tabellen I & 2 worden de resultaten uit de diverse onderzoeken, gemiddeld genomen weergegeven. 
Of bedrijven ook daadwerkelijk gaan verhuizen, hangt in een bepaalde mate af van de financiele middelen dieter 
beschikking staan. Er zijn dus vele invloedsfactoren te noemen zoals groei, krimp, financiele situatie van een 
organisatie, in- en/of externe reorganisatie, aflopend huurcontract, huisvestingskosten en het aanbod op de markt. 

'. Groei -~an het aantc,1 w.p. ve,,va,:ht 1-----------·-·----t 
SeGtor I 

•-b;-~k-e~ ve~;;k;ringswezen I 
. - ·····- --- - 1' ·- -~ - -

' . 
-~ ---· ---- I 

Grootteklasse in aantal 1,•1erkntrne~ 
. ·r .. .. - . . ... , ·----,~- .... .. ·--J 

· SO t SO tot 99 I I 00 rot ! 99 t 2(X) tot 499 
1 

zakelijke dienstverlening • 
overige dienstverlening I ■ ■ 

L_:~~nom.adviesbureau's ■ ■ 

techn. adv,es & rng. bureau's ■ ■ 

1ndustrie 

handel/transport 

overige bedrijv1ghe1d 

tabel I : gem,ddelde resultaat van diverse onderzoeken 

Verhuisplannen verwacht Grooneklasse in aantal werknemers 

Sector 
i-- -·-· ··-

-SO SO tot ~9 I 100 tot 199 ~-1-----+- .. . ....... ~1-

I bank en verzekeringswezen 1 · --··-····----- --------- ----- --· 
zakelijke dienstverlening ■ ■ 

overige dienstverlening ■ ■ 

econom.adviesbureau's ■ • 
techn. advies & ing. bureau's 

handel/transport ■ ■ 

overige bedrijvigheid 
' - . 

tabel 2: gemiddelde resultaat van diverse onderzoeken 

Uit de resultaten van 
T wijnstra Gudde en de 
TU-Delft blijkt dat groei 
de belangrijkste verhuis
reden is . Volgens de re
sultaten van het onder
zoek van de TU-Delft23 is 
70% van de organisaties 
tevreden over de vesti
gingslocatie en het me
rendeel is tevreden over 
de kwaliteit (in tegenstel
ling tot de resultaten van 
Twijnstra Gudde) en het 
uiterlijk van het pand . Ve
randering in personeels
omvang blijkt de belang
rijkste verhuisreden te 
zijn, waarbij de verhuisge
neigdheid afhankelijk is 
van de financiele situatie 
van bedrijven. 
Als belangrijke verhuisre
den wordt verder de 
prijs/kwaliteit-verhouding 
van het aanbod genoemd 
door het El B. Door het 
EIB en Twijnstra Gudde 
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wordt daarnaast reorganisatie genoemd. Uit beide onderzoeken blijkt voorts dat het locatieprofiel na verhuis 
anders zal zijn dan het huidige, maar dat de locatie geen aanleiding is om te verhuizen. 
Ten slotte geven de resultaten van Twijnstra Gudde als enige de kwaliteit van het gebouw (met name ontevreden
heid over uitbreidings mogelijkheden en de installatie) als verhuisreden. 
De meeste verhuisplannen zijn te vinden bij bedrijven die gehuisvest zijn in oudere panden. In een onderzoek naar 
de dynamiek van de kantorensector op stadsgewestelijke schaal, beschreven in Stedelijke Netwerken zijn de 
mutaties het hoogst bij panden uit de periode '75-'84. Het betreft voornamelijk grote, verzamel panden in de 
huursector. Verder zijn er meer verhuisplannen bij bedrijven die recent op de huidige locatie gehuisvest zijn, 
volgens de resultaten van T wijnstra Gudde en het EIB. De grootste verhuisdynamiek bestaat ender gebruikers die 
hun huidige huisvesting na 1980 hebben betrokken. Onder de verhuizers heeft 25% de huidige huisvesting in de 
jaren '90 betrokken . Vo/gens het EIB is het grootste aan de verhuisplannen vooral geconcentreerd bij bedrijven die 
op NS-locaties gehuisvest zijn. Onder de zakelijke dienstverlening wordt de grootste dynamiek verwacht. Met 
name de zakelijke en overige dienstverlening en in mindere mate het bank- en verzekeringswezen geven groei van 
de organisatie als belangrijkste verhuisreden op. De plannen die bij de industrie/handel/ transport worden aang
etroffen, komen voort uit de ontevredenheid over het gebouw. Het onderwijs en de gezondheidszorg geven 
externe reorganisatie opals belangrijkste verhuismotief. In de groep met minder dan 20 werknemers speelt naast 
groei de factor 'hoge huisvestingskosten' een belangrijke rol. 

Tot nu toe zijn slechts interne factoren genoemd, maar ook de marktomstandigheden zullen een rol spelen in de 
besluitvorming. De resultaten van de diverse genoemde onderzoeken stammen uit verschillende jaren. Grote 
verschillen kunnen ender andere daarop worden teruggevoerd. In de tabellen I & 2 wordt een doorsnede van de 
resultaten weergegeven. 

De belangrijkste vraag beYnvloedende factoren op de korte termijn zijn de verhuisgeneigdheid, met name ten 
gevolge van groei en reorganisaties en de mutaties in kantoorwerkgelegenheid, waardoor vestigingen groeien, 
maar waardoor ook het aantal vestigingen kan toe- of afnemen. De groei in werkzame personen is maximaal in de 
eerste 5 - IO jaar, waarin de meeste bedrijven zich in de groeifase bevinden. Andere veel genoemde verhuisrede
nen zijn reorganisaties en de prijs/kwaliteit-verhouding van het aanbod. 

, Kansrijk voor aanbieders in de nabije toekomst zijn de groepen kantoorgebruikers waar een hoge of stijgende 
verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend aantal nieuwe vestigingen heeft plaatsgevonden en waar deze 
aantai!en naar verwachting zullen continueren. 

Uit het feit dat verwachte groei en verhuisplannen samengaan, kan verondersteld worden dat groei meestal leidt 
tot een verhuizing. Binnen de voorwaarden van verwachte groei en verhuisplannen vallen bedrijven die: 
• minder dan 50 of tussen de I 00 en 199 werknemers hebben 
• vallen ender een van de categorieen zakelijke dienstverlening, overige dienstverlening, ingenieurs en technisch 

adviesbureau's of overige bedrijvigheid 
• veel ambulant personeel hebben. 
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■ 4. INVENTARIS VAN HET BESCHIKBARE 
DATAMATERIAAL 

■ lnleiding 
De belangrijke bronnen voor marktinformatie over de vastgoedmarkt rapporteren voornamelijk over het aanbod 
en slechts beperkt over de vraag. Om meer te weten te komen over de kenmerken van de organisaties waar een 
hoge verplaatsingsdynamiek en/of een hoog aantal nieuwe vestigingen zich voor doen, zijn statistieken 
geraadpleegd en geanalyseerd op mogelijke marktinformatie . 
Er zijn diverse instanties die statistische gegevens leveren over de bedrijvigheid in Nederland. Deze gegevens zijn 
alien gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierin warden bedrijven gesegmenteerd op basis van hun 
economische activiteiten, ofvvel het primaire proces. In de bijlagen is een lijst toegevoegd. De indeling is in 1993 
aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. 

■ 4. I Definities 
Het CBS hanteert een aantal definities: 

onderneming: 

een bedrijf: 

een vestiging: 

werknemers: 

zelfstandigen : 

feitelijk 
werkzame 
personen: 

zelfstandigheid: 
economische 
activiteit: 
grootteklassen: 

De meeste ondernemingen bestaan uit een rechtspersoon of natuurlijk persoon. Een aantal 
ondernemingen is opgebouwd uit meerdere rechtspersonen en of natuurlijke personen dan 
wel wordt gevormd door een deel van een rechtspersoon of natuurlijke persoon . Het 
eerste doet zich onder meer voor indien de afzonderlijke rechtspersonen of natuurlijke 
personen niet zelfstandig in het maatschappelijk verkeer activiteiten uitoefenen, maar in 
combinatie met andere rechts- en/of natuurlijke personen. Het laatste doet zich onder meer 
voor indien in een rechtspersoon of natuurlijk persoon meerder economische activiteiten 
voorkomen welke elk van zodanig belang zijn dat ze ten behoeve van verschillende 
statistieken afzonderlijk dienen te warden waargenomen . 
Onder een bedrijf wordt verstaan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een deel 
daarvan of een samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, voor eigen 
rekening in het maatschappelijk verkeer activiteiten uitoefenend. Er moet sprake zijn van 
produktie van goederen of diensten en binnen de eenheid moet zelfstandig beheer over het 
produktieproces warden uitgeoefend. Alie eenheden binnen deze voorwaarden dienen in 
voldoende mate actief te zijn. Dat houdt in dat ten minste een persoon 15 uur of meer per 
week werkzaam moet zijn. 
Elk in Nederland afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, 
benut door een bedrijf voor de uitoefening van activiteiten. In het algemeen geldt dat de 
vestiging permanent voor het bedrijf beschikbaar moet zijn. Het CBS gaat ervan uit dat elk 
bedrijf tenminste een vestiging heeft. 
Personen die op de loonlijst van het bedrijf staan en (evt. directeuren en groot
aandeelhouders uitgezonderd) verzekerd zijn ingevolge de ziekenfondswet. 
Onder andere de zelfstandige beroepsbeoefenaars en de eigenaren van eenmanszaken 
inclusief de meewerkende gezinsleden. Deze groep komt niet voor bij de rechtspersonen. 

Alie personen die op of omstreeks een bepaald tijdstip daadwerkelijk voor het bedrijf 
werkzaam zijn, ongeacht of deze personen in dienst zijn van een ander bedrijf. Ook 
uitzendkrachten worden tot de feitelijk werkzame personen gerekend. Personeel dat wel in 
loondienst is , maar wordt uitgeleend aan een ander bedrijf, wordt niet meegerekend. De 
feitelijk werkzame personen warden gevormd door de som van het aantal werknemers en 
het aantal zelfstandigen e.d. die 15 uur of meer per week werkzaam zijn . 
zelfstandigheid met betrekking tot beslissingen over het produktieproces 

Op basis van de standaard bedrijfsindeling 
Het grootteklassekenmerk in het Algemeen Bedrijfs Register (ABR) 1s gebaseerd op 
verloonde dagen van werknemers 
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■ 4.2 Diverse instanties en bronnen 
DTZ Zadelhoff brengt jaarlijks in 'Visie achter de feiten ' gegevens over de sectoren bank- en verzekeringswezen, 
financiele dienstverlening, overige zakelijke dienstverlening, automatisering, openbaar bestuur, industrie, handel en 
transport. De laatste drie betreft gebruikers van bedrijfsruimte (combinatie hal met kantoor). Gegeven zijn cijfers 
over de opname en het aanbod op de vrije markt, en het verloop daarin de afgelopen jaren op basis van 
bedrijfstakken, locatie, nieuwbouw of niet. 

De Kamer van Koophandel registreert het bedrijfsleven in het Handelsregister. Vrijwel elke onderneming met zijn 
nevenvestigingen is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer. De cijfers zijn niet het resultaat van steekproeven, 
zoals bij de statistieken van het CBS het geval is. 

De grate meerderheid van alle ondernemingen is, conform de Handelsregisterwet, wettelijk verplicht zich in te 
schrijven. Niet inschrijfplichtig zijn: 
• ondernemingen die toebehoren aan een publiekrechtelijk lichaam (overheid en semi-overheid) 
• ondernemingen in de landbouw en visserij metals rechtsvorm de eenmanszaak 
• de uitoefenaren van vrije beroepen, zoals artsen en advocaten, tenzij ondergebracht in een rechtspersoon 
• straathandel in de vorm van venten 

Verder is het zo dat het Handelsregister uitgaat van juridische eenheden en niet van fysieke eenheden zoals het 
CBS doet als het gaat over vestigingen. Alles in de rapporten is gerapporteerd over vestigingen Quridische 
eenheden). De gegevens van 1995 zijn op basis van de nieuwe bedrijfsindeling van de K.v.K.&F 1995 (BIK'95). De 
cijfers van eerdere jaren op basis van het oude SBl-stelsel. Het begrip 'werkzame personen' is dezelfde als door 

het CBS wordt gehanteerd . 

Het CBS publiceert met regelmaat in 'Bedrijfstelling van ondernemingen met minder dan IO werkzame personen', 
'Statistiek van het ondernemingenbestand' en 'Onder de loep genomen'. De gegevens van de kantoorgebruikers 
zijn in de bedrijfstellingen van het CBS weinig gespecificeerd. Hetgeen in de bedrijfstellingen bekend is, is in het 
ondernemingenbestand ook opgenomen. Tweederde van de bedrijven die in de steekproef van de 
bedrijventellingen vallen zijn eenmans bedrijven. Van de economische hoofdactiviteiten is niet bekend hoeveel 
kantoorruimte in gebruik is per activiteit (tot nu toe) en of de kantoorruimte bij/aan de bedrijfsruimte ligt. Niet 
bekend is daarnaast het gemiddelde aantal werkzame personen, van een bedrijf dat voor het eerst kantoorruimte 
betrekt. De meest gedetailleerde informatie is te halen uit 'onder de loep genomen', waarin niet alle sectoren, 
maar alleen de sub-activiteiten van de zakelijke dienstverlening zijn opgenomen. De laatste uitgave brengt 
gegevens over 1993. Uit de bestanden van het CBS zijn gegevens te halen over aantallen bedrijven, aantallen 
werkzame personen per sector, aantallen bedrijven per grootteklasse per sector (S8l-'93) en aantallen vestigingen 
per sector per regio (SBl-'74). De gegevens zijn gebaseerd op de hoofdactiviteiten van de standaard 
bedrijfsindeling. 

De mutaties in het aantal vestigingen en het verplaatsingsgedrag van vestigingen is interessanter dan de gegevens in 
aantal bedrijven, omdat dat de eenheid is die als marktpartij op de verhuurmarkt van kantoren is aan te merken. 
Daarbij gaat de voorkeur uit naar regionale cijfers gespecificeerd naar grootteklasse. De gegevens van de Kamer 
van Koophandel zijn wel op basis van vestigingen. De BIK-'95 bestaat evenals de S81-93 uit vijf niveau's, waarin de 
genoemde sectoren steeds verder worden gedetailleerd . De bedrijfstellingen zijn vanaf I 995 op basis van het BIK
'95 . Voor de verhuurmarkt van kantoren zijn de volgende sectoren van belang (SBl-93 en BIK'95): 

Financiele insteHingen 
65 financiele instelHngen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
66 verzekeringswezen en pensioenfondsen 
67 activiteiten tb.v. of verwant aan financiele instel~ngen 

K Verhuur en zakelijke dienstverlening 
70 verhuur van en handel in onroerend goed 
7 l verhuur van roerende goederen 
72 computerservice- en informatietechnologiebureau's 
73 speur- en ontv-,ikkelingswerk (K.v.K.) of research (CBS) 
74 overige zakelijke dienstverlening (ook een deel niet-kantoorgebruikers) 
75 openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplic.hte sociale verzekeringen 

-~------- -- ~ ---------
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Naast aantallen vestigingen per sector en grootteklasse, kan de Kamer starters, opgeheven vestigingen, immi- en 
emigranten en interregionale verplaatsingen tellen. Standaard warden deze cijfers alleen voor de hoofdactiviteiten 
verstrekt. Wanneer echter specifieke gegevens zouden warden aangevraagd, kan de selectie van de economische 
activiteiten die in de analyse zullen warden betrokken, zeer precies gebeuren. Dat geldt zowel voor de K.v.K. als 
het CBS. Het voordeel daarvan is dat de onnauwkeurigheid ten aanzien van niet kantoorgebruikers in de analyse 
zeer gering zal zijn. Het probleem hierbij is dat de cijfers tot 199 5 op basis van het oude SBl-systeem zijn 
opgeslagen en vanaf 1995 op basis van het BIK-'95 systeem. 

De gemeente heeft geen omzet gegevens. Emi- en immigratiecijfers zijn niet uit de bestanden af te leiden. De 
Kamer heeft alleen financiele gegevens van NV's en BV's. lndien er in alle grootteklassen voldoende NV's/BV's 
voorkomen is daarmee wel een omzetindex te berekenen, er vanuit gaande dat de juridische vorm geen invloed 
heeft op de omzet. 

Gegevens van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) voegen niets toe aan hetgeen uit de voorgaande statistieken te 
halen is. Andere statistieken van het MKB zijn niet up-to-date. De gegevens van Zadelhoff met betrekking tot de 
opname op de vrije markt zijn wel interessant, hoewel deze niet gedetailleerd zijn. De clusters van bedrijven 
komen niet overeen met de economische hoofdactiviteiten van het SBI, maar de basis voor de clusters is de 
vastgoedmarkt en de economische (hoofd-)activiteiten kunnen gerangschikt warden in die clusters. 

■ 4.3 Over de verschillen in tussen cijfers van diverse instanties 
Het CBS geeft aan dat doordat het ondernemingenbestand is gebaseerd op het Algemeen Bedrijfsregister (ABR), 
er onnauwkeurigheden kunnen optreden. Dit register kent namelijk tekortkomingen, omdat het voor een deel 

gebaseerd is op niet statistisch geverifieerde informatie van administratief-juridische bronnen en omdat een aantal 
kenmerken niet actueel is. Niet alle in het ABR opgenomen eenheden voldoen aan de door het CBS opgestelde 
criteria 'zelfstandigheid' en 'actief zijn'. Uit de bedrijfstellingen blijkt dat de afwijkingen kunnen oplopen tot 20%. 
Daarnaast zijn de cijfers geschatte waarden . De cijfers van de Kamer komen voort uit tellingen van het 
Handelsregister. De tellingen hebben betrekking op juridische eenheden en niet op fysieke eenheden zoals bij het 
CBS het geval is , waneer het om vestigingen gaat. Alie juridische vormen zijn vertegenwoordigd en 
nevenvestigingen warden apart geregistreerd. 

Verschillen tussen de aantallen van het CBS en de K.v.K. kunnen ontstaan door: 
• lnterpretatieverschillen wat betreft de indeling van de bedrijven in de diverse branchecategorieen 

Dit is mogelijk, maar met betrekking tot het bankwezen, waar de verschillen het grootst zijn, lijkt deze verklaring 
onwaarschijnlijk. 

• Verschil in definitie van het begrip 'vestiging' 
De definitie vertoont een verschil ten aanzien van het feit dat het CBS uitgaat van fysieke eenheden en de 
K.v.K. van juridische. 

• Fouten in statistische schattingen 
Het CBS geeft zelf al aan dater onnauwkeurigheden kunnen optreden. Daarnaast betreft het schattingen, maar 
de afwijking bij het bankwezen is erg groat. 

• lnschrijving in handelsregisters door de niet-inschrijfplichtige overheid 
Het CBS heeft het aandeel van de overheid(-gelieerde) vestigingen apart gegeven. De aantallen zijn veel kleiner 
dan de verschillen. 

• Dat de tellingen van de Kamer een groat aandeel juridische eenheden bevatten zonder werkzame personen 

Uit de definitie van een vestiging van het CBS blijkt dat er geen 'lege' organisaties bij betrokken zijn. Het zijn 
alien fysieke eenheden. Uit de cijfers van de K. v. K. is niet af te lei den of er lege juridische eenheden voorkomen 
(bv. alleen met een postadres). Dat lijkt de meest logische verklaring voor de verschillen. 
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r·-·-~ ------- ---~--- --- - ... -
: CBS januan '94 l K vK Januari '94 

i sector: 
... -----1.. - - ------------i ... ---·----- ----------

! aant.vestig,ngen I aant.vestJgingen verschil 
.l ---•---· ··--• .. •·------ - - - -· -

I bankwezen i ----- --~- . 
[ verzekeringswezen 

38687 i 52783 14096 
- +--- - I- ------ - - - -

13204 I 13294 90 

I exploitat ie v.& handel in og : 31534 35321 3878 
1. _ _ - - --· ------- - - - --·----

1 zakelijke dienstverlening i 93472 ! IO 1965 8493 
l ------ - - - ····---·-···- ---4- - - - ----- -- •'••--- - ----- ---

maatSChappelijke dienstverl. 6507 
f-- --- ----
1 belang~n- en werkn. org. __ j ~ 199 2082 

Verschillen tussen cijfers CBS en cijfers K. v. K. 

Een sluitende verklaring voor de 
verschillen is niet te geven. De 
cijfers van de Kamer van 
Koophandel lijken betrouwbaar, 
omdat het tellingen betreft en 
geen schattingen en omdat alle 
voorkomende juridische vormen 
zijn vertegenwoordigd. Hierbij is 
aangenomen dat de juiste 
gegevens en wijzigingen op tijd 
worden doorgegeven. 

Naast het CBS en de K. v. K. heeft 
de gemeente een databank, waarin de regionale cijfers verzameld zijn. De definitie van een vestiging die de 
gemeente hanteert is dezelfde als die van het CBS. In onderstaande worden de aantallen van de gemeente met de 
aantallen van de Kamer vergeleken. De verschillen 'vanaf I w.p.' (werkzame persoon) zijn erg groot, bij 'v.a. 2 
w.p.' niet meer. De vervuiling zit dus vooral in de groep met I w.p. 

sector i 2-4 w.p. __ J ~-~ w.p. -- . - - I 10-49 w.p. . -t- - --· C 

I 50-99 w.p. > I00w.p. 
. t-· 

K - [ c; ' K ! G , K I G : K G K T G .. 

bank- 306 I 236 I 95 103 i 
/verz.wez. ! __ .___ _j _ _ j_ ____ J 

zak.d.v./O.G. 1358 / 1089 ; 256 / 403 j 

I 

63 82 

,--·--- : -- - -
200 i 299 ! 

[ totaal t-_ _1664 I 1325 j_ - ~-~-I _L_._506 __ ] 

I ~errieente '93 [ ____ l_ ~~~ j ____ j _____ ~6_3- I 
263 381 : 
- 7·- - --

: 369 l 
-·· -· ___ j 

K = Kamer van Koophandel, op het tijdstip jan. '9 5 
G = Gemeente op het tijdstip mei '94, de cijfers van '93 zijn ook van mei. 

15 i 10 ; 

i 
25 y----4;: 

I I 
40 I 52 1 

_ ____ I ____ j 

____ I ___ 42 · 

5 I 10 , 

I ·1 - ---
9 f 25 ! 

14 / 35 1 

t_ -- 26 ! 

Verklaring voor de verschillen tussen aantallen van de gemeente en van de Kamer 

Sector 

Kamer van Koophandel, jan '95 

] bank- en verz.wezen 
t-- ·-·----·· ----~----- ·------- - --- -
[ zak.dienstverl. & handel in 

o.g. 

aantal 
vestigingen 
vanaf I w.p. 

993 

aantal 
vestigingen 
vanaf2 w.p. 

Een mogelijke verklaring voor de verschillen is 
de datum van opname. De definitie voor 
'werkzame personen is dezelfde . De 
gemeente telt fysieke vestigingen en de 
resultaten komen voort uit een jaarlijkse 

i --· - --~83 I enquete. De resultaten van de Kamer zijn 
5106 'I I 8467 werkelijke tellingen. Dubbeltellingen ( meer 

juridische eenheden van een eigenaar op een 

TOTAAL · J adres) zijn er door de K.v.K. van het laatste 

1 

• __ • _ ___ _i _ ___ __ 
6099 I _____ 2335 

jaar of met een statistisch program ma als SPSS 

: Gemeente mei ·94 van alle jaren uit te halen . Als een BV in de 

1

1-bank-----~----~~-~r_-z_~_w_e_~~~--- - : ·_- --, -- - - --547 i- 4 41 j' regio meerdere vestigingen heeft staan ze per 
- -- ➔ 

185
·
8

- adres apart ingeschreven. Vanaf twee 
zak.dienstverl. & handel in 3638 I , __J werkzame personen is het bestand dus 

I O.g, , 
L ---- - --~ betrouwbaar. 
Bron: gemeente en Kamer van Koophandel 

Door de vervuiling (lege BV's et cetera) in de 
groep tot en met een werkzame persoon, kunnen alleen de aantallen met twee of meer werkzame personen 
worden gebruikt. De meeste starters zitten dan wel in de groep met een werkzame persoon, maar het zijn geen 
kantoorgebruikers. Het is dus reeel om, als het gaat om voor de kantorenmarkt interessante groepen, uit te gaan 
van vestigingen groter dan een werkzame persoon. 

■ 4.4 Beschikbaarheid van data met betrekking tot groei/krimp 
Groei/krimp kan betrekking hebben op verschillende grootheden, zoals groei/krimp van het aantal vestigingen, 
groei11<rimp in personeelsomvang per sector en groei,'krimp van de omzet;bedrijfsresultaat. De groei,'krimp is te 
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halen uit het naast elkaar leggen van statistieken van opeenvolgende jaren. Het is belangrijk de gegevens die in een 
tijdreeks interessant zijn te onderscheiden. Om van marktpartijen iets te weten te komen, zijn de cijfers over het 
verloop van het aantal vestigingen per sector en per grootteklasse per sector van belang. Het aantal werkzame 
personen per sector op gedetailleerd BIK-niveau, voor alle grootteklassen, evenals de financiele gegevens worden 
niet per sector en per grootteklasse per sector op een gedetailleerd BIK-niveau standaard verstrekt. De werkzame 
personen en aantallen vestigingen zijn wel op gedetailleerd niveau per economische activiteit en grootteklasse te 
koop. Financiele gegevens worden door de Kamer van Koophandel alleen van NV's en BV's verzameld. Dit is voor 
de groep kantoorgebruikers de grootste groep, zodat wanneer een gemiddeld indexcijfer per sector zal worden 
aangehouden dit het beeld niet vertekend, aannemende dat de juridische vorm geen invloed heeft op de omzet. 
Een probleem ten gevolge van de gewenste gedetailleerdheid is de omvang in aantal te analyseren groepen. 
lnperking kan allereerst plaatsvinden door de voor de regio oninteressante activiteiten bij voorbaat te schrappen. 
Dat kan gebeuren op basis van cijfers van de K.v.K. van een recente datum. Wanneer van bepaalde hoofd
economische activiteiten weinig vestigingen geregistreerd zijn, kan deze activiteit in zijn geheel komen te vervallen. 

■ 4.5 Beschikbaarheid van data m.b.t. dynamlek van bedrijven 
De individuele bewegingen kunnen op geaggregeerd niveau worden waargenomen. Bij het bestuderen van de 
dynamiek kunnen dan de volgende soorten verplaatsingen worden waargenomen: 
• starters = nieuwe kantoororganisaties en nieuwe vestigingen van bestaande kantoororganisaties 
• doorstromers = binnen het stadsgewest;1<amerdistrict verplaatste kantoororganisaties 
• uitstromers = naar buiten het stadsgewest;kamerdistrict verplaatste kantoororganisaties 
• instromers = van buiten het stadsgewest;1<amerdistrict verplaatste organisaties 

• beeindigers = opgeheven kantoororganisaties 

De Kamer van Koophandel kan al deze aantallen via hun registratie systeem tellen voor verschillende jaren, voor 
alle sectoren en grootteklassen. 

Aantallen starters en beeindigers 
De verhouding tussen de starters en de beeindigers geeft de marktsituatie aan. De K.v.K. geeft cijfers hierover. 
Ook zijn andere gegevens uit deze cijfers te halen. Zij geven daarvoor zelf 'definities'. Onderstaande lijst geeft 
daarvan een overzicht. Gegeven zijn: 

• aantal vestigingen aan het begin van het jaar : a 
• de in een jaar nieuw gestkhte bedrijven : b 
• de in een jaar opgeheven bedrijven ; c 
• geboortecijfer, is de oprichting als percentage van het aantal vestigingen aan het begin van het jaar: 

b/axl0O 
• sterftecijfer, is de opheffing als percentage van het aantal vestigingen aan het begin van het jaar: 

c/ax 100 
• aanwas ""' geboorte - sterfte 
• netto vervangingscijfer = oprichting / opheffing 

De cijfers zijn een indicatie voor de toestand waarin de markt verkeert:; 

-1- qua ont>.vikkeling in omvang: 
.. b/c >1,02 

! .. 0,98 ~ b /cs 1,02 
: groei, < 0,98 
: stabie! 

: krimp 
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I- -
1 -2- qua dynamiek: 

► 

► 

► 

► 
► 

groei en: 
groei en: 
groei en: 

geboortecijfer hoog & sterftecijfer hoog 
geboortecijfer hoog & sterftecijfer laag 
geboortecijfer laag & sterftecijfer laag 

: dynamische, snel groeiende markt 
: sterke groei 
: niet dynamisch, maar gestage groei 

ontwikkeling qua omvang stabiel en: geboortedjfer & sterftecijfer hoog 
ontwikkefing qua omvang stabiel en : geboortecijfer & sterftecijfer laag 

: dynarnische markt 
: stabieie markt 

► 

► 

► 

krimpen : 
krimp en: 
krimp en: 

geboortecijfer hoog & sterftecijfer hoog 
geboortecijfer laag & sterftecijfer hoog 
geboortecijfer laag & sterftecijfer laag 

: dynamische, krimpende markt 
: snel krimpende markt 
: niet dynamische, gestaag krimpende mar~ 

Het geboortecijfer per sector is hoog,t1aag indien het hoger!1ager is dan het gemiddelde geboortecijfer voor de 
regio onder kantoor houdende sectoren. Het sterftecijfer per sector is hoog,t1aag indien het hoger!1ager is dan het 
gemiddelde sterftecijfer in de regio voor kantoor houdende sectoren. 

Verplaatsingen: doorstromers 
Kenmerken van verplaatste vestigingen en de mate (%) van verplaatsingen kunnen worden geanalyseerd . Het 
verloop van het aantal verplaatsingen is een indicatie voor de te verwachten verplaatsingsdynamiek. Het aantal 
verplaatsingen kan gehanteerd warden: 

• sec 
• t.o.v. het aantal vestigingen 

ledere verplaatsing kan een kans inhouden en daarom zal het aantal verplaatsingen per sector worden gebruikt. 

Vergelijking tussen de sectoren is dan ook mogelijk. De verhoudingen worden niet vertekend door het aantal 

vestigingen. 
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■ s. VOORSPELLEN VAN DE VRAAG 
MET DATAMATERIAAL 

■ lnleiding 
Er zijn diverse methoden bekend, waarmee ontwikkelingen ten aanzien van factoren kunnen worden voorspeld. In 
onderstaande worden twee onderzoeken beschreven waarin getracht is een model op te zetten voor het 
berekenen van de te verwachten vraag naar kantoorruimte. De methoden die in de onderzoeken warden 
omschreven zijn niet bruikbaar gebleken (zie conclusies onderaan deze paragraaD. Het onderzoek van het 
Nederlands Economisch lnstituut (NEI) is in het tweede onderzoek geanalyseerd op toepassingsmogelijkheden 

■ 5. 1 Het RUBIA+-model 
Door het Nederlands Economisch lnstituut (NEI) is een model ontwikkeld, waarmee de ruimtebehoefte van 
bedrijven en instellingen op A-, B-, C- en overige lokaties kan worden berekend in de periode tot 2015. De 
methodiek is gebaseerd op de werkgelegenheidsontwikkeling en de verplaatsingsdynamiek per sector, er vanuit 
gaande dat de ruimtebehoefte van bedrijven het gevolg is van economische groei en het niet meer voldoen van de 
huidige huisvesting aan de eisen. Verder verondersteh: men een positief verband tussen economische groei en 
verplaatsingsdynamiek. 
De verwachte werkgelegenheid is voor een periode van vijf jaar vooruit te prognotiseren met een methode, 
waarin de verwachte afwijkingen per regio ten opzichte van de landelijke verwachtingen worden verwerkt om een 
regionaal beeld te krijgen24

. De werkgelegenheidsontwikkeling kan worden gesplitst in een ruimte behoevende 
component (immigratie en oprichting) en een ruimte beschikbaar stellende component (emigratie en opheffing). 
Per regio wordt de werkgelegenheid opgesplitst naar kantoor- en niet-kantooractiviteiten. De gegevens heeft men 
uit de NSS-office monitor. 
Een factor voor hergebruik is een correctie voor het deel dat aan de markt onttrokken wordt. De uiteindelijk 
berekende vraag is de behoefte aan nieuwe ruimte, extra boven het bestaand aanbod. Het is echter ook mogelijk 
inzicht te krijgen in de bruto vraag en de ruimte die op de markt beschikbaar komt. Niet alle groei en krimp in 
werkgelegenheid leidt tot verhuisgeneigdheid. Daartoe is een 'in-situ' component verondersteld op basis van 
'expert opinion' van 20% van de werkgelegenheidsontwikkeling. Een statistische onderbouwing van dit percentage 
ontbreekt. 
Gebruik van dit model betekent dat het deel dat onttrokken zal worden aan de markt, wordt aangenomen. De 
benadering in dit onderzoek is echter omgekeerd. De vraag, kwantitatief en kwalitatief, zal bepalend zijn voor het 
deel van het aanbod in bestaande gebouwen dat nog marktconform is (eventueel met een aanpassing). Het andere 
deel zou bij gebrek aan vraag, in theorie, aan de markt voor kantoorruimte onttrokken moeten worden. De 
praktijk leert dat dit ook echt theorie is. Het verlies dat aan de markt onttrekken met zich meebrengt blijkt te hoog. 
Het gevolg is upgrading en opnieuw in de markt positioneren. Gebrek aan vraag leidt niet automatisch tot 
verdringing uit de markt. 

■ 5.2 Onderzoek van c. Mooij, Meten is weten 
In een onderzoek naar een methode voor kwantitatieve vraagberekening van C. Mooij is een model ontwikkeld 
waarmee de totale vraag naar kantoorruimte op een regionaal niveau over een periode van 3-4 jaar voorspelbaar 
is met een foutmarge van I 0%. Het model is niet op gedetailleerd BIK-niveau of voor een kortere periode toe te 
passen in verband met een ontoelaatbare onnauwkeurigheid. Er is niet verklaard hoe de genoemde 
onnauwkeurigheden ontstaan . Aanbevolen wordt daar onderzoek naar te verrichten. Als indicator voor 
economische groei wordt het Bruto Binnenlands Produkt (B.B.P.) gehanteerd. De door het Cpb gehanteerde 

,~--. ---· --- . -. -_.:-.. ..,·---::-- ··_-- --~1 
i Bedrijfssector I bindingspercentage i 

I i ------------ . . --· ·-j- ----- --------- -- ! 
:-B_ank- _en verzekenng~ezen ~t 97 ____ _____ j I 
; Finanr -econ. zakel. dienstverl i 87 ! 
1- --- . -- - --·------·------ ------- ---·-r:;::---·--- ----1 
! Overige zakelijke dienstverlening J 80 ' j 
:-- ----- ··· ---· - --· --- -·---- . . ,--------___, 
; Openbaar bestuur I 80 j 
• ----. ·-· --- - - - . ........ . ________ ____ j __ ___ . - -------- - --·--- -- - I 

Bron: C.Mooij, 1993 

groeipercentages ten aanzien van 
werkgelegenheidsontwikkeling, zijn getoetst en blijken 
over het aJgemeen juist te zijn. Omdat er in 
Nederland bij de registratie van 
werkgelegenheidscijfers geen rekening gehouden 
wordt met het feit of het kantoorarbeid betreft of niet, 
kan de omvang van de kantoorwerkgelegenheid alleen 
geschat worden. De oplossing die in dit geval hiervoor 
is gebruikt, zijn de bindingspercentages, zoals door het 
NEI in het oude Rubia-model zijn toegepast. De 
correlatie tussen verhuisfrequentie en 
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bank- en verzekeringswezen : Y = 0 .86 X + 147 
zakelijke dienstvedening . Y = 0.47 X + 5 96 

Regressievergelijkingen kantoorhoudende sectoren 

Y-as - Y2 

7 
Y I 

6 

5 

4 

3 

2 

0 2 3 4 5 X-as 

YI = bank- en verzekeringswezen 

Y2 = zakelijke dienstverlening 

kantoorwerkgelegenheid is per sector berekend, 
maar niet per regio. Een van de redenen is dat 
toename van de voorspellings kracht nihil zou zijn 
tegenover de toename van de ingewikkeldheid. De 
andere reden is de gevoeligheid van regionale 
verhuisfrequenties voor incidentele transacties. Na 
analyse van een groot aantal relaties van 
verschillende factoren met de verhuisfrequentie 
(werkloosheid, omzet et cetera) bleek het Bruto 
Binnenlands Produkt de meeste voorspellingskracht 
te bezitten met een correlatiecoefficient van 0,7. Dat 
de correlatiecoefficient niet nog hoger is komt door 
de grate begripsomschrijving van de 
verhuisfrequentie. De verhuisfrequentie is namelijk 
meer dan alleen de opname door groei, dus B.B.P.
groei. Ook door het vertragingseffect is de 
samenhang matig. Wanneer gekeken wordt naar de 
verschillende perioden die in het B.B.P.-verloop te 
onderscheiden zijn en de perioden die de 
verhuisfrequentie laat zien blijkt de samenhang wel 
heel groot te zijn (0,92), aldus Mooij . De berekening 
van de verhuisfrequentie van de verschillende 

sectoren vindt plaats met behulp van enkelvoudige 
regressievergelijkingen, waarbij de onafhankelijke 
variabele X het B.B.P. is en de afhankelijke variabele 

Regressielijnen behorende bij regressievergelijkingen 1 Y de verhuisfrequentie voorstelt. De vergelijkingen 
die voor dit onderzoek interessant zijn, staan in de 
figuur vermeld. Wanneer een voorspelling van de 

vraag wordt gedaan, moet voor de keuze van de verhuisfrequentie gekeken worden naar de voorspellingen van de 
loop van het 8.8.P. De groei van het B.B.P. in het verleden en voorspellingen van het Centraal Planbureau zijn te 
gebruiken. Mooij schrijft dat de voorspellingen voor vijf jaar vooruit gemaakt moeten worden en ieder jaar moeten 
worden bijgesteld aan het werkelijk verloop van het 8.B.P. Toepassen van het B.B.P. als onafhankelijke variabele 
sluit aan bij de bevindingen van het NEI. De economische groei blijkt een cruciale variabele voor de toekomstige 
ruimtebehoefte. Bij een minder gunstige economische ontwikkeling zal de vraag in alle regio's aanzienlijk afnemen. 

■ 5.3 Conclusle ten aanzlen van beide methoden 
Mooij schrijft in haar onderzoek dat tenminste 70% van de verplaatsingen binnen een gemeente voor rekening 
komt voor bedrijven en/of instellingen die daar al gevestigd waren; gesteld kan dan oak warden dat de 
kantorenmarkt hoofdzakelijk uit zogenaamde 'doorstromers' bestaat en in veel mindere mate gekenmerkt wordt 
door vestigers. Daarom zijn studies op een regionaal en lokaal schaalniveau van groot belang. Zoals reeds 
opgemerkt houdt het RUBIA-model van het NEI slechts globaal rekening met regio-specifieke omstandigheden 
(met uitzondering van de werkgelegenheidsbasis). Men kan derhalve hooguit spreken van een geregionaliseerd 
model. Bij regio-specifieke toepassingen wordt dan ook een nadere toespitsing van de geraamde ruimtebehoefte 
geadviseerd . Het model van C. Mooij is wel geregionaliseerd, maar niet op gedetailleerd BIK-niveau of voor een 
kortere periode toe te passen in verband met een ontoelaatbare onnauwkeurigheid ten aanzien van de 
geprognotiseerde vraagomvang. Verder is de invloed van regionale factoren niet in te voeren. Hoewel het B.B.P. 
voldoende voorspellingskracht heeft, blijkt dat de rol die het 8.8.P. vervult ten aanzien van de verhuisfrequentie, 
klein is bij de zakelijke dienstverlening (zie de regressievergelijkingen). De afwijking ten opzichte van de gemiddelde 
verplaatsingsfrequentie ten gevolge van de economie is, bij een normale groei, klein. Vandaar dat de mogelijkheid 
voor het bouwen van een nieuw regionaal voorspellingsmodel is bekeken. 

