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II Voorwoord 

· Het voor u liggende rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek, dat ik in het kader van lijn 
studie bouwkunde, differentiatie Vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit Eindhoven heb 
uitgevoerd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een conjuncte keuze-analyse, wat naar mijn weten 
niet eerder is toegepast binnen de kantoren vastgoedbranche en heeft een verkennend karakter. 

In Groningen kreeg ik bij de Rijksgebouwendienst de mogelijkheid om onderzoek te verrichten naar 
herstructureringsmogelijkheden van een aantal kantoorobjecten. Om daar een uitspraak over te kunnen 
doen heb ik de vraag naar kantoorruimte achterhaald, zodat de marktpositie van de objecten bepaald 
kunnen worden. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van een conjunct keuze-experiment. 
Helaas was het niet mogelijk om de klanten van de Rgd te benaderen. Dit heeft het gehele 
onderzoeksproces enigszins vertraagd, maar desalniettemin dit resultaat. 

Diverse personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek. Bij deze wil ik mijn 
begeleidingscommissie, bestaande uit Willem Keeris, Astrid Kemperman, Stephan Maussen en Leonie 
van der Ven hartelijk bedanken voor de vele motiverende opmerkingen die ik tijdens het proces heb 
gekregen. Met name gaat mijn dank uit naar Astrid Kemperman, omdat ze zoveel tijd en energie heeft 
gestoken in het bijbrengen en uitvoeren van de onderzoeksmethode. 

Tot slot wil ik bij deze gelegenheid gebruik maken om mijn vrienden te bedanken. Voor het geduld en de 
nodige "pep-talks". Mijn vriend wil ik bedanken voor zijn geduld en daarbij wil ik vermelden dat ik vanaf 
vanaf morgen ook weer schoon maak. Als laatste wil ik mijn collega Klay-An Brouwer nog heel erg 
bedanken omdat ik zonder haar kritische inbreng dit eindresultaat niet bereikt zou hebben. 

Joke van Delden 
Groningen september 2002 
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II Samenvatting 

Doel van het onderzoek 
De Nederlandse commerciele vastgoedmarkt voor kantoren heeft een zeer dynamisch karakter. Een 
decennium geleden was de vraag naar kantoorruimte veel sterker dan de toename van het aanbod. 
Gedurende de laatste jaren is er sprake van een overvloed aan ruimte wat leidt tot een verschuiving van 
een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Tegenover de dynamische vraag naar kantoorruimte staat 
de starheid van het aanbod. Deze is in zijn bestaande kwantiteit en kwaliteit beperkt door bijvoorbeeld 
uitbreidingsmogelijkheden en indelingsmogelijkheden. 
Een marktgerichte aanbod van een vastgoedobjecten door een vastgoedorganisatie vraagt om inzicht in 
de verscheidenheid van de vraag, dus in de aard en omvang van de marktsegmenten, dit levert de 
volgende onderzoeksdoelstelling op: 

De voorkeuren in een specifiek segment kantoorgebruikers achterhalen voor de regio Groningen, 
waama dit klantprofiel vergeleken warden met kantorencomplexen van de Rijksgebouwendienst directie 
Noord, om een inzicht te krij9en in de (toekomstige) verhuurbaarheid van deze complexen. 

Aan de hand van de volgende probleemstelling is het onderzoek uitgevoerd: 

Welke voorkeuren hebben de klanten van de Rijksgebouwendienst te Groningen ten aanzien van 
hun huisvesting om een zo optimaal mogelijk verlopend bedrijfsproces te kunnen realiseren? 

Gezien het feit dat het onderzoek niet bij de klanten van de Rijksgebouwendienst, maar bij 
marktpartijen, waarbij de resultaten uiteindelijk voorgelegd warden aan (vertegenwoordigers van) de 
klanten van de Rijksgebouwendienst, is de onderstaande probleemstelling nader uitgewerkt: 

Welke voorkeuren hebben administratieve, dienstverlenende organisaties in de regio Groningen ten 
aanzien van de huisvesting? 

De onderzoeksopzet 
Dit verslag geeft het onderzoeksproces weer. Startend met het uiteenzetten van de ontwikkelingen 
binnen de vastgoedmarkt, waarna aspecten, die een rol spelen voor de kantoorgebruiker bij de keuze 
van zijn kantoorruimte, gedefinieerd warden. Hieruit voortkomend zijn de aspecten gegenereerd welke 
voor een bepaalde groep kantoorgebruikers van primair belang zijn. Dit heeft geleid tot het kader 
waarbinnen de vragen in de verspreidde enquete zijn gesteld. Uit de onderzoeksresultaten is een aantal 
kantoorgebruikers profielen gegenereerd, welke vergeleken zijn met de klanten van de 
Rijksgebouwendienst. Met behulp van een aantal interviews met (vertegenwoordigers van) klanten van 
de Rijksgebouwendienst werd het mogelijk de verkregen enquete resultaten te weerspiegelen op deze 
groep kantoorgebruikers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het verkrijgen van meer inzicht in de 
kantoorgebruiker en de potentie van een bepaald kantoorcomplex. 

De onderzoekstechniek 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquete. De doelgroep werd gevorrnd door 
kantoorgebruikers met een dienstverlenend administratief en financieel dienstverlenend karakter. Deze 
groep kantoorgebruikers zijn qua werkprocessen vergelijkbaar met de klanten van de 
Rijksgebouwendienst. De doelgroep betrof een 600-tal bedrijven te Groningen. De respons betrof 18%. 



Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een conjunct keuze-expenment, welke in het bijzonder 
geschikt is voor het meten van preferenties voor nog niet bestaande altematieven zoals in dit 
onderzoek. Ten behoeve van deze techniek zijn in de enquete een aantal denkbeeldige kantoorobjecten 
beschreven, welke door de respondenten beoordeeld dienden te warden. De kantoorobjecten 
verschillen systematisch van elkaar op de kenmerken die ten behoeve van het onderzoek zijn 
geselecteerd. Bij dit onderzoek is er voor gekozen een design te gebruiken waarbij maximaal negen 
aspecten warden meegenomen. 
Door het keuzegedrag van de respondenten in verband te brengen met de kenmerken van de 
kantoorobjecten kan bepaald warden in welke mate de afzonderlijke kenmerken van de kantoorobjecten 
van invloed waren op het keuzegedrag. Bovendien kan voor elke variant van een kantoorobject 
berekend warden wat de kans is dat de respondent voor dit object zou kiezen. Op deze wijze kan ook 
een bestaand object geanalyseerd warden aan de hand van de aspecten. Een mogelijk nadeel is dat de 
respondenten zich in werkelijkheid anders kunnen gedragen dan zij beweren. 
Behalve het conjuncte keuze-onderdeel, is in de enquete ook een vragenlijst opgenomen. Hierin is 
gevraagd naar gegevens van de organisaties betreffende: de huidige huisvesting, ontwikkelingen in de 
organisatie en de werkprocessen binnen de organisatie. Het doel van deze vragenlijst is om een beeld 
te geven van de respondenten. Daarnaast is het mogelijk om modellen te schatten waarbij 
organisatiekenmerken meegenomen warden, om een indruk te krijgen van eventuele relaties tussen het 
keuzegedrag van de respondenten en de kenmerken van de organisatie. 

De onderzoeksresultaten 
Aan de hand van een literatuuronderzoek naar de vraagbepalende aspecten en een analyse van de 
bestaande meetmethoden zijn de volgende attributen en niveaus geselecteerd om de kantoorpanden te 
beschrijven. Het betreft zowel aspecten op het niveau van de omgeving als aspecten op het niveau van 
het object. Deze aspecten en hun niveaus zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

1 Huurprijs per m2 BVO - Laag - Gemiddeld - Hoog 

2 Vestigingsmilieus - Centrum milieu - Specifiek werkmilieu - Gemengd milieu 

3 Bereikbaarheid - Mix van ov en auto - Auto - Openbaar vervoer 

4 Ligging ten opzichte van aanrij route - Zicht locatie - Geen zicht locatie 

5 Architectuur · High tech. - Zakelijk - Traditioneel 

6 Type huisvesting - Solitair - Bedrijf verzamel pand - Bedrijf verzamel pand 
met voorzienin en zonder voorzienin en 

7 lndeling, beleving gebouw - Open - Mix van gesloten en - gesloten 
o en 

8 flexibiliteit - Totale herindeling - Gedeeltelijke flexibiliteit - Geen flexibiliteit 
mo eli'k mo eli'k aanwezi 

9 Afwerkin niveau - Hoo - Gemiddeld - Eenvoudi 

De analyse van de geschatte model/en 
Uit de analyse van de resultaten waarbij de modellen zijn geschat blijkt dat, de meeste geselecteerde 
kenmerken van invloed te zijn op het keuzegedrag. Met name de bereikbaarheid, de typering van de 
huisvesting en flexibiliteit zijn van belang in de keuze voor de kantoren. De respondenten gaven de 
voorkeur aan een kantoor dat met een mix van auto en openbaar vervoer bereikbaar is, dat solitair ligt 
en totaal flexibel is. Het vestigingsmilieu had de minste invloed op de keuze voor een bepaald kantoor. 
Daarnaast blijkt dat een aantal bedrijfskenmerken de keuze be'invloeden, dit zijn onder andere de uit te 



voeren werkzaamheden en de te verwachten organisatieontwikkelingen. Het is aan te bevelen om in 
vervolgonderzoek voor elk segment (profiel) kantoorgebruikers een apart model te schatten. 

De volgende voorkeuren ten aanzien van de kantoorobjecten zijn na analyse van de 
onderzoeksresultaten te generen. 

Variabele/ aspecten I Relatief belang Niveau 

11 · 10% 1. 
2. 
3. 

2 Vestigingsmilieu 1% 1. 
2. 
3. 

Bereikbaarheid 28% 1. 
3 2. 

3. 
4 Zichtlocatie 6% 1. 

2. 
5 Arch itectuur 7% 1. 

2. 
3. 

6 Type huisvesting 14% 1. 
2. 
3. 

7 lndeling gebouw 9% 1. 
2. 
3. 

8 Flexibiliteit 14% 1. 
2. 
3. 

9 Afwerking 10% 1. 
2. 
3. 

€65-90 
€90-115 
€115-140 
Centrum milieu 
Specifiek werkmilieu 
Gemen d milieu 
Mix van OV + auto 
Auto 
ov 
Ja 
Nee 
High tech 
Zakelijk 
Traditioneel 
Solitair 
Verzamel+voorzieningen 
Verzamel- voorzienin en 
Open 
Mix open gesloten 
Gesloten 
T otale herindeling 
Gedeeltelijk 
Geen flexibiliteit 
Hoog 
Gemiddeld 
Laa 

deelnut significantie 

I' 

0,2773 
0 

--.... 
• • • 

0.0000 
0.0000 

0.0113 

0.0484 
0.0046 

0.0000 
0,2819 0.0104 
0 

0, 1949 0.0787 
lllD 0.0000 
0 

In het schema is te zien dat de significantie van de onderzoeksresultaten op een na binnen de 
bandbreedte van 0 tot 0, 1 liggen, wat betekent dat de resultaten op een attribuut na betrouwbaar zijn. 
Alleen aan het attribuut vestigingsmilieu kunnen geen zekerheden warden verbonden. 
Tevens is aan de hand van een analyse van de onderzoeksresultaten van de algemene 
onderzoeksvragen is een beeld gecreeerd van de huisvesting en de ontwikkelingen van deze 
geenqueteerde organisaties. Deze gegevens zijn vergeleken met de resultaten van het conjuncts keuze 
experiment. Waaruit bleek dat de wens redelijk overeen komt met de huidige huisvestingssituatie. Bij 
drie aspecten werd een ander niveau geconstateerd dan dat wenselijk is. Dit betref: de huurprijs, de 
aanwezige flexibiliteit en het gevestigd zijn op een zichtlocatie. 
Met behulp van de deelnutten voor elk van de niveaus van de attributen is het mogelijk de geschiktheid 
van de objecten van de Rijksgebouwendienst voor de geenqueteerde doelgroep te bepalen. Daarnaast 
kan gekeken warden wat een verandering in het gebouw te weeg brengt bij het keuzegedrag van de 
respondent. 

Vergelijking onderzoeksresultaten met klanten Rijksgebouwendienst 
Na gesprekken met vertegenwoordigers van de klanten van de Rijksgebouwendienst blijkt dat de 
resultaten redelijk aansluiten bij de klanten van de Rijksgebouwendienst, met name wat betreft 
organisatiestructuur en de werkprocessen Echter, om een specifieke match te kunnen uitvoeren in het 
aan te bevelen om dit onderzoek specifiek uit te voeren bij de doelgroep van de Rijksgebouwendienst. 



1. Probleemomschrijving 

11 lnleiding 

De Nederlandse commerciele vastgoedmarkt voor kantoren heeft een zeer dynamisch karakter. Een 
decennium geleden was de vraag naar kantoorruimte veel starker dan de toename van het aanbod. 
Gedurende de laatste jaren is er sprake van een overvloed aan ruimte wat leidt tot een verschuiving van 
een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. Natuurlijk zijn er regionaal wel verschillen aan te wijzen 
met betrekking tot de grootte van het overschot. Een marktgerichte productie vraagt om inzicht in de 
verscheidenheid van de vraag, dus in de aard en omvang van de marktsegmenten. 
Bij de Rijksgebouwendienst (Rgd) te Groningen kreeg ik de mogelijkheid onderzoek te verrichten naar 
de marktpositie van de portefeuille aldaar. Alvorens hierover een uitspraak te kunnen doen, was het 
nodig om in beeld te brengen aan welke aspecten van huisvesting de klanten van de Rgd de meeste 
waarde hechten. Het bepalen van de vraagbepalende aspecten bleek al een zeer omvangrijk onderzoek 
te zijn. Dit is dan oak de reden waarom hier het zwaartepunt is komen te liggen. Vanwege een aantal 
redenen bleek het niet mogelijk de klanten van de Rgd over hun huisvestingswensen direct te 
benaderen, met als gevolg dat ik mijn onderzoek in een vergelijkbaar marktsegment in de gemeente 
Groningen heb uitgevoerd. Deze onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld naar de vertegenwoordigers 
van klanten van de Rgd aan de hand van een aantal interviews. Dit verslag is een weergave van het 
totale onderzoeksproces, ten behoeve van het afstudeertraject voor de richting Vastgoedbeheer, aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
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1. Probleemomschrijving 

II Hoofdstuk 1 Probleemomschrijving 

I 1.1 lnleiding 
Tegenwoordig neemt de gebruiker een belangrijke positie in op de kantorenmarkt. Voor een aanbieder 
is het van belang om rekening te houden met de eisen en wensen van een gebruiker om zo een 
complex verhuurbaar te houden. De belangen van een aanbieder van kantoorruimte zijn anders dan de 
belangen van de gebruiker. Deze laatste heeft alleen interesse in een complex waar hij zijn 
bedrijfsprocessen optimaal kan laten verlopen, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarentegen is een 
eigenaar of verhuurder vooral geinteresseerd in de verhuurbaarheid op lange termijn, met een zo hoog 
mogelijk rendement. 

I 1.2 Probleemschets 
Alvorens een uitspraak te kunnen doen over de mogelijkheden van kantoorcomplexen zal de vraag naar 
kantoorruimte en de marktontwikkelingen in beeld gebracht moeten warden. 

Marktontwlkkelingen 
T egenover de dynamische vraag naar kantoorruimte staat de starheid van het aanbod. Deze is in zijn 
bestaande kwantiteit en kwaliteit ingekaderd door een aantal starheden, zoals bijvoorbeeld 
uitbreidingsmogelijkheden en indelingsmogelijkheden. 
Een ander aspect welke bij nieuwbouw en de ontwikkelingen leidend is, is de ontwikkeltijd. Het aanbod, 
de vraag in de markt en de daadwerkelijke opname aan m2 kantoorruimte per jaar en per regio vertonen 
golfbewegingen. Deze zogenaamde (varkens)cyclus kan omschreven warden als het geheel van in de 
tijd gezien terugkerende onregelmatig fluctuerende fasen in de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, 
aangewakkerd door het reactiepatroon van de ontwikkelaars. Deze slepen de markt vanuit diepe dalen 
maar hoge toppen en vice versa door te adhoc te reageren op de markt. De kantorenmarkt moet zich 
dus voortdurend zelf saneren en beter regulerend functioneren ten aanzien van een evenwichtiger 
verhouding tussen de vraag en het aanbod (Keeris, 2001 ). 

Organlsatie ontwikkelingen 
De laatste jaren zijn kantoorgebouwen en met name de inrichting hiervan, een heet hangijzer in 
discussies. Dit komt door het feit dat organisaties de laatste decennia zeer veel zijn veranderd. Door de 
veranderende organisatiestructuren is het voor een goed functionerende organisatie nodig om hiermee 
met de inrichting van een kantoor rekening te houden. Bovendien hebben steeds meer bedrijven 
flexibelere kantoorruimte nodig om in te kunnen springen op de continue veranderingen binnen hun 
organisatie. Bedrijven moeten bijvoorbeeld om kunnen gaan met wijzigingen in de personeelsbezetting. 
Nieuwe kantoorconcepten maken dit beter mogelijk. Het virtuele kantoor, flexibele kantoren en 
telewerken zijn een greep uit deze "nieuwe" ontwikkelingen. De kern hierbij is dat het kantoor naast een 
werkplek steeds meer functioneert als een ontmoetingsruimte, waar overleg plaats vindt, met diverse 
informele ruimten. 
Een gebouw wordt vaak genoemd als productiemiddel van het gehuisveste bedrijf. De ruimten warden 
gezien als ondersteuning van het primaire proces van de organisatie. Het ontwerp van een kantoor zal 
gebaseerd moeten zijn op de analyse van de organisatiestructuur en het bedrijfsproces. Dit is natuurlijk 
geen nieuwe gedachte. Louis Sullivan kwam aan het eind van de vorige eeuw met de uitspraak; "Form 
follows function". 
Het in beeld brengen van de vraag, met daarbij de aspecten welke deze beinvloeden, zal in dit 
onderzoek centraal staan. 
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1. Probleemomschrijving 

· Ontwikkelingen bij de Rijksgebouwendienst ·-----
Een aanbieder en gebruiker op de vastgoedmarkt is de Rijksgebouwendienst. Deze 
huisvestingsorganisatie zorgt voor de huisvesting van de Rijksoverheid. De klanten zijn landelijk 
verspreid en gehuisvest in bijna 2000 objecten. Het optimaal huisvesten van deze klanten, met een 
kostendekkende en marktgerichte aanpak is het primaire doel van de Rijksgebouwendienst. Doordat de 
organisatie geen prikkel kent in de vorm van winstgevendheid zal de Rgd deze uitdaging met name bij 
de klanten moeten vinden. Professionaliteit, het afleveren van een kwalitatief hoogstaand product en 
optimale processen zowel intern als extern moeten hierbij nagestreefd warden om de klanttevredenheid 
te optimaliseren. 
Sinds de invoering van het nieuwe stelsel op een januari 1999 ligt de financiele verantwoordelijkheid 
voor de huisvesting bij de klant; daarbij is het echter van belang dat de klant deze verantwoordelijkheid 
ook kan dragen door het maken van een goede kosten/batenafweging. Bij de klanten van de 
Rijksgebouwendienst zijn vele ontwikkelingen gaande, maar de stelselwijziging is de aanzet geweest tot 
een grotere bewustwording, ten opzichte van de huisvestingsbehoefte, van dit segment 
kantoorgebruikers (Rijksgebouwendienst, 2002). In dit onderzoek zal de hurende kantoorhoudende 
organisatie centraal komen te staan, welke overeenkomt met de klanten van de Rgd. 

Methoden om de vraag in kaart te brengen 
Het type kantoorruimte dat nodig is voor een bedrijf is afhankelijk van het soort werk dat er verricht 
wordt. Toch blijkt het dat gelijksoortige organisaties in verschillende gebouwen gehuisvest zijn. Er zijn al 
veel onderzoeken verricht naar Typeringen van kantoorhoudende organisaties. Hierbij warden de 
typeringen door Berenschot en DTZ Zadelhof veel gebruikt. 
Bij beide indelingen staat de mens met de bijbehorende werkprocessen centraal. Nu rijst natuurlijk de 
vraag, waar een organisatie haar prioriteiten, met betrekking tot het vinden van de meest optimale 
huisvesting, legt? 
Momenteel is de trend om specifiek passende huisvesting te creeren voor de kant. Het indelen van de 
klant in de bestaande specttieke groepen wordt dus enigszins losgelaten. De opkomst van de ICT heeft 
op het gebied van kantoorinrichting een gehele nieuwe revolutie te weeg gebracht. Het kantoor wordt 
losgelaten als de plek om te werken, maar fungeert steeds meer als schakel in een netwerk. Kantoren 
warden niet meer ingericht op hierarchische basis, maar op basis van werkprocessen. 

I 1.3 Probleem- en doelstelling 
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen op de kantorenmarkt is het van belang om inzicht te verkrijgen 
in de vraag naar kantoorhuisvesting. Hieruit volgt de probleemstelling van het onderzoek: 

Probleemstelling 

Gezien het feit dat het onderzoek is uitgevoerd buiten de Rgd en de resultaten uiteindelijk voorgelegd 
zijn aan (vertegenwoordigers van) de klanten van deze dienst, is de bovenstaande probleemstelling 
nader gespecificeerd,.Dit resulteert in de onderstaande probleemstelling: 

Welke voorkeuren hebben administratieve, dienstverlenende organisaties in de regio Groningen ten 
aanzien van hun huisvesting? 
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Deze vraag roept een groat aantal deelvragen op, zoals: 

• Wie zijn kantoorgebruikers; 
• Op welke wijze kunnen gebruikers verdeeld warden in groepen; 
• Wat zijn de specifieke kenmerken van kantoorgebruikers in de dienst verlenende, administratieve 

sector; 
• Waar liggen de prioriteiten en voorkeuren betretfende de huisvesting van deze kantoorgebruikers; 
• Hoe kunnen passende profielen die de vraag naar ruimte aangeven samengesteld warden; 
• Op welke wijze is dit te matchen met het aanbod van kantoorruimte; 
• Welke rollen spelen de regionale ontwikkelingen in de vraag naar huisvesting; 

Om de link te kunnen leggen met de klanten en de protefeuille van de Rgd zal een vergelijking gemaakt 
moeten warden tussen de klanten van de Rgd en organisaties uit de private sector. 

Dit levert de volgende deelvragen op; 
• Hoe kunnen deze twee partijen met elkaar vergeleken warden zodat de eigenschappen van de 

marktpartijen ook voor de overheidsdiensten gelden; 
• Waar ligt het spanningsveld tussen de partijen; 
• Hoe kan de link gemaakt warden naar de kantoorcomplexen van de Rgd? 

Tevens zullen de uiteindelijke resultaten van het uitgevoerde onderzoek aan (vertegenwoordigers van) 
de klanten van de Rgd warden voorgelegd met de vraag of zij zich hierin kunnen herkennen. 

Ooelstelling 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek kan als volgt warden vastgesteld: 

Het achterhalen van de voorkeuren voor kantoren van een specifiek segment kantoorgebruikers in de 
regio Groningen, waarna de voorkeuren vergeleken warden met kantorencomplexen van de 
Rijksgebouwendienst directie Noord om een inzicht te krijgen in de (toekomstige) verhuurbaarheid van 
deze complexen. 

I 1.4 Onderzoeksopzet 
Als eerste stap in het kader van dit onderzoek heeft een literatuuronderzoek plaats gevonden om een 
beeld te krijgen van kantoororganisaties, de werkprocessen, het aanbod en de marktwerking hierbij. Het 
doel hiervan was om de nodige kennis van vraagbepalende factoren en marktontwikkelingen te 
verkrijgen. 
Uit de dez factoren is een selectie gemaakt. Die aspecten die de grootste rol spelen bij de 
huisvestingskeus zijn in een conjunct keuze-experiment meegenomen. 
Met behulp van dit conjunct keuze-experiment zijn de voorkeuren en prioriteiten van de 
kantoorgebruikers met betrekking tot de kenmerken van de kantooromgeving en het kantoor 
aangegeven. 
Het inzichtelijk maken van de markt aan de hand van de voorkeuren van segmenten van 
kantoorgebruikers zal hierbij het doel zijn. Voorkeuren van de kantoorgebruikers zullen voorgelegd 
warden aan een aantal vertegenwoordigers van de klanten van de Rgd, waarbij gekeken wordt of deze 
voorkeuren vergelijkbaar zijn met de voorkeuren van de klanten van de Rgd. 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten is te zien hoe de kantoren portefeuille van de 
Rijksgebouwendienst te Groningen matcht met de vraag naar kantoor(ruimte). De bouwtechnische, 
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bouwfysische en indelingstechnische eigenschappen van het gebouw, de huidige en toekomstige vraag, 
wettelijke kaders is een greep uit de aspecten die een rol spelen bij de definiering van het aanbod. 
Met de resultaten van de conjuncte keuze onderzoeksmethode kan tevens zichtbaar warden gemaakt 
wat de uitwerking is van aanpassingen aan de objecten op het keuzegedrag van de klanten, en dus op 
de marktsegmenten. 
In de onderstaande figuur is de onderzoeksaanpak in de vorm van een stroomschema weergegeven. 

~ 
\.!:Y 

Algemeen 
literatuuronderzoek 
kantoren, organisaties & 
kantorenmarkt 

Uitvoereil enquete 
conjunct keuze experiment 
algemene vragen 

nayse 
onderzoeksresultaten 

Analyse vraagprofiel 

Profie·'r-------~ 

kl ant 
RGD 

belangrijkste 
besliscriteria 

Figuur 1.1 Stroomschema onderzoeksaanpak 

I 1.5 Afbakening onderzoek 

----------

----------· 

----------
Analyse aanbod 
Rijksgebouwendienst 

Wijzigingen in aanbod 
- nieuwbouw 
- aanpassen bestaand 

Aan ene kant van de kantorenmarkt staat de gebruiker en aan de andere kant staat het 
kantoorcomplex. De vraag naar kantoorruimte wordt door vele aspecten beinvloed, die op complexe 
wijze in elkaar grijpen. Zowel aspecten vanuit de organisatie, het gebouw, de werkplek als externe 
aspecten lopen door elkaar heen. Gezien de uitgebreidheid van het onderwerp is ervoor gekozen een 
aantal delen buiten beschouwing te laten. 
De eerste afbakening is het toespitsen op de Groningse kantorenmarkt. 
Gezien de ligging is hier sprake van een ge"isoleerde markt in het noorden, die zich wil profileren op een 
aantal specifieke markten. Niet alleen factoren als ruimte en bereikbaarheid, maar ook de kwaliteit van 
de omgeving, de arbeidsmarkt, de aanwezigheid van kennis- en innovatie netwerken en de 
elektronische infrastructuur zijn bij een huisvestingskeuze van belang. Bij deze aspecten zijn al vele 
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verschillen te noemen ten op zichte van een andere regio, maar zullen in dit onderzoek niet uitgediept 
warden. 
Daarnaast wordt ook de doelgroep afgebakend. De kantoorgebruikers die warden onderzocht op de 
huisvestingsbehoeften moeten vergelijkbaar zijn met de klanten van de Rgd. 
De laatst afbakening in dit onderzoek is dat er alleen naar de kantorenportefeuille van de 
Rijksgebouwendienst te Groningen wordt gekeken. 

j 1.6 Onderzoeksmethode 
Er zijn verschillende methoden om de vraag naar kantoorruimte in beeld te brengen. Een mogelijkheid 
is door de klanten te interviewen. Op deze wijze kan een gedetailleerd beeld van de ondervraagde 
ontstaan. Voor het achterhalen van een grate groep is deze methode niet geschikt aangezien deze 
methode voor beide partijen zeer arbeidsintensief is. Daarnaast is het generaliseren van de resultaten 
van interviews van een kleine groep klanten naar een grotere groep niet mogelijk gezien de 
onbetrouwbaarheid van deze methode. Tevens is het moeilijk om de resultaten in groepen te verdelen, 
aangezien vele antwoorden zeer gedetailleerd zullen zijn. 
Een andere methode van onderzoek is gegevens verzamelen met behulp van enquetes. Hierbij kan een 
grate groep aangeschreven warden en een breed scannend onderzoek verricht warden. In dit 
onderzoek is hiervoor gekozen. De enquete bestaat uit een tweetal delen, namelijk een algemeen 
gedeelte om een beeld van de huidige huisvestingssttuatie te verkrijgen en een gedeelte met keuze 
situaties, het conjunct keuze-experiment. Met behulp van een conjunct keuze-experiment zullen de 
voorkeuren en prioriteiten van de kantoorgebruikers met betrekking tot de kenmerken van 
kantooromgeving, het kantoor en de kantoorruimte achterhaald warden. Tevens wordt de methode 
toegepast om oplossingsvarianten te maken voor een vastgoedportefeuille. De exacte toepassing van 
dit type onderzoek zal in hoofdstuk vijf warden uitgewerkt. 

I t 7 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee zal de kantorenmarkt uitgediept warden aan de hand van literatuuronderzoek. Hierin 
zullen de maatschappelijke en fysieke ontwikkeling naar voren komen. Tevens zullen de 
marktontwikkelingen in Groningen aan bod komen in hoofdstuk drie warden de vraagbepalende 
factoren behandeld. Dit gebeurt aan de hand van een studie naar de werkprocessen en andere interne 
processen die een organisatie in haar werkwijze beTnvloeden. Tevens zal een blik warden geworpen op 
de externe ontwikkelingen die een rol spelen bij de huisvestingskeuze van een organisatie. In hoofdstuk 
vier zal het aanbod en de randvoorwaarden besproken warden, aan de hand van bestaande 
meetmethoden. Ook hieruit wordt input gegenereerd voor het experiment. Vervolgens zal in hoofdstuk 
vijf de onderzoeksmethode warden toegelicht, waarbij de opzet en inhoud van de enquete aangegeven 
warden. In hoofdstuk zes zullen de resultaten van de enquete besproken warden. In hoofdstuk zeven 
zullen de voorkeuren van de onderzochte kantoorgebruikers warden gematcht met de portefeuille en 
klanten van de Rgd. Ten slotte zijn in hoofdstuk acht conclusies en aanbevelingen beschreven. 
Bij de beschrijving van het uitgevoerde onderzoek warden vele termen door elkaar gebruikt, die een 
gelijke betekenis hebben. Binnen de verschillende vakgebieden, die in dit onderzoek van belang zijn, 
warden gelijke thermen toegepast, welke anders geTnterpreteerd warden. Binnen dit onderzoek wordt 
onderzoeksmethodologische en vastgoedanalytische terminologie door elkaar gebruikt. Om 
spraakverwarring (lees: leesverwarring) te voorkomen, wordt in deze paper het spraakjargon toegepast. 
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2. De kantorenmarkt 

Hoofdstuk2 De kantorenmarkt 

I 2.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk zullen een aantal voor dit onderzoek relevante begrippen en kenmerken van de 
kantorenmarkt nader toegelicht warden. Dit afstudeeronderzoek richt zich op ontwikkelingen in de 
Nederlandse kantoren vastgoedmarkt, waarbij ingezoomd zal warden op de trends en ontwikkelingen in 
Groningen. Dit hoofdstuk dient als achtergrondinformatie voor het onderzoek en zal door middel van 
literatuurstudie tot stand warden gebracht. Het doel van dit hoofdstuk is om een beeld van de 
kantorenmarkt te krijgen van de huidige ontwikkelingen. 

j 2.2 De kantorensector: begripsomschrijvingen 
Voordat de kantorenmarkt en haar kenmerken besproken wordt, dienen enkele begrippen in de 
kantorensector toegelicht te warden. Binnen de kantorensector kan vanuit een drietal invalshoeken 
gekeken warden naar kantooractiviteiten. In deze paragraaf zal, aan de hand van geraadpleegde 
literatuur de begrippen kantooractiviteit, kantoorpand en kantoorgebruikers omschreven warden. 

I 2.2.1 Kantooractiviteiten 
De kantorensector is een veel omvattende sector. Het is dan oak moeilijk om een algemene definitie te 
geven van kantooractiviteiten. In de bestudeerde literatuur komen verschillende definities voor. Enkele 
zullen hieronder weergegeven warden. 
Volgens Goddard (1975) valt de kantorensector niet in te delen in de traditionele sectorale indeling. 
Deze sectorale indeling onderscheidt de primaire {landbouw), secundaire {industrie) en tertaire 
{diensten) sector. Daarnaast wordt de quartaire sector onderscheiden, waaronder kantooractiviteiten 
vallen. Goddard erkent dat de meeste kantooractiviteiten onder deze quartaire sector vallen, maar 
kantoorfuncties warden oak uitgeoefend door mensen die in de andere sectoren werken. Zo heeft een 
industrieel bedrijf oak administratief personeel in dienst die hun werk in een kantoor uitoefenen. 
Ter Hart (1979) doet oak als gevolg van de grate diversiteit binnen de tertiaire sector, een beroep op de 
quartaire sector. Deze sector omvat volgens hem de volgende functies: 

' ... die zich bezighouden met besluitvorming en management en met de selectie, verwerking en analyse 
van gegevens op grond waarvan besluiten ter begeleiding van het economisch en maatschappelijk 
gebeuren kunnen warden genomen.' 
(T er Hart 1979) 

Een tweede probleem bij het definieren van kantooractiviteit is dat er veel grate organisaties zijn die 
zich met veel verschillende activiteiten bezighouden. Het totale werkgebied van deze organisaties 
spreidt zich uit van de primaire tot en met de quartaire sector. Het is echter wel mogelijk om deze 
organisaties door een gedetailleerd onderzoek onder te verdelen in kleinere delen met een homogeen 
activiteitenpakket. 

Om het eerste probleem bij de definiering van kantoorhoudende organisaties op te lossen wordt gebruik 
gemaakt van de indeling van Tomqvist (1973). Deze auteur bekijkt de organisatie in zijn geheel en 
maakt daama een onderverdeling in afzonderlijk weergegeven beroepscategorieen. Deze verdeling 
maakt hij aan de hand van de traditionele driedeling namelijk de primaire, de productie- en de 
dienstenfunctie. Daarnaast verdeelt Tomqvist de organisatie naar typen stromen, of contacten, die 
binnen een organisatie waarneembaar zijn. 
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Figuur2.1 Functies en stromen (Ter Hart, 1979) 

2. De kantorenmarkt 

Een organisatie kent namelijk twee typen stromen: de informatie en de goederenstromen. In figuur 2.1 
zijn de verschillende stromen aan de rechterkant en alle functies binnen een bedrijf aan de linkerkant 
weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de functies A 1, A2, en A3 (administratieve functies) zich meer 
lenen voor een kantoarachtige ruimte. Men kan dus zeggen dat een kantoorhoudende arganisatie een 
organisatie is waarbij voornamelijk deze functies aanwezig zijn. Echter de figuur geeft ook de 
functiegroep 'Service Functions' aan, waarin zich oak kantoorgebonden functies bevinden. De 
functiegroep 'Service Functions' vertegenwoordigt namelijk oak service-activiteiten, zoals bijvoorbeeld in 
een advocatenkantoor of in de schoonmaakbranche, waarbij een advocatenkantoor wel een 
kantoorhoudende organisatie, een schoonmaakorganisatie is dat echter niet. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat een kantoorhoudende organisatie niet alleen gedefinieerd wordt door de 'Administrative 
Functions', maar ook voar een gedeelte door de 'Service functions'. De kantoorhoudende organisatie is 
dus met deze figuur nog niet geheel eenduidig gedefinieerd. 
Een mogelijke aplassing voor dit laatste probleem is het apdelen van de organisatie in sectoren en 
daamaast een verdeling te maken naar werkgelegenheidssectaren, zoals Ter Hart (1979) heeft gedaan. 
Dit is weergegeven in figuur 2.2. 

prodU!Qic 'fMI t<Uiot• 
m111ip: infnrmatit 

···············----------, 

prod.vani»et·rotrlm· =]~~~~~~~~;~~~~~~ m..tige inf. nl DirM'W· 
tinemlUgt bu1unonDis1J 

---·-·-· 

~ Gottman's "quarternary sector" 

~ Gottman's "transaL1ional activities" 

Ftguur2.2 Beroepscategorieen, (Van der Ve/de, 1992) 
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De kantoorhoudende activiteiten vallen in deze figuur binnen het gearceerde gedeelte. Dit gedeelte 
omvat namelijk de quartaire sector en de 'transactional activities'. Met deze laatste term warden alle 
abstracte activiteiten bedoeld die sterk op informatie zijn gericht. Het grate voordeel van deze indeling is 
dat er onderscheid gemaakt is naar functies die productie en verwerking van informatie tot doel hebben. 
De kantoorhoudende organisatie valt binnen het gearceerde gedeelte, maar valt alleen in de sectoren: 
'productie van routinematige informatie' en 'productie van niet-routinematige informatie en 
besluitvorming'. Het overige gearceerde gedeelte omvat de quartaire beroepen en beroepen met 
abstracte activiteiten binnen andere sectoren, zoals landbouw (extra-actieve activiteiten), industrie 
(industriele productie) en dienstverlening. 

12.2.2 Het kantoorpand 
Een andere invalshoek om een organisatie waar kantooractiviteiten plaats vinden te definieren is via 
een omschrijving van het kantoorpand. Ook hier geldt weer dat door de inteme tertiairisering veelal 
meerdere functies aanwezig zijn. 

'een kennelijk voor, veelal informatieprocessen betreffende, bureaugebonden werkzaamheden 
ontworpen, en als zodanig ook gebruikt dan we/ /eegstaand pand en voorts a/le gehele panden of 
gedeelten van panden die voor bureaudoeleinden zijn ingericht'. 
(Van der Velde, 1992) 

Barink et al. (1991) verstaan onder een kantoorpand: al dan niet zelfstandige bebouwing, die geheel of 
gedeeltelijk voor het verrichten van administratieve handelingen en organisatorische, beleidsmatige, 
commerciele of onderzoeksmatige activiteiten in gebruik is van een of meer ondememingen en 
instellingen. 

I 2.2.3 Kantoorgebruikers 
Zoals in bovenstaande literatuur zichtbaar is gemaakt is een kantoorgebruiker in vele groepen onder te 
delen. Dit hangt at van de gehanteerde uitgangspunten. Barink et al. (1991) geven in hun onderzoek 
diverse indelingen weer. Een daarvan is de indeling in twaalf te onderscheiden branches, namelijk: 
gemeentelijke overheid, rijks- en provinciale overheid, organisatieleven, bemiddeling, administratie, 
juridische praktijk, vormgeving, verzekeringswezen, bankwezen, nijverheid, communicatie en handel. 

Van den Broek (1992) geeft in een vaker gebruikte indeling een globaal onderscheid aan van de 
gebruikers van kantoorgebouwen. Hij onderscheidt zes categorieen, welke zijn: 

• Overheid; 
• Bank en verzekeringswezen; 
• Zakelijke dienstverlening; 
• Handel, industrie en transport; 
• Maatschappelijke dienstverlening; 
• Overig. 

