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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van het afstudeeronderzoek dat ik heb geschreven ter afronding van de mastertrack 

Real Estate Management and Development (REMD) van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. 

Het afstudeeronderwerp, het herbestemmen van leegstaand commercieel vastgoed naar een zorgfunctie, lag 

mij na aan het hart. Niet in de laatste plaats vanwege de locatie waar het onderzoek zich heeft afgespeeld, 

namelijk de gemeente Eindhoven. Inmiddels woon ik al weer een jaar of acht in deze stad en ik heb er de rest 

van mijn leven vlakbij gewoond, namelijk in Son en Breugel. Hierdoor voelt het inmiddels toch een beetje als 

‘mijn stad’. Ook het onderwerp zorg is mij met de paplepel ingegoten; met een vader die zijn beroepsjaren als 

arts heeft doorgebracht en een moeder die jaren lang in de verpleging heeft gewerkt, kon het bijna niet anders 

of dit onderwerp zou ergens in mijn leven terug keren. 

Dit afstudeeronderzoek vormt het laatste deel van mijn studie. Een studieperiode waarin ik veel kennis, 

inzichten en vaardigheden heb mogen vergaren, maar bovendien veel mooie ervaringen en herinneringen heb 

opgedaan, zowel in als naast de collegebanken.  

Hierbij wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die mijn studie en 

afstudeeronderzoek hebben mogelijk gemaakt. Allereerst wil ik graag mijn ouders bedanken voor de steun die 

zij mij door de studietijd heen hebben geboden. Daarnaast zou ik graag mijn begeleiders, Jos Smeets, Ingrid 

Janssen en Fred Geers, bedanken voor de raad en advies waarmee ze mij hebben bijgestaan tijdens het 

afstuderen. Tot slot wil ik ook mijn dank uitspreken naar mijn vriendin Ilse, voor haar steun en geduld tijdens 

het tot stand komen van dit afstudeeronderzoek het afgelopen half jaar. 

Het uitvoeren van dit onderzoek heeft mij tot nieuwe inzichten gebracht en is daarbij ook met veel genoegen 

volbracht. Ik wens u daarom bij het lezen van dit rapport veel plezier toe. 

 

Stefan ter Horst  Eindhoven, juni 2012 
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Samenvatting 

In deze economisch mindere tijden hebben de drie commerciële vastgoedmarkten te maken met een 

overschot aan leegstand. Een groot deel van deze leegstand is structureel en zal niet door een aantrekkende 

economie verdwijnen. Zonder interventies zullen deze gebouwen vaak kansloos achterblijven.  

Daarentegen is er een sector in Nederland waarvan verwacht wordt dat deze de komende jaren groeiende is, 

namelijk de gezondheidszorg. De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing waarmee Nederland te maken 

krijgt. Dit onderzoek probeert deze twee actuele onderwerpen te combineren door de haalbaarheid te 

onderzoeken van het transformeren van leegstaand commercieel vastgoed naar een zorgfunctie. 

Om deze haalbaarheid te kunnen toetsen zijn er een drietal doelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen zullen 

in deze samenvatting aan bod komen 

Commerciële vastgoedmarkten 

In Nederland staat inmiddels één op de zeven vierkante meter kantoorruimte leeg. Daarmee is de 

kantorenmarkt in de meest nijpende situatie terecht gekomen van de drie commerciële vastgoedmarkten. 

Bovendien lijken de trends en ontwikkelingen als resultaat te hebben dat de prognoses voor de komende jaren 

alleen nog maar negatiever worden. Ook op Eindhovens niveau zijn de voorspellingen niet positief. Er mag dus 

worden geconcludeerd dat kantoren een vastgoedcategorie vormen waar grote veranderingen doorgevoerd 

dienen te worden. Dit moet voorkomen dat ze een groot probleem gaan vormen voor gemeenten, eigenaren 

en omwonenden. Met name kantoorpanden met een oppervlakte van 500 tot 2.500 vierkante meter lijken een 

geschikte kandidaat voor transformatie binnen de gemeente Eindhoven. 

Voor winkelvastgoed geldt dat de leegstand in Nederland en Eindhoven inmiddels zo hoog is opgelopen, dat 

het nog maar de vraag is of deze met een economische opleving weer naar een acceptabel niveau zal gaan. Een 

duidelijke trend op het gebied van winkelvastgoed is schaalvergroting, waardoor voornamelijk kleinere winkels 

te kampen zullen krijgen met leegstand. Grotere winkels van boven de 500 vierkante meter blijven juist zeer 

geliefd, zeker wanneer deze zich op A-locaties bevinden. Transformatie van winkelpanden is dus een reële 

optie, waarbij de transformatieobjecten moeten worden gevonden in de vorm van panden met kleinere 

oppervlaktes. 

Op nationaal niveau lijkt het leegstandspercentage op de bedrijfsruimtemarkt nog op een acceptabel niveau te 

liggen. In de gemeente Eindhoven ligt dit percentage duidelijk hoger, namelijk rond een kleine negen procent. 

Dit is niet een percentage dat direct zorgen baart in deze economisch mindere tijden. Echter op lokaal niveau 

blijken een aantal bedrijventerreinen in Eindhoven hoge tot zeer hoge leegstandspercentages te kennen. Op 

een aantal van deze terreinen lijkt transformatie van panden een goede oplossing te zijn om de kwaliteit van 

deze locaties, en daarmee de hele gemeente, te verhogen. 

Zorgsector 

In dit onderdeel van het verslag is er getracht een antwoord te vinden op de volgende doelstelling: Bepaal 

welke zorgfuncties in de komende jaren de grootste groei zullen doormaken en bovendien de grootste 

vastgoedvraag binnen Eindhoven zullen hebben. 

Vanwege de vergrijzing in Nederland is de zorgvraag stijgende. Met deze stijgende zorgvraag gaat ook een 

stijgende zorgquote gepaard. Om deze stijging van de zorgquote te beperken eist de regering dat er grote 

veranderingen in het zorglandschap worden doorgevoerd. De belangrijkste resultaten hiervan zijn de 

toenemende marktwerking en de hieraan parallel lopende deregulering van de overheid. De afschaffing van de 

ex-post verevening, de invoering van integrale prestatiebekostiging en het toelaten van private investeerders in 

de zorg. 
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Groeiende sectoren in de zorg lijken voornamelijk de disciplines die zorg kunnen overnemen van de dure 

ziekenhuiszorg, oftewel de decentralisatie van de zorg. Het resultaat hiervan is een opschaling van de 

eerstelijnszorg. Ook zorginstellingen die zich kunnen richten op één of enkele behandelingen kunnen relatief 

veel goedkoper zorg aanbieden dan de ziekenhuizen.  

In dit onderzoek zijn een vijftal zorgconcepten onderzocht op hun groeipotentie binnen de gemeente 

Eindhoven. Namelijk instellingen voor medisch specialistische zorg, klinieken, gezondheidscentra, woon-

zorgconcepten en zorgboulevards. Deze zorgconcepten worden getoetst op een aantal aspecten. Ten eerste 

moeten de concepten een sterk groeiende trend vertonen, waarbij ze passen in het zorglandschap van de 

toekomst. Bovendien moeten de concepten ook matchen met de behoefte om de leegstand van het 

commercieel vastgoed gedeeltelijk terug te dringen. Tot slot moet er ook nog ruimte zijn op de Eindhovense 

markt voor nieuwe vestigingen. De twee zorgconcepten die het beste aan deze voorwaarden voldoen zijn de 

gezondheidscentra en klinieken. Waarbij de klinieken bestaan uit zelfstandige behandelcentra en privé 

klinieken. Gezondheidscentra zijn een klustering van eerstelijns zorg, waarbij altijd meerdere huisartsen 

aanwezig zijn in combinatie met een apotheek en overige eerstelijns zorgaanbieders. 