■ 5.4 Mogelijkheden nieuw voorspelllngsmodel 
Regressieanalyse wordt vaak gebruikt voor voorspellingen. Een serie maatgevende factoren helpt om de waarde 
van een andere factor te voorspellen. De methode gebruikt een serie waarnemingen uit het verleden om 
voorspellingen te doen en deze te toetsen aan de hand van een andere serie waarnemingen uit het verleden. De 
serie maatgevende factoren is belangrijk. De te gebruiken factoren die de verhuisfrequentie be'invloeden moeten 
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compleet zijn. Bij de regressieanalyse warden variabelen tegen elkaar uitgezet, waarbij een lineair verband wordt 
verondersteld. Daarmee is de waarde van de athankelijke variabele (bijvoorbeeld de verplaatsingsfrequentie) te 
schatten in een volgende periode door aanname van een waarde van de onathankelijke variabele(n), of door het 
toepassen van scenario's waarin de onafhankelijke variabele steeds een andere waarde heeft. Wanneer de 
correlatiecoefficient nul is houdt dat niet automatisch in dat de variabelen geen verband vertonen, het kan een 
ander dan een lineair verband zijn. Wanneer de variabelen geen lineair verband vertonen is eventueel door middel 
van (log)transformatie een lineair verband te verkrijgen. 

De historische periode die in de analyse betrokken wordt moet bepaald warden. Wanneer naar het 
opnameniveau op de vrije kantorenmarkt gekeken wordt, blijkt dat in Eindhoven na 1990 een trendbreuk heeft 
opgetreden. Door het inzakken van de economie is de kantorenmarkt ingestort. Op dit moment is de situatie 
herstellende. De marktsituatie is dus voor en na de trendbreuk zeer verschillend. Op basis van dit gegeven kan de 
overweging gemaakt warden de trendbreuk wel of niet in de analyse te betrekken. Om die beslissing te nemen is 
eerst naar de gevolgen gekeken. Het weglaten van de trendbreuk betekent dat de relaties die warden berekend, 
slechts geldig zijn tot de volgende trendbreuk in het opnameverloop. Nadeel is dat ten tijde van een trendbreuk 
het model niet kan warden toegepast. De nauwkeurigheid zou groter zijn, indien de periode na de trendbreuk 
voldoende lang is. Wanneer een langere periode inclusieftrendbreuk wordt bekeken, zijn de voorspellingsformules 
wel algemeen geldig. Er zal enige vertekening van de resultaten, volgende op de periode na de trendbreuk 
plaatsvinden, doordat opname tijdens bloei en herstel worden gemiddeld, terwijl de groeipercentages van de 
economie in de bloei- en in de herstelperiode overeen kunnen komen. Het karakter van de markt is daarbij sterk 
veranderd. De markt is een vragersmarkt en het aandeel gebruikers dat huurt is enorm toegenomen. De 
huisvesting heeft een andere positie gekregen in de besluitvorming ten aanzien van het primaire proces. De 
afvvegingen in het huisvestings-keuzeproces en de verhuisredenen zijn veranderd. 

Per regio is het verschillend of er een trendbreuk heeft plaatsgevonden en wanneer deze is waar te nemen. Voor 
iedere regio zal dus apart bepaald moeten worden welke jaren in de analyse zullen warden betrokken. 
Ook de periode waarop de voorspellingen betrekking hebben, moet gekozen worden. 
Voorwaarde voor gebruik van regressieanalyse is dat in de matrix met economische activiteiten en grootteklassen, 
alle vakjes voldoende gevuld zijn. lndien dat niet is kunnen alleen correlatiecoefficienten voor de hele markt 
berekend warden. 

Verplaatsingen en nieuwe vestigingen 
De te verwachten aantallen verplaatsingen en nieuwe vestigingen per economische activiteit zouden met een 
statistisch programma te bepalen zijn, om later aan de hand van aantallen verplaatsingen, werkzame personen en 
omzet in het verleden, te bepalen in welke grootteklassen de verplaatsingen en nieuwe vestigingen te verwachten 
zijn. Het aantal nieuwe vestigingen is afhankelijk van de groei van de economie (in de regio). Het aantal 
ge·immigreerde en gestarte vestigingen vormen tesamen het aantal nieuwe vestigingen. Het aantal verplaatsingen 
vertoont eveneens een relatie met de economische groei. De belangrijkste verhuisredenen zijn groei , de kwaliteit 
van het aanbod en reorganisaties. De reorganisaties komen tot uitdrukking in krimp/groei of opheffingen. Voor het 
opstellen van een regressievergelijking moet bekend zijn welke factoren de afhankelijke, te voorspellen variabele 
be'i'nvloeden . De te voorspellen variabele is de vraag. Deze bestaat uit twee delen, enerzijds de verplaatsingsvraag, 
anderzijds het aantal nieuwe vestigingen bestaande uit starters en immigranten. Omdat beiden naar verwachting 
van dezelfde invloeden athankelijk zijn, zijn zij tesamen onder de noemer 'nieuwe vestigingen' te schatten voor de 
komende periode. 

Variabelen 
De onafhankelijke, be'i'nvloedende variabelen kunnen de ontwikkeling van de economie, de ontwikkeling van het 
aantal werkzamen, de omzetontwikkelingen en de aanbodontwikkelingen zijn. De economie is een jaarlijks 
gegeven in de vorm van procentuele groei per jaar. De enige mogelijkheid om de afhankelijkheid van de 
verplaatsingsfrequentie met de economische groei te berekenen is door per hoofdactiviteit over verschillende jaren 
waarnemingen te verzamelen. Daarmee wordt dezelfde procedure gevolgd die door Mooij is gehanteerd . Het 
aantal werkzame personen is alleen per sector bekend en niet per adres, waardoor geen gedetailleerde correlaties 
te bepalen zijn met de verhuisfrequenties. De omzet zelf bepaald niet de verhuisfrequentie. Het is een variabele 
die bij plannen de beslissing kan be·1·nvloeden. Om te verhuizen heeft men immers voldoende financiele middelen 
nodig. De financiele gegevens zijn alleen te verkrijgen van NV's en BV's. Oat is geen probleem indien alle 
eenheden voldoende NV's/BV's bevatten. De ontwikkelingen van de prijs/kwaliteit verhouding van het aanbod zijn 
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moeilijk, zo niet onmogelijk te kwantificeren. Gegeven de beperkte informatie die ter beschikking staat, is het niet 
de moeite waard een paging hiertoe te doen. Tijd kan een goede voorspellende variabele blijken als een duidelijk 
verloop in de tijd (een trend) wordt geconstateerd. 

Conclusie ten aanzien van de mogelijkheden 
Doordat niet alle gegevens per vestiging beschikbaar zijn en de te geringe omvang aan waarnemingen (vestigingen) 
per economische activiteit, kan geen voorspellingsmodel warden gebouwd op basis van adresgegevens. Voor dit 
onderzoek zal voorspellen met behulp van regressieanalyse op basis van gedetailleerde gegevens warden 
losgelaten, in verband met de complexiteit, een te gering inzicht in een aantal facetten en een te gering aantal 
waarnemingen en beschikbaarheid van gegevens. Hoe meer waarnemingen warden ingevoerd, hoe hoger de 
betrouwbaarheid van de analyse. De waarnemingen zoals ze kunnen warden gebruikt, zijn zeer beperkt. Een 
waarneming bestaat uit de cijfers per economische activiteit van een jaar. De kans op betrouwbare relaties is door 
het beperkte aantal waarnemingen zeer klein. Om deze reden zal dit niet getracht worden. 

Aanbevelingen die aan de ontwikkeling van een methode gebaseerd op adres (gedetailleerde) gegevens, indien die 
in de toekomst ter beschikking komen, voor het voorspellen van de omvang van de vraag, vooraf kunnen gaan, zijn 
de volgende: 
• Het verkrijgen van meer inzicht in verhuisredenen, gespecificeerd naar vestigingsgrootte, economische activiteit, 

regio et cetera, zodat met meer zekerheid oorzaken en gevolgen gekoppeld kunnen worden, in meer 
individuele gevallen. 

• Het verkrijgen van meer inzicht in m2 -gebruik, gespecificeerd naar vestigingsgrootte, economische activiteit, 
regio, functieniveau et cetera, zodat de voorspellingen van het aantal verplaatsingen en nieuwe vestigingen met 
meer zekerheid kunnen worden omgezet in gevraagde bruto vierkante meters. 

• Het verkrijgen van meer inzicht in de regionale economie en werkgelegenheid per sector. Hierover zijn vrijwel 
geen gespecificeerde gegevens te verkrijgen. Per regio is de groei/krimp van de economie afvvijkend van de 
landelijke economie, maar de ontwikkelingen verschillen ook tussen regio's. Binnen een regio zijn er verschillen 
in werkgelegenheidsontwikkelingen tussen diverse sectoren, maar de werkgelegenheid per sector is weer voor 
diverse regio's verschillend. 

• Het aanbod van de gekozen historische periode moet in kaart warden gebracht. Het gaat daarbij om de 
omvang van het aanbod per kwaliteitsklasse en de huurprijzen per klasse. Vergelijking met het opnameniveau 
en de ontwikkelingen van de onafhankelijke variabelen kan inzicht in verbanden verschaffen. 

• Wellicht zijn er verbanden tussen ontwikkelingen in de ene sector en ontwikkelingen in de andere sector in een 
regio. Zo bestaat er in Eindhoven een duidelijk verband tussen de industrie en de zakelijke dienstverlening. 

• Van aJle hier genoemde facetten dient te worden nagegaan wat de invloed is op de verhuisfrequentie en/of het 
aantal nieuwe vestigingen, of ze te kwantificeren zijn en hoe ze in een model kunnen worden opgenomen, 
indien de invloed bewezen is. 

• Het verkrijgen van inzicht in de omvang van zelfstandige kantoorunits in sectoren waar de primaire activiteit niet 
kantoorhoudend is, omdat dit een groot segment is. 

■ 5.5 Berekenlng van de vraag 
Omdat gegeven is wat de aantallen nieuwe en verplaatste vestigingen in het verleden waren, kan geschat warden 
wat de omvang van die vraag in vierkante meters is. 
T eneinde de omvang van de ruimtebehoefte van bedrijven en instellingen te kunnen vaststellen, dient een 
vertaalslag plaats te vinden van werkgelegenheid (uitgedrukt in aantallen werkzame personen) naar ruimtegebruik 
(aantal vierkante meters). Bij de berekeningen wordt de bruto-vraag bepaald, omdat dan de zuivere vraag in 
omvang en kwaliteit bekend is. 

Bij de berekening van de vraag spelen de definities van de diverse variabelen een belangrijke rol. De eerste 
variabele is het vloeroppervlak per werkzame persoon dat in de berekening wordt meegenomen. Het brute 
vloeroppervlak is de oppervlakte op vloerniveau langs de buitenomtrek van het pand. Het netto vloeroppervlak is 
het brute oppervlak minus niet verplaatsbare wanden en niet toegankelijke schachten (circa 90%). Het verhuurbaar 
vloeroppervlak is het netto oppervlak minus de installatieruimten en vertikale verkeersruimten (circa 85%). De 
grootte van de werkplek per werkzame persoon is afhankelijk van diverse variabelen. Het aantal m2 -ers verschilt 
per sector, per grootteklasse, per functie afhankelijk van het functieniveau et cetera. De meest recente gegevens 
zijn afkomstig uit de enquetes die gehouden zijn voor het onderzoek naar de kantorenmarkt tot 2015. Het 
ruimtegebruik voor de periode 1995-2015 is in 'De toekomst van de kantorenmarkt' in drie scenario's 
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beschreven. Een daaraan gerelateerd onderzoek met de titel 'Vraag naar kantoorruimte in de provincie Zuid
Holland' laat in een tabel een overzicht zien. Er wordt uitgegaan van 30 m2 gemiddeld per werkzame persoon . De 
komende jaren zijn geen trendbreuken te verwachten. Daarom is hier het nul-scenario weergegeven. 

r----

! functies .. _ I_ functieverdelin_g►---+--N_u_: , Verwachting: [ Dubbel gebruik 
. --~ 

I Administratie 40% -4% 
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Ruimtegebruik volgens nul-scenario, bron: rapport TU-Delft, vraag naar kantoorruimte in de provincie Zuid-Holland 

Bankwezen 
Verzekeringswezen 
Zakelijke dienstverlening 

I t/rn 19 medewerkers 
20 t/m 49,, 
501:/m 99,, 
> 100 ,. 

2 7 
: 36,8 m bvo p.p. 
: 39,9 rn2 bvo p.p. 
: 28,5 m2 bvo p.p . 

: 40,0 m2 bvo p.p . 
: 35,0 m2 bvo p.p. 
: 3 I ,0 m2 bvo p.p. 
; 26,0 ml bvo p.p. 

Figuur b: De kantorenmarkt in de toekomst, TU-Delft 

De toename van het dubbelgebruik weegt op tegen de 
verschuiving in functieniveau. Het ruimtegebruik (gemiddeld) 
per werkzame persoon blijft daardoor gelijk. Dat houdt in 
dat de cijfers die per sector bekend zijn aangehouden 
kunnen warden. In het rapport van de TU-Delft warden de 
cijfers genoemd, zoals in figuur b vermeld. Per grootteklasse 
verschilt het ruimtegebruik. Kleinere organisaties hebben 
meer ruimte per werkzame persoon in gebruik dan grote. 
Dat geldt ook voor de percentages leidinggevend en lager 
personeel. In de rapporten wordt nergens aangegeven wat 
het ruimtegebruik per sector per grootteklasse is. 

De omvang van de vraag kan als volgt benaderd worden: 

omvang vraag = ver,,vacht aant. nieuwe vestigingen voor volgende jaren X het gemid. aant.werkz. per,. per nieuvve 
vestiging X het gebruikelijk aantal m2 voor deze economtsche activiteit en groottek.lasse 

, omvang vraag "' aant. verwachte verplaatsingen voor volgende jaren X het gemid. aant. werkz. pers. per 
verplaatste vestiging X het gebruikelijke aantal nl voor deze econ. activ1teit en grootteklasse 

I 

j lndien beiden voorkomen kan de omvang van de totale vraag warden bep.1ald door de afzonderlijke deelvragen op te 
tellen. 

Bij het toepassen van deze formules moeten een aantal aannames worden gedaan: 
► De komende jaren zullen geen grote veranderingen in omvang op het gebied van thuiswerk, flexibele 

werktijden et cetera, plaatsvinden. Daardoor zal dubbelgebruik van de werkplek beperkt zijn. 
► De grootte van de werkplek wijzigt de komende jaren niet of nauwelijks 
► De huren zullen de komende jaren niet extreem stijgen, zodat er geen invloed op het ruimtegebruik zal zijn. 
► De in situ-component blijft de komende jaren constant 

Reden voor aannames: 
Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat op korte termijn (tot 5 jr) geen grate omschakelingen warden 
verwacht ten aanzien van genoemde punten. De gevolgen van technologische ontwikkelingen, zoals thuiswerk, 
flexibele arbeid et cetera, laten nog even op zich wachten. Voor 2000 warden geen trendbreuken of een 
explosieve toename van het aantal thuiswerkers en of satelietkantoren verwacht volgens de meerderheid van de 
deskundigen die aan het onderzoek van de TU-Delft meegewerkt hebben. 
Wanneer een of meer aspecten in het verleden al speelden, wordt de invloed op het ruimtegebruik door de 
overname van het gebruikelijke aantal m2 per werkzame persoon uit recente onderzoeken, meegenomen. 

Het bepalen van de omvang van de vraag per economische activiteit en grootteklasse kent een beperking. de 
vertragingsfactor; de tijd tussen het beslismoment en de verplaatsing, is niet verwerkt. 
Een deel van de vraag zal niet op de verhuurmarkt terecht komen. 
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■ 6. HEY DATAMATERIAAL ALS HULPMIDDEL 

■ lnleiding 
Daar gebleken is dat regressieanalyse op gedetailleerd BIK-niveau niet tot de mogelijkheden behoort, is gezocht 
naar een andere prognose methode. In dit hoofdstuk wordt het kader beschreven waarbinnen de ontwikkeling van 
de methode heeft plaatsgevonden. De methode gaat uit van de gegevens die de diverse instanties verzamelen. Op 
basis van die gegevens moet selectie plaatsvinden van de economische activiteiten die naar verwachting een relatief 
grote vraag naar kantoorruimte zullen genereren. Dit zijn de kansrijke economische activiteiten voor de 
verhuurmarkt van kantoorruimte. 

■ &. 1 Selectie kantoor houdende activiteiten 

I 

Voor het selecteren van kansrijke economische activiteiten, zal eerst een afbakening plaatsvinden van in de analyse 
te betrekken activiteiten uit de bedrijfsindeling. Afbakening van een kader waarbinnen die selectie gemaakt kan 
worden, is mogelijk op basis van: 
I literatuur 
2 gebruikers van zuiver-kantoorruimte (niet gecombineerd met een produktie- of magazijnruimte) 

3 gebruikers van kantoorruimte, waarbij de activiteiten ter ondersteuning zijn van het primaire proces 
4 boven de grens van het gemiddelde aantal werkzame personen vanaf waar kantoorruimte wordt betrokken 
Maar: 

ad I 

ad 2 
ad 3 

ad 4 

De bevindingen uit de literatuur kunnen ook bevestigd warden door de statistieken in plaats van als 
uitgangspunt te dienen 

Deze groep zal met een vrij grote zekerheid af te bakenen zijn 

Deze groep is moeilijk te achterhalen en de gegevens in de statistieken zijn niet gespecificeerd in 
kantoor houdende en niet-kantoor houdende activiteiten 

Dat is bijvoorbeeld af te leiden uit het aanbod. Daaruit blijkt dat er al units ter grootte van twee 
werkplekken op de markt worden aangeboden. De grens van het gemiddeld aantal werkzame 
personen waarbij men een kantoorruimte betrekt zal dus vrij laag liggen. De groep onder dit 
gemiddelde kan bovendien toch perspectieven bieden, indien er bijvoorbeeld groei optreedt. 

De conclusie luidt dat afbakening bestaat uit het selecteren van de economische activiteiten, waarvan het primaire 
proces zich afspeelt in kantoorruimte; zuiver kantoor houdende organisaties. Eerder is al een grove selectie uit het 
nieuwe BIK-'95 systeem gemaakt. Deze is in tabel 3 verwerkt. 

! J: Financiele insteHingen 65 financieJ.e instellingen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
66 verzekeringswezen en pensioenfondsen 

' K: Verhuur en zakel.dienstverl : 
67 activiteiten t.b.v. ofverwant aan financiele insteHingen 
70 verhwr van en handel in onroerend geed 
7 I verhuur van roerende goederen 
72 computerservice~ en informatietechnologiebureau's 1· 

73 speur- en ontwikkelingswerk (K.v.K.) of research (CBS) 
74 overige zakelijke dienstverlening (ook een deel niet-kantoorgebruikers) I 

L~~~ ________ -•----···- -~-~ 5--.~~:_n_ba_a_r_b_e_st_u_u_r,_o_v_e_rh_e_id_s_d_ie_n_st_e_n_e_n_,_,e_r_pl_ic_h_te_s_o_c_. _ve_rz __ e_ke_r_in_g_e_n _ ./ 

Om de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek veilig te stellen is een analyse op het niveau van 
zuiver kantoor houdende economische activiteiten de beste methode. Het probleem daarvan is de 
beschikbaarheid van de gegevens. Op gedetailleerd SB/- of BIK-niveau zijn standaard geen gegevens meer 
beschikbaar. De onnauwkeurigheid ten aanzien van het aandeel niet-kantoorgebruikers bij gebruik van het 

standaard niveau is dan nog hoog. Dat wordt aangegeven in tabel 3. Het openbaar bestuur, K75, is om diverse 

redenen, die elders worden toegelicht (zie regio-analyse) weggelaten. Het aantal werknemers is een optelsom van 
het aantal vestigingen in een grootteklasse vermenigvuldigd met het midden van een grootteklasse. 
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Bovenstaande wijst erop dat informatie op een gedetailleerd niveau van de bedrijfsindeling nodig is om een 
onderzoek te kunnen doen waarvan de resultaten betrouwbaar zijn. Voor een overzicht van verdere 
onderverdeling zie de bijlagen. Daaruit kan de selectie gemaakt worden. 
Een andere reden om op gedetailleerd niveau te starten, is het vermijden van onnauwkeurigheden door grate 
verschillen binnen een groep ten aanzien van de ontwikkelingen in omvang, omzet, et cetera. 
Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat binnen een hoofdactiviteit sprake is van verschillende huisvestingseisen. 

■ 6.2 Randvoorwaarden aan de werkwijze 
Het doel van dit onderzoek is de koppeling van de kwantitatieve gegevens over economische activiteiten aan 
kwalitatieve aspecten in doelgroepen. Om dat te bereiken is een grote gedetailleerdheid van gegevens als 
uitgangspunt gewenst. (Zie ook par. 6. I) 
De methode moet algemeen toepasbaar zijn. De bruikbaarheid wordt getoetst aan de hand van de case 
Eindhoven. De beperkte omvang van dit gebied heeft voor- en nadelen. Zo is het een voordeel dat gemakkelijk 
inzicht in een veelheid van aspecten kan warden verkregen door die beperkte omvang. Verder zal het aantal te 
analyseren economische activiteiten door gebrek aan invloed op de markt of niet aanwezig zijn, beperkt zijn, 
waardoor veel tijd gewonnen kan warden. Nadeel is dat de getallen klein zullen zijn en het daardoor moeilijker is 
om verbanden te leggen tussen ontwikkelingen en conclusies te trekken. 
Omdat de methode ook voor andere regio's toepasbaar moet zijn, moeten de gegevens die gebruikt warden voor 
elke regio te verkrijgen zijn. Oat is het geval, er vanuit gaande dat elke regio ontwikkelingen ten aanzien van 
economie en werkgelegenheid verzameld. Om de kosten te drukken moet met zo min mogelijk gegevens een zo 
goed mogelijk resultaat gehaald worden. De voorspellingen moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn en dienen 
daarom gebaseerd te zijn op aannames die volgen uit resultaten van ander onderzoek. De methode moet 
bruikbaar zijn om verder onderzoek, bijvoorbeeld aanbod- of portefeuilleanalyse aan te koppelen. Dit punt speelt 
vooral een rol wanneer de kwalitatieve aspecten aan bod komen. Meetbaarheid en vergelijkbaarheid zijn dan 
voorwaarden. Oat kan bereikt worden door bijvoorbeeld toepassing van de Real Estate Norm (Ren). Hier wordt 
in hoofdstuk 9 op terug gekomen. 
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■ 6.3 Landelijk of regionaal 

I Sector: 

---, 
I marktaandeel 1992 

1 

I i-- I --- -, 

j % Regio i % NL ' f---~-------
: f Ban~ezen -r-- -·~-- --~2,8 j 

• ~ . - I I 
1 Verzekeringswezen ! 6.2 i 8 l : I .- --1--- --r-----1 
f Expl.v.& hand~~1~9~J __ ___ __2:~ .. L __ ~:.'. __ j 

I Zakelijke dienstverl. j 83 ,2 l 48.2 l 
L-..•-•-.-..-- ... •-------- ---- ---- -··..J.,.._...--•-• 

-------·-----------
Bron: Kamer van Koophandel 

De regio Eindhoven zal dienen als case voor het toetsen 
van de analysemogelijkheden ten aanzien van het in kaart 
brengen van kansrijke groepen. De marktaandelen van de 
regio Eindhoven van het jaar 1992, zijn met de landelijke 
cijfers van het jaar 1992 vergeleken. Het vergelijken van de 
resultaten van andere jaren kan niet, omdat de landelijke 
cijfers op basis van de oude bedrijfsindeling zijn. Toch is 
deze vergelijking voldoende om aan te tonen dat de 
regionale markt grote verschillen vertoont met het 
landelijke beeld. Niet alleen de marktaandelen van de 
diverse sectoren, ook de werkgelegenheidsontwikkelingen, 
de verplaatsingsdynamiek per sector en het aantal nieuwe 
vestigingen per sector vertonen noemenswaardige 
verschillen tussen de regio's. 
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■ 7 ■ DE REGIO EINDHOVEN 

■ lnleiding 
Om de analyse mogelijkheden te toetsen met een gedetailleerde, regionale dataset, is gekozen voor de regio 
Eindhoven. Eindhoven heeft een sterke groei gekend. Verwacht wordt dat deze zal doorzetten. In onderstaande 
worden de resultaten van de regioanalyse ten aanzien van belangrijke vestigingsplaats kenmerken omschreven. 

■ 7. 1 Positie binnen Nederland 
Er is een eenrichtingsverkeer van verplaatsingen te zien van het landsdeel West naar de overige landsdelen. 
Noord-Brabant treedt daarbij voor de Randstad-Zuidvleugel op als opvangsgebied . Lokaties in Zuid en Oost 
Nederland warden ook positiever gewaardeerd dan voorheen. Uit een publikatie van FEM blijkt dat Eindhoven 
qua aantrekkelijkheid als vestigingsplaats op de derde plaats komt. Utrecht is het aantrekkelijkst, gevolgd door 
Rotterdam, terwijl Amsterdam en Den Haag op de zevende en achtste plaats komen. De meest directe 
concurrent Den Bosch staat zesde . Op basis van migratiecijfers en verloop van aantallen werkzame personen is 
zichtbaar dat Noord-Brabant zeer positief ontwikkeld. De relatieve groei in kantoorwerkgelegenheid is het sterkst 
in de kleinere stadsgewesten, met name in het stadsgewest Eindhoven. De verwachting is dat de procentuele groei 
van de kantoorwerkgelegenheid in de periode tot 2015 het zwakst blijft in Amsterdam en heel hoog in Eindhoven. 
In vergelijking tot de periode tot 2000 ligt de groei in Arnhem/Nijmegen nu op ongeveer het landelijk gemiddelde. 
Voor de regio's Den Haag en Rotterdam wordt de groei van de kantoorwerkgelegenheid lager geschat dan het 
landelijk gemiddelde. Dit zijn de verwachtingen volgens het Global Shift (minst positieve) scenario. 
Temidden van de stedelijke knooppunten staan de zakelijke diensten van Zuidoost-Brabant op de zesde plaats, als 
we de knooppunten rangschikken volgens de toegevoegde waarde van de zakelijke diensten per knooppunt. De 
randstedelijke gemeenten en Arnhem/Nijmegen staan hoger op de trap25

. 

■ 7 .2 Positie ten opzichte van regionale concurrenten 
Er kan gesproken warden van een sterke positie van Eindhoven binnen Noord-Brabant. 
Als er over regio gesproken wordt, doelt Kolpron26 op Eindhoven, Son, Veldhoven, Best en Helmond. In de 
overige gemeenten kenmerkt de kantorenmarkt zich door een lokale vraag die zeer incidenteel van aard is. De 
gemiddelde transactie-omvang is in Eindhoven hoger dan in de regio. Beleggers ontwikkelen grate projecten bij 
voorkeur op bestaande en dus risicoloze locaties als het centrum van Eindhoven27

. De zakelijke en ook overige 
dienstverlening zijn in de kantorenmarkt de belangrijkste bedrijfstakken . Eindhoven heeft de sterkste 
werkgelegenheidsconcentratie in de zakelijke dienstverlening. De spin-off van het technologische karakter van de 
T echnische Universiteit en Philips verklaart een 
deel van dit percentage28

. Ook in 's-
Hertogenbosch 1s het aandeel zakelij ke 
dienstverlening nog relatief hoog. 's-
Hertogenbosch wordt door de meeste 
vastgoeddeskundigen als de regio gezien, die 
voor Eindhoven het meest concurrerend is, v66r 
de randstad en de overige Brabantse steden, 
maar ook voor de regio Dusseldorf. Het aanbod 
zal de komende jaren in 's-Hertogenbosch 

Typerende kenmerken van het vestigingsmitieu van Eindhoven: I 
technologisch milieu 

• 
transport knooppunt l 
mogelijk ver:;terkte toekomstige spin.off van de 
tuchthaven 

L_•_ snel ontvvikkelende markt met~ biliserende tendensen j 
bron: Structuuronderzoek kantorenmarkt Zuidoost-Brabant 

voldoende zijn. Toch is het, volgens Kolpron Consultants de vraag of kantoorvestigingen niet eerder zullen kiezen 
voor het omvangrijkere kantorenmilieu van de Eindhovense binnenstad. Ook beleggers richten zich onder invloed 
van de teruglopende economie en het mobiliteitsbeleid meer op lokaties waar concentratie van activiteiten 
plaatsvindt. 's-Hertogenbosch is in tegenstelling tot concurrerende steden als Breda en Eindhoven niet aangewezen 
als stedelijk knooppunt. De gevolgen hiervan blijven voorlopig beperkt tot een imagokwestie, maar het imago van 
's-Hertogenbosch is reeds als goed te kwalificeren29

. Uit het structuuronderzoek van Kolpron Consultants blijkt dat 
Eindhoven beschikt over een zeer hoog voorzieningenniveau met daarbinnen een technologisch hoogwaardig 
milieu. Een sterk punt van Eindhoven is in dit verband het grote kennispotentieel van de stad en het grote aantal 
academici per I 000 inwoners. De Jigging van Eindhoven ten opzichte van de Randstad is ontegenzeggelijk minder 
goed dan die van 's-Hertogenbosch . Echter voor bedrijven die een uitvalsbasis of regionaal hoofdkantoor zoeken 
voor het Zuiden of buitenland biedt Eindhoven betere mogelijkheden. Overigens betekent het opheffen van het 
knelpunt in de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven een belangrijke duw in de goede richting. Eindhoven 
beschikt over een vliegveld; Eindhoven Airport. Ten aanzien van het treinverkeer worden alle vier de grote steden 

32 



in Noord-Brabant bediend. Eindhoven heeft als enige een dubbelzijdig ontsloten station. Dit heeft een positieve 
invloed gehad op de ontwikkeling van kantoren aan de Noord-zijde. Alie vier de steden liggen aan een van de 
landelijke of internationale transportassen. Breda en Eindhoven onderscheiden zich door het feit dat ze gelegen zijn 
op het knooppunt van hoofdtransportassen. 
De conclusie van het rapport van Kolpron luidt dat Eindhoven op een groot aantal punten een streepje voor heeft 
op 's-Hertogenbosch. Belangrijk is de zeer goede bereikbaarheid van de binnenstad van Eindhoven, voor alle 
vervoermiddelen, niet in de laatste plaats per auto. Verder laat het kantorenmilieu zich zowel in omvang als 
kwaliteit niet vergelijken. De Eindhovense binnenstad biedt een veelheid aan typen kantoren, kwaliteitsniveau's, 
gebruikers, grootteklassen en huurprijsniveau's. Daarnaast liggen er nog volop ontwikkelingsmogelijkheden. De 
concurrentiekracht van 's-Hertogenbosch is, samenvattend, nu nog redelijk groot en Eindhoven moet met name 
op het vlak van het imago nog de vinger aan de pols houden, maar het is onmiskenbaar dat Eindhoven op het 
gebied van kantoren een voorsprong heeft en die nog verder zal gaan uitbreiden30

. 

■ 7 .3 Regionale kenmerken met betrekking tot het vestigingsmmeu 
De corridor Eindhoven-Veldhoven-Welschap is in april 1991 aangewezen als potentieel sleutelproject. Het 
ambitieniveau van dit project wordt door Dewulf en Guyt31 als volgt omschreven: "Het project beoogd een 
potentiele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Eindhoven als internationaal stedelijk knooppunt en is met 
name symbolisch voor het hoogwaardige productiemilieu dat de regio Zuidoost-Brabant wil bieden aan een grote 
diversiteit van bedrijven." De hoofdstructuur van het sleutelproject is samengesteld uit een tweetal hoofdknopen, 
namelijk Eindhoven Centraal Station(CS)/Central Business District (CBD), Eindhoven Airport en een aantal 
subknopen, zoals PSV-stadion en Poot van Metz. Deze knopen samen warden door Dewulf en Guyt de 
kernhartstructuur genoemd (kaart I). 
De hoofdknoop CBD Fellenoord/CS zal worden ontwikkeld als het centraal zakencentrum van de regio, waarbij 
een accent zal worden gelegd op kantoren ten behoeve van zakelijke dienstverlening (financiele instellingen, 
verzekeringsmaatschappijen en accountancy). 
De gemeente Eindhoven zal het locatiebeleid van de rijksoverheid toepassen. De parkeernormen zullen geleidelijk 
aangepast worden aan de normen van de A- en B-lokaties (Gemeente Eindhoven, 1992). 
Zoals te verwachten is het imago van de lokaties in sterke mate gericht op lokale instellingen (50%), echter ook zijn 
er lokaties bijvoorbeeld Fellenoord;Schimmelt met een niveau van regionale/landelijke instellingen (ruim 20%). Dit 
is uiteraard wel laag vergeleken met de Randstadagglomeraties waar 40-50% van het areaal tenminste een 
regionaal/landelijk niveau heeft32 .De reeds aanwezige bedrijvigheid is vooral regionaal gericht, met uitzondering van 
onder andere het bankwezen dat een centrale vestiging van de Rabobank kent. Verder zijn er, naast de op de 
regionale markt opererende partijen, enkele bedrijfspensioenfondsen en gespecialiseerde verzekeraars zoals Dela. 
Van de overige dienstverlening zijn de ingenieurs- of automatiseringsdiensten dikwijls onderdeel van grate nationale 
en internationale concerns. Zij zijn in de regio gevestigd opdat hun diensten zo dicht mogelijk bij de klant 
(bijvoorbeeld de industrie in Zuidoost-Brabant) afgeleverd worden33

. 

Het kantoorgebouw en haar directe omgeving is voor zakelijke dienstverlening een belangrijk bestanddeel van de 
eigen identiteit en profilering naar klanten. In het verlengde daarvan ziet een deel van de ondernemers graag een 
ruimtelijke concentratie van zakelijke dienstverleners in een Central Business District als Fellenoord. Zij vinden dat 
belangrijk voor Eindhoven als dienstenstad. Anderen, vooral middelgrote, zelfstandige zakelijke dienstverleners, 
geven de voorkeur aan eigen, kleinschalige kantoorgebouwen. 

Voorzieningen 
De nabijheid van winkels, restaurants en andere stedelijke voorzieningen is gunstig voor bijna alle lokaties in 
ontwikkeling. In dit stadsgewest is het nieuwe areaal dat tot 2000 gerealiseerd kan worden vooral geconcentreerd 
in de rand van de binnenstad. Ruim driekwart van de nieuwbouw wordt gerealiseerd tussen een en vijf kilometer 
vanaf een rijksweg. Samenhangend met bouwplannen aan de rand van de binnenstad en wel vlakbij het station 
Eindhoven is ruim 50% van het areaal aanwezig op A-lokaties. De andere helft is evenredig verdeeld over B- en 
C-lokaties. Het aandeel van de C-lokaties is relatief hoog vanwege de grote inbreng van de randgemeenten34

. 

Door TNO is via een enquete de mening van de zakelijke dienstverlening gevraagd over de regio als 
vestigingsplaats. Slechts een enkeling heeft bij het zoeken naar geschikte huisvesting moeilijkheden ondervonden. 
Bij de in het kader van dit onderzoek gehouden interviews , hebben kantoorgebruikers , die recentelijk verhuisd 
zijn dit anders ervaren. De beperking van de parkeermogelijkheden in het centrum wordt als problematisch 
ervaren. Hierdoor kiezen sommige bedrijven niet voor het centrum. 
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Conclusie 
De regio kent dus een gunstig milieu voor zakelijke dienstverleners: er is voldoende aanbod van personeel, van 
kantoren, hoewel de kwaliteit van het aanbod niet hoog is, van lokaties en van andere zakelijke diensten. Sterk punt 
in Zuidoost-Brabant is de zich gunstig ontwikkelende concentratie van de stuwende zakelijke dienstensector in de 
stad Eindhoven. Deze geeft de 'glans' aan de zakelijke dienstverlening, aldus het TNO-rapport. Bosman en van der 
Velden schrijven in een artikel in 'Nederland is meer dan de Randstad' uitgegeven door de Rabobank dater voor 
Oost en Zuid-Nederland een relatief gunstige economische ontwikkeling in het verschiet ligt, vanwege de gunstige 
ligging ten opzichte van verschillende transportassen, de goede sectorstructuur en de ligging ten opzichte van de 
rest van Europa. 

■ 7 .4 De NV-Rede 
De NV-Rede is een aan de overheid gelieerde organisatie, welke werkt ten behoeve van de 34 gemeenten in de 
regio Eindhoven. Men stelt zich ten doel, door middel van het stimuleren van bedrijvigheid, de economische 
structuur van de regio te versterken en de werkgelegenheid te bevorderen. NV-Rede kent zes kerntaken, waarvan 
er drie voor het huisvestingsvraagstuk het belangrijkst zijn. De eerste is bedrijfsfinanciering, waarbij perspectiefvolle 
bedrijven een aanvullende financiering kunnen krijgen. Verder verzorgd Rede de economische promotie van de 
regio en acquireert nieuwe bedrijvigheid. De promotie- en acquisitieactiviteiten spitsen zich toe op kansrijke 
sectoren die als speciale doelgroepen gelden. Dit zijn de medische technologie, de milieutechnologie, de 
automotive en de mechatronica. 
Door NV-Rede worden, vaak samen met andere partijen, projecten ge·initieerd en uitgevoerd die door de 
marktsector (nog) niet zelfstandig warden aangeboden, vaak door het risico voile karakter. Deze 
structuurversterkende projecten richten zich ofwel op de basisvoorzieningen voor het vestigingsklimaat ofwel op de 
ondersteuning van (industriele) bedrijven bij bepaalde aspecten van hun bedrijfsvoering. Rede heeft zich in dit kader 
voorgenomen extra aandacht te schenken aan nieuwe, startende ondernemingen in de sectoren industrie en 
zakelijke dienstverlening. De financiele drempels voor deze starters zijn door de veelal forse investeringen hoger 
dan voor de andere categorieen van bedrijvigheid. Voor deze starters kan gebruik worden gemaakt van zowel 
financieringsfaciliteiten als de Stimulus Advies Regeling (SAR) en de Stimulus lnvesterings Regeling (SIR) 

■ 7 .s De zakelijke dienstverlenlng als belangrijkste kantoorgebruiker 
Zakelijke diensten zijn voor Zuidoost-Brabant en in het bijzonder voor Eindhoven en Helmond van een groeiende 
betekenis. Eindhoven en omgeving is buiten de Randstad na Arnhem/Nijmegen het belangrijkste centrum voor 
zakelijke dienstverlening. Eindhoven staat bovendien nummer een op de ranglijst van kantoorsteden in Noord
Brabant35. Van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening in Zuidoost-Brabant was in 1993 53% 
geconcentreerd in de gemeente Eindhoven, en respectievelijk 10, 7 en 4% in de gemeenten Helmond, 
Veldhoven en Best. Het voorkomen van zakelijke diensten werd door TN036 dan ook een stedelijk en suburbaan 
fenomeen genoemd. Deze situatie is heden ten dagen nauwelijks gewijzigd. 
De huidige sterke punten van de zakelijke dienstverleners in Zuidoost-Brabant zijn in eerste instantie de vele 
informele netwerken onder ondernemers. Mede daardoor kennen van oorsprong uit de regio voortkomende 
zakelijke dienstverleners een sterke binding met lokale klanten. Voorts kent de regio een gunstig vestigingsmilieu 
voor zakelijke dienstverleners. Daarentegen zijn ook enkele zwakke punten van de zakelijk dienstverlening te 
noemen. De strategievorming van de dienstverleners behoeft verbetering. Zo heeft men, hoewel dit niet voor alle 
dienstverleners geldt, moeite met keuzes ten aanzien van marktposities, is er weinig aandacht voor systematische 
vernieuwing en voor kwaliteitszorg vanuit de perceptie van de klant. Ook de mogelijkheden voor 
internationalisering wordt door gevestigde bedrijven nog beperkt benut37. 