Deze indeling verschilt weinig van de indeling van Barink et al. De beknoptheid van de tweede indeling 
maakt het eenvoudiger hanteerbaar voor het uit te voeren onderzoek. De Kamer van Koophandel (KvK) 
hanteert een vergelijkbare structuur. Vanun de structuur van de KvK is een selectie naar te enqueteren 
doelgroepen gemaakt, aangezien hieraan direct bedrijven gekoppeld zijn. Op de afbakening van de 
doelgroep voor het onderzoek zal in hoofdstuk 3 ingegaan warden. 
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2. De kantorenmarkt 

I 2.3 Kenmerken van de kantorenmarkt 
De kantorenmarkt kent enkele kenmerken die voor dit onderzoek van belang zijn en voor de 
volledigheid genoemd dienen te warden, alvorens verder te gaan met de ontwikkelingen op de markt. 
In deze paragraaf zal een blik geworpen warden op de zogenaamde varkenscyclus en de actoren op de 
kantorenmarkt. 

j 2.3.1 De varkenscyclus 
Ontwikkelingen op de kantorenmark zijn moeilijk te voorspellen, gezien de vele be'invloedingsfactoren. 
Ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch gebied zal de vraag naar gebouwen be'invloeden, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Ondoorzichtigheid wordt veroorzaakt door onder andere 
het cyclische karakter van de kantorenmarkt. Hierdoor zijn relatief grate schommelingen in aanbod en 
prijs van kantoorruimte. Een oorzaak hiervoor is het niet gelijkmatig tot stand komen van het aanbod 
(Louw, 1993). Van de Broek (1992) duidt deze cyclus aan als het zogenaamde 'varkenscyclus effect'. 
Deze cyclus wordt door Louw (1993) als volgt omschreven: een toenemende vraag naar kantoren leidt 
tot een stijging van het prijsniveau. Hierdoor wordt het aantrekkelijk nieuwbouw te realiseren, waardoor 
een toename van het kantorenaanbod zal plaats vinden. Doordat de gerealiseerde kantoren allemaal 
tegelijkertijd op de markt warden aangeboden, bestaat de kans dat het aanbod de vraag overtreft. Het 
gevolg is dat de prijs zal dalen en de kantoren moeilijk afzetbaar zijn. Een gevolg hiervan is dat een 
groat deel van de nog niet gerealiseerde plannen stopgezet wordt .Hierdoor daalt op termijn het 
aanbod, waardoor niet meer aan de vraag kan voldaan warden. Hierdoor warden prijsstijgingen weer 
ingang zet. Dit is weer aanleiding om de cyclus weer in gang te zetten. 
Een factor die de cyclus versterkt , is de relatief lange productietijd van kantoren, zodat aanpassing aan 
de marktvraag een vertraging oploopt. Het komt voor dat men reeds is begonnen met de bouw van een 
kantoor en dat de markt intussen zodanig is gewijzigd, dat dit nieuwe aanbod de vraag overtreft. Op 
deze manier wordt leegstand van voornamelijk al bestaande, kwalitatief minder aantrekkelijke, kantoren 
in de hand gewerkt (Barink et al, 1991). Tegenwoordig voeren gemeenten veelal een stringent 
kantorenbeleid, uitgaande van ontwikkelingsscenario's om deze cyclus enigszins af te vlakken 

I 2.3.2 Actoren op de kantorenmarkt 
Op de kantorenmarkt zijn vele partijen actief, namelijk: 
• Projectontwikkelaars; 
• Pensioenfondsen; 
• Verzekeringsmaatschappijen; 
• Beleggingsmaatschappijen; 
• Handelaren in onroerend goed; 
• Exploitatiemaatschappijen; 
• Makelaars; 
• Overheden. 

Daarnaast zijn er ook nog de kantoorgebruikers van de gebouwen te onderscheiden. Een voor dit 
onderzoek zeer belangrijke actor. In alle lagen van de vastgoedmarkt vindt de kentering plaats in de 
gedachtengang. Deze kan gedefinieerd warden als de verandering van aanbod- naar vraaggericht 
denken. De klant gaat steeds meer bepalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt: hierdoor vindt een 
omkering van de bedrijfskolom plaats. In samenhang hiermee verandert de traditionele taakverdeling 
tussen marktpartijen en vindt een herschikking plaats. 
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2. De kantorenmarkt 

Zoals in dit onderzoek reeds vermeld is, zijn de voor dit onderzoek belangrijkste actoren: de overheid en 
de kantoorgebruiker. De overheid is in verschillende segmenten van de kantorenmarkt actief. Enerzijds 
als aanbieder van grand, anderzijds als gebruiker van kantoorruimten of beleidsmaker bij 
(gebieds-)ontwikkelingen. Voor dit onderzoek is de overheid als kantoorgebruiker van belang. 

I 2.4 Markt ontwikkelingen 
In deze paragraaf zullen de achtergronden met daarbij de beinvloedingsfactoren van de kantorenmarkt 
besproken warden. Hierbij zullen ook de regionale verschillen zichtbaar warden. 

Ook op maatschappelijk gebied zijn er vele ontwikkelingen gaande, die de kantorenmarkt be'invloeden. 
Een kwart van alle werkenden, een op de tien Nederlanders, slijt zijn dagen in een kantoor. Zestig jaar 
geleden verrichtte maar zeven procent kantoorarbeid. Er is echter wel een groat verschil aan te wijzen 
op het gebied van de werkprocessen. Met de opkomst van de informatie technologie hoeft men niet 
meer op kantoor aanwezig te zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het kantoor zal steeds 
meer functioneren als een ontmoetingsruimte, met diverse informele ruimten, waar overleg plaats vindt. 
Dit heeft zijn reflectie op de inrichting en de markt van kantoren. Tegenwoordig hebben bedrijven een 
steeds flexibelere kantoorruimte nodig om in te kunnen springen op de continue veranderingen van een 
organisatie. Kantoorgebouwen functioneren dus als zichtbare graadmeter van de economische activiteit 
en de technologische vooruitgang. De wereld is aan het veranderen naar een grate kenniseconomie, 
waarbinnen de productie van kennis belangrijker is dan de productie van producten. 
Zowel vraag als aanbod van kantoorruimte is sterk afhankelijk van de economische situatie, waarbij een 
naijleffect zichtbaar is. De afvlakking van de economische groei begint ook op de kantorenmarkt haar 
uitwerking te hebben. Terugkijkend naar de ontwikkelingen van vorig jaar zien we dat de opname van 
kantoorruimte in Nederland is gedaald van 1.973.000 m2 in 2000 naar 1.800.000 m2 in 2001. Dit niveau 
is vergelijkbaar met de jaren 1998 en 1999 (Vastgoedmarkt 2001 ). Vanuit alle hoeken van het land 
komen de geluiden dat bedrijven terughoudender zijn met het nemen van ingrijpende beslissingen, 
onder meer over de huisvesting. Een aantal huisvestingsbeslissingen dat in het jaar 2000 genomen is, 
is in 2001 teruggedraaid. De cijfers van 2002 laten een verdere achteruitgang van de opname zien. 
Vooral de ontwikkelingen in de automatiseringsbranche hebben voor vraaguitval gezorgd, met name in 
de Randstad. In Amsterdam is dit de belangrijke oorzaak geweest van de daling van de opname. 
Utrecht heeft de vraagvermindering in deze sector ook ervaren, met name op de ontwikkeling in 
Papendorp. In Den Haag is deze ontwikkeling minder snel in de cijfers terug te zien omdat de 
Rijksgebouwendienst ieder jaar goed is voor de helft van de transacties. In Rotterdam en in de rest van 
het land is de invloed van de verminderde vraag vanuit de automatiseringsbranche minder duidelijk 
merkbaar. In tabel 2.1 zijn de regionale ontwikkelingen op de kantorenmarkt zichtbaar. 

11 

'• 



2. De kantorenmarkt 

Het ontwikkelen van huisvesting zonder aanvangshuurders is aan het teruglopen (Vastgoedmarkt, feb 
2002). Dit geeft een kentering in de ontwikkeling in de vastgoedmarkt, van een risico nemend naar een 
meer terughoudende strategie weer. 
Per 1 januari 2002 bedraagt het aanbod 2.537.000 m2. Dit aanbodcijfer is de afgelopen jaren niet zo 
hoog geweest. In 2001 is 59% van het aanbod, dat op 1 januari 2001 te huur/te koop stond, 
opgenomen. In 2000 was dit 92%. Uit deze cijfers is af te leiden dat de kantorenmarkt op een 
omslagpunt verkeert van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. De kantorenmarkt is daarmee 
meer in evenwicht gekomen, met een kans op overaanbod. Nieuwbouwplannen worden in veel steden 
meer gefaseerd op de markt gebracht dan in de oorspronkelijke planvorming de bedoeling geweest is. 
Veel ontwikkelaars en gemeenten hebben besloten voorlopig niet meer op risico te bouwen. Gezien de 
cijfers is dat verklaarbaar, mede met het oog op de terughoudende economie. 
De huurprijzen zijn licht gestegen en door het toenemende aanbod is in een aantal regio's zelfs een 
stabilisatie van het huurniveau te signaleren. In moeilijker tijden kan de bestaande bouw makkelijker 
concurreren met de nieuwbouw vanwege de grotere flexibiliteit in de huurprijzen en de veelal gunstiger 
parkeernormen. Deze ontwikkelingen van afnemende afname en oplopend aanbod hoeven op de lange 
termijn niet tot dezelfde problemen te leiden als in 1993 en 1994. De leegstand is op dit moment nog 
niet te vergelijken met de leegstand in die jaren. Bovendien liggen het renteniveau en het 
inflatiepercentage lager dan een aantal jaren geleden. 
Op langere termijn, tot voorbij 2010, mag nog van een groei van de werkgelegenheid in Nederland 
worden uitgegaan. Dit gegeven en de verdergaande groei van de tertaire sector zorgen voor een 
toenemende vraag naar kantoorruimte (Rijksgebouwendienst, 2002). 

Aan een aantal bedrijven is door Twijnstra Gudde (2002) gevraagd een prognose te geven van de 
ontwikkeling van de vraag naar kantoorruimte. De prognoses zijn rond medio 2001 gedaan. Hieruit 
blijkt dat op dat moment de verwachting is dat de vraag naar kantoorruimte vrijwel gelijk zal blijven of 
iets at zal nemen ten opzichte van het jaar 2000. Dit komt voort uit de economische neergang. Andere 
oorzaken, zoals de verschuiving van de economie naar een diensten economie, de inhaalvraag als 
gevolg van uitgestelde huisvestingswensen, zorgen ervoor dat de vraag niet in grote mate zal afnemen. 
Uit actuele cijfers blijkt echter dat er een scherpere daling van opname kantoorruimte is geconstateerd. 
Wat een toename van het aanbod betekent (Vastgoedmarkt, juli 2002) 
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2. De kantorenmarkt 

Gebruikers van kantoren beseffen zich steeds meer dat naast personeel, technologie, kapitaal, kennis 
en informatie ook vastgoed van belang is bij het creeren van een optimaal bedrijfsresultaat. In tijden van 
economische achteruitgang zal ook hierbij gekeken worden waar efficientie verbeteringen plaats kunnen 
vinden, met andere woorden kostenbesparingen. Dit kan ervoor zorgen dat de voorspelde inhaalslag uit 
blijft. 
Voor de Rijksgebouwendienst als gebruiker en eigenaar van kantoorobjecten is het van belang om 
inzicht in de huidige en toekomstige behoeften in ruimten te krijgen, om zo een portefeuille te beheren 
welke goed verhuurbaar is en blijft. 
Naar verwachting zal de kantoor werkgelegenheid groeien tot 2015 met een gemiddelde van 0,8% per 
jaar. Dit impliceert ook dat er op deze termijn een verdere groei van de behoefte aan kantoorruimte 
nodig is. Hier tegenover staat de verslechterende economische situatie. Door het huidige kabinet zal 
sterk bezuinigd moeten worden om de begroting passend te kunnen maken. Dit heeft zijn reflectie op de 
ontwikkelingen bij de ministeries. Definitieve plannen voor bezuinigingen zijn nog niet gemaakt, maar in 
de wandelgangen worden wel bezuinigingsplannen op gebied van huisvesting en personeel gehoord. 

I 2.5 Ontwikkelingen gemeente Groningen 
De stad Groningen vormt de grootste kantorenmarkt in Noord~Nederland en het beleid streeft ema om 
deze positie verder uit te bouwen. In deze paragraaf zal het beleid van de gemeente, het aanbod en de 
vraag naar kantoorruimte aan bod komen aan de hand van een aantal onderzoeken door gemeente en 
makelaars. 

I 2.5.1 Algemene kenmerken 
De gemeente Groningen heeft een voorraad van 1.033566 m2 bvo aan zelfstandige kantoorruimte. Het 
gaat hierbij om 1.215 kantoorobjecten. Daamaast kent Groningen kantoorruimte in combinatie met (en 
ondergeschikt aan) overige bedrijfsruimte ca. 40.000 m2 bvo, bijvoorbeeld een kantoor in combinatie 
met wonen. Deze laatste categorie betreft ca. 750 bedrijven (Werven, 2001 ). Groningen is daarmee de 
zevende kantorenstad van Nederland. Groningen presenteert zich als ICT-stad, met de economische 
teruggang lijkt deze opzet zich enigszins op te breken, wat te zien is bij de ontwikkeling van nieuwe 
kantoorlocaties. 
De kantorenlocaties liggen op een groot aantal concentraties verspreid door de stad. In bijlage 1 zijn de 
locaties terug te vinden. De gemeente is momenteel nog bezig met een tweetal grote ontwikkelingen, 
namelijk Europapark en Kranenburg II. Deze locaties zijn in bijlage 1 aangegeven. Op Europapark zal 
in tasen tot 2015 in totaal 180.000 m2 bvo aan kantoorruimte beschikbaar komen. Bij Kranenburg is 
sprake van 30.000 m2 bvo. Gezien de huidige marktontwikkelingen zullen deze ambitieuze plannen op 
zijn minst moeten worden bijgesteld. 

I 2.5.2 Opname en aanbod 
De Groningse kantorenmarkt laat het laatste jaar een enorme kentering zien. In januari van dit jaar heeft 
de gemeente aangegeven dat zij een herijking van het kantorenvestigingsbeleid tot 2010 wil 
doorvoeren. De reden voor dit besluit is de verwachte inhaalslag naar de vraag van kantoorruimte. Deze 
inhaalslag wordt veroorzaakt door de lage buffervoorraad in combinatie met de toekomstige groei. 
Daamaast spelen ook de noodzakelijke vervangingsvraag en de te verwachten externe groei een rol. 
De kantorennota (Werven, 2001) gaat uit van een additionele ruimtevraag van 12.000 tot 16.000m2 bvo 
per jaar. Aan de hand van de kantoren monitoringsresultaten kan worden afgeleid dat voor de jaren 
2001 tot en met 2003 het dubbele hiervan nodig zal zijn. Daarna zal de vraag wat atvlakken tot een 
jaarlijks niveau van gemiddeld 22.500 m2 bvo. Tevens blijkt dat een sterk gedifferentieerde vraag 
bestaat betreffende kantooromvang en specifieke vestigingseisen.Dit staat haaks op de geconstateerde 
ontwikkelingen door makelaars. 
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2. De kantorenmarkt 

Uit cijfers van onderzoek uitgevoerd voor Vastgoedmarkt Trends 2002-2003 blijkt dat de kantorenmarkt 
er in Groningen niet zo rooskleurig meer bij staat als wordt gedacht. Na analyse van de jaarcijfers wordt 
dit ook door DTZ Zadelhof beaamt. Zie hiervoor onderstaand krantenartikel. 

Kantoorruimtes Groningen staan massaal te huur 
Hoewel in Groningen een groot tekort is aan 
woningen, staan bet er in de kantorenmarkt heel 
anders voor. Bedrijven die op zoek zijn naar een 
nieuw pand hebben keuze te over 

Het aantal vrije meters kantoorruirnte in het 
noorden des lands is vorig jaar spectaculair 
gestegen tot 220.000 vierkante meter. Terwijl de 
nieuwe gebouwen als paddestoelen uit de grond 
schieten, nam de vraag met vijftien procent af. Zo is 
er in het jaar 2001 slechts 70.000 vierkante meter 
verhuurd of verkocht. Dat blijkt uit jaarcijfers over 
2001 van makelaardij DTZ Zadelhoff. 
Een aantal jaren geleden leek het allemaal nog zo 
mooi: Groningen zou de IT-Stad van het noorden, 
zo niet van Nederland worden. Talloze IT-bedrijven 
huurden kantoren "op de groei, of lieten zelf een 
nieuw pand bouwen" kortom het was een boorning
business voor de bedrijfsrnakelaars. Inrniddels is het 
een stuk minder rooskleurig gesteld. 

Zo is kantooruitbreiding er voor de Meeste bedrijven 
niet meer bij. Ook buiten de stad Groningen staan 
veel panden leeg. De pas gebouwde panden langs de 
A7 bij Drachten, zijn met moeite te vullen. 
Merlijn Vos, bestuurslid van NVM-Makelaars en zelf 
bedrijfsmakelaar, bevestigd het kantorenleed. "In 
Groningen en omgeving wordt er steeds meer 
bijgebouwd, terwijl de vraag afneemt," vat hij de 
problemen samen. V ooral de vraag naar oudere 
bedrijfspanden is drarnatisch afgenomen, vertelt hij. 
De gemeente Groningen bouwt ondertussen stug 
door. Zo wordt dut jaar nog begonnen met de bouw 
van het kantorenpark in Euroborg. Met een 
oppervlak van 200.000 vierkante meter moet dit het 
grootste kantorenpark van Noord-Nederland 
worden. Verhuurder DTZ Zadelhof maakt zich 
weinig zorgen. "Leegstand? Nee, daar maak ik me 
niet druk om. Daar bouwen we niet voor," aldus de 
optimistische directeur. 

Marieke Bos 
Figuur 2.3 Kantorenmarkt situatie Groningen (Bron: Metro, 12 februari 2002) 

De totale opname over 2001 bedroeg ca. 50.000 m2 (ten opzichte van ca. 55.000 m2 over 2000). De 
jaarlijkse nieuwbouwbehoefte ligt op ca. 20.000 m2.Het huurprijsniveau voor bestaande locaties varieert 
van€ 107,- tot€ 130,-. per m2 Voor de nieuwbouw is de verwachting dat in 2002 de€ 136,- grens wordt 
overschreden (Sprekende cijfers, 2001 ). 

I 2.5.3 Kansen en bedreigingen voor Groningen 
Behalve over een uitstekende ICT-infrastructuur beschikt Groningen ook over overige, meer 
conventionele kwaliteiten die door kantoorgebruikers als belangrijk warden ervaren. Denk hierbij aan 
bereikbaarheid (files, parkeren), herkenbaarheid (architectuur) en de beschikbaarheid van goed 
geschoolde arbeidskrachten (aanwezigheid Rijksuniversiteit). 
Het blijkt dat enkele grate bedrijven en instellingen (4%) verantwoordelijk zijn voor een groat deel (55%) 
van de voorraad. Deze oververtegenwoordiging van grate bedrijven maakt de kantorenmarkt in 
Groningen tot op zekere hoogte kwetsbaar. Dit is terug te vinden in de oproer rond het vertrek van 
Philips naar Zwolle, het verlies aan arbeidsplaatsen bij de KPN, de reorganisatie bij de Gasunie en de 
reorganisatie bij de Rijksgebouwendienst wat ook zal betekenen dat arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. 
In Groningen huren relatief veel bedrijven kantoorruimte (60% van de bedrijven huurt; 40% heeft de 
panden in eigendom). Dit wijst op een professionele vastgoedmarkt. Het aandeel huur lijkt toe te 
nemen, doordat bij de transacties in de afgelopen jaren vrijwel alleen maar huur is gerealiseerd. In 2000 
betrof bijvoorbeeld bijna 100% van alle transactief huur. Uit bedrijfsopgaven blijkt echter dat slechts een 
kleine meerderheid van de bedrijven een voorkeur heeft voor huur, waarbij met name de kleinere 
bedrijven willen kopen 'Y'Jerven 2001 ). Dit wijst er mogelijk op dat er te weinig kooppanden warden 
aangeboden. 
Een andere bedreiging is de stijging van het aanbod in combinatie van de achteruitgang van de opname 
voor bestaande gebouwen. Met een overschot aan nieuwbouw is het voor gebruikers eenvoudiger te 
verhuizen, aangezien de prijzen onder druk staan door het hoge aanbod. 
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2. De kantorenmarkt 

j 2.6 Samenvatting kantorenmarkt ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk is zichtbaar gemaakt, dat de definiering van kantooractiviteiten aan de hand 
van een tweetal uitgangspunten mogelijk is, namelijk via een specificatie van de activiteiten die 
plaats vinden in een bedrijf of via het definieren van het kantoorpand. In dit onderzoek zal naar 
beide aspecten gekeken worden aangezien de trends en de ontwikke/ingen op gebied van 
vraag definiering naar huisvesting en aanbod van huisvesting elkaar bei'nvloeden. Met andere 
woorden, kantooractiviteiten zijn veelomvattend. Door de jaren heen zijn echter het verwerken 
van inforrnatie, kennis en communicatie nog steeds de belangrijkste activiteiten die in het 
kantoor plaats vinden. 
Daamaast dient opgemerkt te worden dat de markt naar kantoorhuisvesting momenteel zeer 
instabiel is gezien de huidige economische ontwikkelingen. Uit de cijfers is at te leiden dat de 
kantorenmarkt op een omslagpunt verkeert van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt, 
De kantorenmarkt is daarmee in evenwicht gekomen, met een kans op overaanbod. In 
Groningen is dit overaanbod al te constateren. Momenteel is in de stad veel vierkante meter 
kantoorruimte te huur aangeboden, ondanks het stringente beleid van de gemeente. Voor 2000 
werd maximaal 20.000 vierkante meter kantoorruimte per jaar op de markt aangeboden. Gezien 
de goede economische ontwikkelingen op dat moment is het toenma/ige stringente beleid 
enigszins losgelaten en is in 2001 meer kantoorruimte op de markt gekomen. Van de kentering 
in de economie zijn met name de ICT-bedrijven in Groningen de dupe geworden. Deze 
doelgroep was helaas de groep waar de stad Groningen zich op wil richten. Met het wegblijven 
van nieuwe bedrijven wordt de opname van kantoorruimte drastisch verkleind. Dit veroorzaakt 
grotendeels het overaanbod. De geplande nieuwbouwplannen zul/en meer gefaseerd 
uitgevoerd gaan worden om zo de aanwas te verlagen. 
Ook op het gebied van de overheidshuisvesting zijn minder gunstige ontwikkelingen gaande. 
Binnen de ambtelijke apparaten zullen bezuinigingen doorgevoerd moeten worden, om zo de 
resultaten van de begroting in de hand te kunnen houden. 
Gezien a/le dynamische marktontwikke/ingen is het voor een aanbieder van huisvesting van 
belang om inzicht te krijgen (en houden) in de vraag naar huisvesting, zodat deze de kansen en 
bedreigingen van zijn portefeuil/e inzichtelijk kan maken en anticiperend kan hierop handelen. 
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3. Kenmerken organisaties 

Hoofdstuk 3 Kenmerken or anisaties 

j 3.1 lnleiding 
Een gebouw wordt vaak genoemd als productiemiddel van het gehuisveste bedrijf. De ruimten warden 
gezien als ondersteuning van het primaire proces van de organisatie. Het ontwerp van een ruimte zal 
gebaseerd moeten zijn op de analyse van de organisatiestructuur en het bedrijfsproces. Dit is natuurlijk 
geen nieuwe gedachte. Louis Sullivan kwam aan het begin van de vorige eeuw met de uitspraak; "Form 
follows function" (Meer, 1998). In dit hoofdstuk zal de vraag definiering naar huisvesting vanuit de 
organisatie inzichtelijk gemaakt warden. 

I 3.2 Kenmerken organisaties 
Hoewel het verschijnsel organisatie voor de "modeme" mens een grote vanzelfsprekendheid bezit, is 
het toch een zeer complex verschijnsel. ledere organisatie bestaat uit individuen en groepen, welke 
weer groepen van groepen maken. Deze groepen en personen hebben elk een (opgelegd) programma 
van activiteiten en vormen daardoor een structuur van posities en procedures, waarbij elk individu een 
radertje in het geheel vormt. Niet alleen het opgelegde programma speelt een rol bij het systeem van de 
posities. Ook de sociale aspecten spelen hierin mee. Het samenwerken en de communicatie tussen 
personen en groepen zijn veelal niet in een vast programma te vatten, maar vormen wel een sterk 
geheel binnen de organisatie. Strategie en structuur zijn dus niet alleen het opgelegd programma en 
vorm van een organisatie. De gedragpatronen, het denken en voelen van organisatieleden, maken hier 
ook deel van uit. Dit maakt het dat een organisatie ongrijpbaar, onkenbaar en onmaakbaar is (Aken, 
1994). 

Toch is het voor dit onderzoek van belang een beeld te krijgen van een organisatie om te kunnen 
achterhalen welke aspecten bij de keuze voor huisvestingsruimte van belang zijn. 
Van Aken geeft in zijn boek, waarin het (her)ontwerpen van een organisatie centraal staat, aan wat een 
organisatie is, namelijk: 

'Een organisatie is een groep mensen dien hun krachten bundelen in een systeem van posities met de 
daarbij behorende fysieke middelen'. 
(Van Aken, 1998) 

In de volgende paragraaf zal ingegaan warden op het systeem van posities, aan de hand van 
structurele eigenschappen. 

j 3.2.1 De strategie van een onderneming 
Het kiezen van het juiste gebouw en de juiste werkomgeving stelt een ondememing in staat om 
efficienter en effectiever te werk te gaan. Dit kan vervolgens een positieve uitwerking hebben op het 
totale bedrijfsresultaat. 
Onderstaand figuur geeft een beeld van de activiteiten die een rol spelen bij het zoeken naar een 
optimale afstemming tussen het strategisch beleid van de ondememing en de huisvestingsstrategie. 
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3. Kenmerken organisaties 

Figuur 3.1: Synergie ondememingsstrategie en huisvestingsstrategie [Bewerking Twijnstra en Gudde, 2002) 

De kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar huisvestingsruimte is sterk afhankelijk van het ontwerp van 
de organisatie. Aan de hand van een aantal structurele eigenschappen kan een organisatie 
geanalyseerd warden. Naast de positiestructuur en de procedurestructuur zijn nog een aantal andere 
structurele eigenschappen te noemen. Deze eigenschappen zijn: (geinternaliseerde} strategie, 
technologische kennis en organisatiecultuur. De positiestructuur, wat staat voor het patroon van de 
onderlinge relaties, de procedurestructuur, welke het patroon van de onderlinge relaties weergeeft, en 
de strategie warden veelal van bovenaf ge'implementeerd. Daarentegen wordt de (informatie} 
technologische kennis en de organisatiecultuur op operationeel niveau ingebracht. Ondanks dit 
niveauverschil bij de inbreng is de impact van de structurele eigenschappen niet kleiner. Het 
functioneren van een organisatie, met daarbij de werkprocessen en de middelen grijpt als een 
radarwerk in elkaar. Op strategisch niveau is een goede afstemming tussen organisatie, werkprocessen 
en faciliteiten (ook middelen genoemd} van belang. Op operationeel niveau is een afstemming van 
werkplek, werk en werknemer van groat belang. Via een afstemming van werk en werkprocessen 
warden het operationeel en strategisch bedrijfsniveau op elkaar afgestemd (Eveleens, 2001 }. 

j 3.2.2 lnrichtingsstructuur van een organisatie 
Voor het analyseren en het ontwerpen van organisaties wordt veelal gebruik gemaakt van het 7-s 
raamwerk, dat door het adviesbureau McKinsy ontwikkeld is. In dit raamwerk wordt de organisatie door 
middel van een zevental aspecten in beeld gebracht. 
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Figuur3.2: Het ls raamwerk van McKinsey (Peters en Watennan, 1982) 

Hierin is te zien dat een organisatie bestaat uit een netwerk van vele processen, met als kern van een 
organisatie de shared values, staan voor de normen, waarden en overtuigingen die de organisatieleden 
met elkaar delen Deze shared values moeten breed ge'interpreteerd moet. 

Als hulpmiddel voor het analyseren van de bestaande huisvestingssituatie heeft dit raamwerk een 
aantal beperkingen.Deze nadelen zijn ondermeer de volgende: 

• Het primaire en secundaire proces van de organisatie blijft buiten beeld; het type kantoorruimte dat 
nodig is voor een bedrijf is afhankelijk van het soort werk dater verricht gaat warden. 

• De relatie met de omgeving komt maar ten dele in beeld; bij 'strategy' warden wel uitspraken gedaan 
over de activiteiten van de onderneming in de richting van klanten en concurrenten, maar de 
daadwerkelijke omgeving blijft buiten beschouwing. 

• Onder 'skills' warden alleen de kerncompetenties verstaan; dit zou een ruimere interpretatie moeten 
krijgen. 

Dit is al door Peters en Waterman (1982) aangegeven, zodat een uitgebreide versie van het raamwerk 
is ontwikkeld. Hieronder volgt aan de hand van steekwoorden een uitwerking van het uitgebreide 
raamwerk. 

1. Strategy (strategie) 
geinternaliseerde strategie 

2. Structure 
inteme structuur, zowel fonnele a/s informe/e structuur 
externe structuur, zowel forrnee/ a/s informeel 
machtstructuur 

3. Systems 
fysieke procedurestructuur 

bestuurlijke procedurestructuur 
4. Skills 

a/le kennis en vaardigheden nodig voor primaire proces 
5. Staff 

systemen voor werving, selectie, beoordeling en beloning 
6. Style 

stijl van leidinggeven en organiseren 
7. Shared Values 

organisaUecultuur 
Tabet 3.1 Het uitgebreide 75 raamwerk (Peters en Watennan, 1982) 

In principe zijn de genoemde aspecten allemaal van belang bij het selecteren van huisvestingsruimte 
voor een organisatie, maar het ene aspect zal meer invloed hebben op de kwalitatieve en kwantitatieve 
ruimtebehoefte dan de ander. 
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I 3.2.3 Werkprocessen in een organisatie 
Posities in de structuur nemen bepaalde werkzaamheden met zich mee voor de werknemers. leder 
individu in iedere groep heeft een programma van activiteiten en een plaats in de 
communicatiestructuur van de organisatie (Van Aken, 1994). 
Met de werkprocessen binnen een organisatie warden de uit te voeren activiteiten van de werknemers 
aangegeven. Deze activiteiten kunnen warden onderscheiden door de benodigde interactie met andere 
personen en de autonomie die de werkzaamheden bevat. Op deze wijze kan een taakprofiel warden 
samengesteld. Dit levert zoals in onderstaand figuur zichtbaar is een viertal werkprocessen op die 
binnen organisaties aanwezig kunnen zijn. 

Werkprocessen in een organisatie (Mollerus,2001) 

Momenteel is er een verschuiving van groepsafhankelijke werkprocessen richting taken die 
transactioneel te noemen zijn. Dit komt door onder andere ontwikkelingen op het gebied van de 
informatietechnologie. Werkprocessen warden steeds minder plaats en tijd gebonden. Oat is een van de 
kenmerken is van de transactionele taken (Mollerus, 2001 ). 
Transactionele taken warden ondermeer door de volgende aspecten gekenmerkt: 

• Netwerkstructuur; 
• Kennis en taakgericht; 
• Flexibel en dynamisch; 
• Zowel communicatie als concentratie activiteiten; 
• Locatie en werktijden zijn veelal flexibel; 
• Teamwerken. 

I 3.3 Ontwikkelingen in organisaties en huisvesting 
Om een beeld te creeren van de huidige ontwikkelingen en trends op het gebied van de inrichting van 
organisaties zullen allereerst een aantal ontwikkelingen uit het verleden uitgewerkt warden, waarna op 
de huidige situatie wordt ingegaan. 

I 3.3.1 Historie 
Het denken over kantoorhuisvesting is in de afgelopen eeuw voortdurend veranderd. Deze 
veranderingen warden met name ingegeven door het veranderende denken over organisaties en daarbij 
ook door de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het eerste aspect kan uitgelegd 
warden aan de hand van de fasen in de organisatiesociologie, wat zo rand 1900 met de klassieke 
periode begint. In deze periode was het denken stark gericht op het werk van F. Taylor. Onder de naam 
'scientific management' trachtte hij om iedere arbeidstaak nauwkeurig te ontleden zodat optimale 
doelmatigheid nagestreefd kon warden. De eerste kantoren die hierbij ontstonden waren naar huidige 
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maatstaven zeer onmenselijk. Vanuit de overtuiging dat mensen uit zichzelf lui waren en zonder 
aanwezigheid van voortdurende controle niet te vertrouwen waren, ontstond een systeem die werd 
gekenmerkt door sterke hierarchie, supervisie en orde. Het administratieve praces werd opgedeeld in 
gespecialiseerde onderdelen welke eenvoudig over te dragen waren naar de volgende schakel. Het 
proces was in die tijd niet geautomatiseerd, waardoor fysieke overdracht plaats moest vinden. Het 
gevolg was dat er kantoren ontstonden die bestonden uit grate open ruimten, waarin werkplekken in 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden naast elkaar werden gepositioneerd en directe supervisie 
mogelijk was. 

Doordat organisatievraagstukken steeds complexer warden en organisatiewetenschappen zich, met 
beperkte onderlinge communicatie ontwikkelen ontstaat een meerstramenland. Dit meerstromenland 
bestaat, volgens Van Aken (1994) uit de volgende vijf stramen: 
• De mens centraal, met vooral bijdragen uit de organisatiepsychologie; 
• De structuur centraal, met vooral bijdragen uit de organisatiesociologie; 
• De leiding centraal, met vooral bijdragen van organisatieadviseurs uit de economie en de 

bedrijfskunde; 
• Functionele benaderingen, met bijdragen uit diverse bedrijfswetenschappen; 
• Formele benaderingen, met bijdragen waarbij de wiskunde vaak een belangrijke ral speelt. 

Als eerste reactie op deze klassieke benadering ontstond de ontwikkeling naar een ander mensbeeld 
wat zeer tegengesteld was. De mens werd ook gezien als sociaal wezen, met sociale behoeften en het 
belang van de informele organisatie werd in zijn waarde geschat. (Van Aken, 1998). Uit ander 
onderzoek bleek dat de productiviteit van de medewerkers niet omhoog ging door aangepaste 
werkomstandigheden, maar door extra aandacht die de medewerkers kregen (Mayo, 1933). 
In kantooromgevingen krijgt de zogenaamde human-relations leer vorm in de zogenaamde 
kantoortuinen welke in het midden van de jaren 60 in Duitsland ontstonden. Hier doorheen loopt de 
periode van het revisionisme, waarbij een aantal psychologen niet alleen naar de veiligheid van een 
groepslidmaatschap, maar ook de zelfontplooiing en zelfverwerkelijking van belang achten. Het 
leiderschap de graepspracessen en de communicatievorming zijn een gevolg van de totale 
organisatieopbouw. Hierbij is teamvorming en het flexibel kunnen opereren van een organisatie van 
belang. In de kantoorinrichting is dit eind jaren tachtig zichtbaar met het aan de verscheidenheid aan 
combinaties van inrichting. De behoefte aan flexibiliteit, effectiviteit en efficientie zorgt ervoor dat een 
organisatiestructuur steeds platter wordt. Zie Bijlage 2 voor een uitgebreide weergave van de 
bestaande inrichtingsconcepten. 

I 3.3.2 Trends 
Externe factoren zoals ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en logistiek zorgen 
ervoor dat een organisatie de bedrijfspracessen aanhoudend moeten screenen op efficiency. De trends 
en externe ontwikkelingen die de vraag naar kantoorhuisvesting beinvloeden zullen in deze paragraaf 
aan de hand van de zogenaamde "DESTEP" factoren aan de orde komen. 

Demografische ontwikkelingen 
Zoals bij eerdere ontwikkelingen al genoemd is kan de demografische opbouw van de bevolking van 
Nederland de nodige problemen veroorzaken. Aan de vooravond van de vergrijzing zullen oplossingen 
voor de te verwachten personeelskrapte gezocht moeten warden. 

Economische ontwikkelingen 
De veranderingen in de economie warden aangewakkerd door met name de continue straom van 
technologische ontwikkeling. De concurrentie wordt steeds grater door de ontstane 24-uurs economie 
en globalisering. Om toch de benodigde winst te halen zal in hoge mate efficientie en effectivitett 
nagestreefd moeten warden. Ontwikkelingen op organisatie gebied die hieruit voortkomen zijn het 
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beperken van de diensten naar de kernactiviteit en het resultaatgericht werken. Daarnaast zijn korte 
termijn planning om accuraat en snel op de ontwikkelingen in te springen van belang bij het overleven 
van een organisatie 

Sociaal/ culturele ontwikkelingen 
Binnen de maatschappij zijn op het gebied van sociaal, culturele, ontwikkelingen een aantal aspecten 
aan te wijzen de werkprocessen binnen organisaties en individuen bei'nvloeden. Hierbij moet gedacht 
worden aan: 

• De toenemende individualisering van de samenleving; 
• De dreigende krapte op de arbeidsmarkt, door de achteruitgang van het onderwijsniveau en de 

vergrijzing op lange termijn; 
• Meer aandacht voor de balans tussen werk en prive. 

Een ander belangrijke ontwikkeling is de emancipatie en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het aantal 
tweeverdieners is enorm gegroeid. Ook wanneer er zich kinderen aandienen, blijft een groot deel van 
de tweeverdieners werken. Werk en zorgtaken worden gecombineerd. Dit heeft ook zijn reflectie op de 
werkomgeving. Part-time werken, ook door mannen, wordt steeds meer geaccepteerd. Bedrijven 
worden genoodzaakt - mede door wetgeving - om aan verzoeken tot part-time werken tegemoet te 
komen. Met de krappe arbeidsmarkt kan een goede medewerker eisen stellen ten aanzien van zijn of 
haar arbeidstijden en werkomgeving. 
Mensen willen meer mogelijkheden hun eigen tijd in te delen. Die vrijheid is voor velen belangrijker dan 
de functie zelf. 

Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen ontstaan er verschillende werkvormen, zoals bijvoorbeeld 
het werken op afwijkende werktijden, wisselwerken en thuiswerken. 

Technologische ontwikkelingen 
Begin jaren negentig ontstaat een nieuwe kijk op het werken binnen administratieve organisaties, 
hetgeen onder andere wordt ingegeven door de toenemende mate van invloed van de 
informatietechnologie. Technologie heeft een enorme invloed op werken in het algemeen en op het 
kantoor in bijzonder. Internet is in dtt kader zonder meer de belangrijkste ontwikkeling. Internet maakt 
het - tezamen met onder andere mobiele telefonie - mogelijk om overal te werken, bijvoorbeeld in de 
tuin, op het strand, of in de auto of een hotel. lntemet-technologie heeft nog meer gevolgen. Bedrijven 
kunnen via internet gemakkelijk en goedkoper zaken doen over de hele wereld. Grenzen vervagen. 
Als je elkaar dan toch zo nodig wilt zien, dan is er wel een klein cameraatje om toch face-to-face te 
communiceren. Het cordless office komt er echt aan en de externe en interne mobiliteit van (kantoor-) 
medewerkers kent straks nauwelijks grenzen meer. 
Het feit dat iedereen wereldwijd en persoonlijk te bereiken is, leidt tot een globalisering in het 
bedrijfsleven. De factoren afstand en tijd vormen steeds minder een obstakel. De 9-17- baan heeft haar 
langste tijd gehad. 

Afwijkende werktijden, wisselwerken en thuiswerken leiden ertoe dat we op een andere manier met 
elkaar omgaan binnen de werkomgeving. De controle op het aantal arbeidsuren dat de medewerker 
maakt, wordt moeilijker. Er wordt veel meer een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de 
medewerker zelf. We moeten van tijd georienteerd naar taak- en resultaatgericht werken. Steeds meer 
wordt werk verricht in projectteams, die soms een korte levensduur hebben. 

Ecologische, psychologische ontwikkelingen 
Steeds meer waarde wordt door de organisaties gehecht aan het onderscheidend vermogen ten 
opzichte van de concurrenten, wat ook uit economisch oogpunt ontstaat. Cultuur en imago zijn daarbij 
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veelvoorkomende termen. Het imago is het beeld dat de omgeving heeft van de organisatie. Om het 
gecommuniceerde imago geloofwaardig te laten overkomen, moet het consistent zijn met de identiteit 
van de organisatie. Het gebruik maken van een gecreeerd imago is daarvoor een oplossing. Cultuur 
binnen een samenleving en met name binnen een organisatie zijn van groat belang bij de productiviteit. 
Het zorg voor een band binnen een organisatie waarbij het optimale uit ieder individu wordt gehaald. 
Met de individualisering van de maatschappij is het van belang dat een organisatie dit aanvult. Oak 
hiermee kan een organisatie zijn effectiviteit bevorderen. 
De functie van een kantoor verandert. Veel werk kan buiten het kantoor warden verricht. Een kantoor 
wordt daarom steeds meer een ontmoetingsplaats. Je komt naar kantoor om die dingen te doen die je 
het beste daar kunt doen. Er ontstaat daardoor bijvoorbeeld een grotere behoefte aan ruimtes om 
informeel collega's te ontmoeten. Een trend van deze tijd is het 'loungen'. Dat vraagt om passende 
producten. Want je wilt je thuis voelen op kantoor. 

Politieke, ruimtelijke ontwikkelingen 
De ideologie van de jaren zestig en zeventig (actief nastreven van een gewenste samenleving) heeft 
plaatsgemaakt voor het beeld van een terugtredende overheid. Marktwerking, het terugdringen van het 
aantal beperkende regels, het vergroten van de concurrentie zijn hier het gevolg van. De publieke 
sector heeft er sinds het aantal jaren volop mee te maken. Het voortbestaan van een organisatie is in 
delen van de publieke sector geen automatisme meer. 