Keuze type vastgoed om te transformeren 

Nu de commerciële vastgoedmarkten zijn geanalyseerd en de type zorginstellingen zijn bepaald kan er een 

antwoord worden gegeven op de volgende doelstelling. Deze doelstelling luidt als volgt: Bepaal welke typen 

leegstaand commercieel vastgoed in Eindhoven (het meest) geschikt zijn voor transformatie naar een 

zorgfunctie. 

De keuze is uitgegaan naar het transformeren van kantoren. Alle belangrijke factoren wijzen er namelijk op dat 

kantoren een geschikte optie zijn om te transformeren naar een gezondheidscentrum of kliniek. De structurele 

leegstand in de kantorenmarkt begint namelijk zo nijpend te worden dat transformatie een steeds beter 

alternatief wordt. Ook de gewenste oppervlaktes van de zorgfuncties, die namelijk snel de 1.000 vierkante 

meter overschrijden, worden in voldoende mate aangeboden op de Eindhovense vastgoedmarkt. Daar 

bovenop komt nog dat de gemeente steeds beter zijn medewerking lijkt te willen verlenen aan transformatie 

van kantoorgebouwen. Hoopgevend is het feit dat transformaties van kantoren naar gezondheidscentra en 

klinieken in het verleden al succesvol zijn uitgevoerd. 

De voornaamste reden om winkels niet te transformeren is de mismatch op het gebied van de oppervlakte. Het 

is namelijk niet wenselijk om grotere winkelruimtes uit de markt te halen door middel van transformatie, daar 

waar deze grotere oppervlaktes door de gezondheidsfuncties wel gewenst zijn. Leegstand bij winkelvastgoed 

vindt namelijk vooral plaats tot 500 vierkante meter vanwege de trend van schaalvergroting. Voor 

bedrijfsruimte geldt dat de leegstand op stadsniveau nog niet problematisch genoeg is om transformatie op 

grote schaal toe te gaan passen. Daarbij heeft het transformeren van panden op bedrijventerreinen vaak het 

nadeel dat een zorgfunctie een hypotheek legt op de grond vanwege de milieuzonering. 

Het Model 

De derde doelstelling in dit onderzoek is het ontwikkelen van een instrument waarmee inzicht verkregen kan 

worden in de kansen en obstakels voor transformatie van leegstaand vastgoed naar een zorgfunctie. Deze 

doelstelling is bereikt door het creëren van een model dat het mogelijk maakt om de transformatiepotentie 

van kantoren naar de twee zorgfuncties te toetsen.  

Dit model is opgezet in vijf stappen, waarbij de eerste vier elk één of meerdere kenmerken van de bestaande 

panden vergelijken met de eisen en wensen die een gezondheidscentrum of kliniek aan een gebouw stelt. De 

vijfde stap bestaat uit een onderzoek naar de financiële haalbaarheid. In het totaal zijn er 24 kenmerken 

gevonden waarop een kantoorpand kan worden getoetst op zijn transformatiepotentie naar een van de twee 
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zorgfuncties. Deze 24 kenmerken zijn op hun beurt weer opgebouwd uit 46 meetbare indicatoren. Aan de hand 

van interviews zijn er wegingen toegekend aan de kenmerken en indicatoren. 

Na het toetsen van het model aan de hand van vier casus kan worden geconcludeerd dat kantoorgebouwen 

relatief hoge scores behalen. Kantoorpanden blijken namelijk over veel eigenschappen te beschikken die ook 

gewenst zijn door de twee onderzochte gezondheidszorg functies. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

voldoende parkeerplaatsen, relatief hoge verdiepingshoogtes en een hoge indelingsflexibiliteit.  

Financiële haalbaarheid 

Op het financiële vlak kan geconcludeerd worden dat transformeren naar zowel gezondheidscentra als 

klinieken haalbaar lijkt. Wel blijkt de contractduur hier een belangrijke factor bij te zijn. Een langere 

contractsduur betekend namelijk dat de verbouwkosten over een langere periode uitgespreid kunnen worden 

en de eigenaar van het pand meer zekerheid wordt geboden, waardoor de IRR lager zal zijn.  

Het verschil, tussen de gewenste huur van de eigenaar en de maximale huur die een kliniek kan opbrengen, is 

relatief groot wanneer de contractduur slechts vijf jaar is. Onderhandelingen over de uiteindelijke huurprijs 

zullen waarschijnlijk een stuk soepeler verlopen wanneer over een contractsperiode wordt gesproken van tien 

jaar of langer. Gezondheidscentra hebben het voordeel dat ze deze contractperiodes ook daadwerkelijk aan 

kunnen gaan. Voor klinieken zal de maximale contractduur waarschijnlijk rond de tien jaar liggen. 

Gemeentelijke invloeden bij transformatieprojecten 

Tot slot is er nog een subdoelstelling geformuleerd. Deze heeft ten doel het huidige beleid van de gemeente 

Eindhoven, ten opzichte van transformatie van commercieel vastgoed, te toetsen op actualiteit en, waar nodig, 

verbeterpunten aan te voeren. 

Uit een analyse over de huidige stand van zaken bij de gemeente Eindhoven kan er worden geconcludeerd dat 

deze afgelopen jaren grote stappen de in de goede richting heeft gemaakt. Een realistischere blik richting de 

kantorenmarkt heeft bij de gemeente het besef doen toenemen dat transformatie nu en in de toekomst een 

belangrijk onderdeel gaat vormen van het kantoorbeleid. Dit blijkt uit het feit dat de gemeente volop bezig is 

de locale vraag en aanbod in beeld te brengen, potentiële afnemers te ondersteunen en dwingende 

maatregelen toe te passen, zoals het uitstellen van planlocatie Land Forum. Dit zijn een drietal belangrijke 

instrumenten die vandaag de dag worden ingezet door de gemeente Eindhoven.  

Na een uitgebreide analyse zijn er naast de voorgenoemde drie instrumenten gevonden nog een negental 

instrumenten gevonden die gemeentes kunnen helpen bij het bevorderen van transformatieprocessen binnen 

hun gemeentegrenzen. Deze instrumenten zijn allen beoordeeld op de impact die ze hebben, maar ook op de 

kosten voor de gemeente en de uitvoerbaarheid ervan.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat een aantal grote kansen door de gemeente tot nu toe onbenut worden 

gelaten. De belangrijkste hiervan is het verhogen van de ambtelijke capaciteit. Dit houdt in dat de gemeente 

een persoon of team zou moeten aanstellen die zich verantwoordelijk voelt voor het transformatieproces en 

actief, van begin tot het eind, de voortgang van de transformatie aanstuurt en bewaakt. Andere goede 

mogelijkheden voor het verbeteren van het gemeentelijk beleid ten opzichte van transformatie liggen bij het 

bundelen van informatievoorzieningen, het toepassen van flexibele bestemmingsplannen en het toepassen van 

de leegstandswet en de wet ‘kraken en leegstand'. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Door de economische recessie is op landelijk niveau de opname van vele types vastgoed de laatste jaren flink 

teruggelopen. Deze situatie doet zich ook voor in Eindhoven, zowel waar het de opname van woningen betreft, 

maar ook waar het om winkelruimte, kantoren en bedrijfsruimten gaat. Deze terugloop in de opname, in 

combinatie met het blijven realiseren van commercieel vastgoed, heeft geleid tot een oplopende leegstand in 

de voorgenoemde sectoren. Een groot deel van deze leegstand is structureel en zal niet door een aantrekkende 

economie verdwijnen. Zonder interventies zullen deze gebouwen vaak kansloos achterblijven. 