Ontwikkelingen en verwachtingen 
Zuidoost Brabant is vanouds een regio met een sterke industriele signatuur. De ontwikkeling van de sterke 
diensteneconomie in de regio zal op zijn minst ten dele samenhangen met ontwikkelingen bij de industriele 
bedrijvigheid. Het vlechtwerk tussen industrie en dienstverlening in de regio zal daardoor dichter warden, maar 
niet alleen binnen de regio. lndustrieen zullen ook van elders diensten-leveranciers betrekken en Eindhovense 
dienstverleners zullen hun diensten ook aan industrieen buiten Zuidoost-Brabant aanbieden en daarmee een 
regionaal stuwende rol vervullen. In het algemeen kan gesteld worden dat een vitale industrie in Zuidoost-Brabant 
baat heeft bij een vitale sector van productendiensten aldaar38

. 

De huidige Zuidoost-Brabantse economie bevindt zich in een overgangsfase van een industrieregio naar een 
internationaal stedelijk knooppunt. In deze overgangsfase is de zakelijke dienstverlening in Zuidoost-Brabant 
uitstekend in de gelegenheid zich tot een sterke schakel in de keten van economische activiteiten te ontwikkelen, 
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aldus TNO. Op het regionale niveau zijn er voor de zakelijke dienstverlening binnen het profiel van het 
internationaal stedelijk knooppunt mogelijkheden haar positie te versterken, onder meer door voordelen van de 
geografische Jigging verder te benutten. Sterk aanknopingspunt in Zuidoost-Brabant is de zich gunstig 
ontwikkelende concentratie van de stuwende zakelijke dienstensector in de stad Eindhoven. Deze geeft de 'glans' 
aan de zakelijke dienstverlening. 

Hoewel de banken in het recente verleden geen groei en geen verplaatsingsdynamiek hebben vertoond, zijn er 
organisatorische veranderingen op komst die mogelijk verplaatsingen ten gevolge zullen hebben. De ABN-AMRO 
wil van IO naar 15 regio's en 250 micro markets. Deze micro markets zullen gericht zijn op een bepaalde activiteit 
bijvoorbeeld de industrie en zullen meer verantwoordelijkheden krijgen39

. De termijn en de gevolgen voor de 
huisvesting in de regio Eindhoven zijn echter nog niet bekend. 
De Rabobank wil kleinere clusters sluiten en deze onderbrengen in grotere clusters. De pin-automaten zullen de 
kleine filialen vervangen. Voor een aantal van de grotere clusters zal nieuwe huisvesting gezocht worden. Bij 
banken is echter bekend, dat de grotere vestigingen in zelf ontwikkelde panden gehuisvest zijn. 
De ING-bank in Eindhoven heeft te kennen gegeven dat men de m2-ers anders wil gaan gebruiken40

. Mogelijk zal 
er een scheiding plaatsvinden tussen back-office en front-office activiteiten, waarbij de front-office bij voorkeur op 
een prominente plaats, bijvoorbeeld het stationsplein zal worden geplaatst en de back-office op een C-locatie in 
verband met de bereikbaarheid voor zakelijke klanten. Het gevolg hiervan zou zijn dat een van de torens op 't 
Schimmelt vrij zou komen voor de verhuurmarkt van kantoorruimte. 
Er zijn plannen voor de vestiging van een nevenvestiging van de rechtbank van 's-Hertogenbosch in Eindhoven41

. 

Dit is een trekker voor alle soorten juridische bedrijvigheid. Hoewel deze nevenvestiging er nog niet is, hebben 
enkele toonaangevende bedrijven zich al in de regio gevestigd. 
De regio Eindhoven biedt uiterst gunstige vestigingsomstandigheden voor technische dienstverlening en andersoort 
kennisintensieve activiteiten onder andere door de aanwezigheid van de Technische Universiteit en Philips. Er 
worden veel acquisitie inspanningen verricht voor het verkrijgen van Multi Media activiteiten in het Multi Media 
park. Vestiging daar van omroep Brabant is daartoe een aanzet. Verder is heel Eindhoven reeds voorzien van een 
hoogwaardig kabel netwerk42

. 

Er lijkt geen sector aan te geven die het duidelijk moeilijk heeft. Financieel floreert de sector verzekeringen. 

■ 7 .& Voor de zakelijke dienstverlening belangrijke sectoren 
De ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening hangen samen met de ontwikkelingen in de sectoren waaraan de 
zakelijke diensten verleend worden, zoals transport en industrie bijvoorbeeld. De NV-Rede geeft aan dat medische 
technologie, milieutechnologie, automotive en mechatronica kansrijke sectoren zijn. De promotie en acquisitie zal 
met name op deze doelgroepen gericht zijn. Daardoor ontstaan kansen voor de zakelijke dienstverlening. Grotere 
bedrijven maken steeds meer gebruik van kleinschalige flexibele dienstverleners. Twee trends zijn te 
onderscheiden: enerzijds richten dienstverleners zich met eenvoudig uitvoerend werk op de onderkant van de 
markt, anderzijds bieden bedrijven in de niches aan de bovenkant hoogwaardige specialismen aan. Rede verwacht 
dat het aantal kleinschalige dienstverlenende bedrijven in de toekomst verder zal toenemen. De komst van TNO is 
een ontwikkeling, welke de beschreven kansen onderstreept. 
De aard van de buitenlandse investeringen is aan verandering onderhevig, zo wijst de door NV-Rede in 1995 
opgedane ervaring in de promotie en acquisitie uit. Er wordt ge"i"nvesteerd in: 
• de vervaardiging van hoogwaardig technologische producten, waarvoor het zo dicht mogelijk bij de markt 

produceren lonend is, 
• Europese distributiecentra, al dan niet met assemblageactiviteiten. 

Voor het overige bestaat een substantieel deel van de nieuwe vestigingen nog steeds uit activiteiten met een laag 
investeringsniveau, maar die wel werkgelegenheid genereren, zoals stuwende zakelijke dienstverlening. 
Het belang dat aan de verschillende factoren bij de keuze van de vestigingsplaats wordt gehecht, maakt, parallel 
hieraan, een ontwikkeling door. Europese distributievestigingen hechten vooral belang aan factoren als nabijheid 
van de markt, goede infrastructuur, beschikbaarheid van grond en gebouwen, aanwezigheid van logistiek geschoold 
personeel en aanbod van technisch geschoold assemblage personeel. 
Voor de categorie bedrijven die hoogwaardige produktie overwegen, speelt ook de aanwezigheid van een breed 
scala aan toeleveringsbedrijven en een hoog gekwalificeerde kennisinfrastructuur met een dito arbeidsmarkt een 
belangrijke rol bij de keuze van een vestigingsplaats. Bij de promotie en acquisitie worden deze kenmerken als de 
sterke punten van de Regio Eindhoven als vestigingsplaats naar voren gebracht. 
Ontwikkelingen in de bedrijfshuisvestingsmarkt, ook in concurrerende regio's, vragen om een alerte houding die de 
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attractiviteit van de vestigingsvoorwaarden in de regio Eindhoven verder moeten versterken . 
Als knelpunten hierbij worden in meer of mindere mate ervaren: 
• de ontwikkeling van de gronduitgifte voorwaarden. De grondprijzen moeten in verhouding blijven staan tot de 

kwaliteit van het geboden produkt. De grondprijzen moeten ook appelleren bij de sectoren die men wil 
acquireren voor bepaalde terreinen; 

• de beperkte beschikbaarheid van een varieteit aan bedrijfskavels; 
• het beperkte aanbod van kleinere bedrijfskavels ( I 000 tot 3000 m2

), met name in grotere gemeenten; 
• het beperkte aanbod van nieuwbouwmogelijkheden van bedrijfsruimten in combinatie met een woning, met 

name in grote gemeenten ; 
• het beperkte aanbod van direct beschikbare bedrijfsruimte van 2000 tot 5000 m2 in de hele regio. Dit geldt met 

name voor bedrijfsruimten die geschikt zijn voor distributieactiviteiten. 

■ 7. 7 Werkgelegenheidsontwlkkeling en verwachtingen 
In 1994 waren in Zuidoost-Brabant 31061 personen in de kantoren werkzaam (sectoren 65, 66, 67, 70, 72, 73 
en 74 van SBl-'93). Dit is 14% van de werkgelegenheid in 1994 in Zuidoost-Brabant. De werkgelegenheid is 
sedert 1985 bijna verdubbeld, hoewel in de periode '87-'93 het arbeidsvolume in de regio vrij constant is 
gebleven43

. Het Centraal Planbureau (Cpb) geeft geen gespecificeerde groeicijfers van de werkgelegenheid voor de 
zakelijke diensten per scenario, alleen voor de categorie tertiaire diensten als geheel. Het 'global shift' scenario 
(gematigde groei van de economie in Nederland) laat wel een uiterst geringe toename van de werkgelegenheid 

zien, die voor Zuidoost-Brabant in volledige tegenstelling zou staan tot de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar. 
De werkgelegenheid in het 'balanced growth' (krachtige economische groei door meer marktwerking en meer 
concurrentie) scenario is aanmerkelijk grater, maar nog niet spectaculair in verhouding tot de realisatie van de 

afgelopen tien jaar. De prognose volgens 'balanced growth' zou volgens TNO als minimum verwachting 
aangehouden moeten warden . 
De zakelijke diensten in Zuidoost-Brabant groeien sneller dan in geheel Nederland, zoals we gezien hebben. 

Voegen we daar de notie 'technologieregio' aan toe, dan moet daar een additioneel effect van de groei van de 
zakelijke diensten aan worden toegevoegd44

. De totale werkgelegenheidsgroei zal I% bedragen. Volgens een 
regionaal onderzoek is een groei van 1,9% gemiddeld voor de zakelijke dienstverlening (de door het Cpb 
geschatte groei volgens het Balanced Growth scenario) laag vergeleken met het trendscenario voor Zuidoost
Brabant. Volgens de prognoses van het Bureau Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RB.A) zal de 
werkgelegenheid in de financiele sector licht dalen (zo'n 0,5%) en in de zakelijke dienstverlening de komende twee 
jaar stijgen met zo'n 3% per jaar. 
Bij het Balanced Growth Scenario zal het B.B.P. jaarlijks 3,3% groeien in de periode '91-2005 . 

■ 7 .a De verplaatslngsdynamlek 
Per jaar verhuist ruim 7% van alle bedrijven in Nederland. Kemper45 schrijft dater in de regio sprake is van een 
relatief hoge dynamiek. Een relatief hoge oprichting gaat gepaard met een lage opheffing. Het percentage van de 

verhuisplannen in Eindhoven ligt, volgens een onderzoek van de B&A-groep in Thermometer, iets hoger dan het 

landelijk gemiddelde, namelijk 16% tegenover 14%. Van de verhuisgeneigden heeft I 00% voorkeur voor de eigen 
regio. 
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Buitenlandse bedrijven opereren vaak op 
groeimarkten en neigen dus tot expansie . 
Daarnaast concentreert de internationale 
concurrentie tussen Europese regio's zich juist 
op dit type vestigingen, die bovendien een 
sterke imagowerking hebben. Internationale 
bedrijven zijn dus een interessante graadmeter 
voor de vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van 
landen en regio's46

. In de regio Zuidoost
Brabant hebben zich in het verleden zes 

buitenlandse produktiebedrijven met een 
internationaal activiteiten patroon gevestigd, 

tegenover drie in de regio Am sterdam en vier 
in de regio Utrecht. Zuidoost scoort dus niet 
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slecht betreffende produktie. Alleen de omgeving Maastricht scoort beter. Zuid-Nederland is volgens 
deskundigen47

, aantrekkelijk voor buitenlandse productievestigingen. Bij de Europese distributiecentra scoort de 
Randstad zeer hoog. De vestiging van Europese hoofdkantoren is een duidelijk Randstedelijke aangelegenheid, 
hoewel Zuidoost en Oost ook redelijk in de markt liggen48

. Wanneer wordt gekeken naar de herkomst van 
nationale bedrijven die naar de regio immigreren, blijkt volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel dat 
33% van de bedrijven uit het district 's-Hertogenbosch komt. Dit is opmerkelijk aangezien deze regio als sterkste 
concurrent van de regio Eindhoven wordt gezien. Uit elk van de districten Roermond en Utrecht komen 6,5% van 
de intrekkende vestigingen. Van de interregionale migratie van en naar Eindhoven is een overzicht beschikbaar van 
de Kamer van Koophandel. In figuur -c- worden de verplaatsingen van tien of meer bedrijven weergegeven. 
Hieruit blijkt dat een aanzienlijk aantal bedrijven uit de gemeente Eindhoven vertrekt naar een in de buurt liggende 
regiogemeente . Hier tegenover staat een fiks aantal bedrijven uit omliggende gemeenten dat in 1994 naar 
Eindhoven getrokken is . 

■ 7. 1 o Aanbod; kwalltelt, omvang, huren en ontwlkkelingen 
In de verhouding tussen aanbod in bestaande bouw en nieuwbouw is een 
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dubbele schaarwerking zichtbaar. Tot 1988 neemt het bestaande aanbod af en 
de nieuwbouw in geringe mate toe. Na '88 neemt het nieuwbouwcontingent af 
en het bestaande volume (drastisch) toe . Tot 1988 is in het centrum een groot 
transactievolume gerealiseerd. Het nieuwbouwaanbod de afgelopen paar jaar 
was beperkt, waardoor men genoodzaakt was uit te wijken naar gebieden ten 
Noorden van het station of de Ringweg. De omgeving van het station en de 
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warden gerealiseerd is onvoldoende aanwezig. Een hiermee samenhangend 
punt is een tekort aan zichtlocaties. Als er wel perifere lokaties beschikbaar zijn, 
vormt de parkeernorm een belemmering. Het Sleutelproject kan in meerdere 
opzichten een oplossing bieden. Langs de hele as kunnen gedifferentieerde 
lokaties ontwikkeld worden. In de regio is aan de ene kant sprake van een 
overschot-situatie, aan de andere kant doet zich een kwalitatief tekort voor49

. 

Gedifferentieerd naar volume per grootteklasse blijkt het aanbod van het aantal 
panden af te nemen naarmate de klasse grater wordt, maar neemt het totale volume juist toe. Dewulf en Guyt50 

stellen dat het opmerkelijk is dat de huurprijzen toenemen met het grater worden van de verhuurbare 
oppervlakte. In het algemeen kunnen grote gebruikers relatief lagere huurprijzen bedingen, maar in Eindhoven zijn 
het juist deze bedrijven die zich veelal in nieuwbouw hebben gevestigd die moderner is en betere voorzieningen 
heeft, met de daarbij behorende huurniveau's. Uit het door G. Dewulf en P. Guyt verrichtte onderzoek, zijn de 
volgende gegevens ten aanzien van de ontwikkeling van het kantorenaanbod in Nederland, te halen. Voor de 
berekening hiervan is uitgegaan van het landelijk gemiddelde. Het aandeel van de stad Eindhoven in het aanbod in 
de regio (in '94 was dat 77%) zal in de uitbreidingen in de periode tot 2000 (in totaal 250.000 m2 bvo) slechts 
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51 % zijn. Men gaat er dus van uit dat er een 
behoorlijk deel van de voorraad aan de markt 
onttrokken zal worden. Naast bouwactiviteiten in 
Eindhoven (ca. I 30.000m2 bvo), zijn vooral 
uitbreidingen in Helmond (ca. 90.000m2 bvo) te 
verwachten. In het stadsgewest Eindhoven komt 
er in de komende zes jaar een kwart miljoen m2 

bvo vrij (bij een gunstige economische groei van 
3% per jaar). De geschatte onttrekking komt uit 
op 85.000 m2 bvo tot 2000 ofwel 14.000 m2 bvo 
per jaar. De komende jaren zal het aanbod in het 
stadsgewest Eindhoven verschuiven richting 
randgemeenten. Ongeveer de helft van de 
plannen tot 2000 hebben betrekking op lokaties in 
de stad zelf. Na 2000 neemt het aandeel van de 
stad weer toe. De helft van de uitbreidingen tot 
2000 zijn op A-lokaties gepland. Het aanbod in 
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Eindhoven is vooral bestemd voor regionaal-operererende organisaties. De rand van de binnenstad behoudt een 
belangrijke plaats in Eindhoven . 
Bij de gemeente is ge'i'nformeerd naar de huidige leegstand. De leegstand per Januari 1996 bedroeg ongeveer 
80.000 m2 bvo, waarvan naar schatting 75% niet-courant meer is. Als belangrijkste oorzaken zijn te noemen de in
flexibiliteit, niet functioneel meer zijn, installaties, technische veroudering en een tekort aan parkeermogelijkheden. 
De huurprijzen die gevraagd worden liggen tussen def I 00,- en f 150,-. Van het courante tweedehands aanbod 
ligt de huur rond f 175,- tegenover f250,- tot f275,- per m2 voor de nieuwbouw in de omgeving. De verschillen 
zijn dus vrij groot. Uit Zadelhoff's 'visie achter de feiten' blijkt dat de tophuren een stabiel verloop vertonen ter 
hoogte van f 250,- in Eindhoven en f200,- in Helmond. 
Na analyse van het aanbod dat in Vastgoed Markt vermeld staat, blijkt dat in de randgemeenten Geldrop, 
Valkenswaard en Veldhoven de huren rond f 130,- per vierkante meter liggen. De tophuren in de regio blijken 
overeen te komen met de bevindingen van Zadelhoff (!250, = ) en de laagst aangetroffen huurprijs is f 120,- . In de 
volgende figuur is een overzicht gegeven van de laagste en hoogste vraaghuren op diverse lokaties in Eindhoven. 
De laagst aangetroffen huren staan in veel gevallen voor lage kwaliteit, niet courant aanbod. Waar de laagste en de 
hoogste huurprijzen dicht bij elkaar liggen, geldt dit niet (snelweg en kantorenlocatie). 

Bereikbaarheids rofiel i T e locatie Laa ste huur ri's Hoo ste huur ri's 

100 270 
1 

A i Centrum / NS _ -1 

A Centrum 150 I 240 (270 voor historisch woonhuis) 
B- -----------+ Ring - ---+--1-60----r ~35 -- . - ----~--~~ 

B Uitvalsroute 120 , 250 ____ _ __ I 

r,-__ -------- -----+-:-a-::

0

::~:catie , ~ ~: ---1 ::: (,i,~baamoafo<valsmille) . 

I C (potentie B, qua bereikbaarheid OV) ~~~~ -~~elw:;-·: _tl ; -5---- 185 

Huurklasse: I Aanbod 
regio 

. Aanbod 
I E'ven 

I tot t 175, = 55200 I 39300 

:·;-;·7~:= -f225,= ______ :;?~~~1=_ 41750 

I > f225,= I 26300 I 26300 

i Totaal: j 13200o_i ~ 107350_j 

Figuur d. Bron: Vastgoedmarkt januari 1996. Aanbod regio Eindhoven > 500 m2 

Uit figuur d blijkt dat het aanbod in Eindhoven ongeveer 80% van het totale aanbod in de regio is. Hierbij is het 
aanbod < 500 m2 niet meegenomen. Uit interviews met regionale aanbieders is echter gebleken dat deze 
verhouding ook voor het totale aanbod ongeveer klopt. In Zadelhoff 'Visie achter de feiten' zijn een aantal 
aanbodontwikkelingen omschreven. Het aanbod rond het station neemt toe, ondanks de gestegen opname in 
1995. Het aanbod langs de snelweg neemt af. Mede onder invloed van een zeer groot aantal, overwegend kleine 
verhuurtransacties, werd er op de vrije markt in 1995 in totaal zo'n 35.000 m2 afgezet. Hoewel het grootste deel 
van de opname betrekking had op ruimten van 200 tot 1000 m2

, vonden er ook een paar grote transacties plaats. 
De goede opname in de stad Eindhoven was vooral te danken aan de belangstelling voor lokaties in het centrum 
en langs de rondweg. Er werden nauwelijks nieuwe kantoren aan de voorraad toegevoegd , zodat het direct 
beschikbare aanbod van hoogwaardige kantoorruimte verder afnam. Eindhoven is de enige plaats in de regio waar 
het aanbod in 199 5 substantieel daalde. Zo bleef in Helmond het aanbod nagenoeg gelijk aan dat in het jaar 
ervoor. Verder onderging ook in Best en in Veldhoven de aanbodsituatie nauwelijks enige wijziging. De conclusie 
die uit bovenstaande is af te leiden is dat de huurprijzen op een redelijk niveau liggen, tegenover een matige 
kwaliteit van het aanbod. Voor de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties is dit een hoopvolle situatie. 
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■ 7. 1 1 Opnameverloop en verwachtingen 
De opnamecijfers van de afgelopen jaren zijn in 

'
II Procentuele bruto opname '94 '95 II de figuur in procentuele bruto-opname op de 
'-===============;======::====~ vrije markt gegeven. De automatisering, de 
i bank- en verz.wezen 14,3 12,8 I overige dienstverlening en het bank- en ----- --- ---- - ___ _ ___ .. --- -

financ. dienstverlening 
1 qi:_ I verzekeringswezen vertonen, na een dip in 

- - - --+--- -
8

·
8
_ j --- -~ 1994, een gestegen opname5 1

. Als belangrijke 

, overige zakelijke dienstverl. 13 ,3 I 14,7 I marktpartijen zijn onder andere te noemen 
f-- - - --

! automatisering 
i-- - --- --

! openbaar bestuur 
L__ 

l-~ 8 _.3--+-~ 9.6 j 
15,3 ! 21 

Bron: Zadelhoff, visie achter de feiten 

accountancy, bank- en verzekeringswezen, 
automatiseringsbedrijven, reclamebureau's en 
overige zakelijk dienstverlening52

. In Eindhoven 
heeft het openbaar bestuur de afgelopen jaren 
veel nieuwbouw betrokken en de verwachting 

is dat de dynamiek zeer beperkt zal zijn de komende jaren. In Eindhoven zal de ruimtebehoefte voor het grootste 
deel (ongeveer 80%) voortkomen uit verplaatsingen. Het accent zal liggen op B-lokaties. Bij deze verwachtingen is 
uitgegaan van een voordelig economisch scenario. Het accent van de vraag naar lokaties van de afgelopen drie jaar 
lag, volgens gegevens van de gemeente, vooral op B-lokaties in het kleinere segment ( I 000-2000 m2 bebouwd 
vloeroppervlak). In 1993 is 2640 m2 uitgegeven, in 1994 IO 15 en in 199 5 is er weer een lichte stijging zichtbaar bij 
een uitgifte van 3915 m2

, De cijfers van de laatste drie jaar zijn aanzienlijk lager dan van de jaren daarvoor, wat is te 
verklaren door de slechtere economische conjunctuur. De uitgiftegegevens staan in tabel 6. 

Grootteklasse,. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 19951 

0 - 1000 m2 300 m2 
1 0 m2 

f 800 m2 1440 m2 

' I ' 
nihil I nihil J ___ _ __ nihil ..... -- , --- -r -- ! 

I 000 - 2000 m
2 

0 rri2 __ l. __ 0 rn2_J_ 16 70 m
2 
___ ~ __ _ 0 m

2 ~ 2640 m2 I IO I 5 m2 39 I 5 m2 

l_ woo -5000 m
2 

~ ~-22~~ rn
2 I 144!~ m

2 l_ 3040 m
2 I 5500 m

2J 
I 5000 - I 5000 m2 I 25280 m I 18580 m2 29625 m2 -j- 16100 m2 j 

nihil 

nihil 

nihil nihil 

nihil j nihil 

r- · TOTAAL: 37820 m2 i 33000 m2 35135 m2 i 23040 m2 i 
...... i _ __ .. . I 

2640 m2 
r·- - -

1 0 I 5 m2 I 39 I 5 m2 

. . 1 
Tabel 6: Uitgifte per grootteklasse, per jaar in bebouwd vloeroppervlak 

Eindhoven tot 20 I 5 behoefte aan 
[!antoorruimtle __ _ 

I op A- op B-

l 
lokaties · lokaties 
x I 000m2 x I 000m2 

I t.g.v. economische groei 
~ ---·•- -·---- -----·-- --- -·. . 

i 16 16 
------- ~ -7 

t.g.v. verplaatsingen binnen regio 

I TOTAAL 

24 I 33 

40 49 

Bron: NEI, 1993 

Opvallend is dat in het segment I 000-2000 
m2 waar de afgelopen drie jaar het accent van 

de vraag lag, de jaren ervoor nauwelijks 
ontwikkeld is. Als gemiddelde is voor de 

komende tien jaar voor de stad Eindhoven 
door Kol pron Consultants een 

vervangingsvraag geprognotiseerd van rond de 
20 .000 m2 en een uitbreidingsvraag van ca. 
8000 m2 jaarlijks. In de regio exclusief 
Eindhoven zal de vraag als totaal schommelen 
rond de I 0.000-1 1.000 m2

. Het NEI heeft de 

behoefte voor de regio Eindhoven op 89.000 
m2 geschat tot 20 15. Gezien de recentere 

prognose datum en de overeenkomsten met gerealiseerde cijfers van de laatste jaren, lijkt deze schatting dichter bij 
de waarheid te liggen . 
Op A-lokaties is er een plancapaciteit van I 50.000 m2 beschikbaar, op B-lokaties 98.050 n2i . Op de C-lokaties 
rond het evoluon is 26.000 m2 mogelijk, maar deze locatie heeft de potentie een B-locatie te worden. Op C
lokaties in het Noorden van Eindhoven heeft men IO a 15. 000 m2 plancapaciteit. De geschatte behoefte op A
lokaties is slechts 30% van de beschikbare capaciteit. De behoefte aan B-lokaties is ongeveer de helft van de 

capaciteit. Daar moet nog bij vermeld worden dat, indien het uitbreidingsplan Meerhoven doorgaat er nag een 

stevige plancapaciteit kan worden toegevoegd. Het potentiele aanbod overschreidt dus dik de door het NEI 

geschatte behoefte. 
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• 7. 1 2 De ontwikkelingskansen 
De mogelijkheden voor het verhuurd krijgen van nieuwbouw zijn afhankelijk van de prijzen die voor bestaande, 
kwalitatief goede panden gevraagd worden. Vooral omdat verhuur voor een deel moet plaatsvinden voor realisa
tie, moeten de verschillen in prijs en kwaliteit aanzienlijk zijn. De huur die voor een standaard nieuwbouw kantoor 
verkregen moet worden, w il er voldoende rendement op de investering zitten (zo'n 8%), is f 320,- per vierkante 
meter exclusief belasting en servicekosten per jaar. De prijzen van bestaande ruimte van goede kwaliteit liggen 
rond de /250,- per vierkante meter. Daar moet bij worden vermeld dat dat de gemiddelde vraag huur is en dat 
contractuele huur daarvan af kan wijken . Ook moeten constructies als een vrije huur periode niet worden verge
ten. Het is echter een feit dater slechts een gering deel van het aanbod qua kwaliteit met nieuwbouw vergelijkbaar 
is . De indruk die het huidige marktbeeld geeft is dat de ontwikkelingskansen wel aanwezig zijn, maar dat de eis van 
gedeeltelijke voorverhuur belemmerend werkt (wat ook het doel van de gemeente is). Doordat er niet op grotere 
schaal nieuwbouw wordt gepleegd, neemt de leegstand in het courante deel van de voorraad langzaam af. Een 
ander gevolg van het uit bl ijven van nieuwbouw en het niet aansluiten van de huidige voorraad aan de vraag, is dat 
bedrijven die door de economische groei een stabiele periode tegemoet gaan, weer meer in eigen beheer gaan 
bouwen. Zo heeft men de mogelijkheid de huisvesting op alle wensen aan te laten sluiten en het gebouw een 
eigen identiteit mee te geven. De huisvestingskosten zijn daarbij lager dan wanneer ruimte gehuurd wordt. Dit is 
alleen voor kapitaal krachtige bedrijven weggelegd en doet zich niet voor in de sector onder de I 000 m2 53

. De 
ontwikkelingen die de organisatie zelf doormaakt zijn ook doorslaggevend in de keuze om te huren of zelf te 
bouwen. Hoe meer rust/stabiliteit de organisatie kent (na de groeifase) hoe beter de mogelijkheden zijn om zelf te 
bouwen. Voor ontwikkelaars is het ontwikkelen voor de gebruiker aantrekkelijker, omdat de risico's minimaal zijn . 
Deze ontwikkeling zou een bedreiging voor de verhuurmarkt voor kantoorruimte kunnen betekenen . 
De gemeente heeft er, net als de betrokken partijen, baad bij indien het Fellenoord project zo snel mogelijk wordt 
afgerond . Om die reden probeert de gemeente ontwikkelingen elders tegen te gaan en de ontwikkelingen op het 
CBD te bevorderen. 

• 7. 1 3 Conclusie reglo analyse 
In onderstaande tabel zullen voor de belangrijkste punten conclusies worden gegeven in de vorm van de invloed 
op de interregionale dynamiek en de invloed op het vestigingsklimaat. Deze factoren die van invloed zijn op de 
verplaatsingsdynamiek zijn het belangrijkste, omdat daar de grootste vraag door wordt gegenereerd. 

I Factoren 

Werkgelegenheid 

lnvloed op dynamiek 

Positief: Er wordt een groei van kantoorwerkgelegenheid verwacht van I .4% tot 2000. 

1 
De prognose van krachtige groei mag volgens een regionaal onderzoek als minimum 

_J~?~d-~~~~~~~-°-~~e~: _ __ _ _______ _ _ 

Regionale economie l Positief: Het meest positieve groeiscenario is lager dan de trend van de afgelopen jaren. 

:--Em~;~a~i:- - --- - !- Pos-itief: ~~~~~e~~;~~~~k~:~~; ~e~~~;~:n ~~-z-~:;~~a~-:.~~e-voo~k~~~:i~~:~~~~~-- ·-

L------~---- __ _ _ I geneigden voor de eigen regio zeer hoog. 

I Opnameverloop ------ ---Tl-He;b~nk--;n~::~:~i~;s~:~;;:~ ~e-~v:rige dienstverlening kend:~ ~en ~:og - ---- -· 

! opnamepercentage de afgelopen twee jaar. De financiele dienstverlening een gemiddeld 
, percentage. 

Ontw;kk:li~;sk~nsen - - --J--T ~=:=1~~!::-~~!;.n~~::~~~::;;;~~~~~v;:~ i:e~~~:a~~~~~:~:~::~~~~~si:f ~ 
echter wel belemmerend. 

------ - ---- -- ------- - -- ------------ --- -- -- - - -- - - - - - ~ -- - - - - ----- -- -- -- ---

41 



II Factoren 

Positie binnen Nederland 

Positie t.o.v. regionale 
concurrenten 

Bereikbaarheid auto/o.v. 

Voorzieningen 

Aanwezige bedrijvigheid 

Aanbod personeel 

Geografische ligging 

Aanbod kantoren 

l 

lnvloed op vestigingsklimaat 

Positief: Eindhoven staat op de derde plaats qua aantrekkelijkheid als vestigingsplaats. Er 
is een eenrichtingsverkeer waarneembaar vanuit het landsdeel West naar de overige 
landsdelen. 

Positief: Eindhoven heeft de sterkste werkgelegenheidsconcentratie in de zakelijke 
dienstverlening. Clustering van activiteiten in de zakelijke dienstverlening werkt imago
versterkend. Eindhoven staat nummer een op de ranglijst van kantoorsteden in Noord
Brabant. De belangrijke industrieen kennen weer groei. 

11 

Positief: De regio ligt gunstig ten opzichte van transportassen. Zelfs de binnenstad is 
redelijk goed met de auto te bereiken. Alie lokaties liggen max. 5 km. van een autosnel
weg en zijn goed bereikbaar met het OV De huidige wegwerkzaamheden aan de 
ringweg kunnen invloed hebben op de huisvestingsbeslissing, met name als bedrijven jl 

van buiten komen. 

Positief: Doordat de meeste lokaties in of nabij het centrum van Eindhoven liggen. 

Positief: Veelal regionaal gericht, stuwend met een goede sectorstructuur. 

Positief: Er is voldoende aanbod en veel kennispotentieel aanwezig. 

Positief: Ondanks de minder goede verbinding met de randstad, maar in verband met 
de veelal regionale bedrijvigheid is dat niet erg. De ligging aan de grens wordt als een 
garantie voor groei gezien. De regio ligt gunstig ten opzichte van transportassen. 

Neutraal: De binnenstad biedt een veelheid aan typen kantoren, kwaliteitsniveau's, 
gebruikers, grootteklassen en huurprijsniveau's. Er zijn volop ontwikkelingsmogelijkhe
den, met name op A-lokaties. Er is een tekort aan lokaties met kleinschalige panden en 
zicht/ocaties en het parkeerbeleid wordt als problematisch ervaren. Er is een tekort aan 
kwalitatief goed aanbod. 
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■ a. SELECTIE KANSRIJKE ACTIVITEITEN MET 
BEHULP VAN HET DATAMATERIAAL 

■ lnleiding 
In deze fase wordt, op basis van het in hoofdstuk 6 beschreven kader, de methode voor de selectie van de 
groepen die een relatief grate vraag zullen genereren, beschreven. 

■ a.1 Selectiecriteria 
Met de gegevens van de Kamer, het CBS en de gemeente, die standaard gepubliceerd warden, is een beeld te 
schetsen van de hoofdactiviteiten ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkelingen, de verplaatsingsdynamiek 
en de marktsituatie (zie § 4.5). Uiteindelijk warden de kansrijke hoofdactiviteiten geselecteerd . Daarbij is aangeno
men dat, wanneer er zich geen groei of hoge dynamiek bij de hoofdactiviteit voor doet, dat ook geldt voor alle 
sub-activiteiten. 

Kansrijk zijn die economische activiteiten waar continuering van het verloop van het aantal nieuwe vestigingen en/of 
het aantal verplaatsingen wordt verondersteld. De prognoses ten aanzien van de economische groei en de 

werkgelegenheid en de resultaten van de regio-analyse zijn hiervoor indicaties. Met name te verwachten verande
ringen in de situatie zijn van belang. 

Natuurlijk zijn ook de ontwikkelingen ten aanzien van vraagbepalende factoren maatgevend. 

Er zijn een aantal ontwikkelingen af te leiden die van belang zijn: 
• de ontwikkeling van het aantal werkzame personen 

• de ontwikkeling van het aantal vestigingen en het marktaandeel 
• ontwikkelingen in de verplaatsingsdynamiek 
e ontwikkelingen van het aantal nieuwe vestigingen 

• de marktsituatie 
• aandeel in de totale groei onder de kantoor houdende vestigingen 
• aandeel in de totale verplaatsingsdynamiek 
• aandeel in het totale aantal nieuwe vestigingen 

Op basis hiervan zijn kansrijk: 
• de economische activiteiten waar een hoge verplaatsingsdynamiek wordt aangetroffen, terwijl het aandeel in de 

dynamiek groot was , waarbij het aantal verplaatsingen en eventueel het aantal werkzame personen een stijging 

vertonen. 
• de economische activiteiten waar een hoog aantal nieuwe vestigingen wordt aangetroffen, terwijl het aandeel in 

het aantal nieuwe vestigingen groot was, waarbij het aantal vestigingen en eventueel het aantal werkzame 
personen een stijging vertonen. 

• de economische activiteiten waar een combinatie van de beschreven twee punten zich voordoet 

Naar aanleiding hiervan is de definitie voor kansrijken aan te scherpen: 

Kansrijke economische activiteiten zijn die activiteiten die een groei van het aantaJ vestigingen en/of een groei l 
1 

van het aantal werkzame personen, een hoge of stijgende verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend 
aantal nieuwe vestigingen vertonen . Daarnaast moeten de activiteiten een behoorlijk aandeel in de groei, de / 
verplaatsingsdynamiek en/of het aantal nieuwe vestigingen hebben gekend. I 

Voor de selectie van activiteiten is voorts kwantificeren van begrippen nodig: 

Een hoge verplaatsingsdynamiek 

Een hoog aantal nieuwe vestigingen = 

een verplaatsingsdynamiek hoger dan het regionale gemiddelde 
van alle kantoor houdende economische activiteiten. 
een aantai nieuwe vestigingen hoger dan het regionaJe gemiddelde 
van alle kantoor houdende economische activiteiten. 
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Voor de selectieprocedure zijn een paar stappen te onderscheiden: 
I Een overzicht maken per economische activiteit van het aantal vestigingen, het aantal werkzame personen, het 

aantal verplaatsingen, het aantal nieuwe vestigingen (oprichtingen en immigranten) en het aantal opheffingen 
(inclusief emigranten) verdeeld naar grootteklassen. 

2 De groei, marktaandelen en aandelen in de groei, de verplaatsingsdynamiek en het aantal vestigingen in kaart 
brengen. 

3 Selectie van de kansrijken op basis van de selectiecriteria en de definitie van kansrijke economische activiteiten. 

■ 8.2 Selectie van de van de kansrijke hoofdactiviteiten 
In onderstaande tabellen is een overzicht gemaakt van de aantallen vestigingen, werkzame personen en de groei . 
Deze gegevens zijn afkomstig urt: de publicaties van de gemeente. Hierin is vanaf 1993 de nieuwe bedrijfsindeling 
in gebruik genomen. De aantallen vestigingen en werkzame personen zijn dan op basis van de volgende sectoren 
gegeven: 

Financiele in
stellingen 

1993 

1 aantal vestigingen 
i 

, abs. ! groei % 

' 236 I 

1994 j 244 L ___ 
---·-· ·*·- ···--·--

1995 236 I 
-·. - .. . l 

Verzekeringen aantal vestigingen 
en pensioen
fondsen abs. I groei % 

1993 -------- j _ 15 I 

15 I 

15 

1994 I 
- --i 

1995 

Aanverwante 
financiele act 

aantal vestigingen 

abs. -rgroei % 

355 I 

356 I 

_ _l aantal werkzamen 

marktaand. abs. groei % 

5, I 5352 I 

+ 1,7 I (-0, I) 5,0 5204 
i i r -1,7 i (-0,5) 4 ,5 i 5347 

---- _,_ ..... I. 

I aantal werkzamen 
--r---- ~ --.. --------

! marktaand. ! abs. I groei % 

0 

0 

0.3 929 

0.3 922 

0,3 882 

[ aantal werkzamen 
r -· - ·- --
, marktaand. abs. 

1 groei% 
! 
i 982 i 

%arbmarkt 

18,8 

-2,8 (-2, 8) 17,9 

+2,7 i (+2,7) 17,4 
L _ 

%arbmarkt 

3,3 

-0,75 
1- ----

(-0,1)3,2 

-4,3 J ____ (-0.3) 2,9 

i %arbmarkt 

3,5 

+OJ i I 084 + I 0,4 ( +0,2) 3,7 

I 

1993 

1994 

1995 
--- ! 

- - -366 r--+ 1,1 l __ 

7,6 I 

(-0,1)7,5 i 

(-0,5) 7,0 i 
I.. 

- -·---- ·1 
11 38 [ _,~_ +5,o j___ _ _ 3,7 

! aantal vestigingen I aantal werkzamen Verhuurvan 
en handel in 
O.G. abs. 