I 3.4 lnterne beinvloedingsfactoren bij de huisvestingsbehoefte aan de hand van drie visies 
Zoals in bovenstaande paragraven is terug te vinden, is de groepenmaatschappij steeds meer 
veranderd. Heden ten dage kan men spreken over een complexe netwerkstructuur, waarbij zowel 
individu als omgeving elkaar be"invloeden. In deze paragraaf zal en beeld gegeven warden van de 
inteme aspecten die de huisvestingskeuze be"invloeden, aan de hand van een drietal visies. 

j 3.4.1 lndeling naar intrinsieke en extrinsieke aspecten 
Vanuit de gedachtegang van het facilitair management is een verdeling gemaakt van de 
beinvloedingsfactoren. Bij deze verdeling is gekeken of een factor voortkomt uit het werk of uit de 
omgeving. Deze interne aspecten zijn op te delen in een tweetal groepen, namelijk de extrinsieke 
aspecten, oak wel service aspecten genoemd en de intrinsieke (FM zakboek, 1999). 

lntrinsieke aspecten 
Vanuit de inhoud van het werk kunnen de volgende behoeften geformuleerd warden: 

• De wijze waarop organisatorische en personele functies warden opgedeeld in taken stelt eisen aan 
de werkplek. Moeten die taken bijvoorbeeld op een vaste werkplek plaatshebben of op 
verschillende werkplekken die optimaal ingericht zijn voor een bepaalde taak? 

• In de behoefte aan gemeenschapszin kan warden voorzien door het bieden van vergaderruimten en 
bedrijfsrestaurants, maar oak door het organiseren van personeelsfeesten. Hierbij speelt de stijl van 
leidinggeven en de omgang met elkaar een rol. 

• De behoefte aan communicatie leidt tot de vraag naar de beschikbaarheid van communicatie 
middelen. Telefoons, faxen intranet en internet zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. 

• De behoefte aan mobiliteit, de organisatie moet hierop inspringen met vervoersfaciliteiten, wanneer 
er sprake is van congestie, met telewerkmogelijkheden. 
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Extrinsieke aspecten 
Door middel van diverse faciliteiten, middelen en activiteiten wordt door een organisatie in verschillende, 
individuele en organisatorische, behoeften voorzien. De factoren hebben betrekking op de uiterlijke 
werkomstandigheden zoals; temperatuur, lawaai, vochtigheid, comfort en inrichting. Te noemen zijn: 

• De fysiologische behoefte aan voeding, onderdak en comfort. Deze kan vervuld warden door de 
huisvesting, catering, gebouwinstallaties. 

• De behoefte aan veiligheid door beveiliging, bedrijfshulpverlening en technische dienst. 
• De behoefte aan gezondheid en welzijn. Hierin wordt voorzien door schoonmaakonderhoud, 

technisch onderhoud, een ARBO-inspectie dienst. 
• De behoefte aan arbeidsvoldoening. Dit wordt gerealiseerd door de beschikbaarheid van 

fysieke middelen als een goed functionerende werkplek, meubilair en andere hulpmiddelen. 

Deze factoren zijn geent op de behoeftenpiramide van Maslow, waarbij het de bedoeling is uiteindelijk 
de top, dit is zelfrealisatie, te bereiken. 

I 3.4.2 People, place en process indeling 
Twijnstra en Gudde ziet in zijn visie de huisvesting (place) als aanjager voor veranderingen binnen een 
organisatie en als ondersteuning van de organisatie. Derhalve kan deze niet los gezien warden van de 
mens en de processen. Onderstaand figuur geeft dit weer. 

Figuur3.4 
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In deze structuur warden zowel de interne als externe aspecten genoemd 
Om meer grip op de spelende aspecten is er een uitgebreide versie van dit model gemaakt, waarbij 
gebruik is gemaakt van de structurele opbouw van de 7-s analyse. 

I 3.4.3 Bewerking 7-s analyse 
Zoals uit voorgaande literatuur duidelijk is geworden spelen vele organisatorische aspecten een rol 
binnen het huisvestingsproces. Zowel interne als externe aspecten spelen een rol bij de het optimaal 
functioneren van een organisatie, wat moet leiden tot een product dat voldoet aan de vooraf gestelde 
doelen. 
In het onderstaande figuur is de gedachtegang van Twijnstra en Gudde, aangevuld met de organisatie 
kenmerken door Van Aken en de behoeften omschrijving vanuit facilitaire oogpunt, verwerkt in de 
netwerkstructuur van het analyse schema door Peters en Waterman met betrekking tot het functioneren 
van een organisatie. 
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Figuur3.5 Bewerking People, place, proces (Bron: Twijnstra en Gudde, 2001) 

Centraal wordt hierin gesteld het leveren van het product, aangezien dit is waarvoor de organisatie 
bestaat. Om dat de kunnen bereiken zal optimaal kunnen functioneren van de organisatie, 
bewerkstelligd moeten warden. 
In het figuur zijn alle spelende aspecten bij het huisvestingsproces in de structuur van de 7-s analyse 
van McKinsey gezet, om een beeld te krijgen van het netwerk van aspecten. In hoofdstuk 4 zullen de 
aspecten aan bod komen. 

I 3.5 Klanten Rijksgebouwendienst 
De Rijksgebouwendienst heeft als taak alle organisaties binnen de rijksoverheid te voorzien van 
onderdak. De klanten van de Rijksgebouwendienst onderscheiden zich in grate lijnen in administratieve 
organisaties, zoals de hoofdzetels van de ministeries, en organisaties met een specifieke functie zoals 
gevangenissen en musea. Dit onderzoek zal zich richten op de administratieve organisatie onderdelen 
van de diensten. 
In 1999 is een nieuw stelsel betreffende de financiele afwikkeling voor de huisvesting en adviestaken 
van de Rijksgebouwendienst ingesteld. Op dat moment heeft de organisatie de status van agentschap 
verkregen en wordt er gewerkt met een baten lasten stelsel. Dit betekent dat sinds die ingangsdatum de 
klanten van de dienst een huurder relatie hebben gekregen. De departementen bepalen zelf de 
benodigde huisvesting voor wat betreft de omvang, kwaliteit, locatie en tijdstip van realisatie. De kosten 
van de huisvesting warden bij de departementen in rekening gebracht, zij betalen hiervoor een 
gebruiksvergoeding aan de Rgd uit de departementale huisvestingsbudgetten. Dit budget is aan de 
departementale begrotingen toegevoegd. Bij aanvang van het stelsel is het budget zo bepaald dat de 
gebouwen die op dat moment in gebruik waren, betaald konden warden. Uiteindelijk zal naar een 
budget gericht warden op een normbedrag per formatieplaats. Dit normbedrag is gebaseerd op een 
standaardruimtegebruik per formatieplaats en een standaardkwaliteit van een werkplek. 
Door deze stelselwijziging warden de klanten van de Rgd geprikkeld om efficienter met de huisvesting 
om te gaan aangezien het een onderdeel van de begroting is geworden. Er moeten afwegingen 
gemaakt warden tussen de huisvestingsuitgaven en andere uitgaven. 
Deze ontwikkeling maakt het dat er bij de klanten van de Rijksgebouwendienst in een korte tijd een 
bewustwording is ontstaan betreffende de huisvestingsbehoefte. Dit is terug te vinden in de ontwikkeling 
van het huisvestingsbeleid van de verschillende departementen. Dit maakt het dat de ambtelijke 
organisaties betreffende de huisvesting vergelijkbaar functioneren als een marktpartij. Ook deze moet 
de afweging bij de kosten en baten maken. 
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I 3.6 Seleetiecriteria onderzoeksdoelgroep 
Zoals al beschreven heeft de kantoorhoudende organisatie een zeer verschillend karakter. De 
kantoorhoudende organisatie houdt zich bezig met allerlei activiteiten. Deze activiteiten lopen uiteen van 
juridische praktijken tot vormgeving. Het is voor dit onderzoek noodzakelijk om aan de hand van de 
literatuur een lijst samen te stellen van alle mogelijke kantoorhoudende organisaties. In deze paragraaf 
zal een beschrijving warden gegeven op grond waarvan de geenqueteerde doelgroep bij de Kamer van 
Koophandel zijn geselecteerd. 

Een doelgroep is te omschrijven als een typering van een specifiek gedee/te van de bevolking, we/ke is samengesteld op 
basis van een clustering van overeenkomstige algemene eigenschappen, of kenmerken, met het oog daarop bepaalde 
activiteiten te verrichten, dan we/ deze personen te bereiken ten behoeve van een positieve beinvloeding voor die 
activiteiten, het eigen gedachtegoed, of af te zetten goederen of diensten 
(Keeris, 2001). 

De enquetes zijn toegezonden aan kantoorhoudende organisaties te Groningen met een aantal 
specifieke kenmerken. De selectieprocedure vond plaats binnen de bedrijven welke ingeschreven staan 
bij de Kamer van Koophandel. 

Hier kan op een aantal specifieke kenmerken van de bedrijven geselecteerd warden, namelijk; 
• lnschrijvingscode 
• Vestigingsplaats 
• Hoofd of nevenvestiging 
• Grootte van de organisatie 
• Economische activiteit 

In de hierop volgende pagina's zijn deze criteria uitgewerkt. 

Op het inschrijvingscode 
De Kamer van Koophandel hanteert een coderingssysteem, het zogenaamde BIK-nummer, waarbij alle 
ingeschreven bedrijven in het Handelsregister een code krijgen naar de typering van de activiteiten dat 
deze uitvoert. Het coderingssysteem van de Kamers van Koophandel heet: Bedrijfsindeling kamers van 
koophandel 1995, afgekort BIK. Dit codesysteem is in 1995 geheel herzien, zodat het momenteel 
aansluit op intemationale afspraken over typering van activiteiten. Het coderingssysteem bevat een 
aantal niveaus, welke de mate van detail bepalen. Het cijfercode kan bestaan uit 2 cijfers, daarbij 
warden de organisaties getypeerd in afdelingen, tot een 6-cijferig code waarbij wordt ingezoomd op de 
branche waarin de organisatie zich bevind. (Kamer van Koophandel, 1995) 
Aan de hand van de secties en de subsecties heeft Brekoo (1996) een selectie gemaakt naar bedrijven 
met kantoorhoudende activiteiten. 
Deze selectie bestaat uit de volgende secties: 

Sectie I Subsectie 
J: Financiele instellingen 

K: Verhuur en zakelijke 
Dienstverlening 

65 Financiele instellingen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 
67 Financiele beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, 

administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d. 
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 
71 Verhuur van roerende goederen 
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 
73 Speur- en ontwikkelingswerk 
7 4 Overige zakelijke dienstverlening 
75 0 enbaar bestuur, overheidsdiensten en ver lichte soc. Verzekerin en 

Tabe/3.2 Selectie van bedrijven (bron: N. Brekoo, 1996). 
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Echter het blijkt dat deze selectie niet alleen bestaat uit zuiver kantoorhoudende organisaties. Er is door 
Brekoo namelijk ook een selectie gemaakt naar economische activiteit. De voorgaande lijst met secties 
bestaat dus ook uit niet-kantoorhoudende organisaties. Het is daarom van belang om op een 
gedetailleerder niveau te kijken. Voor dit onderzoek wordt de verdeling in groepen gebruikt. Groepen 
hebben een 3-cijf erige code. Dit betekent dat aan de hand van een onderverdeling binnen deze 
groepen geselecteerd is. 
Bijvoorbeeld: de afdeling '65 Financiele instellingen' heeft een aantal groepen van instellingen onder 
zich (3-cijferige code). Een van deze groepen is: '651 Geldscheppende financiele instellingen'. 
Hieronder valt volgens de BIK '95: Centrale banken, Algemene en cooperatieve banken, spaarbanken 
en effectenkredietinstellingen. De hierboven genoemde banken zijn kantoorhoudende organisaties 
omdat de informatiestroom als hoofdactiviteit centraal staat. Hieruit wordt geconcludeerde dat de groep 
'651 Geldscheppende financiele instellingen' een kantoorhoudende organisatie is. Op deze manier zijn 
de volgende 21 groepen van kantoorhoudende organisaties geselecteerd naar zuiver kantoorhoudende 
activiteiten: 

65 Financiele instellingen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
651 Geldscheppende financiele instellingen 
652 Hypotheekbanken, bouwfondsen, financierings- en participatiemaatschappijen, 

wisselmakelaars e.d. kredietverleners 
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 

660 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 
67 Financiele beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, 
waarborgfondsen e.d. 

671 Optie- en effectenbeurzen, commissionairs in effecten, administratiekantoren voor effecten, 
hypotheek- en kredietbemiddeling, bank- en spaaragentschappen 

672 Verzekeringsbeurzen, assurantietussenpersonen, waarborgfondsen, schade-expertise, 
actuarissen, beheer en administratie van pensioenvermogens 

70 Verhuur van en handel in onroerend goed 
701 Proiectontwikkeling en handel in onroerend goed 
702 Verhuur in onroerend goed 
703 Bemiddelino in en beheer van onroerend ooed 

72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 
721 Adviesbureaus op het oebied van automatiserino en svsteemhuizen 
722 Systeemontwikkelinos-, systeemanalyse- en programmeerdiensten 
723 Computercentra, data-entry-, ponsbureaus e.d. 
724 Databanken 
725 Onderhoud en reparatie van computers 

73 Speur- en ontwikkelingswerk 
731 Detectivebureaus, etc. 
732 Natuurwetenschaooen, ontwikkelingswerk 

74 Overige zakelijke dienstverlening 
741 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten, markt-

en opinie-onderzoekbureaus, economische adviesbureaus en holdings 
742 Architecten-, inoenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus 
7 44 Reclamebureaus e.d. 
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van 

person eel 
748 Zakeliike dienstverlenino 

91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties 
911 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsoroanisaties 

Tabe/3.3 Gedetail/eerde se/ectie ( bron: Kamer van Koophandel. 1995) 

Deze codes zijn bij de Kamer van Koophandel geselecteerd, tezamen met andere randvoorwaarden, 
welke hierna uitgewerkt zijn. Hieruit bleek dat in de gemeente Groningen ca. 350 bedrijven bij de Kamer 
van Koophandel staan ingeschreven die aan de kwantificering primair kantooorhoudend voldoen. 
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Gezien de onderzoeksmethode en de te verwachten respons zullen minimaal 600 bedrijven 
geselecteerd en aangeschreven moeten warden. Dit is de reden dat ervoor gekozen is een aantal extra 
codes te selecteren, waarbij de kantoorhoudende activiteit niet tot de primaire bedrijfsactiviteit behoort, 
maar wel als ondersteuning, met minimaal 6 werkzame personen, aanwezig is, zodat hier een 
specifieke ruimte voor aanwezig moet zijn. De toegevoegde codes zijn: 

E PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EN HANDEL IN ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN WATER 
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardaas en warm water 

400 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water 
F BOUWNIJVERHEID 
45 Bouwniiverheid 

452 Buraerliike en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 
G REPARATIE VAN CONSUMENTENARTIKELEN EN HANDEL 
51 Groothandel en handelsbemiddelina (niet in auto's en motorfietsen) 

511 Handelsbemiddeling 
I VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE 
64 Post en telecommunicatie 

641 Post- en koeriersdiensten 
642 Telecommunicatie 

Tabel 3.4 Aanvulling Bik-codes, (bron; Kamer van Koophande/, 1996) 

Gezien de onderbouwing, met de voorgaande literatuur, is het toegestaan om tevens deze categorieen 
te selecteren. Met de aanwezigheid van minimaal 6 personen welke kantoorarbeid verrichten is een 
specifieke ruimte hiervoor nodig, wat omschreven kan warden als kantoorruimte. 

Vestigingsplaats 
De selectie kan plaats vinden op gemeente niveau, maar ook heel gedetailleerd op postcode gebied. Bij 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van een selectie op gemeente niveau, waama de resultaten van het 
onderzoek toegespitst zijn op stadsdeelgebieden, binnen de gemeente Groningen. Dit zijn een vijftal 
gebieden, namelijk; centrum, noord, oost, zuid, west en Haren. 

Hoofd en nevenvestlging 
Aangezien in het onderzoek zelf wordt gevraagd naar de typering van de huisvesting is hieruit geen 
keuze gemaakt en zijn beide groepen geselecteerd. 

Organisatie grootte 
Hierbij was het om een keus te maken tussen het aantal mensen in volledig dienstverband en het 
aantal mensen dat werkzaam zijn bij een organisatie, dit betekent dat alle deeltijd medewerkers als 
volledig aangezien warden. Aangezien ook deze gegevens bij het verwerken van de response in 
groepen warden geclusterd is ervoor gekozen een zo groat mogelijke groep te kiezen, welke loopt van 7 
werkzame personen tot 200 werkzame personen. De ondergrens is op zeven personen gesteld, om te 
waarborgen dat er kantoorhoudende activiteiten binnen de organisatie plaats vindt. 

Economische activiteit 
Hierop is geselecteerd, aangezien er vele bedrijven zonder economische activiteit in het bestand van de 
KvK aanwezig zijn. Nu zijn alleen die organisaties geselecteerd waarbij economische activiteit aanwezig 
is. 

Deze zes selectiecriteria leveren 600 bedrijven, welke als respondent kunnen fungeren .. Bij een hoge 
response kan gekeken warden of de extra geselecteerde de resultaten bei'nvloeden. 
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I 3.7 Samenvatting kenmerken organisaties 

Een organisatie is heden ten dage een zeer complex systeem, welke door zowe/ interne a/s 
externe aspecten wordt beinvloed. Om grip op de vele spelende aspecten te krijgen is een 
verkennend onderzoek verricht, wat heeft geresulteerd in een figuur waarin het netwerk van 
bei'nvloedende factoren is weergegeven. Deze aspecten zijn op de vo/gende wijze geordend: 
Allereerst zijn er de twee drie-eenheden mens, proces, gebouw en met daarbij samenleving, 
organisatie, omgeving, welke a/s een netwerk in elkaar verweven zijn. Centraa/ staat het 
product, ofwel het optimaa/ kunnen functioneren van de organisatie om zo een product te 
kunnen /everen. Daaraan vast zit het spanningsveld tussen gebouw, product en budget. 
Centraa/ in het schema staat het optimaa/ functioneren van de organisatie, wat zou moeten 
resulteren in een optimaa/ evenwicht tussen aspecten vanuit de organisatie gere/ateerd en 
aspecten gerelateerd aan individuele behoeften. De zes hoofdaspecten worden ondervangen 
door aspecten van een lager niveau, we/ke deze weer beinvloed. 
Op te kunnen achterha/en waar een organisatie met betrekking tot de huisvesting be/ang bij 
heeft en zijn keuze voor een bepaa/d object za/ beinv/oeden, za/ nader ingezoomd moeten 
worden op de kantoororganisatie. De geenqueteerde organisaties zijn gese/ecteerd aan de 
hand van de werkprocessen die er p/aats vinden. Deze organisaties zijn te vergelijken met de 
k/anten van de Rijksgebouwendienst aangezien deze na de ste/se/wijziging in 1999 de 
budgettaire verantwoorde/ijkheid voor de huisvesting dragen welke zijn huren van de 
Rijksgebouwendienst. Dok deze organisaties moeten de afweging maken bij de 
huisvestingskeus ten opzichte van andere budgettaire verp/ichtingen. Aangezien uiteinde/ijk de 
resu/taten van dit onderzoek gekoppeld gaan worden aan de klanten van de 
Rijksgebouwendienst (Rgd) zal een groot dee/ van het primaire proces van de geenqueteerden 
verge/ijkbaar moeten zijn. De doe/groep is aan de hand van de vo/gende se/ectiecriteria bij de 
Kamer van Koophandel te Groningen gese/ecteerd: 
• lnschrijvingscode 
• Vestigingsp/aats 
• Hoofd of nevenvestiging 
• Grootte van de organisatie 
• Economische activiteit 
In het volgende hoofdstuk za/ met behulp van bestaande analyses het kantoor en de 
kantoorhoudende organisatie aan e/kaar worden gekoppe/d, om zo te kunnen achterhalen 
welke aspecten een grote ro/ spelen bij de keuze, voor een bepaa/d type, huisvestingsruimte. 
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II Hoofdstuk 4 Vraagbepalende aspecten en meetsystemen 

I 4.1 lnleldlng 
Voor het in de markt houden van een kantoorobject is het van belang om de veranderingen in de 
huisvestingsbehoefte van organisaties te volgen. Aangezien de opname van kantoorruimte landelijk 
afneemt zal men op de verandering van behoeften vooruit moeten lopen, om een klant te behouden. 
De economische neergang is de grootste aanjager van deze afname. De laatste decennia hebben er 
veel veranderingen in de kantoorarbeid plaats gevonden, welke synchroon lopen met de technische en 
economische vooruitgang. De laatste jaren is een aantal trends te herkennen die van invloed zijn op het 
werken in kantoren. Allereerst staan traditionele locaties van kantorenarbeid onder druk. Daamaast 
verandert de manier waarop mensen werken; mensen werken op andere tijden, op een andere manier 
en in andere samenwerkingsvormen. 
De kwaliteitseisen voor kantoorobjecten zullen in paragraaf 4.2 en 4.3 besproken warden. De 
mogelijkheden en randvoorwaarden op bouwtechnisch en bouwfysisch gebied bij het aanbod zullen in 
de paragraaf 4.4 aan de orde komen. In paragraaf 4.5 zullen kantoorgebruikers gecategoriseerd warden 
aan de hand van bestaande methoden. Vervolgens zal in paragraaf 4.6 een aantal 
kwaliteitsmeetsystemen voor vraag en aanbod van kantoorhuisvesting warden beschreven. Aan de 
hand van deze analysemodellen en ontwikkelingen in vraag en aanbod heeft de selectie van de 
aspecten die in het onderzoek zijn meegenomen, plaats gevonden. De afsluitende paragraaf, 4.7, is 
weer een samenvatting van het hoofdstuk. 

I 4.2 Kwalitatieve ruimtebehoefte 
Er wordt in toenemende mate anders gewerkt dan voorheen. De al eerder genoemde macro
economische verschuiving in de richting van een kennismaatschappij waarin het uitwisselen van 
informatie van cruciaal belang is, heeft hierop een grate invloed. Werkzaamheden warden in 
toenemende mate verricht door kleine, onafhankelijke bedrijfseenheden of zelfs door individuen, die 
door een communicatienetwerk met collega's toch een compleet product kunnen aanbieden. Hierdoor 
veranderen zowel de inhoud als de uitvoering van werkzaamheden. In de volgende subparagrafen zal 
aangegeven warden wat de impact hiervan is op het kwalitatieve ruimtegebruik, wat leidt tot een keuze 
voor een inrichtingsconcept. 

I 4.2.1 Behoefte bepalende aspecten 
Bij de kwalitatieve ruimtebehoefte kunnen een aantal groepen aspecten warden onderscheiden, 
namelijk: 

• Gebouw gerelateerde aspecten; 
• Aspecten uit de directe en indirecte (bereikbaarheid, personele aspecten) omgeving. 

In de volgende alinea's zullen een aantal resultaten van onderzoeken gericht op het belang en de 
beoordeling van deze groepen aspecten besproken warden. Om het geheel overzichtelijk te houden is 
ervoor gekozen de onderzoeken te clusteren aan de hand van de boven staande groepen. D~ levert de 
volgende resultaten op. 

Gebouwgerelateerde aspecten 
Twijnstra en Gudde voert jaarlijks een kantorenmarkt onderzoek uit waarmee de huisvestingssituatie 
van de kantoorgebruikers in Nederland in kaart worden gebracht. Een van de vragen bestaat uit een 
beoordeling van een aantal gebouwaspecten, waarbij ook specifiek naar het belang van deze aspecten 
wordt gevraagd. Dit is voor dit onderzoek van belang. De gebouwcriteria warden aan de hand van een 
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cijfer voor het belang gewaardeerd. Een tiental gebouwaspecten warden bij de respondent voorgelegd 
waarbij gevraagd is een cijfer voor de huidige situatie en een cijfer voor het belang van de aspecten te 
geven. In onderstaand figuur zijn de resultaten weergegeven. 

7,84 
7,83 
7,80 
7,64 
7,53 
7,33 
7,25 
6,93 
6,92 
6,64 

Belang van de gebouwcriteria 2001 (Bron: Twijnstra en Gudde, 2002) 

Hierbij is te zien dat de respondenten aan vrijwel alle aspecten een hoog belang hechten, wanneer 
gevraagd wordt deze met een cijfer tussen de 1 en 10 te beoordelen. Helaas is niet zichtbaar dat 
wanneer een afweging tussen de aspecten gemaakt moet warden welk belang ze dan aan elk van de 
aspecten geven. 

Uit een ander onderzoek door M.H. van Kamp (1998) blijkt dat bij veel projecten waar duurzame bouw 
toegepast is dit in vele gevallen is uitgevoerd om een imagoverandering te bewerkstelligen. Ze refereert 
hierin naar onderzoeksresultaten van Venema, welke als volgt zijn opgebouwd: 

• Flexibiliteit binnen het gebouw (75%); 
• Lage exploitatiekosten/ huisvestingslasten (64%); 
• Aansprekende architectuur (26%); 
• Milieu vriendelijke gebouw (13%); 
• Nieuwbouw(11%). 

Omgevingsaspecten aspecten (direct en indirect) 
In het al eerder genoemde kantorenmarktonderzoek door Twijnstra Gudde (2002) warden gebouw en 
omgevingsaspecten apart van elkaar onderzocht. In onderstaand schema zijn de 1 O meest 
voorkomende keuzecriteria met betrekking tot de omgeving te vinden, waarbij is aangegeven welk 
belang de respondent hieraan geeft aan de hand van het percentage dat voor aspecten heeft gekozen. 

Omgevingsaspecten I Belang in procenten 
Parkeergelegenheid 82,8% 
Autobereikbaarheid 77,0% 
Uitstraling gebouw/omoeving 63,9 % 
Voorzieningenniveau 43,1% 
Bereikbaarheid ov 36,6% 
Binnenstad op loopafstand 30,2% 
Zichtbaar vanaf snelweg 26,4 % 
Arbeidspotentieel 23,7% 
Parkachtige omgeving 22,2 % 
Huurprijsniveau 18,0% 
Tabe/4.2 Top 10 van keuzecntena met betrekkmg tot de kantooromgeving in 2001. 

(Bron: Twijnstra Gudde 2002) 
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Een ander onderzoek, waarbij zowel pandkenmerken als omgevingskenmerken warden genoemd, 
betreft de rol van rationale en irrationele factoren bij de keuze van kantoorpanden door Van der Meulen 
(Meulen, C van der, 1993). Bij dit onderzoek is aan 257 bedrijven de vraag voorgelegd, waar men op let 
bij de keuze van een kantoorpand. Hieruit is gebleken dat men zowel aan het pand als aan de directe 
omgeving en de bereikbaarheid grate waarde wordt gehecht. Het criteria bereikbaarheid of de centrale 
ligging, werd in dit onderzoek als belangrijkste criteria aangewezen. Deze werd als uitschieter door 76% 
van de geenqueteerden genoemd. De aanwezigheid van parkeerruimte, prijs en de ruimte warden 
daama aangewezen als belangrijke aspecten, deze warden door circa 25% van de geenqueteerden 
genoemd. Daamaast warden nog de doelmatigheid van het gebouw, de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer en uitstraling gebouw genoemd. Deze aspecten warden door circa 18% van de 
geenqueteerden genoemd. Tevens wordt nog aangegeven de aspecten zoals representativiteit, 
bereikbaarheid met eigen vervoer, indeling van het pand criteria zijn die door ca 14% van de 
geenqueteerden wordt gekozen. 

Ook het ministerie van Economische Zaken voert onderzoek uit naar vestigingsplaatsfactoren en 
ruimtegebruik. Uit resultaten van een onderzoek, dat is uitgevoerd tien jaar na bovenstaande resultaten 
blijkt dat de bereikbaarheid en de ligging van een object nog steeds als grootste belangrijkste 
keuzecriteria bij de vestigingsplaats van een organisatie geldt. 
Uit dit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de vestigingsredenen enigszins 
afwijken van de motivatie tot vertrek uit een bedrijfsruimte. 
De volgende resultaten kwamen uit het onderzoek. 

Vertrek Belang in procenten : . . . ... 
Ruimte gebrek 30 26 
Liaaino onaunstio 18 22 
Bedrijfseconomisch 12 Bedri'fseconomische 10 
Functionaliteit ruimte 8 F unctionaliteit 5 
Representativiteit 7 Re resentativiteit 8 
Overheidsbeleid 5 Kosten 6 
Reoraanisatie ca. Visie 5 Reor anisatie fusie 3 
Kosten 4 Woon verkeer 4 
Woon werk afstand 4 Overheidsbeleid 2 
Overige 7 Overi e 14 
Tabe/4.3 Vestigings-en verhuismotieven (Bron; Economisch instituut, 1999) 

De aspecten uit de indirect omgeving, dit is bijvoorbeeld de afstand tussen het woonadres en het 
werkadres, en de aanwezigheid van hoog opgeleid personeel komen in de genoemde onderzoeken wel 
terug, maar hierin is te zien dat aan deze aspecten geen hoge prioriteit wordt toegekend. 

De onderzoeksresultaten zijn sterk afhankelijk van de groep respondenten aan wie de enquete is 
voorgelegd. Bij het kantorenmarktonderzoek van Twijnstra Gudde zijn de verschillen tussen de typen 
bedrijven terug te vinden bij de behoefte naar kantoorruimte. De bovenstaande tabellen bestaan uit een 
gemiddelde van de verscheidene doelgroepen. Bij de andere onderzoeken is geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende typen kantoorgebruikers. Dit is een van de redenen waarom de 
resultaten van alle onderzoeken van elkaar afwijken. Wei zijn een aantal aspecten uit de onderzoeken 
te genereren die bij meerdere onderzoeken terugkomen en waaraan een hoger belang wordt 
toegekend. Dit betreft bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, de uitstraling van het gebouw en 
omgeving. Teven wordt er belang gehecht aan het functioneren van het object. In de volgende 
subparagraaf wordt een aantal inrichtingsconcepten van een kantoorpand besproken. 
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j 4.2.2 Rulmtegebruik 
De kantoorinrichting kan aan de hand van een tweetal inrichtingsconcepten in beeld warden gebracht. 

Traditionele kantoorinrichtlngen 
Traditioneel kunnen de volgende kantoorinrichtingen warden onderscheiden: 
• Het kamerkantoor of cellenkantoor; 
• De kantoortuin; 
• Het groepskantoor of teamkantoor; 
Daarnaast zijn er nag een tweetal concepten die een combinatie zijn van de bovenste drie. Aangezien 
bij deze concepten de organisatie niet het ultgangspunt vormt, kunnen zij niet als innovatief beschouwd 
warden. Deze twee concepten zijn: 

• Het kloosterkantoor; 
• Het combikantoor bijvoorbeeld een coconkantoor. 

In bijlage 2 warden deze kantoor inrichtingsconcepten nader toegelicht. 

lnnovatieve inrichtingsconcepten 
Werd voorheen alleen aandacht geschonken aan het resultaat dat de werknemer moest leveren, 
momenteel is oak het welbevinden van de medewerker van groat belang. Door zowel mens als resultaat 
in de ontwikkeling van kantoren centraal te stellen, is de inzet en het resultaat voor beide partijen 
gewaarborgd. Voor het doel van een organisatie is het van groat belang dat een werknemer optimaal 
kan presteren. Het comfort op de werkplek speelt hierin een rol. Dit bepaalt de behaaglijkheid van de 
gebruiker en de functionaliteit van de werkplek. Aspecten die hierin een rol spelen zijn van fysische, 
visuele en functionele aard. Daamaast zijn externe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe normering 
van belang. Vanuit deze gedachtegang zijn in de jaren '80 innovatieve inrichtingsconcepten ontstaan. 

De definitie van de Rijksgebouwendienst over kantoorinnovatie, is: 

Kantoorinnovatie is (het continue proces van) het koppelen van (altematieve) vormen van inrichting aan 
het werkproces. 
[Troost, 1998] 

Deze definitie legt een duidelijke koppeling tussen de kantoorinrichting en de werkprocessen. 

Een aantal concepten zijn: 
• Hotelkantoor; 
• Satelliet kantoor; 
• Virtual-office concept. 

Bij alle drie de concepten wordt de organisatie met haar werknemer centraal gesteld. Uitgangspunt is 
het optimaal kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. 
Motieven als ruimtebesparing, milieu overwegingen en doorvoeren van cultuurveranderingen zijn veel 
gehoorde termen bij de keus voor een innovatief systeem. Uit onderzoek door Troost (1998) is gebleken 
dat een innovatief kantoorsysteem ondanks de ruimtebesparing (nag) niet kostenbesparend werkt. Dit 
aangezien de veelal kwalitatief hoogwaardige inrichtingskeuze. Voor dit onderzoek is het niet van 
belang een verdere uitwerking van deze concepten te geven. 
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De uit te voeren werkprocessen zouden de eigenlijke inrichting van een object moeten bepalen. De 
hoeveelheid benodigde ruimte is hiervan afhankelijk. In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op 
de kwantitatieve ruimtebehoefte van organisaties. 

I 4.3 Kwantitatieve ruimtebehoefte 
Modeme organisaties hanteren strikte ruimtenormen bij het bepalen van de ruimtebehoefte. 
Bij de Rijksgebouwendienst is bij bestaande bouw circa 38 m2 bvo per werkplek in gebruik. Voor 
nieuwbouw kan gerekend worden met tussen de 26 en 31 m2 bvo per werkplek (Rijksgebouwendienst, 
2000). Het grote verschil is te wijten aan het feit dat voorheen niet direct voor de ruimte betaald werd. 
Uit onderzoek door Twijnstra Gudde (2002) blijkt dat het ruimtegebruik per medewerker sterk daalt. Het 
inrichtingstype heeft zijn reflectie op het ruimtegebruik. In onderstaand schema is te zien dat per 
bedrijfssector het aantal vierkante meters per persoon afneemt. 

In m2 bvo per medewerker • 1996 1999 2001 
Bank en verzekeringswezen 
Zakelijke dienstverlening 
Overheid/ non-profit sector 
Bouw/ industrie etc. 
Totaal 

25,7 21,6 20,1 
26, 7 26,4 23, 7 
34,3 29,9 27,4 
24,0 22,5 22,8 
27,9 25,5 23,6 

Tabel 4.4 Vierkante metergebruik per medewerker naar bedrijfstak (bron: Twijnstra Gudde, 2001) 

Bij een activiteitgerelateerde werkomgeving, innovatief kantoorconcept, zijn verschillende typen 
werkplekken aanwezig. lndien bij een dergelijke inrichting geen gebruik wordt gemaakt van gedeelde 
kantoorwerkplekken zal de ruimtebehoefte toenemen doordat voor ieder type werkzaamheden een 
aparte werkplek wordt gerealiseerd. Dit betekent dat op grote schaal arbeidsplekken gedeeld wordt, 
aangezien het aantal medewerkers per bedrijf niet is afgenomen (Eldonk et al, 2002). Zij signaleren, in 
de wederkerende enquete, dat ondanks de economische neergang ook in de toekomst een groei van 
het aantal medewerkers wordt verwacht. Er zijn een aantal verschillende soorten werkplekken in deze 
context te onderscheiden, namelijk; 

• De vaste werkplek; 
• De wisselwerkplek 
• Werkplekken in andere kantoren 
• Telewerken 

De combinatie van wisselwerkplekken met werkplekken ingericht voor een specifieke werkprocessen 
worden in de volksmond innovatieve kantoorinrichting genoemd. 
Gezien de bekendheid van deze term is ervoor gekozen om deze term ook zo in de enquete te 
gebruiken. 

I 4.4 Bouwtechnische en bouwfysische aspecten van een kantoorgebouw 
De mate waarin kantoorruimten zich laten indelen kent een sterke relatie met het huisvestingsconcept 
dat gehanteerd wordt. Een kenmerk van de conceptuele benadering waarbij de flexibiliteit van 
huisvesting centraal staat, is de verscheidenheid in indelingsmogelijkheden. Deze kan varieren van 
eenvoudige herhalingen van werkplekopstellingen in kamers of open ruimten tot concepten die bestaan 
uit complexe indelingsvariaties. Een ander kenmerk van deze benadering is de veranderbaarheid van 
inrichtingen. De (her)indeelbaarheid volgt uit de opstelmogelijkheden van binnenwanden, ofwel de 
stramienmaat, in combinatie met de verdiepingsdiepte en hoogte van het plafond. De in Nederland 
gehanteerde stramienmaat van 1,80 meter is bij de modeme huisvestingsconcepten vaak te smal voor 
het realiseren van kloostercellen en te breed voor het maken van een kleine tweepersoonskamer. 
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Een bijkomend aspect is dat de flexibiliteit in grate mate afhangt van de flexibiliteit bij de bouwfysische 
installaties. Om functionaliteit en comfort op de werkplek te bewerkstelligen moet een optimaal klimaat, 
licht en luchtgesteldheid gerealiseerd warden. 
Er zijn vele onderzoeken uitgevoerd naar de mate van flexibiliteit in een gebouw, waarbij toegespitst is 
op bouwtechnische en bouwfysische aspecten. Hierbij zijn modellen ontwikkeld om de mate van 
flexibiliteit in beeld te brengen. Aangezien dit onderzoek een breed-scannend en inventariserend 
karakter heeft, is het van belang te realiseren dat wanneer blijkt dat een kantoorgebouw, cq. 
kantoorruimte niet voldoet aan de vraag aangepast kan warden mits aan de randvoorwaarden voldaan 
kan warden. Hierbij kan gekeken worden naar de stramienmaat, de hoogte van de plafonds, de 
lengtediepte verhouding van de vloeroppervlakte (Mandema, 2000). 
Voor de kantorenportefeuille van de Rgd in Graningen kan aangegeven warden dat een gedeelte van 
de objecten zeer inflexibel zijn. Dit zijn de monumentale panden. Hierin zijn weinig veranderingen aan 
de inrichting door te voeren. De overige objecten zijn in grate mate wel flexibel, maar hebben veelal niet 
een optimale maatvoering om een ander inrichtingssysteem toe te passen. Het toepassen van een 
ander inrichtingssysteem is echter niet uitgesloten. 

I 4.5 Gebruikers categorieen 
Om de kantorenmarkt voor de actoren inzichtelijk te maken zijn door verhuurders vele indelingen 
gemaakt waarbij de gebruiker en het aanbod in secties zijn verdeeld. In de volgende subparagrafen 
warden de belangrijkste kwaliteitsmeetsystemen beschreven. Hierbij warden ook kritische 
kanttekeningen gemaakt. Uit deze modellen warden, tezamen met de resultaten die in de voorgaande 
paragrafen zijn behandeld, de belangrijkste aspecten gegenereerd voor het onderzoeksmodel. 

j 4.5.1 Model van DTZ Zadelhof 
Doelgraepen kunnen tot stand komen via verschillende invalshoeken door de keuze van 
gemeenschappelijke kenmerken. In de kantorenmarkt wordt een doelgraepindeling gehanteerd op basis 
van gewenste gebouwtypen in relatie tot specifieke ondememingskenmerken en bedrijfsvoorkeuren. 
DTZ Zadelhof typeert de kantoorhoudende organisaties naar de te leveren diensten en producten. Dit 
levert een vijftal kantoororganisatie typen op, namelijk: stationairen, visualisten, modalisten, classisisten 
en ambulanten. In onderstaande alinea zijn deze organisatietypen puntsgewijs toegelicht, hierbij is 
gebruik gemaakt van de omschrijving uit het Vastgoedbeheer Lexicon, door Keeris (2001 ). 

Ambulanten 
• Verlenen hoofdzakelijk diensten buiten het eigen kantoor; 
• Betreft voomamelijk bedrijven in de zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, met 

minder dan 20 werknemers en met een uitgestrekt relatienetwerk; 
• Autobereikbaarheid is de belangrijkste overweging bij de keuze van het object; 
• Het kantoorobject is slechte een uitvalsbasis en dient centraal gelegen te zijn; 
• Hechten minder waarde aan de representativiteit van het kantoorabject. 

Classicisten 
• Hebben een voorkeur voor historische en statige omgeving uit oogpunt van representatie en 

uitstraling, degelijkheid als corporate-identity; 
• De keuze voor een traditioneel pand op een binnenstedelijke locatie wordt vaak gemaakt; 
• Minder goede bereikbaarheid en een tekort aan parkeerplaatsen wordt geaccepteerd; 
• Het betreft voomamelijk hoogwaardige advisering en vertegenwoordiging, zoals door juristen, 

notarissen, accountant, makelaars en overheidsvertegenwoordiging. 