Vanuit de gemeente Eindhoven zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om de leegstand in bestaand 

onroerend goed terug te dringen. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente Eindhoven een prioritering heeft 

aangebracht in de lopende vastgoedprojecten, met als gevolg dat een flink aantal projecten is uitgesteld of 

afgeblazen. Een andere mogelijkheid tot vermindering van de leegstand is te vinden in transformatie naar 

functies waarvan de verwachting is dat er de komende jaren nog wél groei in zit. Hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan de huisvesting van studenten of expats, maar ook aan de zorgsector.  

Voor deze laatste sector is de verwachting dat, mede als gevolg van de vergrijzing, de toekomstige vraag naar 

zorg verder toe zal nemen. Dit zal gepaard gaan met een groeiende huisvestingsvraag van bedrijven die tot de 

zorgsector behoren. Het onderzoek zal zich richten op zorgtypen die in toekomst naar verwachting een groei 

zullen doormaken. Hierin worden actuele zorgtrends, zoals deregulering, klustering, commercialisering en 

kwaliteitsverhoging van zorg meegenomen. 

De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen jaren een toenemende vraag geconstateerd van zorgbedrijven die 

zich willen vestigen in leegstaande gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn recente aanvragen van klinieken, 

tandheelkundige centra en gezondheidscentra. Aan de andere kant heeft de gemeente Eindhoven ook te 

kampen met een toenemende leegstand in het commerciële vastgoed. Dit onderzoek brengt de 

vraageigenschappen vanuit de zorgsector samen met de aanbodmogelijkheden van de commerciële 

vastgoedmarkten in Eindhoven en zal dit koppelen aan het beleid dat de gemeente moet gaan voeren ten 

aanzien van dit thema. 

1.2 Grootte van de problematiek 

Structurele leegstand van commercieel vastgoed is, zowel op landelijk niveau als in Eindhoven, een toenemend 

probleem. Structurele leegstand heeft een grote maatschappelijke relevantie. Leegstaande gebouwen hebben 

namelijk invloed op hun directe omgeving. Deze invloed uit zich op verschillende manieren. Ten eerste heeft 

leegstand invloed op de waarde van het object zelf en op de waarde van de omliggende gebouwen. Daarnaast 

hebben leegstaande gebouwen invloed op het sociale karakter van de omgeving. En tot slot nemen deze 

gebouwen vaak een kostbare plaats in binnen de gebouwde omgeving en zorgen voor het mislopen van 

inkomsten voor de eigenaren. 

1.3 Afbakening 

In dit onderzoek worden een drietal commerciële vastgoedmarkten bekeken. Dit zijn de kantorenmarkt, 

detailhandelmarkt en de bedrijfspanden markt. Hierbij zal de gemeente Eindhoven het onderzoeksgebied 

vormen, waarbij landelijke gegevens voornamelijk vergelijkingsmateriaal zullen bieden. Aan de hand van de 

analyse zal er worden bepaald welk type of welke typen commercieel vastgoed in Eindhoven interessant zijn 

om te transformeren. 

Ook de kant van de gezondheidszorg wordt vanaf een breed spectrum benaderd. Er wordt getracht een zo 

compleet mogelijk beeld te schetsen van de gezondheidszorg. Gezien het brede spectrum van de 
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gezondheidszorg, zal er aan de hand van de analyse worden bepaald voor welke typen zorg er de komende 

jaren de meeste groeipotentie bestaat in de gemeente Eindhoven. Dit zijn namelijk de typen zorgfuncties 

waarvan de gemeente in de toekomst nog aanvragen kan verwachten.  

1.4 Probleemstelling 

Zowel landelijk als op het niveau van de gemeente Eindhoven begint de leegstand in het commercieel vastgoed 

een toenemend probleem te worden. Aan de andere kant wordt de gezondheidszorg aangewezen als een van 

de groeiende sectoren de komende jaren. Deze constateringen hebben samen met de afbakening er toe geleid 

dat de volgende probleemstelling kan worden geformuleerd: 

Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor de zorgsector om zich te vestigen in leegstaand commercieel 

vastgoed in Eindhoven en hoe sluit het huidige beleid van de gemeente Eindhoven hier op aan? 

1.5 Doelstellingen 

Om de probleemstelling te beantwoorden zijn een drietal doelstellingen opgesteld. Ten eerste zal een 

uitgebreide analyse aan het licht moeten brengen welk type leegstaand commercieel vastgoed in Eindhoven 

het meest geschikt zal zijn voor transformatie naar een zorgfunctie. Vervolgens zal er moeten worden bepaald 

welke typen zorgfuncties de grootste groei zullen doormaken en daarmee de grootste vastgoedvraag zullen 

hebben de komende jaren. Tot slot zal er worden getoetst in hoeverre de structureel leegstaande panden in 

Eindhoven geschikt zijn voor transformatie naar deze zorgfuncties. Dit zal worden gedaan aan de hand van een 

model dat is gevormd door toetsbare criteria die deze zorgfuncties hanteren bij het zoeken naar een geschikt 

pand. 

Het drietal doelstellingen kan als volgt worden geformuleerd: 

1. Bepalen welke typen leegstaand commercieel vastgoed in Eindhoven (het meest) geschikt zijn voor 

transformatie naar een zorgfunctie. 
 

2. Bepalen welke zorgfuncties de komende jaren de grootste groei zullen doormaken en bovendien de 

grootste vastgoedvraag zullen hebben. 
 

3. Het ontwikkelen van een instrument waarmee snel inzicht verkregen kan worden in de kansen en 

obstakels voor transformatie van leegstaand vastgoed naar een zorgfunctie. 

Als subdoelstelling kan het volgende worden genoteerd: 

4. Het huidige beleid van de gemeente Eindhoven, ten opzichte van transformatie van commercieel 

vastgoed, toetsen op actualiteit en waar nodig verbeterpunten aanvoeren.  

1.6 Onderzoeksvragen 

Om de doelstellingen te bereiken zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen 

zullen in de loop van het onderzoek beantwoordt worden en luiden als volgt: 

Analyse transformeren van commercieel vastgoed: 

1. Wat is de huidige omvang en impact van de leegstand van de verschillende typen commercieel 

vastgoed in Eindhoven? 

2. Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van de commerciële vastgoedmarkten? 

3. Wat kunnen gemeentes doen om de leegstand van commercieel vastgoed te verminderen?  

4. Hoe ziet het beleid er uit van de gemeente Eindhoven ten opzichte van het managen van de leegstand 

in de commerciële vastgoedmarkten en waar liggen de verbeterpunten? 
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Analyse gezondheidszorg: 

5. Hoe is de gezondheidszorg sector opgebouwd? 

6. Wat is de huidige omvang en impact van de gezondheidszorg in Nederland en Eindhoven? 

7. Wat zijn op landelijk niveau de trends en ontwikkelingen binnen de zorgsector en hoe pakken deze 

ontwikkelingen uit voor de gemeente Eindhoven? 

8. Welke typen zorgfuncties bestaan er en van welke mogen er worden aangenomen dat ze in de 

toekomst zullen groeien in omvang? 

Koppeling commercieel vastgoed met de gezondheidszorg: 

9. Welke typen van leegstaand commercieel vastgoed komen in aanmerking voor transformatie naar 

zorgfuncties? 