.. .... --·-·1 ---· 
. groei% marktaand - -- r abs: ----- r;~~ei % -

-·- r -· 
I %arbmarkt 

1993 I 242 I 5,2 1231 1 

1994 ~-~~=----·_-:· :~: _r _ _ --_·-· +-4~~1--~ ~:--· (+0:~~-~·3f ______ 1275 L __ -t:_~.6 

1995 [ +6.3 L _ (-0,2)5,1 J. _. ___ _ 1289 \ _______ +I~~ 
aantal vestigingen aantal werkzamen 

4,3 

(+0, 1)4.4 

(-0,2) 4,2 

Computer• 
service 
bureau's abs. i abs. groei % I %arb.markt 

I 1993 
i-

1994 

1995 

495 

506 

557 

+ 2,2 

.1 + 10,1 

10,6 i 
-) 

(-0, I) 10,5 

(+0. 1) 10,6 

2608 1 
2498 

2891 

9,2 

(-0,6) 8,6 

(+0,8) 9,4 

44 



I 

Ovenge zake
lijke dienstver
lenin 

aantal vestigingen 

,· ~tis. r ;oei % 

1 aantal werkzamen 
' ---- - --- ----

marktaand abs. groei % - - T %arbmarkt 

1993 3322 I 71,2 i 17313 60,9 ---------- ------- t----- ' ---------
L 1994 - --f--- 3455 , +4,0 I ( +0,2) 71,4 I 18093 +4,5 ( + 1,3) 62,2 I 
i 1995 ___ 3_802 1----_; I o,ol--( +I, l)n-:ST- _I 9256-!'-_-_-_-_-_- +~:~- _[_ __ ( +0.3)-62~~J 

Op basis van een overzicht van het aantal vestigingen en werkzame personen, de ontwikkelingen daaromtrent en 
het marktaandeel, is de sector verzekeringen en pensioenfondsen als niet kansrijk voor deze regio te bestempelen. 
Het aandeel vestigingen in kantoren is laag te noemen en het aandeel van de arbeidsmarkt ook, terwijl dat aandeel 
daarnaast dalende is. 
Op basis van de groei van het aantal vestigingen, het aantal werkzame personen en het marktaandeel, zijn als 
kansrijke groepen de computerservicebureau's en de overige zakelijke dienstverlening te noemen. 
Andere selectiecriteria buiten groei zijn het aantal nieuwe vestigingen en het aantal verplaatsingen (de verplaatsings
dynamiek). 

n sector: ! %nieuwe vest.NL %verpl.NL I %nieuwe vest.ZO %verpl. ZO-NBR. 
! 

l Janken ___ _ I _ _______ 2326(4,4) i 2541(~,_8) ___ 30_~2,3) ; 48(3,7) 

~ Verzek~~~f~n- _____ : ______ ?34_(5:_~ 1 ____ 9 15 (6,9) ___ !~ (5,5) j ___ 44 (10) 

f Mak. en expl.o.g. __ ~ ___ _ _ 1645 (4,7) 
1 

2354 (6,7) _ f- _ ___ 47 (6,05) ! 56 (7,2) 

'Zakelijked.v. I 16013(15,7) 841 2(8,2) 666(13,16} l 504(JO) -1-------""'+-----------1 
Gemiddeld 7,6% 6,65 % 6,75 % I 7.7 % ________ ..... _______ .1 

bron: Stat1stJsch handboek 1995, c1jfers van 1994, Kamer van Koophandel ZO-Brabant 

De verplaatsingsdynamiek en het aantal nieuwe vestigingen in de sector bankwezen liggen in de regio onder de 
landelijke gemiddelden. Voor de andere sectoren liggen de percentages hoger dan de landelijke gemiddelden. 
Ten aanzien van de verplaatsingsdynamiek blijft het bankwezen duidelijk achter bij het regio gemiddelde . De 
dynamiek in de andere drie sectoren ligt hoger dan het gemiddelde. Het aantal nieuwe vestigingen is voor het 

bank- en verzekeringswezen lager dan gemiddeld in de regio. Met name in de zakelijke dienstverlening is dat 
percentage boven gemiddeld . 

Het volgende selectiecriterium is de marktsituatie (zie § 4.5). De volgende verhoudingen zijn daarbij maatgevend: 

I : groeicijfer == aantal nieuwe vestigingen / aantal opgeheven vestigingen 

= aantnieuwe vest. I aant.vest.per I jan . X 100% 2: geboortecijfer 

3: sterftecijfer = aant.opgeheven vest. / aant.vest.per I jan.X I 00% 

sector ! groeicijfer geboortecijfer I I ! NL Regio NL Regio 

bankwezen i 0,98 0,88 4,4 2,3 
----------- --- ----- ·- ---·---- -- -

verzekeringswezen 1,04 0,92 5,5 5,47 
... ._ ____ --- __ , __ ,, ____ 

-·-··· 

Makel.& expl.v. O.G. 0,92 1,57 4,66 6,05 
-1 ·----- -·-- ---·--· -- -- - ·- ·-

zakelijke dienstverlening I 1,6 1,46 15,7 13, 16 

gemiddeld i I, 14 1,2 7,57 6,7 

' sterftecijfer 
! NL Regio 

4,5 2,6 
----·--··---- .. - f- - -·-· -

5,3 5,92 
--··· ·-··----·- -- ·- - ·· 

5,08 3,86 
---- - -- - --------

9,73 9 

6, 15 5,3 
bron: Kamer van Koophandel, I 994 
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De gemiddelde groei-, geboorte- en sterftecijfers van de regio wijken niet rigoureus af van de landelijke. Op sector 
niveau zijn wel een aantal verschillen te onderkennen . Zo krimpt het verzekeringswezen in de regio tegenover een 
lichte groei landelijk. De sector makelaardij en exploitatie van onroerende goederen groeit sterk in de regio 
tegenover krimp op landelijk niveau. 
De groei- en sterftecijfers van het bank- en verzekeringswezen in de regio zijn zeer laag, oak in verhouding tot de 
landelijke cijfers . Met name in de zakelijke dienstverlening zijn de groei- en sterftecijfers boven gemiddeld en hoog. 
De markt is op basis van de verhoudingscijfers per sector als in de tabel, voor Nederland en voor de regio apart 
aangegeven, te typeren. 

II typering 

Bankwezen 

Verzekeringswezen 

NL 

stabiele markt 

stabiele markt 

Regio 

I niet dynamische, gestaag krimpend 
- I 

! snel krimpend 

,, 

I 
- - ---- -----, 

Makel.& expl.v. O .G. 

Zakelijke dienstverlening 

, niet dynamisch , gestaag krimpend niet dynamisch, maar gestage groei I 
j 
I 

dynamische, snel groeiende markt dynamische, snel groeiende markt I 
- - -- -

T ypering marktsituatie segmenten 

Om de gemiddelde grootte van de nieuwe vestigingen en de te verplaatsen vestigingen te kunnen schatten, is 
inzicht in het verloop van de aantallen nieuwe vestigingen en verplaatsingen in het verleden per grootteklasse 
nodig. 
In de sector 'aanverwante financiele activiteiten' is de groei van het aantal werkzamen vooral in de drie kleinste 
grootteklasse te vinden. Het aantal vestigingen is alleen in de klasse 5-9 werkzame personen gegroeid. In de 
'makelaardij en exploitatie van onroerende goederen' zijn zowel de groei van het aantal werkzamen als de groei 
van het aantal vestigingen in de twee kiassen 2-4 en I 0-49 werkzame personen waar te nemen. De 'zakelijke 
dienstverlening' kent in alle klassen, met uitzondering van de klasse 50-99 werkzame personen (de op een na 
grootste klasse), groei van zowel het aantal werkzamen als het aantal vestigingen. 

Totaal overzicht 
In onderstaande tabellen wordt aangetoond dat de computerservicebureau's en de overige zakelijke 
dienstverlening een groei per sector hebben gekend die hoger is dan de gemiddelde groei per sector. De absolute 
groei is vervolgens uitgedrukt per sector. De overige zakelijke dienstverlening en de computerservicebureau's 
hebben een gezamenlijk aandeel van zo'n 90% in de groei van het aantal vestigingen en van het aantal werkzame 
personen de afgelopen twee jaar ten opzichte van de totalen. Hun gezamenlijk marktaandeel is daarnaast ongeveer 
82%. 

l 
2 : 
3: 

sector: 

Financiele instellingen 
Verzekeringen en pensioenfondsen 
Aanverwante ftnanciele activiteiten 

I 1993 
aant.vest. 

I 236 

1994 
aant.vest. 

244 

4: 
5: 
6: 

Verhuur van en handel in onroerende goederen 
Computerservicebureau' s 
overige zakeiijke dienstverlening 

groei t.o.v. 
vori aar 

+ 1,7 

1995 
aant.vest. 

groei t.o.v. 
vori aar 

gemid. groei 
laatste 2 · r. 

~-- i --------·· 2~: f--------- -1,: 0 

0 

+ 0.7 

I 15 2 

3 

4 

5 

6 

- --- --· ·-----·-··· ·-

Totaal: 

I 355 

242 

495 

3322 

4665 

15 

356 

254 

506 

3455 

4830 

0 

+0.3 

+4, 1 

+ 2,2 

+4,0 

+3,5 

366 +I, I 

270 +6,3 + 5,2 1 - ,. _______ .. . -- .. - .. - - ---
557 

1 
------- ~ I 0, I -- _ +6,2 j 

3802 i + 10,0 +7,0 i 

5246 +8,6 +6.05 
____ __, 
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sector: 

i I 

abs.groei '94 
aant.vest. 

% t.o.v. totaal 

8 +4,8 I 
f - ------'-------+----

0 i 0 I 

-···--··· i .. 

! +0, 6 

abs.groei '95 
aant.vest. 

-8 

0 

% t.o.v. totaal 

! -1,9 

! gemidd.aand. 
in de roei 

s----- ------·····+--

0 I 

+2,9 

0 

+1,5 
-----~ ------ +-----

10 I +2,4 
- +- -- -- I -- i 

12 +7,3 16 ! 
I 

+3,8 ! +5~6--i 
+------ -+ -- - - - -------! r 

! 5 
f-

11 +6,7 I 51 + 12,3 : +9,5 i 
1---- - -- - ___ ______ .1. _ __ ·--- -· -

l 6 I 

~ tot.aant.nieuw J: 

133 +80,6 347 
I 

+83,4 I +82.0 I 
----+-

165 
------ --·---------------- - - -- . ----

sector: abs.groei '94 
! aant.werkz. 

-148 
·• -·-·-- --·--·----
I 

-7 I _, 

102 

44 

2 

3 

4 

5 

6 

-1 10 

780 l 
tot.aant.nieuw 661 l 

----

100 I 
_[__ 

% t.o.v. totaal 
I 

abs.groei '95 
aant.werkz. 

-22,4 
------

-1 , I 

+ 15,4 

+ 6,7 

-16,6 
- - i 
+ 118,0 J 

100 

416 100 

! 
% t.o.v. totaal 

I 
gemidd.aand. 
in de roe1 

935 + 8,3 -7, I 

-40 -2,3 -1 ,7 

54 +3,1 +9.3 

14 +0,8 I +3,8 

79 1 +22,8 
~ - - . 

+ 3,1 

1163 + 67.3 i +92.7 
t·-- -- -·-··- I 1001 1727 I 100 _J __________ _ ---------

Voor de verplaatsingsdynamiek en het aantal nieuwe vestigingen is een soortgelijk overzicht te maken. Daaruit blijkt 
dat zowel het aantal nieuwe vestigingen als de verplaatsingsdynamiek voor de sector zakelijke dienstverlening 
(bevat de computerservicebureau's en de overige zakelijke dienstverlening) boven gemiddeld was in 1994. Het 
aandeel van deze sector in de groei en de verplaatsingsdynamiek was ongeveer 80%. 

sector: aant.nieuwe vest.'94 

Bankwezen 30 

Verzekeringswezen 24 
------------··-------- ------

Mak.& expl.o.g. 47 
I 

zakel.dienstverl. I 666 I 

' - -----·-- ·-
1994 totaal 

I 
I 767 

------ -

% t.o.v.tot.aant. 
Nieuwe vest.'94 

+3,9 ! 

aant. ve rplaatsingen 

48 
----------------

+3 ,1 44 

+6,1 56 

+86,8 504 

1001 652 

% t.o.v.tot.aant. 
Ver laatsin en 

+6 ,7 

+8,6 

+77,3 I 

In de verzameltabel staan de hoofdactiviteiten van de SBl-'93. Sommige factoren zijn alleen voor de SBl-'74 
gegeven, zoals eerder getoond. In de tabel zijn de activiteiten die op een bepaald punt een stijging of een hoger 
dan gemiddelde waarde vertonen aangegeven met een 'X'. Vervolgens zijn de kansrijke hoofdactiviteiten op basis 
van hun gezamenlijk grate aandeel in de groei of dynamiek, weergegeven. 

-1-: groei van het aantal vestigingen 
-2-: groei van het aantal werkzame personen 
-3-: groei van het marktaandeel of een groat marktaandeel 
-4- : kansrijke groeiers, doordat een groat deel van de groei door deze activiteit geleverd is 
-5-: aantal verplaatsingen in 1994 boven het gemiddelde van de regio 
-6-: aantal nieuwe vestigingen in 1994 boven het gemiddelde van de regio 
-7- : markttypering lie ht groeiend en niet dynamisch of sterk groeiend of dynamische, snel groeiende markt 
-8-: kansrijk door groot aandeel in het aantal nieuwe vestigingen en/of de verplaatsingsdynamiek 
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sector: -1- -2- -3- -4-

I. Financ. lnstellingen , 
- - --ll-----' 

2. Verz.en pens.fondsen 
----------------------- - --------------r-------
3. Aan~=~·fin_:_~'.1· X I X -~i _ _ _ _____ _ 
4. Verh.v.& handel in o.g. X I X : 

1------ ---------··-~-- ·- - - -r·-- ·t-- -
X ! X I X 5. Computerservicebur 

- ------~-------r-------
6 overige zakeldienstverl X i X · X 

---
K 

K 

-5- -6- -7- -8-

--·--- + ~ - - ·-- --

X I I 

- -- +- 1 X • X 
-· ---+---- -

X 
- - r--~ ----

i 
X X X K 

L=:==:::!!!::::=======::!L- __j__ .. 

___ ._ ____ _ 
--- ---~----- ______ .. 

Verzameltabel 

Op basis van de groei in het aantal vestigingen en werkzame personen, het aandeel in de groei van een sector, het 

gezamenlijk marktaandeel van sectoren en het aandeel nieuwe vestigingen en verplaatsingen zijn als kansrijke 
hoofdactiviteiten de computerservicebureau's en de overige zakelijke dienstverlening (SBl-'93) te selecteren. Dit 

zijn de activiteiten waarvan gedetailleerde cijfers zullen worden opgevraagd en geanalyseerd, op een overeenkom

stige wijze als hier is gedaan met de hoofdactiviteiten, in verband met redenen zoals genoemd in paragraaf 6.1. De 

mate van gedetailleerdheid waarop de gegevens kunnen warden aangevraagd is afhankelijk van een aantal factoren. 

Een eerste randvoorwaarde is dat er van een sub-activiteit voldoende vestigingen aanwezig zijn in de regio. Als dat 

niet het geval is, is analyse onmogelijk. Een tweede punt is dat eventueel een koppeling tussen cijfers gebaseerd op 

de oude bedrijfsindeling en cijfers gebaseerd op de nieuwe bedrijfsindeling gemaakt moet kunnen warden. 

Daartoe is een schakelschema gemaakt, wat gedetailleerder is dan het schema dat het CBS gepubliceerd heeft. De 

nieuwe bedrijfsindeling is gedetailleerder dan de oude. Daardoor is het alleen mogelijk de SBl-'93 in de SBl-'74 te 

schuiven en de gedetailleerdheid van de oude bedrijfsindeling aan te houden. Dit schakelschema is samengesteld 

met behulp van de omschrijvingen die per economische activiteit gegeven zijn in de standaard bedrijfsindeling. De 

holdings en activiteiten die geen kantoorwerkzaamheden als primaire activiteit kennen, warden niet meegenomen, 

zoals aangegeven in dit overzicht. 
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SBl-'74 
BANKWEZEN: 
811 
-.. excl.81 13 
8121 
8122 
8123 
8125 
8131 
8132 
8134 
8135 
8136 
8137 
8139 
8141 
8142 
8143 

8144 
8145 
8146 

8149 

SBl-'93 / BIK-'95 

➔ 65 I I + 65 I 2.4 
➔ bij 6713.3 
➔ 6512.1 
➔ bij 6512.3 
➔ bij 6713.3 
➔ 6512.2 
➔ 6522.1 
➔ 6522.2 
➔ bij 6522.4 
➔ 6523 excl. 65234 
➔ 6522.3 
➔ bij 6523 
➔ 6522.4 
➔ 6712 
➔ 6713.1 
➔ bij 748 overige zakelij

ke dienstverlening: 
wordt niet meegeno
men 

➔ bij 6522.2 
➔ 6713.2 
➔ 6523.4 holdings, 

wordt niet meegeno
men 

➔ 6713.3 

VERZEKERINGSWEZEN: 
8211 ➔ 
8212 ➔ 
822 ➔ 
823 ➔ 

6601 
6602 
6603 
672 

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROERENDE 
GOEDEREN: 
8311 
8313 
8314 
8315 
8321 
8322 
8323 
8324 

➔ 

➔ 
➔ 

➔ 
➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

7012 + 7020.4 
7020.1 + 7020.2 
7011 
7020.3 
7031 .01 
7031.03 + 703 I .02 
7032 
7031.04 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING: 
RECHTSKUNDIGE DIENSTEN: 
841 I ➔ 7411.1 
8412 ➔ 7411.2 
8413 ➔ 7411.3 
8414 ➔ 7411.4 
8415 ➔ 7411.5 

SBl-'74 SBl-'93 / BIK-'95 
ACCOUNTANTS-, BOEKHOUDBUREAU'S, BELAS
TINGCONSULENTEN E.D: 
8421 ➔ 7412.1 
8422 ➔ 7412.2 + 74 12.3 

7412.4 8423 ➔ 
8424, 8425, 8429 ➔ 7412.5 

COMPUTERSERVICEBUREAU'S E.D.: 
843 I ➔ 721 + 722 + 724 
8432 ➔ 723 

ING. ARCH. 
ADVIESBUREAU'S: 
8441 
8442 
8443 
8444 
8445 

TECHN. ONTW. 

➔ bij7420. l 2 
➔ 7420. 11 
➔ 7420.12 
➔ 7031.02 
➔ bij 7420.8 

EN 

8446 ➔ 748 overige dienstver
lening, wordt niet mee
genomen 

8448 ➔ 743 wordt niet meege-

8449 ➔ 

nomen 
7420.2 + 7420.3 + 
7420.4 t/m 7420.8 

RECLAME- EN ADVERTENTIEBUREAU'S: 
8451 ➔ 7440 excl. 7440.22 
8452 ➔ 7440.22 
8453 ➔ bij 7440 

ECONOMISCH EN ORGANISATORISCH ADVIESBU
REAU'S: 
8461 
8462 
8463 
8464 
8466 

UITZENDBUREAU'S: 

➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

➔ 

8481 ➔ 
8482 ➔ 
8483, 8484 ➔ 

7413 
7414.2 
7414.31 
bij 7413 
7414.1 + 7414.32 

7450.1 
7450.2 
7450.3 excl. 7450.3 I 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING: 
849 ➔ 748 overige zakelijke 

dienstverlening, wordt 
niet meegenomen 

Schakelschema: van de oude bedrijfsindeling naar de nieuwe bedrijfsindeling 
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■ B.3 Selectie kansrlJke sub-activiteiten 
Omdat marktaandelen en aandelen in groei en verplaatsingsdynamiek door de hoge gedetailleerdheid veel kleiner 
zijn en minder extremen kennen, moet er bij de selectie van de kansrijken meer op verhoudingen gelet worden. 
Bij de selectie van de kansrijke economische activiteiten moet rekening gehouden worden met: 
• de verhouding van het marktaandeel in aantal vestigingen en het percentage op de arbeidsmarkt in relatie tot de 

gemiddelde grootte van een vestiging. 
Bij grote bedrijven wordt een groter percentage van de groei/krimp in werkzame personen gemakkelijker intern 
opgevangen. lndien groei van het aantal werkzame personen optreedt en het groeipercentage van het aantal 
vestigingen veel lager is, is er waarschijnlijk sprake van interne groei. Een hoge of stijgende verplaatsingsdyna
miek is mogelijk aan te treffen. lndien er geen dynamiek wordt aangetroffen is de groei tot op heden intern 
opgevangen, maar is bij aanhoudende groei een stijging van de verplaatsingsdynamiek niet uitgesloten. 
lndien er naast groei van het aantal werkzame personen een ongeveer overeenkomstige groei van het aantal 
vestigingen voor doet, zal er naar verwachting een hoog percentage nieuwe vestigingen worden aangetroffen. 

• het marktsegment in aantal vestigingen in verhouding tot het percentage nieuwe vestigingen en het percentage 
verplaatsingen. Een groot marktsegment en een laag percentage verplaatsingen kan interessanter zijn dan 
andersom. Dit wordt versterkt als de gemiddelde grootte van de verplaatste vestigingen toeneemt. Hetzelfde 
geldt voor het percentage nieuwe vestigingen. 

Voor de selectie van activiteiten is kwantificeren van begrippen nodig: 

Een hoge verplaatsingsdynamiek 

Een hoog aantal nieuwe vestigingen = 

Groei van het aantal werkz. pers.n ""' 

Het aandeel in de groei v. h. aantal 
' vestigingen/verplaatsingsdynamiek 

een verplaatsingsdynamiek hoger dan het regionale gemiddelde 
van alte kantoor houdende economische activiteiten. 
een aantal nieuwe vestigingen hoger dan het regionale gemiddelde 
van alle kantoor houdende economische activiteiten. 
hoger dan de gemiddelde groei en/of hoger dan vijf keer de ge
middelde grootte van een vestiging 

het aanral nieuwe vestigingen en/of verplaatsingen van een econo
mische activiteit ligt hoger dan het gemiddelde voor alle kantoor 
houdende economische activiteiten en/of kent een aandeel in de 
vraag van meer dan vijf vestigingen. Diverse economische activitei
ten samen vertegenwoordigen 80% van de grooi . 

Kansrijke sub-economische activiteiten 
Voor het analyseren van de gedetailleerde dataset zijn de zelfde stappen genomen als in hoofdstuk 8 bij de selectie 
van de kansrijke hoofdactiviteiten. Voor de tabellen die bij deze stappen aansluiten wordt verwezen naar de 
bijlagen. Hier wordt volstaan met een overzicht van de kansrijke activiteiten, de cijfers van twee jaar voor deze 
activiteiten en een omschrijving van de aangetroffen situatie. 

De omvang van de vraag 
De geselecteerde kansrijk geachte sectoren hebben de afgelopen twee jaar een aandeel in de vraag (onder de 
zakelijke dienstverlening en de computerservicebureau's) gehad van 72% gemiddeld. De zakelijke dienstverlening 
en computerservicebureau's hadden de afgelopen twee jaar een aandeel in de vraag ender alle kantoor houdende 
sectoren van 82%. De vraag van de kansrijken is daarmee 59% van de totale vraag ten gevolge van nieuwe 
vestigingen en verplaatsingen geweest. Gemiddeld is zo'n 90% van de nieuwe vestigingen en 75% van de 
verplaatsingen in de kleinste klasse (2-5 werkzame personen) te vinden. Uitgaande van een gemiddelde van 3,5 
werkzame persoon in die grootteklasse en een werkplek van 3 .6 x 5.4 m2 

( = 19 rrt ) gaat het om I 1770 2m 
werkplekruimte, exclusief voorzieningen. De rest van de vraag is verdeeld over de klassen 5-9 werkzamen en I 0-
20 werkzamen. In de klasse 5-9 werkzame personen zijn 20.5 vestiging nieuw of verplaatst (gemiddelde over de 
afgelopen twee jaar). Met een gemiddelde grootte van 7 werkzame personen en een werkplek van 19 m2 

betekent dat zo'n 2700 m2 werkplekruimte. In de klasse I 0-20 werkzamen zijn er I I vestigingen bijgekomen of 
verplaatst. Met een gemiddelde van 15 werkzame personen en een werkplek van 19 m2 betekent dat 3135 ni 
werkplekruimte. De totale vraag de afgelopen twee jaar was gemiddeld dus in de orde van grootte van 17600 m2 

aan werkplekruimte, exclusief voorzieningen. Aangezien deze economische activiteiten als kansrijk zijn bestempeld, 
wordt verwacht dat de trend in het aantal nieuwe vestigingen en verplaatsingen zal doorzetten en de omvang van 
de vraag de komende jaren ongeveer overeen zal komen. 
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sector 

721 

i 722 

74123 

7413 

74141 

i 74143 

I jaar I aant 
i vest 

; % vest. / Aant. 
I I w.p. 
I 

! ! 

I 94 I 83 I 645 I 664 r~-r-· --·;;· r----~-_-s;1--:o ; 
. I I I I , 94 87 i 6.76 I 975 
( · - - -'- ··- ··-1 ; - -

1 95 93 659 1 996 

%w.p. Aant % Aant. I % 
verpl. verpl nieuwe i nieuwe 

vest. vest. 

6.91 i 8 / 625 j 16 i 11.68 -----·:- ·--·· -+-------- '-~ -1-
6.85 ; 11 1 6.961 16 / 10.81 

I Aand ! %van I 
i de I inde 

Vraa2 i vraag 
I 

24 I 9.06 -- ··---- +----.. 
I 

27 i 8.77 

I ! l 
I?~~ !------~-~ ----1~2.2 __ +--- IB L__ I~-~ ,-- - __ 33+ ___ !!:~5 
10.33 17 ! I0.76 19 12.84 38 t 12.34 

I 
I 94 
l--
1 

l ______ '.~I I 7,85 . :-.- -•- ·····-+·-
I 107 / 758 I 

339 +- 3.53 ~ -· ··- __ ? .+ ----5:~7 : _____ 3 

3.7 ! IO i 6.33 3 

2.19 10 1 377 i 
- -l--- - ---·+---- . . . j 
2.03 ' 13i 422 ! 95 357 

94 61 4.74 I 380 3.96 I 8 ' 6.25 

95 62 436 ! ; 285 2.96 7 4.43 

j 94 

r 95 r 
150 

- -- - -- ~ ---

I 
540 5. 62 . I 5 i II 72 

- - ---· ·• - __ ; ___ __ ___ 1· ·•- -- ., ___ _ 

180; 1275 I 644 6.68 i 18 i tl.39 

1166 I 

3 

10 

25 

31 / 

2.19 

6.94 

18.25 

20.95 

14 ! 10.22 
+ -· · 

6 I 4. 11 

11 4.15 / 

17 ! 5.59 ; 

40 j 15 .09 : 
L --· ·- .. • - - ---- I 

49 i 15.91 

23 I 
----~-------/-

14 I 

j 742011 f 94 

95 

71 

79 , 

5.s2 I ____ _ , 
559 ! 

639 6.65 ! 6 I 4 69 .... -r-- -
691 7.17 . 4 2.53 

i 
5 _ 3.65 

1
- 11 i 4 15 I 

--- i -· -- - --- --·,- --- ··7 
3 ' 2.03 7 ! 2 27 ! 

742012 
94 ______ '.! +- ?:~7 +-60~J _ _ ~.34 :--- _9 j ___ 2~ . 

81 i 5.74' 669 6.94 1 11 I 506 , 95 

5 ! 3.65 i 14 I 5.28 i 
1 -- - L ._. _ - - ·J-·------ --j 

4 2.7 15 i 4 87 

I 74208 I 94 
I 

I I 1· . i 

· 1-- :: t- ::: t- :;: · -:,: I-- ,;t-- ::; 4 / 2.92 9 ! 34 / . ---- +--- · ----- - -- -------- ! .. --------1 I 

i 95 

74401 94 

95 
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721 & 722: adviesbureau's voor automatisering en systeemontwikkeling en -analyse 
Beiden kennen een toename van het aantal vestigingen, een hoge verplaatsingsdynamiek en een groat aantal 
nieuwe vestigingen . Vervolgens zijn het sectoren met grote marktaandelen. Hoewel het aantal werkzame 
personen niet enorm is gegroeid het afgelopen jaar en in een geval zelfs licht is gekrompen, zijn beiden kansrijke 
economische activiteiten te noemen. Een mogelijke verklaring van de toename van het aantal vestigingen bij een 

stabiel aantal werkzame personen is verzelfstandiging. Bedrijven kunnen afsplitsten van grotere eenheden om 
organisatie-technische redenen, maar oak door goede marktomstandigheden , waardoor men voldoende 
vertrouwen heeft om zelfstandig te beginnen . 

74123: boekhoudbureau's 
T erwijl de toe name van het aantal vestigingen redelijk, maar niet groat is evenals het aantal nieuwe vestigingen, is 

er een stijging in de verplaatsingsdynamiek te zien. Oak is er sprake van een toename van het aantal werkzame 
personen. Uit de staat waarin de aantallen vestigingen en werkzame personen over de grootteklassen verdeeld zijn 
(bijlagen), blijkt dat de groei voornamelijk in de kleinste klassen is geweest. Er is sprake van een stabiele gestaag 
krimpende markt, wat betekent dat de winstmarges onder druk staan. 
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7413: markt- en opinie-onderzoeksbureau's 
Qua omvang een matig grote sector, maar met name ten aanzien van het aantal nieuwe vestigingen heeft de sector 
in 1995 een toename gekend ten opzichte van 1994. De afname van het aantal werkzame personen is veroor
zaakt door het wegvallen van een grote vestiging. In de kleinste twee grootteklassen zijn er weer een aantal 
vestigingen bijgekomen. 

74141: organisatie-adviesbureau's 
De economische activiteit kent een forse groei. Oat bl ijkt uit de toename van het aantal vestigingen en werkzame 
personen en het grote aantal nieuwe vestigingen en verplaatsingen. Het is een dynamische economische activiteit 
(zie bijlagen) met een groot marktaandeel. 

74143: overige economische onderzoek- en adviesbureau's 
Het aantal vestigingen en werkzame personen is toegenomen, evenals het marktaandeel. Het aantal nieuwe 
vestigingen en het aantal verplaatsingen en daardoor het aandeel in de vraag is afgenomen. 
Cijfers van meer dan twee jaren zouden kunnen uitwijzen of deze daling volgt na een top of dat deze sector 
wisselende resultaten kent. Er wordt voor deze sector groei verwacht, als resultaten van diverse onderzoeken 
geraadpleegd worden. 

742011 & 742012: architectenbureau's en technisch ontwerp 
en adviesbureau's voor burgerlijke en utiliteitsbouw 
Beide economische activiteiten kennen een redelijk marktaandeel en een vrij forse groei. Van deze economische 
activiteiten is bekend dat ze zeer conjunctuur gevoelig zijn, waardoor je het aanhouden van de groei mag veron
derstellen . Bij de architecten is er echter wel sprake van een teruggang van het aantal nieuwe vestigingen en het 
aantal verplaatsingen. Hoewel er groei is geweest en de economische activiteit een vrij groot marktaandeel kent, is 
de bestempeling als kansrijk niet zonder risico's. In dit geval zou een aanvulling van de dataset met cijfers van meer 
jaren meer inzicht in het te verwachten verloop kunnen geven. 

74208: overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureau's 
Deze economische activiteit lijkt een vergaarbak voor technisch ontwerp- en adviesbureau 's die niet onder een van 
de andere noemers vallen. In de ingenieursbranche is echter sprake van enerzijds specialisatie. Anderzijds zijn er 
veel bureau's die een zo breed mogelijk pakket van diensten aanbieden en diverse disciplines in huis hebben. 
Mogelijk vallen zij in deze economische activiteit. Deze veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat er 
veel grotere vestigingen worden aangetroffen. De economische activiteit kent een behoorlijke groei en het aantal 
nieuwe vestigingen en verplaatsingen is in 1995 toegenomen ten opzichte van 1994. Het marktaandeel is redelijk 
groot, waarbij zoals eerder gezegd, er een groot aandeel vestigingen in grotere klassen te vinden is. Dat geldt ook 
voor de verplaatsingen. 

74401: reclame-, reclame-ontwerp- en adviesbureau's 
Deze economische activiteit kent veel vestigingen met 2 tot en met 49 werkzame personen. De verplaatsingsdyna
miek is in 1995 hoger dan in 1994 en kent ook een aandeel in de grotere klassen. De toename van het personeel 
en de vestigingen concentreert zich in de groep van 2 tot en met 20 werkzame personen. De toename van het 
aantal werkzame personen is het grootst in de klasse I 0-20 werkzame personen. De verplaatsingsdynamiek was 
daarbij in die klasse ook redelijk. 

■ a.3 Conclusie analyse gedetailleerde dataset 
Methodisch 
De conclusie van de analyse van de gedetailleerde dataset luidt dat het mogelijk is kansrijke economische activitei
ten te selecteren, waarbij de voorkeur uitgaat naar een set cijfers van meerdere jaren. Er zijn een aantal bevinding
en die leiden tot een reeks van attentiepunten, waarmee bij de analyse rekening moet worden gehouden. 
De verschillen tussen economische activiteiten zijn klein door de grote gedetailleerdheid. Daardoor is het noodza
kelijk een hierarchie aan de diverse factoren toe te kennen. 
Selectie vindt plaats op basis van een hoge of stijgende verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend aantal 
nieuwe vestigingen. Om zo veel mogelijk zekerheid te hebben over continuering van de situatie wordt op een 
aantal punten gecheckt, waarbij het een belangrijker is dan het ander: 
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De belangrijkste onderscheidende selectiecriteria zijn achtereenvolgens: 

I - - -----•-···~·-··------ - - -

I de aandelen in de verplaatsingsdynamiek en het aantal nieuwe vestigingen. 
2 de groei van het aantal vestigingen en het marktaandeeL 
3 lets minder belangrijk is het feit of het aantal werkzame personen gegroeid is. I 
4 Het minst belangrijk is de markttypering. Deze mag niet bepalend zijn. _ j 

Door de grote gedetailleerdheid is er vaak sprake van hoge sterfte- en geboortecijfers. Doordat de verhouding van 
het aantal nieuwe en opgeheven vestigingen ten opzichte van het aantal vestigingen dat de sector rijk is, vooral bij 
de kleinste sectoren afwijkt, liggen de gemiddelden hoog. Vertekening van het beeld is te voorkomen door cijfers 
van meer jaren, minimaal twee zoals hier het geval is, te middelen. Vertekening door een of meer kleine economi
sche activiteiten in aantal vestigingen, welke incidenteel een of meer nieuwe vestigingen of verplaatsingen hebben 
gekend, wordt voorkomen. 
Bij kleinere sectoren die een hoge verplaatsingsdynamiek hebben gekend, is het risicovol om continuering te 
veronderstellen. 
Een toename van het aantal vestigingen en een geringe toename van het aantal werkzame personen kan duiden op 
het afsplitsen van bedrijven van grotere organisaties, zoals bij verzelfstandiging bijvoorbeeld het geval is. Er is 
daarnaast een trend waar te nemen, waarbij organisaties steeds platter van structuur worden. 
Een dataset met cijfers van meer jaren zou door meer inzicht in het verloop en in ontwikkelingen, het onderschei
dend vermogen van kansrijken kunnen vergroten. Nu zijn slechts verschillen tussen twee opeenvolgende jaren te 
constateren . 
Er is een gedetailleerde dataset aangevraagd voor de kansrijke hoofdactiviteiten. Dit is gedaan om kosten te 
besparen en om onnodig veel tijdverlies aan het analyseren van de gedetailleerde dataset te voorkomen. Het is 
echter beter om de analyse op het totaal van economische activiteiten los te laten. Daarmee wordt voorkomen dat 
kansrijke economische activiteiten binnen hoofdactiviteiten die geen kansen vertonen, worden genegeerd. 
Vervolgens is het op die manier mogelijk kansrijken te selecteren die in totaal een aandeel van 70% van het totale 
aantal nieuwe vestigingen en verplaatsingen in de regio hebben gekend. Nu hebben de kansrijke hoofdactiviteiten 
een aandeel van 70% in de vraag en de kansrijke sub- economische activiteiten een aandeel van 59%. 
Een nadeel van de gedetailleerdheid: is dat door de kleine verschillen de economische activiteiten, soms met 
minder feitelijke overtuiging te onderscheiden zijn. 

Voordelen van de gedetailleerdheid: 
--- 1 

· • Er wordt een duidelijk beeld verkregen van de sectorale samensteHing; welke economische activiteiten zijn ) 
sterk vertegenwoordigd et cetera. i 

• De economische activiteiten die groei en/of een hoge verplaatsingsdynamiek vertonen zijn duidelijk te I 
onderscheiden . 

Vergelijken resultaten data-analyse met resultaten literatuuronderzoek en interviews 
Uit de literatuur (§ 3 .4) is gebleken dat de zakelijke dienstverlening, de overige dienstverlening, de economisch en 
organisatie adviesbureau's en de technisch advies- en ingenieursbureau's qua groei van het aantal werkzame 
personen en verhuisplannen, naar verwachting de belangrijkste sectoren zijn voor de verhuurmarkt van kantoor
ruimte. Uit de gegevens van de Rabobank (§ 3.3) volgen de computerservicebureau's (SBI 72), de reclamebu
reau 's (SBI 744), de economisch en organisatie adviesbureau's (SBI 713 & 714) en de uitzendorganisaties (SBI 
745) als zijnde sectoren die een sterke omzetgroei hebben gekend en dat naar verwachting ook de komende jaren 
zullen hebben. 
De regionale aanbieders hebben aangegeven dat de juridische dienstverlening (SBI 741 I) als gevolg van de 
nevenvestiging van de rechtbank, een behoorlijke groei hebben gekend. Verder is aangegeven dat de technische 
dienstverlening (SBI 742) en andersoortige kennisintensieve activiteiten door de voordelen van de regio voor deze 
activiteiten, positief zullen ontwikkelen. 
Als de kansrijken die uit de data analyse voortkomen naast deze resultaten worden gelegd, dan blijkt dat ze alien 
gedekt worden. De juridische dienstverlening is niet als kansrijke uit de dataset gekomen. Er is slechts een enkele 
vestiging bij gekomen en een enkeling verplaatst. Daarnaast is het marktaandeel, van alle economische activiteiten 
die onder de juridische dienstverlening vallen, ten opzichte van het totaal klein. De resultaten van de data analyse 
zijn realistisch uitgezet tegen alle uitgesproken verwachtingen. De toegevoegde waarde van de methode is de in te 
schatten omvang van de vraag in vierkante meters. 
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■ 9■ BEPALEN DOELGROEPEN EN VRAAGPROFIELEN 

■ lnleiding 
Tot nu toe is gewerkt met de BIK-codering van de Kamer van Koophandel en grootteklassen. Er is echter nog 
geen inzicht verschaft in de kwalitatieve aspecten van de vraag. Binnen de geselecteerde vraag genererende 
economische activiteiten en grootteklassen, zijn groepen aan te brengen die een overeenkomstige kwaliteit vragen, 
de zogenaamde doelgroepen in het marktsegment. Via de kwalitatieve aspecten wordt een koppeling gemaakt 
tussen de BIK-codering en de voor de vastgoedmarkt interessante groepen. 

■ 9. 1 Factoren die bij de hulsvestlngskeuze een rol spelen 
Allereerst dient te warden opgemerkt dat de beslissingsbe'invloedende factoren voor iedere organisatie verschillend 
kunnen zijn. Toch is er met behulp van de literatuur een overzicht te verkrijgen van de factoren die gemiddeld 
genomen meespelen bij de beslissing. 
De keuze van een vestigingslocatie door een kantoororganisatie wordt gemaakt op grand van de verwachte 
gebruikswaarde van de betreffende locatie, de (in)directe omgeving en het benodigde kantoorpand. Van Dinteren 
( 1984) koppelt hieraan de begrippen 'plaatsnut' en 'tolerantiedrempel' . Plaatsnut is het geheel van voordelen dat 
een kantooractiviteit kan ontlenen aan een accommodatie in een bepaalde omgeving op een bepaalde plaats54

. De 
afvvegingen en de onderlinge relaties tussen factoren als locatie, gebouw en financien beslaan een groot gebied en 
zijn daardoor vaak zeer onoverzichtelijk. Het gevolg daarvan is dater niet altijd een duidelijke en verantwoorde 
afvveging gemaakt wordt. De beslissingen die omtrent het gebouw genomen warden, vinden niet altijd op 
rationele gronden plaats55

. Ondanks deze wetenschap zal getracht warden de voorkeur van de doelgroepen in 

kaart te brengen. Wanneer het aanbod beter aansluit bij de vraag zullen minder vaak factoren anders dan de 
voorkeur de keuze be'i'nvloeden. Daartoe zal eerst een gedetailleerder inzicht verschaft warden in de factoren die 
een rol spelen bij de beslissing. 