Modalisten 
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• Hebben geen specifieke voorkeuren, afgezien van een zo laag mogelijk huurniveau als 
randvoorwaarde; 

• Wensen gebruikelijke huisvesting en standaard voorzieningenniveau; 
• Object en locatie hebben geen representatieve functie en is vaak ondergeschikt aan de 

bereikbaarheid; 
• Goede autobereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden warden van belang geacht; 
• Nabijheid openbaar vervoer halte is minder van belang; 
• Betreft ondernemingen, waarvoor de kemactiviteit niet kantoorhoudend is, zoals industrie, handel en 

transport. 

Stationairen 
• Object en locatie hebben geen representatieve functie, is ondergeschikt aan de bereikbaarheid; 
• Sterke voorkeur voor locaties bij knooppunten openbaar vervoer; 
• Wensen woon-werkverkeer te beperken 
• Aan goede werkomstandigheden wordt veel waarde gehecht; 
• Flexibiliteit, aanpasbaarheid en toegankelijkheid van het object zijn van belang; 
• Betreft vooral de non-profitorganisaties en overheidsinstellingen. 

Visualisten· 
• De gekozen vormgeving wordt van groat belang geacht vanuit het oogpunt van representatie en 

uitstraling, degelijkheid als corporate-identity; 
• Keuze gebaseerd op herkenbaarheid en representativiteit locatie en object; 
• Goede bereikbaarheid is van belang; 
• Accepteren een relatief huumiveau; 
• Betreft vooral commerciele organisaties in de zakelijke dienstverlening en het bank- en 

verzekeringswezen. 

De keuze voor het pand zou afhangen van het type organisatie, met daarbij de uit te voeren 
werkzaamheden. Bij een accountantskantoor (een classisist) zal de voorkeur bestaan voor een 
monumentaal pand met veel uitstraling. Een architecten- of reclamebureau (visualisten) geeft de 
voorkeur aan een pand dat een modeme uitstraling. Nu is momenteel de trend gaande dat een 
organisatie vanuit zijn werkproces een object selecteert en het functioneren van een organisatie 
centraal stelt. De huisvesting wordt steeds meer gezien als een strategisch middel binnen de 
organisatie en niet meer primair als een dak boven het hoofd. Het speelt een rol in het complete beeld 
van een organisatie, waarbij het belang van een imago en de cultuur een grotere rot gaat spelen. Niet 
alleen productiviteit en effectiviteit zorgen voor het onderscheidende vermogen, oak cultuur zorgen 
voor het onderscheidende vermogen met de concurrent benadrukken. 

Oak overheidsdiensten realiseren zich dat het uiterlijk van een object en de inrichting hiervan een rol 
speelt bij het functioneren van een organisatie. Volgens de indeling van DTZ Zadelhof is een 
overheidsorganisatie een stationaire organisatie welke geen belang hecht aan de uiterlijke verschijning. 
Dit is strijdig met het beleid dat door het ministerie van VROM is uitgezet, waarbij juist wel veel 
aandacht aan stedenbouw, architectuur, kunst en kunstbeleid wordt geschonken om zo een 
voorbeeldfunctie in te vervullen. Dit betekent dat deze verdeling naar type organisatie niet fijnmazig 
genoeg is voor dit onderzoek. 

I 4.5.2 Organisatie en gebouw typering van Twijstra Gudde 
Twijnstra en Gudde (2002) typeert de gebouwen aan de hand van de kantooractiviteiten welke binnen 
de organisatie plaats vinden. De reden hiervoor is dat volgens Twijnstra Gudde de kantooractiviteiten 
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die binnen een organisatie voorkomen een belangrijke differentierende factor vormt bij het kiezen van 
de locatie, een gebouw en de werkplekomgeving. 
In onderstaand schema zijn de kantoortypologieen met de bijbehorende kenmerken terug te vinden 

Tabel 4.5 Typo/ogie kantoor naar kantooractiviteit (Bron: Twijnstra Gudde, 2002) 

Deze twee indelingen zijn gemaakt aan de hand van een aantal specffieke kenmerken. Er zijn echter 
veel meer aspecten te noemen die invloed kunnen hebben op de keuze van een organisatie voor een 
bepaalde huisvesting. 

I 4.5.3 Kantoororganisaties volgens Berenschot 
Berenschot (Berg, van den, 1994) heeft een model ontwikkeld waarbij een typologie van 
kantoororganisaties ontstaat aan de hand van de kantoorarbeid dat op de kantoren wordt verricht. De 
volgende vier kenmerken zijn daarbij in acht genomen: 

• De aard van het primaire proces; 
• De aard van de kantoorarbeid; 
• Het karakter van de uit te voeren activiteit; 
• Het benodigde scholingsniveau voor de arbeid. 

Aan de hand van deze dimensies en kenmerken van kantoorarbeid ontstaat een indeling in een vijftal 
basistypen van kantoororganisaties. In onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven. 

Basis type I Dominant arbe1dstype I Voorbeeldorgan1sat1e 
Administratie kantoor Routinematiq, massaal GAK, verzekerinqsmaatschappij 
Beleids-of handelsorganisatie Creatief, massaal Kerndepartement, softwarehuis 
Balie-orqanisatie Klantcontact Postkantoor, reisbureau 
Service organisatie Dienstverlenend, uniek Adviesbureau, advocatenkantoor 
lnnovatie organisatie Creatief, uniek Architectenbureau, p.r.-bureau 
Tabe/4.6 Basistype organisatie naar arbeidstype (Bron: Berg, van den, 1994) 

De organisatie geeft al aan dat er geen zuivere voorbeelden van de genoemde kantoortypen bestaan. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat elke kantoororganisatie samengesteld is uit een mix van de vijf 
basistypen. (Berg, van den, 1994) Toch biedt de globale indeling in categorieen, gecombineerd met de 
te verwachten trends per basistype een instrument om uitspraken te doen over de gevolgen van de 
gewenste dan wel te verwachten ontwikkelingen op het gebied van organisatie, informatietechnologie 
en gebouwbeheer en de werkomgeving. 

Door Berenschot warden de medewerkers binnen een organisatie naar te vervullen functie in drie 
categorieen verdeeld. Zij onderscheiden: "professionals", "administratieven" en ''virtuelen". De 
geselecteerde doelgroep in dit onderzoek zijn valt bij deze terminologie binnen de groep 
administratieven. Deze groep is werkzaam op een locatie en verrichten werkzaamheden die eenvoudig 
warden ontkoppeld van de locatie waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Deze medewerkers 
kunnen doorgaans gemakkelijker van baan veranderen dan professionals (Mandema, 2000). 
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I 4.6 Kwaliteitsmeetsystemen voor kantoorgebouwen 
De hiervoor besproken methoden worden toegepast om de kantoorgebruiker te categoriseren naar het 
functioneren van de organisatie. Dit geeft tevens een globale indeling van kantoorobjecten. Om een 
duidelijker beeld van kantoorobjecten te krijgen, passen vele vastgoedeigenaren meetsystemen toe om 
de portefeuille in beeld te brengen. Een aantal vastgoed organisaties heeft verschillende systemen in 
gebruik. In de volgende subparagrafen wordt een aantal van deze systemen toegelicht. 

I 4.6.1 Real estate norm Quick Scan 
De Real Estate Norm (1994) is een methode ontwikkeld door de Stichting REN in samenwerking met 
Rijksgebouwendienst en Nationale Nederlanden Vastgoed, om een beeld te krijgen van de geschiktheid 
van huisvesting voor een specifieke organisatie. Het model ondersteund bij het beheer van een 
onroerend goed portefeuille en bij de afstemming tussen vraag en aanbod. 
De REN-Quick Scan kan gebruikt worden door de kantoorgebruiker, om de behoefte te achterhalen, 
maar tevens kan het de prestaties van een object in beeld brengen (REN QS, 1994) 
De REN is op verscheidene gebieden toepasbaar. Allereerst is het voor organisaties mogelijk met 
behulp van de methode de vraag naar ruimte in beeld te brengen. Tevens kan na een analyse van de 
vraag gematcht warden met aanbod, voor een alternatieven analyse. Een gebouweigenaar kan met 
behulp van de methode zijn portefeuille in beeld brengen en een risicoprofiel maken. Als laatste is nog 
te noemen dat de methode gebruikt kan worden voor het continue monitoren van de 
huisvestingssituatie. 
Bij de methode warden de prestaties van de locatie en het gebouw in beeld gebracht, in een vijftal 
modules, namelijk: .. 

• Algemene gegevens 
• Functionele kwaliteit 
• Ruimtelijke visuele kwaliteit 
• T echnische kwaliteit 
• Milieukwaliteit 

Deze modulen warden weer gesplitst in hoofdaspecten die op hun buurt weer verdeeld zijn in 
deelaspecten en soms nog een niveau lager naar subdeelaspecten. 
Een kantooreigenaar zal aan bepaalde aspecten een ander belang hechten dan dat kantoorgebruiker. 
Om dit te ondervangen is het mogelijk om een aspect een bepaald gewicht mee te geven. Het wordt 
dan mogelijk de aspecten zowel onderling als ten opzichte van het totaal te beoordelen. Het gewicht 
van de verschillende aspecten hangt af van het belang dat de gebruiker of eigenaar eraan toekent, in 
relatie tot zijn totale eisen en wensen. Bij de REN wordt het gewicht aangegeven met drie letters; 'A' 
wanneer het aspect van groat belang is en 'C' wanneer het aspect van gering belang is. 

Er zijn een groot aantal voordelen aan de methode toe te kennen, maar voor dit onderzoek zijn een 
tweetal nadelen van belang. De een berust op de uitgebreidheid van de methode. Het invoeren van alle 
gegevens blijkt ondanks dat er sprake is van een uttgeklede versie toch tijdrovend. Het tweede nadeel 
berust op de wegingsfactoren. Deze factoren warden per vraag toegevoegd in drie niveaus. Hierbij 
behoeft de respondent dus niet een afweging te maken bij een totaalpakket, wat in de praktijk wel het 
geval is. Zoals ook uit het onderzoek van Twijstra Gudde blijkt, dat wanneer je een respondent een 
aantal aspecten voorgelegd krijgt met daarbij de vraag of ze deze aspecten belangrijk vinden, zullen ze 
veel aspecten belangrijk vinden. Wanneer een totaalpakket wordt aangeboden is dit anders en maken 
ze een andere keuze. 

37 



4. Vraagbepalende aspecten en meetsystemen 

I 4.6.2 Building rating method 
Deze Building Rating Methode is ontwikkeld door DEGW om de prestatie van gebouwen te kunnen 
meten. Deze methodekan warden toegepast om de afweging tussen een aantal kantoorobjecten te 
kunnen maken. Dit is zowel voor eigenaar als gebruiker van belang. 
In dit meetsysteem warden de locatie en het gebouw meegenomen, waarbij met deze methode de 
kansen en bedreigingen van een object in beeld gebracht kan warden 

.Aan de hand van de vragen in volgende groepen wordt het pand beoordeeld: 
• Plaats 
• Uiterlijk 
• Structuur 
• Services 

De vraag wordt achterhaald aan de hand van voorgelegde prestaties van gebouwen, waarbij naar het 
belang gevraagd wordt. De score van een pand wordt dus berekend aan de hand van de 
gebouwprestaties en het gewicht dat de gebruiker aan de aspecten hecht. Op deze manier wordt de 
geschiktheid van een pand voor een gebruiker achterhaald (Vijverberg, 1998). 

j 4.6.3 Orbit 
Orbit staat voor "project and rating Process on ORganisations and Information Technology" en is 
gebaseerd op een studie die door achttien Amerikaanse en Canadese private en publieke organisaties 
is gesponsord (Vijverberg, 1998). In de ORBIT-studies wordt niet alleen het gebouw, maar warden ook 
de organisatie en strategieen met betrekking tot de organisatie betrokken. Het onderzoek beschrijft de 
vraagzijde van de kantorenmarkt aan de hand van een vijftal organisatietype Deze ontstaan na een 
analyse van de werkprocessen en het veranderingsprofiel van de organisaties. 
Het doel van de studie was tweeledig, namelijk om een systematischer gebouw waarderingsysteem op 
te zetten en om de karakteristieken van high quality-gebouwen te bepalen. Met behulp van een viertal 
stappen wordt de methode toegepast, welke achtereenvolgens zijn: 

• Eisen vaststellen aan huisvesting met behulp van technologische kenmerken; 
• Kenmerken van de organisatie in beeld brengen; 
• Analyseren van het huisvestingsaanbod; 
• Strategieen en scenario vaststellen. 

Het doel van deze methode is om de vraag en het aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. Voor 
een kantoorgebruiker kan de methode warden toegepast op een afweging tussen de kosten en 
kwaliteitsbehoeften te kunnen maken. 

j 4.6.4 Overige kwaliteit meetsystemen 
Naast de bovengenoemde kwaliteitsmeetsystemen bestaat nag een groat aantal andere systemen 
waarbij de ontwikkelaar van een systeem veelal bestaat uit een organisatie die door een meetsysteem 
haar portefeuille en haar klanten in beeld wil brengen. De methoden verschillen veelal van doel, fase en 
invalshoek waarin de methode wordt toegepast. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van een aantal 
kwaliteitsmeetsystemen. 
De methodes bieden de ontwikkelaar een overzicht van de portefeuille en de eisen van een klant. Oak 
wordt bij deze meetsystemen door de respondent een waardering voor de gevraagde aspecten 
gegeven op een puntschaal, waarbij sommige methodes een wegingsfactor hanteren. Dit betekent dat 
ook bij deze methodes de onderlinge samenhang tussen de aspecten niet warden onderzocht. Hierdoor 
kan een vertekend beeld ontstaan. 
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I 4.7 Samenvatting vraagbepalende aspecten en meetsystemen 

loafs besproken is fungeert het kantoorgebouw en de kantoorruimten niet al/een meer a/s een 
dak boven het hoofd. De ruimte is een toegevoegde waarde aan het bedrijfsproces. Voor zowe/ 
de gebruiker a/s de k/ant van een organisatie is het van be/ang dat deze aansluit bij het tota/e 
beeld, het imago, van een bedrijf en daarbij dan fungeert a/s strategische toevoeging. 

Werk kan momenteel overa/ en op elk tijdstip plaats vinden gezien de informatie techno/ogie. 
Ongeacht de plaats, waar men zich bevindt, kan met de eigen organisatie(-onderdelen) 
gecommuniceerd worden. Hierbij dient al/een we/ rekening gehouden te worden met de kosten 
die hiermee gepaard kunnen gaan. Bij een combinatie van bijvoorbeeld telewerken en een 
innovatief kantoorsysteem waar space-sharing plaats vind, moet in principe de werkp/ek thuis 
dezelfde faciliteiten (om ook aan de ARBO-normen te vo/doen) bevatten als op kantoor. Dit 
zorgt ervoor dat het verbinden van een kostenreductie per werkplek niet plaats vindt, we/ 
nemen de servicekosten at. 

Vele aspecten spe/en een rol bij de keuzes van een organisatie voor een specifieke 
kantoorruimte. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat zowel kantoorgebouw als 
kantooromgeving en bereikbaarheid de keuze beinvloeden. Vee/ onderzoeken richten zich of op 
de gebouweigenschappen en/of de omgevingseigenschappen. Aangezien de onderzoeken niet 
al/emaa/ op deze/fde doe/groep uitgevoerd zijn, zijn de resultaten in detail enigszins afwijkend. 
In grote /ijn is een aantal aspecten aan te wijzen we/ke van belang zijn. Dit zijn onder andere 
bereikbaarheid, parkeerge/egenheid, functionaliteit en uitstraling. Wei dient er rekening mee 
gehouden te warden dat een aanta/ van deze aspecten door de aanbieder van kantoorruimte 
niet of nauwelijks zijn te wijzigen. Dit betreft aspecten die zijn berust op de bereikbaarheid en de 
parkeergelegenheid, bij bestaande gebouwen. Voor een aanbieder van onroerend goed is het 
dus we/ van be/ang om te weten in hoeverre deze aspecten meewegen bij de 
huisvestingsbes/issing, om zo het risico van een portefeui/le in te kunnen schatten. 

Bij de bestaande meetmethode, REN en BRM zijn deze aspecten met betrekking tot het 
gebouw en de omgevingsaspecten terug te vinden. Aan deze methodes, en andere bestaande 
methoden, kleeft een groot nadee/. Dit nadee/ is dat er geen keus uit een totaa/pakket wordt 
gemaakt. De aspecten worden niet aan e/kaar gerelateerd, dus de respondent hoeft geen 
afweging tussen de aspecten te maken. Een respondent zal dan vrijwel altijd aangeven dat hij 
de goedkoopste huisvesting wenst, huisvesting wat optimaa/ te bereiken is en huisvesting dat 
zeer f/exibel indee/baar is. Het is echter niet zo dat een respondent (klant) moet kiezen uit een 
totaalpakket. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan van de behoeften. 
Jn de vo/gende hoofdstukken za/ een andere onderzoeksmethode worden gei'ntroduceerd en 
toegepast, waarbij te achterhalen is we/ke marktpositie een object heeft of een nog niet 
bestaand object za/ gaan krijgen, aan de hand van de vraagbepaling. 
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llHoofdstuk 5 Toepassing van de conjuncte keuze methode 

j 5.1 lnleiding 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de vraag en aanbod van de huisvestingsmarkt voor 
kantoren. De vraagkant wordt met behulp van een schriftelijke enquete onder kantoorgebruikers in kaart 
gebracht. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de huidige huisvestingsituatie en de toekomstige wensen 
van kantoorgebruikers. 

In de schriftelijke enquete komen daarom een viertal onderdelen aan bod, namelijk: 
• kenmerken van de organisatie; 
• de huidige huisvesting van de organisatie ; 
• de toekomstverwachting van de organisatie; 
• de toekomstige huisvestingswensen van de organisatie. 

Voor de eerste drie onderdelen kan met standaard vragen worden voldaan. Echter om de toekomstige 
wensen van de kantoorgebruikers in beeld te brengen, zal de conjuncte keuze methode warden 
toegepast. 
Bij de conjuncte keuze methode warden een aantal keuzesituaties aan de respondenten voorgelegd. In 
dit onderzoek bestaat iedere keuzesituatie uit een aantal hypothetische kantoren. Deze kantoren 
verschillen van elkaar doordat de kenmerken waarmee ze beschreven zijn systematisch gevarieerd zijn. 
Aan de respondenten, in dit onderzoek de kantoororganisaties, wordt gevraagd de keuzesituaties te 
beoordelen. Door de aangegeven voorkeuren in verband te brengen met de kenmerken van de 
kantoren kan achterhaald warden wat het belang is van de afzonderlijke kenmerken in de voorkeuren 
van de organisaties ten aanzien van hun kantoorwensen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst zal worden besproken welke kenmerken van de 
kantoren in het onderzoek zijn meegenomen. Vervolgens wordt de methode van onderzoek toegelicht 
en wordt uitgelegd hoe de keuzemodellen gebruikt worden om het keuzegedrag van de respondenten te 
analyseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een enquete. Naast de te beoordelen 
keuzesituaties wordt ook een vragenlijst in de enquete opgenomen. De opbouw van deze vragenlijst 
wordt in paragraaf 5.4.2 besproken. Tenslotte wordt het hoofdstuk afgesloten met een conclusie. De 
beschrijving van de onderzoeksmethode is met name gebaseerd op Borgers (1992), Opperwal 
(1992/1993) en Van Schaijk (1998). 

I 5.2 De kenmerken van een fictief kantoor object 
In deze paragraaf zal een beschrijving gegeven warden van de kenmerken waarmee de hypothetische 
kantoorobjecten zijn samengesteld, en op grand waarvan de respondenten deze dienen te beoordelen. 
Deze kenmerken, welke ook variabelen of attributen worden genoemd, zijn ontleend aan de hand van 
het vooronderzoek. Dit is in de voorgaande hoofdstukken terug te vinden. De variabelen zijn op te 
splitsen in eigenschappen van het gebouw, aspecten uit de omgeving en de prijs van het te huren 
object. Dit laatste aspect is voor de volledigheid van een profiel ook meegenomen, ondanks dat uit 
voorgaand onderzoek is gebleken dat dit attribuut bij de keuze van een object niet tot de belangrijkste 
criteria behoord. Door het ontbreken van de huurprijs bij de kenmerken zou de respondent het profiel 
als niet volledig ervaren. Bij iedere variabele wordt aangegeven welke niveaus onderscheiden worden, 
om invulling te geven aan de betreffende variabele. 
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I S.2.1 Variabelen en niveaus 
De bespreking van de variabelen en de hierbij onderscheiden niveaus is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen: (Hier wordt in de volgorde van binnen naar binnen gewerkt, wat betekend dat allereerst de 
locatie van het object aan de orde komt, waama als laatste ingegaan wordt op detailniveau.) 

• Huurprijs; 
• Omgevingsaspecten; 
• Gebouwaspecten. 

Aansluitend hierop wordt een overzicht gegeven van de variabelen met de daarbij behorende niveaus 
(tabel 5.1 ). 

De huurprijs van het fictieve kantoorobject 
Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Groningen. Dit be'invloedt een aantal aspecten bij het 
bepalen van de variabelen. De huurprijs van het object is hier een van. Landelijk gezien zijn de tophuren 
van kantoorruimten nogal afwijkend van elkaar. Zo kan men in de Randstad uitgaan bij een 
gemiddeldehuurprijs van 140,- euro per m2 v.v.o. Dit bedrag is niet te vergelijken met de gemiddelde 
huurprijs in het Noorden. Voor de gemeente Groningen is na veldonderzoek voor de volgende 
huurprijscategorieen gekozen. 

Variabele 1: Huurprijs per m2 v. v.o 
De huurprijs van een kantoorobject is gesplitst in drietal evenredige categorieen, die gekwantificeerd 
kunnnen worden als een lage, gemiddelde of een hoge huurprijs. Voor de gemeente Groningen is dit € 
65,- tot € 90,- voor de lage huren. De gemiddelde huurprijs is € 90,- tot € 115,- en de bovenste 
categorie loopt van€ 115,- tot € 140,-. Deze drie categorieen vallen gemiddeld binnen de bandbreedte 
van de Groningse markt, waarbij de uitzonderingen naar boven of naar beneden buiten het 
onderzoeksgebied vallen. 

Omgevingsaspecten 
De variabelen die betrekking hebben op de omgevingsaspecten zijn te onderscheiden in drie attributen, 
namelijk: 

• Het type vestigingsmilieu; 
• De bereikbaarheid van het kantoorobject; 
• De ligging ten opzichte van de aanrij route. 

In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Rijksplanologische Dienst, 2001) wordt een nieuw 
locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen ge'introduceerd, met als doel dat de vestigingen van de 
bedrijven een optimale bijdrage levert aan de versterking van de vitaliteit van het stedelijk netwerk, de 
steden en dorpen. Een verschil met het voorgaande beleid, dat in de Vierde Nota is uitgeschreven, 
waarbij specifiek op de bereikbaarheid van een gebied werd gefocust, wordt momenteel naar het 
samenspel van meerdere dimensies gekeken, voor een optimaal en evenwichtig milieu. Deze aspecten 
zijn; de economische ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied, de ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit 
van de leefomgeving en natuurlijk ook nog de bereikbaarheid. In de Vijfde nota worden rode contouren 
gei'ntroduceerd, deze lijnen bepalen de scheidingslijn tussen de verstedelijkte en de landelijke 
gebieden, een aantal woon/werkmilieus binnen het gebied. Binnen de rode contouren zijn een aantal 
woon/werkmilieus aangegeven, die bij variabele 2 verder worden uitgewerkt. 
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Variabele 2: Vestigingsmi/ieu 
Een drietal vestigingsmilieus voor kantoren warden als niveaus in het design van het onderzoek 
meegenomen, namelijk: 

• Het centrummilieu: dit zijn de gebieden die geconcentreerd liggen op en rond 'knopen' in het 
stedelijk netwerk zoals stations omgevingen, binnenstedelijk gebied en stadsdeelcentra. 

• De specifieke werkmilieus: dit zijn bedrijventerreinen en andere concentraties zoals multi-modale 
locaties langs vervoersassen en bijzondere winkel- en recreatiecomplexen. Deze laatste twee 
aspecten spelen in dit onderzoek geen rol aangezien het onderzoek gericht is op kantoren locaties. 

• Als laatste zijn er nog de gemengde milieus: deze locaties warden aangewezen als kleinschalige 
centra op wijk en buurtniveau en op individueel verspreide vestigingen. 

Ruimte- en bezoekersintensieve kantoren lokaliseren zich in de goed ontsloten en veelzijdig bereikbare 
centrummilieus. Dit is zichtbaar in de vele ontwikkelingen op de stationslocaties in heel Nederland. Ook 
in Groningen is dit al deels in gang gezet met de ontwikkelingen van de objecten aan het Cascadeplein 
en de objecten van de KPN. In de toekomst (2010) zal ook aan de zuidzijde van het station warden 
ontwikkeld. Bezoekers extensieve bedrijven, welke veelal ruimte intensief zijn, zullen zich vestigen op 
een specifieke werkmilieu. Deze zijn gevestigd langs vervoersassen en op terrain met 
bedrijfsagglomeraties zie hiervoor het Kranenburg Park of het MartiniTradePark, zie bijlage 1 voor de 
plaatsaanduiding van deze bedrijventerreinen. De meeste bedrijven en voorzieningen zijn te vinden in 
de gemengde woon/werkmilieus. Voor de vitaliteit van de stad is dit van belang. Functiemening zorgt 
voor een integratie tussen wonen en werken. 

Variabele 3: Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid, met daarbij de parkeermogelijkheden voor klanten en werknemers van organisaties 
speelt een grate rol bij de keuze van een specifieke locatie. Voorheen speelde het Rijk met zijn 
parkeerbeleid hierin een grate rol. Namelijk het vestigen op een locatie nabij een station werd voor een 
overheidsdienst gestimuleerd. Het gebrek aan parkeerruimte moest er maar bij genomen warden. Met 
het nieuwe locatiebeleid waarin ruimtelijke verscheidenheid en verspreiding van economische 
activiteiten een grote rol spelen, wordt het strange ABC-beleid losgelaten. Wat natuurlijk niet wegneemt 
dat de parkeerproblematiek rond de bestaande locaties verdwijnt. Dit is de reden voor het meenemen 
van de parkeerruimte in de niveaus. In dit onderzoek is de bereikbaarheid van de kantoorlocatie 
opgesplitst in de volgende niveaus: 

• Openbaar vervoer: de locatie ligt in de centrumzone van de stad, die wel goed bereikbaar is met het 
openbaar vervoer maar waar weinig parkeergelegenheid aanwezig is. 

• Openbaar vervoer en auto: dit betekent dat de locatie nabij een NS-station is gevestigd, waarvoor 
geldt dat de plaats zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed te bereiken is. 

• Auto: deze locatie is gelegen nabij een snelweg en dus goed met de auto bereikbaar. Bovendien is 
er voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

Variabe/e 4: Ligging ten opzichte van aanrij route 
Met betrekking tot de ligging van het obj~ct is nog een variabele meegenomen en dat is de ligging ten 
opzichte van de belangrijkste aanrij route. Deze is opgesplitst in twee niveaus, namelijk het wel 
zichtbaar zijn en het niet zichtbaar zijn ten opzichte van de belangrijkste aanrij route. Afhankelijk van het 
type klant en de werkprocessen die uitgevoerd warden in een bedrijf zal hier meer of minder waarde 
aan gehecht warden. 
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Gebouwaspecten 
De variabelen die betrekking hebben op het gebouw zijn van grof naar fijn te onderscheiden, namelijk: 

• Het exterieur van het gebouw, die hier gedefinieerd wordt als architectuur; 
• Een typering van het gebruik van het gebouw; 
• De indeling van het gebouw; 
• De mogelijkheden om het gebouw anders in te delen; 
• Het afwerkingsniveau in het gebouw. 

Uit het voorgaande onderzoek is gebleken dat, bovenstaande aspecten de grootste rol spelen bij de 
besluitvorming voor eventuele verhuizing naar een ander kantoorobject. 

Variabele 5: Architectuur 
Met betrekking tot de architectuur is voor de volgende drie categorieen gekozen: 

• Traditioneel; 
• Zakelijk; 
• High tech. 

Deze categorisering is in grove lijn overeenkomstig met de indeling die in de REN is toegepast, zie 
hiervoor meer in hoofdstuk vier. 
Onder de traditionele architectuur wordt die architectuur verstaan die te typeren is als: historisch, 
baksteen, stucwerk en massief. Bij de typering zakelijke architectuur horen de steekwoorden: baksteen, 
beton en geprefabriceerde elementen. Als laatste is er nog de high tech architectuur waarbij men moet 
denken aan gebouwen waarbij veel staal en glas is toegepast en waarbij de constructie veelal in zicht is 
en een belangrijke rol in het ontwerp speelt. 
Bij deze typering is er bewust voor gekozen om alleen woorden en geen beelden te gebruiken. Hierdoor 
is het voor de respondent eenvoudiger om hun eigen huisvesting te categoriseren aangezien, de eigen 
huisvesting er natuurlijk net anders uitziet dan op de voorgelegde foto. 

Variabele 6: Trpering huisvesting 
Om een beeld te krijgen van het gebruik van de huisvesting in relatie met andere gebruikers is het 
derde aspect betreffende het gebouw een typering van het object. De variabelen zijn in de volgende 
niveaus gesplitst: 

• Solitair: dit betekent dat de kantoorgebruiker alleen van het object gebruik maakt. 
• Bedrijf verzamelpand met voorzieningen: hierin zijn meerdere gebruikers in een object gehuisvest, 

die gezamenlijk gebruik maken van een aantal faciltteiten. Bijvoorbeeld beveiliging, receptie of 
restauratieve voorzieningen. 

• Bedrijf verzamelpand zonder voorzieningen: dit kantoorpand wordt door meerdere huurders gebruikt, 
maar maken geen gebruik van gezamenlijke voorzieningen. 

De bedrijfsgrootte en de bedri~sprocessen zullen voor een groot deel bepalen voor welk type gebouw 
gekozen is, en men in de toekomst voor zal kiezen. 
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Variabele 7: lndeling van de ruimten 
De mogelijke indelingen van kantoorruimten zijn in hoofdstuk drie aan de orde geweest. Hieruit zijn de 
twee meest extreme vormen, die ook het meest voorkomen, met betrekking tot het ruimtegebruik 
gekozen. Als aanvulling is gekozen om de combinatie tussen beide typen ruimtegebruik toe te voegen. 
Dit levert de volgende drie niveaus: 

• Open: hieronder wordt verstaan een inrichting in de vorm van kantoortuinen en groepen. 
• Gesloten: dit niveau heeft betrekking op een inrichting in de vorm van een cellenkantoor of een 

kamerkantoor. 
• Mix van open en gesloten: de inrichting aangeduid men gebruik maakt van de taken die op een 

werkplek moeten kunnen warden verricht. Deze inrichting wordt veelal aangeduid als innovatieve 
indeling. 

De inrichting die voor een organisatie optimaal is, wordt met name bepaald door de organisatiegrootte 
en de werkprocessen. 

Variabe/e 8: Wijze van herindeling, mate van Flexibiliteit in het gebouw/ object 
Onder flexibiliteit wordt hier verstaan het intern kunnen wijzigen van de inrichting. Dit betekent de 
mogelijkheid tot het verplaatsen van scheidingswanden op dusdanige wijze meer of minder werkplekken 
zodat gerealiseerd kunnen warden. De draagstructuur en maatvoering van het gebouw is bepalend voor 
de mate van flexibiliteit. In hoofdstuk drie is de bandbreedte betreffende de flexibiliteit aan bod 
geweest. 
Er is gekozen voor drie niveaus, namelijk: 

• Totale herindeling mogelijk; 
• Gedeeltelijke flexibiliteit mogelijk; 
• Geen flexibiliteit aanwezig. 

Variabele 9: Afwerkingsniveau 
Het niveau van afwerking is als volgt gedefinieerd: 

• Hoog: het materiaalgebruik hierbij bestaat veelal uit stalen of kunststof wanden, wol, marmer en luxe 
systeemplafonds. 

• Gemiddeld: het niveau van afwerking kenmerkt zich door materiaalgebruik dat herkenbaar is in 
spuitwerk op de wanden, de scheidingswanden zijn veelal van vinyl en op de grand wordt 
projecttapijt toegepast. 

• Laag: de afwerking wordt gekenmerkt door aanwezigheid van schoonmetselwerk, kunststof 
vloerbedekking en een eenvoudig systeemplafond. 
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De negen attributen, oak kenmerken of variabelen genoemd, met de daarbij behorende niveaus zijn in 
onderstaande tabel uitgezet en leveren het volgende beeld. 

Huurprijs per m2 BVO • Laag 

2 Vestigingsmilieus • Centrum milieu 

3 Bereikbaarheid • Mix van ov en auto 

4 Ligging ten opzichte van aanrij route • Zicht locatie 

5 Architectuur ·High tech. 

6 Type huisvesting • Solitair 

7 lndeling, beleving gebouw -Open 

8 flexibiliteit • Totale herindeling 
mo eli'k 

9 Afwerkin niveau ·Hoo 
Tabe/5.1 Lijst met aspecten en niveauverdeling 

I 5.2.2 Overige kenmerken 

• Gemiddeld • Hoog 

• Specifiek werkmilieu • Gemengd milieu 

• Auto • Openbaar vervoer 

• Geen zicht locatie 

· Zakelijk 

• Bedrijf verzamel pand 
met voorzienin en 
• Mix van gesloten en 
o en 
• Gedeeltelijke flexibiliteit 
mo eli'k 
• Gemiddeld 

• Traditioneel 

• Bedrijf verzamel pand 
zonder voorzienin en 
• gesloten 

• Geen flexibiliteit 
aanwezi 
• Eenvoudi 

Tevens zullen kenmerken die niet in het design zijn meegenomen de huisvestingskeuze be'invloeden, 
zoals bijvoorbeeld organisatiekenmerken en omgevingskenmerken. Aan de hand van een analyse van 
de keuzesituaties en de algemene vragen zijn de belangrijkste organisatiekenmerken te achterhalen. 
Bij de analyse van de onderzoeksresultaten wordt hierop ingegaan. Het tweede aspect is de locatie 
waar het onderzoek is uitgevoerd, namelijk de gemeente Groningen. De huisvestingssituatie zal hier 
zeer waarschijnlijk anders warden beoordeeld dan in een andere regio in Nederland. Hierdoor zijn de 
resultaten van het onderzoek met name toepasbaar op Groningen. Bij generalisatie naar andere 
gebieden zal hiermee rekening gehouden moeten warden. 

j 5.3 De conjuncte keuze onderzoeksmethode 
In deze paragraaf zal de gebruikte onderzoeksmethode warden beschreven, waarbij de theoretische 
onderbouwing en de praktische invulling voor dit onderzoek zullen warden ingevuld. 

j 5.3.1 lnleiding methode van onderzoek 
In dit onderzoek wordt het keuzegedrag van kantoorhoudende organisaties gemeten met behulp van de 
conjuncte keuzemethode. Deze benadering biedt een altematief voor de zogenoemde 'revealed' 
keuzemodellen, die gebaseerd zijn op werkelijk vertoond keuzegedrag van consumenten binnen een 
bestaande marktsituatie. Deze revealed keuzemodellen hebben een aantal nadelen, zoals: de keuzes 
kunnen be'invloed zijn door aspecten die niet van belang zijn voor een manager, er is geen informatie 
beschikbaar over het keuzegedrag van consumenten met betrekking tot nag niet bestaande producten, 
en de verklarende variabelen kunnen onderling sterk zijn gecorreleerd. 
In een conjunct keuze-experiment krijgen der respondenten een aantal hypothetische keuze 
altematieven voorgelegd. In dit onderzoek wordt via een schriftelijk enquete een aantal hypothetische 
kantoren aan respondenten gepresenteerd. De hypothetische kantoren zijn gevormd door de te 
onderzoeken variabelen systematisch te varieren op basis van statistische experimentele designs. Er is 
voor gekozen om per keuzesituatie de respondent uit twee kantoren te laten kiezen. Als de respondent 
geen van deze altematieven prefereert kan oak gekozen warden voor het basis altematief 'niet 
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verhuizen'. Het is de bedoeling dat de respondent voor iedere keuzesituatie een alternatief kiest. Elke 
keuze situatie wordt op deze manier door meerder respondenten beoordeeld. 
Om het gemeten keuzegedrag te verklaren wordt een model gespecificeerd. In dit model wordt voor elk 
van de variabelen van de kantoren een of meer parameters opgenomen. Op basis van het gemeten 
keuzegedrag warden de parameters van het model geschat, zodanig dat het keuzegedrag zo goed 
mogelijk voorspeld wordt. Op deze manier kan warden afgeleid wat de invloed van ieder van de 
variabelen van de kantoren afzonderlijk op het keuzegedrag is. Een ander voordeel van deze methode 
is dat het mogelijk is voor elke denkbare combinatie van niveaus van de variabelen vast te stellen hoe 
groat de kans is dat iemand dit kantoor kiest. Voor nog niet bestaande alternatieven kan dan vooraf al 
een marktaandeel voorspeld warden. 

Samengevat kunnen de veronderstellingen binnen de conjuncte keuzemodellen op de volgende wijze 
verklaard warden: 

• mensen maken keuzes op basis van de eigenschappen van keuze-alternatieven; 
• mensen waarderen de diverse attribuut-niveaus verschillend; 
• mensen kunnen de deelnutten voor de attribuut-niveaus combineren tot een totaaloordeel; 
• mensen laten zich bij het kiezen tussen de kantoren leiden door het totale nut dat ze aan het 

kantoor ontlenen. Hiervoor geldt dat het schatten van het nut uit keuzes mogelijk is op basis 
van de veronderstellingen dat de gebruikers van kantoorruimte kiezen voor een kantoor 
waaraan ze het hoogste nut ontlenen. 

De analysetechniek 
Het verband tussen het nut van een bepaald alternatief en de deelnutten van de variabelen wordt 
beschreven door de volgende vergelijking: 

Waarbij: 
Vx= 
C= 

Axt, A'X2= 
Bxk= 
Bx1Ax1 + BX2A'X2 = 

Het nut van alternatief x; 
De constante (geeft het gemiddelde nut voor het kiezen van een 
kantooralternatief ten opzicht van. niet verhuizen weer); 
De indicatoren die het niveau van variabele A voor altematief x definieren; 
De parameter voor de k-de indicator voor alternatief x; 
Het deelnut van variabele A voor alternatief x (ook wel: VxA). 

Het nut dat aan een bepaald alternatief wordt ontleend, is een optelsom van deelnutten plus de 
constante, die staat voor de voorkeur verhuizen (dus om een van de keuze-altematieven te kiezen ten 
opzichte van het basisalternatief 'niet verhuizen'). 