10. Wat zijn de huisvestingswensen en eisen die de gezondheidszorgfuncties stellen aan hun vastgoed? 

11. Welke leegstaande commerciële gebouwen in Eindhoven zijn geschikt voor transformatie tot 

zorgvastgoed? 

12. Is het financieel haalbaar om leegstaand commercieel vastgoed te transformeren tot zorgvastgoed? 

1.7 Toegevoegde waarde  

Onderzoek met betrekking tot het transformeren van commercieel vastgoed naar een functie binnen de 

gezondheidszorg is op dit moment zeer schaars. Wanneer er onderzoek is gedaan op dit gebied, heeft dit altijd 

de betrekking gehad op het transformeren van kantoren naar een woon-zorg combinatie. Dit onderzoek zal dus 

de eerste stappen zetten op het gebied van transformeren van commercieel vastgoed naar specifieke functies 

binnen de gezondheidssector. Dit is opmerkelijk aangezien het twee zeer belangrijke issues van de 

hedendaagse vastgoedmarkt samen brengt. Namelijk aan de ene kant de groeiende leegstand in de 

commerciële vastgoedmarkten en aan de andere kant de verwachte groeiende zorgsector. 

Tijdens dit onderzoek wordt er getracht te achterhalen wat precies de belangrijke omgevings-, locatie- en 

gebouwkenmerken zijn waarop een gebouw getoetst moet worden om het te kunnen testen op geschiktheid 

voor transformatie naar de specifieke functies. Vervolgens worden er aan deze kenmerken, afhankelijk van de 

zorgfunctie, wegingen meegegeven om te kunnen bepalen in hoeverre een gebouw daadwerkelijk geschikt is 

voor transformatie naar de specifieke functies. Met dit onderzoek wordt dus een bijdrage geleverd aan de 

kennis van het transformeren van leegstaand vastgoed in Nederland. 

1.8 Onderzoeksopzet  

Om een duidelijk beeld te geven van de opbouw van dit verslag is de onderzoeksopzet schematisch 

weergegeven in figuur 1.1. De onderzoeksopzet is opgebouwd uit vijf fases, waarbij in de eerste fase de vraag- 

en aanbodkant worden geanalyseerd. Aangezien er in dit onderzoek gestart wordt met zowel de drie grootste 

commercieel vastgoedmarkten, als de belangrijkste zorgaanbieders zullen er keuzes moeten worden gemaakt 

voor het vervolg van het onderzoek. Deze afbakening vindt plaats aan het begin van de tweede fase. In deze 

fase zal vervolgens een model worden ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan het formuleren van een duidelijk 

eisen- en wensenpakket vanuit de vraagkant dat vervolgens wordt gematcht met de aanbodkant. Dit model zal 

vervolgens aan de hand van verschillende casus worden getoetst en waar nodig aangepast. Hierna worden de 

resultaten van de casus besproken. In de hierop volgende, derde fase, zal de financiële haalbaarheid worden 

getoetst. In de vierde fase zal het beleid van de gemeente Eindhoven worden besproken en worden er 

adviezen gegeven. Het onderzoek zal in de laatste fase worden afgesloten met conclusies en aanbevelingen 

voor verder onderzoek. 

 



Hoofdstuk 1: Inleiding 
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Figuur 1.1 Onderzoeksopzet 
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Hoofdstuk 2: Analyse commerciële vastgoedmarkten 
 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de kantoren-, bedrijven- en detailhandelmarkt van Nederland en Eindhoven 

geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de voorraad, opname en het aanbod. Ook worden prognoses, trends 

en ontwikkelingen beschreven op de Nederlandse commerciële vastgoed markten. Aan de hand van deze 

analyse kan er in dit hoofdstuk worden bepaald of transformatie van de verschillende typen commercieel 

vastgoed, binnen de gemeente Eindhoven, de juiste keus is. 

 

2.2 Analyse Nederlandse kantorenmarkt 

 

In deze paragraaf wordt de Nederlandse kantorenmarkt beschreven aan de hand van de voorraad, opname, 

leegstand, prognoses, trends en ontwikkelingen. Alle vermelde oppervlaktes zijn in verhuurbaar vloeroppervlak 

(v.v.o) en aangeboden kantoorruimtes worden alleen tot het aanbod gerekend wanneer ze groter zijn dan 500 

vierkante meter, tenzij anders beschreven. 

 

2.2.1 Voorraad op de Nederlandse kantorenmarkt 

 

Zoals in figuur 2.1 is weergegeven is er begin 2011 in Nederland een kantorenvoorraad van ruim 48 miljoen 

vierkante meter, waarvan ongeveer 41 miljoen vierkante meter in gebruik is (Bak, 2011).  

 

 
Figuur 2.1 Kantorenvoorraad in Nederland [DTZ, 2012] 

In tabel 2.1 is de totale voorraad verdeeld naar bouwperiode. Hierbij valt het op dat ruim een kwart van de 

kantoorpanden na 2000 is gebouwd en bijna de helft na 1990. De kantorenvoorraad in Nederland is dus relatief 

jong te noemen, maar beschikt ook over een behoorlijke voorraad gedateerde panden. 

 

Tabel 2.1 Kantorenvoorraad naar bouwjaar (peildatum: 2010) [Van Dijk, 2011] 

Bouwjaar Voorraad [m
2
] Percentage 

Voor 1940 6.335.000 13,5 % 

1940 - 1979 9.859.000 21,0 % 

1980 - 1989 8.300.000 17,7 % 

1990 - 1999 10.434.000 22,2 % 

2000 - 2004 7.449.000 15,9 % 

2005 - 2010 4.524.000 9,6 % 

Totaal 46.901.000 100,0 % 
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2.2.2 Opname op de Nederlandse kantorenmarkt 

 

Ondanks dat de opname van kantoorruimte al weer een paar jaar marginaal in de lift zit, ligt het niveau nog 

steeds ruim onder het gemiddelde van de laatste acht jaar. Het gemiddelde ligt namelijk op 1.605.000 

vierkante meter per jaar, terwijl er over 2011 slechts 1.341.000 vierkante meter kantoorruimte is opgenomen. 

Dit metrage komt overeen met het niveau van de eerste helft van de jaren 90. Het jaar waarin de meeste 

meters kantooroppervlak werd opgenomen was 2007. In dit jaar werd ruim één miljoen vierkante meter meer 

opgenomen dan in 2011 (DTZ, 2012). Het verloop van opname en aanbod sinds 2004 is te zien in figuur 2.2. 

 

 
Figuur 2.2 Opname en aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt [DTZ, 2012] 

Kantorenmarktratio 

De kantorenmarktratio geeft de verhouding weer tussen de opname en het aanbod van kantoorruimte. Een 

percentage rond de 65 procent wordt door makelaars als een gezonde ratio beschouwd (Raassens et al., 2010; 

Stapper et al., 2011). De Nederlandse kantorenmarkt is hier sinds 2001 niet meer in de buurt gekomen en met 

een huidig ratio van slechts zestien procent is de markt als zeer ruim te typeren. 