De differentiatie in de vraag naar kantoorruimte houdt in dat niet alle gebruikers een zelfde soort locatie en 
gebouw beogen . De grootte van de kantoor houdende onderneming, de noodzaak van bereikbaarheid, de aard 
en noodzaak van contacten en de aanwezige financiele middelen zullen de locatiekeuze van de diverse soorten 
gebruikers mede be'i'nvloeden. Ook de voorkeur voor het pand en de omgeving verschilt van bedrijf tot bedrijf. Er 
is dus sprake van meerdere deelmarkten. Oat uit zich in een (ruimtelijke) uitsortering van kantoororganisaties met 
verschillende kenmerken. Zo zullen voor publiekgerichte functies de binnenstad en aangrenzende zones interes
sant zijn , de commerciele organisaties hechten meer waarde aan de representatieve waarde van een locatie et 
cetera. Deze uitsortering van verschillende soorten kantoororganisaties over verschillende soorten gebouwen en 
locaties kan bovendien warden be'i'nvloed door het handelen van aanbieders van kantoorruimte: 'doelgroep
strategisch handelen', afhankelijk per gebouw en locatie, aldus de resultaten van een onderzoek gepubliceerd in 
Stedelijke Netwerken56

. De selectie van de pandkenmerken en locatiekenmerken dient aan te sluiten bij de 
organisatiekenmerken. Zo onderscheidt men bouwperiode, aard van het pand, pandgrootte, eigendomssituatie en 
functie van het pand als relevante kenmerken van vastgoed. Als mogelijke lokaties voor kantoororganisaties wordt 
onderscheid gemaakt tussen centrumlocaties, openbaar vervoerlocaties, snelweglocaties en knooppunten van 
openbaar vervoer en snelweg57

. 

In een onderzoek onder gebruikers op de Rotterdamse kantorenmarkt58 blijken bereikbaarheid per auto en 
parkeergelegenheid zeer belangrijk te zijn voor veel kantoor houdende organisaties. Daarnaast spelen de bereik
baarheid per openbaar vervoer en de representativiteit van de omgeving een belangrijke rol. Wat het pand betreft 
scoren representativiteit en beveiliging zeer hoog. Met betrekking tot de andere vestigingsplaatsfactoren laten de 
eisen van de kantoor houdende organisaties een veel grotere diversiteit zien. In het onderzoek van de TU-Delft59 

is gevraagd naar de wensen ten aanzien van het pand. De representativiteit van het pand wordt door 93% 
belangrijk gevonden. De gevel en de entree warden als belangrijke indicatoren gezien. Bijna driekwart van de 
ondervraagden heeft voorkeur voor nieuwbouw. Uit de gesprekken is verder gebleken dat nauwelijks aangegeven 
kon warden wat de pandwensen zijn, terwijl men over de locatiekeuze wel degelijk een uitgesproken mening 
heeft. Het voorzieningenniveau in de omgeving blijkt geen rol te spelen in de keuze voor een bepaalde locatie. 
T weederde van de bedrijven vindt een zichtlocatie niet belangrijk. Een goede locatie is wel de belangrijkste red en 
om zich ergens te vestigen. 
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Volgens Pellenbarg e.a. 60 zijn de volgende factoren bepalend voor de uiteindelijke keuze van de locatie: 
• aanbod pand op het moment dat men er behoefte aan heeft 
• aanbod locatie op het moment dat men er behoefte aan heeft 
• bereikbaarheid met name per auto 
• representatieve omgeving 
• representatief pand 
• ligging pand 
• parkeergelegenheid 
• nabijheid uitbreidingsmogelijkheden 

Door de Kamer van Koophandel Eindhoven is in '93 onderzoek gedaan naar de vestigingsmotieven voor vestiging 
in Zuidoost-Brabant. Het feit dater een geschikt pand qua afmeting, indeling et cetera aangeboden wordt op het 
juiste moment speelt een belangrijke rol bij de keuze van de huisvesting. Verder zijn van belang de representativi
teit van de locatie en mogelijkheden om te huren/kopen naar gelang de wens. Door de Rijks Gebouwen Dienst 
(R.G.D.), het A.B.P., Stichting Bouwresearch en Zadelhoff Makelaars is een onderzoek verricht naar de rol van 
rationele en irrationele factoren bij de keuze van kantoorpanden61

• Dit betreft een onderzoek onder 257 'decision 

makers' op het gebied van kantoorhuisvesting metals doel het in kaart brengen van de criteria die een rol spelen bij 
de keuze van kantoorruimte, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 'harde', kwantificeerbare factoren en 

'zachte', meer kwalitatieve criteria. Daarnaast is een paging gedaan kantoorgebruikers te 'rubriceren' in 'bedrijfsper
soonlijkheden'. Het benoemen van marktsegmenten op basis van het onderzoek was lastig, al zijn er opvallende 
verschillen tussen bijvoorbeeld de non-profit en overheidsinstellingen aan de ene kant en commerciele organisaties 
aan de andere kant. Er blijken negen categorieen factoren te onderscheiden, die van invloed zijn op de keuze van 

een kantoorpand. Ook een tweetal zachte, belevingsfactoren speelt een belangrijke rol, namelijk 'het imago van de 

omgeving' en 'herkenbaarheid van het pand'. 

De negen onderscheiden factoren zijn: 

I werkomgeving: 
Daglichttoetreding en de mogelijkheid tot het regelen van het binnen milieu. Bovendien bevat deze dimensie 
aspecten over de flexibiliteit van het pand. 

2 Bereikbaarheid per auto: 
ook aspecten met betrekking tot parkeren. 

3 Bereikbaarheid per openbaar vervoer: 
Zaken die te maken hebben met sociale bewogenheid: de entree moet toegankelijk zijn voor gehandicapten, 
de verkeersveiligheid moet hoog zijn en het woon-werkverkeer moet geminimaliseerd warden. 

4 Imago omgeving: 
De naamsbekendheid en het aanzien van de omgeving. Dus aspecten als een overzichtelijke en goed verlichte 
omgeving, weinig leegstand, de aanwezigheid van bekende bouwwerken en toonaangevende bedrijven. 
Tevens geeft men, uit prestigieuze overwegingen, de voorkeur aan een kengetal met drie cijfers. 

5 Herkenbaarheid pand: 
Het pand als visitekaartje. Het moet een representatieve functie vervullen, een naam hebben en van veraf te 
zien zijn . Ook de gevel moet de aandacht trekken. Bovendien moet de entree makkelijk te vinden zijn. 

6 Uiterlijk vertoon: 
Men wil het liefst een ruime en luxueuze entree, die bijvoorbeeld wordt aangekleed met modeme kunst. Aan 

de buitenkant mag gezien warden dat het goed gaat met de organisatie. 
7 Uitzicht en groen: 

Een ruim uitzicht wordt op prijs gesteld, waarbij men bij voorkeur uitkijkt op een groene omgeving. 

8 Historisch en statig karakter: 
Het gaat niet alleen om het pand zelf, maar ook om de aanwezigheid van historische panden in de omgeving. 

9 Materiaal- en vormgebruik: 
Deze factor heeft betrekking op de toepassing van moderne, eigentijdse materialen, zowel aan de binnen- als 

buitenzijde. Het blijkt dater geen specifieke voorkeuren bestaan voor vormen (rond, glad , strak), materialen en 

kleuren. 

55 



Conclusie: doorsnede van de resultaten 

I. 
2. 
3. 
4. 
S. 

I 6. 
I 7. 
. 8. 
! 9. 
i 10. 
I 11 . 

Berelkbaarheid per auto 
Parkeermogelijkheden 
Ber·eikbaarheid met het openbaar vervoer 
Representativiteit orngeving 
Imago omgeving 
Re.presentativiteit pand, m. n. gevel en entree 
Beveitiging pand 
lnde!ingsflexibiliteit 
Herkenbaarheid pand, identiteit 
Aard/type pand 
Werkomgeving (daglicht en bediening binnen milieu) 

Punten die de huisvestingsbeslissing be'fnvloeden 

De factoren die een belangrijke rol spelen bij de 
keuze van de huisvesting vormen het kader waar

binnen de vraagprofielen worden opgesteld. Be
slissingen omtrent kernzaken als aan- en verkoop, 

ontwikkeling, onderhoud en renovatie kunnen 
genomen worden op basis van kenmerken als 

locatietype, grootte, gebouwtype, representativi-
1 teit pand;locatie et cetera in relatie tot de (aanpas

baarheid aan de) vraag die verwacht wordt en de 
te verwachten kosten van eventuele aanpassingen 

van panden aan de vraag. De vraagprofielen hoe
ven dan ook niet veel gedetailleerder te zijn dan 

essentiele kenmerken. Van alle beschreven aspec
ten is een doorsnede te geven van de factoren die gemiddeld genomen een belangrijke rol spelen bij de huisves
tingsbeslissing. In deze fase draait het om het koppelen van de kwantitatieve vraag aan kwaliteit. De factor 'eigen 

domssituatie' valt daardoor buiten de beschouwing. Oat geldt ook voor het feit dat het aanbod van een pand of 
een locatie op het juiste moment komt. De nabijheid van uitbreidingsmogelijkheden wordt ook regelmatig 

genoemd. Wanneer dit punt bekeken wordt in relatie tot het huren van kantoorruimte, waar het in dit onderzoek 

om draait, is het zo dat over het algemeen bij het bepalen van de vierkante meters rekening wordt gehouden met 

groeimogelijkheden. Uitbreiding zal bij het huren van kantoorruimte niet aan de orde zijn, afgezien van uitzonde

ringssituaties. Door aanbieders is geschat dat dit minder dan 5% van de totale vraag naar kantoorruimte betreft. 

Het historische en statige karakter en materiaal- en vormgebruik zijn samen te voegen onder het punt 'aard/type 

pand'. De lijst met belangrijke punten die overblijft staat in bovenstaande figuur, in willekeurige volgorde. De 

definities van de bereikbaarheid per auto, met het openbaar vervoer en de parkeermogelijkheden zijn eenduidig. 

Het imago van de omgeving is het type omgeving, het beeld wat men heeft van de omgeving. De representativiteit 

echter is het 'voorkomen', de uitstraling van de locatie. De representativiteit van het pand is de uitstraling van met 

name de entree en de gevel. De beveiliging heeft te maken met de ongewenste toegankelijkheid van gebouw en 

systemen. Onder de ftexibiliteit van het gebouw wordt de functionaliteit qua afmetingen en indelingsmogelijkheden 

verstaan. De herkenbaarheid van het pand en de identiteit geven de mate waarin de organisatie die in het pand 

gevestigd is, herkenbaar en met het pand te identificeren is. Onder de werkomgeving valt de daglichttoetreding en 
de be'i'nvloedbaarheid van het binnen milieu. Het is voor organisaties steeds verschillend welke punten van welk 

kwaliteitsniveau als randvoorwaarden worden gesteld, afhankelijk van de organisatiekenmerken. 

■ 9.2 Segmentatie van kantoorgebruikers: bestaande typologieen 
Er zijn in het verleden al diverse onderzoeken gedaan naar segmenten in de markt voor kantoorruimte. In het 

rapport van Stedelijke Netwerken warden dan ook verschillende indelingsvarianten van gebruikers genoemd. Er is 

er echter maar een die is afgestemd op de vastgoedmarkt, namelijk een van Zadelhoff Makelaars ( 1988), gebaseerd 

op branches. De dienstverlenende sectoren vertonen een gedifferentieerd beeld met betrekking tot de vraag. De 

indeling op basis van branches is dus niet toereikend. Uit het onderzoek van Stedelijke Netwerken blijkt voorts dat 

de verschillen in locatievoorkeuren tussen de door Zadelhoff onderscheiden groepen niet groot zijn. Waarschijnlijk, 

zo stelt men, wordt dit veroorzaakt doordat de typering van de kantoororganisaties en de panden te globaal is. 

Het bureau Berenschot Fundatie62 heeft onderzoek verricht naar het kantoor in de toekomst met betrekking tot 

organisatie, informatietechnologie en huisvesting. In het rapport worden de resultaten van een onderzoek naar het 

kantoor in de toekomst beschreven. 

Tijdens het onderzoek bleek het noodzakelijk een typologie voor kantoren te ontwerpen. Elk type vertegenwoor
digt een kantoormodel met zijn kenmerken en karakteristieken, afhankelijk van de organisaties die er gebruik van 

maken en die er uiteraard hun eigen specifieke eisen aan stellen. Men heeft zich beperkt tot de vraag welke 

ontwikkelingen in kantoororganisaties momenteel gaande zijn en hoe die zullen uitwerken op de huisvestingssitua

tie. De betreffende ontwikkelingen doen zich vooral voor op het gebied van organisatie, informatietechnologie, 

gebouwbeheer en werkomgeving. Dit drietal belichaamt de aspecten die voor veranderingen vatbaar zijn. 

Om een model te kunnen opstellen is gezocht naar een passende typologie van kantoororganisaties. Als criterium 

voor het onderscheid tussen de categorieen is het type kantoorarbeid gehanteerd dat in de kantoren wordt 

verricht. 
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Daarbij zijn de navolgende kenmerken in aanmerking genomen: 
• de aard van het primaire proces 
• de aard van de kantoorarbeid (routinematig of creatief) 
• het karakter van de uit te voeren activiteiten (ontvangen van gegevens bv.) 
• het scholingsniveau van de arbeid. 

Aan de hand van deze dimensies is men gekomen tot een indeling in vijfbasistypen van kantoororganisaties: 
I Het administratiekantoor: 

Waar routinematig grote hoeveelheden gestandaardiseerde informatie verwerkt moet warden, meestal via 
formulieren. Het invoeren, verwerken en controleren van gegevens vormen de voornaamste activiteiten. De 
gemiddelde scholing van de medewerkers ligt op Mavo-niveau. 

2 De beleids- en handelsorganisatie: 
Deze kenmerkt zich door het vervaardigen van complexe, unieke produkten zoals beleidsnota's, strategische 
concepten en handelsovereenkomsten. Het dominante arbeidsstype is creatief-administratief. Bedenken en 
communiceren vormen de belangrijkste activiteiten. Het gemiddelde scholingsniveau is HBO of academisch. 

3 De balie-organisatie: 
Kenmerkt zich door het (meestal kortstondig) te woord staan van grate aantallen klanten. De loketfunktie is 
hiermee het dominante arbeidstype. Communiceren is de belangrijkste activiteit. Het niveau van de scholing ligt 
gemiddeld op dat van Havo/Mavo. 

4 Het servicebureau: 
In de service-organisatie is er sprake van een intensieve, unieke dienstverlening aan individuele klanten. Het 
dominante arbeidstype is de klantontvangst en communiceren. Het scholingsniveau is HBO of academisch. 

5 De innovatieorganisatie: 
Binnen deze groep warden hoogwaardige nieuwe produkten ontwikkeld. Het dominante arbeidstype is creatief 
van aard. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het bedenken van en communiceren over unieke pradukten 
of diensten. 

Gebleken is dat elke organisatie is samengesteld uit een mix van de vijf basistypen. Niettemin biedt de globale 
indeling in categorieen, gecombineerd met de te verwachten trends per basistype, volgens Berenschot Fundatie, 
een instrument om uitspraken te doen over de gevolgen van gewenste dan wel te verwachten ontwikkelingen op 
de drie eerder genoemde gebieden. 

In het onderzoek naar de ral van rationele en irrationele factoren bij de keuze van kantoorpanden heeft men, zoals 
eerder vermeld, getracht de kantoorgebruikers te 'rubriceren' in 'bedrijfspersoonlijkheden'. Op grand van de 
eerder vastgestelde negen factoren is het mogelijk vijf groepen van gebruikers te onderscheiden, die een gelijk 
antwoordpatroon te zien geven. Ze hebben een zelfde voorkeur ten aanzien van kantoorpanden, waarbij voor 
sommige groepen gebruikers de zachte, emotionele belevingsfactoren belangrijker zijn dan de harde functionele 
factoren. Per groep is voor de negen factoren de afNijking ten apzichte van het gemiddelde gegeven. 

De groepen zijn achtereenvolgens: 
• de 'stationairen' 

Dit zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor lokaties nabij knooppunten van openbaar vervoer. Zij 
willen het woon-werkverkeer per auto zoveel mogelijk beperken. Verder wordt een relatief grate waarde 
gehecht aan goede arbeidsomstandigheden. Oak wordt gekeken naar de tlexibiliteit van het pand en de 
toegankelijkheid van de entree. Meer representatieve aspecten zoals imago en herkenbaarheid spelen voor de 
stationairen slechts een geringe rol. Tot deze groep kunnen vooral non-profit organisaties en overheidsinstel
lingen gerekend warden. 

• de 'visualisten' 
Deze graep hecht veel belang aan aspecten die samenhangen met de gekozen vormgeving. Van het kantoor
pand moet een duidelijke attentiewaarde uitgaan. Het gebouw moet van veraf te zien zijn en de naam van het 
bedrijf moet groat tegen de gevel vermeld warden . De bereikbaarheid dient goed te zijn. Men is bereid 
hiervaar een relatief hage huur te betalen. Het betreft vaoral commerciele arganisaties (zakelijke dienstverle
ning, bank- en verzekeringswezen) en bedrijven in de bouwnijverheid. 
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• de 'modalisten' 
Modalisten hebben geen expliciete voorkeur. Z ij willen een doorsnee gebouw met standaard faciliteiten. Bij de 
keuze van een kantoorpand wordt wel gelet op de bereikbaarheid per auto, waarbij tevens de parkeergelegen
heid van belang is. Het pand en de locatie hoeven geen representatieve functie te hebben en de nabijheid van 
openbaar vervoer is evenmin een noodzakelijke voorwaarde. De huurprijs moet zo laag mogelijk zijn. In deze 
groep vallen voornamelijk bedrijven waarvoor de kernactiviteit niet-kantoor houdend is, zoals handel en 
industrie. 

• de 'classicisten' 
Deze groep ziet zichzelf het liefst gehuisvest in een historische en statige omgeving en kiest dus voor een 
traditioneel pand. In de praktijk zal het hier veelal gaan om binnen stedelijke lokaties. De geringe bereikbaarheid 
en parkeermogelijkheden neemt men voor lief. In deze groep vallen vooral juristen, notarissen, accountants, 
makelaars en ambassades. 

• de 'ambulanten' 
Bereikbaarheid is de belangrijkste vestigingsplaatseis. Een centrale Jigging ten opzichte van relaties en een 
snelweg zijn belangrijk. Ambulanten verlenen hun diensten overwegend buiten de deur, en het kantoor vormt 
daarbij slechts een uitvalsbasis. Aan de representativiteit van het kantoor hechten zij daarom minder waarde. 
Het gaat hierbij om bedrijven in de zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen. Ze hebben 
overwegend minder dan 20 werknemers. 

Buiten deze typologieen zijn voorkeuren van branches gemeten met behulp van enquetes door het EIB, Twijnstra 
Gudde en Korteweg. De resultaten daarvan zijn reeds beschreven in een eerdere fase van het onderzoek. 

Conclusie bruikbaarheid bestaande typologieen 
Bij de genoemde typologieen zijn een aantal opmerkingen te plaatsen. Een eerste opmerking heeft betrekking op 
de typologie van Berenschot Fundatie. Men geeft zelf al aan dat in elke organisatie een mix van de vijf typen 
voorkomt. Er kan dus niet gesproken worden van doelgroepen. Wellicht dat bepaalde c:ombinaties wel eenduidig 
zijn. De tweede typologie lijkt bruikbaar. 
Uit bovenstaande verhaal zijn relaties tussen organisatiekenmerken en huisvestingskenmerken te halen. Het zijn de 
organisatiekenmerken die de oorzaak zijn van bepaalde eisen ten aanzien van de huisvesting. 
Het is niet uitgesloten dat de typologie van de RGD e.a. in deze samenstelling of.Mel verder gedetailleerd toepas
baar zal blijken . Voordeel daarvan zou zijn de in eniger mate reeds verworven bekendheid. 

■ 9.3 besluitvormingsproces 
In een artikel in Vogon schrijft C. van der Meulen dat er veeleer sprake lijkt te zijn van een wisselwerking tussen 
harde, functionele factoren en zachte, belevingsfactoren op verschillende momenten in het besluitvormingstraject. 
Het eerste niveau omvat voornamelijk besluiten over meer harde factoren, vaak het vaststellen van de functionele 

eisen. Hoe meer het keuzeproces vordert hoe meer besluiten over zachte factoren genomen dienen te worden. 
De zachte factoren worden dan wel minder van belang gevonden, maar ze zijn wel onderscheidend als factor van 

verschil tussen bedrijven. De zachte factoren zijn eerder verantwoordelijk voor marktsegmentatie dan de harde 
factoren volgens van der Meulen. De locatie is, naar wordt veronderstelt, de belangrijkste factor. Daarover wordt 

eerst een standpunt bepaald , inclusief de belevingsfactoren van de locatie. 
lndien er een discrepantie wordt vastgesteld tussen de feitelijke en de gewenste situatie kan de kantoorgebruiker 
op drie manieren reageren: 
• besluiten niets te doen, aanvaarden lager satisfactieniveau 
• besluiten de bestaande accommodatie of de gestelde eisen aan te passen 
• besluiten een alternatieve vestigingsplaats te zoeken, hetzij voor de vestiging als geheel. danwel voor een dee! 

Wanneer tot verplaatsing wordt besloten zijn in het proces van de huisvestingskeuze een aantal fasen te onder
scheiden. Ten eerste de keuze ten aanzien van de vestigingsplaats. Vervolgens heeft men een voorkeur ten aanzien 
van een locatietype en een voorkeur voor een pandtype. Tegen de achtergrond van deze voorkeur wordt een 
definitieve huisvesting gekozen. De voorkeur voor een locatie- en een pandtype zal het uitgangspunt vormen voor 

Uit: 
organisatie kenmerken ____. 
organisatieornvang 

Voigt: 
locatie-/gebouwkenmerken 
grootte kantoorruimte 

kwaliteit 
kwantiteit 

het samenstellen van vraagpro

fielen. De factoren die een 
belangrijke rol spelen bij de 

keuze van de huisvesting vor
men het kader waarbinnen de 
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vraagprofielen warden opgesteld. Binnen de geselecteerde vraag genererende econamische activiteiten en 
grootteklassen warden groepen aangebracht die een overeenkomstige kwaliteit vragen, de zogenaamde doelgroe
pen in het marktsegment. Via de kwalitatieve aspecten wordt een koppeling gemaakt tussen de BIK-codering en de 
voor de vastgoedmarkt interessante groepen. 

■ 9.4 Koppeling resultaten data-analyse aan gewenste kwaliteit 
De Ren is een methode voar de beoordeling van de kwaliteit van vastgoed, aan de hand van een lijst van eenduidi
ge definities. Het prestatieniveau wat wordt geboden of gevraagd kan warden vastgelegd . Het inzicht dat kan 
warden verkregen kan varieren van globaal tot zeer gedetailleerd. De methode is geschikt voor bestaande en 

II Huisvestingskenmerken Ren-aspecten 

. Bereikbaarheid per auto 1.2.1 bereikbaarheid per auto 
- - ---·----- 1-

bereikbaarheid met het OV 

Parkeervoorzieningen 

fiexibiliteit pand 

representativiteit pand 

I .2.2 bereikbaarheid met het OV 

I .5 parkeren 

2. I. I verticale zone-indeling 
2. I .2 horizontaal bouwkundig 
2.1.3 herindeelbaarheid conform gevel 

stramien 
2. 1 .7 kantoorconcepten 

2.2 
2.3 

hoofdentree 
afwerking exterieur 

,, 

materiaal- en vormgebruik I 2. I verschijningsvorm gebouw i -__ ____ j 

herkenbaarheid/identiteit pand _j__ 2.2 _ identiteit 

imago/uitstraling omgeving . I . I type omgeving 
__ J _i_.2 standing omgeving 

representativiteit omgeving 

daglichttoetreding en bedie
ningsmogelijkh. binnen milieu 

beveiliging 

[ I . 3 afwerking terrein 

1 3.1.5.1 bedieningscomfort installaties & 
zonwering 

3.1.5.2 te openen ramen 
3. 1.2. I daglicht en uitzicht 

2.7 beveiliging 

nieuwe gebouwen. De gedetail
leerdheid vindt plaats van grof 
naar fijn. Hiervoor is een boom
structuur gehanteerd. De hoofd
aspecten warden verder onder
verdeeld. Alie sub-aspecten ken
nen een vijf-punts beoordelings
schaal van eenvoudig naar kwali 
tatief hoogwaardig. Wat 'goed' 
is, is afhankelijk van de gebruiker. 
Een beeld van de geschiktheid 
van huisvesting voor een speci
fieke arganisatie ontstaat door 
aangeboden prestaties af te zet
ten tegen de door de gebruiker 
gevraagde prestaties. Deze con
frontatie van vraag en aanbod is 
van belang in de oordeelsvor
ming over de prijs-prestatie ver
houding. In dit onderzoek wordt 
de Ren gebruikt om de gevraag
de kwaliteit per doelgroep te 
omschrijven. Het is oak mogelijk 
een weging toe te kennen aan 
de diverse factoren. De gevraag-
de kwaliteit van de belangrijkste 

Figuur d huisvestingsfactoren kunnen ge

meten warden aan de hand van de aspecten uit de Ren die daarbij aansluiten. In figuur d is aangegeven welke Ren 
aspecten bij welke factaren behoren. Het vaststellen van de gevraagde prestaties per groep dient in overleg met 
gebruikers te gebeuren. 
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■ 1 0■ INTERVIEWS MET GEBRUIKERS 

■ lnleiding 
Met behulp van de dataset (zie bijlagen) zijn de kansrijke sectoren geselecteerd (zie hoofdstuk 8). Meer inzicht in 
toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen per kansrijke sector is te krijgen, via interviews met kantoorgebrui
kers uit de geselecteerde sectoren. Verder is via interviews de gewenste kwaliteit ten aanzien van de huisvesting te 
achterhalen. Gekozen is voor de graep kantoorgebruikers die het meest kansrijk is, om te toetsen of de gewenste 
kwaliteit binnen een economische activiteit homogeen is en wat kwaliteitseisen bepalende factoren zijn indien er 
verschillen in kwaliteit warden aangetraffen. Voor de interviewvragen wordt verwezen naar de bijlagen. 

■ 1 o. 1 Opbouw interview 
Het interview bestaat uit: 
I Afspraakgegevens: 

Er wordt gevraagd naar het bruto vloeroppervlak dat men momenteel huurt en er wordt geverifieerd of de 
economische activiteit, waarander het bedrijf geschaard is, klopt. 

2 Organisatiekenmerken: 
Hierin wordt gevraagd naar de aard van de klanten (zakelijk, particulier, sectoren, vestigingsplaats) en de duur, 
intensiteit en frequentie van de klantbezoeken. Een ander punt dat aan de orde komt is de aard van de arbeid 
en de personele samenstelling (aantal werknemers, aandeel ambulanten, aandeel administratief personeel, 
aandeel hoger opgeleiden en leidinggevenden). 

3 Te verwachten ontwikkelingen: 
Dit deel is te splitsen in ontwikkelingen omtrent de eigen organisatie en ontwikkelingen omtrent de sector 
(economische activiteit). Gevraagd wordt naar verhuisplannen en -redenen, ontwikkelingen omtrent de 
organisatiestructuur (trends), ontwikkelingen ten aanzien van de vraag naar door de sector geboden diensten, 
het te verwachten omzetverloop, de omvang van de sector en redenen voor groei/krimp. De aangegeven 
ontwikkelingen zijn in relatie tot de gevolgen voor de vraag naar kantoorruimte besproken. 

4 Huisvestingskenmerken: 
Hierin wordt de gewenste kwaliteit bepaald ten aanzien van de omgeving, de locatie en het gebouw, met 
betrekking tot technische, functionele en belevingsaspecten. Hierbij wordt bij een aantal aspecten gebruik 
gemaakt van de Ren-Quick Scan (QS). De Ren-QS is niet voor alle punten, hoewel wel behandeld in de Ren, 
bruikbaar, doordat deze vooral gericht is op grate organisaties en grate gebouwen. Een groot deel van de 
benaderde bedrijven behoort echter tot het kleinere segment. 

■ 1 0.2 Verwerken van de interviewresultaten 
De resultaten zijn gescheiden in een beschrijvend deel, een organisatieprafiel en een vraagprofiel (zie bijlagen). In 
het beschrijvende deel worden de vestigingsplaats van klanten, de segmentatie van de sector, de personele 
samenstelling, de te verwachten ontwikkelingen en de argumenten voor de keuze voor de regio beschreven. 
Het organisatie- en het vraagprofiel zijn zo opgezet dat onderling vergelijken eenvoudig is. In de beschrijving van de 
resultaten komen een aantal punten aan de orde. Onder andere een evaluatie van de opzet van het interview, 
waarin onder andere wordt bekeken of de gewenste resultaten op tafel zijn gekomen. 
Bij het verwerken van de resultaten vindt allereerst vergelijking van de gewenste huisvestingskenmerken plaats. 
Vervolgens, indien er binnen de meest kansrijke economische activiteit, groepen te onderscheiden zijn op basis van 
verschillen, is er gekeken of er verbanden zijn te vinden tussen de eisen en de organisatiekenmerken en is er per 
groep een vraagprofiel opgesteld. 

■ 1 o.3 Conclusies lnhoud en opbouw Interviews 
10.31 De ge'interviewden 
De interviews zijn gehouden onder twee van de geselecteerde kansrijke economische activiteiten welke een groat 
marktaandeel hebben en een forse graei vertonen. Dit betreft ten eerste de organisatieadviesbureau's, ten tweede 
de software ontwikkelaars. Er zijn diverse bedrijven benaderd en per sector hebben tien bedrijven hun medewer
king verleend. 
In de software branche is in twee gevallen een combinatie van de activiteiten software en hardware (handel) 
aangetroffen. Beiden zijn gevestigd in een kantoor met magazijn. Daarnaast is, hoewel vooraf is gevraagd of het 
bedrijf tot de sector software ontwikkeling behoort, een bedrijf dat handelt in systemen, maar wel in een kantoor
pand is gevestigd, ge'i'nterviewd. Slechts in een bedrijf is gesproken met een medewerker. In alle andere gevallen is 
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het interview gehouden met de directeur of de office manager. 
Vier van de ge'i'nterviewde bedrijven is gevestigd op Ekkersrijt in Son , waarvan er een in het Science Park zit. Twee 
bedrijven zijn gevestigd in Veldhoven, een op het TUE-terrein, twee op industrieterrein De Hurk, een op 
Eindhoven Airport, een langs een uitvalsweg in Eindhoven en een in het Central Business District. Het betreft 
bedrijven van verschillende omvang. De spreiding loopt van 2 tot 54 werkzame personen. 

In de sector organisatie advies is een bedrijf getroffen, waar het accent ligt op werving en selectie en een bedrijf 
waar men voornamelijk trainingen geeft. Ook hier is vooraf ge'i'nformeerd of het bedrijf tot de sector organisatie 
ontwikkeling behoort. In het geval waar werving en selectie de hoofdactiviteit is, is dat niet het geval. De overige 
bedrijven zijn puur op organisatie advies gericht of kennen een combinatie van de activiteiten organisatie advies, 
training en/of werving en selectie. In een bedrijf is gesproken met de secretaresse, maar door de activiteiten die zij 
verricht binnen het bedrijf had zij voldoende inzicht in alle vragen. In alle andere gevallen is gesproken met de 
directeur. Door de geringe omvang van een aantal bedrijven speelt de persoonlijke voorkeur een grotere rol. 
De spreiding qua vestigingsplaats van de ge·interviewde bedrijven is gevarieerd. Vier bedrijven zijn gevestigd in 
Veldhoven, waarvan er twee op De Run zitten. Er is een bedrijf in Helmond ge'interviewd en een in Nuenen, 
welke is gevestigd in het bedrijvencentrum de Pinckart. De overige bedrijven zitten in Eindhoven, waarvan een in 
het Central Business District, een aan de rand van Eindhoven en twee in het centrum. Het betreft bedrijven in de 
grootteklasse van I tot 25 werkzame personen. 

10.32 De interviews 
De interviews namen circa 30-45 minuten in beslag. Over het algemeen waren de vragen goed te beantwoorden. 
Op de vragen of een gegeven antwoord voor alle bedrijven in de sector geldt, wist men vaak geen antwoord te 
geven, behalve als men dacht op dat punt af te wijken van gemiddeld. 
Verder is het niet mogelijk nauwkeurige cijfers te krijgen ten aanzien van het gehuurde bruto vloeroppervlak. Veel 
bedrijven hebben daar geen gegevens over bewaard. 
De Ren is voor sommige punten niet toe te passen, omdat deze gericht is op grate bedrijven. Hiermee v,.1as bij het 
opstellen van de interviewvragen reeds rekening gehouden. Er is een vraag waarop het antwoord vaak willekeurig 
gegeven is. Dit geldt voor het aangeven van de gewenste afstand tussen te openen ramen. In sommige gevallen 
had men daar nooit over nagedacht. De vragen met betrekking tot de locatie waren eenvoudiger te beantwoor
den. Over specifieke eisen ten aanzien van het pand (buiten hoe het eruit moet zien) had men veel minder 
nagedacht. 

Met behulp van de interviews is een duidelijk beeld verkregen van de gewenste kwaliteit en te verwachten 
ontwikkelingen in een sector, welke van invloed kunnen zijn op de vraag naar kantoorruimte. 
Doordat de adressen van de ge'i'nterviewde bedrijven uit de Gouden Gids gehaald zijn, zijn er, ondanks vooraf 
gevraagd is of het bedrijf tot de economische activiteit behoord waarvoor gebeld werd, een paar bedrijven 
getroffen die onder een andere economische activiteit vallen. Bij beide economische activiteiten gaat het om een 
bedrijf. Als adressen via de Kamer van Koophandel worden verkregen, is het alleen mogelijk dat er naast de 
hoofdactiviteit, waaronder men geregistreerd staat, sub-activiteiten plaatsvinden. Dit is het geval bij de bedrijven die 
naast software ontwikkeling, hardware verhandelen. 

De omvang van het aantal gehouden interviews is te beperkt om te kunnen concluderen of alle e.a. een eenduidig 
vraagprofiel kennen en er als dusdanig doelgroepen aan te koppelen zijn. 

■ 1 0.4 De software ontwikkeling 
De klanten 
Men kent alleen zakelijke klanten. Er komen over het algemeen niet veel klanten, gemiddeld ongeveer een klant 
per week. De klanten komen wel geregeld van ver, vandaar dat een goede en makkelijk te vinden locatie en pand 
meestal belangrijk zijn. Het onderhoud met de klanten is zeer intensief, gemiddeld duurt een overleg zo'n 2-3 uur. 
De klanten van de meeste bedrijven zijn gespreid over Nederland. In sommige gevallen rijkt de klantenkring tot 
elders in Europa. Er is slechts een bedrijfje dat alleen klanten kent in de regio Zuidoost Brabant. Veel kleine 
bedrijven, maar ook grote zijn gelieerd aan Philips of hebben Philips als klant. Orie van de ge·1nterviewde bedrijven 
hebben Philips als grote klant 
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Segmenten 
In de sector software ontwikkeling is sprake van een complexe segmentatie. Enerzijds zijn er grote bedrijven, 
waaronder bedrijven die een breed servicepakket aanbieden en specialistische bedrijven, anderzijds zijn er kleine 
bedrijven, vaak gespecialiseerd. Verder is een segmentatie naar doelgroep aan te brengen. Er is een groep die zich 
richt op de financiele dienstverlening, een groep die zich richt op de industrie en er zijn bedrijven die geen 
onderscheid maken. Een volgende onderscheid is te maken tussen pakketwerk (software pakketten) en maatwerk, 
waarbij het maatwerk veel innovatiever is en meer concentratie vereist. Pakketten kunnen verhandeld warden. 

Personele samenstelling 
Gemiddeld is ongeveer 50% van de werknemers bij de diverse bedrijven ambulant. Alie bedrijven hebben voor 
het ambulante personeel werkplekken gereserveerd . 
Het basistype arbeid is innovatief, creatief en uniek. lndien er hardware en handel bij betrokken zijn neigt men 
meer naar een keuze voor een combinatie van typeringen. Verder is het zo dat in het geval er pakketwerk wordt 
geleverd er meer sprake is van dienstverlening, hoewel er meestal oak produktontwikkeling plaatsvindt. Het is van 
belang dat men aan produktontwikkeling blijft doen om te overleven. Anders loopt men de kans door nieuwe 
bedrijven met nieuwe produkten uit de markt geconcurreerd te warden. 
Het gemiddelde scholingsniveau varieert van HBO tot Technische Universiteit. 
Diverse bedrijven hebben aangegeven dat het moeilijk is om personeel aan te trekken . 
Het aandeel management is in de meeste gevallen beperkt tot een groep van I tot 3 mensen, uitbreidend als het 
bedrijf grater wordt. In een geval is een organisatie getroffen, waar iedereen dezelfde verantwoordelijkheden kent. 

De regio 
De regio Eindhoven is de perfecte vestigingsplaats, doordat het een goede bereikbaarheid kent en er weinig files 
zijn . Verder zijn het technologische karakter van de regio, de aanwezige industrie en de aanwezigheid van de 
T echnische Universiteit aantrekkelijk. Oak het vliegveld, in verband met de klanten in andere landen, is belangrijk. 
In twee gevallen wordt het 040-nummer van Eindhoven als voordeel genoemd, omdat dat suggereert dat het 
bedrijf in de stad gevestigd is, en speelt dat een rol in de vestigingsplaatskeuze. 

Te verwachten ontwikkelingen 
Men is zeer positief gestemd over de toekomst en er is een bedrijf dat voor de komende jaren zelfs een omzet
groei van 30% per jaar verwacht. Ook het aantal werknemers zal in de meeste bedrijven sterk blijven groeien. Zo 
sterk dat een bedrijf bij zijn verhuizing geen rekening kon houden met groei voor een lange periode. Men 
verwacht binnen 4-5 jaar weer te moeten verhuizen. 
Deze groei heeft men te danken aan het feit dat veel bedrijven terugvallen op hun kernactiviteiten. Ten eerste is 
back to core business een trend, ten tweede wordt het ontwikkelen van software steeds moeilijker, waardoor het 
behouden van kennis binnenshuis steeds duurder en moeilijker wordt. Een ander punt is dat bedrijven steeds meer 
de mogelijkheden van software en wat software kan beteken voor de efficiency zien . Bovendien is aangegeven dat 
in het Oostblok pas wordt begonnen met software. De markt voor de informatietechnologie zal oak de komende 
jaren zeker sterke groei kennen. 
De markt voor detachering groeit door de voordelen van flexibele inzet van arbeid, lagere risico's en steeds 
specifieke en up to date kennis in huis kunnen halen. 
Het is opvallend dat de meeste software ontwikkelaars zich richten op een bepaalde sector en uiterst gespeciali
seerd zijn. Het is duidelijk dat men zich gesterkt zien door hun specialisme. Doordat geen enkel ander bureau 
dezelfde specifieke toepassing kan leveren, is de concurrentie vaak laag. 