Het onderzoek 
In de volgende paragraaf zal warden besproken hoe de modellen zijn gespecificeerd. Deze specificatie 
bestaat uit twee stappen. Eerst wordt het attribuutdesign opgezet en vervolgens wordt dit 
getransformeerd naar een analyse-design. Daama zal warden ingegaan op de beoordeling van de 
keuzesituaties in de enquete. Tot slot wordt uiteengezet hoe de modellen warden geschat en hoe de 
resultaten van de modelschatting geinterpreteerd moeten warden. 

j S.3.2 Het attribuutdesign 
De te beoordelen keuzesituaties warden omschreven in attribuutdesigns (zie bijlage 4). In deze 
paragraaf volgt een uitleg van de opzet en de werking van het design. 
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Elke rij in het attribuutdesign, doorgaans profiel genoemd, vertegenwoordigt een keuzesituatie. De 
kolommen van het attribuutdesign vertegenwoordigen de variabelen met betrekking tot de keuze van 
. een kantoorruimte. De cellen van het attribuutdesign geven informatie over de niveaus van de 
variabelen. Voor elk van de variabelen is bepaald welke niveaus bij de variabelen onderscheiden 
worden (tabel 5.1). Voor de variabele zichtlocatie worden twee niveaus onderscheiden en voor de 
overige acht variabelen worden drie niveaus onderscheiden. 
Elke unieke combinatie van niveaus vormt een keuzesituatie. Het totaal aantal keuzesituaties kan als 
volgt worden berekend: 

3sx 2 = 39.366 mogelijkheden 

Het is praktisch onbezonnen werk om alle mogelijke keuzesituaties in het onderzoek mee te nemen. 
Slechts een deel van de keuzesituaties wordt gebruikt. Een design waarin slechts een deel van alle 
keuzesituaties zijn opgenomen wordt een factorial-design genoemd, in tegenstelling tot een full factorial 
design dat wel alle mogelijke keuzesituaties bevat. Een van de eigenschappen van een full factorial 
design is dat er tussen de kolommen uit het design geen correlaties voorkomen. Deze eigenschap dient 
zoveel mogelijk gehandhaafd te worden bij het factorial design. Voor het genereren van een fractional 
factorial kan dus niet zomaar een aantal keuzesituaties gekozen worden. Factorial designs kunnen 
onder andere worden gegenereerd met behulp van SPSS, waarbij voor de designs geldt dat er tussen 
de kolommen geen correlaties voorkomen. 
Het standaarddesign welke bij dit onderzoek is geselecteerd omvat 27 profielen en is te vinden in bijlage 
4. Deze profielen zijn opgedeeld in drie versies, omdat anders het te beoordelen aantal keuze situaties 
per respondent te groot werd. Dit betekent dat elke respondent een negen keuzesituaties wordt 
voorgelegd. 

j 5.3.3 De analyse van het design 
Ten behoeve van de analyse van de door de respondenten aangegeven keuzes wordt het 
attribuutdesign getransformeerd in een analysedesign. Deze transformatie verloopt in een aantal 
stappen, welke in deze subparagraaf aan de orde komen. 

Hercoderen 
De enkelvoudige codes die in het attribuutdesign worden gebruikt om de niveaus van een variabele aan 
te duiden, kunnen niet zondermeer worden overgenomen in de vergelijking (zie paragraaf 5.3.1 ). Voor 
elke variabele zou slechts een parameter geschat worden. Het attribuutdesign wordt daarom omgezet 
naar een analysedesign. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. In dit onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van een codeerschema dat bekend staat onder de naam 'dummy codering' (tabel 5.2). 
Bij de hercodering wordt voor elke variabele met drie niveaus in het analysedesign twee kolommen 
opgenomen. In de cellen van de kolommen zijn de indicatoren opgenomen welke het niveau van de 
betreffende variabele definieren. Voor de variabelen met twee niveaus kan in het analysedesign worden 
volstaan met een kolom. 

Niveau 1 = 131 
Niveau 2 = 132 
Niveau 3 = 0 

,,~· ... : 131 
1 
0 
0 

132 
0 
1 
0 

Tabet 5.2 Het codeerschema met de Dummy codering 

Het opnemen van een constante 
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In het analysedesign wordt apart een constante opgenomen. Deze is gecodeerd als '1' voor de 
keuzealternatieven en 'O' voor het basisalternatief 'niet verhuizen'. Deze constante geeft het 
gemiddelde nut weer voor een keuzealternatief, wat inhoudt 'verhuizen', versus het basis alternatief 
'niet verhuizen'. 

Correlaties 
Evenals voor het attribuutdesign geldt ook voor de analysedesigns dat er tussen de kolommen uit het 
analysedesign geen correlaties mogen voorkomen. Aan deze voorwaarde wordt echter niet geheel 
voldaan, omdat niet alle keuzesets even vaak beoordeeld zijn (veroorzaakt door de respons). 
Aangezien er bij deze geconstateerde correlaties slechts sprake is van zeer lage waarden zullen deze 
nauwelijks van invloed zijn op de resultaten van de modelschatting. 

jS.3.4 Het beoordelen van de keuzesituaties 
Het model is opgebouwd in 27 keuzesituaties, welke verdeeld zijn over drie versies. In elke enquete 
worden dus 9 keuzesituaties ter beoordeling opgenomen. Voor de beoordeling van de keuzesituaties 
dient de respondent zich te verplaatsen in de situatie dat hij of zij gaat verhuizen naar een ander 
kantoorobject. Er wordt gevraagd deze keus te maken op dit moment. Ten tweede wordt er ook nog 
gevraagd in de toekomst te kijken. De keuzesituaties moeten dan nogmaals beoordeeld worden, maar 
dan voor de wenselijke huisvestingssituatie over vijf jaar. 

Om betrouwbare resultaten aan het onderzoek te kunnen ontlenen, geldt als richtlijn dat elk van de drie 
versies door ongeveer 20 respondenten geretourneerd moet worden. Uitgaande van een respons van 
10% betekent dit dater 600 enquetes verspreid moeten worden. 

I 5.3.5 Het schatten van het design 
Voor het schatten van de parameter van het model, wordt gebruik gemaakt van het 
computerprogramma's LIMDEP en SPSS, waarin ook alle antwoorden van de respondenten zijn 
verwerkt. In deze subparagraaf wordt een inleiding gegeven op de resultaten van de modelschatting. De 
resultaten van de modelschatting zullen in hoofdstuk 6 worden besproken. 

Deelnutten afleiden 
Per variabele worden, afhankelijk van het aantal niveaus van de variabele, 1 of 2 parameters geschat. 
Aan de hand van de parameterwaarden kan worden afgeleid welke deelnutten aan de afzonderlijke 
niveaus van de variabelen worden ontleend. Omdat bij de specificatie van het model dummy codering 
(zie ook § 5.3.3) is toegepast, worden de deelnutten als volgt afgeleid: 

Voor de variabele met twee niveaus wordt een parameterwaarde (~1) bepaald: 
• Het deelnut van het 1° niveau bedraagt: ~ 

• Het deelnut van het 20 niveau bedraagt: 0 

Voor de variabelen met drie niveaus worden twee parameterwaarden (~1 en ~) bepaald: 
• Het deelnut van het 1° niveau bedraagt: ~1 
• Het deelnut van het 20 niveau bedraagt: ~ 

• Het deelnut van het 3° niveau bedraagt: 0 

Significantie van de deelnutten bepalen 
Het computerprogramma voert voor elke geschatte parameterwaarde een significantietoets uit. Dit 
houdt in dat voor de parameterwaarde wordt bepaald hoe groot de kans is dat deze afwijkt van nul. Op 
grond van de uitkomsten van de significantietoets wordt vastgesteld of parameters wel of niet significant 
bijdragen aan de verklaring van het keuzegedrag van de respondenten. Er wordt uitgegaan van een 
significantieniveau van 0, 1 O; indien de kans dat een parameter de waarde 0 heeft kleiner is dan 0, 10 
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wordt verondersteld dat de parameter niet 0 is en derhalve significant bijdraagt aan de verklaring van 
het keuzegedrag. 

De kans bepalen dat een alternatief gekozen wordt 
lndien van elk altematief in een bepaalde keuzesituatie het nut bepaald is, kan bepaald warden hoe 
groat de kans is dat een alternatief gekozen wordt. Deze wordt berekend volgens de formula van het 
multinominale logit model: 

Pxi =exp {Vxi) I Dxi' exp {Vxr) 

Waarbij: 
Pxi= de kans dat alternatief xi gekozen wordt; 
Vxi = het nut van altematief xi; 

De Rho Square 
Voor elk model wordt McFadden's " Rho Square" bepaald. De Rho Square wordt gebruikt om te 
bepalen hoe goed het geschatte model in staat is het waargenomen keuzegedrag daadwerkelijk te 
voorspellen ten opzichte van het nulmodel. In dit nulmodel wordt verondersteld dat geen van de 
variabelen van invloed is op het keuzegedrag. 
De waarde van de Rho Square ligt tussen de 0 en 1. Als het geschatte model het keuzegedrag 
nauwelijks beter voorspelt dan het nulmodel dan zal de waarde van de Rho Square dicht bij 0 liggen. 
Naarmate het geschatte model het waargenomen keuzegedrag beter voorspelt, wordt een hogere Rho 
Square gevonden. 

j 5.4 O. opbouw van de enquite 
Het keuzegedrag zal door meerdere aspecten warden be'invloed dan de te beoordelen variabelen. Zo 
moet de enquete bij de juiste persoon terecht komen die daadwerkelijk kennis heeft in de keuze omtrent 
de huisvesting. Verder zal het uitmaken of de enquete wordt ingevuld door iemand die al over het 
vraagstuk van verhuizen heeft nagedacht of dat iemand de vragenlijst invult die nag nooit van 
huisvesting is veranderd. Oak de branche of de organisatie inrichting zal van belang zijn. Om hier 
inzicht te krijgen in de context van het onderzoek en om de geenqueteerde kennis te laten maken met 
de variabelen zijn allereerst een aantal algemene vragen gesteld om de huidige huisvestingssituatie in 
beeld te brengen. Door deze contextfactoren in verband te brengen met het aangegeven keuzegedrag 
kan bovendien warden vastgesteld welke relaties bestaan tussen de contextfactoren en het 
keuzegedrag. Hieraan kunnen bijvoorbeeld typeringen van kantoorgebruikers ontleend warden. 
In deze paragraaf zal warden toegelicht hoe de vragenlijst is opgebouwd. 

j S.4.1 O, contextfactoren 
De enquete is verspreid onder geselecteerde bedrijven bij de Kamer van Koophandel te Groningen. 
Zoals al eerder is aangegeven, zijn dit bedrijven die voor een groat gedeelte kantoorhoudend zijn. Dit 
betekent dat het bedrijf om de werkprocessen optimaal uit te kunnen voeren daarvoor specifieke 
huisvestingsruimte nodig heeft. Nu spelen vele aspecten een rol bij het functioneren van een organisatie 
met zijn medewerkers, zoals ook al in hoofdstuk 3 is duidelijk gemaakt. Om de uiteindelijke resultaten te 
kunnen analyseren en een vergelijking te kunnen maken tussen de huidige huisvestingssituatie en de 
fictieve keuzemogelijkheden, zijn een aantal algemene vragen aan de enquete toegevoegd. 

j S.4.2 De opbouw van de vragenlijst 
Aangezien de enquete schriftelijk afgenomen wordt, is het van belang dat deze overzichtelijk is. Een te 
dikke stapel papier motiveert de respondent niet om aan de enquete te beginnen. Verder is het van 
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groat belang dat de enquetevragen vlot te beantwoorden zijn, zodat het invullen ervan niet veel tijd van 
de respondent vergt. Bij het opstellen van de vragenlijst zijn deze factoren meegenomen. 

Uiteindelijk is de vragenlijst opgebouwd uit een viertal onderdelen, namelijk; 
• een gedeelte om de organisatie in beeld te brengen; 
• een gedeelte om de huidige huisvesting in beeld te brengen; 
• een gedeelte waarin naar de toekomstverwachting van de organisatie wordt gevraagd; 
• het gedeelte waarin de keuzesituaties warden voorgelegd. 

De onderwerpen van de vragen zullen per onderdeel in deze paragraaf besproken warden. De totale 
enquete, met de bijbehorende brief, is als bijlage 5 in het verslag opgenomen 

Het in beeld brengen van de organisatie 
Om te kunnen achterhalen in welk gedeelte van de stad Groningen de geenqueteerde is gehuisvest, 
wordt om het postcode gevraagd. Deze kan ook gebruikt warden om de naam te achterhalen van de 
organisatie zodat de link naar de inschrijvingscode bij de Kamer van Koophandel gemaakt kan warden. 
Nu kunnen de resultaten verge le ken warden naar het type bedrijf. De achterhaalde gegevens zullen 
verder anoniem verwerkt warden. Ook wordt gevraagd de werkprocessen binnen de organisatie te 
typeren en aan te geven hoeveel personen er op de hoofd-en/of nevenvestiging werkzaam zijn. 
Met behulp van een vijftal meerkeuzevragen is de respondent een aantal vragen gesteld waarmee een 
beeld van de organisatie verkregen wordt. Deze vragen richten zich op de grootte van de organisatie, 
met daarbij de personele ontwikkelingen, de werkprocessen en de klanten van de organisaties. 

Het in beeld brengen van de huidige huisvesting 
Met behulp een negental vragen wordt de huidige huisvestingssituatie in dezelfde terminologie als de 
fictieve keuzesituaties in beeld gebracht. Op deze wijze wordt de respondent al geconfronteerd met de 
kenmerken waaruit de fictieve keuzesituaties bestaan en is het eenvoudig om de huidige en wenselijke 
situatie tegen over elkaar te zetten. 

Het in beeld brengen van de toekomstverwachting 
Aangezien in de keuzesituaties gevraagd wordt naar de verwachte huisvestingssituatie over vijf jaar, 
wordt de respondent ook gevraagd om een inschatting te geven van de toekomstige personele 
ontwikkelingen. Verder wordt in deze context nog gevraagd naar de verhuisgeneigdheid van de 
organisatie. 

De fictieve keuze situaties 
De inhoud van de negen te beoordelen keuzesituaties is in paragraaf 2 van dit hoofdstuk terug te 
vinden. Ook bij het indelen van de enquete is rekening gehouden met de overzichtelijkheid. Per pagina 
warden drie keuzesituaties voorgelegd, zodat elke bladzijde dezelfde structuur heeft. 

De enquete omvat uiteindelijk acht pagina's, waarbij de oplegbrief is inbegrepen. In bijlage 5 is de 
enquete met de toelichtende brief terug te vinden, 
Bij de Kamer van Koophandel te Groningen zijn een 600 adressen van organisaties in de gemeente 
Groningen gekocht. De selectie van deze adressen is in paragraaf 3.6 toegelicht. Aangezien het keuze
experiment is gesplttst in drie verschillende versies, is het van belang dat van elke versie evenveel 
exemplaren verspreid warden. Om te voorkomen dat bepaalde delen van de stad allemaal dezelfde 
serie zouden ontvangen, is per postcodegebied ongeveer evenveel exemplaren van elke versie te 
verspreid. 
Om de respons te bevorderen is gebruik gemaakt van een postbus, zodat er voor de respondent geen 
kosten aan verbonden waren. Daarnaast warden er onder de inzenders van de enquete drie cd-bonnen 
van € 20,- verloot. 
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I 5.5 Samenvatting onderzoeksopzet 

Het doe/ van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de huisvestingsvoorkeuren van 
kantoorgebruikers in de gemeente Groningen. Hiertoe is gebruik gemaakt van een conjuncte 
keuze-analyse. Hierbij wordt aan respondenten een aantal hypothetische keuzealternatieven 
voorgelegd. Deze alternatieven zijn samengesteld op basis van een statistisch experimenteel 
design. De respondenten wordt gevraagd het alternatief te kiezen dat het beste de 
kantoorwensen voor de betreffende organisatie weergeeft. Aan de hand van het keuzegedrag 
van de respondent wordt achterhaa/d wat de inv/oed van iedere variabele afzonderlijk is in dat 
keuzegedrag. 

In de enquete is een aantal keuzesituaties, met betrekking tot de aspecten van huisvesting en 
omgeving. Deze keuzesituaties moeten door de respondent beoordeeld warden.. Gezien de 
complexiteit van de conjuncte keuze -methode is hier gekozen voor een design dat uit negen 
kenmerken bestaat. Elk kenmerk kan uit drie niveaus bestaan. Jn onderstaande tabel zijn deze 
weergegeven. 

Huurprijs per m2 BVO - Laag -Gemiddeld -Hoog 

2 Vestigingsmilieus - Centrum milieu - Specifiek werkmilieu - Gemengd milieu 

3 Bereikbaarheid - Mix van ov en auto -Auto - Openbaar vervoer 

4 Ligging ten opzichte van - Zicht locatie - Geen zicht locatie 
aanrijroute 

5 Architectuur - High tech. - Zakelijk - T raditioneel 

6 Type huisvesting - Solitair - Bedrijf verzamelpand - Bedrijf verzamelpand 
met voorzienin en zonder voorzienin en 

7 lndeling, beleving gebouw - Open - Mix van gesloten en - gesloten 
o en 

8 flexibiliteit - Totale herindeling - Gedeeltelijke - Geen flexibiliteit 
mo eli'k flexibiliteit mo eli'k aanwezi 

9 Afwerkin niveau - Hoo -Gemiddeld - Eenvoudi 

In het keuzemode/ zijn voor elk van de gebouw en omgevingskenmerken aparte parameters 
opgenomen. Aan de hand hiervan kan warden afgeleid in hoeverre een bepaald kenmerk van 
invloed is op het keuzegedrag. Beha/ve parameters voor de kenmerken van het object en de 
omgeving, is in het keuzemodel een constante opgenomen. Dit is de keus om een van beide 
objecten te prefereren ten opzichte van het basis alternatief 'niet verhuizen'. De waarde van 
deze constante verklaart het keuzegedrag voor zover dit niet door de in het model opgenomen 
kenmerken verk/aard kan warden. Met behu/p van de parameters voor de kenmerken en de 
constante kan berekend warden hoe groat de kans is dat iemand in een bepaalde 
keuzesituatie voor een bepaa/d alternatief kiest. Dit betekent dat voor een bepaald object 
achterhaa/d kan warden hoe aantrekke/ijk dit is voor de te huisvesten organisatie. 
De enquetes zijn verspreid onder organisaties welke gekenmerkt warden doordat ze 
dienstverlenend en administratief zijn. Bij de Kamer van Koophandel zijn de BJK-coderingen 
geselecteerd van de bedrijven die hieraan vo/deden. Deze 600 bedrijven zijn schriftelijk 
benaderd. 
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Bij de analyse van de huisvestingsbehoefte naar kantoorruimte is, naar mijn weten, nog niet 
eerder gebruik gemaakt van een conjunct keuze-experiment. Dit maakt de opzet van het 
onderzoek uniek. Een nadeel bij de keuze van deze onderzoeksmethode ligtin het feit dat er 
in een modeV design maar een beperkt aantal aspecten meegenomen kan worden. 
Bij dit onderzoek is er voor gekozen een algemeen beeld te geven van de factoren die het 
keuzegedrag bei'nvloeden. Daarom zijn de belangrijkste aspecten geselecteerd na analyse 
van bestaande onderzoeksresultaten, zoals besproken in de voorgaande hoofdstukken. 
Voordelen van de gebruikte methode is dat correlaties tussen de variabelen vermeden kunnen 
worden, zodat de keuzes niet bei'nvloed worden door aspecten die niet van belang zijn voor 
bijvoorbeeld een manager. Daarnaast leveren de resultaten een kwantitatieve meting van het 
relatieve belang van de kenmerken die de preferenties en keuzes bepalen. Bovendien kan 
voorspeld worden wat het marktaandeel zal zijn van een nieuw nog niet bestaand 
kantooralternatief. Op basis hiervan kunnen voor wil/ekeurige, toekomstige kantoren 
marktaandelen worden voorspeld. 
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II Hoofdstuk 6 Analyse onderzoeksresu ltaten 

j 6.1 lnfeiding 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken reeds is aangegeven, is voor het onderzoek gebruik gemaakt van 
een schriftelijk enquete die verspreid is onder kantoorgebruikers in de gemeente Groningen. De 
enquete bestond uit twee delen. 
In het eerste gedeelte warden een aantal algemene vragen opgenomen die betrekking hadden op de 

organisatie, haar huidige huisvesting en de toekomstverwachting van de organisatie. Het tweede 
gedeelte van de enquete bestond uit een aantal fictieve keuzesituaties. In dit hoofdstuk zullen de 
resultaten van beide enquete onderdelen beschreven warden. Door de gegevens van beide delen met 
elkaar in verband te brengen, wordt een indruk verkregen van de eventuele relaties tussen de 
gebouwkenmerken en de organisatiekenmerken. 
In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de verspreiding en de response van de enquete. Daarna wordt in 
paragraaf 6.3, de beeldvorming van de geenqueteerde organisaties gegeven. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen gebouw en omgeving Waarna in paragraaf 6.4 de resultaten van het conjunct 
keuzemodel geanalyseerd warden. In de daaropvolgende paragraaf (6.5) warden de verbanden tussen 
de beide enquete-onderdelen inzichtelijk gemaakt. Afsluitend zal in paragraaf 6.6 een samenvatting 
gegeven warden. 

j 6.2 Verspreiding en response 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoeveel enquetes verspreid zijn en hoeveel er geretourneerd zijn. 

Zoals ook in hoofdstuk 5 terug te vinden is, is voor het bepalen van het aantal benodigde 
geretourneerde enquetes uitgegaan van een minimale respons van 10%. Dit is een gemiddeld resultaat 
bij onderzoeken die op vergelijkbare wijze zijn verspreid. Gezien de onderzoeksmethode, zullen circa 60 
geretourneerde enquetes benodigd zijn. Dit betekent dat minimaal 600 enquetes verspreid moeten 
warden. Uiteindelijk zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen, 600 bedrijven geselecteerd. Deze 
bedrijven hebben per post de enquete met de begeleidende brief ontvangen. De enquete en de brief 
zijn in bijlage 5 toegevoegd. In bijlage 5 is de opdekbrief en de verspreidde enquete terug te vinden. 
De enquete is per post verstuurd op vrijdag 15 februari 2002. In de bijgevoegde brief wordt gevraagd 
v66r 5 maart te reageren. 
Binnen een week na de verzending is 54% van de totale respons ontvangen. Uiteindelijk zijn 114 
enquetes geretourneerd, waarvan er 106 bruikbaar waren. Het aantal bruikbare enquetes (106) als 
percentage van het aantal verspreide enquetes (600) bedraagt 17,8%. De respons was uiteindelijk bijna 
acht procent hoger dan verwacht 
De uit het design voortkomende 27 keuzesituaties zijn verdeeld over dril versies. Van elke versie zijn 
evenveel enquetes verspreid en deze zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de hele stad. Uit de 
response bleek dat elke versie in gelijke mate geretourneerd zijn. 

j 6.3 Beeldvorming van de geenqueteerde organisaties 
In deze paragraaf zal het eerste gedeelte van de enquete geanalyseerd warden. In opeenvolgende 
subparagrafen zal aan de hand van de onderzoeksresultaten een beeld gegeven warden van de 
geenqueteerde kantoorhoudende organisaties. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende 
niveaus: 

• Organisatie; 
• Gebouw en. omgeving 
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Per subparagraaf komen de aspecten van deze niveaus aan de orde. lin de volgende paragraaf wordt 
aan de hand van de fictieve keuzesituaties en de toekomstverwachting gekeken naar de wenselijke 
situatie. 

I 6.3.1 K'nmerken organisaties 
Om een beeld te krijgen van de geenqueteerde organisaties zijn een aantal vragen gesteld, waarbij de 
volgende aspecten van belang waren: 

• Organisatie grootte ; 
• Branchetypering organisatie ; 
• Typering klant; 
• Definiering werkprocessen; 
• Vestigingsplaats ; 
• Toekomstverwachting. 

In de volgende alinea's zullen de onderzoeksresultaten aan de hand van deze kenmerken omschreven 
word en. 

Bij de verdeling van de organisaties naar grootte, blijkt dat een groot deel van de organisaties uit minder 
dan tien personen bestaat. Dit is bij de klanten van de Rijksgebouwendienst echter niet het geval. Een 
groot gedeelte van de te huisvesten organisatie(delen) bestaat uit meer dan 10 personen. Te 
verwachten is dat organisaties die bestaan uit minder medewerkers andere huisvestingswensen hebben 
dan grote bedrijven. 

Aantal Procentueel 
1 t/m 10 personen 42 39,6 
11 t/m 30 personen 37 34,9 
31 t/m 120 personen 23 21,7 
150 t/m 800 oersonen 4 3,8 
totaal 106 100 
Tabel 6.1 De orgamsattegrootte gegroepeerd met het aandeel tn de response 

Zoals bij de afbakening van de doelgroep al is aangegeven, zijn een aantal verschillende branches 
geenqueteerd. 

Om de enqueteresultaten te interpreteren, zijn de afdelingen verdeeld naar bedrijfssector, wat een 
drietal groepen oplevert, namelijk: 

• Financiele instellingen; 
• Zakelijke dienstverlening; 
• Overige. 

De derde categorie zijn de extra geselecteerde BIK-coderingen bij de Kamer van Koophandel. Deze 
codes, 40, 45, 51 en 64, zijn wel meegenomen in de analyse van de enquete resultaten, aangezien in 
de enquete gevraagd is naar het kantoorhoudende deel van de organisatie. De gedetailleerde 
omschrijving van de BIK-codes van de geenqueteerden zijn in paragraaf 3.6 terug te vinden. De groep 
respondenten, die als 'overige' gedefinieerd is, betreft 15% van het totaal. Vijfenzeventig procent van de 
respondenten bevindt zich in de branche zakelijke dienstverlening en de overige 10% van de 
respondenten zijn te typeren als financiele instellingen. 
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De respondent is gevraagd zijn klant te definieren in zakelijke klanten, particuliere klanten of klanten uit 
beide categorieen. In onderstaand figuur zijn de resultaten zichtbaar. 
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De klant is voor vrijwel alle organisaties als zakelijk gedefinieerd. Slechts 6% van de respondenten heeft 
solitair particuliere klanten. Klanten van de Rijksgebouwendienst hebben ook grotendeels zakelijke 
klanten, of een combinatie van beide. De geenqueteerde doelgroep komt op dit punt dus overeen met 
klanten van de Rijksgebouwendienst. 

Deflniirinq werkprocessen 
Om een beeld te krijgen van de organisaties is gevraagd de arbeidstypen te kwalificeren aan de hand 
van de verhouding van het percentage vaste, routinematige werkzaamheden en het percentage 
variabele, situatie afhankelijke werkzaamheden. De aanname dat bij organisaties die als administratief 
gekwalificeerd zijn, een arbeidstypering hebben waarbij de werkprocessen grotendeels uit vaste arbeid 
bestaat, is uitgekomen. Wei is een groat deel van de respondenten geneigd de middenweg te 
bewandelen en dus de uit te voeren werkzaamheden kwalificeert als '50% vast, 50% variabel'. Dertig 
procent zegt 80% vast en 20% variabele arbeid uit te voeren. Zie hiervoor het onderstaande figuur. 
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Arbeidstypering en branche verdeling 

Bij een zuiver administratieve organisatie zouden de werkzaamheden getypeerd moeten warden met 
80% vaste arbeid en 20% variabele arbeid. Dat blijkt bij het grootste deel van de respondenten dus niet 
het geval te zijn. 
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Vervolgens werd in de enquete gevraagd de organisatie aan de hand van een aantal kernwoorden te 
definieren. Aan de hand van de uit te voeren werkprocessen en de kernwoorden waarmee de 
organisatie getypeerd kan worden, is het de bedoeling te achterhalen van welk type kantoor er sprake 
is. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. 

Typologie Activiteit werkprocessen Kernwoorden 
Front office: Regie, strategie, marketing en 50%vaste werkzaamheden Creatief en massaal 

sales 50% variabele arbeid 
Back office Administratie, databehandeling, 80% vaste werkzaamheden Routinematig en massaal 

telefonische klantenservice 20% variabele arbeid 
Verblijfskantoor Beleidsvoorbereiding en - 20% vaste werkzaamheden Dienstverlenend en uniek 

uitvoerinq 80% variabele arbeid 
Servicekantoor Consultancy (kantoor is 10% vaste werkzaamheden Creatief en uniek 

uitvalsbasis voor medewerkers 90% variabele arbeid 
Ontmoetingskantoor Trainingen en congressen, Verhouding wisselend Alie vier mogelijk 

ontvanqst van klanten 
Tabel 6.2 Kantoortypo/ogie met activiteiten (Bron: bewerking Twijnstra Gudde, 2002) 

Het karakteriseren van de organisatie is gedaan door een aantal kernwoorden te geven, waarbij het de 
bedoeling was dat de respondent aangaf hoe hij de organisatie zou typeren. De respondent had de 
keuze uit (waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren): 
• routinematig en massaal; 
• creatief en massaal; 
• dienstverlening en uniek; 
• creatief en uniek. 

Na analyseren van de respondenten blijkt deze vraag zeer subjectief, aangezien een respondent 
natuurlijk snel geneigd is te zeggen dat de organisatie waarin hij werkzaam is zeer creatief en uniek is. 
Routinematig en massaal geeft al snel het beeld dat er sprake is van een zeer grijze, saaie 
kantooromgeving. Dit betekent dat deze vraag niet gebruikt kan worden om te controleren of de 
respondent de typering van de arbeid juist heeft geinterpreteerd. 

In figuur 6.3 is zichtbaar dat het grootste deel van de respons gehuisvest is in het centrum van de stad. 
Dit komt overeen met de respons per bedrijfssector. De sector zakelijke dienstverlening is namelijk 
hoofdzakelijk in het centrum gevestigd. Deze resultaten komen overeen met het 
kantorenmarktonderzoek door Twijstra Gudde (2002). 
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Tevens kunnen de werkprocessen uitgezet warden tegenover de vestigingsplaats van de organisaties. 
Er is sprake van een front office wanneer de arbeid voor 50% routine werkzaamheden en voor 50% 
variabele arbeid bestaat, zoals in tabel 6.2 wordt aangegeven. Dit type kantoor zal zich voor een groot 
gedeelte in het centrum van een stad bevinden aangezien hier veel direct klantencontact plaats vindt. 
Dit blijkt ook zo te zijn wanneer de locatie van het bedrijf aan de hand van het postcode geanalyseerd 
wordt. Zie hiervoor onderstaand figuur. 
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Figuur 6.4 Arbeidstype met de vestigingsplaats van de organisatie 

Van de respondenten, waarvan het bedrijf gehuisvest is in het centrum, blijkt circa 50% aangegeven te 
hebben dat de werkprocessen voor 50% vast en voor 50% variabel zijn. In de overige wijken zijn de 
groepen arbeidstyperingen meer evenredig verdeeld. Dit komt overeen met de gedane aanname dat 
een front office kantoren grotendeels in het centrum van een stad gelokaliseerd zou zijn. 

Toekomst verwachtlng 
Ondanks alle negatieve marktsignalen over een economische stagnatie en wellicht een krimpende 
economie geven de geenqueteerde kantoorhoudende organisaties positieve beeld betreffende de 
personele ontwikkelingen en verwachten daarbij een groei van het personeelsbestand. Tweederde van 
alle geenqueteerden geeft aan dat de komende drie jaar de organisatie zal gaan groeien. Deze 
verwachtingen zijn lager dan de daadwerkelijke groei van de organisaties in de afgelopen drie jaar, 
aangezien circa 80 % van de respondenten aangegeven hebben dat hun organisatie is gegroeid de 
laatste drie jaar. Bij de vraag naar de verwachting van het aantal part-time medewerkers wordt 
ingeschat dat deze sterk zou groeien, circa 75 % van de respondenten verwacht een groei van deze 
groep medewerkers. Deze verwachtingen stroken niet met de ontwikkelingen van de laatste drie jaar. 
Van alle respondenten heeft circa 24 % aangegeven dat het aantal part-timers in hun organisatie is 
gegroeid. Het kan natuurlijk zo zijn dat de bewustwording van maatschappelijke verandering zo groot is 
dat de respondenten hiernaar handelen. Dit betekent dat de respondent verwacht dat men meer deeltijd 
gaat werken, om zo bijvoorbeeld de balans tussen werk en prive te verbeteren. 
Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2002, wat de positieve response kan hebben be'invloed. In die 
tijd kwamen net de negatieve economische cijfers naar buiten, maar was nog geen sprake van een 
recessie in de economie. Voor een actueel beeld zou deze vraag nogmaals aan de respondenten 
voorgelegd moeten worden, aangezien de ontwikkelingen in de economie in zo'n grote vaart over de 
maatschappij gekomen is. 

De neiging tot verhuizen van de organisaties is niet groat. In onderstaand figuur is zichtbaar dat meer 
dan 53 % blijft zitten in zijn huidige huisvesting. Wanneer dit vergeleken wordt met de vestigingsduur 
van de organisaties op de huidige locaties, dan blijkt dat circa 44% van de bedrijven de huidige locatie 
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nag geen 5 jaar bewoont, van deze groep bewoners is te verwachten dat ze geen neiging hebben om te 
verhuizen. Dit komt dus oak overeen met de resultaten op de vraag naar de verhuisgeneigdheid van de 
respondenten. 
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Van de 34 % van de respondenten met verhuisplannen heeft net iets minder dan de helft al concrete 
plannen gemaakt, namelijk ongeveer 16%. Nu moet er natuurlijk wel rekening mee gehouden warden 
dat het zeer eenvoudig is om te zeggen dat de organisatie wil verhuizen. Zolang er nag geen concrete 
plannen zijn, zijn de financiele consequenties hiervan ook nag niet duidelijk zijn, lijkt het aantrekkelijk. 

Bij de fictieve keuzesituaties is aan de respondent een negental keuzesituaties voorgelegd. De 
respondent moest hierbij een keus aangeven voor de huidige situatie en een keus voor de toekomst, 
namelijk over 5 jaar. Vrijwel geen respondent heeft bij een verhuizing op dit moment dan bij een 
verhuizing over 5 jaar verschillende antwoorden gegeven. Het is zeer waarschijnlijk dat dit voor de 
respondent te moeilijk is om te boordelen, aangezien de gebouw- en omgevingsaspecten tegen over 
elkaar afgewogen moeten warden. 

I 6.3.2 Eigenschappen huidige huisvesting en omgeving 
Aan de hand van negen vragen, waarbij dezelfde kenmerken en niveaus zijn gebruikt als in het conjunct 
keuze-experiment wordt een beeld gekregen van de huidige huisvesting. 
Het betreft vragen omtrent: 

1. De huurprijs; 
2. De vestigingslocatie; 
3. De bereikbaarheid; 
4. De zichtlocatie van het object; 
5. De architectonische typering van het object; 
6. Het mede gebruik door andere gebruikers en de faciliteiten; 
7. De indeling van het object; 
8. De aanwezige flexibiliteit in het object; 
9. Het afwerkingniveau van het object. 

In deze paragraaf zal aan de hand van de enqueteresultaten een beeld gegeven warden van de huidige 
huisvestingssituatie. 
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Momenteel betalen 25% van de respondenten een gemiddelde huurprijs, die in Groningen tussen de 
90,- en 115,- euro ligt. Delage huren en de hogere huurprijs wordt door gelijke groepen respondenten 
betaald. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft de huisvesting in eigendom. 
Wanneer de huurprijs wordt uitgezet in de drie geenqueteerde branches, zie hiervoor figuur 6.6, dan is 
te zien dat bij de zakelijke dienstverlening de aangegeven percentages grotendeels bepalen. De groep 
respondenten welke de huisvesting in eigenbezit heeft en de groep met de gemiddelde huurprijs zijn het 
grootste. 
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figuur6.6 De huidige huursom voor kantoorruimte met de branche typering 

De grootse groep respondenten, namelijk 35% heeft de huisvesting in zijn bezit. Bij de 
Rijksgebouwendienst is de verhouding tussen eigendom en huur 74% tegenover 26%. Hierbij moet 
warden opgemerkt dat de portefeuille van de rijksgebouwendienst uit meer objecten bestaat dan 
panden met primair een kantoorfunctie, waardoor het beeld enigszins vertekend is (Rgd jaarverslag, 
2002). Wei kan geconcludeerd warden dat qua eigendomssituatie de geenqueteerde doelgroep hiermee 
niet overeenkomt met de huisvestingssituatie van de klanten van de Rijksgebouwendienst. 

Zoals al bij de organisatiekenmerken is aangegeven, zijn de meeste bedrijven in het centrum van de 
stad Groningen gevestigd. In onderstaand figuur is de branche vergeleken met het type 
vestigingsmilieu. Te zien is dat de trend in de vestigingslocatie voor de categorie 'overige' anders is dan 
de andere twee branches. 
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Aangezien de meeste bedrijven zich in het centrum van de stad hebben gevestigd, namelijk 54% van de 
respondenten, zou ook de bereikbaarheid van de huisvesting met het openbaar vervoer en de auto het 
grootste moeten zijn. Uit de resultaten van enquetevraag 13 blijkt deze aanname juist aangezien 60% 
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van de respondenten aangeeft dat de organisatie zowel met auto als openbaar vervoer goed te 
bereiken is. De afwijking van 6% is te verklaren aangezien de definieringen in de vragen niet geheel 
gelijk zijn. In vraag 12 wordt specifiek naar een locatie gevraagd, terwijl in vraag 13 de exacte locatie 
enigszins losgelaten wordt. Het goed bereikbaar zijn met een bus hoeft niet te betekenen dat het direct 
in een centrumzone ligt. 

Het grootste deel van de respondenten is niet op een zichtlocatie gevestigd. Dit betreft circa 63% van 
de geenqueteerden. Om hieraan meer resultaten te kunnen koppelen, is extra informatie nodig 
betreffende het klantcontact en de uit te voeren werkzaamheden. 

Het kantoorgebouw wordt door 57% van de respondenten als traditioneel gekwalificeerd. Drieendertig 
procent geeft aan een zakelijke huisvesting te gebruiken en maar 10% heeft zijn huisvesting 
gekwalificeerd als high tech. In onderstaand figuur wordt de huursom tegen de architectonische typering 
uitgezet. 

30.------------

2 0 

1 0 
A 
A 
N 
T 
A 

L o 
traditioneel zakelijk high tec h 

archi tectonisch e ty per in g h ulsv estin g 

H uursom h uisves tin g 

• •i gendom 

.. 65,- tot 90 ,- eu ro 

- 90,- tot1 15,-euro 

.. 115 ,- tot 140, - euro 

Figuur6.8 De huursom van de huisvesting met de architectonische typering 

Wanneer de architectonische typering wordt vergeleken met de huurprijs, of eigendomssituatie van de 
huisvesting, dan blijkt dat de meeste eigendomspanden van traditionele aard zijn. Hieronder vallen ook 
de monumentale kantoorpanden. Tevens blijkt dat bij de huurprijs van een object met een zakelijke 
kwalificering een grote groep huurders, namelijk circa 44% van deze groep, een hoge huurprijs voor het 
kantoorobject betalen. Bij het uitsplitsen van de resultaten naar de vestigingsduur blijkt, dat het wordt 
veroorzaakt door het grote aandeel organisaties dat korter dan 5 jaar in de huisvesting is gevestigd. 
Was het tot voor kort niet mogelijk om op risico vastgoed aan te kopen door de Rgd, momenteel heeft 
men op een aantal kansrijke locaties de mogelijkheid om anticiperend aan te kopen en te ontwikkelen. 
In de gemeente Groningen zijn een groot aantal klanten met een primaire kantoorfunctie in huurpanden 
gehuisvest. In bijlage 7 is een overzicht met het aantal huurpanden en eigendomspanden van de 
Rijksgebouwendienst te Groningen zichtbaar. De hurende organisaties zijn veelal voor een korte 
periode in de huisvesting gevestigd en tevens wordt verwacht dat de huisvesting voor tijdelijke duur zal 
zijn, om een tijdelijk tekort aan huisvestingsruimte op te vangen. Bij tijdelijke huisvesting zal een zo laag 
mogelijke huur nagestreefd worden. Bij de organisaties, die de huisvesting huren, omdat de portefeuille 
van de Rijksgebouwendienst niet toereikend genoeg is wat betreft de behoefte, behoeven niet perse de 
laagste huurprijs nagestreefd te worden. Optimale functionaliteit is wenselijker. Wat de exacte gewenste 
huurprijs is zal achterhaald moeten worden aan de hand van het enqueteren van de klant van de 
Rijksgebouwendienst. 

Bij de vragen naar de huidige indeling van de huisvesting, de mate van flexibiliteit en het niveau van 
atwerking wordt bij alle drie de vragen voor meer dan 50% de gemiddelde waarde gekozen. Bij de 
typering van de indeling blijkt dit 51 % te zijn, die aangeeft een mix van gesloten en open 
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inrichtingssysteem te hebben. Dit is opmerkelijk, aangezien dit staat voor een innovatieve 
kantoorinrichting. Uit onderzoek door Twijnstra en Gudde (2002) komen andere resultaten naar voren. 
Het kamerkantoor, die in dit onderzoek door 30% van de respondenten wordt gebruikt is daar veruit de 
meest toegepaste inrichtingsvorm, die door 56% is gebruikt. Door Twijstra en Gudde wordt in de 
toekomst verwacht dat de inrichting meer zal verschuiven naar een combinatie kantoor. De in dit 
onderzoek onderzochte respondenten zijn, voor circa 45%, nog geen 5 jaar in de huidige huisvesting 
gehuisvest. Dit kan een verklaring zijn voor het hoge percentage innovatieve kantoorinrichtingen. 
Tevens is het natuurlijk mogelijk dat Groningen op het landelijke gemiddelde vooruit loopt. In 
onderstaande kruistabel is zichtbaar dat het hoge percentage variabele indeling te vinden is bij de 
respondenten die korter dan 5 jaar in de huisvesting is gevestigd. 
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Figuur6. 9 De vestigingsduur met de typering van de indeling 

Ook bij de typering van de flexibiliteit heeft de respondent voor meer dan vijftig procent, namelijk 60%, 
de gemiddelde waarde gekozen. Als laatste is er nog het niveau van afwerking. Hierbij geeft circa 54% 
van de respondenten aan dat ze een gemiddeld afwerkingniveau in de huisvesting hebben. 
Als laatste wordt het figuur gegeven waarbij het niveau van afwerking met de huursom is vergeleken. Te 
zien is dat bij een lage huurprijs geen hoog niveau van afwerking aanwezig is, dit komt natuurlijk 
overeen met het te verwachten bee Id. T evens is te zien dat wanneer de respondent de eigenaar van het 
kantoorobject is deze een hoog niveau van afwerking heeft. 
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Figuur6.10 Het niveau van afwerking met de huursom van de huisvesting 
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I 6.4 Analyse conjunct keuze-experiment 
In deze paragraaf zal de modelschatting besproken warden, welke aan de hand van een conjunct 
keuze-experiment is uitgevoerd. Allereerst zal gekeken warden naar de waardering per attribuutniveau, 
vervolgens zal het relatieve belang van de attributen onderling warden besproken. 