 

Opname naar branche 

In Nederland was de gezondheids- en welzijnszorg in 2011 de op een na grootste branche wanneer het gaat 

over opname van kantoorruimte. Met tien procent van de totale oppervlakte komt dit neer op ongeveer 

135.000 vierkante meter. Alleen de zakelijke dienstverlening heeft een groter oppervlak opgenomen. Deze 

statistieken zijn terug te vinden in tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Opname naar branche [Dynamis, 2012] 

Branche Percentage opname 

Zakelijke dienstverlening 43 % 

Gezondheids- en welzijnszorg 10 % 

Ideële organisaties 8 % 

Onderwijs 7 % 

Banken en financiële instellingen 6 % 

Bouw en industrie 6 % 

Overige 20 % 

Totaal 100 % 
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2.2.3 Leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt 

 

Uit scans blijkt dat er medio 2011 bijna 7,3 miljoen vierkante meter
 
aan kantoorruimte wordt aangeboden en 

ruim 6,6 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte ook daadwerkelijk leeg staat (DTZ, 2011a). Op een totale 

voorraad van 48 miljoen vierkante meter, betekent dit een leegstandspercentage van ongeveer veertien 

procent. Over het algemeen wordt een leegstandspercentage van vijf tot acht procent als acceptabel gezien en 

een percentage boven de tien procent begint een probleem te vormen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

de leegstand in Nederland te hoog is. 

 

Aanbod per tijdsperiode 

Wanneer wordt gekeken naar het aanbod per bouwperiode valt het op dat ruim een kwart van het aanbod 

gerealiseerd is in het huidige millennium en bijna de helft van de kantoren zijn gerealiseerd na 1990. De 

kantorenmarkt kent dus relatief veel jonge gebouwen. Dit is weergegeven in tabel 2.3.  

 
Tabel  2.3 Aanbod naar bouwperiode [Van Dijk, 2011] 

 Bouwperiode Aanbod [m
2
] Percentage van totale leegstand 

Voor 1940 693.000 9,5 % 

1940 - 1979 1.465.000 20,2 % 

1980 - 1989 1.502.000 20,7 % 

1990 - 1999 1.782.000 24,5 % 

2000 - 2004 1.316.000 18,1 % 

2005 - 2010 508.000 7,0 % 

Totaal 7.266.000 100,0 % 

 

Huurpotentie van de leegstaande panden 

Uit een inventarisatie van DTZ (2012) blijkt dat van de huidige kantorenleegstand circa één miljoen vierkante 

meter, ofwel 18 procent, moet worden gelabeld als ‘kansrijk’. Circa vier miljoen vierkante meter, ofwel 54 

procent valt in de categorie ‘kanshebbend’ en 28 procent van het totale aanbod wordt betiteld als ‘kansarm’. 

Met name deze laatste categorie zorgt voor problemen en zal naar verwachting zeer lastig een huurder krijgen. 

 

Leegstandspercentage per bouwperiode 

Wanneer het aanbod per bouwperiode wordt vergeleken met de totale voorraad per bouwperiode valt het op 

dat kantoren met een bouwjaar tussen 1980 en 2004 relatief meer leegstand kennen. Voor gebouwen die 

gerealiseerd zijn binnen deze periode blijkt het dus relatief lastig te zijn om een nieuwe huurder te vinden. De 

leegstandspercentages per bouwperiode zijn weergegeven in tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4 Leegstandspercentage per bouwperiode [Van Dijk, 2011] 

Bouwperiode Leegstandpercentage 

Voor 1940 10,9 % 

1940 - 1979 14,6 % 

1980 - 1989 18,1 % 

1990 - 1999 17,1 % 

2000 - 2004 17,7 % 

2005 - 2010 11,2 % 

 

Structureel aanbod 

Het is ook interessant om te bekijken welk deel van het aanbod structureel leeg staat. Schattingen over de 

structurele leegstand lopen op tot maar liefst 35 procent van het aanbod (DTZ, 2010). Deze structurele 

leegstand kan ook nog worden uitgezet naar de bouwperiodes, zoals in figuur 2.3 is weergegeven. Hierin valt 
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het op dat aangeboden ruimtes met een bouwjaar vanaf 1960 relatief lang leegstaan en dan voornamelijk de 

gebouwen die tussen 1960 en 1979 zijn gebouwd. 

 

 
Figuur 2.3 Percentage structureel aanbod per bouwperiode (peildatum: 2010) [DTZ, 2010] 

Leegstand naar grootteklasse 

Zoals in tabel 2.5 is weergegeven, kan de voorraad ook onderverdeeld worden naar grootteklasse. Hieruit blijkt 

dat de leegstand voornamelijk wordt veroorzaakt door kantoren met een oppervlakte tussen de 1.000 en 5.000 

vierkante meter.  

 
Tabel 2.5 Aanbod naar grootteklasse [DTZ, 2012] 

 Grootteklasse [m
2
]  Aanbod [m

2
] Percentage 

> 10.000 1.388.000 18,4 % 

5000 – 10000 1.425.000 18,9 % 

2500 – 5000 1.757.000 23,2 % 

1000 – 2500 2.012.000 26,6 % 

500 – 1000 979.000 12,9 % 

Totaal 7.561.000 100,0 % 

 

2.2.4 Prognose Nederlandse kantorenmarkt 

 

Prognose korte termijn (tot 2015) 

Eind 2011 heeft Bouwfonds REIM Research een prognose gemaakt voor de Nederlandse kantorenmarkt tot 

2015. De verwachting luidt dat de kantorenvoorraad tot 2015 zal oplopen tot ongeveer 50 miljoen vierkante 

meter, terwijl de vraag naar kantoorruimte redelijk stabiel zal blijven rond de 41,5 miljoen vierkante meter. Dit 

betekent een oplopend leegstandspercentage tot boven de zeventien procent in 2015. 

 

De gemiddelde effectieve huurprijs in Nederland is al sinds 2009 aan het dalen en de verwachting is dat deze 

ook de komende jaren licht blijft dalen. Waar de gemiddelde huur in 2008 nog rond de 115 €/m
2
/jaar 

schommelde is deze inmiddels al gedaald naar 105 €/m
2
/jaar en de verwachting is dat deze trend doorzet tot 

een gemiddelde huurprijs van ongeveer 100 €/m
2
/jaar in 2015.  

 

Bovenop de daling van de gemiddelde vierkante meter prijs komt ook de stijging van de gemiddelde incentives. 

De gemiddelde incentives zijn het afgelopen jaren sterk gestegen tot ongeveer twintig procent van de  

markthuur als gevolg van de oplopende leegstand. Ter vergelijking: In 2000 lag dit percentage nog rond de 

zeven procent. De verwachting is dat incentives de komende jaren blijven toenemen tot boven de 25 procent, 

maar ook dat de groei gaat afvlakken. De incentives zullen procentueel het hoogst zijn op secundaire locaties in 

de randgemeenten van steden en voor oude niet-duurzame panden. 
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Prognose lange termijn 

De belangrijkste factor in de kantorenvraag op lange termijn vormt de werkgelegenheidsontwikkeling. De 

kantoorwerkgelegenheid bepaalt samen met het gemiddelde ruimtegebruik van een werknemer de totale 

kantorenvoorraad die in gebruik is. De trends en ontwikkelingen in de kantorenmarkt worden uitgebreid 

behandeld in paragraaf 2.2.5. 

 

2.2.5 Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt 

 

In de kantorenmarkt zijn er een aantal trends en ontwikkelingen te bespeuren. Op de kortere termijn speelt 

‘Het Nieuwe Werken’ een grote rol. Op de langere termijn zijn voornamelijk de werkgelegenheid en 

economische ontwikkelingen van belang (Brounen & Eichholtz, 2004). In deze paragraaf worden ook plannen 

van de overheid besproken die een duidelijke impact kunnen hebben op de kantorenleegstand. Daarnaast 

worden de cycli op de kantorenmarkt besproken. 