■ 1 o.s De sector organlsatie advles 
De klanten 
Alie organisaties kennen zakelijke klanten. Het aantal klantbezoeken varieert van geen tot IO per week. Een 
gemiddeld bezoek van een klant duurt een tot twee uur. Naast de klanten ontvangen drie van de ge'interviewde 
bureau's die aan werving en selectie doen en/of mensen testen kandidaten. Er is slechts een bureau dat trainingen 

in het eigen pand geeft. De anderen geven trainingen bij de klant. De drie die aan werving en selectie doen, 
ontvangen per week tussen de IO en 20 kandidaten. 
Op een bedrijf na hebben de ge'i'nterviewde bedrijven klanten verspreid over heel Nederland. Vijf bedrijven richten 
zich op een brede markt en kennen geen specifieke doelgroep. Twee bedrijven noemen de zakelijke dienstverle
ning als doelgroep, twee de produktie/industrie. Verder wordt er door twee bedrijven een afbakening in grootte 
van de klant gemaakt. 
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Segmenten 
Zoals al is gebleken is er onderscheid te maken tussen organisatie advies bureau's die organisatie advies als enige 
activiteit kennen, de organisatie advies bureau's die er werving en selectie naast doen, de organisatie adviesbureau's 
die trainingen geven bij het advieswerk of training als hoofdactiviteit hebben en de organisatie adviesbureau's die al 
deze activiteiten kennen. Het hebben van een doelgroep is athankelijk van het produkt dat wordt geboden. De 
meeste bedrijven konden hun economische activiteit niet segmenteren en hebben geen bepaalde doelgroep. Een 
bedrijf heeft de sectoren automatisering, industrie, techniek en de financiele sector als segmenten genoemd. 
Verder is er onderscheid aan te brengen tussen organisatie adviesbureau's die zich richten op personele zaken en 
de organisatiestructuur en organisatie adviesbureau's die zich meer op het bedrijfskundige adviesvlak bewegen. 
Er zijn veel kleine adviesbureau's en veel eenmansbedrijven. Door de vergrijzing raken vaker ervaren mensen 
buiten het arbeidsproces die vervolgens voor zichzelf beginnen. 

Personele samenstelling 
Een groot deel van de werkzamen in de sector is ambulant. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf varieert dat 
van geheel ambulant, indien het kleine bedrijven betreft tot een-derde bij een groot bedrijf. Overal heeft men 
werkplekken gereserveerd. Alleen door het grootste ge·interviewde bedrijf (meer dan 50 werkzame personen) is 
aangegeven dat wisselwerkplekken een mogelijkheid zijn in de toekomst. Een ander bedrijf noemt advieswerk een 
individueel vak, waardoor contact op de zaak erg belangrijk is . 
De meesten geven als arbeidstypering dienstverlenend, uniek per klant aan. Enkelen noemen ook de typering 
innovatief in verband met de ontwikkeling van nieuwe produkten als trainingen op maat. Slechts een onderneming 
noemt de arbeidstypering handel en beleid, omdat men vaak als tussenpersoon tussen bedrijven dient. 
De helft van de bedrijven noemt HBO en de helft noemt Universitair als benodigd scholingsniveau. 

Er is slechts een organisatie die aangeeft dat managementtaken rouleren en er sprake is van een platte structuur. In 

de kleinere organisaties wordt alleen managementpersoneel getroffen, eventueel aangevuld door een secretaresse. 
De managementkern blijft klein bij de grotere bedrijven. 

De regio 
De meeste bedrijven geven aan hier gevestigd te zijn, vanwege de woonplaats van de eigenaar of oprichter. Een 
enkeling geeft aan dat het Westen vol zit met adviesbureau's. Een ander noemt Eindhoven een groeiregio en 
daarom interessant als vestigingsplaats. 

Te verwachten ontwikkelingen 
Nederland is een 'adviesland'. Bij een groeiende economie, neemt ook het advieswerk toe. 
Reorganisaties en in het verlengde daarvan privatisering zijn een trend die de organisatie adviesbureau's veel werk 
zullen blijven bezorgen. Daarnaast worden de eisen ten aanzien van produkten en diensten die door bedrijven 
geboden warden hoger. Men raakt in een proces van continue verbeteringen, waarbij regelmatig behoefte bestaat 
aan extern advies. Ook het middenbedrijf krijgt steeds meer behoefte aan ondersteuning. 
Flexibilisering van de arbeid is een trend. Er vinden meer banenwisselingen plaats door korte termijnwerk. Daar ligt 
groei voor de tak werving en selectie. 

Om de vaste kosten te drukken vindt steeds vaker ontstaffing plaats, wat betekent dat bedrijven hun staffuncties 
uitbesteden aan organisatie adviesbureau's. 

Een ontwikkeling die voor de vraag naar kantoorruimte gevolgen kan hebben is het afsluiten van korte huurcontrac

ten van bijvoorbeeld twee jaar. Kleine bedrijven, waar er in deze sector veel van zijn, willen flexibel zijn in verband 
met groei en om de risico's van een mogelijke opheffing te verkleinen. Een andere ontwikkeling die gevolgen kan 
hebben voor het ruimtegebruik is dat advieswerk meer 'begeleiden' wordt, wat vaak bij de klant gebeurt, waard
oor vast personeel meer in de sfeer van detachering komt. 
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■ 1 1 ■ DOELGROEPEN 

■ lnleiding 
Op basis van de interviewresultaten is bekeken of er binnen een economische activiteit verschillen in gewenste 
kwaliteit zijn aangetroffen en wat de mogelijkheden zijn groepen te vormen die ongeveer overeenkomstige 
kwaliteit vragen. Door de Ren-profielen zijn de resultaten eenduidig en vergelijkbaar. De groepen warden 
beschreven aan de hand van hun vraagprofiel en kenmerken. 

■ 1 1 . 1 Vraagprofiel software ontwikkelaar 
De huisvesting 
Over het vierkante metergebruik is geen uitspraak te doen, omdat zoals eerder gezegd, er geen exacte cijfers over 
het bruto vloeroppervlak verkregen zijn. Het aangegeven benodigde scholingsniveau is overal hetzelfde. Dit 
kenmerk kan daarom niet als verklarende variabele gebruikt worden bij verschillen in de vraag. 
Qua locatie blijkt dat alle bedrijven een bereikbaarheidsprofiel hebben zoals gewenst, namelijk een C-locatie, met 
parkeervoorzieningen voor eigen gebruik. Slechts drie bedrijven hebben aangegeven in een technologisch milieu te 
willen zitten en zitten momenteel zoals gewenst. Twee van de drie grote bedrijven hebben Philips als grote klant. 
Qua omvang verschillen de bedrijven . Twee zitten in de klasse tot 5 werkzame personen en een in de klasse tot 
20 werkzame personen. Het is niet zo dat de twee kleine bedrijven Philips als klant hebben. Verder zijn weinig tot 
geen gewenste locatiekenmerken genoemd. Slechts twee bedrijven hebben een voorkeur voor een bepaalde 
locatie. De ene voor industrieterrein Ekkersrijt, in verband met de bereikbaarheid voor de klanten die in de 
transportsector zitten. Dit is het enige bedrijf dater de voorkeur aan geeft bij de klant gevestigd te zijn. Het andere 
bedrijf kiest voor Eindhoven Airport in verband met de zakelijke activiteiten. Dit bedrijf valt qua omvang in de klasse 
IO tot 20 werkzamen. Over het algemeen speelt de zakelijke uitstraling vanaf deze grootteklasse een grotere rol. 
Drie bedrijven hebben voorkeur voor Eindhoven, een voor Son (Ekkersrijt) en de rest heeft geen voorkeur. Een 
van de drie kiest voor Eindhoven in verband met de nabijheid van het NS-station. Verder zijn geen organisatieken
merken aan te wijzen, die de voorkeur zouden kunnen verklaren, doordat deze afwijken van de andere software 
ontwikkelaren. 

De keuze voor een kantoorconcept varieert tussen een kamerkantoor en een groepskantoor eventueel aangevuld 
met enkele kamers voor management en administratie et cetera. Enkele bedrijven vinden een groepskantoor, door 
het innovatieve werkkarakter, waarbij overleg essentieel is, het ideale concept. Anderen geven de voorkeur aan 
kamers in verband de benodigde concentratie, de mogelijkheid om rustig te telefoneren et cetera. Er is geen 
oorzaak voor de verschillen aan te geven. De voorkeur lijkt meer afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de 
directeur. 

Standaard zijn voorzieningen als toiletten en een pantry. Negen van de tien bedrijven hebben aangegeven dat een 
spreek-/ vergaderruimte gewenst is. Bedrijven kleiner dan 5 werkzame personen zijn tevreden met een gezamen
lijke toilet, keuken en spreekkamer. De drie grotere bedrijven (unitgrootte vanaf 300 m2 

) hebben de voorkeur 
voor een zit- wachtgelegenheid, waarvan twee met receptie . Het niet nodig vinden van een receptie lijkt afhank
elijk van een persoonlijke voorkeur. Het wel willen van een receptie is in een geval bij een groot bedrijf (> 50 w.p.) 
en in het andere geval bij het bedrijf dat handelt in systemen. Hier kan het type bedrijf (de hoofdactiviteit) de 
aanleiding zijn, maar ook weer de omvang (28 w.p.). Een opslag is bij de grotere bedrijven ook gewenst. 
Alleen een enkele grate software ontwikkelaar (54 w .p.) en twee met hardware en een magazijn willen zelfstandig 
gehuisvest zijn. Een drietal kleinere willen bij voorkeur in een verzamelpand in verband met het kostenplaatje. De 
helft heeft dus geen voorkeur. 
Alie bedrijven willen parkeergelegenheden minimaal voor eigen gebruik (gehuurd bijvoorbeeld) hebben. Vijf 
bedrijven, waarvan twee bedrijven die ook handel in hardware doen, willen bij voorkeur parkeren op eigen 

terrein. 
De werkplek temperatuur is belangrijk, vaak is koeling een vereiste in verband met de hoge computerdichtheid. 
Koeling moet minimaal per unit te regelen zijn. Orie bedrijven die nu de koeling per werkplek kunnen bedienen, 
hebben aangegeven dat in het vervolg ook te willen. Er zijn geen organisatiekenmerken waarop een of meer van 
deze drie zich onderscheid(en). 
Verschillen in wensen ten aanzien van de beveiliging warden veroorzaakt door het wel of niet op de begane grond 
gehuisvest zijn. Op de begane grand is, indien er software ontwikkeling plaatsvindt, schilbeveiliging benodigd. Bij de 
ontwikkeling van software staan er veel kostbare apparatuur en bestanden in het pand. 
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Het vormen van een of meer groepen 
Allereerst zijn bedrijven op basis van hun kenmerken gesorteerd . Daaruit is een grate groep software ontwikke

laars , een tweetal software ontwikkelaars met handel in hardware en een systeemverkoper gekomen. Verschillen 
in de gewenste locatie typen sluiten bij deze sortering aan. Binnen de software ontwikkeling is gekeken of er op het 

eerste oog verschillen te ontdekken zijn. Daardoor is onderscheid in grootte gemaakt, 

ORGANISATIEKENMERKEN s.w.o. 

KLANTEN i BIJZONDERHEDEN 
- ·~ - ---·--- ---···--~-------- - ---- -- ----· - --·~ - ---------1 
, type i zakelijk ·-- _ i Pakketwerk is te verhande-
r--· --- ----- - 1 b d •·t ·- 1,~jj- -d .- k--- . r d , len, maar omdat produktont-
1 sector per e nJ verse I en , vaa gespec1a 1seer · wikkeling een must is, is 

[ vestigingsplaats meestal Nederland, soms verder weg toch arbeidstypering D pas-
--- - -+--- sender. 

I aantal bezoeken klanten 2 per week 
1------- ---· ··•· ··· - --- ----·--·-· - - ---

i aantal bezoeken anders 
f 
: duur bezoeken 2-3 uur 

PERSONELE SAMENSTELLING 

aandeel directie/ manage
ment 

aandeel ambulant 

meestal kleine kern 

de helft van het aantal werkzamen 

arbeidstypering . 0: creatief, innovatief 

g.emid. opl~iding;niv;;u- ==J HBO/ Universiteit (TU) 

Vraagprofiel 
Uit de interviews blijkt dat gewenste huisvestingskwaliteit binnen de economische activiteit software ontwikkeling 

homogeen is, met uitzondering van de afwijkingen ten gevolge van de grootte. Het vraagprofiel ziet er als volgt uit. 

Elk aspect is gewaardeerd met behulp van een objectieve meetmethode (de Real Estate Norm). Bij deze methode 

is aan elk aspect een vijf-puntsschaal toegekend . De kantoorgebruikers kunnen het niveau kiezen dat het beste bij 

de organisatie past. De met horizontale strepen gearceerde kolom geeft het standaard niveau weer. De met grijs 

gevulde vakjes geven aan dat dat het gekozen kwaliteitsniveau is. 
Met de hoofdletters A, B en C is aan te geven wat het belang van een aspect is bij de huisvestingskeuze. 

Geeft het standaard niveau weer ten aanzien van de kwaliteit, niveau 3 in de Ren 

Geeft het gewenste kwaliteitsniveau weer 

Geeft de mate van belangrijkheid aan . Een 'A' betekent zeer belangrijk, een 'B' redelijk belangrijk en 
aspecten gemarkeerd met een 'C' zijn onbelangrijk bij de huisvestingskeuze. 

Wat de gewenste kwaliteit per aspect, behorende bij het aangegeven gewenste niveau is, wordt omschreven in 
het programma van eisen. 

_J 
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---·-------~----~ 'i@!;;tM~ 
! kenmerken omgeving ! zakelijk 
' i maximale huur F 250,- per m2 

/ jaar excl. service en BTW 
- - -

, kantoorconcept : wisselend kamer of groepskantoor met kamer voor management 

LOCATlEPROFIEL 
f--·-- · .-·- ~. --- · - - - - .,. ·- - · ... - ·- ·-- _,_,~~. 

I A , bereikbaarheidsprofiel ! C: goed per auto, nabij snelweg I . - .. 1-- .- -····--- · ·- -- -·· ----- . -·-- -+··- ·-· -· .... 
1 A I parkeervoorzieningen I voldoende voor eigen gebruik, evt. gehuurd 

[ ~e-a,I Estat;~~r;,- ~~;~ T 1 I2 4 151 3 = ~~~dai~{_ ---
' 8 i type omgeving I kantorenpark 

----· _! _____ _ 

[ B standing (afwerking) omgeving ./ 

: B afwerking terrein 

! -·-· --- --

t- -----·- · 

PANDPROFIEL: 

~c-- I zelfstandigheid pand j geen voorkeur 

l A installatie I goede temperatuur, indien airco noodzakelijk geen te openen ramen 
L i 

B stramienmaat 

i B herindeelbaarheid 
L. .. 
, A beveiliging 
~ --~-

I A 
l-
1 A 

f s 
[ 

bedieningsmogelijkh. installatie 

te openen ramen 

entree 

B afwerking exterieur 

I -8 / afwerking interieur 
j---

i B : verschijningsvorm I 
1 

/ s · 1 herkenbaarh;id / identiteit --- ] - 1 
······ · ····-I..· ·-- ---·---·- · •- ·· ·---· ··- ·'-·--] 

afhankelijk van de installatie 
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PROGRAMMA VAN EISEN: 
Type omgeving: De omgeving moet een zakelijk karakter hebben. Het pand moet in een kantooromge

ving staan. Oat hoeft geen specifieke kantorenlocatie te zijn, maar dat heeft wel de 
voorkeur. 

Bereikbaarheidsprofiel: De locatie moet nabij de snelweg lig
gen. Bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer is niet zo belangrijk. i -] 

Parkeervoorzieningen: Er moeten voldoende parkeer-plaat- i :~ 
sen ter beschikking van het bedrijf i 
staan. Gezien de gewenste locatie is ' 

I . 

Standing omgeving: 

Afwerking terrein: 
Zelfstandigheid pand: 
lnstallatie: 

Stramienmaat: 

Herindeelbaarheid: 

Beveiliging: 

de meest logische optie parkeren op 
eigen terrein, maar als er openbaar en 
gratis voldoende in de omgeving is, 
hoeft dat geen probleem te zijn. L__ _ ____ _ 
Voorzien van enkele groenvoor- De omgeving 

zieningen en moderne architectuur. 
Voorzien van goed verzorgde groenvoorzieningen en verharding. 
Geen voorkeur, tenzij het een grote, danwel een kleine onderneming betreft. 
Men wenst een goede temperatuur op de werkplek. Vaak zal door de hoge 
concentratiegraad van warmte producerende apparaten koeling nodig zijn. Deze moet 
dan bij voorkeur per unit zijn in te stellen. 
Flexibiliteit is belangrijk, onder andere door de enorme groei die bedrijven in de sector 
kennen. De stramienmaat ligt daarom ergens tussen de 1800 en 1200 mm. 
Deze wordt niet belemmerd door obstakels als vaste wanden . Het pand is voorzien van 
een uitneembaar plafond. De installatie en de verlichting zijn zo aangelegd dat schuiven 
met wanden geen invloed heeft op de kwaliteit van de installatie en de verlichting op de 
werkplek. Daartoe is verlichting in een strook evenwijdig aan de gevel aan te brengen 
met op elke stramien een onderbreking door een metalen strook, loodrecht op de 
gevel, om wanden op aan te sluiten. 
Ventilatieroosters en verwarming zijn 
per stramien aangebracht. 
Bouwkundige schilbeveiliging zoals 
slagvast glas in bereikbare delen, deur-
en raamsignalering en dergelijke en 
een inbraakmeldinstallatie dienen 
minimaal aanwezig te zijn . Sams wenst 
men aangesloten te zijn op een 
electronische brandmeldcentrale. 

\ 

Bedien .mog.h. installatie: De ventilatie , de verlichting, de 
verwarming en de zonwering dienen 

Het type pand 

Te openen ramen: 

Entree: 

Afwerking exterieur: 
Afwerking interieur: 

Verschijningsvorm: 

Herkenbaarheid: 

per werkplek regelbaar te zijn . 
lndien er een airco aanwezig is dienen de ramen niet open te kunnen. Anders te openen 
ramen om de 3600 tot 2400 mm, afhankelijk van de stramienmaat. 
De entree dient goed zichtbaar te zijn vanaf de openbare weg en goed herkenbaar in de 
gevel van het gebouw. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de persoonlijke 
voorkeur is er een balie voor receptie aanwezig. In units van grotere bedrijven is een 
eigen zit-/wachtgelegenheid aanwezig. In een verzamelgebouw met veel kleine bedrijven 
( <5 w.p.) of een zelfstandig pand is deze aanwezig bij de entree. 
Voor de gevel geldt een standaard afwerking van metselwerk, sierbeton, aluminium. 
Een standaard interieurafwerking met spuit-/stucwerk, projecttapijt, eenvoudig tegelwerk 
in de toiletten, vivylwanden, een bandrasterplafond, et cetera. 
Variabele van een modernistische vliesgevel tot een compositie van materialen en 
bouwdelen . Zolang het materiaal en vormgebruik maar leidt tot een gebouw dat zich 
onderscheidt van anderen en toch een zakelijk, functioneel en modern karakter heeft. 
Voor kleine bedrijven ( < Sw.p.) geldt dat men hier weinig eisen aan stelt. Een bord met 
de bedrijfsnaam bij de entree is voldoende. Als bedrijven grater worden, gaat de 
herkenbaarheid van het pand meespelen. 
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Samenvattend 
De bereikbaarheid en de parkeergelegenheid zijn erg belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een kantorenpark soms 
bij voorkeur in de binnen stedelijke randzone. Van belang zijn verder de installatie (airco en elektra), het comfort 
van de werkplek, maar ook de beveiliging. 
Hoewel de voorkeur uitgaat naar een representatieve omgeving en een representatief, modern pand, is het belang 
hiervan minder dan de eerder genoemde functionele eisen. Een gebouw voor software ontwikkelaren is te 
omschrijven als een pand tussen kantoren, op een C-locatie met goede parkeervoorzieningen. Het pand moet 
voorzien zijn van een moderne installatie, inclusief koeling. Verder moet het pand flexibele indelingsmogelijkheden 
bieden. De entree en de herkenbaarheid/identiteit en de representativiteit van de omgeving en het terrein dienen 
van een kwaliteit te zijn die net iets boven standaard ligt. De vraag van de sector software ontwikkeling is te typeren 
als functioneel, comfortabel en zakelijk, goed te bereiken en onderscheidend. 

Een grotere software ontwikkelaar 
Bij software ontwikkelaren met meer dan 20 werkzame personen worden enkele afwijkingen gevonden. In die 
gevallen geeft men de voorkeur aan zelfstandig pand, en de indelingsflexibiliteit is van belangniveau A Het grate 
ge·1nterviewde software ontwikkelingsbedrijf (meer dan 50 werknemers) is de enige die belang A heeft toegekend 
aan de entree en de afwerking van ex- en interieur, maar dat kan toeval zijn. 

Een kleinere software ontwikkelaar 
De antwoorden op sommige vragen, gegeven door een klein startend bedrijfje, waarvan de eigenaar geen auto 
rijdt, wijken dusdanig af dat deze naar verwachting niet representatief zijn voor kleine software ontwikkelaars. 
De antwoorden op sommige vragen gegeven door een ander klein bedrijf, wijken af doordat men zelfstandig 
gevestigd is, zodat oak deze niet representatief zijn. 
Op basis van een combinatie van de antwoorden van deze twee kleine bedrijven is de conclusie te trekken dat: 
• kleine bedrijven door de omvang meestal aangewezen zijn op verzamelpanden met gemeenschappelijke 

voorzieningen 
• de stramienmaat en herindeelbaarheid een geringe rol spelen door de geringe omvang en aantal werkplekken. 

Beide kleine bedrijven hebben bereikbaarheidstype B opgegeven. In het ene geval omdat de eigenaar geen auto 
heeft, in het tweede geval vindt men de huidige locatie, welke een C-locatie is, goed met het openbaar vervoer te 
bereiken. 

Een combinatie software en handel in hardware 
Het bedrijf dat handelt in systemen (is economische activiteit 721 in plaats van 722) heeft aangegeven op een NS
locatie te willen zitten, omdat er door het personeel gebruik wordt gemaakt van de trein, ook als men naar klanten 
gaat. Op dit punt zijn de wensen naar verwachting niet representatief voor andere automatiseringsbedrijven. 
Verder hecht men meer belang aan de representativiteit (entree en afwerking ex- en interieur) van het pand . 
Gezien de commerciele aspecten die aan de hoofdactiviteit van deze tak verbonden zijn, lijkt dit wel representatief. 
Op de overige punten komen de wensen overeen met die van een gemiddelde software ontwikkelaar. 

Het beeld van de tak software ontwikkeling met handel in hardware is gebaseerd op twee interviews, maar de 
antwoorden vertonen veel overeenkomsten. 
Het vraagprofiel wijkt op bijna alle punten af van dat van een gemiddelde software ontwikkelaar. De 
overeenkomsten warden getroffen in de eisen ten aanzien van de bereikbaarheid, de indelingsflexibiliteit, de 
beveiliging en de verschijningsvorm, met het verschil dat er hier sprake is van een kantoor gekoppeld aan een 
magazijn. Op alle andere punten wijken de wensen af. Men wil parkeren op eigen terrein en gevestigd zijn op een 
industrieterrein. Aan de omgeving en het terrein worden iets lagere eisen gesteld. Het pand moet zelfstandig zijn 
en het belang van de installatie is minder groot, evenals het comfort van de werkplek. Er worden echter weer 
hogere eisen gesteld aan de entree en de afwerking van ex- en interieur en de herkenbaarheid/identiteit. 

Concluderend 
Van de nieuwe vestigingen vindt 94,5% en van de verplaatsingen 75% plaats in de groep tot 5 werkzame 
personen. De kleine units, qua afmeting flexibel afhankelijk van de bedrijfsgrootte, zonder zelfstandige 
voorzieningen, lijken dan ook 'een gat in de markt'. Het pand wat dergelijke units herbergt hoeft geen opvallend 
pand te zijn, maar als men een bredere groep van software ontwikkelaren wil aantrekken is dat wel een vereiste. 
Er is dus een afweging mogelijk tussen ten eerste een verzamelgebouw specifiek gericht op de kleinste software 
ontwikkelaren in de regio. De indelingsflexibiliteit is wel belangrijk, maar de grootte van de stramienmaat maakt dan 
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niet zo veel uit. Alie voorzieningen kunnen gezamenlijk zijn en er dient een telefonist/receptionist aanwezig te zijn . 
Afhankelijk van de grootte van het pand kan daar een zit-/wachtgelegenheid aan warden toegevoegd . Ten tweede 
kan gekozen warden voor een bedrijfsverzamelgebouw wat voor een grotere doelgroep geschikt is, waar de units 
zijn afgestemd op een minimale omvang van 6 werkzame personen, met eigen voorzieningen als toilet en pantry, 
spreek- en ontvangstruimte. Uitgaande van 6 werkplekken van 19 m2 (3,6 x 5,4) en een spreekruimte ten grootte 
van twee werkplekken, zal de omvang van de unit op ongeveer 160 m2 uitkomen. 
Het pand moet op een locatie liggen die goed vanaf de snelweg te bereiken is. Voor alle overige eisen wordt 
verwezen naar het programma van eisen. 
De huurprijs die men bereid is te betalen varieert van /210,- tot /250,- per m2 

/ jaar exclusief service en B1W en 
is gemiddeld /240,-. Gezien de vraaghuren van dit moment zoals in§ 7.10 beschreven, is dat zeer redelijk. 

■ 1 1 .2 Vraagproflel van de organlsatle advles bureau's 
De huisvesting 
Over de huurprijzen is weinig te zeggen, omdat bij te weinig bedrijven de (netto) huurprijs bekend is, of omdat de 
huisvesting in eigendom is. De enige uitschieters zijn de huurprijs voor een historisch pand en de huurprijs voor 
een centrumlocatie. Het aangegeven benodigde opleidingsniveau is in alle gevallen hetzelfde. Dit kenmerk kan 
daarom niet als verklarende variabele gebruikt warden bij verschillen in vraag. 
De huidige lokaties komen vrij goed overeen met de gewenste bereikbaarheidsprofielen (B), als 
interpretatieverschillen warden verwaarloosd. Het komt namelijk in twee gevallen voor dat men vindt dat de 
locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer terwijl het naar overheidsbegrippen een C-locatie betreft. In 
beide gevallen gaat de voorkeur uit naar een B-locatie. 

Slechts in twee gevallen heeft men een voorkeur voor een bepaalde locatie. In het ene voor het centrum van 
Eindhoven (persoonlijke voorkeur), in het andere voor Eindhoven Airport. In het laatste geval betreft het een 
grotere organisatie (> 20 w.p.) waar het zakelijke karakter van de omgeving een grotere rol gaat spelen. Een van 
de ge'i'nterviewde bedrijven heeft een voorkeur voor Helmond als vestigingsplaats, omdat in Eindhoven oak een 
vestiging zit. Verder zijn er twee die voorkeur hebben voor Eindhoven. Bij een bedrijf wordt die voorkeur 
veroorzaakt doordat men er nu zit, bij de ander omdat 'de grate stad' de voorkeur heeft. In een van beide gevallen 
komen er kandidaten. In het andere is buiten de persoonlijke voorkeur geen verklaring te vinden voor de keuze 
voor Eindhoven. De meerderheid heeft dus geen voorkeur voor een bepaalde plaats in de regio. 
Negen van de tien bedrijven willen in een zakelijke, kantoor omgeving zitten. Dat betekent dater andere kantoren 
in de omgeving moeten zitten. Het hoeft geen moderne kantorenlocatie te zijn. 
Een bedrijf heeft de voorkeur voor een groepskantoor (3-5 mensen per kamer) in verband met overleg. Het is 
een grate organisatie met ongeveer 25 werknemers. Het management heeft we! een zelfstandige kamer. De 
overige bedrijven vinden een kamerkantoor beter. Redenen die genoemd zijn, zijn het geconcentreerd kunnen 
werken, de ruimte hebben en ongestoord kunnen telefoneren. 

De meeste bedrijven hebben voorkeur voor een verzamelpand. Enkelen hebben geen voorkeur. Het grootste 
ge'i'nterviewde adviesbureau heeft voorkeur voor een zelfstandig pand. Met name in deze sector zijn er veel kleine 
bedrijven, zelfs veel eenmanszaken. Zij willen wel vaak kantoorruimte, omdat het bedrijf thuis runnen niet 
functioneel is. Voor de allerkleinste bedrijven (tot 5 werkzame personen) geldt dat voorzieningen als toiletten, 
pantry en spreekruimte centraal mogen zijn, naast centrale voorzieningen als kopieren, receptie/telefoniste, zit
/wachtgelegenheid (afhankelijk van het aantal bedrijven en de grootte van het verzamelgebouw), de schoonmaak 
en de beveiliging. 
Vanaf 5-7 werkzamen gaan de wensen richting een iets zelfstandigere unit. Dat wil zeggen eigen toiletten en een 
pantry. Vaak is de kopieerservice niet meer nodig, omdat men zelf een kopieerapparaat heeft staan. Ook de 
spreekruimte komt intern. Het belang van de receptioniste/telefoniste neemt af, omdat er in het eigen bedrijf altijd 
mensen aanwezig zijn. Pas als de bedrijven grater zijn (vanaf ongeveer IO werkzame personen) wordt een 
receptie en ontvangst in de eigen uniVpand aangegeven als wens. 
Bijna alle bedrijven willen parkeergelegenheid op eigen terrein of voor eigen gebruik gehuurd. Slechts twee 
bedrijven geven aan dat het geen probleem is als er van de openbare parkeerplaatsen gebruik moet warden 
gemaakt, als er maar gratis parkeren is. 
Voor alle bedrijven geldt dat de temperatuur op de werkplek goed moet zijn, hetzij van nature, hetzij via een 
koeling. Het werkplekc:omfort is in alle gevallen een belangrijk item. Het hoeft niet luxe te zijn, maar wel 
comfortabel en dan mag de temperatuur op de werkplek dus niet te hoog oplopen. 
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Het vormen van een of meer groepen 
Bij de organisatie advies bureau's moest er anders te werk worden gegaan, omdat er te veel verschillen in 
organisatiekenmerken gevonden zijn. Allereerst is een ordening gemaakt, naar hetgeen men belangrijk vindt. 
Daaruit komen drie groepen voort: 
I Organisatie advies bureau's waar veel kandidaten komen ( I 0-20 per week). Men stelt hoge eisen aan de 

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, de representativiteit van de locatie en het pand, de herkenbaarheid, 
het werkplekcomfort en de indelingsflexibiliteit. 

2 Organisatie advies bureau's waar zowel geen klanten als geen kandidaten komen. Men hecht veel belang aan 
het werkplekcomfort. 

3 Organisatie advies bureau's waar geen kandidaten en soms klanten (zo'n 2 per week) komen en ten aanzien 
van hun wensen tussen groep I en 2 in zitten. 

Vraagprofiel 
Groep 1 
De bereikbaarheid met de auto en met het openbaar vervoer moeten goed zijn en men wil parkeervoorzieningen 
bij voorkeur op het eigen terrein. Men wil een locatie in een zakelijke omgeving, wat betekent dat er kantoren 
aanwezig moeten zijn in de omgeving (binnen stedelijke randzone). De verzorging van de omgeving en het terrein 
is standaard met enkele groenvoorzieningenen en parkeren in het zicht. Het comfort van de werkplek moet 
voldoende zijn. Als een gebouw van nature geen goed klimaat heeft, is een betere installatie nodig. De verwarming 
en de verlichting moeten minimaal op de werkplek te bedienen zijn, eventuele ventilatie (kan een raam zijn als dat 
voldoet) en/of zonwering ook. De beveiliging is eenvoudig in de vorm van schilbeveiliging eventueel aangevuld 
door een inbraakmeldcentrale. De entree is goed zichtbaar vanaf de weg en goed herkenbaar in de gevel. Verder 
is er een balie met zit-/wachtgelegenheid aanwezig. De afvverking van zowel het ex- als het interieur is standaard, 
met eenvoudige materialen . 
De gewenste verschijningsvorm is modern, hoewel een bedrijf heeft aangegeven voorkeur te hebben voor een 
historisch pand. Belangrijk zijn de bereikbaarheid, de parkeervoorzieningen, de representativiteit van het pand, de 
omgeving en de locatie, maar ook het comfort van de werkplek. 
De vraag voor deze groep is te typeren als redelijk representatief, functioneel, comfortabel, zakelijk, goed te 
bereiken en onderscheidend. 

Groep 2 
De bereikbaarheid is niet zo belangrijk. Het bedrijf met minder dan 5 werkzame personen heeft aangegeven dat 
een verzamelpand is gewenst. Het grotere bedrijf heeft geen voorkeur. De installatie en het comfort van de 
werkplek zijn vooral belangrijk. De verschijningsvorm en de herkenbaarheid zijn onbelangrijk. Opvallend is dat 
beide bedrijven in deze groep hebben aangegeven dat de entree veel kwaliteit en voorzieningen moet bezitten, 
terwijl er geen klanten komen. Misschien is die keuze be'i'nvloed door de voorzieningen die men nu heeft. De 
vraag is te typeren als functioneel. 

Groep 3 
Het bereikbaarheidsprofiel varieert van B tot C. maar alien willen parkeervoorzieningen voor eigen gebruik. De 
representativiteit van het pand en de locatie zijn belangrijk, maar standaard kwaliteit (eenvoudige materialen en 
dergelijke) is voldoende. Een bedrijf geeft de voorkeur aan bereikbaarheidsprofiel A, maar dat is een persoonlijke 
voorkeur en is een uitzondering. De vraag is te typeren als redelijk tot goed te bereiken en redelijk representatief. 

Bij alle drie de groepen is op twee punten variatie te vinden: 
I verzamel-/zelfstandig pand. Er is niet direct een verband tussen oorzaak en gevolg te ontdekken. Wat 

meespeelt is de omvang van het bedrijf en het type pand dat men kiest. 
2 de verschijningsvorm. Dit is met name in het geval voor historische panden wordt gekozen afhankelijk van 

persoonlijke voorkeur en is dus niet met oorzaken te verklaren 
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Verder is op een aantal punten door alle groepen voor dezelfde kwaliteit gekozen, alleen het belang dat men eraan 

toekent is verschillend. Dat geldt voor: 

• type omgeving 
• standing (verzorging) omgeving 
• afwerking terrein 
• bedieningsmogelijkheden installatie: 

• te openen ramen 
• afvverking exterieur 
• afvverking interieur 

: zakelijk, kantoren in omgeving 
: 3, standaard 

: 3, standaard 
: 3-4, standaard tot iets boven standaard 
: 3-4, standaard tot iets boven standaard 

: 3, standaard 
: 3, standaard 

Variatie tussen de groepen is er ten aanzien van de rest van de factoren, waarbij steeds een van de drie groepen 

afvvijkt van de andere twee ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau. Deze afvvijkingen zijn echter beperkt. 

De conclusie luidt dat er binnen de economische activiteit organisatie advies bureau's geen homogene groepen te 
vormen zijn. Een oorzaak hiervoor kan de persoonlijke factor zijn, die een grotere rol lijkt te spelen binnen deze 

activiteit. T och is het mogelijk een vraagprofiel op te stellen wat alle organisatie advies bureau's aanspreekt, omdat 

de verschillen in gewenste kwaliteit per aspect beperkt zijn. 

kenmerken omgeving 

maximale huur 

I kantoorconcept 
I -

VRAAGPROFIEL 

ALGEMEEN: 

zakelijk 

voor klassieke panden /275,- en elders /200,

kamerkantoor 

I voorzieningen vergader-/ spreekruimte, kopieren, receptie met zit-wachtgelegenheid 
in verzamelpand en/of bij groot bedrijf 

LOCATlEPROFlEL: 

bereikbaarheidsprofiel 

l i parkeervoorzieningen 

/ Real Estate Norm, nivo: 

8-C: goed per auto en matig tot goed met het openbaar vervoer -= J mini;aal voor ei_~en ge~ruik van het bedrijf 

1 ! 2 4 i 5 · 3 = standaard 
,_ - i type omgeving 

standing (afwerking) omgeving i _ r ;fwerking terrein -·· j 

PANDPROFIEL: 
;------,-----------· - ---l-----1 zelfstandigheid pand wisselend 

· I installatie 1 goede temperatuur, airco 
I \ 
l I stramienmaat 

_ j_herindeelbaarheid 

· beveiliging I 
- i 

~--
bedieningsmogelijkh. installatie l 

l---
L_. 

te openen ramen 

entree 

afwerking exterieur 

afwerking interieur 

verschijningsvorm 

herkenbaarheid / identiteit 

I -----i---
1- -

t 
+ 

+ 
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PROGRAMMA VAN EISEN 
Type omgeving: 

Bereikbaarheid: 

Parkeervoorzieningen: 

Standing omgeving: 

Afwerking terrein: 

Zelfstandigheid pand : 
lnstallatie : 

S tramienmaat: 
Herindeelbaarheid: 

Beveiliging: 

Een zakelijke omgeving, tussen andere kantoren, hoeft geen kantorenpark te zijn, hoewel 
dit voor de grotere bedrijven (> 20 w.p.) wel aantrekkelijker is. 
Goed met de auto te bereiken, matig tot goed met het openbaar vervoer te bereiken . 
Vooral bedrijven waar kandidaten komen, vinden de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer wel belangrijk. Men heeft aangegeven de C-locaties in Eindhoven en zelfs in 
Veldhoven alien goed met het openbaar vervoer bereikbaar te vinden. Een B- en een C
locatie, die vanaf Eindhoven NS-station 
een goede busverbinding heeft, komen j 
dus in aanmerking. 
Moeten voldoende gratis openbaar of 
voor eigen gebruik aanwezig zijn. Oat 
kan zijn gehuurd door het bedrijf of op 
het eigen terrein. 
Een omgeving met beperkte 
groenvoorzieningen, doorsnee 
architectuur en parkeren in het zicht. 
Standaard met struiken en diverse soar 
ten verhardingen. 
Afhankelijk van grootte en activiteit 
Een goede werkplek temperatuur. 

De omgeving 

Luxe is niet nodig, maar als het pand van zichzelf geen prettig klimaat kent is keeling 
nodig. Er zijn geen bedrijven die een hoogwaardige installatie eisen. Simpele middelen 
zijn goed als ze voldoende resultaat hebben. 
Flexibiliteit is vrij belangrijk. De stramienmaat moet liggen tussen 1800 en 1200 mm. 
Deze wordt niet belemmerd door obstakels als vaste wanden. Het pand is voorzien van 
een uitneembaar plafond. De installatie en de verlichting zijn zo aangelegd dat schuiven 
met wanden geen invloed heeft op de kwaliteit van de installatie en de verlichting op de 
werkplek. Daartoe is verlichting in een strook evenwijdig aan de gevel aan te brengen 
met op elke stramien een onderbreking door een metalen strook, loodrecht op de 
gevel, om wanden op aan te sluiten. Ventilatieroosters en verwanning oak per stramien. 
Dit geldt niet voor bedrijven die voorkeur hebben voor een historisch pand. 
Bouwkundige schilbeveiliging zoals slagvast glas in bereikbare delen, deur- en 
raamsignalering en dergelijke en een inbraakmeldinstallatie dienen minimaal aanwezig te 
zijn. Sams wenst men aangesloten te zijn op een electronische brandmeldcentrale. 