1 &.4.1 dfflnut 
Dat het geschatte model in staat is het waargenomen keuzegedrag daadwerkelijk te voorspellen, blijkt 
uit resultaten van de Rho Square. Uit het onderzoek blijkt dat deze hier 0, 13 bedraagt. Zie hiervoor ook 
bijlage 6. De lage waarde komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de respondenten in groten getale de 
keuze voor 'niet verhuizen' ten opzichte van een van beide kantooraltematieven hebben gekozen. De 
uiteindelijke waarde is niet hoog, maar valt binnen de bandbreedte. 
Aan de waardering van de attributen op de niveaus wordt het deelnut ontleend. Het derde niveau is op 
nul gesteld. In de onderstaande tabel zijn de deelnutten weergegeven: 

0 Constante -2,9 0,0000 
1 Prijs 1. €65-90 0,431 0.0003 

2. €90-115 o,2n3 0.0170 
3. €115-140 0 

2 Vestigingsmilieu 1. Centrum milieu 0,0553 0.6332 
2. Specifiek werkmilieu 0,0264 0.8053 
3. Gemen d milieu 0 

3 Bereikbaarheid 1. Mix van OV + auto 1,168 0.0000 
2. Auto 0,6266 0.0000 
3. ov 0 

4 Zichtlocatie 1. Ja 0.0113 
2. Nee 0 

5 Architectuur 1. High tech -0,2077 0.0484 
2. Zakelijk -0,3049 0.0046 
3. Traditioneel G 

6 Type huisvesting 1. Solitair Q.6 0.0000 
2. Verzamel+voorzieningen 0,2819 0.0104 
3. Verzamel- voorzienin en 0 

7 lndeling gebouw 1. Open 0,2198 0.0582 
2. Mix open gesloten o.~ 0.0001 
3. Gesloten 0 

8 Flexibiliteit 1. Totale herindeling 0, 0.0000 
2. Gedeeltelijk 0,5908 0.0000 
3. Geen flexibiliteit 0 

9 Afwerking 1. Hoog 0,1949 0.0787 
2. Gemiddeld o.~ 0.0000 
3. Laa 0 

Tabe/6.3 Variabelen met dee/nut en significantieniveau 

In tabel 6.3 valt te lezen dat de constante, van alle objectprofielen gelijk is aan -2,9. Dit betekent dat het 
nut van de objectprofielen een stuk lager is dan het nut voor de huidige huisvestingssituatie. Hiervoor 
zijn een aantal oorzaken te geven. Natuurlijk speelt de huidige tevredenheid een rol, maar ook de 
vraagstelling kan hierin meegespeeld hebben. Het kan zo zijn dat de respondenten geen zin hadden om 
hierover na te denken en voor het gemak overal 'geen van beide objecten' heeft ingevuld, dus voor' niet 
verhuizen' hebben gekozen. Bij een aantal respondenten is te achterhalen waarom zijn voor geen van 
'beide objecten' hebben gekozen, zij geven bij de mogelijkheid 'opmerkingen' aan een eigendomspand 
te prefereren. Deze respondenten hebben bij elke keuzesituatie voor 'niet verhuizen' gekozen. 
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In de tabel is tevens met een grijze arcering per attribuut aangegeven welke aspecten het hoogste 
niveau heeft. Dit betekent dat deze niveaus de meeste voorkeuren hebben. De attributen 
bereikbaarheid en flexibiliteit hebben hoge deelnutwaarden. Tevens ligt de significantie van deze 
variabelen het laagst. Het is met name de bereikbaarheid met het niveau 'auto en ov' welke zeer hoog 
scoort ten opzichte van alle andere niveaus. Dit komt overeen met de gedane aanname dat 
bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer als met eigen vervoer voor een organisatie van groot 
belang is. 
De parameter waardes voor de variabele vestigingsmilieu wijkt weinig af van nul. Deze variabele is niet 
significant en heeft dus ook geen significante invloed op de keuze. Zoals te zien is, hebben deze 
attribuutniveaus een significantieniveau van 0,6332 en 0,8053 die dus ver boven de bandbreedte tussen 
0 en 0, 1 liggen. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de term bij de respondenten niet 
bekend was. Voor de beoordeling van de keuzesituaties moest dan terug gebladerd worden in de 
enquete om de exacte betekenis na te zoeken. Het feit dat bereikbaarheid wel van groot belang is, doet 
dit beeld versterken. 

j &.4.2 Het gewenste vraagprofiel 
Aan de hand van de deelnutten van de attributen kan een kantoorobject samengesteld worden die het 
meest aansluit bij het wensenpakket van de kantoorgebruikers, die is meegenomen in het onderzoek. 
Dit levert het volgende gewenste vraagprofiel naar een kantoorobject op: 

prijs 
vestigingsmilieu 
bereikbaarheid 
zicht locatie 
architectuur 
type huisvesting 
indeling gebouw 
flexibiliteit 
afwerkin 

omschri'vin niveau 
65,- tot 90,
centrum milieu 
mix van auto en ov 
zichtlocatie 
traditioneel 
solitair 
mix van gesloten en open 
totale herindeling mogelijk 
emiddeld 

totaalnut 3,9 
Tabel 6.4 Het meest wenselijk kantoorobject met de bijbehorende deelnutten 

Zoals zichtbaar is in tabel 6.4, blijkt dat de geenqueteerde inderdaad de laagste huursom wenst. Daar 
tegenover staat dat een kantoorgebruiker uit de geselecteerde doelgroep met een gemiddelde waarde 
voor het niveau van afwerking genoegen neemt. Tevens is zichtbaar dat qua uiterlijk een traditioneel 
kantoorobject wenselijk is. De doelgroep wenst dus geen high tech. uitstraling. Zoals te verwachten 
was, is de bereikbaarheid de belangrijkste afweging bij de keuze voor een specifiek object en daarbij 
wordt verwacht dat dit met auto en openbaar vervoer mogelijk is. 

Wanneer het profiel dat het meest optimaal aansluit bij de behoeften van de respondent wordt uitgezet 
tegenover het profiel dat het minst aansluit bij de wensen van de respondent is aan de hand van de 
deelnutwaarden te berekenen hoeveel procent van de respondenten voor het meest optimale profiel 
van een kantoorpand zou kiezen. 
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In onderstaand schema zijn de deelnutten van een kantoorpand weergegeven welke het mist aansluit 
bij de behoefte van de respondenten. 

omschrijvinq niveau f3 
- prijs 115,- tot 140,- 0 
- vestigingsmilieu specifiek werkmilieu -0,5488 
- bereikbaarheid openbaar vervoer 0 

- zicht locatie geen zichtlocatie 0 

- architectuur zakelijk -0,2677 
- type huisvesting bedrijfverz. Zonder voorzieningen 0 
- indeling gebouw gesloten 0 
- flexibiliteit geen flexibiliteit 0 
- afwerking eenvoudig 0 
- totaalnut -0,8165 
Tabel 6.5 

.. 
Minst aansluitende objectproftel naar aan/etdmg van de deelnutten 

Met behulp van het multinominale logitmodel kan de kans worden berekend dat een bepaald 
kantoorobject wordt gekozen door de respondent. 
De deelnutten worden per vraagprofiel gesommeerd, waarna de exponentiele waarde van deze beide 
profielen vervolgens ook worden opgeteld. Het belang wordt berekend aan de hand van de 
exponentiele waarde van het profiel gedeeld door het totaal van beide profielen. In onderstaande tabel 
(6.16) is dit uitgevoerd voor het meest optimale gebouwprofiel tegenover het minst optimale 
gebouwprofiel. 

Beste alternatief t.o.v. slechtste alternatief Keuze gedrag in °. 
beste 
slechtste 

Tabel 6.6 

3,9806 
-0,8165 

48,1682456 
0,44197587 
48,6102215 

0,99090776 
0,00909224 

99 
1 

100 
Bepa/ing keuzegedrag tussen een profiel dat het beste bij de preferenties aans/uit en een profie/ dat het 
s/echtste aansluit 

Te zien is dat 99% van de respondenten zou kiezen voor het meest optimale profiel van een 
kantoorobject. 
Met behulp van het multinominale logitmodel kan ook nog worden berekend hoe deze kansen 
verschuiven als bijvoorbeeld het minst aantrekkelijke alternatief verbeterd wordt op bepaalde 
kenmerken. In onderstaand voorbeeld is de wijziging in het keuzegedrag te zien wanneer in plaats van 
een gesloten kantoorsysteem een gecombineerd systeem is geimplementeerd, met een gemiddeld 
niveau van afwerking. Na bijvoorbeeld een herinrichting van een pand zou 6% nu voor deze 
huisvestingssituatie kiezen ten opzichte van het kantoorprofiel welke het meest aansluit bij de behoefte. 

64 



6. Onderzoeksresultaten 

Beste n.a.v. deelnut 

altematief 1 
tr1 65,- tot 90,-

centrum milieu 
mix van auto en ov 
zichtlocatie 
traditioneel 
solitair 
mix van gesloten en open 
totale herindeling mogelijk 
emiddeld 

otaalnut 

Beste alternatief t.o.v. ander alternatief 
lternatief 1 
lternatief 2 

3,98058 
1,16476 

53,54808 
3,205154 
56,75324 

0,94352 
0,05647 

Deelnutten met niveau wijzigingen 

alternatief 2 
tr1 115,- tot 140,-
tr2 specifiek werkmilieu 
tr3 openbaar vervoer 
tr4 geen zichtlocatie 
tr5 zakelijk 
tr6 bedrijfverz. zonder voorzieningen 
tr7 mix van gesloten en open 
tr8 totale herindeling mogelijk 
tr9 emiddeld 

1,1 

Tabel 6.7 Beste a/ternatief ten opzichte van een ander a/ternatief en met het daarbij behorende keuzegedrag 

1 &.4.3 Het belang van de attributen 
Naast het inzicht in de waardering van de verschillende attribuutniveaus kunnen de deelnutten ook 
gebruikt warden om het belang van een attribuut te bepalen. Hiervoor wordt de range van de deelnutten 
bepaald. Dit is het verschil tussen het hoogste en het laagste geschatte deelnut van de niveaus die 
behoren tot hetzelfde attribuut. Vervolgens warden eerst over alle attributen de ranges gesommeerd en 
vervolgens elk attribuut-range uitgedrukt in de procentuele bijdrage aan de som van de ranges. Hoe 
grater deze procentuele bijdrage, hoe sterker de respondenten bij het kiezen hebben gelet op het 
betreffende attribuut, dus hoe belangrijker het attribuut is. In onderstaand figuur is het relatief belang 
van de attributen weergegeven. 

Afwerking 

Flexibiliteit 

lndeling gebouw 

Type huisvesting 

Architectuur 

Zichtlocatie 

Bereikbaarheid 

Vestigingsmilieu 

Huurprijs 

Figuur6.11 

relatief belang attributen 

·-·-· 10 

---7 
0 5 10 15 20 25 30 

belang in procenten 

Relatief be/ang van de attributen in procenten weergegeven 

Te zien is dat de kenmerken bereikbaarheid, flexibiliteit en type huisvesting bij de afweging voor 
huisvesting het zwaarst wegen, met respectievelijk twee keer veertien procent en achtentwintig procent 
van het totaalnut. Tevens valt op te merken dat het attribuut vestigingsmilieu zeer laag scoort, namelijk 
een procent. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit aspect van minder belang is in de keuze. Alleen is het wel 
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opmerkelijk laag ten opzichte van het aspect 'bereikbaarheid van het object', gezien het feit dat beide 
aspecten in het verlangde van elkaar liggen. Bij bereikbaarheid is ook de ligging grotendeels 
vastgelegd. Bij bereikbaarheid alleen met de auto ligt de locatie buiten het stads(deel)centrum. Bij een 
combinatie van auto en openbaar vervoer zal aan de rand van een stads(deel)centrum zijn en bij 
bereikbaarheid met alleen openbaar vervoer zal de locatie binnen een stads(deel)centrum zijn. Met de 
typologie voor het vestigingsmilieu wordt ook enigszins de locatie van het object vastgelegd, namelijk in 
centrum of bij een specifiek werkmilieu langs een belangrijke vervoersas. Wanneer er sprake is van een 
gemengd milieu zal deze zich rand een centrumzone bevinden. Hieruit kan de conclusie getrokken 
warden dat wanneer de omgeving van belang zou zijn in de keuze, het vestigingsmilieu hoger zou 
moeten scoren. Bij het hoge belang voor bereikbaarheid zijn ook de parkeermogelijkheden 
meegenomen. Dit is dus blijkbaar van groat belang. Bereikbaarheid is een algemeen bekend begrip, 
evenals het ABC-locatie beleid. Met het begrip vestigingsmilieu is men wellicht nog niet bekend. Deze 
terminologie komt uit de nieuwe Vijfde Nata van de Ruimtelijke Ordening (2001) en wordt ook toegepast 
bij bedrijfsruimten. Bij het invullen van de keuzesituaties kan door het niet herkennen van de term en het 
niet willen terugzoeken in de voorgaande vragen, veroorzaakt hebben dat dit aspect niet is 
meegenomen in de keuze. 
Tevens is te zien dat naast de bereikbaarheid, de flexibiliteit in het gebouw en de typering van de 
huisvesting van belang zijn bij het maken van een afweging, door de kantoorgebruiker. Het wel of niet 
gelokaliseerd zijn op een zichtlocatie blijkt voor een gebruiker blijkt van klein belang te zijn. Voor het 
grootste deel van de respondenten is het zichtbaar zijn bij toenadering van het pand niet van groat 
belang. Een verklaring hiervoor is het grate aandeel zakelijke klanten bij de respondenten. Dit maakt het 
in zicht zijn ondergeschikt aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid. 

I 6.5 Het totaalbeeld van de geenqueteerde kantoorhoudende organisatie 
Wanneer de resultaten van de conjuncte keuze-analyse warden vergeleken met de huidige 
huisvestingssituatie, dan blijkt dat er weinig discrepantie aanwezig is. In onderstaande tabel zijn de 
aspecten genoemd, die in de huidige situatie het meeste voorkomt met het daarbijbehorende 
percentage. Alleen de zichtlocatie, flexibiliteit en huurprijsniveau wijken af van het gewenste. 

prijs 
vestigingsmilieu 
bereikbaarheid 
zicht locatie 
architectuur 
type huisvesting 
indeling gebouw 
flexibiliteit 
afwerkin 

omschri'vin niveau 
90,- tot 114,
centrum milieu 
mix van auto en ov 
geen zichtlocatie 
traditioneel 
solitair 
mix van gesloten en open 
gedeeltelijke flexibiliteit 
emiddeld 5 

Tabel 6.8 Omschrijving van de meest voorkomende aspecten in de huidige huisvestingssituatie, met de 
geconstateerde hoevee/heid in procenten 

De meest wenselijke situatie komt op vele punten overeen met de omschrijving van het object waarin de 
kantoorgebruikers zich nu bevinden. Hierbij zijn echter drie uitzonderingen, namelijk; de hoogte van de 
huurprijs, de mate van flexibiliteit en het gelokaliseerd zijn op een zichtlocatie bij het object. 
Wenselijk is natuurlijk een zo laag mogelijke huur en de aanwezigheid van totale flexibiliteit. In 
werkelijkheid blijkt dat de verdeling van de huurprijzen ongeveer even groat is. Bij alle drie de 
categorieen ligt de verdeling zo rand de 20%, Nu was de vraag alleen zo geformuleerd dat de 
respondent ook nog, indien geen van drie opties van toepassing was, zelf iets anders aan kon geven. 
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Ongeveer 35 % van de respondenten heeft hier aangegeven de huidige huisvesting in eigendom te 
hebben. Helaas kon deze situatie niet in de keuzemogelijkheden meegenomen warden, waardoor een 
aantal respondenten op alle fictieve keuzemogelijkheden heeft aangegeven 'niet verhuizen' te 
prefereren, aangezien zij niet willen huren, maar kopen. Dit is niet te achterhalen, behalve bij diegene 
die dit bij de opmerkingen hebben vermeld, wat vier respondenten gedaan hebben. 
Een ander punt is de mate van flexibiliteit in een gebouw. Zoals in de vorige paragraaf terug te vinden 
is, wil men dat het object zeer flexibel ingericht kan warden. Dit komt overeen met de te verwachten 
groei van de organisaties, waarop men wil kunnen inspringen. Bij analyse van de enqueteresultaten 
blijkt dat het grootste deel van de respondenten de huidige huisvesting als gedeeltelijk flexibel 
beoordeelt. (Dit is zichtbaar in de enquete resultaten in bijlage 6.) Voor de komende 5 jaar blijkt dat 
circa 35% van de organisaties wenst te verhuizen, waarvan ongeveer 15% al concrete plannen hiervoor 
heeft. De niet aanwezige flexibiliteit kan hier aan hebben bijgedragen, maar dit is niet met zekerheid te 
zeggen. 
De respondenten hebben tevens nag aangeven dat de huidige huisvesting niet is gelegen op een 
zichtlocatie, dit is voor 65% van de respondenten het geval. Dit wijkt at van de wenselijkheid. Het 
relatief belang dat hieraan gehecht wordt, is laag, namelijk 6%. Dit betekent dat dit aspect in het 
totaalpakket vrijwel niet meetelt. 
Nu is het nag mogelijk om de organisatiekenmerken mee te nemen in de analyse en daarbij nag 
modellen te schatten voor verschillende profielen van gebruikers. Dit gaat echter voor dit onderzoek te 
ver, maar het is zeker aan te bevelen om voor meer inzicht in de koppeling van deze kenmerken, aparte 
modellen te schatten voor bepaalde groepen kantoororganisaties. 
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I 6.6 Samenvatting onderzoeksresultaten 

Het doe/ van de enquete was om inzicht te krijgen in de ro/ van de aspecten die bij de vraag 
naar kantoorruimte de behoefte bepalen. De enquete is zo opgezet dat nadat de 
geenqueteerde een bee/d heeft gegeven van de huidige situatie met betrekking tot de 
huisvesting en ontwikke/ingen binnen de organisatie, deze een keus dient te maken uit een 
aantal keuzesituaties waarbij de meest wenselijke situatie aangegeven dient te worden. De bij 
het /aatste dee/ van het onderzoek toegepaste methode, name/ijk de conjuncte keuze 
methode, is binnen de analyse naar huisvestingsbehoeften bij kantoororganisaties naar mijn 
weten nog niet toegepast. De methode was /eidend bij het opzetten van de enquete. Dit 
betekent dat de huidige huisvestingssituatie in dezelfde terminologie in beeld gebracht moest 
worden om de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken. Dit onderzoek is dus verkennend 
van aard en levert een beeld van het eisenpakket van de gebruiker. Het voordeel van de 
methode is dat er een model ontstaat waarmee een eigenaar, aan de hand van de behoeftes 
van de gebruiker, zijn gebouwenportefeui/le in bee/d kan brengen. Van de objecten kan nu een 
quick-scan gemaakt worden en kan gekeken worden hoe eventue/e aanpassingen aan het 
gebouw de keuze van een gebruiker bei'nvloeden. Tevens kunnen de marktposities van nog 
niet bestaande kantoorobjecten bepaald worden. 

Na een analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat de huidige huisvestingssituatie weinig 
afwijkt van de wenselijke huisvestingssituatie. Bij een drietal aspecten is een ander niveau 
geconstateerd, dit betreft het niet aanwezig zijn van een zichtlocatie, de te hoge huurprijs en de 
gedeeltelijke flexibiliteit die aanwezig is in de huidige situatie. Wenselijk is een zichtlocatie, een 
vo/ledige mogelijkheid tot herinrichting van een object en een /age huurprijs. 
Uit de analyse van het conjunct keuze-experiment blijkt dat, zoa/s ook uit literatuuronderzoek is 
geb/eken, de bereikbaarheid veruit het be/angrijkste aspect is voor een gebruiker bij de 
afweging van de keus voor bepaalde huisvesting. Daarnaast zijn interne flexibiliteit en het 
gebruik van de huisvesting , solitair of een verzamelobject met!zonder voorzieningen en in iets 
mindere mate de huurprijs en afwerking van het object, attributen die meespelen bij de keuze 
voor een object. De aanwezigheid van een zichtlocatie en het vestigingsmilieu spelen vrijwel 
geen rol in het totaalpakket. 

Bij de interpretatie van de resultaten van de modelschatting dienen een aantal kanttekeningen 
geplaatst te worden. Voor een respondent is het vrij eenvoudig om 'geen van beide objecten' te 
selecteren wanneer deze geen zin meer heeft in de enquete of het te moeilijk vindt. Een ander 
punt is, ondanks dat uit vooronderzoek de be/angrijkste aspecten zijn gese/ecteerd, dat gebruik 
gemaakt is van een ontwerp, waarin een aantal kenmerken gese/ecteerd zijn. Ten slotte dient 
bedacht te worden dat het keuzegedrag van de respondent gebaseerd is op hypothetische 
keuzesituaties. Dit betekent dat in werkelijkheid de respondenten zich misschien anders 
gedragen dan dat zijn beweren volgens de fictieve keuze-situaties; dit is hier niet nader 
onderzocht. Uit andere studies naar de betrouwbaarheid van stated en revealed gedrag, blijken 
de resultaten goed overeen te komen met de werkelijkheid. 
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llHoofdstuk 7 Toepassing van de resultaten op twee objecten van de Rgd 

I 7.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten gekoppeld worden aan de kantorenportefeuille van de 
Rijksgebouwendienst te Groningen. Alvorens dit uitgevoerd zal worden, zal eerst de werkwijze van de 
Rijksgebouwendienst (Rgd) worden toegelicht. Hierbij is gebruik gemaakt van het Rijksgebouwendienst 
Jaarverslag 2001 en de informatie op Intranet. In deze paragrafen zal worden ingezoomd op de klanten 
van de Rgd. Daarna zal het gewenste kantoorprofiel voorgelegd worden aan de vertegenwoordigers 
van de klanten, om zo een uitspraak te kunnen doen over de discrepantie of overeenkomst tussen de 
onderzoeksresultaten van de geenqueteerde doelgroep en de te verwachten resultaten voor de klanten 
van de Rijksgebouwendienst. Tevens zullen de onderzoeksresultaten worden toegepast op een tweetal 
kantoorobjecten van de Rijksgebouwendienst. Om zo de marktwaarde te kunnen schatten en de 
invloeden van mutaties aan het object in beeld te kunnen brengen. 

I 7.2 Werkwijze Rijksgebouwendienst 
De Rijksgebouwendienst zorgt voor de huisvesting van rijksdiensten, zelfstandige bestuursorganen en 
internationale organisaties. De vastgoedportefeuille is zeer divers, van kantoorgebouwen tot 
laboratoria, van ruines tot paleizen en van gevangenissen tot musea. De bijna tweeduizend gebouwen 
staan verspreid over het hele land, vaak op toplocaties in de binnensteden. De Rijksgebouwendienst 
heeft veel aandacht voor kwaliteit. Daarbij wordt gelet op de functionele kwaliteit, de belevingskwaliteit 
en de toekomstige waarde van gebouwen. 
Flexibiliteit en maatwerk zijn kemwoorden in de aanpak van de Rijksgebouwendienst. De huisvesting 
van de klant, de huurder van het gebouw, moet optimaal aansluiten bij zijn werkproces. Maar niet 
alleen dat,. de huisvesting moet ook voldoende flexibel zijn om organisatorische vernieuwingen op te 
vangen. Verder willen klanten dat de huisvesting hun identiteit en imago versterkt. Ze willen trots 
kunnen zijn op hun gebouw. Daar kan de Rijksgebouwendienst voor zorgen. In deze paragraaf zal het 
beleid en de werkwijze van de Rijksgebouwendienst worden toegelicht aan de hand van informatie uit 
het jaarverslag 2001 en de internetpagina van de organisatie. 

I 7.2.1 Strategie Rijksgebouwendienst 
Het portefeuillebeleid bepaalt de richting bij het zoeken van oplossingen voor huisvestingsknelpunten. 
Het resulteert in een meerjarig investeringsperspectief (de objectstrategie). Het portefeuillebeleid stelt 
tevens kaders voor de onderhoudsplanning op objectniveau. Portefeuillebeleid vormt het kader voor de 
portefeuillestrategie. 
In feite kan men niet spreken van een Rgd-portefeuillestrategie; wel van veel verschillende 
uitwerkingen op regionaal niveau op basis van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. De 
gemeenschappelijke elementen voor de portefeuille (de visie) betreffen o.a.: 

• de doelstellingen van de Rgd; 
• de landelijke ambities; 
• de financiele kaders; 
• de mate waarin de Rgd risicodragend wil zijn. 

De Rgd werkt vraaggestuurd voor wat betreft het aandragen van huisvestingsoplossingen; alleen 
wanneer een afnemer een concrete vraag stelt en een garantie voor de gebruiksvergoeding, ofwel 
huur, en mogelijk voor investeringen a fonds perdu, geeft kan zij ook daadwerkelijk een 
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huisvestingsoplossing, een aanpassing of uitbreiding realiseren. Een voordeel van het systeem zijn de 
lage (financiele) risico's. Maar een groat nadeel van het systeem is de starheid en traagheid van het 
ontwikkelingsproces. Een voorbeeld hiervan ontstaat bij de verwerving van posities (grand en/of 
kantoorruimte) op veelbelovende locaties. Veelbelovend niet alleen vanuit voorraadoptiek maar oak 
vanuit de optiek van de klant. De Rgd wil zich zeker niet opstellen als marktpartij, maar behoeft een 
zekere mate strategisch gedrag waar het gaat om de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. In deze 
gevallen is geen garantie van een klant voor de gebruiksvergoeding aanwezig. De Rgd neemt hierbij 
dus een zeker risico. Belangrijke instrumenten die nodig zijn om een weloverwogen beslissing te 
nemen over deze en aanverwante zaken zijn de portefeuillestrategie, regio- en stadsanalyses, risico
analyse en client-intimacy. 

Een van de voordelen, samenhangend met de omvang van de Rgd-vastgoedportefeuille, is het op 
diverse terreinen te behalen schaalvoordeel. Op het gebied van het dagelijks onderhoud en de 
collectieve inkoop van energie benut de Rgd dit schaalvoordeel al door goedkoper in te kopen. De Rgd 
zal moeten onderzoeken waar nag meer te halen valt; enerzijds zal dit kunnen resulteren in lagere 
kosten voor de klanten, anderzijds in betere voorwaarden en hogere kwaliteit. 
Gezien de intentie waarmee het nieuwe rijkshuisvesting stelsel is ingezet: wie betaalt bepaalt, is het 
dus oak de klant die verantwoordelijk is voor de inzet van het algemeen rijksbeleid bij zijn huisvesting. 
De Rgd zal door middel van verleiding en overtuiging de klanten mobiliseren het algemeen rijksbeleid 
oak daadwerkelijk een plaats te geven in hun huisvesting. Zoals er echter onderscheid te maken valt 
tussen klanten onderling, locaties en opportuniteit, zo nuanceert de Rgd zijn verleidingsstrategie. 

I 7.2.2 !(lanten van de Rijksgebouwendienst 

De verdeling m2 naar 
objecttype 

IKantoren 

I Penitentiaire inricht. 

I Gerechtsgebouw 

!Musea e.d. 

I Bedrijfsgebouwen 

I Scholen I bibliotheek 

IParkeren 

I Politie en Douane 

I Koninklijk Huis 

loverige 

ITotaal m2 BVO 

13.330.000 

I 1.1a1.ooo 

I 512.000 

I 425.000 

I 369.000 

I 125.000 

I 121.000 

I 110.000 

I 90.000 

I 22.000 

I s.285.000 

De Rgd beheert een zeer grate en sterk gemeleerde portefeuille; 
zij heeft kantoorgebouwen op aantrekkelijke en onaantrekkelijke 
locaties, zowel in eigendom als gehuurd. De Rgd heeft 
monumenten, met en zonder huisvestingsfunctie, groat en klein; zij 
heeft gevangenissen, huizen van bewaring, extra beveiligde 
inrichtingen, rechtbanken, laboratoria en musea in alle soorten en 
maten. Vaak kan een gebouw zelfs in meerdere van deze 
categorieen ingedeeld warden. De voorraad (6.285.000m2 bvo) 
van de Rgd bestaat voor 74% uit eigendom. 

In de hiernaast staande figuur is de primaire functie van de 
objecten van de Rijksgebouwendienst aangegeven. De kantoren 
zijn in grate lijnen voor administratieve organisaties. 
De Rgd-klanten zijn te onderscheiden in een basis-, een 
ambulante en een tijdelijke organisatie; met name de twee laatste 
organisatievormen vragen een andersoortige huisvesting. Een 
hotelkantoor biedt, zoals de naam al doet vermoeden, aan 
meerdere klanten kantoorfaciliteiten en dat voor kortere of langere 
tijd. Oak klanten die met spoed (beperkte) kantoorruimte nodig 

hebben zijn niet gebaat bij het doorlopen van de gehele cyclus. De Rgd wil als professionele 
huisvestingsorganisatie haar klanten hierin tegemoet komen. Dit betekent dat zij op hiervoor in 
aanmerking komende locaties bovenbeschreven faciliteiten zal moeten realiseren, ontwikkelen of 
huren, zonder daarbij vooraf over een garantieverklaring van een klant of klantgroep te beschikken. 
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I 7.2.3 Status Rijksgebouwendienst 
De Rijksgebouwendienst heeft de status van agentschap. Sinds de invoering van het nieuwe stelsel op 
1 januari 1999 ligt de financiele verantwoordelijkheid voor de huisvesting bij de klant. Daarbij is het 
echter zaak dat de klant deze verantwoordelijkheid ook kan dragen door het rnaken van een goede 
kosten/batenafweging. De Rijksoverheid heeft hiertoe in het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel gekozen 
voor een kostprijsbepaling, die uit dezelfde anderdelen is opgebouwd als de in de rnarkt berekende 
huren. Anders dan bij de in de rnarkt berekende huren, rekent de Rijksgebouwendienst (Rgd, narnens 
de rijksoverheid de beheerder van de rijkshuisvesting) in de kostprijsbepaling met de historische 
kostprijs. 
De Rgd hoefVrnag geen winst te rnaken, rnaar werkt kostendekkend en wijkt ook daarrnee af van de 
rnarkt. Hierdoor ontbreekt echter een prikkel, die in de rnarkt wel aanwezig is. 
Die aansporing rnoet de Rgd vooral bij zichzelf en bij de klanten vinden: beroepseer, professionaliteit 
als organisatie, kwaliteit in product en proces en client-intimacy (klant en relatiebeheer) zijn zaken 
waarrnee de Rgd tevreden klanten kan bereiken. 

I 7.3 Werkwijze rijksgebouwendienst in vergelijking met marktpartijen 
Met behulp van de resultaten van het conjunct keuze model wordt de vraag naar kantoarruirnte van de 
geenqueteerde doelgroep inzichtelijk gernaakt. Vervolgens kan dit gekoppeld warden met de 
portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Aangezien de doelgroep niet uit rechtstreekse klanten van de 
Rijksgebouwendienst bestaat, is natuurlijk de kans dat de daadwerkelijke klanten van deze dienst 
andere prioriteiten aan hun huisvesting hebben. In deze paragraaf zullen een aantal punten van 
discrepantie en overeenkornsten warden toegelicht. Tevens zullen de resultaten van het onderzoek 
warden voorgelegd aan een vertegenwoardiger van de klanten van de Rijksgebouwendienst. Het 
betreft hier rnevr. Van Darn vertegenwoordigster van het rninisterie van VROM en de Belastingdienst in 
Noord Nederland. 
In deze paragraaf zullen een aantal avereenkornsten en verschillen warden genoernd. 

I 7.3.1 Onderscheidende factoren bij de partijen 
De klanten van de Rijksgebouwendienst houden zich de laatste jaren steeds bewuster bezig met hun 
huisvesting. Dit is het gevolg van de veranderende financiele verantwoordelijkheden op 1januari1999. 
Toch zijn er nog een groat verschillen aan te wijzen die de vergelijking tussen overheidsdiensten en 
rnarktpartijen bernoeilijkt. 

Een overheidsdienst krijgt jaarlijks een bepaald budget voor de huisvesting. Dit bedrag wardt bepaald 
aan de hand van kengetallen. Bij de stelselwijziging is voor elke dienst het budget zo vastgesteld dat de 
op dat moment in gebruik zijnde kantoorruirnte behouden kon blijven. De bewustwording van de 
overheidsdiensten betreffende de huisvesting is hierrnee in gang gezet. Was er bij de aanvang van het 
stelsel valdoende budget om de huisvesting te behouden, bij het vaststellen van een budget aan de 
hand van forrnatieplaatsen zal echter de functionaliteit en de kosten van de huisvesting voorop kornen 
te staan. De huisvesting is met de stelselwijziging een deel van de begroting geworden, waarbij het aan 
de klant is de financiele afweging te rnaken tussen de uitgaven en het beschikbare budget. Voor een 
marktpartij geldt dit natuurlijk ook. De huisvesting rnaakt deel uit van de exploitatie van de 
ondernerning. Het kopen of huren van huisvesting heeft direct invloed op de financiele rniddelen van 
een organisatie. 

Op het gebied van de functionaliteit van huisvesting is ook een vergelijking te rnaken. Het optirnaal 
kunnen functioneren van de organisatie en het welbevinden van de rnedewerkers is tegenwoordig, in 
tijden van krapte op de arbeidsrnarkt, voor elke arganisatie van belang. Het belang van de huisvesting 
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bij het doorvoeren van reorganisaties wordt door organisaties toegekend en ook toegepast. Ook bij het 
creeren van een imago naar de klanten toe en cultuurveranderingen in een organisatie wordt 
tegenwoordig aan de huisvesting een strategische rol toegekend. 

De eisen aan een kantoorobject voor een overheidsdienst zijn op vele fronten hoger dan bij een andere 
partij. Dit is onder andere bij de bouwfysisch prestaties van een gebouw. Het is de bedoeling dat een 
overheidspartij fungeert als voorbeeld voor de maatschappij. Hieruit is een vooruitstrevend 
overheidsbeleid voort gekomen, waarbij de klanten aspecten als kunst, architectuur, stedenbouw, 
milieu in acht moeten nemen. Een marktpartij heeft hier veelal geen budget voor. en Wanneer deze 
aspecten niet ten goede komen aan de effectiviteit van een organisatie, dan zal zij hierin geen extra 
investeringen plegen. 

I 7.3.2 Interviews accountmanagers 
Bij de gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers van klanten zijn vele overeenkomsten, maar ook 
verschillen naar voren gekomen, tussen de verwachtte onderzoeksresultaten bij het uitvoeren van de 
enquete op de klanten van de Rgd en de, bij de marktpartijen, gevonden onderzoeksresultaten 
De professionalisering van de klanten van de Rgd maakt het dat deze zeer veel overeenkomt met een 
marktpartij. Het belang van de huisvesting bij het functioneren van een organisatie wordt niet meer 
onderkent. De eisen die aan de huisvesting worden gesteld worden steeds hoger. Het optimaal kunnen 
functioneren met daarbij een optimaal welbevinden van het personeel is van belang om deze te 
behouden. Bij het in gebruik nemen van nieuwe huisvesting worden uitgebreide (werkpek) 
inrichtingsanalyses uitgevoerd. Met behulp van vlekkenplannen, relatieschema's en interviews wordt 
achterhaald in welke gebouw en met inrichting de organisatie optimaal kan functioneren. Op dit gebied 
zijn de overheidsklanten goed vergelijkbaar met organisaties op de vrije kantorenmarkt. 
De respons op de enquete heeft een andere bedrijfsgrootte dan de overheidsdiensten in Groningen. 
Een groot gedeelte van de respondenten, namelijk 25% heeft minder dan 10 werknemers. Bij de 
overheidsdiensten in Groningen is aandeel veel kleiner. Dit kan verschillen in het type huisvesting 
veroorzaken. De werkprocessen van beide partijen komen overeen. Dit geldt ook voor organisatie 
ontwikkelingen bij beide partijen. Een groot aantal overheidsdiensten is zeer vooruitstreven op het 
gebied van bijvoorbeeld kantoorinnovaties, andere dienstdelen zijn daarentegen star. Dit is 
vergelijkbaar met andere organisaties opererend in de vrije kantorenmarkt.. Dit geldt ook voor 
cultuurverschillen. Deze zijn bij overheidsorganisaties binnen de verschillen dienstdelen al 
waarneembaar tussen de verschillende locaties landelijk. Dit zal bij een marktpartij vergelijkbaar zijn, 
gezien landelijke mentaliteitsverschillen. 

De politieke achtergrond van een overheidspartij maakt het dat de discrepantie tussen de twee partijen 
groot is. Een overheidspartij moet het beleid uitvoeren, wat door het rijk is opgelegd. Ondanks de hoge 
kosten die hieraan soms verbonden zijn. Een marktpartij handelt vanuit continu'iteit van zijn organisatie 
en zal dus extra investeringen afwegen ten opzichte van de opbrengst. Voor een overheidsdienst is het 
verplicht aspecten op gebied van milieu, stedenbouw, monumenten en kunst bij de huisvestingskeuze 
mee te nemen. De eisen hierbij zijn veelal veel hoger en stringenter dan bij andere partijen. Een 
voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld de vestigingsplaats, dit aspect speelt bij de huisvestingskeus een grote 
rol. Dit aspect ligt voor overheidsdiensten al vast, gezien het beleid op het gebied van de ruimtelijke 
ordening. De huisvesting moet met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De aanwezige parkeerruimte 
is daarbij niet van groot belang bij de personen die de huisvestingsbeslissing nemen, iets wat het 
personeel anders zou beoordelen. 
Nu is het momenteel zo dat een overheidsdienst niet verplicht op een stationslocatie gevestigd moet 
worden. Bij het huidige beleid, dat in de Vijfde Nota van de Ruimtelijke Ordening is uiteengezet, wordt 
gefocust op intergratie van milieus. Diversiteit be'invloed sociale veiligheid en economische 
ontwikkelingen, wat ervoor zorgt dat een gebied aantrekkelijk is en blijft. 
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Andere grote verschillen zijn aan te wijzen bij het beleidsgebied met betrekking tot het milieu. De eisen 
aan huisvesting zijn bij een overheidsdiensten veel hoger dan bij andere organisaties. 
Concluderend kan gesteld worden dat de beide partijen veel overeenkomsten vertonen, maar toch ook 
zeer belangrijke verschillen. Om zichtbaar te kunnen maken wat de invloed hiervan is op de 
huisvestingskeus zal een vergelijkbaar onderzoek bij overheidsdiensten uitgevoerd moeten worden. 