 

Werkgelegenheid 

Werkgelegenheid wordt bepaald door demografische en economische ontwikkelingen. De belangrijkste 

demografische invloed is de potentiële beroepsbevolking. Op nationaal niveau is de verwachting dat de totale 

potentiële beroepsbevolking afneemt van 10,1 miljoen in 2009 tot 9,2 miljoen in 2040 (CBS, 2010). Voor de 

gemeente Eindhoven zijn de prognoses ook negatief. De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in 

Eindhoven nul tot tien procent af zal nemen tot 2030. Voor de omliggende gemeenten wordt in dezelfde 

periode een afname van tien tot twintig procent verwacht (DTZ, 2011b).  

 

Het Nieuwe Werken 

Er zijn diverse definities te vinden van het begrip Het Nieuwe Werken (HNW). Bill Gates introduceerde in 2005 

voor het eerst het concept en kan daarmee gezien worden als één van de grondleggers van dit begrip. Een 

bekende en veel gehanteerde definitie is beschreven door Bijl (2007): 

 

“Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager 

gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke 

werkplek(ken), de organisatiestructuur en –cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van 

de kenniswerker en zijn manager.” 

 

Al ongeveer tien jaar neemt het gemiddelde ruimtegebruik per werknemer af en HNW heeft hier een 

versterkende invloed op. Duidelijk zijn dan ook de cijfers: waar in 2002 nog 26,6 vierkante meter per 

werknemer werd gebruikt is dit inmiddels al gedaald tot 19,8 m2 per werknemer in 2010. De verwachtingen 

zijn dat het ruimtegebruik verder zal afnemen, waarbij schattingen uitkomen op 11,5 vierkante meter per 

werknemer in 2015 (AOS Studley & General Support, 2011). HNW heeft duidelijk een impact op het afnemende 

gemiddelde ruimtegebruik per werknemer en daarmee op de afnemende vraag naar kantooroppervlakte. 

 

Cycli in de kantorenmarkt 

De ondoorzichtigheid van de markt, gecombineerd met de conjunctuurgevoeligheid van de vraag naar 

kantoren en de lange bouwfase, heeft er toe geleid dat een duidelijke cyclus is waar te nemen op de 

kantorenmarkt. Deze cyclus wordt ook wel de varkenscyclus genoemd. De varkenscyclus wordt gekenmerkt 

door afwisselende perioden van schaarste en overaanbod. 

 

De vraag naar kantoorruimte wordt voornamelijk gedreven door werkgelegenheidsontwikkeling, die op haar 

beurt weer wordt gedreven door demografie en op korte termijn vooral door economische groei. In tijden van 

voorspoed stijgen de huurprijzen en wordt er in reactie daarop nieuwe kantoorruimte ontwikkeld. In het geval 

van een varkenscyclus is het niveau aan toevoegingen te hoog. 



Hoofdstuk 2: Analyse commerciële vastgoedmarkten 

- 19 - 

 

 

De cyclus wordt versterkt door het gegeven dat de kantorenmarkt een voorraadmarkt is, een vertraging kent in 

de vraag en kantoren een lange productietijd kennen. Ontwikkelaars bouwen met name in een opgaande 

cyclus voor een deel speculatief. De nieuwe kantoorruimte komt vervolgens vertraagd en in te grote omvang 

op de markt. 

 

In figuur 2.4 is de varkenscyclus van de Nederlandse kantorenmarkt vanaf 1982 in beeld gebracht. In deze 

periode is er twee keer sprake geweest van krapte op de markt, namelijk in de periodes 1988-1990 en 1996-

2000. Beide periodes zijn gevolgd door een periode van overaanbod op de markt. Wel moet worden opgemerkt 

dat de huidige periode van overaanbod langer lijkt aan te houden en bovendien veel extremer is. Het risico 

bestaat dus dat de tendens van de varkenscyclus is doorbroken aangezien er ook de komende jaren geen 

periode van krapte kan worden verwacht.  

 

 
Figuur 2.4 Overzicht vraag en aanbod op de kantorenmarkt in de periode 1982 tot 2010 [DTZ, 2011a] 

Afstoten kantoorvastgoed door overheid 

Een belangrijke bezitter van vastgoed in Nederland is de overheid. Het Rijk bezit nu namelijk elf procent van het 

totale aantal kantoren in Nederland. Doordat huisvestingsnormen zijn aangescherpt en het aantal 

rijksambtenaren moet verminderen, gaat de vraag naar kantoorruimte vanuit het Rijk omlaag. Minister Donner 

heeft het plan geopperd om over een termijn van tien jaar het aantal gebruikte vierkante meters met ongeveer 

een kwart af te laten nemen. Bovendien zal het rijksvastgoed geconcentreerd moeten worden in twaalf 

concentratielocaties. Voor de gemeente Eindhoven is het gunstig dat ze tot deze twaalf locaties behoort. De 

verwachting is dus dat de verwachte extra leegstand niet in deze gemeente te merken zal zijn (Inoverheid.nl, 

2011). 

 

2.2.6 Analyse transformatie potentie in Nederland 

 

Hoewel transformatie van kantoren in veel gemeenten een hot topic is geworden, wordt het in werkelijkheid 

slechts relatief weinig toegepast. Exacte landelijke gegevens hierover zijn echter lastig te vinden. Een 

uitzondering hierop is Amsterdam, welke heeft aangegeven dat er over het jaar 2011 ruim 140.000 vierkante 

meter kantooroppervlak aan de voorraad van de stad is onttrokken door functieverandering. Op een lokale 

leegstand van ongeveer 1,1 miljoen vierkante meter is dit een mooi resultaat. Helaas lijkt het er op dat deze 

cijfers door andere gemeentes tot op heden niet kan worden geëvenaard. 

 

Er doen verschillende schattingen de ronde over het aantal vierkante meters dat door middel van 

transformatie aan de markt onttrokken kan worden in Nederland. Zo schat de STEC groep dat tussen vijf en tien 
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procent van alle structureel leegstaande kantoren geschikt is voor transformatie (Geutink et al., 2010). 

Onderzoek van Stichting Interface over de transformatiepotentie van leegstaande kantoren in Eindhoven kwam 

tot een shortlist die zestien procent van de leegstaande kantoorpanden bevatte (Janssen et al., 2010). Terwijl 

er bij de FGH bank een maximum twintig procent wordt gehanteerd (FGH, 2011). Wanneer wordt aangenomen 

dat er op landelijk niveau van de 7,3 miljoen leegstaande kantoren 35 tot 45 procent structureel leegstaat, dan 

komt dit neer op een structurele leegstand van 2,5 tot 3,3 miljoen vierkante meter. Hiervan zou dan in een 

gunstig geval een vijfde in potentie geschikt zijn voor transformatie. Dit geeft een totaal van 511.000 tot 

657.000 vierkante meter kantoorruimte dat in potentie te transformeren valt in Nederland. Deze oppervlakte is 

uiteraard niet voldoende om het leegstandsprobleem compleet op te lossen, maar een positieve bijdrage levert 

het wel. 

 

Tussenconclusie analyse Nederlandse kantorenmarkt 

 

Nederland kampt op dit moment met een te hoge leegstand op de kantorenmarkt. Waarbij met name de 

afnemende werkgelegenheid en “Het Nieuwe Werken” de factoren lijken te zijn waardoor de leegstand in de 

komende jaren eerder toe dan af zal nemen. 

 

Leegstand komt voor bij gebouwen uit alle bouwperioden en in alle grootteklasse, maar voornamelijk 

gebouwen die zijn gebouwd na 1960 en een metrage hebben tussen de 1.000 en 5.000 vierkante meter, 

worden in grote hoeveelheden structureel aangeboden. Van de leegstaande gebouwen wordt slechts achttien 

procent als kansrijk betiteld, om op korte termijn een huurder te vinden.  