Bedien .mog.h. installatie: Verwarming en verlichting moeten minimaal per werkplek te bedienen zijn. Sams wenst 

Te openen ramen: 

Entree: 

Afwerking exterieur: 
Afwerking interieur: 

Verschijningsvorm: 
Herkenbaarheid: 

men regelbare ventilatie (kan een te _ __ 

open en raam zijn), soms een re gel bare ~~~~~-~,lf~·§t ·~·d§;;;;:;,~·e:;;~~-~-~-·!§'Vim!!~··~· 

zonwering (kan luxaflex zijn). 
Op een onderlinge afstand van 5400 
mm tot 3600 mm. 
Deze dient goed zichtbaar te zijn vanaf 
de openbare weg en goed herkenbaar 
in de gevel. Als het een zelfstandig pand 
betreft of een verzamelgebouw met 
veel kleine bedrijven ( <5 w.p.) is een 
receptionist/telefonist en een zit-
/wachtgelegenheid nodig. In een - -- -- ---- ---

> 5 
Het type pand 

verzamelgebouw met bedrijven 
werkzame personen is dat niet nodig, tenzij er veel bedrijven in een pand gehuisvest zijn. 
Een standaard gevelafwerking met metselwerk, sierbeton, aluminium en dergelijke. 
Standaard interieurafwerking met spuit-/stucwerk, eenvoudig tegelwerk in de toiletten en 
eventueel in de entree, vinyl wanden, projecttapijt, een bandrasterplafond et cetera, 
Een modern pand, met eenvoudige materialen, soms een historisch pand. 
Een gebouw dat zich onderscheidt van andere gebouwen en waarin de gebruiker(s) niet 
herkenbaar is/zijn. Alleen de bedrijven waar kandidaten komen en de grotere 
ondememing, waar oak kandidaten komen wensen als bedrijf oak herkenbaar te zijn. 
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Concluderend 
Het profiel van een kantoorpand voor een gemiddeld organisatie advies bureau is een eenvoudig, standaard 
kantoorpand, eventueel voorzien van koeling als dat nodig is en wat extra aandacht voor de entree en via 
materiaal- en vormgebruik een eigen karakter hebbend. Het pand is eventueel in units te verdelen voor de 
kleinere organisaties waar er in deze sector veel van zijn. De minimale unitgrootte is klein, omdat er veel kleine 
zelfs veel eenmanszaken zijn die toch behoefte hebben aan kantoorruimte. Ook hier geldt dat units voor bedrijven 
< 5 werkzame personen geen zelfstandige voorzieningen behoeven, maar wel een receptionist/telefonist. 
Worden de units grater (vanaf ongeveer I 60 m2 

) dan is er een pantry een zelfstandige toilet vereist. Afhankelijk 
van de grootte van het verzamelgebouw en het aantal bedrijven is we! of geen receptie met wachtgelegenheid 
nodig. Om de panden ook als zelfstandig object aan een organisatie te kunnen verhuren en de omvang van de 
grotere organisatie advies bureau's beperkt is, is het verstandig het bij kleinschalige panden te houden. 

De meeste bedrijven die voor een verzamelpand kiezen, wensen centrale voorzieningen als receptie, een zit
wachtgelegenheid, een vergaderruimte, schoonmaak en bewaking. 
De gemiddelde vraag is te typeren als redelijk representatief, functioneel, comfortabel, zakelijk, goed te breiken en 
onderscheidend. 
Over de maximale en de gemiddelde huur die men bereid is te betalen is weinig te zeggen. Voor een kleine unit in 
een bedrijvencentrum is men bereid tot /300,- per vierkante meter te gaan exclusief service en BTW. Voor een 
historisch pand wil men gemiddeld zo'n f265,- betalen. De overige opgegeven huurprijzen zijn vrij laag, zo rond 
de f200,- per vierkante meter per jaar (zie § 7.10), maar gezien de kwaliteitseisen en het type pand dat daaraan 
voldoet moet voor die prijs te vinden zijn. 

■ 1 1 .3 Conclusies naar aanleidlng van de interviews 
Gebleken is dater bij beide economische activiteiten zo'n 90 % van de nieuwe vestigingen en ongeveer 75% van 
de verplaatsingen plaatsvindt in de klasse tot 5 werkzame personen . Eerder is gesteld dater twee mogelijkheden 
zijn, namelijk het richten op de groep kleine bedrijven uit een economische activiteit of ook op grotere gebruikers 
richten in verband met de resterende nieuwe vestigingen en verplaatsingen . Er is echter nog een mogelijkheid, die 
voor de markt voor de hand ligt. De vraag van de kleine software ontwikkelaren wijkt namelijk niet (veel) af van de 
vraag van de kleine organisatie adviesbureau's (met uitzondering van degenen die voor een historisch pand kiezen). 
De groep kleine bedrijven ( <5 w.p.) is, er vanuit gaande dat deze conclusie is door te trekken, als een aparte 
doelgroep aan te merken. Gezien het feit dat voor elke economische activiteit geldt dat het gros van de nieuwe 
vestigingen en verplaatsingen in de kleinste grootteklasse te vinden is, is dit in totaal een grate doelgroep. In§ 8.2 is 
beschreven dat het gaat om gemiddeld IO I nieuwe vestigingen en 76 verplaatsingen onder kansrijk geachte 
sectoren (is 72% van alle nieuwe vestigingen en verplaatsingen), met in totaal ongeveer 11770 m2 werkplekruimte. 

Onderscheidt is te vinden ten aanzien van de gewenste herkenbaarheid, de bereikbaarheid, de verschijningsvorm, 
we! of geen zelfstandig pand, de beveiliging, de flexibiliteit, wel of geen receptie, wel of geen zelfstandige voorzie
ningen, het type locatie, de afwerking van het ex- en het interieur en de bedieningsmogelijkheden van de installatie 
( ook afhankelijk van het type pand). 

Verschillen in wensen ten aanzien van een aantal factoren is op te vangen via de flexibiliteit van het gebouw. Het 
afstemmen van de unitgrootte op diverse grootteklassen, is een volgende optie. In omvang, voorzieningen en qua 
indeelbaarheid zijn verschillen ten aanzien van factoren als flexibiliteit, receptie, pantry en sanitair op te vangen. 
Door units te creeren voor 15-20 werkplekken met twee toileteenheden en een pantry, welke flexibel indeelbaar 
zijn, kunnen bedrijven uit de drie grootteklasse, waar de vraag ten gevolge van nieuwe vestigingen en verplaatsing
en zich in concentreert, gehuisvest worden. In dat geval hebben vier tot vijf kleine bedrijven( <5 w.p.) gezamenlijk 
twee toileteenheden (een dames- en een herentoilet), een pantry en een receptie. Twee bedrijven van gemiddeld 
7 werkzame personen hebben ieder een eigen toilet-eenheid en gezamenlijk een balie voor receptie. Omdat 
bedrijven in deze grootteklasse een eigen pantry wensen moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
een extra pantry te plaatsen. Een bedrijf van gemiddeld 15 werkzame personen heeft een dames- en een heren
toilet, een pantry en een receptie. 

Als de huisvesting vervolgens over voldoende parkeervoozieningen beschikt, een goed werkklimaat kent en goed 
met de auto en het openbaar te bereiken is (in Eindhoven geldt dat voor alle locaties, maar dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld Veldhoven De Run, Helmond nabij het station en verder alle locaties die vanaf Eindhoven station NS 
een goede busverbinding hebben), dan is onderscheidt aan te brengen op basis van we! of geen koeling, de 
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verschijningsvorm , het type locatie, de beveiliging, de afNerking van het ex- en het interieur en de bedieningsmo
gelijkheden van de installatie. Uiteindelijk zal dit neerkomen op het type gebouw, de leeftijd (of datum van een 
eventuele recente renovatie) en het type locatie. 

Voor beide economische activiteiten geldt dat de bedieningsmogelijkheden van de installatie (het werkplekcomfort) 
het belangrijkste zijn . Voor beiden geldt ook dat parkeervoorzieningen vrij belangrijk zijn. Organisatie adviesbu
reau's vinden het type omgeving (binnen stedelijke randzone) en de standing (verzorging) van de omgeving daarop 
volgend van belang. lets minder, maar toch door meer dan de helft van de organisaties adviesbureau's als belangrijk 
aangegeven, zijn het bereikbaarheidsprofiel , de entree en de afNerking van het ex- en het interieur. Voor software 
ontwikkelaren geldt dat het werkplekcomfort, de parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid samen met de 
beveiliging en de installatie de top van belangrijke aspecten vormen. 

Het feit dat zachte, belevingsfactoren door meer dan de helft van de bedrijven in de organisatieadvies sector als 
zeer belangrijk zijn aangegeven, duidt erop dat ze een belangrijke, vooraanstaande rol kunnen spelen in het 
besluitvormingsproces. Voor sommige bedrijven lijken deze factoren even belangrijk als functionele aspecten, maar 
bewezen is dat niet. 
Het is moeilijk te zeggen of dit invloed heeft op de verschillen in vraagprofielen, als gekeken wordt naar de 
uiteindelijke keuze. Zoals van der Meulen aangaf (zie § 9.3) volgen na besluiten over harde, functionele aspecten, 
besluiten over zachte, belevingsaspecten. De vraag is in hoeverre de uiteindelijke pandkeuzen van elkaar afNijken . 
Als voorbeeld kan de huidige huisvesting van de beide economische activiteiten dienen. De software ontwikkelaren 
zijn namelijk, hoewel de zachte factoren minder belangrijk worden bevonden, gehuisvest in veel luxere panden qua 
afNerking en materiaalgebruik, beter herkenbare panden en gelegen op betere, zichtlocaties. 
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■ 12■ SAMENVATTING, CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

■ lnleiding 
Het onderzoek is gericht op de verhuurmarkt van kantoorruimte. Er is sprake van een hoog leegstandspercentage 
in met name verouderde kantoorgebouwen. Daarnaast warden de kantoorgebruikers steeds mondiger. Men weet 
beter wat men wil voor welke prijs. De kantorenmarkt is dus een vragersmarkt, waarbij aanbieders genoodzaakt 
zijn produkten te bieden die bij die vraag aansluiten, maar vooral ook te anticiperen op veranderingen. 
In interviews met aanbieders van kantoorruimte komt daarnaast steeds het feit, dat men de vraag voornamelijk met 
'de natte vinger' inschat terug en dat men behoefte heeft aan inzicht in de vraag naar kantoorruimte. 
De doelstelling is gebaseerd op een marketing theorie waarbij Produkt-Markt Combinaties gevormd warden. Oat 
houdt in dat bepaalde produkten aansluiten bij de vraag van een bepaalde groep gebruikers, ofwel klanten. Een 
voor de hand liggend voorbeeld hiervan zijn de gezinswoningen voor gezinnen. 
Dit onderzoek is echter beperkt tot de marktvraag, op het formuleren van doelgroepen onder kantoorgebruikers 
Er is besloten de belangrijkste groepen kantoororganisaties te selecteren ofwel de kansrijk geachten voor aanbie
ders. Dit zijn de groepen kantoorgebruikers die naar verwachting een relatief grate vraag naar kantoorruimte zullen 
genereren. 

■ 12. 1 De methode op basis van data-analyse 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van databestanden van diverse instanties zoals het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel. Hierbij is gekeken hoe de cijfers die verzameld warden door deze 
instanties te interpreteren zijn, om marktinformatie ten aanzien van de vraag naar kantoorruimte uit af te leiden . 

.Aan de methode zijn een aantal voorwaarden gesteld: 

• 

• 

• 

De methode moet algemeen toepasbaar zijn en is daarom gebaseerd op materiaal dat voor elke regio 
te krijgen is . 
De methode moet betrouwbare resultaten boeken, daarorn is de methode gebaseerd op aannames die 
volgen uit andere onderzoeken. 1 

De methode moet bruikbaar zijn om verder onderzoek. bijvoorbeeld aanbod- of portefeuilleanalyse, JI 
aan te koppelen . , 

Allereerst zijn de belangrijkste vraagbepalende factoren vastgesteld aan de hand van literatuur. Uit een analyse van 
recente onderzoeken blijkt dat een groat deel van de vraag afkomstig is van verplaatsingen ten gevolge van groei. 
Andere belangrijke verhuisredenen zijn in- en externe reorganisatie en de prijs/kwaliteit verhouding van het 
aanbod. Of men ook daadwerkelijk gaat verhuizen is afhankelijk van deter beschikking staande financiele middelen. 
Een ander element van de vraag is het aantal nieuwe vestigingen. Oat kunnen zijn startende ondernemingen en , 
indien het om een regio gaat, in de regio trekkende (immigranten) vestigingen (Hst.3) . Met deze bevindingen is te 
komen tot de conclusie dat als kansrijk te bestempelen zijn economische activiteiten waar: 

• Een hoge of stijg.ende verplaats.ingsdynamiek wordt aangetroffen die zich naar v.e. rwachting zaJ continueren. I l .. ~ Een hoog of stijg=~d aantal nieuwe vestigingen wordt aangetroffen wat zich naar -~erwachting. zal continue~~ 

Omdat er sprake is van regionale markten , wanneer het de verhuurmarkt van kantoren betreft, heeft de regio 
Zuidoost-Brabant als case gediend bij het opzetten van de methode. De opzet is gemaakt op basis van standaard 

gepubliceerd datamateriaal van de gemeente, waarbij alle gegevens zijn beperkt tot de hoofdactiviteiten, ofwel het 
minst gedetailleerde niveau van de bedrijfsindeling. Er zijn echter diverse redenen te noemen om op een gedetail
leerder niveau te werken. Ten eerste om een selectie van zuiver kantoor houdende activiteiten te maken. 
Gebleken is dat binnen de hoofdactiviteiten, die op het eerste oog kantoor houdend zijn , een groot deel niet
kantoorgebruikers te vinden is. Ten tweede is de verwachting dat economische activiteiten binnen een hoofdactivi
teit verschillende vraagprofielen zullen hebben. Ten slotte zullen binnen een hoofdactiviteit naar alle waarschijnlijk
heid grate verschillen in ontwikkelingen waar te nemen zijn, tussen sub-activiteiten, ten aanzien van op de vraag 
van invloed zijnde factoren als werkgelegenheid , omzetverloop et cetera. 
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Om de kansrijken te selecteren moeten een aantal stappen genomen worden. Allereerst moet een regio-analyse 
worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in belangrijke kenmerken voor de kantorenmarkt als het vestigingsmilieu, 
de concurrentiepositie, het aanbod et cetera (Hst.7). Met name te verwachten afwijkingen in de situatie zijn van 
belang, omdat deze invloed op het verloop van de vraag kunnen hebben. 
Er moet een overzicht gemaakt worden per economische activiteit van het aantal werkzame personen, aantal 
vestigingen, het marktaandeel , het aantal nieuwe vestigingen (oprichtingen en immigranten), verplaatsingen en 
opheffingen (inclusief emigranten), verdeeld naar grootteklasse. Ook de groei en aandelen in de groei, in de 
verplaatsingsdynamiek en in het aantal nieuwe vestigingen moet in kaart worden gebracht. 

Het selecteren van de economische activiteiten waar een hoge verplaatsingsdynamiek of een hoog aantal vestiging
en heeft plaats gevonden is op basis van de cijfers die verzameld worden geen probleem. Het dilemma is de 
selectie van de economische activiteiten waar een continuering van de aantallen waarschijnlijk is . lndicaties daarvoor 
zijn verwachtingen ten aanzien van de economische groei, de werkgelegenheid en de conclusies van de regio
analyse. Ook de ontwikkelingen ten aanzien van vraagbepalende factoren zijn maatgevend. 
Op basis van het beeld dat de ontwikkelingen ten aanzien van vraagbepalende factoren moeten vertonen is de 
definitie van kansrijke economische activiteiten aan te scherpen . 

Kansrijke economische activiteiten zijn die activiteiten die een groei van het aantal vestigingen en/of een groei 
van het aantal werkzame personen, een hoge of stJjgende verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend 
aantal nieuwe vestigingen vertonen. Daarnaast rnoeten de activiteiten een behoorlijk aandeel in de groei, de 
verplaatsingsdynamiek en/of het aantal nieuwe vestigingen hebben gekend. 

Naast de selectie van de kansrijken voor aanbieders is bovendien een inschatting te maken van de omvang van de 
vraag in vierkante meters. Het is namelijk bekend in welke grootteklassen de nieuwe en verplaatste vestigingen 
hebben plaatsgevonden. 
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Er is nu een beeld verkregen in welke economische activiteiten en in welke grootteklassen de verplaatsingsdyna
miek en de nieuwe vestigingen te verwachten zijn . 
Het is echter ook van belang inzicht te hebben in de gewenste kwaliteit en te weten of alle economische activitei
ten een eenduidig vraagprofiel kennen. Daarom is een literatuurstudie gedaan naar factoren die gemiddeld 
genomen van belang zijn bij de huisvestingskeuze. Er is vervolgens een interview opgesteld op basis van de 
belangrijkste huisvestingsfactoren. Daarbij heeft de Ren-QS (voluit: Real Estate Norm) als onderlegger gediend. 
De Ren is een eenduidige meet methode voor het meten van de gewenste kwaliteit, doordat aan elk huisvestings
aspect een vijf-punts waarderingsschaal is toegekend. Bedrijven kunnen het kwaliteitsniveau kiezen dat het beste bij 
de organisatie past. 
Er zijn met kantoorgebruikers uit twee kansrijken interviews gehouden, namelijk de economische activiteit software 
ontwikkeling en de organisatie adviesbureau's. Per economische activiteit zijn IO bedrijven bereid gevonden hun 
medewerking te verlenen. 
Per bedrijf is een organisatie- en een vraagprofiel opgesteld. Deze zijn, mede door toepassing van de Real Estate 
Norm (Ren) gemakkelijk te vergelijken. Er is gekeken of er binnen een economische activiteit grote verschillen 
voorkomen. 
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Daaruit blijkt dat bij de software ontwikkeling verschillen veroorzaakt warden door de omvang van het bedrijf. Bij 
de organisatieadviesbureau's zijn alleen verschillen te vinden in het belang dat men hecht aan de diverse keuzefac
toren. De gewenste kwaliteit is over het geheel genomen gelijk binnen de economische activiteiten. 
Er zijn bedrijven getroffen waar naast de hoofdactiviteit, waaronder men geregistreerd staat, sub-activiteiten 
plaatsvinden. Dit is het geval bij de bedrijven die naast software ontwikkeling, hardware verhandelen. In deze 
gevallen had het we! gevolgen voor de huisvesting; het kantoor was gecombineerd met een magazijn. 
De vragen waren goed te beantwoorden op een uitzondering na. Er is gevraagd naar de gewenste afstand tussen 
te openen ramen, in verband met de indelingsflexibiliteit, maar op die vraag is meestal willekeurig geantwoord. 
Daar hadden de meesten nooit over nagedacht. De vragen met betrekking tot de locatie waren eenvoudiger te 
beantwoorden. Over specifieke eisen ten aanzien van het pand (buiten hoe het eruit moet zien) had men veel 
minder nagedacht. 

lnhoudelijke resultaten data-analyse en interviews 
Gebleken is dater bij beide economische activiteiten zo'n 90 % van de nieuwe vestigingen en ongeveer 75% van 
de verplaatsingen plaatsvindt in de klasse tot 5 werkzame personen. 
Verder laten de interviewresultaten zien dat de vraag van de kleine software ontwikkelaren niet (veel) afwijkt van 
de vraag van de kleine organisatie adviesbureau's (met uitzondering van degenen die voor een historisch pand 
kiezen). De verwachting is dat dat geldt voor alle economische activiteiten. De groep kleine bedrijven ( <5 w.p.) is 
daarmee als een aparte doelgroep aan te merken. Een andere mogelijkheid om de markt te benaderen is het 
creeren van units voor 15-20 werkplekken. Daarin kunnen bedrijven uit de drie grootteklasse, waarin de vraag ten 
gevolge van nieuwe vestigingen en verplaatsingen zich concentreert, gehuisvest warden. Flexibiliteit is dan noodza
kelijk in verband met diverse indelingsmogelijkheden. De kwaliteit van een object dient afgestemd te warden op de 
vraag van een bepaalde groep. Er is dan onderscheid in de vraag aan te brengen op basis van bijvoorbeeld we! of 
geen koeling in een pand. Zo is voor software ontwikkelaren in verband met de hoge computerdichtheid wel 
koeling gewenst. Daarnaast is onderscheidt aan te brengen op basis van de verschijningsvorm (een modern of een 
klassiek pand bijvoorbeeld), het type locatie (een snelweg- of een stationlocatie bijvoorbeeld), de beveiliging, de 
afwerking van het ex- en het interieur (van luxe tot eenvoudig) en de bedieningsmogelijkheden van de installatie. 
Het kan zijn dat alleen de verwarming en de verlichting per werkplek regelbaar hoeven te zijn of dat bijvoorbeeld 
ook de keeling en de zonwering per werkplek regelbaar moeten zijn. 
Uiteindelijk zal dit neerkomen op het type gebouw, de leeftijd en het type locatie. 

■ 12.2 Conclusies 
Conclusie data-analyse 
Tijdens de selectie is gebleken dat de verschillen tussen economische activiteiten klein zijn door de grate gedetail
leerdheid. Daardoor is het noodzakelijk een hierarchie aan de diverse selectiecriteria toe te kennen. 
Selectie vindt plaats op basis van een hoge of stijgende verplaatsingsdynamiek en/of een hoog of stijgend aantal 
nieuwe vestigingen. Om zo veel mogelijk zekerheid te hebben over continuering van de situatie wordt op een 
aantal punten gecheckt, waarbij het een belangrijker is dan het ander. 

De belangrijkste onderscheidende selectiecriteria zijn achtereenvolgens: 

I de aandelen in de verplaatsingsdynamiek en het aantal nieuwe vestigingen. 
2 de groei van het aantal vestigingen en het mark.taandeel. 
3 lets minder belangrijk is het feit of het aantal werkzame personen gegroeid is. 
4 Het minst belangrijk is de rnarkttypering. Deze mag niet bepalend zijn 

Een nadeel van de gedetailleerdheid van de dataset zijn dus de kleine onderlinge verschillen. Een voordeel van de 
gedetailleerdheid is dat er een duidelijk beeld wordt verkregen van de sectorale samenstelling in een regio; welke 
economische activiteiten zijn sterk vertegenwoordigd et cetera. Daarnaast zijn de economische activiteiten die een 
forse groei en/of een hoge verplaatsingsdynamiek vertonen duidelijk te onderscheiden. 

Vergelijken resultaten data-analyse met resultaten literatuuronderzoek en interviews 
Als de kansrijken die uit de data analyse voortkomen naast deze resultaten warden gelegd, dan blijkt dat ze alien 
gedekt warden . De resultaten van de data analyse zijn realistisch uitgezet tegen alle uitgesproken verwachtingen. 
T oegevoegde waarde van de methode is de in te schatten omvang van de vraag in vierkante meters. 
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Een dataset met cijfers van meer jaren zou door meer inzicht in het verloop en in ontwikkelingen, het onderschei
dend vermogen van kansrijken kunnen vergroten. Nu zijn slechts verschillen tussen twee opeenvolgende jaren te 
constateren. 
De data-analyse moet jaarlijks herhaald worden om steeds een actueel beeld te hebben. De doelgroepformulering 
moet vijf-jaarlijks bijgesteld worden, omdat veranderingen in organisaties elkaar in een snel tempo opvolgen. 

Conclusies interviews 
De antwoorden geven een goed beeld van de organisatiekenmerken, de te verwachten ontwikkelingen die voor 
de vraag naar kantoorruimte van belang zijn en de gewenste kwaliteit. 
De omvang van het aantal gehouden interviews is te beperkt om te kunnen concluderen of alle economische 
activiteiten een eenduidig vraagprofiel kennen en er als dusdanig doelgroepen aan te koppelen zijn. Verder is niet 
te zeggen of de via de interviews te verkrijgen vraagprofielen landelijk per economische activiteit eenduidig zijn, of 
dat deze per regio verschillend zijn. 

Conclusie methode totaal 
Via data-analyse wordt een reeel beeld verkregen van de kansrijken en de omvang van de vraag. 

Met de interviewmethode is te achterhalen of de economische activiteiten eenduidige vraagprofielen kennen en 
wat mogelijk oorzaken zijn als dat niet het geval is. 

De output van het model, wanneer dit op de volledige groep kantoor houdende economische activiteiten wordt 
toegepast, bestaat uit de omvang van de vraag en een vraagprofiel, ten aanzien van de belangrijkste keuzefactoren, 
per doelgroep, Doordat ook inzicht in kwalitatieve aspecten van de vraag wordt verkregen, kunnen besluiten over 
objectgerichte ingrepen warden genomen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld renovatie , of verkoop, maar ook om het 

aanpassen van de huur aan de marktomstandigheden. 
Met de informatie die verkregen wordt, wordt dus voorzien in een beleidsondersteunend sturingsinstrument voor 
aanbieders van kantoorruimte. 

Het lijkt een logische oplossing dat vastgoedmanagement-organisaties, welke meestal regionaal werken en 
beschikken over regiospecifieke kennis, de output van deze methode genereren, om vervolgens een adviesfunctie 
te gaan vervullen richting beleggers. 

Eerder is gesteld dat de data-analyse jaarlijks herhaald moet warden om steeds een actueel beeld te hebben. Het 
arbeidsintensieve deel van de analyse, het houden van interviews en het formuleren van doelgroepen, dient iedere 

vijf jaar te warden uitgevoerd . Aangezien de samenstelling van de groep kansrijke economische activiteiten jaarlijks 
kan veranderen, is het van belang dat van alle economische activiteiten de kwalitatieve aspecten van de vraag in 
beeld worden gebracht. 

Voordelen van de methode op basis van data-analyse en interviews zijn ten eerste dat er wordt gewerkt met 
bestaand materiaal, ten tweede dater gebruik wordt gemaakt van een vertrouwde methode als het houden van 
interviews betreft. 
Een van de nadelen is het steeds terugkeren van de interviews, waarbij men afhankelijk is van de medewerking van 
kantoorgebruikers. Daarnaast is het houden van interviews een arbeidsintensieve bezigheid. Een ander nadeel is 
dat dit onderzoek gericht is op kantoorgebruikers uit economische activiteiten die in het verleden een groei van het 
aantal nieuwe vestigingen of een hoge verplaatsingsdynamiek hebben gekend. De mogelijkheid bestaat dat hiermee 
niet alle kansrijke economische activiteiten bereikt warden, omdat bijvoorbeeld in een komende periode groei gaat 
optreden, terwijl dat niet voorzien is. 

■ 12.3 Aanbevelingen 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd warden dat er moet warden nagegaan welke combinaties van 

activiteiten voorlkomen en wat de gevolgen zijn voor de huisvesting. Verder moet worden uitgezocht of deze 

combinaties te herkennen zijn in de cijfers van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet er worden nagegaan via 
de opgezette interviewmethode wat de vraagprofielen zijn van de andere economische activiteiten en of elke 

economische activiteit een eenduidig profiel kent. Als dat niet het geval is moet worden nagegaan wat de oorzaak is 
van verschillen en of deze in de cijfers van de Kamer te herkennen is. 

Omdat iedere vijf jaar voor alle economische activiteiten de vraagprofielen moeten worden bijgesteld en dit een 
zeer arbeidsintensieve bezigheid is, is het aan te bevelen om te onderzoeken hoe dit te vereenvoudigen is, waar
door er tevens meer continu't't:eit wordt verkregen. 
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ill. 
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82 

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELUKE DIENSTVER
LENING 

BANKWEZEN 

centrale bank en algemene banken 
8111 centrale bank 
8112 algemene banken 
8113 grenswisselkantoren 

co()oeratief georganiseerde banken: soaarbanken. girodien.s1en en dergeliike 
8121 cooperatief georganiseerde banken 
8122 algemene spaarbanken 
8123 rijkspostspaarbank 
8124 girodiensten 
8125 effcktenkrcdietinstellingcn 

overige krediet- en financieringsins1ellingen 
8131 hypotheekbanken en bouwkassen 
8132 consumptief krediet-instellingen en afbetalings- en huurkoopfinancie

8134 
8135 
8136 
8137 
8139 

ringsinstellingen 
wissel makelaars 
beleggingsinstellingen 
banken voor de lagere overheid 
overige beleggingsinstellingen 
krediet- en financieringsinstellingen niet eerder genoemd 

financU!le hulpbedriiven 
8141 commissionairs in effekten (geen effektenkredietinstellingen) 
8142 beheers- en administratiekantoren van aandelen en andere waardepa

8143 
8144 
8145 
8146 

8149 

pieren 
exploitatie van en handel in octrooien, patenten, licenties en dergelijke 
credit-card-organisaties 
hoekmannen 
holdings (sec; beheer van aandelenpakket; geen bemoeienis met de 
werkmaatschappijen) 
overige financiele hulpbedrijven 

VERZEKERINGSWEZEN 

m leven.sverzekeringsmaatschappiien. oen.sioen[ondsen 
8211 levensverzekeringsmaatschappijen 
8212 pensioen fond sen 

m schade-. ziekie- en ongeva/lenverzekeringsmaatschappiien (e.xclusiefsociale 
verzekeringsorganenl 
8221 schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringsmaatschappijen (exclusief 

sociale verzekeringsorganen) 

ill assuranriebemiddeling en derge/iike 

83 

m 

832 

84 

841 

~ 

8231 assurantiebemiddeling en dergelij ke 

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROERENDE GOEDEREN EN 
DERGELUKE 

exploitarie van en handel in onroerende goederen en derge/iike 
8311 exploitatie van en handel in onroerende goederen (exclusief woning

8313 
8314 
8315 

bouwverenigingen en dergelijke) 
woningbouwvereningingen en -stichtingen 
projektontwikkelingsmaatschappijen 
exploitatievereningingen van flats, woningen en dergelijke 

bemiddeling in onroerende goederen en dergeliike 
8321 makelaarskantoren in onroerende goederen 
8322 bemiddelingsbureaus voor onroerende goederen (niet-makelaar) 
8323 beheers- en administraliekantoren voor onroerende goederen 
8324 woningbureaus 

ZAKELUKE DIENSTVERLENING 

rechrsk11ndige diensten 
8411 advokalenkantoren 
8412 rechtskundige adviesbureaus (exclusief advocatenkantoren) 
8413 notariskantoren 
8414 deurwaarderskantoren 
8415 octrooibureaus 

accounranrs-. boekhoudbureaus, belqsringconsulenren en dergeliike 
8421 accountantsbureaus (academisch en nivra-niveau) 
8422 boekhoudbureaus en administratiekantoren 
8423 belastingadviesbureaus 
8424 administratiekantoren t.b .v. scholen 
8425 administratiekanloren t.b .v. medische en receplenregistratie 
8429 administratiekantoren niet eerder genoemd 

B.1.l. comowerservice burea11s en der~eliike 
8431 computerservice bureaus en dergelijke 
84 32 ponsbureaus 

i 
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~ ingenieurs-, architecren. technische ontwerp- en adviesbureaus 
8441 ingenieurs-, technische ontwerp- en adviesbureaus 
8442 architectenbureaus 
8443 bouwtechnische ontwerp- en adviesbureaus 
8444 expertise- en taxatiebureaus 
8445 landmeetkundige diensten 
8446· binnenhuisarchitecten 
8448 technische keuringsdiensten en dergelijke 
8449 ingenieurs- en andere technische ontwerp- en adviesbureaus niet 

eerder genoemd 

MS. reclame- en advertenriehureaus en dergeliike 
8451 reclame- en advertentiebureaus en dergelijke 
8452 etalageverzorging 
8453 verspreidingsbureaus voor reclame 

B.1§. economische adviesbureaus 
8461 marktanalyse- en opinie-onderzoekbureaus 
8462 public-relations adviesbureaus 
8463 bevordering van handel 
8464 statistische onderzoekbureaus t.b . v. het bedrijfsleven (exclusief markt

analysebureaus) 
8466 bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische adviesbureaus 

!Ml Jlfrsbureaus, nieuwsbureaus. zelfsrandige iournalisren en dergeliike 
8471 persbureaus, nieuwsbureaus 
8472 knipseldiensten, fotoarchieven en dergelijke:: (t.b.v . pers en dergelijke) 
8473 zelfstandige journalisten, persfotografen en dergelijke 

!Ma uitzendbureaus en uitleenbedriiven van arbeidskrachren 
8481 uitzendbureaus van arbeidskrachten 
8482 uitleenbedrijven van arbeidskrachten 
8483 arbeidsbemiddelingsbureaus (exclusief overheid) 
8484 bureaus voor psychotechnische personeelstesten 

M2 ~ge zakeliike dienstverlening 
8491 informatie-, incasso-, detectivebureaus en dergelijke 
8492 vertaalbureaus 
8493 typebureaus en dergelijke 
8494 kwaliteitscontrolebureaus I. b. v. landbouw en visserij 
8495 beurs- en tentoonstellingswezen 
8496 bewakingsdiensten 
8499 zakelijke dienstverleningsbedrijven niet eerder genoemd 

85 VERHUUR VAN MACHINES EN ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

ill autoverhuurbedriiven (zonder chautfeyr) 
851 1 · autoverhuurbedrijven (zonder chauffeur) 

ill machineverhuurbedriiven Czonder bedienend personeelJ 
852 l landbouwmachineverhuurbedrijven (zonder bedienend personeel) 
8522 bouwmachineverhuurbedrijven (zonder bedienend personeel) 
8523 kantoormachineverhuurbedrijven (zonder bedienend personeel) 
8524 automatenverhuurbedrijven (consumptie-, verkoop- en weeg-) 
8529 machineverhuurbedrijven niet eerder genoemd (zonder bedienend 

personeel) 

W verhuurbedriiven van gebrµiksgoederen 
8531 verhuurbedrijven van kleding 
8532 verhuurbedrijven van huisraad 
8539 verhuurbedrijven van overige gebruiksgoederen 

~ yerhuurbedriiven van sveel-, muziekauromoren, ge/uidsbanden en afspeel
apparatuur 
8541 verhuurbedrijven van jukebox en/of muziekautomaten 
8543 verhuurbedrijven van geluidsafspeelapparatuur 
8544 verhuurbedrijven van amusements- en speelautomaten 

822 verhuurbedriiven van overige merende goederen 
8591 verhuurbedrijven van Jaadbakken voor puin, schroot of vuilnis 
8592 verhuurbedrijven van containers voor goederenvervoer 
8593 verhuurbedrijven van pallets, kisten en dergelijke 
8594 verhuurbedrijven van tentoonstellingstenten en -sanitair 
8599 verhuurbedrijven van roerende goederen niet eerder genoemd 

86 TOP- EN HULPORGANEN 

861 /OP· en huloorganen 
8611 holding-, trustee- of houdstermaatschappijen (we! bemoeienis met de 

werkmaatschappijen) 

87 VEILINGEN 

871 veilingen 
8711 eierveilingen 
8712 veilingen van tuinbouwprodukten 
87 l 3 visafslagbedrijven 
8714 bloemen- en plantenveilingen 
8715 veemarkten 
8716 boedelveilingen 
8717 antiekveilingen 
8719 veilingen niet eerder gcnoemd 



OVERZICHT PER ECONOMISCHE ACTIVITEIT 
1994 & 1995 

·;-

7Z1 - , 1 2 3- , -- -- ''- 4 5 6 tot 

W.P.94 159 59 102 0 242 102 664 

W.P.95 179 63 98 29 189 102 660 

MUT% -- 12.58 6.78 -3.92 -__ 0 -21.90 0 -0.60 

VEST 94 63 9 7 0 3 1 83 

VEST 95 72 10 7 1 2 1 93 

MUT % 14.29 11.11 0 0 -33.33 0 12.05 

NIEUW94 15 0 1 0 0 0 16 

NIEUW95 16 0 0 0 0 0 16 

GEMID~ _ 15.S 0 0.5 
. -

0 0 a 16 -

OPHEF 94 12 0 1 0 0 0 13 

OPHEF 95 10 5 1 2 0 0 18 

GEMIO. - 11 2.5 1 1 0 0 15.5 

VERPL 94 3 3 1 0 0 1 8 

VERPL 95 10 1 0 0 0 0 11 

-GEMID. 6.5 2 0.5 0 0 0.5 9.5 

n2 1 4 3 4 5 6 tot 

W.P.94 138 36 92 129 169 411 975 

W.P.95 164 46 80 103 189 414 996 

MUT% 18,84 27.78 -13 04 -20.16 11.83 0.73 2.15 

VEST94 56 12 8 5 3 3 87 

VEST 95 69 8 7 4 2 3 93 

MUT% - 23.21 -33.33 -12.50 -20.00 -33.33 0 6:90 

NIEUW94 16 1 0 1 0 0 18 

NIEUW95 19 0 0 0 0 0 19 

-GEMJO. - 17.5 0.5 0 .:o.s 0 0 18.5 

OPHEF 94 3 1 0 2 1 0 7 

OPHEF 95 6 3 0 2 0 1 12 

G6Ml0 ---,, . . 4.5 2 0 -_ · 2 0.5 0.5, 9.5 

VERPL 94 12 1 0 1 0 1 15 

VERPL 95 12 2 3 0 0 0 17 
.. 

GEM10. C . - 12 1.5 -1.5 ~-0.5 0 - 0.5 16 

%v. tot, 

19.28 

17.2 

15.66 

19.53 

9.64 

11.83 

% V. tot. 

20.7 

20.43 

8.05 

12.9 

17.24 

18.28 

4 



1741~3 
, ·_.;; ·. -

1 . . 2 .. --~ 4 5 6 tot o/ov.ici( ; 

W.P.94 192 104 17 26 0 0 339 

W.P.94 204 98 29 26 0 0 357 

MUT_% _,·.·a.25 :.f,~17 5.31 
•.' 

70.59 .. 0 0 0 ' . 

VEST94 82 17 1 1 0 0 101 

VEST95 88 16 2 1 0 0 107 

MUT % ·'. 7.32 -5.88 100.00 - 0 0 0 5.94 .• 

NIEUW94 3 0 0 0 0 0 3 2.97 

NIEUW95 8 1 1 0 0 0 10 9.34 

GEMlD. . • . 5.5 .· 0,5 0.5 a 8 0 6.5 .. 

OPHEF 94 3 0 0 0 0 0 3 2.97 

OPHEF 9t: 3 2 0 0 0 0 5 4.67 

GEMID. 3 . 1 0 0 0 0 4 

VERPL 94 7 0 0 0 0 0 7 6.93 

VERPL 95 7 3 0 0 0 0 10 9.35 

GEMID. 7 1.5 0 0 0 Q 8.5 

7413 1 2 3 4 5 6 t9t % v. tot, 

wp94 102 40 53 85 0 100 380 

wp95 112 53 53 67 0 0 285 

mut% 9.80 32.50 0 -21.18 0 0 •25.00 

VEST 94 46 7 4 3 0 1 61 

VEST 95 48 8 4 2 0 0 62 

MUT % 4.35 14.29 0 ~33.33 0 0 1.64 

NIEUW94 2 1 0 0 0 0 3 4.92 

NIEUW95 10 0 0 0 0 0 10 16.13 

GEMlD. 6 0.5 · 0 0 0 0 6.5 

OPHEF 94 4 1 0 2 0 1 8 1.11 

OPHEF 9! 5 0 0 0 0 0 5 8.06 

GEMID, . , 4.5 0.5 0 1 (') o.~ ' 6.5 

VERPL 94 7 1 0 0 0 0 8 13.11 

VERPL 95 3 2 0 2 0 0 7 11 .29 

GEMID. 5 ·. 1.5 
' 0 1 0 0 7.5 

5 



. ,. 

74141 : 
1 . : ·-2 3 

,· 
4 . 5 ·& tot %v.tot _. 

W.P.94 281 85 65 47 62 0 540 

W.P.95 299 116 94 47 88 0 644 
. .. 

MOT% 6.41 36.47 44.62 0 41.94. 6 19.26 

VEST 94 129 14 5 1 1 0 150 

VEST95 137 34 7 1 1 0 180 

MUT % a.20 142.86 · 40.00 0 0 0 20.00 

NIEUW94 22 2 1 0 0 0 25 16.67 

NIEUW95 29 2 0 0 0 0 31 17.22 

GEMlO. 
' 

25.5 2 .· .. 0.5 0 (} 0 28 

OPHEF 94 16 1 0 0 0 0 24 16.00 

OPHEF 95 10 2 1 0 0 0 23 12.77 

Gl;.MIO. 13 . 2.5 0.5 0 0 0 23.5 

VERPL 94 11 3 1 0 0 0 15 10.00 

VERPL 95 14 2 2 0 0 0 18 10.00 

GEMIO. 12.5 2.5 1.5 0 0 C 16.5 

. . 

74143 1 2 3 4 5 e tqt %v. tQt 

wp94 111 33 33 0 0 0 177 

wp95 125 38 20 0 0 0 183 

rout% 7.91 2.82 -7.34 0 ·o 0 3.39 

VEST94 49 5 3 0 0 0 57 

VEST 95 56 6 2 0 0 0 64 

MUT % 3.95 0.56 -0.56 0 0 0 3.95 . 