I 7.4 Toepassing van de onderzoeksresultaten op objecten van de Rijksgebouwendienst 
Met behulp van het model kan de portefeuille van de Rijksgebouwendienst op een aantal aspecten in 
beeld worden gebracht en vergeleken worden met de vraag van de klanten. Op deze wijze wordt 
zichtbaar waar de verschillen zijn tussen het aanbod en de behoefte. Zichtbaar is hoeveel procent van 
de klanten voor een bepaald object zouden kiezen aan de hand van de prioriteiten die aan de aspecten 
hangen . Bij het wijzigen van een kenmerk kan met behulp van het multinomimale logitmodel zichtbaar 
worden gemaakt wat dit teweeg brengt bij het keuzegedrag van de klanten. Op deze wijze zijn 
voorspellingen voor de bestaande objecten te maken. Een ander toepassingsgebied van de 
onderzoeksresultaten is bij de ontwikkeling van nieuwe kantoorgebouwen. Met behulp van het model 
zijn marktposities te bepalen. In deze paragraaf zal hier een voorbeeld gegeven worden hoe de 
onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden bij de herinrichting van een bestaand object. 

j 7.4.1 Herinrichtingmogelijkheden voor kantoorobjecten 
Om de werking van de vergelijkingsmethode toe te lichten zijn twee objecten uit de portefeuille van de 
Rijksgebouwendienst te Groningen in beeld gebracht aan de hand van de specifieke kenmerken. In 
bijlage 8 zijn visuele beelden van deze objecten terug te vinden. 
Het eerste object is een complex op de Kempkensberg. Dit is een kantoortoren uit de jaren '70 die deel 
uit maakt van een aantal verzamelcomplex van rijkskantoren aan de rand van het stadscentrum. Het 
treinstation bevindt zich momenteel op ongeveer 15 minuten lopen van het terrain, maar hier zal 
verandering in komen aangezien er binnenkort naast het terrein een nieuw NS-station gevestigd wordt. 
Het andere object is een pand op Cascadeplein. Ook dit pand maakt deel uit van een heel complex en 
is een verzamelpand. Dit complex bevind zich in het centrum van de stad naast het NS-hoofdstation. 
Het object is in 1994 gerealiseerd. In de onderstaande tabellen zijn de kenmerken met de 
daarbijbehorende niveaus van de objecten zijn weergegeven, waarbij het in nutswaarden is uitgedrukt. 
Tevens zijn de nutswaarden grafisch tegen elkaar uitgezet. 

omschrijving 
tr1 € 65,- tot 90,-
tr2 specifiek werkmilieu 
tr3 auto 

zicht 
zakelijk 
verzamel met voorzieningen 
gesloten 
gedeeltelijke flexibiliteit 

eenvoudi 
otaal nut 

73 

omschrijving 
tr1 115,-tot140,-
tr2 centrum 

ov + auto 
zicht 
high tech 
verzamel met voorzieningen 
mix van open en gesloten 
totale herindeling mogelijk 

hoo 

0,055 
1, 1681 
0,241 
-0,20 
0,281 
0,399 
0,609 

0,194 
2,742 
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1,5 ,........----------..... 

Kempkensberg 

Tabel 7.2 De dee/nutten van twee objecten in tabel en grafisch uitgezet 

Wanneer bij de bovenstaande deelnutten het keuzegedrag bepaald wordt, is direct te zien dat met de 
huidige kenmerken het object aan het Cascadeplein beter in de 'markt' ligt bij de geenqueteerde 
doelgroep dan Kempkensberg. In onderstaand schema staan de resultaten van het multinominale 
logitmodel en is de berekening zichtbaar. Zeventig procent van de doelgroep prefereert het object aan 
het Cascadeplein en dertig procent van de respondenten zal het object aan de Kempkensberg kiezen. 

Kempkensberg 
Cascadeolein 

Keuze gedrag 1n 
Totaal nut EXP procenten 

1,8894 
2,74262 

6,615398 
15,52761 

22,14301 

0,298758 
0,701242 

30 
70 

100 
Tabel 7.3 Resu/taten van de multinomina/e /ogit berekening 

Na een aantal mutaties in het object Kempkensberg verandert het keuzegedrag. In het model zijn vier 
mutaties doorgevoerd. Dit betrett de verandering in de volgende aspecten: 

• het afwerkingsniveau; 
• inrichtingssysteem; 
• de bereikbaarheid; 
• de huurprijs. 

In het object aan de Kempkensberg is een gesloten kantoorsysteem toegepast. Wanneer dit systeem 
gewijzigd zou warden in een mix van open en gesloten inrichting en tevens de inrichting van gemiddeld 
niveau implementeert zou warden. Dit houdt dan natuurlijk in dat de huurprijs omhoog zou gaan 
aangezien de prestatie verbeterd wordt.. Daamaast speelt bij deze locatie een andere ontwikkeling wat 
het gebied zeer aantrekkelijk maakt. De gemeente gaat op het naastgelegen terrain, zie bijlage 1 voor 
de exacte plaatsbepaling, een nieuwe kantorenlocatie annex woonwijk ontwikkelen, met daarbij een 
nieuw NS-station. Dit betekent dat ook attribuut 3, 'de bereikbaarheid' veranderd moet warden. Door de 
aangegeven veranderingen wijzigt het keuzegedrag van de klant. 

Het object aan de Kempkensberg wordt door deze aanpassingen aantrekkelijker. In onderstaand figuur 
is dit zichtbaar gemaakt. 
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Kempkersberg 6 Cascadeplein 10 
omschrijving /3 omschrijving /3 

atr1 hoog 0 atr1 115,- tot 140,- 0 
atr2 specifiek werkmilieu 0,0266 atr2 centrum 0,0553 
atr3 auto+ ov 1, 1681 atr3 ov + auto 1, 1681 
atr4 zicht 0,2412 atr4 zicht 0,2412 
atr5 zakelijk -0,309 atr5 high tech -0,208 
atr6 bedr. verzamel met voorz. 0,2819 atr6 verzamel met voorz 0,2819 
atr7 mix 0,3397 atr7 mix van open en gesloten 0,3997 
atr8 gedeeltelijke flex 0,5908 atr8 totale herindeling mogelijk 0,6092 
atr9 gemiddeld 0,422 atr9 hoog 0,1949 
Totaalnut 2,7609 Totaalnut 2,7426 

1,5 

Kerrpkensberg 

• Cascadeplein 

Tabel 7.4 De dee/nutten van twee objecten in tabel en grafisch uitgezet met aanpassingen in een van beide 

In het onderstaande figuur is op basis van de doorberekening van de veranderingen in het 
multinominale logitmodel het keuzegedrag van de respondenten zichtbaar gemaakt. Nu ontstaat een 
keuzesituatie waarbij voor zowel Cascade als voor Kempkensberg voor vijftig procent gekozen wordt. 

Tabel 7.5 Resu/taten van de mu/tinomina/e /ogit berekening 

Wanneer in het object Kempkensberg in plaats van gedeeltelijke flexibiliteit een inrichtingssysteem 
geimplementeerd wordt, die het mogelijk maakt het object volledig flexibel te maken, dan kiest meer 
dan 50% voor dit object. Dat Kempkensberg het kan opnemen tegenover de nieuwbouwlocatie 
Cascade komt met name voort uit het feit dat het object aan het Cascadeplein op een aantal aspecten 
niet aansluit bij die aspecten die door de klant als meest wenselijk warden ervaren. Zo heett het object 
bijvoorbeeld een hoog afwerkingniveau, terwijl een gemiddeld afwerkingsniveau door de klanten als 
meest wenselijk geacht wordt. 

Op deze wijze kunnen alle kantoorobjecten van de Rijksgebouwendienst warden gescreend. 

I 7.4.2 Aanvullingen op de resultaten 
Het model vraagt wel om een aantal toevoegingen bij het in beeld brengen van de objecten. De 
bestaande kantoorpanden beschikken over een aantal randvoorwaarden, die bij de 
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aanpassingsmogelijkheden leidend zullen zijn. De draagstructuur van een gebouw is in veel gevallen 
leidend bij het maken van een nieuwe inrichting. Bij bijvoorbeeld een monument is het vrijwel 
onmogelijk om een flexibel inrichtingssysteem toe te passen aangezien er vaak sprake is van dragende 
wanden. Daarnaast zal de verdiepingshoogte, de stramienmaat en het vloeroppervlak meespelen bij de 
herstructureringsmogelijkheden. 
De hoeveelheid beschikbare buiten ruimte speelt mee wanneer er bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen 
wenselijk zijn. Hier moet dan wel ruimte voor beschikbaar zijn. Deze randvoorwaarde speelt met name 
bij het analyseren van bestaande objecten. 
Bij dit alles spelen natuurlijk nog de financiele consequenties van herstructureren. Uit onderzoeken is 
gebleken dat bij grootschalige herstructurering vrijwel altijd sloop en nieuwbouw voordeliger zou zijn, 
dan het strippen van een gebouw en het opnieuw aankleden daarvan. 

Bij de toepassing van de resultaten zal nog een aantal aspecten betreffende het object apart 
gesignaleerd en in beeld gebracht moeten worden. Dit kan puntsgewijs worden toegevoegd aan het 
kantoorprofiel. Zodat direct zichtbaar is of een uitgedachte mutatie ook daadwerkelijk tot de 
mogelijkheid behoord. 

11.s Portefeuille in beeld 

De Rijksgebouwendienst beschikt op 1januari2001over6,3 miljoen m2 BVO (ruim 1900 objecten), 
heeft een omzet van€ 975.000.000(2,1 miljard gulden) met een balanstotaal van€ 4,8 miljard (10,5 
miljard gulden) en heeft 953 medewerkers in dienst (902 fte'$). 
(Bron: Rgd jaarverslag 2001, 2002) 

Dit maakt de Rijksgebouwendienst de grootste vastgoedorganisatie van Nederland. 

De portefeuille in de gemeente Groningen bestaat uit een gering aantal objecten. In bijlage 9 zijn in een 
schema de eigendoms- en huurobjecten in Groningen weergegeven. 
Zichtbaar is dat een groot deel van de objecten bestaat uit monumentale panden. Deze zijn vanuit 
gebruikersperspectief niet altijd even functioneel gezien de problemen bij het aanpassen aan de 
huidige wensen, zoals in bovenstaande paragraaf is genoemd. Natuurlijk is het niet alleen het belang 
van de klant dat speelt. De Rijksgebouwendienst als eigenaar van de objecten zal veelal vanuit deze 
positie een andere strategie voor de objecten bepalen. 
Daarnaast speelt nog het beleid van de Rijksoverheid. De klanten, maar ook de Rijksgebouwendienst 
zelf, zijn onderdeel van de Rijksoverheid en daarmee gehouden het zogenaamde algemeen rijksbeleid 
uit te voeren; hierbij valt onder andere te denken aan Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Nationaal 
Milieubeleidsplan, Nota Grondbeleid, beleid t.a.v. Stedenbouw, Monumenten, Architectuur en 
Architectuurbeleid en Kunst (ook genoemd het SMAAK-beleid). Milieu speelt in de ontwikkeling van de 
portefeuille een rol, maar binnen de context van het totaal. Vaak gaan milieu en het hebben van een 
goede portefeuillevisie hand in hand. Zo is milieutechnisch gezien de technische en functionele 
levensduur van materialen of het samenstel van materialen (elementen/gebouw) en belangrijk 
aandachtspunt. Om de milieuschade tot een minimum te beperken zou de technische en functionele 
levensduur met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Dit is ook van belang bij de portefeuille van de 
Rijksgebouwendienst in Groningen. 
Deze aspecten, met de economische ontwikkelingen, die grotendeels de ontwikkelingen op de 
kantorenmarkt bepalen, spelen een grote rol bij het vaststellen van een portefeuillebeleid. Het 
toepassen van de quick-scan betreffende de behoeftebepaling aan de hand van de negen 
vraagbepalende aspecten is een toevoeging aan de onderbouwing van de strategiebepaling. 
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j 7.6 Samenvatting toepassing van resultaten 

De Rijksgebouwendienst is de Corporate Real Estate (CRE) organisatie van het rijk. De 
Rijksgebouwendiest heeft drie hoofddoelstellingen opgesteld waarin de be/angen van de 
organisatie te herkennen zijn. Deze betreffen: 

1. Het leveren van passende huisvesting die optimaa/ aansluit bij het primaire proces van 
de kant; 

2. Het realiseren van een bedrijfsresultaat waarbij de baten en fasten met elkaar in 
evenwicht zijn; 

3. het leveren van de toegevoegde waarde als overheidsdienst door: 
• Het leveren van toegevoegde waarde aan het rijksbeleid (dit heeft betrekking 

op Stedenbouw, Monumenten, Architectuur en Architectuurbeleid en op Kunst 
(SMAAK-aspecten genoemd)); 

• Het beheersen van risico's; 
• Het rea/iseren van schaalvoordelen; 
• Het beschikken over innoverend vermogen. 

Wanneer rekening wordt gehouden met deze verschillende belangen, kan portefeuil/e 
management binnen de Rijksgebouwendienst worden omschreven a/s: 
"Het optimaliseren van de samenstelling van de voorraad door het op e/kaar afstemmen van 
vraag en aanbod, waarbij rekening wordt gehouden met, het primaire proces van de gebruiker, 
met het algemeen regeringsbeleid en de kosten die met de oplossing gemoeid zijn." 

Het in bee/d brengen van de portefeuille aan de hand van de resultaten van het onderzoek, 
gebruikmakend van de belangrijkste vraagbepalende aspecten, is als het ware een quick scan. 
Het /everen van passende huisvesting is voor de Rijksgebouwendienst namelijk een van de 
hoofddoelstellingen. De match van vraag en aanbod za/ voor het bepalen van de strategie op 
objectniveau in beeld gebracht moeten worden. Tevens is het moge/ijk om met de resultaten 
van het conjuncte keuze onderzoek voor nog niet bestaande objecten het marktaandeel te 
voorspellen. 

De huidige onderzoeksresultaten zijn verkregen bij organisaties die vergelijkbare 
werkprocessen hebben als de klanten van de Rgd. Aangezien de huisvesting bij een 
rijksoverheidsdienst na de stelselwijziging ook een dee/ uit maakt van het budget is de 
financiele afweging die de organisatie moet maken vergelijkbaar met de geenqueteerde 
doelgroep. Een verschil met de geenqueteerde organisaties is het leveren van de toegevoegde 
waarde aan het rijksbeleid. Dit maakt het dat een overheidsdienst op gebied van de SMAAK
aspecten en innovatieve aspecten veelal hogere en daarbij vooruitstrevendere eisen stelt. 
Deze aspecten hebben zijn reflectie in de werkprocessen van de organisatie en zullen ook met 
behulp van schaa/voordelen financieel aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Al met al kan 
gesteld worden dat de geenqueteerde doelgroep qua vraagbepaling grotendeels 
overeenkomsten vertoont is met de klanten van de Rijksgebouwendienst. Dit beeld wordt ook 
door de gesprekken met de vertegenwoordigers van de klanten versterkt. 

De toepassing van de resultaten van het onderzoek heeft nog een voordeel. Het is tevens 
mogelijk om zichtbaar te maken wat veranderingen aan het object teweeg brengen bij het 
keuzegedrag van de gebruiker. Hiermee kan de portefeuil/e in bee/d worden gebracht. 
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Wei dient er met een aantal randvoorwaarden betreffende het object rekening gehouden te 
worden. Veranderingen in de attribuutniveaus kunnen niet zondermeer op elk kantoorobject 
toegepast worden. De structuur van een object, de beschikbare ruimten en de financiele 
consequenties van de ingrepen zullen zichtbaar gemaakt moeten worden, om inzichtelijk te 
maken of een attribuutniveau in een ander attribuutniveau veranderd kan worden. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelin en 

j 8.1 l~leiding 
Veel vastgoedorganisaties voeren onderzoek uit om de behoeften van de klanten te achterhalen. Dit is 
nodig om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van een portefeuille. Ook voor de 
Rijksgebouwendienst als huisvestingsorganisatie van de Staat de Nederlanden is dit van belang. Dit is 
dan ook het doel van dit onderzoek. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een conjuncte keuze-analyse. Hierbij kan de vraag voor 
kantoorobjecten bepaald worden aan de hand van de voorkeuren van respondenten voor fictieve 
kantoorobjecten. Deze fictieve kantoorobjecten zijn samengesteld uit aspecten, die vervolgens weer in 
verschillende niveaus zijn verdeeld. Alleen die aspecten zijn geselecteerd, waarbij uit vooronderzoek is 
gebleken, die de keus het meest be'invloeden. Met behulp van een model (ook wel design genoemd) 
worden de niveaus van de aspecten samengesteld en ontstaat een fictief kantoorobject. Met behulp van 
conjuncte keuze-methode is het vervolgens mogelijk de waardering van de niveaus te berekenen en 
tevens het belang van de aspecten in het totaalprofiel te schatten.Op deze wijze kunnen potenties van 
bestaande kantoorruimten in beeld gebracht worden. Daarnaast is het dus mogelijk om bij nog niet 
gerealiseerde kantoren het marktaandeel te schatten. Deze onderzoeksmethode is binnen de 
kantorenvastgoedmarkt naar mijn weten nog niet toegepast. 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek weergegeven. In paragraaf 
8.2 worden de kenmerken met betrekking tot de vraag naar kantoorruimte van de doelgroep besproken. 
Verder wordt een vergelijking gemaakt tussen de geenqueteerde organisatie en kenmerken van de 
klanten van de Rijksgebouwendienst. In paragraaf 8.3 worden de kenmerken van de portefeuille van de 
Rijksgebouwendienst directie Noord te Groningen weergegeven. In paragraaf 8.4 zal ingegaan worden 
op de toepassing van de onderzoeksmethode. In de afsluitende paragraaf worden aanbevelingen 
gegeven voor nader onderzoek. 

j 8.2 Vraagbepalende factoren 
In deze paragraaf worden de conclusies gegeven die betrekking hebben op de analyse van de 
vraagbepalende aspecten en de selectie daarvan voor het onderzoek weergegeven. Tevens zullen de 
conclusies betreffende de discrepantie tussen overheidsdiensten en marktpartijen getrokken worden. 

Kenmerken van de vraag naar kantoorruimte 
Allereerst wordt de analyse van de kenmerken, die een rol spelen bij de keuze voor een kantoorruimte 
beschreven. Uit het grote aanbod van onderzoeken en de vele uitgangspunten binnen deze 
onderzoeken blijkt dat de factoren die de keuze be'invloeden complex in elkaar grijpen. Dit wordt 
duidelijk wanneer in dit onderzoek wordt gekeken naar het totale beeld van aspecten die een rol spelen. 
Deze aspecten zijn als een netwerk in elkaar verweven zijn. Wei is te stellen dat steeds meer 
onderzoeken zich richten op het functioneren van de organisatie en daarbij het functioneren van de 
medewerkers centraal stellen, aangezien zij ervoor zorgen dat een organisatie zo effectief en efficient 
mogelijk kan functioneren. De keus van de huisvesting ligt in het verlengde hiervan. 

De belangrijkste aspecten uit de voorgaande onderzoeken zijn: 
• Bereikbaarheid; 
• Parkeergelegenheid; 
• Locatie; 
• Uitstraling van het gebouw; 
• Uitstraling van de omgeving; 
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• Voorzieningenniveau; 
• Flexibiliteit in het gebouw. 

Uit de bestaande onderzoeken blijkt dat de bereikbaarheid van de organisatie zeer belangrijk is voor de 
keus van de huisvesting. Nu is dit net een van die aspecten waar zeer weinig invloed op uitgeoefend 
kan worden door een huisvestingsorganisatie. Een kantoorgebruiker kan zijn beleid hier wel aanpassen 
door flexibel om te gaan met de werktijden of thuiswerken te promoten, maar wanneer de 
werkprocessen er op gericht zijn in een team te functioneren, is er een goed bereikbare basis 
(kantoorruimte) nodig. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor klanten van een organisatie is 
bereikbaarheid van belang. Wil een organisatie heer klanten optimaal bedienen, moet zij goed 
bereikbaar zijn. 
Daarnaast is er natuurlijk de parkeerproblematiek waar veel organisaties die zijn gehuisvest in een 
binnenstad, mee worden geconfronteerd. Bij nieuwbouw kan hier nog rekening mee gehouden worden, 
door parkeren onder de grond toe te passen. Bij bestaande kantoren is dit vaak moeilijk op te lossen in 
verband met ruimtegebrek. 
Bij dit onderzoek zijn de bovengenoemde aspecten meegenomen, aangezien dit de belangrijkste bleken 
te zijn. 

Vergelijking overheidsorganisatie en kantoororganisaties op de vrije markt 
Of een overheidspartij en een marktpartij zich werkelijk laten vergelijken kan alleen achterhaald worden 
door dit onderzoek toe te passen op de klanten van de Rijksgebouwendienst. Wei is vast te stellen dat 
de werkprocessen van de geenqueteerde organisaties en de klanten van de Rijksgebouwendienst 
vergelijkbaar zijn. Een overheidspartij is tegenwoordig zeer bewust van het effect van de huisvesting op 
de organisatie en de omgeving. Dit komt mede door het vooruitstrevende beleid van de adviseur, de 
Rijksgebouwendienst en haar innovatie inrichtingsvormen en vooruitstrevende milieurichtlijnen 
doorvoert naar de klant. Op dit gebied lopen de overheidsdiensten voor op de marktpartijen, waarbij de 
keus zeer afhankelijk van de kosten is, aangezien deze direct van invloed zijn op de balans. 
Uit de response op de algemene enquetevragen blijkt dat de respondent voor bijna 40% deel uitmaakt 
van een organisatie welke uit maximaal 10 medewerkers bestaat. Vijfendertig procent van de 
respondenten maakt deel uit van een organisatie met maximaal 30 medewerkers en 22 procent bij een 
organisatie tussen de 31 en 120 medewerkers. Dit is niet overeenkomstig met de overheidsdiensten in 
Groningen. De eerst genoemde groep is kleiner en de laatst genoemde groep is groter. Dit kan 
doorwerken op de onderzoeksresultaten. 
Uit de gesprekken met de accountmanagers blijkt dat de werkprocessen van overheidsdiensten 
vergeleken kunnen worden met de geenqueteerde doelgroep. Dit geldt ook voor de cultuur binnen 
organisatie. Bij de steeds professioneler opererende overheidsdiensten zijn dienstonderdelen welke 
zeer dynamisch met de huisvestingsontwikkelingen mee gaan, maar tevens zijn er organisaties die 
conservatiever zijn betreffende de huisvestingsbehoefte. Dit geldt ook voor de marktpartijen. 
Met betrekking tot de politieke achtergronden valt een overheidsdienst moeilijk te vergelijken met een 
marktpartij. De overheid dient zich op velerlei beleidsterreinen te profileren, om de voorbeeld rol te 
vervullen. Dit is zichtbaar op vele terreinen. Het is met name op het locatiebeleid waar een 
overheidsdienst zich tot voor kort aan moest houden, wat de discrepantie tussen beide partijen zeer 
groot maakte. Momenteel is het overheidsbeleid op dit gebied niet zo stringent meer, wat tot gevolg 
heeft dat de beide partijen weer met elkaar te vergelijken zijn. 
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I 8.3 Onderzoeksmethode 
In deze paragraaf warden de conclusies met betrekking tot het onderzoek zelf besproken. Hierbij komen 
zowel de methode van onderzoek als de uitvoering van het onderzoek aan de orde. 

De onderzoeksmethode 
De gekozen onderzoeksmethode, waarbij met behulp van conjuncte keuze-techniek gegevens zijn 
verkregen over het keuzegedrag van de doelgroep van het onderzoek, bleek goed bruikbaar te zijn voor 
de gestelde onderzoeksopgave. Een belangrijk voordeel van de techniek is dat het de mogelijkheid 
biedt om voor (nog) niet bestaande alternatieven en bestaande objecten marktsegmenten te bepalen. 
De methode was voor de respondenten te begrijpen. Dit wordt bevestigd doordat de bevindingen uit de 
geschatte modellen niet onrealistisch zijn. Wat helaas niet te achterhalen is dat wanneer de respondent 
op alle keuzesituaties 'niet verhuizen' aangeeft of dit daadwerkelijk zijn mening is of dat de respondent 
voor de weg met de minste weerstand heeft gekozen. 
Dit leidt direct naar een van de nadelen van de onderzoeksmethode. Het berust op fictieve 
keuzesituaties. In werkelijkheid gedragen de respondenten zich misschien anders. Om te achterhalen of 
de onderzoeksresultaten aan de werkelijkheid gerelateerd kunnen warden, kan bij een verhuizing 
gekeken warden of dit overeenkomt met de onderzoeksresultaten. Dit is bij dit onderzoek niet nader 
onderzocht. 
Een tweede nadeel is dat de in het onderzoek meegenomen kenmerken vooraf op basis van een 
literatuuranalyse geselecteerd zijn. Daardoor kunnen geen uitspraken gedaan warden over de invloed 
van eventuele andere variabelen die niet geselecteerd zijn. Uit eerdere onderzoeken bleek echter dat 
de meegenomen kenmerken de belangrijkste zijn in de keuze voor een kantoorobject. 

_ _De uitvoering van het o_n_d_er._z_oe_k ______________________ _ 
Het onderzoek is uitgevoerd bij een geselecteerde groep respondenten in de gemeente Groningen. Dit 
kan de onderzoeksresultaten in grate mate hebben beinvloed en de resultaten zijn dan ook niet 
zondermeer toepasbaar op een andere regio. Factoren die van invloed zijn op het keuzegedrag ten 
aanzien van een object, zoals bereikbaarheid en parkeergelegenheid zullen in een gebied waar veel 
congestie is zwaarder meetellen, dan waar dit niet het geval is. 
Onderstaand figuur geeft de resultaten weer van het uitgevoerde onderzoek. Deze resultaten hebben 
betrekking op de waardering van een aantal aspecten die voor dit onderzoek geselecteerd zijn. 

Afwerkina 
Flexibiliteit 

lnrlP.linn 
Type huisvesting 

relatief belang attributen 

Architectuur 7 
Zichtlocatie 6 

Bereikbaarheid 
Vestigingsmilieu 

Huurariis 

0 

10 

10 20 

belang in procenten weergegeven 

30 

Te zien is dat de bereikbaarheid inderdaad veruit het belangrijkste aspect is bij de keuze voor een 
bepaald kantoorobject. Het belang dat hieraan gehecht wordt, is een keer zo groat als het belang dat 
gehecht wordt aan de aanwezige flexibiliteit en de typering van de huisvesting, die op de tweede plaats 
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staan. Dat bereikbaarheid het belangrijkste zou zijn was aan de hand van literatuuronderzoek al 
aangenomen, maar dat dit een keer zo belangrijk als de daaropvolgende aspecten, is boven 
verwachting. 
Zichtbaar is dat vestigingsmilieu zeer laag scoort. Het is mogelijk dat dit aspect inderdaad van minder 
belang is, maar de resultaten hier zijn erg laag. Dit komt niet overeen met de resultaten van andere 
onderzoeken. Een centrale ligging, of een ligging die goed bereikbaar is met auto en/of OV wordt zowel 
in dit onderzoek, als in andere onderzoeken zeer hoog gewaardeerd. Zeer waarschijnlijk is dit te wijten 
aan het gebruik van de terminologie vestigingsmilieu, gemengd milieu, specifiek werkmilieu en centrum 
milieu. De respondent is waarschijnlijk nog niet bekend met de terminologie aangezien deze termen net 
in de Vijfde Nata van de Ruimtelijke Ordening zijn ge'introduceerd. Het is mogelijk dat dit aspect niet is 
meegenomen bij de afweging tussen de kantoorprofielen, aangezien voor de verklaring van de termen 
weer terug in de enquete gebladerd moest warden. Het zou kunnen dat dit te veel tijd en/of moeite 
koste voor de respondent. 

Na een vergelijking van de huidige huisvestingssituatie, aan de hand van de algemene enquetevragen, 
en de resultaten van de conjuncte keuzeanalyse blijkt dat de meest wenselijke situatie vrij goed 
overeenkomt met de huidige situatie. Op de punten huurprijsniveau, aanwezige flexibiliteit en het 
gesitueerd zijn op een zichtlocatie zijn niveauverschillen. Men betaalt op dit moment gemiddeld een 
huurprijs tussen de 90,- en 114,-, euro. De organisatie waarvan de respondent deel uit maakt is niet 
gevestigd op een zichtlocatie en in het gebouw is een gedeeltelijke flexibiliteit aanwezig. Het meest 
wenselijke zou zijn: een lage huurprijs, tussen de 65,- en 90,- euro, een zichtlocatie en de mogelijkheid 
tot totale herindeling in het gebouw. 
Het gewenste niveau van de overige aspecten is als volgt: 

• Vestigingsmilieu: - Centrum milieu 
• Bereikbaarheid: -Auto en OV 
• Architectonische typering: - Traditioneel 
• Typering huisvesting: - Solitair 
• lndeling gebouw: - Mix van open en gesloten 

De wenselijke situatie komt overeen met de verwachte vraag naar huisvesting bij de dienstverlenende 
administratieve organisaties. 

I 8.4 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Onderzoek uitvoeren bij de klanten van de Rijksgebouwendienst 
Ondanks dat uit onderzoek en gesprekken is gebleken dat de discrepantie tussen een overheidspartij 
en een marktpartij niet groat is, is vervolgonderzoek nodig om dit beter te kunnen onderbouwen. Dit is 
alleen mogelijk door een vergelijkbaar onderzoek ook bij de klanten van de Rijksgebouwendienst uit te 
voeren. 

Onderzoek uitvoeren andere regio's 
Tevens moet bij de resultaten van het onderzoek in acht gehouden warden dat dit onderzoek is 
uitgevoerd in de gemeente Groningen. Het kan zijn dat de onderzoeksresultaten, wanneer het 
onderzoek uitgevoerd zou zijn in een andere regio, wel afwijken van de gevonden resultaten. Zowel 
externe als interne aspecten kunnen hierbij een rol spelen. Om dit te kunnen onderbouwen zou het 
onderzoek ook in andere regio's bij een gelijke doelgroep moeten warden uitgevoerd. 
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Selectie van variabe/en 
Bij dit onderzoek is gewerkt met een set van negen variabelen. Om deze te selecteren is een keus 
gemaakt uit de meest invloedrijke variabelen. Deze variabelen kwamen naar voren uit voorgaande 
onderzoeken. De negen geselecteerde variabelen zijn maar een beperkt aantal aspecten, die zich in 
een netwerk van be'invloedende factoren bevind. Om het beeld compleet te maken zou het onderzoek 
ook uitgevoerd moeten worden met een andere set van variabelen. 
Om een volledig beeld te krijgen van de huisvestingsbehoefte kan een vergelijkbaar onderzoek richting 
faciliteiten binnen kantoorgebouwen worden uitgevoerd om ook op dat gebied de behoefte te bepalen. 

Kenmerken van het aanbod van de Rijksgebouwendienst 
Met het in beeld brengen van het aanbod aan de hand van het conjuncte keuze model is het mogelijk 
om een beeld van de portefeuille te krijgen, en de mate waarin deze aansluit bij de vraag. Een aantal 
aspecten zou kunnen worden toegevoegd, om het beeld completer te maken. De portefeuille van de 
Rijksgebouwendienst directie Noord kent veel monumentale panden. Bij deze objecten zijn 
mogelijkheden tot aanpassing van de mate van flexibiliteit en het inrichtingssysteem beperkt. Dit geldt 
ook voor de stramienmaat en de lengte/breedte-verhouding van een ruimte. Daamaast spelen natuurlijk 
nog de financiele consequenties bij de aanpassingen van de attribuutniveaus een rol. Niet alle 
aanpassingsmogelijkheden mogelijk voor objecten zijn toepasbaar. Dit zou ondervangen kunnen 
worden door naast het in beeld brengen van een object aan de hand van de resultaten van het 
conjuncte keuze model extra gebouwgegevens toe te voegen, zodat zichtbaar wordt welke 
attribuutniveaus aangepast kunnen worden. 
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Plattegrond gemeente Groningen met daarop aangegeven de aanwezige kantorenlocaties 



Bijlagen 

1 Grote Markt (binnenstad) 

2 Zuiderdiep (binnenstad) 

3 Cascade (Verbindingskanaalzone) 

4 Glaude (Verbindingskanaalzone) 

5 Stationsgebied Zuid 

6 De Meeuwen 

7 Sontweg 

8 AZG Zuidpunt 

9 AZG Noordpunt/Oosterhamriktrace 

10 MartiniTradePark 

11 Europapark 

12 Vrijheidsplein 

13 Vinkhuizen Zuid/Friesestraatweg 

Plattegrond Groningen met kantorenlocaties 
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Bestaande inrichtingsconcepten 



Bijlagen 

Traditionele kantoorinrichtingen 
Traditioneel kunnen de volgende kantoorinrichtingen warden onderscheiden: 
• Het kamerkantoor of cellenkantoor 
• De kantoortuin 
• Het groepskantoor of teamkantoor 
Daarnaast zijn er nag een tweetal concepten welke een combinatie zijn van de bovenste drie, maar nag 
niet als innovatief beschouwd kunnen warden aangezien hierbij de organisatie nag niet het uitgangspunt 
vorrnt. Deze twee concepten zijn: -

• Het kloosterkantoor 
• Het combikantoor bijvoorbeeld een coconkantoor 

Het kamerkantoor 
Deze vorm van kantoorinrichting, welke oak wel aangeduid wordt als cellenkantoor, is het oudste ruimte 
inrichtingsconcept. Al in de 16° eeuw werd dit concept in ltalie toegepast door Giorio Vasari (Meel, 
2000) Zie hiervoor het onderstaand plattegrond. In Nederland is dit systeem vanaf het begin van deze 
eeuw, tot op heden dominerend binnen de inrichtingssystemen. 

Kenmerkend bij dit systeem zijn lange gangen met aan weerskanten gesloten kantoorruimten. ledere 
kamer is zodanig gedimensioneerd dat er een, twee of wanneer de werkprocessen dat ververeist (ten 
hoogste) drie personen in kunnen werken en voorzien van de benodigde faciliteiten om de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren. De gang is hierbij voor het logistieke transport van 
(papieren)informatie, welke in de gesloten kamers wordt uitgewisseld. Communicatie ontstaat hierdoor 
alleen op een gedwongen manier. Door de geslotenheid van de ruimten is niet direct zichtbaar wat 
daadwerkelijk aan werkzaamheden door het personeel wordt uitgevoerd, dit kan onderling voor de 
nodige strubbelingen zorgen. Een ander kenmerk van dit kantoor inrichtingstype is de hierarchie binnen 
een organisatie. Alie medewerkers warden ingemeten naar functie en aanzien binnen de organisatie, 
welke zichtbaar zijn aan het oppervlak en de locatie van de ingesloten ruimte. 
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De kantoortuin 
Tegenover de zeer gestructureerde, in vakjes verdeelde, ruimten van het cellenkantoor staat de 
inrichtingsvorm kantoortuin. Deze inrichtingsvorm ontstond in de jaren '20 in Duitsland en is gebaseerd 
op efficiency. De inrichting van de grote ruimten, 800 a 1000 m2 is zeer open en kan op eenvoudige 
wijze gewijzigd warden. Onderstaand plattegrond laat dit concept zien. 

Het inrichtingsconcept biedt doordat er geen vaste elementen aanwezig zijn, de mogelijkheid om 
veelvuldig de indeling te wijzigen. Met behulp van halfhoge scheidingswandjes wordt enige mate van 
privacy bewerkstelligd. Het werk dat in kantoortuinen wordt verricht is veelal routinewerk en vaak gericht 
op samenwerken. Met het oog op de samenwerking heeft de kantoortuin het voordeel dat , vanwege de 
open structuur, gemakkelijk met elkaar gecommuniceerd kan warden. Ondanks dat dit concept zowel 
op organisatorisch als op financieel gebied zeer aantrekkelijk is, heeft het nadelen met betrekking tot de 
fysieke omstandigheden voor de werknemer welke deze teniet doen. Moeilijk beheersbare aspecten in 
dit concept zijn de kwaliteitsbeheersing van de lucht, lucht, geluid en temperatuur in de groten ruimten. 
Dit zijn ook de belangrijkste redenen waarom in Nederland dit concept nog maar sporadisch wordt 
toegepast. 

Het groe~kantoor 
In navolging van de kantoortuin ontstond eind jaren zeventig, begin tachtig het groepskantoor, ook wel 
het teamkantoor of projectkantoor genoemd. Het cellenkantoor is voor vele organisaties te gesloten 
vanwege de hokjesstructuur en een kantoortuin heeft veel weerstand van de individuele medewerkers 
met betrekking tot de fysische aspecten Het groepskantoor is een combinatie van de twee 
bovengenoemde systemen. 

Het groepskantoor biedt ruimtelijke eenheden voor groepen van vier tot tien personen. In dit concept ligt 
de nadruk op organisatorische eenheden met een eigen takenpakket bijvoorbeeld een project. 
Tegenwoordig zijn er groepskantoren die uitgerust zijn met wisselwerkplekken. De mensen die in een 
dergelijk kantoor werken, verrichten de meeste van hun werkzaamheden extern en zijn slechts 
gedurende korte perioden aanwezig op kantoor. Ook komt het voor dat met tijdelijk behoefte heeft aan 
een werkruimte om intensief aan een bepaalde case te kunnen werken. In beide gevallen biedt het 
kantoor dan vooral ondersteunende faciliteiten zoals vergaderruimte, archieven, bepaalde software en 
kantoorruimte. 
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Het kloosterkantoor 
De naam van dit kantoor inrichtingsconcept refereert naar het klooster, waar monniken veel 
gezamenlijke activiteiten hebben en zich at en toe terugtrekken voor een rustmoment. Er is een 
kantoortuin waar werk dat veel overleg en persoonlijk contact vraagt wordt gedaan en daarnaast zijn er 
enkele kamertjes aanwezig waar de werknemers in alle stilte geconcentreerd kunnen werken of kunnen 
vluchten voor al het tumult. De kloostertuin heeft als voordeel dat er een snelle communicatie mogelijk 
is, dat de leiding direct bij de werkvloer werkzaam is en dat er een sterke groepsidentiteit wordt 
gevormd. Het gebrek aan privacy, de vele interrupties tijdens de werkzaamheden en het feit er in de 
individuele werkomgeving weinig naar eigen wens is in te richten, worden als nadelen gezien bij dit 
concept. 

Het combikantoor 
Het combinatiekantoor, zie onderstaand figuur, kent zijn oorsprong in Scandinavia voor in 1978 het 
eerste combikantoor gebouwd werd. Het combikantoor kan gezien worden als een combinatie van 
ruimtes met de voordelen van het cellenkantoor en de kantoortuin. Bij het combinatiekantoor ligt het 
accent op de individuen, daamaast staat het open voor overleg, intern advies en samenwerking. Tot op 
deze periode domineerde de vaste individuele werkplek. In het coconconcept is er een element 
toegevoegd, niet uitsluitend de werkplek, maar ook de collectieve faciliteiten worden in de beschouwing 
meegenomen. Aan de gevelzijden zijn de werkplekken gesitueerd in de vorm van minimale 
eenpersoons ruimten en vertrekken voor maximaal vier personen. Deze werkplekken zijn uitgerust met 
de benodigde werkplektaciliteiten. Op deze werkplek kan de werknemer ongestoord, geconcentreerd 
werken en is er de mogelijkheid om samen met een collega te overleggen over bepaalde vraagstukken. 
De wand tussen de kamer en het inpandige middengebied is transparant, hierdoor is het mogelijk om 
toch vanaf dit gebied naar buiten te kijken en komt er nog iets van daglicht in dit gebied. In het 
inpandige middengebied is een gemeenschappelijk, multifunctioneel gebied gecreeerd. Hier zijn 
overlegtafels, archiefkasten, gemeenschappelijke apparatuur zoals kopieerapparaat en printers, 
tijdelijke werkplekken voor bezoekers, een koffiehoek en een gemakkelijk zitje. In deze 
gemeenschappelijke ruimte kan men elkaar spontaan ontmoeten, een informeel praatje hebben en 
ideeen uitwisselen. Daamaast kan deze ruimte ook gebruikt worden door een projectteam voor overleg 
zonder dat de andere werknemers hierbij gestoord worden. Zie het onderstaande plattegrond voor de 
inrichting. 