 

2.3 Analyse Eindhovense kantorenmarkt 

 

In deze paragraaf wordt de Eindhovense kantorenmarkt beschreven aan de hand van de voorraad, opname, 

leegstand en prognoses. In bijlage 1 worden de kantoordistricten van Eindhoven weergegeven. Alle 

oppervlaktes zijn in verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o), tenzij anders beschreven. 

 

2.3.1 Typering Eindhovense kantorenmarkt 

 

De kantorenstad Eindhoven kan getypeerd worden als een vervangingsmarkt. Hetgeen inhoudt dat er van 

buitenaf relatief weinig partijen bij komen, maar ook dat lokale partijen niet snel vertrekken. Toch probeert de 

gemeente zich al enkele jaren te positioneren als hightech en innovatief centrum op Nederlands en Europees 

niveau.  

 

2.3.2 Voorraad op de Eindhovense kantorenmarkt 

 

De Eindhovense kantorenvoorraad is in de periode 2000 tot 2007 met ongeveer zeventien procent 

toegenomen tot ongeveer 1,4 miljoen vierkante meter. Inmiddels vijf jaar later is de voorraad nog rond 

hetzelfde niveau. Ondanks de stagnatie in deze jaren is de totale voorraad in Eindhoven over de laatste twee 

decennia toch bovengemiddeld snel toegenomen.  

 

De voorraad die daadwerkelijk gebruikt wordt, is minder sterk toegenomen, namelijk slechts met drie procent 

in het laatste decennium. In 2000 werd er namelijk 1,16 miljoen vierkante meter gebruikt ofwel 96 procent van 

de totale kantorenvoorraad. In 2010 was dit gestegen tot ongeveer 1,20 miljoen vierkante meter, waarmee 

slechts 84 procent van de voorraad in gebruik is. (DTZ, 2011a). 
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Nieuwbouwpercentage 

In tabel 1.6 is het nieuwbouw percentage ten opzichte van het aanbod weergegeven. Hierin komt duidelijk 

naar voren dat Eindhoven tot en met 2009 een grote toename van kantoorruimte heeft geaccepteerd. In deze 

jaren zat de gemeente ruim boven het Nederlands gemiddelde. Ook wanneer deze getallen met Utrecht, Den 

Bosch en Tilburg worden vergeleken valt het op dat Eindhoven aan de hoge kant zat. Sinds 2010 is Eindhoven 

echter een andere weg ingeslagen. Nieuwbouwgrond wordt zelden meer uitgegeven en nieuwe initiatieven zijn 

er maar in mondjesmaat. De percentages liggen dan ook ruim onder het Nederlandse gemiddelde en liggen ook 

lager dan in de gemeenten Utrecht, Den Bosch en Tilburg. Kortom, een duidelijke omslag met als doel de 

leegstand in de gemeente terug te dringen. 

 
Tabel 1.6 Nieuwbouwpercentage ten opzichte van het aanbod [Dynamis, 2012] 

Regio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nederland 15 % 14 % 10 % 10 % 7 % 8 % 

Eindhoven 18 % 20 % 18 % 5 % 2 % 1 % 

Utrecht 18 % 15 % 11 % 8 % 2 % 2 % 

Den Bosch 6 % 20 % 9 % 4 % 2 % 15 % 

Tilburg 24 % 32 % 16 % 0 % 15 % 8 % 

  

2.3.3 Opname op de Eindhovense kantorenmarkt 

 

Over het jaar 2011 zijn er veertig transacties geweest in Eindhoven, waarbij in totaal 52.300 vierkante meter 

kantoorruimte is opgenomen. Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2010. Dit ligt ruim boven het 

landelijk stijgingspercentage van twee procent en ook boven het stijgingspercentage van vergelijkbare steden 

als Utrecht, Den Bosch en Tilburg. Hoewel het opname niveau voor het tweede jaar op rij is gestegen, ligt het 

niveau op slechts de helft van topjaar 2007. Dit is weergegeven in figuur 2.5. Ruim 60 procent van de 

transacties hebben plaatsgevonden in het centrum. Het betreft met name transacties waarbij hoogwaardige 

kantoorruimte wordt betrokken. Verouderde objecten in Eindhoven kennen over het algemeen een lange 

leegstandperiode (Dynamis, 2012). 

 

 
Figuur 2.5 Aanbod en opname kantoorruimte in Eindhoven [Dynamis, 2012] 

Opname naar unitgrootte 

Wanneer naar de gemiddelde unitgrootte van de transacties wordt gekeken kan er worden geconcludeerd dat 

Eindhoven rond het Nederlandse gemiddelde zit. De grote vier (dit zijn: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht) liggen met een gemiddelde unitgrootte van 1.905 vierkante meter ruim boven dat van Eindhoven. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat Eindhoven duidelijk een andere markt bediend dan de grote vier, 

namelijk voornamelijk middelgrote en kleinschalige bedrijven. Met slechts af en toe een grotere transactie van 

boven de 10.000 vierkante meter. Het transactieoverzicht is weergegeven in tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Transactieoverzicht 2011 [Dynamis, 2012] 

Regio Aantal transacties % Stijging tov. 2010 Gemiddelde unitgrootte [m
2
] 

Nederland 806 2 % 1.244 

Eindhoven 40 25 % 1.300 

Utrecht 74 9 % 1.662 

Den Bosch 46 21 % 826 

Tilburg 11 -48 % 1.091 

 

Kantorenmarktratio 

Met een kantorenmarktratio van 22 procent is de Eindhovense markt zeer ruim te noemen. Toch valt het 

relatief mee, wanneer het vergeleken wordt met de opname/aanbod verhouding van 16 procent in Nederland. 

Van de vergelijkbare steden steekt Den Bosch er met kop en schouders bovenuit. Deze stad haalt een 

percentage van 41 procent, hiermee liggen ze echter nog steeds ruim onder de gezonde ratio van 65 procent. 

In tabel 2.8 is de kantorenmarktratio weergeven. 

 
Tabel 2.8 Kantorenmarktratio (= opname/aanbod) [Dynamis, 2012] 

Regio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nederland 32 % 36 % 33 % 19 % 16 % 16 % 

Eindhoven 38 % 41 % 27 % 13 % 14 % 22 % 

Utrecht 20 % 38 % 40 % 14 % 18 % 20 % 

Den Bosch 59 % 55 % 41 % 33 % 52 % 41 % 

Tilburg 60 % 42 % 26 % 8 % 16 % 18 % 

  

2.3.4 Leegstand op de Eindhovense kantorenmarkt 

Hoewel de leegstand van Eindhoven het eerste half jaar van 2011 daalde van 14,1 procent naar 12,2 procent 

(DTZ, 2011a), ligt deze nog steeds ruim boven het gewenste niveau. De oorzaak voor de afname was te vinden 

in enerzijds de opname van 15.000 vierkante meter door Bosch en anderzijds het onttrekken van ruim 70.000 

vierkante meter uit de markt vanwege de herontwikkeling van Vredeoord tot woonlocatie.  

 

Aan de hand van het vergelijken van gegevens van realnext.nl en fundainbusiness.nl, is naar voren gekomen dat 

er in Eindhoven ongeveer 241.000 vierkante meter kantoorruimte wordt aangeboden (peildatum: januari 

2011). In bijlage 2 zijn de locaties aangegeven waar deze kantoorruimte wordt aangeboden. Als kanttekening 

moet wordt benoemd dat hierbij ook de metrages tot 500 vierkante meter zijn meegerekend. Een 

grootteklasse die DTZ buiten beschouwing laat.  