NIEUW94 14 0 0 0 0 0 14 24.56 

NIEUW95 6 0 0 0 0 0 6 9.38 

·GEMID. - 0 2· 0.5 0 0 0 10 

OPHEF 94 6 0 0 0 0 0 6 10.53 

OPHEF 95 6 1 0 0 0 0 7 10.94 

Gf;Mt.o. ··_. 6.00 .. · 0.5 0 0 0 Q 6.5 

VERPL 94 6 2 1 0 0 0 9 15.79 

VERPL 95 8 0 0 0 0 0 8 12.50 

Gl;MIO.· 1.13 -1.13 ;-0.56 0 0 0 8.50 

6 



.. ·•· ... .,. . , ; , 

J44011 1 2 · --3 , 4 .. ·· s 6 t()t C %v; t{:)t, 

W.P.94 103 136 131 102 0 167 639 

W.P.95 115 144 141 53 71 167 691 

MUT% -
., 

11.65 · 5.88 7.63 • -48.04 0 0 8,14 

VEST94 39 20 8 3 0 1 71 

VEST 95 44 22 9 2 1 1 79 

MUT%. 12.82 10.00 12:so -33,33 0 0 11.27 

NIEUW94 5 0 0 0 0 0 5 7.04 

NIEUW95 3 0 0 0 0 0 3 3.80 

'GEMJO, · 4 0 0 0 0 0 4 

OPHEF 94 1 1 0 0 0 0 2 2.82 

OPHEF 95 1 0 0 0 0 0 1 1.27 
-

GSMIO. 1 0.5 0 0 0 0 1.5 

VERPL 94 2 3 0 1 0 0 6 8.45 

VERPL 95 3 0 1 0 0 0 4 5.06 

GEMID. 2.5 1.5 _0.5 0.5 0 0 5 

742012 1 2 3 4 5 6 tpt % V. tot. 

W.P.94 114 76 98 94 122 105 609 

W.P.95 132 78 82 150 122 105 669 

MUT% 15.79 2.63 -16.33 59.57 0 0 9.85 

VEST 94 49 11 7 3 2 1 73 

VEST 95 56 11 6 5 2 1 81 

MUT% 14.29 0 -14:29 66.67 0 0 10.96 

NIEUW94 5 0 0 0 0 0 5 6.85 

NIEUW95 3 0 1 0 0 0 4 4.94 

GEMID. 4 0 0.5 0 0 0 4.5 

OPHEF 94 6 0 0 0 0 0 6 8.22 

OPHEF 95 3 0 0 0 0 0 3 3.70 

GEMto. ·. 4.5 0 - 0 0 0 0 4.5 

VERPL 94 7 1 1 0 0 0 9 12.33 

VERPL 95 7 1 1 1 1 0 11 13.58 

GiMlD._ -· 7 1 1 0.5 0.5 0 10 

7 



· - :_ '-s_:_:_.::/t 742()8 
.. 

-1 2 4 5 6 tot % v. tqt. 

W.P.94 114 23 69 134 73 0 413 

W.P.95 128 45 81 103 141 0 498 
-

MUT% ·12.2s 95.65 17.39 . -.. 2i.1a 93.15 0 20.58 

VEST94 47 4 5 4 1 0 61 

VEST95 53 7 6 3 2 0 71 

MUT % 12.77 75.00 20c00 -· 4 25.00 100.00 0 16.39 

NIEUW94 3 1 0 0 0 0 4 6.56 

NIEUW95 8 1 0 0 0 0 9 12.68 

GEMJD. __ · 5.5 1 0 -- 0 0 0 6.5 

OPHEF 94 4 0 0 0 0 0 4 6.56 

OPHEF 95 3 1 0 0 0 0 4 5.63 

GEMID. 3.5 0.5 Q 0 0 0 4 

VERPL 94 3 1 1 0 0 0 5 8.20 

VERPL 95 7 2 1 0 0 0 10 14.08 

GEMIO. 5 1.5 1 0 0 0 7,5 

74401 1 2 3 4 5 6 tot %v. tot 

W.P.94 217 122 101 242 0 0 682 

W.P. 95 238 132 134 236 0 0 740 

MITT% 9.68 8.20 32.67 -2.48 0 0 8.50 

VEST94 90 18 8 9 0 0 125 

VEST95 99 20 10 9 0 0 138 

MUT ~10 10.00 11.11 25.00 0 0 0 10.40 

NIEUW94 9 1 0 0 0 0 10 8.00 

NIEUW95 6 0 0 0 0 0 6 4.35 

GEMID. 7.5 0.5 0 . -~- 0 0 0 8.0 

OPHEF 94 5 0 0 0 0 0 5 4.00 

OPHEF 95 2 0 2 0 0 0 4 2.90 

GEMtD. 3.5 0 1.0 0 0 0 4.5 

VERPL94 9 2 3 0 0 0 14 11.20 

VERPL95 13 1 2 1 0 0 17 12.32 

GaMtrt- -· 11.'0 1.5 . 2.5· 0.5 0 ·o 15.5 

8 



OVERZICHT MARKTAANDELEN EN GROEI 

SECTOR AANT.VEST. GROEI% MARKTAAND . AANT.WP. GROEI% AAND.ARB.M. 

721 
94 83 .· 6.45 664 6.91 
95 93 12.05 6.5~ 660 -0.6 6.85 

722 
94 87 6.76 975 10.15 
95 93 6.9 6.59' 996 2.15 10.33 

723 
94 16 · 1 . .24 556 5.79 
95 18 12.5 1.27 591 6.29 6.13 

724 
94 1 0.08 2 0.02 
95 1 0 0.07 2 0 0.02 

74111 
94 10 0.78 so 0.52 
95 9 -10 0.64 44 -12 0.46 

74112 
94 3 0.23 6 0.06 
95 8 166.67 0.57 18 200 0.19 

74113 
94 17 1.32 71 0.74 
95 17 0 1.20 75 5.63 0.78 

74114 
94 2 0.16 9 0.09 
95 2 0 0.14 11 22.2 0.11 

74115 
94 5 0.39 33 0.34 
95 5 0 0.35 33 0 0.34 

74121 
94 63 4.90 471 4.90 
95 58 -7.94 4.11 423 -10.91 4.39 

74122 
94 17 1.32 73 0.76 
95 22 29A1 1.56 97 32.8~ 1.01 

74123 
94 101 7.85 339 3.53 
95 107 5.94 7.58 357 5.31 3.70 

74124 
94 32 2.49 126 1.31 
95 37 15.63 2.62 164 30.16 1.70 

74125 
94 3 0.23 10 0.10 
95 7 133.33 .· . . 0.50 24 140 0.25 

7413 
94 61 4.14 380 3.96 
95 62 1.64 4.39 285 -25 2.96 

74141 
94 150 11.6$ 540 5.62 
95 180 20 12.75 644 19.26 6.68 

74142 
94 21 1.63 66 0.69 
95 20 -4.76 1.42 64 -3.03 0.66 

74143 
94 57 4.43 177 1.84 9 
95 64 12.28 4.53 183 3.39 1.90 



742011 , 

1---- 9~
9:=--4:- - --------=;=-=-~ ~ - -1 f.27 i:::;:: :::::· ::::):': ,: ::;::r:;i;~:"""':Jf-----~~~-~+------ 8- .-14---+------

6,65 
7,17 

742112J ________ ~-- -----,""======+----c~-+--------

~~ ; ~~ ! 10.9eti!:ilii:':ir::;:::,,;~1:J~f~i: ~~~ ____ ~-.8~5 
6,34 

--6,94 

- 74202 ----+------- - .. · -- ----- --- _____________ __! -----
94 ______ ll__ _ l _ q!~?J ____ 78 L _ _____ _______________ _ 

- - 95 7 : -12,5 : 0,50 i 31 1 -60,26 
0,81 
0,32 

--74203: i 
- --------+-- -----+----

94 ; 3 i i 0,23 132 • 1,37 
95 . 3 ; o 0,21 132 o -T3f -<! !~~ _ -~.sst i~i ~~rn&lii!\&Ai - -~~ ¾:~ 

-------: -----------·-::: ---- -- -:~a-+·:.:.<.i.::~:I ~-~~f ------·-:;J;-~~·~~:-~:-_ ~:f~ 
742
i ~- :~ -=~==3§~.1cx~• ~----- 1~~~~;.,~~- ----=~:~ 

74207 • i 

742if .. ·: ... so~•'TJ!J~.. =--= ~G21i[~7SJ 0,17 
0,45 

-- ---~-- ~-:-~~ . ~~ : --~-- 16,39 :~:~!fi1~:;i(}~i!IIII- -- __ :_;~ tI:J:::::==:::rn:iffiWI 
4,30 --- s,TI 

74401 -
- - - --·-·--·· 

94 
95 

74402 

682 
-- -- - - ··~ 

740 
7,10 ----- -8,5-- - -- - - 7,68 

~~ ~~ -·· ~~-1·; :;:~:1:::::::t:~;::1:;::::;:}:I;-· ----- -- -·- -·-;~!1 __ ____ :-~:35~~ =-:-:0:=-~ ;:~~ 
-----74501 .................................. .! - ---- -- --- --- ------- ---- - -

94 44 · .. ·., ..... · .. :;;42; 189 - ··-1,97 
----- - 95 ___ ______ _ 1~~------1 (36 ~'~.7~'--~~:·m=~~~----- 1 ~4--~-~==~:~ 2~~-=~~----- -~Q_f 

74502 __ ---·------- -·--- _, --·--------··" ---· _____ __!______ ___________ _ ------ ·-------.. ·-----
94 . --- 12 ' 0,93 [ 670 6,97 

745-~~-------- -- - 11 _ _ --- -8,3~ ---------_ o, ·nr-----·- ·-------57~ -- -- -91,49 ____ _____ ------Q,59 

·-·-· -------· ----·--- ----· ---··-+·-·--~--- ---·- ----·--··--s;- : - - - -··-·--• -··•·----- --- -· -·- .... ----
94 12 i 0,93 : 27 ; 0,28 

-- - gs : ---- - 13 - 8,33r - - - - rfe2 i - 28[ - ----2,;Y ------ -- 0,29 

TOTML: : 
94 

•--- - - - -- - - - - - ., ------- ---

95 

GROEI% 

-- ---; · 

- ----- ----------- -- ·------1------· -- - - j 
1287 3,13 1 9608 [ 
1412 -- ----- ---- - ----· 352,T-- -- --- .9646T __ _ 

-- --------,-- ----·----·- --- -----r- ---------------- ---t ------ ---------

16.51 I I I 21,53: 

3,13 
. ---- -- --- - ------

·- ·--- --- _3,13 

i Gemarkeerd: Gemarkeerd: Gemarkeerd: ! 
----

!groei>gemid. groeiend of -_ _ _ _ groei>gemid. 
,____ _ _ -1,_ __ >3.13 

-- --- - -------- . ----------------+-----
marktaandeel ~ - -

-----+-- ·- ·----



ABSOLUTE GROEICIJFERS 
I I ! I 

=tlil:illll•itllt• 
,_ _____ ' ------' - - -----+--------+-----___. 

: ]Gemarkeerd: IGemarkeerd: /Gemarkeerd: Gemarkeerd: 
. __I i waar groei >5 I groei>3:_12_o/c_o--+; w_a_a_r~g_ro-,e...,..i >_5--+'g~ro_e_i>_3_.1_2_o/c_o --1 

- --+--- r estigir:igen --·r------+-1 :-~-io~r :~:-~-,:-~-e~st - - -----i 10 



MARKTTYPERING 

SECTOR: / groeicijfer: i geboortecijfer: sterftecijfer: marktypering: 

l-~-~-:----llli1:L:w1~i:f'j:]J~i:::E:::::~~::::::•rn~ 
724 0 0 1 0 stabiel - - - - ~---- -··+--·-- - - --+- --·--- -·-- --- ·-~ 

74111 

74112 

74113 

74114 

o oj o stabiel 

·1,:::: :: :;::: ::';';··· :::;;:ii;:,/i'!:j ;;::J•J::: ;i/. i:::J:;$~;~1:1;:.'.'.'. •-:, : ';;iij~:litf: ~-; -~~-i~~he.-g~~~~~~~;~-arkt~ . 

o _ _ _ __ oj 0 !stabiel _ _ -----~ 

0 0 0 stabiel 

74115 0 0 0 stabiel 

7 4121 0,56 · 4, 13 :.,.:i :)i/l}4:4i snel krimpende ~arkt 

7 4122 J:1;:;/://i/::://i/J/;:::if//ff;/i//://;!/i/ii!~j!~:;iifii//:i://ii/i::://:/:1i!ijJ/ ..... 0 sterk_groeiende m-ar_k_t -._ - -- -

74123 . -!i!::::!:11:!:::~;:11:1:!:!::::: :'.ii~~!l.?c::··, :: ,, ~:'. ~~ ::::::,, ·······e::t::: •. :•:~ ~.; : gestage_groei _____ _ ________ . 
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AANDEEL ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN HET 
AANTAL NIEUWE VESTIGINGEN 
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AANDEEL VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN 
HET AANTAL VERPLAATSINGEN 
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AANDEEL VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN 
DEVRAAG 
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INTERVIEWS KANTOOR GEBRUIKERS 

Definitie: 
Het bruto vloeroppervlak is de oppervlakte op vloerniveau tangs de buitenomtrek van het 
pand. Het netto vloeroppervlak is het bruto oppervlak minus niet verplaatsbare wanden en 
niet toegankelijke schachten (circa 90%). Het verhuurbaar vloeroppervlak is het netto 
oppervlak minus de installatieruimten en vertikale verkeersruimten (circa 85%). 

Afspraakgegevens: 
Datum afspraak 
Bedrijfsnaam 
Sector (incl. code K. v. K.) 

Aantal werkzame personen 
Aantal m2-ers gehuurd vl.opf,. 
Huur (excl. servicekn) perm /jr. 
Contactpersoon 
Adres 
Telefoonnummer 

: .... - .. .. - 1996, .. ... .......... dag, .. .. -.... uur 

: ........ .... ... .... m2 bruto (!) Zie def. 

VRAGEN M.B.T. ORGANISATl'EKENMERKEN 

1 Kent uw organisatie: A 
B 
C 

zakelijke klanten 
particuliere klanten 
zowel zakelijke als particuliere klanten 

lndien antwoord C, waar ligt dan de nadruk op: A / B / C 

Zijn de gegeven antwoorden representatief voor alle bedrijven in uw sector? 
JA/ NEE 

2 Wat is het profiel van uw klanten (welke sectoren, waar zijn ze gevestigd etc.)? 

Zijn er binnen uw sector groepen te onderscheiden op basis van verschillende klantgroe
pen, organisatiestructuur et cetera? Zoja, welke groepen? 

3 Hoeveel klanten bezoeken wekelijks uw vestiging en hoe? En hoeveel leveranciers? 

4 Hoe lang duurt een onderhoud met een klant gemiddeld? 



5 Hoeveel werknemers zijn gemiddeld meer op de weg dan op kantoor? 

Is dat aantal (in % van het aantal werknemers) representatief voor alle bedrijven in uw 
sector? 
Heeft u werkplekken voor het ambulante personeel gereserveerd? 

6 Er is onderscheid aan te brengen tussen: 
a) geconcentreerde arbeid: het integreren van kennis en het bedenken van concepten, 
b) routine arbeid: het uitwerken van ideeen en het maken van produktie. 

Welke verhouding tussen beide werkvormen past het beste bij uw organisatie?: 
A het basis arbeidtype in uw organisatie is administratie (routinematig, massaal): 

±20% geconcentreerde en 80% routine arbeid 
B het basis arbeidtype in uw organisatie is beleid & handel (creatief, massaal): 

±50% geconcentreerde en 50% routine arbeid 
C het basis arbeidtype in uw organisatie is service (dienstverlenend, uniek): 

±80% geconcentreerde en 20% routine arbeid 
D het basis arbeidtype in uw organisatie is innovatief (creatief, uniek): 

±90% geconcentreerde en 10% routine arbeid 
E In uw organisatie staat het klantencontact centraal, de meest arbeid wordt aan de 

balie verricht. De verhouding tussen beiden is zeer wisselend. 

Op basis van uw antwoord wordt een bepaald kantoor indelingsconcept geadviseerd. 
Komt dit kantoorconcept overeen met de ideeen die u daarover heeft? Zo nee, wat zijn uw 
ideeen daarover? 

7 Is de arbeidstypering die bij vraag -6- is gegeven representatief voor de hele sector? 

ls het door u in vraag -6- aangegeven kantoorconcept representatief voor alle bedrijven in 
uw sector? 

8 Wat is het gemiddelde benodigde scholingsniveau dat uw werknemers nodig hebben voor 
het werk dat bij uw organisatie verricht wordt? 

Is dat niveau representatief voor het gemiddelde, benodigde scholingsniveau van de 
werknemers in uw sector? 

9 Welk aandeel van het personeel behoort tot het management en heeft een leidinggevende 
functie? 

TE VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN· 

1 Welke verwachtingen met betrekking tot uw organisatie heeft u ten aanzien van: 
• verhuisplannen: lndien er plannen zijn op welke termijn en wat is de voornaamste 

verhuisreden? 
• organisatiestructuur: Gaan er veranderingen optreden? Zoja, wat zijn de gevolgen 

voor de huisvesting? 
• het omzetverloop. 
• de personele samenstelling: t.a.v. het aantal, het aandeel ambulanten, het aandeel 

administratieve werknemers, het aandeel hoger opgeleiden etc. 



2 Welke verwachtingen met betrekking tot uw sector heeft u ten aanzien van: 
• de verplaatsingsdynamiek: Zijn er ontwikkelingen gaande (groei, veranderende 

organisatiestructuur, verplaatsing van de klantenkring etc.) welke verhuisbewegingen 
in de sector op gang zullen brengen? Geldt dat voor alle bedrijven in de sector? 
lndien de verplaatsingsdynamiek hoog was de laatste jaren: wat was daarvan de 
oorzaak? 

• het omzetverloop in de sector. lndien een groei te verwachten is, wat is dan de 
oorzaak? 

• de vraag naar de diensten die uw sector biedt. (Wat zijn de te verwachten ontwikke
lingen ten aanzien van uw klanten?) 

• de omvang van de sector. het aantal vestigingen en werkzame personen. Wat is de 
reden voor evt. groei/krimp? 

HUISVESTINGSKl=NMERKEN 

_____________ OMGE~NG _______________ _ 

I lndien u zou verhuizen waar zou u zich dan bij voorkeur willen vestigingen? lndien in de 
regio Zuidoost-Brabant waar in de regio (welke plaats, welke locatie) en waarom? 

2 Hecht u bij de keuze van de locatie belang aan de bedrijven die reeds in de omgeving 
zitten? Zoja, bij welke bedrijven en waarom zou u zich bij voorkeur willen vestigen? 
Denkt u dat uw voorkeur representatief is voor alle bedrijven in uw sector? 

3 Imago / uitstraling omgeving 

Het imago van de omgeving is het type omgeving, het beeld wat men heeft van de omge
ving. De mate waarin de omgeving bij de organisatie aan moet sluiten. De mate waarin de 
identiteit van de organisatie en de activiteiten die binnen de organisatie worden verricht, 
moeten worden benadrukt. Voorbeeld: Science Park Eindhoven 

Aan welke omgeving geeft u de voorkeur (Kaart A 1 en A2: Ren afd. Ruimtelijk-visuele 
kwaliteit, punt 1.1 en punt 1.2) 



4 Representativiteit omgeving 

De representativiteit is het 'voorkomen', de uitstraling van de locatie. Het heeft te maken 
met de mate waarin extra aandacht is besteed aan het voorkomen {kunst, green etc.) en 
de mate waarin een locatie er verzorgd uit ziet. 
Voorbeeld: Eindhoven Tower in het centrum, waar de representativiteit van de omgeving 
een heel andere rol speelt dan wanneer het een kantorenpark betreft. 

Aan welk terrain afwerkings-/ verzorgingsniveau geeft u de voorkeur? (Kaart B: Ren afd. 
Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 1.3) 

________________ LOCATIE _____________ _ 

I Gewenste bereikbaarheidsprofiel voor uw klanten en personeel: 

Het betreft de nabijheid van snelwegen, van toegangswegen van en naar snelwegen, van 
nushalte en/of treinstation. 

Aan welk bereikbaarheidsprofiel per auto geeft u de voorkeur en waarom? 
A-locatie: NS-station Eindhoven, centrumzone. 
8-locatie: Langs uitvalswegen of de ringweg, bij een ander NS-station of een geed met 

de bus bereikbare locatie 
C-locatie: Goede autobereikbaarheid, langs snelweg, eventueel met de bus bereikbaar. 

Is het door u aangegeven bereikbaarheidsprofiel representatief voor alle bedrijven in uw 
sector? 

2 Parkeervoorzieningen voor uw klanten en personeel: 

De nabijheid, het aantal en de toegankelijkheid van parkeervoorzieningen. 

Welke eisen stelt u t.a.v. de beschikbaarheid van parkeerplaatsen: 
A m.b.t. het aantal plaatsen per werknemer en voor klanten? 
B m.b.t. het op eigen terrein parkeren of openbaar parkeren? 

Zijn de door u aangegeven parkeemormen representatief voor alle bedrijven in uw sector? 

Wat is het belang van parkeren op eigen terrain voor het personeel en wat zijn de conse
quenties die u of uw werknemers daarvoor over (moeten) hebben? 



______________ GEBOUW _____________ _ 

I Geeft uw de voorkeur aan een zelfstandig of aan een verzamelpand en waarom? 

Is uw antwoord representatief voor alle bedrijven in uw sector, zo nee waarom niet (wat is 
de invloed van de grootte van een organisatie bijvoorbeeld)? 

2 Welke (ruimte behoevende) voorzieningen zouden intern aanwezig moeten zijn (denk aan 
pantry/restaurant, sportfaciliteiten, archief etc.)? 

3 Ftexibiliteit van het pand: 
Onder de flexibiliteit van het gebouw wordt de functionaliteit qua afmetingen en indelings
mogelijkheden verstaan. Dit is afhankelijk van het gevelstramien, vaste constructiedelen 
als kolommen en wanden, et cetera. Het gaat om de mogelijkheden, welke een pand biedt 
om wanden (op veel of weinig plaatsen) op de gevel te laten aansluiten. 

Heeft u voorkeur voor een bepaalde gevelstramien, zoja waarom en aan welke stramien 
geeft u de voorkeur? (Kaart C: Ren afd. Gebouw, punt 2.1 .2) 

Welke van de volgende punten moeten aanpasbaar zijn aan wijzigende indelingsconcep
ten? (Kaart D Ren afd. Gebouw, punt 2.1.3) 

4 Beveiliging: 

De beveiliging heeft te maken met preventie tegen de ongewenste toegankelijkheid van 
gebouw en systemen. 

Welke voorzieningen t.a.v. de beveiliging zou u treffen? 
(Kaart E, Ren afd. Gebouw, punt 2. 7) 

5 Comfort werkplek: 

De werkomgeving, het glasoppervlak, het uitzicht en de bedieningsmogelijkheden van de 
installatie op de werkplek. 

Welke eisen stelt u t.a.v. het bedieningscomfort van de installatie op de werkplek? 
(Kaart F1, Ren afd. Werkplek, punt 3.1.5.1) 

Welke eisen stelt u t.a .v. te openen ramen? 
(Kaart F2, Ren afd. Werkplek, punt 3. 1.5.2) 

6 Representativiteit van het pand: 

De representativiteit van het pand is de uitstraling van met name de entree en de gevel. 
Voorbeeld: OD ME 



Welke van de volgende eisen stelt u t.a.v. de entree? 
(Kaart G1: Ren afd. Gebouw, punt 2.2) 

Welke eisen stelt u t.a.v. de afwerking van het exterieur? 
(Kaart G2: Ren afd. Ruimtelijk visuele kwaliteit, punt 2.3) 

Welke eisen stelt u t.a.v. de afwerking van het interieur? 
(Kaart G3: Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 2.4) 

7 Materiaal- en vormgebruik: 

Het type gebouw, het karakter wat door de gebruikte materialen en vormen ontstaat. Van 
modeme materialen tot standaard metselwerk en klassiek, historisch pand. 
Voorbeeld: Maas International 

Welke voorkeur heeft u t.a.v. de verschijningsvorm? 

(Kaart H: Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit punt 2.1) 

8 Herkenbaarheid / identiteit pand: 

De herkenbaarheid van het pand en de identiteit geven de mate waarin de organisatie die 
in het pand gevestigd is, herkenbaar en met het pand te identificeren is. 
Voorbeeld: 'De Veste' 

Welke eisen stelt '°' t.a.v. de zelfstandigheid en herkenbaarheid? 
(Kaart J: Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 2.2) 



9 Hoeveel huur bent u bereid te betalen (excl. BTW en servicekosten) voor de door u aan
gegeven kwaliteit per vierkante meter per jaar? 

Is deze huurprijs representatief voor alle bedrijven in uw sector? 

0 Stelt u extra eisen aan de installatie (koeling, verwarming, ventilatie)? Zoja, waarom? 

Zijn de door u aangegeven extra eisen representatief voor alle bedrijven in uw sector? 

Welke van de genoemde huisvestingskenmerken zijn bij de huisvestingskeuze voor u 
het belangrijkste? Geef de mate van belangrijkheid aan met: 

A zeer belangrijk punt 
B redelijk belangrijk punt 
C geen belangrijk punt 

.... De vestigingsplaats in de regio 

... .Imago I uitstraling van de omgeving 
Het betreft het locatietype en het verzorgingsniveau van de omgeving. Het imago van de 
omgeving is het type omgeving, het beeld wat men heeft van de omgeving . 

. . . . Representativiteit locatie 
De representativiteit is het 'voorkomen', het afwerkingsniveau van de locatie, het terrain . 

. . . . Gewenste bereikbaarheidsprofiel 

.... Parkeervoorzieningen 

.. .. Zelfstandig of verzamelpand 

.... Flexibiliteit van het pand 
De mogelijkheden, welke een pand biedt om wanden op de gevel te laten aansluiten . 

. . . . Beveiliging 

... . Comfort werkplek 

.... Representativiteit van het pand 
De uitstraling van met name de entree en de gevel, de afwerking van ex- en interieur . 

.... Materiaal- en vormgebruik 
Het type gebouw, het karakter wat door de gebruikte materialen en vormen ontstaat. Van 
modeme materialen tot standaard metselwerk en klassiek, historisch pand . 

.... Herkenbaarheid / identiteit pand 
De herkenbaarheid van het pand en de identiteit geven de mate waarin de organisatie die 
in het pand gevestigd is, herkenbaar en met het pand te identificeren is . 

. . . . De installatie 

Kunt u ten slotte de met -A- (zeer belangrijk punt) aangegeven punten op volgorde van 
belangrijkheid zetten? 



Afspraakgegevens: 
Datum afspraak 
Bedrijfsnaam 
Sector (incl. code K.v.K.) 

Aantal werkzame personen 
Aantal m2-ers gehuurd vi.opp. 
Huur (excl. servicekn) per m2/jr. 
Contactpersoon 
Adres 
Telefoonnummer 

: .... - ... . - 1996, .... ... ........ dag, .... -.... uur 

: ..... .............. m2 bruto (!) Zie def. 

VRAGEN M.B. T. ORGANISA TIEKENMERKEN. 

I A/B / C 
Nadruk op: A / B / C 
JA/ NEE 

2 Profiel klanten 

3 .. ... ... ...... ......... .. klanten, ........ ........ .. ....... . leveranciers, komen per .... .... .... ..... .. ...... ...... ..... .. . 

4 .. ..... ...... ........ .. . uur I minuten 

5 aandeel ambulant personeel: ............................ ........................... ............ ....................... .... . 
Representatief : JA / NEE ---> .. ........... .... ....... ... ..... ........ .. ........... .......................... ... ........ ... . 
.. .............. ......... . werkplekken gereserveerd. 

6A/B/C/D/E 
kantoorconcept: ......... .. ... ......... ..... ....... ... .. ........ .. .. ................. ..... ....... .. ......... .. .. .................. . . 

7 JA / NEE ---> A / B / C / D / E 



JA / NEE ---> ...... .... .. ........ .... ..... ............. .... ... ......... .. ... ....... ...... ... ..... ...... ....... .. .. ... .. ............ . 

8 scholingsniveau: ................................................................................................................. . 
Representatief: JA I NEE ---> ..................... ... ... ..... ............................. ................................ . 

9 Aandeel management: ....................................................................................................... . 
Representatief: JA /NEE---> ......................... ........................................ ............................ . 

TE ·VERWACHTEN ONTWIKKELINGEN 

1 met betrekking tot de organisatie: 

2 met betrekking tot de sector: 



HUISVESTltiGSKENMERKEN 

____________ OMGEVING ______________ _ 

I Elders / Regio ---> ........................................................................... ............. ... ................... . 

2 NEE / JA ---> .. ..................... .. .................................................. ....... .................................... . 

Representatief: JA / NEE ---> .................................... ............... ........................ .... .............. . 

3 Imago, uitstraling: 

4 Representativiteit omgeving: 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 

____________ LOCATIE ___________ _ 

I Bereikbaarheidsprofiel: 
Representatief: JA / NEE ---> 

A / 8 / C 
A / 8 / C 

2 Parkeervoorzieningen: ...... .......... .......... .... ................................... ... .................. ...... ............ . 

Representatief: JA / NEE ---> ............................................................................................. . 

GEBOUW -------------- --------------
1 Verzamel / zelfstandig, want .. ...................................................... ... ................... ................ .. 

Representatief: JA / NEE ---> .................. .. ................. ..... ..... ........ .. ................... ..... ............ . 

2 Voorzieningen: .............. ...... ....................................... ........ ................................................ . 

3 Flexibiliteit pand: 
Gevelstramien: 
Aanpasbaarheid: 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 



5 Comfort werkplek: 
Bediening installatie: 
Te openen ramen: 

6 Representativiteit pand: 
Entree: 
Afwerking exterieur: 
Afwerking interieur: 

7 Verschijningsvorm: 

8 herkenbaarheid / identiteit: 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 

9 Huur: ...................... ............ ........................... .......... ................. ............ ...... . per m2 per jaar 
Representatief: JA / NEE ---> ... .... ..... ...................... ............ .................. .... .. per m2 per jaar 

0 installatie eisen: .......... ......................... ........... .......... ... ............. .......................................... . 

Representatief: JA / NEE ---> ........... ............... ........... ............................ ............ ................ . 

Mate van belangrijkheid: (A/ B / C) 

vestigingsplaats 
imago I uitstraling omgeving 
representativiteit locatie 
bereikbaarheidsprofiel 
parkeervoorzieningen 
zelfstandig I verzamel pand 
flexibiliteit pand 
beveiliging 
comfort werkplek 
representativiteit pand 
materiaal- en vormgebruik 
herkenbaarheid / identiteit pand 
installatie 

Op volgorde van belangrijkheid: 

1 ........ ..................... .... .... ................ . 
2. ······················ ················ · ....... ...... . 
3. ·································· ··············· ···· 
4. ···················· ·············· ····· ·········· ···· 
5 ............................................... ..... . . 
6. ································· ····· .............. . 
7 ................................. ............... ..... . 
8. ····· ··· ·· ·· ····· ·· ··· ····· ····· ··· ······ ··· ···•"" ' 
9. ········ ························ ............. .. .. .. .. 
10 ..................................................... . 
11 ........................... .. ................... .. ... . 
12 ................................................ ..... . 
13 ............................................... ...... . 



Kaart A1 en A2 Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 1.1 en punt 1.2 

1 Locatie 

1.1 type omgeving 
gebied in een stad 

industrieterrein 
woonwijk of locatie buiten bebouwde kom 

binnenstedelijke randzone 
(gebied rondom binnenstad) 

kantorenpark 

binnenstad 

1.2 standing omgeving 
afwerkingsniveau 

·,,, 
... r,.~ 

.•, ,, 

eenvoudig (geen groenvoorzieningen, 

stedebouwkundige samenhang ontbreekt, 

eenvoudige architectuur) 

combinatie 1 en 3 
standaard (beperkte groenvoorzieningen, 
parkeren in het zicht, doorsnee architectuur) 

combinatie 3 en 5 
hoogwaardig (stedebouwkundige samen

hang, parkaanleg, hoogwaardige 

architectuur) 



Kaart B Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 1.3 

1.3 afwerking terrein 

afwerkingsniveau 

eenvoudig (tegels, gras, grind e.d.) 
2 combinatie 1 en 3 

3 ~ standaard (struiken, diverse soorten 

verhardingen e.d .) 

4 - combinatie 3 en 5 

5 - hoogwaardig (parkaanleg: Speciale 

beplanting, vijvers en waterpartijen e.d.) 



Kaart C Ren afd. Gebouw, punt 2. 1.2 

2.1.2 horizontaal-bouwkundig 

3 ~ 

4 lilllilill 

aansluitmoge/ijkheden op de gevel per stramien 

in mm 

1 3.600 of meer 

2 3.600 tot 1.800 

3 ~ 1.800 tot en met 1.200 

4 - 1.800 tot en met 1.200 + itererend 
aansluitmogelijkheden om de 900 

5 - aansluitmogelijkheden om de 900 

1800 1800 1800 1800 

1500 1500 90 



Kaart D Ren afd. Gebouw, punt 2.1.3 

2. 1 .3 herindeelbaarheid conform (dubbel) gevelstramien 
(maximaal 3.600 mm) 

a 

b 

C 

aantal ma/en dat vragen met betrekking tot de 
invloedsfactoren met 'ja' beantwoord warden 

invloedsfactoren (a-b-c-d-e aankruisen ind ien 
te beantwoorden met 'ja'): 

a. wordt de herindeelbaarheid belemmerd door 

moeilijk of niet te verwijderen obstakels 
(waaronder dragende wanden)? 

b. is er sprake van een niet-uitneembaar plafond 
per stramien? 

c. is aanpassing van de verwarmingsinstallatie 
noodzakelijk per stramien? 

d. is aanpassing van de ventilatieroosters 
noodzakelijk per dubbel stramien? 

e. is aanpassing van de verlichtingsarmaturen 
noodzakelijk per stramien? 

4 of 5 keer 'ja' 
3 keer 'ja' 

2 keer 'ja' 

1 keer 'ja' 
0 keer 'ja ' 

J 
'": - ~ _, . ._ . 

d 

e 



Kaart E Ren afd. Gebouw, punt 2. 7 

2.7 beveiliging 

C 

d 

aantaf ma/en dat vragen met betrekking tot de 

inv/oedsfactoren met 'ja' beantwoord warden 

invloedsfactoren (a-b-c-d aankruisen indien 
te beantwoorden met 'ja'): 

a. is er sprake van een bouwkundige 

schilbeveiliging? (slagvast glas in bereikbare 

gevels, deur- en raamstandsignalering e.d.) 

b. is er elektronische toegangscontrole bij entrees 
aanwezig? 

c. is er sprake van een elektronische brandmeld
installatie? 

d. is er een inbraakmeldinstallatie aanwezig? 

0 keer 'ja' 

2 1 keer 'ja' 

3 ~ 2 keer 'ja' 

4 - 3 keer 'ja' 

5 - 4 keer 'ja' 

~·-:,. 
;- ··- .. ~- . 

' 



Kaart F1 en F2 Ren afd. Werkplek, punt 3.1.5.1 en punt 3.1.5.2 

3.1.5 bedieningscomfort 
3.1.5.1 installaties en zonwering 

C 

d 

aantal ma/en dat vragen met betrekking tot de 
invloedsfactoren met 'ja' beantwoord warden 

(regelbaarheid per (dubbel) gevelstramien van 
3,60 m of kleiner) 

invloedsfactoren (a-b-c-d-e aankruisen indien 
te beantwoorden met 'ja') 

a. is de keeling regelbaar? 

b. is de ventilatie regelbaar? 

c. is de verwarming regelbaar? 

d. is de verlichting schakelbaar? 

e. is de zonwering regelbaar? 

0 of 1 keer 'ja' 

2 keer 'ja' 

3 keer 'ja' 

4 keer 'ja' 

5 - 5 keer 'ja' 

r~\:(_~~, 
:~ ..... _.p_.:,. 

3.1.5.2 te openen ramen 

regelbaarheid per stramien 

5 

geheel gesloten gevel 

meer dan 5,40 m 
5,40 m tot 3,60 m 

3,60 m tot en met 2,40 m 

minder dan 2,40 m 

n-r---: --- i---: ~11 
~---.nll i_ '_ •. ; - ·, " ~-J I 1, , 1 · -< 

.!_..:_ · , 1H __ _ 

,-----.---:-----i-· 

r ~H~- -__ ,-·1 11 



Kaart G1 Ren afd. Gebouw, punt 2.2 

2.2 hoofdentree van het gebouw 

a 

b 

aantal ma/en dat vragen met betrekking tot de 

invloedsfactoren met 'ia' beantwoord warden 

invloedsfactoren (a-b-c-d-e aankruisen indien 

te beantwoorden met 'ja'): 

a. is de entree goed zichtbaar vanaf de openbare 
weg? 

b. is de entree goed herkenbaar in de gevel van 

het gebouw? 

c. is de entreehal groter dan 50 m'? 

d. zijn er meer dan 2 soorten voorzieningen 

aanwezig? (zit-/wachtgelegenheid, garderobe, 

telefoon, toiletten) 

e. is er een balie voor receptie of portier 

beschikbaar? 

0 en 1 keer 'ja' 

2 2 keer 'ja' 
3 __,., 3 keer 'ja' 

4 lllll'llll 4 keer 'ja' 

5 - 5 keer ' ja ' 



2.3 

2 

3 liJ"1'l'q 

Kaart G2 en G3 Ren afd. Ruimtelijk visule kwaliteit, punt 2.3 en punt 2.4 

afwerking exterieur 
afwerkingsniveau 

eenvoudig 

(eenvoudig metselwerk, onafgewerkt 

beton, kunststofbekleding) 

2 combinatie 1 en 3 

3 P""IIR standaard 

(metselwerk, sierbeton, aluminium e.d.) 

combinatie 3 en 5 

hoogwaardig 

(bijzonder metselwerk, graniet, emaille, 

glas, RVS e.d.) 2.4 

3 ~ 

afwerking entreehal, trappen en toiletten 
afwerkingsniveau 

2 

3 ~ 

eenvoudig (schoon metselwerk, harde 
(kunststof)vloerbedekking e.d.) 
combinatie 1 en 3 

standaard (spuit-/stucwerk, eenvoudig 

tegelwerk, vinylwanden, projecttapijt, 
bandrasterplafond e.d.) 
combinatie 3 en 5 

hoogwaardig (luxe tegelwerk, stalen of 
kunststof wanden, wol, marmer, 
luxe (systeem)plafond 



Kaart H Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit punt 2.1 

2.1 verschijningsvorm 

2 

3 ~ 

4 -

type gebouw 

historisch 

2 organisch/massief 

(gevel is onderdeel van de constructie) 

3 ~ modernistisch/vliesgevel 

(gevel staat los van de constructie) 

4 - compositie van materialen en bouwdelen 

5 - high tech (constructie speelt de hoofdrol) 

....... ._,■- lllilliiilll :iii"4l 

Iii] i!!!ru;,. I - iliill liil1 --· .· ,i - - iiiil Ila\ 

5-



Kaart J Ren afd. Ruimtelijk-visuele kwaliteit, punt 2.2 

2.2 identiteit 

2 

ze/fstandigheid en herkenbaarheid 

herkenbaarheid van de gebruiker betreft 

een eigen entree en/of een duidelijk zichtbare 
naamsaanduiding/logo. 

gebouw dat zich niet onderscheidt van 

andere gebouwen en waarin de 
gebruiker(s) niet herkenbaar is (zijn) 

2 gebouw dat zich niet onderscheidt van 

andere gebouwen en waarin de 

gebruiker(s) herkenbaar is (zijn) 

3 ~ gebouw dat zich onderscheidt van andere 

gebouwen en waarin de gebruiker(s) niet 
herkenbaar is (zijn) 

4 - gebouw dat zich onderscheidt van andere 
gebouwen en waarin de gebruiker(s) 
herkenbaar is (zijn) 

5 - uniek gebouw waarin de gebruiker(s) 
herkenbaar is (zijn) 

3 ~ 