~Jo~J!10~~ 
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Overzicht met kenmerken van een aantal bestaande kwaliteitsmeetsystemen 



Bijlagen 

Building-in-use Healthy ORBIT Certificatie· Real Estate Serviceability Building Quality 

Building systeem CB Norm Tools and Assessment 

Quality Methods method 

1. Doelgroep Gebruikers Gebruikers Aanbieders en Aanbieders en Aanbieders en Aanbieders en Aanbieders en 
gebruikers gebruikers gebruikers gebruikers gebruikers 

·1'- (uitgewerkt in (nadruk op 

typologie) aanbieder) 

2. lnvalshoek Aanbod Aanbod Vraag en Aanbod Vraag en Vraag en Vraag en 

aanbod aanbod aanbod aanbod 

3. Breedte Werkplekken Werkplekken Gebouw, Locatie, gebouw, Locatie, gebouw, Gebouw· Gebouw, 
gebouwfacifitei· gebouwfacilitei· gebouwfacilitei· facifiteiten, en gebouwfacilitei· 

ten, en ruimten/ ten, en ruimten/ ten en ruimten/ ruimten/ ten, en ruimten/ 
werkplekken werkplekken werkplekken werkplekken werkplekken 

4. Procesfase Beheerfase Beheerfase Ontwerp en Beheerfase Beheerfase Ontwerp en Voornamelijk 

beheerfase (en orientatie) beheerfase beheerfase 

5. Beleids Tactisch en Tactisch en Strategisch en Strategisch en Strategisch en Strategisch en Strategisch en 

niveau operationeel operationeel tactisch tactisch tactisch tactisch tac ti sch 

6. lnsteek Functioneei Functioneel Uitstraling, Financieel, Financieel, Functioneel, Functioneel, 

(binnenmilieu/ (binnenmilieu, functioneel uitstrafing, uitstraling, uitstraling, techniek en 

leefbaarheid) leefbaarheid en en technisch functioneel functioneel arbeidsomstan- uitstraling 

werkperceptie) en technisch en technisch digheden, mana· 

gen faciliteiten 

7. Benodigd Leek Leek Expert Leek Leek en expert Expert Expert 

deskundig· 

heidsniveau 

8. Frequentie lncidenteel lncidenteei lncidenteel lncidenteel lncidenteel lncidenteel lncidenteel 

van meting 

9. Waarderings· Cijfers (vijf· Cijfers (vijf· Cijfers (negen· Punten Cijfers (vijf· Cijfers (negen· Cijfers (tien-

methodiek puntsschaal) puntsschaai) puntsschaal) puntsschaal) puntsschaal) puntsschaal) 

Kenmerken kwaliteitsmeetsystemen 
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Het attribuutdesign 



II Bijlage 4 Het attributen design 

VERSIE :\ B 
1 N(lu1 11 I on1rc r I OBJECT 

1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 9 
2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 2 11 
3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 24 
4 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 4 8 
5 3 1 1 2 1 3 3 2 2-~ 3 5 7 
6 2 3 3 2 2 1 3 1 2 1 6 13 
7 1 1 3 2 3 1 2 2 1 2 7 23 
8 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 8 12 
9 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 9 26 
10 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 10 25 
11 2 3 1 1 3 1 2 3 2 3 11 6 
12 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 12 18 
13 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 13 27 
14 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 14 16 
15 1 3 1 2 3 3 1 1 3 2 15 3 
16 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 16 21 
17 1 1 2 1 2 1 3 3 1 3 17 4 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 17 
19 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 19 10 
20 1 3 3 1 2 3 2 2 3 3 20 5 
21 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 21 19 
22 2 1 3 1 3 2 3 1 3 3 22 2 
23 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 23 15 
24 3 2 3 2 1 1 1 3 3 3 24 1 
25 2 2 3 1 1 3 3 1 1 2 25 22 
26 3 3 1 1 3 2 3 2 1 1 26 14 
27 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 27 20 

Toelichting kolommen met aspecten 

1 Huurprijs per m2 BVO 

2 Vestigingsmilieus 

3 Bereikbaarheid 

4 Ligging ten opzichte van aanrij 
route 

5 Architectuur 

6 
7 ebouw 
8 flexibiliteit 
9 Afwerkin niveau 
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De oplegbrief en de verspreidde enquete 



TU/ e 
technische universiteit eindhoven 

Technische Universiteit Eindhoven 

Dendolech 2 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 

Afdeling Vastgoedbeheer 

HG2.73 

Enquete over huisvestingsvoorkeuren 

Geachte mevrouw/meneer, 

14 februari 2002 

Ondanks het feit dat uit onderzoek is gebleken dat de Nederlander "enquetemoe is, probeer ik toch nog 
op deze wijze het benodigde datamateriaal voor mijn afstudeeronderzoek aan de Technische 
Universiteit Eindhoven te achterhalen. 

U bent geselecteerd, via uw inschrijvingscode bij de Kamer van Koophandel, binnen mijn steekproef 
van kantoorhoudende organisaties te Groningen. Met de antwoorden die u en uw mede geselecteerden 
verschaffen kan ik de nodige uitspraken doen over huisvestingswensen van de kantoorhoudende 
organisaties. Ile zou u bij deze ook vriendelijk willen vragen of u aan mijn onderzoek mee zou willen · 
werken. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd. Wilt u de ingevulde 
enquete voor 6 maart 2002 retourneren in de daarvoor bijgevoegde portvrije envelop? 

De door u verstrekte gegevens zullen alleen voor mijn afstudeeronderzoek gebruikt worden en 
anoniem verwerkt worden. Wanneer u interesse heeft in de onderzoeksresultaten kunt u dit in de 
enquete aangeven. Onder de inzenders van de vragenlijst verloot ik een drietal cd-bonnen van€ 20,-. 
Deze trekking zal door notaris mr. H. van Hoogdalem uitgevoerd worden. 

Het is de bedoeling dat de persoon, die binnen uw organisatie de beslissing neemt omtrent de 
huisvestingskeuze of diegene die op het gebied van huisvestingswensen de juiste kennis van uw 
organisatie heeft, het enquete formulier invult. Mocht u niet diegene zijn, wilt u dan deze vragenlijst 
doorgeven aan de juiste persoon? 

Bij deze wil ik nogmaals benadrukken dat de gegevens die u verstrekt in anonimiteit verwerkt zullen 
worden en niet voor commerciele doelen gebruikt zullen worden. Ile hoop dat u begrijpt dat uw 
medewerking aan mijn afstudeeronderzoek heel belangrijk is. Wanneer u nog vragen heeft over het 
invullen van de vragenlijst, dan kunt u mij hierover gerust bellen op telefoonnummer 06-15628988. 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

Bijlagen: Enquete 
Portvrije retour envelop 



TOELICHTING ENQUETE 

i De eerste vragen van deze enquete zijn algemene vragen om de organisatie en de huidige ! .: 
huisvesting in beeld te brengen. Daarna volgen een tweetal vragen naar de f .:l 
toekomstverwachting van uw organisatie. Als laatste volgen een negental keuzesituaties r:.1 

! waarbij u de voorkeur moet aangeven voor een tweetal kantoorobjecten. i1i 

! Beantwoording van de vragen ;·· 
: Bij de meeste vragen kunt u antwoord geven door per vraag het rondje van het gewenste :": 
l antwoord aan te kruisen. In twee gevallen is het mogelijk om meerdere antwoorden te ! ~ 

, : selecteren. Dit is hierbij aangegeven. Bij de andere vragen staat een lijn waarop u uw !· 

' t ~~:~~i~~~ -~~~~-~~~ -~~ij~-~~~-------------------------------------------- -- -- ------------- ------ ---------- __ j 
A L G E M E N E V R A G E N, huidige situatie 

1 Onder welke Bedrijfsindeling code is 
uw organisatie bij de Kamer van 
Koophandel geregistreerd? 

- . 
2 Wat is de naam van het bedrijf 

waarvan u deel uit maakt? 

r 
3 Watis de postcode van het 

bezoekadres van het bedrijf? 

4 Hoe is uwklant het beste te typeren? 
i:"~:;. 

5 Bent u in een hoofdkantoor of een 
nevenvestiging van uw organisatie 
gevestigd? 

6 

7 

Hoeveel jaar is uw organisatie in 
huidige huisvesting · gevestigd? 

Hoeveel personen zijn er werkzaam in 
uw eigen vestiging? ' 

Hoeveelpersonen zijn er (ongeveer) 
werkzaam in alle vestigingen? 

~ " 

Ga er van uit dat de te ve.rrichten 
arbeid in eert organisatie is op te 
splitsenin tWee typen, namelijk; 

• vaste, routinematige 
werkzaamheden 

• variabele, situatie afhankelijke 
werkzaamheden 

In welke verhouding komen de beide 
werkprocessen in uw organisatie voor? 

Geef aan welke kernwoorden uw 
organisatie hetbeste typeren? 
(Meerrlefe "nfW<X>rden aailkruisen is mogelijk.) 

Indien 11 11w BIK-codering niet weet graag open laten 

Deze gegevens worden alleen gebruikt om het h;pe bedrijf te 
achterhalen! 

S.v.p. 11iet de postcode van een eventueel postbusnummer 
inv11/len. 

, ,,.,, 

0 Particulier 0 Zakelijk 0 Beide 

i 0 Hoofdkantoor 0 Nevenvestiging 

__ jaar 

__ personen 

__ personen 
(s.v.p. alleen de medewerkers te/len die werkzaamheden op het 
kantoor verrichten) - "", .. , •.. 

1 0 80% vaste werkzaamheden en 20% 
variabele arbeid; 

. • 0 50% vaste werkzaamheden en 50% 
variabele arbeid; 

t...-

' 0 20% vaste werkzaamheden en 80% 
variabele arbeid; 

0 10% vaste werkzaamheden en 90% 
variabele arbeid, 

' 0 de verhouding tussen de typen arbeid is 
zeer wisselend. 

routinematig en massaal 
creatief en massaal 
dienstverlening en uniek 
creatief en uniek 



voorgedaan? 
(Mee.rdere antwoorden aankruisen is mogelijk.) 

..... ,, 11 HoeveeLhuurbetaaltumomertteel per 
"" m2v.v.o.perjaar, exclµsiefservice 

kosten en · exchisief B uw 
huisvestirtg? 

,,_ .......... , 

Groei van de organisatie 
Inkrimpen van de organisatie 
Meer personen met deeltijd werkzaamheden 
Minder personen met deeltijd 
werkzaamheden 
Anders, _____________ _ 

0 € 65,- tot€ 90,- (ca. fl. 150,- tot fl. 200,-) 
0 € 90,- tot€ 115,- (ca. fl. 200,- tot fl. 250,-) 
0 € 115,- tot€ 140,- (ca. fl. 250,- tot fl. 300,-) 
0 Anders,. _____________ _ 

--- --- --·---- ...... --.. --...- ... -.,. ... _ ..... .,.--.-- ..... --- ---·-- - - ............. _ - - - ...... _ .... _ - -·- - - - -- - - ----- - -- -- - - - - -- - - - - - - - - ----- ------ ---- ----- - -- - - - - - -
~.! (Verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o) is het nuttige vloeroppervlak, dit is het oppervlak van de 
~ ••• ,. 15£l!!.~C?.C?.':!'~!!!~M<!.1!.,_ !!!~!.~~!.C?.T!P~!!'.l.ll:_~_v_~1!- d~_~g!izontale verkeersruimten minus de ,, ·· ....... ,,. .. ,,,., ..... , .. ,.:v:• :nm::n.i:::n\ .•. ::: .....•.. :·"···:: , ·· .•·" TilRDil.)fr%@@F 

12 Welke loc:atieomschrijvingkomt het 0 Centrum-milieu; locatie op en rand 'knopen' 
in het stedelijke netwerk zoals 
stationsomgeving, binnenstedelijk of in een 
stadsdeelcentra 

mee8t overeen met de 
vestjgingsfoci;ttie.l/aI\iiW' huidige 
kantool'? 

Opwelkewijzeis uwhllidige 
kantoorlocatie bereikbaat" ? 

i_f/:":\? W-?~:./tC'.<-Y-;' ,._., __ ,,;<"'.'?%\ »;·>:·?:t;LC<'·--'-'"'-,A··, 

14 Ligthet kantoorpand ten oppchte van de 
belangrijkste aanrij route op een 
zichtlocatie? 

Specifiek werkmilieu; locatie op 
bedrijventerreinen en andere concentraties 
zoals locaties rond vervoersassen 

0 Gemengd milieu; kleinschalige centra op 
wijk- en buurtniveau en individueel 
verspreide vestigingen in buiten-centrum 

ebied 

Openbaar vervoer en auto; locatie is nabij 
NS-station of met de bus goed bereikbaar of 
langs uitvalsweg, parkeerruimte per situatie 
verschillend 
Auto; langs snelweg, eventueel met bus 
bereikbaar, voldoende parkeerruimte 
Openbaar vervoer; centrumzone met weinig 

arkeerruimte 

nee 

s,<v~~~".n ::m:::::+:m:s~:::::xwm:+<*'M:PIWl'ffldH:@:1::::u:wv:t:n1:::::·vm::m:~n1~m:· 1 z~0:::0~~>+::cv~x:: 

15 We de drie omschrijvingen Traditioneel; kemwoorden hierbij zijn 
betreffertde de at'Chiteetuur komt het historisch, baksteen, stucwerk, massief 

Zakelijk; kemwoorden hierbij zijn baksteen, 
beton, geprefabriceerde elementen 
High tech; kemwoorden hierbij zijn staal, 

constructie in zicht 
. ">·"" 11. ::>: · % . / rnnmm!ll::mrmn111v?1,!il1,i:.1t::::1i:Wi¥'.·~:::.: .. m:iirnte.: mr; .. : .. 1·1::1 :c./1.>1:: s.:::::kHHH>i+:::::::::::::::::::::mn:m1:wA:1W>HdH1:::::::::td\:Mr·ww,&utvrvr·1···••· · ··; 

()p welke wijze isuwhuisvestirtghet 0 Solitair; solo in object 
beste te.typeren? 0 Bedrijf verzamelpand met voorzieningen; 

met meerdere gebruikers in een object waarbij 
gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van een 
aantal faciliteiten b.v. beveiliging, receptie, 
restauratieve voorzieningen 
Bedrijf verzamelpand zonder 
voorzieningen; meerdere gebruikers in een 
pand, welke geen gebruik maken van 

·••:::::::FJ!i\:6i1+?£:;L.·Ji~J·x:@:::w1./~~;~.:~~:1:Ji.~~ diensten 



' ··.~"'k ~}~f,;,,.)~~-~---~ .db&>"6\&!t!'?JJ~&f!4b' 

Welke vande>drie omschrijvingen 
kom.thet meest ovel"een met de 
indelingvan11w h,uidige·. kanfoorpand? 

Open; kernwoorden hierbij zijn: 
(;fll kantoortuinen, groepskantoor 
~.·.' 0 Mix van gesloten en open; kernwoorden 
WM hierbij zijn: innovatieve inrichting, werkplek 
• naartaak 
·'
1
" 0 Gesloten; kernwoorden hierbij zijn: 

. ~ cellenkantoor, bureaucratie, kamerkantoor 
,,.ef$,JikY£:WlffP'''.'": .. ·,z.; "d<'.'.i\E;'~ o/?,>:,4;,WxdJ;");'.>".'Jil!!'if[~C ;~ ~"U~•.1wn;g·~~x:ik~l"·ill' ... /i/;\l.%~fa' ~ifgkf 

t,1 18 Op welke "WijZe is een herilld~ling, .de ~ 0 Totale herindeling mogelijk I mate ~anflexi~~teit, vanuwhuidige m 0 Gedeeltel~j~~ fl~xibiliteit ~ogelijk , 

I------~~~~~eE~~~~~~?- _. -··•- ____ c. _c ____ cc_._.--- ~?~ ~-_,<?_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-!~ ______________________ -~ 
!t•'; (Onder flexibiliteit wordt hier verstaan het intern kunnen wijzigen van de inrichting. Dit lf:E 

!~! betekent de mogelijkheid tot het verplaatsen van scheidingswanden op dusdanige wijze dat meer i,i 
,~:; of minder werkplekken gerealiseerd kunnen warden. De draagstructuur en maatvoering van uw Ht 

11,.'.;;~ -- .~ - .8!.~g!';!°. .. j,~eg~!~!':~;~-~~ .. ~"*~· !'!,~~~.''1~.~-.~J.,~.~~!~!~ .. i"!~j!J,. -.r. , ,;,,;; r·~ "''"•f.JG\·Z~.:;:rt· • ··:-1- --,-c;,,. ---·~ .. ;·&"''if Tilfu""''"'····•;;Drr • --a:)·~ ~ -~--·~·-· v...M·, · :;::,~, . >;'C/"'~·A·,'.·' ·., .... ::::.:,.,,'».· .3L-l('".;,,,,A,-t.S .·. ·~~:·-i:f~-*> .. · .. Q .. :oo'.·' .. ,·,.. · .. ,., ........ '!iif't:t:;f/~·~-~-~;: >'t);;i:~.:~f .. v'''"''_.,,._. _ _.,., .,·. ''··'~'-'·'x ''-'· ThW, ......... »il>\i~'. · .,?~.:,.;:,. ..-~·"···' *;·: ·~ 

~'£ 19 Welke van dedrieomschrijvingen :; 0 Hoog; kenmerken hierbij zijn: stalen of i' · 
J>; komt het.meest overeen met de kunststof wanden, wol, marmer, luxe l' ,ii afw~kirigvan uw huidige kantoor? · (systeem)plafonds. ij 
~ · ;:~· 0 Gemiddeld; kenmerken hierbij zijn: spuit/ t• 
~~ stucwerk, vinylwanden, project tapijt. 

O Laag; kenmerken hierbij zijn: schoon 
metselwerk, kunststof vloerbedekking 
eenvoudig systeem plafond. 

TOEKOMST VERWACHTING 
20 Welkeveranderingell verwacht u in de 

toekomst (circa 5 jaar) met betrekking 
tot de organisatie?:,::c:; · ·::: · 
· (U Jcunt meerdere antwOdrden in'1JUllen) 

0 Geen 
0 Groei van de organisatie 
0 Inkrimpen van de organisatie 
0 Meer deeltijdmedewerkers 
0 Minder deeltijdmedewerkers 

:/i 
0 Anders, _____________ _ 

C' ,. ; 

21 Hee.ft uw organisatie om 0 
··1'1:10'!'.1:"} 

Nee 
,. »~>.·.:: ,· 

· binnen 5 jaar naar een andere 
huisvesting te·verhuizeri? 

0 
0 

Ja en er zijn al concrete plannen aanwezig 
Ja, maar hiervoor zijn nog geen concrete 
plannen voor gemaakt 

0 Nog geen idee 

Fictieve kantoor situaties 
Op de komende 3 pagina's volgen een Geef onder elke van de negen 
9-talkeuze situaties. · keuzesituaties uw antwoord aan, door het 
Wilt u bij de 9 keuze situaties aangeven gewenste rondje aan te kruisen. 
welkevan de twee gebouwen u het 

· meest aanspreekt op dit moment en 
· welke situatie u in de toekomst (over 5 

__ . _. !~~!. :~~ _ ~~~;-~~~~ _ ~~-~~~G!Jlti:'2Ul0t'J'~·1:2u1·ll~·~C-___ _ 
Uitleg 
In de eerste situatie (a) vraag ik u voor te stellen dat uw organisatie op dit moment gaat verhuizen. De 
vraag hierbij is naar welke van de twee aanbiedingen, gebouw A of gebouw B uw voorkeur uit gaat. 
Mocht het zo zijn dat geen van beide huisvestingssituaties aan uw wensen voldoen dan kunt u dat 
aangeven bij de keuzemogelijkheid "geen van beide objecten". De aspecten die in de keuzesituaties 
genoemd warden zijn terug te vinden in de vragen 10 tot en met 18. 

In de tweede situatie (b) is het de bedoeling dat u uw voorkeur voor de toekomst aangeejt. 

Dit is ave~~l~~~·- --:; ··-~ :s,.:..:~ ,. ~:7 -~~?::-;;:; ~: -·o::"'- -.cc;r,>» -, -.' : : ::-· -. «>.;:;;;,:: 



. 1. 

a 
b 

2. 

a 
b 

a~ 

a 
b 

...... 

·-·· 

·;~:; 

Huurprijs per m2 
Vestigingsmilieu 
Bereikbaarheid 
Ligging t.o.v. aanrij route 
Architectuur 
Type huisvesting 
lndeling gebouw 
Flexibiliteit 

Niveau.van.af\Yerking 

Keuzenu 
Keuze over 5 jaar · 

Huurprijs per m2 
Vestigingsmilieu 
Bereikbaarheid 
Ligging t.o.v. aal'lrijroute · ··· 
Architectuur 

- Type huisvesting 

-
-

-
-.-. 

-
:-:""" 

-

-

-

lndeling gebouw 

Flexibiliteit 

Niveau van afwerking 

Keuze nu 
Keuze over 5 jaar 

Huurprijs per m2 
V estigingsmilieu 
Bereikbaarheid 
Liggingto. v. aanl'ifroute 
Architectuur 
Type huisvesting 

lndeling gebouw 

Flexibiltteit 

Niveau van af'Nerking ·• 

Keuze nu 
Keuze over 5 jaar 

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

Gebouw A 
€90,-tot€115 
gemengd milieu 
Auto 
Zichtlocatie 
High tech 
Solitair 
Open 
Gedeeltelijke 
flexibiliteit mogelijk 
Gemiddeld 

0 
0 

A 
€ 65,- tot€ 90,-
Centrum milieu 
Openbaar vervoer 
Geen zichtlocatie 
Traditioneel 
Solitair 

Mix van gesloten en 
open 
Gedeeltelijke 
flexibiliteit mogelijk 
Hoog 

0 

0 

A 
€ 115,- tot€ 140,-
Gemengd milieu 
Openbaar vervoer 
Zichtlocatie 
Zakelijk 
Bedrijf verzamelpand 
met voorzieningen 
Open 

Geen flexibiliteit 
aanwezig 
Hoog 

0 
0 

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

GebouwB 
€ 115,-tot€ 140,-
Specifiek werkmilieu 
Openbaar vervoer 
Geen zichtlocatie 
High tech 
Solitair 
Open 
Geen flexibiliteit 
aanwezig 
Eenvoudig 

<O 
0 

B 
€ 65,- tot€ 90,-
Specifiek werkmilieu 
Auto 
Geen zichtlocatie 
Traditioneel 
Bedrijf verzamelpand 
met voorzieningen 
Gesloten 

Geen flexibiliteit 
aanwezig 
Gemiddeld 

0 
0 

B 
(; ~u.- tot(; 11 o,-
Centrum milieu 
OVen auto 
Zichtlocatie 
High tech 
Bedrijf verzamelpand 
met voorzieningen 
Mix van gesloten en 
open 
Geen flexibiliteit 
aanwezig 
Eenvoudig 

0 
0 

Geen van 
beide 

objecten 

0 
0 

Geen van 
beide 

object en 

0 

0 

Geen van 
beide 

objecten 

0 
0 

s2,p 1 



4. Gebouw A Gebouw B 
::..;;;:-. Huurprijs per m2 € 65,- tot€ 90,- € 90,- tot€ 115,-
:::+:;; Vestigingsmilieu Gemengd milieu Gemengd milieu 

Bereikbaarheid OVen auto Auto 
Ligging t.o.v. aanrijroute Geen zichtlocatie Zichtlocatie Geen van 
Architectuur Traditioneel High tech beide 
Type bois'lestiog Bedrijf verzamelpand Solitair objecten 

zonder voorzieningen 
...;.;.· lndeling gebouW Open Open 

Flexibilitelt Totale herindeling Gedeeltelijke 
mogelijk flexibiliteit mogelijk 

Niveau•van afwerking Eenvoudig Gemiddeld 

Keuzenu 0 0 0 
Keuze over 5 jaar 0 0 0 

5. A B 
- Huurprijs per m2 - € 90,- tot€ 115,- - € 115,-tot 140,-

- Vestigingsmilieu - Centrum milieu - Centrum milieu 

- Bereikbaarheid - OVen auto - Auto 
- Ligging t.o.v. aanrij route - Zichtlocatie - Zichtlocatie Geen van 

- Architectuur - High tech - Zakelijk beide 
Type huisvesting - Bedrijf verzamelpand - Bedrijf verzamelpand objecten 

met voorzieningen zonder voorzieningen 
- lndeling gebouw - Mix van open en - Mix van open en 

gesloten gesloten 
- Flexibiliteit - Geen flexibiliteit - Totale herindeling 

aanwezig mogelijk 
- Niveau van afwerking - Eenvoudig - Gemiddeld 

a Keuze nu 0 0 0 
b Keuze over 5 jaar 0 0 0 

6. A B 
Huurprijs per m2 , -

,.._. Vestigingsmilieu Specifiek werkmilieu Centrum milieu 
Bereikbaarheid OVen auto Openbaar vervoer 

. Ligging t.o.v. aanrijroute Zichtlocatie Zichtlocatie Geen van 
Architectuur Zakelijk Traditioneel beide 
Type huisvesting Solitair Bedrijf verzamelpand objecten 

zonder voorzieningen 
lndeling gebouw Gesloten Open 
Flexibiliteit Gedeeltelijke Geen f lexibiliteit 

flexibiliteit mogelijk aanwezig 
. Niveau van afwerking Eenvoudig Gemiddeld 

a Keuze nu 0 0 0 
b Keuze over Sjaar 0 0 0 

s2,p2 



7. GebouwA Gebouw B 

·:~ Huurprijs per m2 € 115,· tot€ 140,- € 115,- tot€ 140,-
Vestigingsmilieu Centrum milieu Specifiek werkmilieu 
Bereikbaarheid Auto OVen auto 
Ligging t.o.v. aanrij route Zichtlocatie Zichtlocatie Geen van 
Architectuur Zakelijk Zakelijk beide 
Type huisvesting Bedrijf verzamelpand Solitair objecten 

zonder voorzieningen 
lndeling gebouw Mix van gesloten en Gesloten 

open 
Flexibiliteit T otale herindeling Gedeeltelijke 

mogelijk flexibiliteit mogelijk 
Niveau van afwerking Gemiddeld Eenvoudig 

a Keuze nu 0 0 0 
<b Keuze over 5 jaar cl/ O> 0 

8. A B 

Huurprijs per m2 - € o5,- tot€ 90,- € 65,- tot€ 90,-
Vestigingsmilieu Specifiek werkmilieu Gemengd milieu 
Bereikbaarheid Auto OVen auto 
Ligging t.o.v. aanrij route Geen zichtlocatie Geen zichtlocatie Geen van 
Architectuur Traditioneel T raditioneel beide 
Type huisvesting Bedrijf verzamelpand Bedri# verzamelpand objecten 

met voorzieningen zonder voorzieningen 
.:~ . lndeling gebouw Gesloten Open 

Flexibiliteit Geen flexibiliteit T otale herindeling 
aanwezig mogelijk 

Niveau van afwerking Gemiddeld Eenvoudig 

,. a Keuze nu 0 0 0 
<b Keuze over 5 jaar 0 <() 0 

9. A ,. B 
Huurprijs per m2 € 90,- tot€ 115,- € 90,- tot€ 115,-

-·~·. ;.;.;.·-:-:· Vestigingsmilieu Specifiek werkmilieu Centrum milieu 
Bereikbaarheid Openbaar vervoer Openbaar vervoer 
Ligging t.o.v. aanrij route Zichtlocatie Zichtlocatie Geen van 
Architectuur High tech T raditioneel beide 
Type huisvesting Bedrijf verzamelpand Bedrijf verzamelpand object en 

zonder voorzieningen met voorzieningen 
lndeling gebouw Gesloten Gesloten 

..;.;..: Flexibiliteit Totale herindeling T otale herindeling 
mogelijk mogelijk 

Niveau van afwerking Hoog Eenvoudig 

a Keuzenu 0 b 0 
b Keuze over 5 jaar Q . 0 a 

s2, p3 



Hierbij bent u bij het eind van de enquete gekomen. 

Wanneer u behoefte heeft aan het ontvangen van de resultaten van de enquete kunt u 
hieronder uw gegevens invullen. 

Om de privacy te waarborgen wordt dit gedeelte van de pagina bij ontvangst van de 
enquete gescheiden ! 

RESULTATEN ENQUETE 

De wenselijkheid tot ontvangst van de 
enquete resultaten kunt u hiernaast 
aangeven. 

Hiernaast kunt u aangeven of u mee 
wilt dingen naar de drie Cd-bonnen 
die verloot zullen worden. 

0 Nee 
0 Ja, naar e-mail adres: 

0 Ja, naar 
Naam organisatie of respondent 

Adres 

Postcode 

Plaats 

0 Nee 
0 Ja, voor het adres graag de bovenstaande 

regels invullen 

Opmerkingen, vragen 



IBijlage 6 

Resultaten van de vragenlijst 



BIK-codering afdeling BIK-coderlng aldeling 

Cumulative 

40 Freouencv Percent Valid Percent Percent 
Missing Valid 40 1 ,9 1,0 1,0 
90 45 12 11,3 11,4 12,4 

51 1 ,9 1,0 13,3 
64 1 ,9 1,0 14,3 
65 6 5,7 5,7 20,0 
66 2 1,9 1,9 21,9 

74 
67 2 1,9 1,9 23,8 
70 10 9,4 9,5 33,3 
72 17 16,0 16,2 49,5 
73 6 5,7 5,7 55,2 
74 46 43,4 43,8 99,0 
90 1 ,9 1,0 100,0 

73 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

BIK-categorie indeling in 3 groepen 
bik 3 catogorieen 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid financiele instellingen 10 9,4 9,4 9,4 

zakelijke dienstverlening 79 74,5 74,5 84,0 

overige 17 16,0 16,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0 

vestingingsduur in groepen 
vestingingsduur groepen 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid OVm 5jaar 47 44,3 44,3 44,3 
5 Vm 10 jaar 27 25,5 25,5 69,8 
10Vm 20jaar 16 15,1 15,1 84,9 
20 jaar en !anger 16 15,1 15,1 100,0 
Total 106 100,0 100,0 

Postcode cijfers Postcode cijfers 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid centrum 36 34,0 34,0 34,0 
noord 10 9,4 9,4 43,4 
oost 19 17,9 17,9 61,3 
zuid 18 17,0 17,0 78,3 
west 10 9,4 9,4 87,7 
Haren 13 12,3 12,3 100,0 
Total 106 100,0 100,0 

Type klant 

Type klant 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid particulier 6 5,7 5,7 5,7 
zakelijk 68 64,2 64,2 69,8 

beide 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0 

21 



Bi"lagen 
Vestiging 

Vestiging 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid hoofdkantoor 79 74,5 75,2 75,2 

nevenvestiging 26 24,5 24,8 100,0 

Total 105 99,1 100,0 
Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

werkzame personen groep 
werkzame personen groep 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 1t/m10 pers 42 39,6 39,6 39,6 

11t/m30 pers 37 34,9 34,9 74,5 

31 t/m 120 pers 23 21,7 21,7 96,2 

150 t/m 800 pers 4 3,8 3,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0 

Arbeidstype Arbeidstype 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid 80% vast, 20% variabel 31 29,2 29,8 29.8 
50% vast, 50% variabel 41 38,7 39,4 69,2 
20% vast, 80% variabel 14 13,2 13,5 82,7 
10% vast, 90% variabel 6 5,7 5,8 88,5 
verhoudingen wisselend 12 11,3 11,5 100,0 
Total 104 98,1 100,0 

Missing System 2 1,9 
Total 106 100,0 

Kernwoorden organisatie 
Kem'M>Orden organisa.tie routinematig en massaal 

Kernwoorden organisatie routinematig en massaal 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 89 84,0 84,8 84,8 

ja 16 15,1 15,2 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 

Total 106 100,0 

Kem'M>Orden organisatie creatief en massaal 
Kernwoorden organisatie creatief en massaal 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 80 75,5 76,2 76,2 

ja 25 23,6 23,8 100,0 

Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 

Total 106 100,0 

Kemwoorden organtsatie dienstverlening en uniek 
Kernwoorden organisatie dienstverlening en uniek 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 38 35,8 36,2 36,2 

ja 67 63,2 63,8 100,0 

Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 

Total 106 100,0 
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Bi'lagen 
kemwootden organisetie creatief en uniek 

kernwoorden organlsatie creatief en uniek 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 80 75,5 76,2 76,2 
ja 25 23,6 23,8 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

Personele ontwikkelingen de laatste drie jaar 
geen personele ontwikkelingen '8.atste 3 jaar 

geen personele ontwikkelingen laatste 3 jaar ..... 
Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid nee 91 85,8 88,3 88,3 

ja 12 11,3 11,7 100,0 

Total 103 97,2 100,0 
Missing System 3 2,8 
Total 106 100,0 

groei van de organisatie '8.atste 3 jaar 
groei van de organisatie laatste 3 jaar 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 21 19,8 20,4 20,4 

ja 82 77,4 79,6 100,0 

Total 103 97,2 100,0 

Missing System 3 2,8 

Total 106 100,0 

klkrirnpen organisaUe laatste 3 }aar 
inkrimpen organisatie laatste 3 jaar 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 91 85,8 88,3 88,3 

ja 12 11,3 11,7 100,0 
Total 103 97,2 100,0 

Missing System 3 2,8 

Total 106 100,0 

laatste 3jaar meer parMime werknemers 
laatste 3jaar meer part-time werknemers 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 78 73,6 75,7 75,7 

ja 25 23,6 24,3 100,0 

Total 103 97,2 100,0 
Missing System 3 2,8 

Total 106 100,0 

iaatsle 3 )Ber minder part-tine wertmemers 
laatste 3 jaar minder part-time werknemers 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 102 96,2 99,0 99,0 
ja 1 ,9 1,0 100,0 
Total 103 97,2 100,0 

Missing System 3 2,8 
Total 106 100,0 

23 



<enmerken kantooromgeving 
vestigingslocat~ 

bereik.baartieid kantooMocatie 

Z"1chUocatie t.o.v. aanrij route 

Kenmerken kantoor ebouw 
Huursom huisve!rting 

architecton~e typering huisvesting 

typeriig huisvestilg 

Valid 

Missing 
Total 

Valid 

Missing 
Total 

Valid 

Missing 

Total 

Valid 

Missing 

Total 

Valid 

Missing 

Total 

aid 

Missing 

Total 

vestigingslocatie 

Freauencv Percent Valid Percent 
centrum-milieu 55 51,9 53,9 

specifiek werkmilieu 33 31,1 32,4 

gemengd milieu 14 13,2 13,7 

Total 102 96,2 100,0 

System 4 3,8 

106 100,0 

bereikbaarheid kantoorlocatie 

Frequency Percent Valid Percent 
openbaar vervoer en auto 54 50,9 52,9 

auto 

openbaar vervoer 
Total 

System 

ja 

nee 

Total 

System 

eigendom 

65,- tot 90,- euro 

90,- tot 115,- euro 

115,- tot 140,- euro 

Total 

System 

traditioneel 

zakelijk 

high tech 

Total 

System 

soitair 

verzamelpand met 
voorzieningen 
verzamelpand zonder 

Total 

System 

24 

40 37,7 39,2 

8 7,5 7,8 

102 96,2 100,0 

4 3,8 

106 100,0 

Zlchtlocatle t.o.v. aanrij route 

Freauencv Percent Valid Percent 
38 35,8 36,9 

65 61,3 63,1 

103 97,2 100,0 

3 2,8 

106 100,0 

Huursom huisvestlng 

Frequency Percent Valid Percent 
34 32,1 35,1 

19 17,9 19,6 

24 22,6 24,7 

20 18,9 20,6 

97 91,5 100,0 

9 8,5 
106 1000 

architectonische typering huisvesting 

Freauencv Percent Valid Percent 
59 55 ,7 57,3 

34 32,1 33,0 

10 9,4 9,7 

103 97,2 100,0 

3 2,8 

106 100,0 

typering huiavesting 

Fre uenc Percent Valid Percent 
68 64,2 66,0 

14 13,2 13,6 

21 19,8 20,4 

103 97,2 100,0 

3 2,8 

106 100,0 

Cumulative 
Percent 

53,9 

86,3 

100,0 

Cumulative 
Percent 

52,9 

92,2 

100,0 

Cumulative 
Percent 

36,9 

100,0 

Cumulative 
Percent 

35,1 

54,6 
79,4 

100,0 

Cumulative 
Percent 

57,3 

90,3 

100,0 

Cumulative 
Percent 

66,0 

79,6 

100,0 



typering indeNng 
typerlng lndellng 

Cumulative 
Freauencv Percent Valid Percent Percent 

Valid open 20 18,9 19,0 19,0 
mix van gesloten en open 53 50,0 50,5 69,5 
gesloten 32 30,2 30,5 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

Mate van flexibilileit In hat gebouw Mate van ftexibiliteit In hat gebouw 

Cumulative 
Fronuencv Percent Valid Percent Percent 

vauo totale hermoeung 
12 11,3 11,5 11 ,5 mogelijk 

gedeeltelijke 
62 58,5 59,6 71,2 

flex~liteit aanwezig 
geen flexibiliteit 

30 28,3 28,8 100,0 
aamwez9g 
Total 104 98,t 100,0 

Missing System 2 1,9 
Total 106 1000 

Jiveau van afwerking van het kank>Orgebouw Nlveau van afwerklng van het kantoorgebouw 

Cumulative 
Frenuencv Percent Valid Percent Percent 

Valid hoog 20 18,9 19,2 19,2 
gemiddeld 56 52,8 53,8 73,1 

laag 28 26,4 26,9 100,0 

Total 104 98,1 100,0 

Missing System 2 1,9 
Total 106 100,0 

Toekomstverwachting organisaties 
geen veranderingen mb.t. organisafie in de komende 5 jaar 

geen veranderlngen m.b.t. organisatie In de komende 5 Jaar 

Cumulative 
Frenuenrv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 80 75,5 76,2 76,2 

ja 25 23,6 23,8 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

kornende 5 jaar WOf'dt er oroei binnen de organisatie verwacht 
komende 5 jaar wordt er groei binnen de organisatle verwacht 

Cumulative 
Fr~uencv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 35 33,0 33,3 33,3 

ja 70 66,0 66,7 100,0 

Total 105 99,1 100,0 
Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

komende s )aar zal aantal part-timers toenemen 
komende 5 jaar zal het aantal part-time medewerkers toenemen 

Cumulative 
Fr..,,uencv Percent Valid Percent Percent 

Valid nee 79 74,5 75,2 75,2 
ja 25 23,6 23,8 99,0 
2 1 ,9 1,0 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100 0 
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komende 5 jaar zal het aantal parHime medeweriters afnemen 
komende 5 jaar zal het aantal part-time medewerkers afnemen 

Cumulative 
Freauencv Percent Val id Percent Percent 

Valid nee 101 95,3 96,2 96,2 
ja 3 2,8 2,9 99,0 
2 1 ,9 1,0 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

verhuisgeneigdhleid de komende 5 jaar verhulsgenelgdhieid de komende 5 jaar 

Cumulative 
Freouencv Percent Valid Percent Percent 

valid nee 56 52,8 53,3 53,3 
ja en concrete 

16 15,1 15,2 68,6 
plannen aanwezig 

ja maar nog geen 
20 18,9 19,0 87,6 concrete plannen 

nog geen idea 13 12,3 12,4 100,0 
Total 105 99,1 100,0 

Missing System 1 ,9 
Total 106 100,0 

=ictieve keuze-situaties 
versle keuze-situatie 

versie keuze-situatie 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid serie 1 36 34,0 34,0 34,0 
serie 2 34 32,1 32,1 66,0 

serie 3 36 34,0 34,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0 
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llBijlage 7 

Kantorenportefeuille Rijksgebouwendienst te Groningen 



Portefeuille Rijksgebouwendienst te Groningen 

Eigendomspanden te Groningen 

1 o Kempkensberg 6 
11 Kempkensberg 1 O 
12 Kempkensberg 2 
13·,Kempkensberg 4 
14

1Kem kensberg 5 
1s a 
16 

huurobjecten 

1 Guyotplein 1 . 
2 Ossenmarkt 7 
3 Trompsingel 1 t/m 23 
4 Trompsingel 1 t/m 23 
5 Hereweg 7 4 (BGG) 
6 Herewg 74 
7 Stationsplein 4 
8 Nleuwe Boteringestraat 28-30 
9 Stationsweg 4 

1 o Stationswg 4 
11 Goudenregenstr 5 
12 Sylviusln 3 
13 Scandinavieweg 12 
14 V Swietenlaan 25-1 
15 Stationsplein 4 
16 Friesestraatweg 2138 
17 Oedsmawei 32 

1971 
1974 

1975/1 990 
1972 

28 

12045 
1762 
612 

2247 
525 
525 

73 
2353 

247 
248 
80 

396 
118 
902 
69 

2300 
0 

Bijlagen 



llBijlage 8 

Objectgegevens Kempkensberg 



Bijlagen 

Plattegrond Groningen met locatie Kempkensberg 

Uitstraling, beeld complex Kempkensberg 
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~Bijlage 9 

Objectgegevens Cascadeplein 



Bijlagen 

Plattegrond Groningen met locatie Cascadeplein 

Uitstraling, beeld complex Cascadeplein 
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