 

In figuur 2.6 is te zien dat een opvallend groot deel van het aanbod in en om het centrum is gelegen, namelijk 

ruim 100.000 vierkante meter. Het aanbod in het centrum is sinds 2007 met 118 procent toegenomen. Deze 

stijging is zeer groot te noemen, zeker wanneer deze wordt afgezet tegen een totale aanbodstijging in 

Eindhoven van 21 procent in dezelfde periode (Dynamis, 2012). Een eenvoudige verklaring hiervoor is niet te 

vinden. De gemiddelde leeftijd van de panden en de huurprijs van de aangeboden ruimtes zijn vergelijkbaar 

met de rest van Eindhoven. De mindere autobereikbaarheid van het centrum kan een mogelijke reden zijn voor 

de toename in de leegstand. 
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Figuur 2.6 Verdeling aanbod naar leegstandperiode en per deelgebied [realnext.nl, 2012; fundainbusiness.nl, 2012] 

Kwaliteit van het aanbod 

Ondanks dat een groot deel van het aanbod van hoogwaardige kwaliteit is, is ook een omvangrijk deel van de 

kantorenmarkt in Eindhoven van mindere kwaliteit. Evenals in andere grote steden zijn grote verschillen in 

omvang en kwaliteitsniveau van het aanbod tussen deellocaties waarneembaar. Aangezien een 

verplaatsingsvraag naar betere kwaliteit blijft plaatsvinden in de huidige markt, lijken kwalitatief mindere 

panden het steeds moeilijker te krijgen (Jones Lang Lasalle, 2011). 

 

Structurele leegstand 

Van het totale aanbod werd begin 2011 circa 82.700 vierkante meter structureel aangeboden (DTZ, 2011a). Dit 

betreft kantoorruimten die langer dan twee jaar beschikbaar zijn op de vrije markt. Inmiddels is het structurele 

aanbod gedaald naar ongeveer 70.900 vierkante meter. Dit komt neer op ongeveer 34 procent van het totale 

aanbod, wat vergelijkbaar is met het nationale percentage. 

 

Leegstand naar grootteklasse 

In tabel 2.9 is de leegstand in Eindhoven verdeeld naar grootteklasse. Hieruit blijkt dat de leegstand 

voornamelijk wordt veroorzaakt door kantoren met een oppervlakte tussen de 1.000 en 5.000 vierkante meter. 

Wanneer deze getallen worden vergeleken met de Nederlandse percentages valt het op dat Eindhoven relatief 

veel aanbod heeft in de segmenten 1.000 tot 2.499 en 2.500 tot 4.999 vierkante meter.  

 
Tabel 2.9 Leegstand naar grootteklasse [DTZ, 2011a] 

Oppervlakte [m2] Aanbod [m2] Percentage 

>10000 10.972 5,3 % 

5000 - 10000 28.070 13,5 % 

2500 - 4999 69.147 33,2 % 

1000 - 2499 66.389 31,9 % 

500 - 999 33.542 16,1 % 

Totaal 208.120 100,0 % 

 

 

 

 

 



 

- 24 - 

 

Tussenconclusie analyse Eindhovense kantorenmarkt 

 

Evenals de Nederlandse kantorenmarkt lijkt ook de Eindhovense kantorenmarkt een zeer geschikte markt voor 

transformatie. De leegstand op de kantorenmarkt is zowel in Eindhoven als in Nederland stijgende. Het aanbod 

neemt het afgelopen decennium toe, terwijl de opname duidelijk achter blijft. Bovendien is de verwachting dat 

de leegstand de komende jaren zal blijven groeien.  

 

Inmiddels kent Eindhoven een kantorenaanbod van meer dan 240.000 vierkante meter. Hiervan kan meer dan 

100.000 vierkante meter worden toegeschreven aan het centrum. Op dit moment wordt bijna de helft van de 

leegstand in Eindhoven gevormd door kantoorruimte in de grootteklasse 500 tot 2.500 vierkante meter. 

 

Structurele leegstand in Nederland en Eindhoven begint inmiddels storend te worden voor eigenaren en 

gemeenten. Bereidheid om mee te werken tot transformatie neemt hierdoor toe. Bovendien is er een ruime 

keus aan panden en zijn de gebouwen vaak relatief eenvoudig geschikt te maken voor transformatie.  

 

2.4 Analyse Nederlandse detailhandelmarkt 

 

In deze paragraaf wordt de Nederlandse detailhandel beschreven aan de hand van de voorraad, opname, 

leegstand, prognoses, trends en ontwikkelingen. Alle vermelde oppervlaktes zijn in winkelvloeroppervlak (wvo), 

tenzij anders beschreven.  

 

2.4.1 Voorraad op de Nederlandse detailhandelmarkt 

Nederland heeft in het afgelopen decennium een enorme stijging aan winkeloppervlak meegemaakt. Er leek 

geen plafond te zitten aan het aantal winkel vierkante meters dat in ons land kon worden opgenomen. In de 

afgelopen tien jaar is het vloeroppervlak voor detailhandel dan ook enorm toegenomen, namelijk met ruim 46 

procent tot een totaal van 29,4 miljoen vierkante meter. Het aantal winkels is sinds 2005 echter gedaald met 

ruim vier procent. Hier tegenover staat dat het gemiddelde winkelvloeroppervlak van 228 vierkante meter in 

2005 is gestegen naar 271 vierkante meter per winkel (Locatus, 2011). Er kan dus worden geconcludeerd dat 

schaalvergroting nog steeds plaats vindt. Op grootschalige concentraties zoals meubelboulevards zijn winkels 

het grootst, namelijk gemiddeld 1.361 vierkante meter. Daar bevindt zich echter slechts twee procent van alle 

winkels, oftewel ongeveer drie miljoen vierkante meter (HBD, 2012a). 

 

Rendement 

De voornaamste reden voor de enorme toevoeging aan de voorraad van winkelvastgoed is waarschijnlijk terug 

te vinden in het vastgoedrendement. Het is namelijk opvallend te noemen dat winkelvastgoed al jaren lang een 

hoger rendement geeft dan kantoren, bedrijfsruimten en woningen. Het is dus geen wonder dat beleggers 

blijven investeren. Het totaal rendement van de verschillende sectoren is te vinden in figuur 2.7. 
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Figuur 2.7 Totaal rendement per sector [IPD Nederland, 2011] 

2.4.2 Opname op de Nederlandse detailhandelmarkt 

 

De opname van retailvastgoed blijft de afgelopen acht jaar redelijk stabiel rond de 350.000 vierkante meter per 

jaar. Dit toont aan dat een grotere vraag naar winkelvastgoed niet de oorzaak is geweest van de grote toename 

hiervan. 

 

 
Figuur 2.8 Opname en aanbod op de Nederlandse detailhandelmarkt [CBRE, 2012] 

2.4.3 Leegstand op de Nederlandse detailhandelmarkt 

 

Voor alle typen vastgoed is een te hoge leegstand niet gewenst, zo ook bij winkelpanden. Structurele leegstand 

kan namelijk leiden tot verloedering, waardoor de leefbaarheid afneemt. In het geval van detialhandel is de 

leegstand, vanuit de gemeente gezien, extra gevaarlijk. De bewoners hebben immers direct te maken met de 

winkelgebieden aangezien deze vaak in de buurt van woningen staan. Hierdoor ervaren de bewoners de 

leegstand van winkels directer dan bijvoorbeeld leegstand op een bedrijventerrein of snelweglocatie. 

 

De exacte leegstand in het winkelvastgoed is lastig te bepalen en de verschillende onderzoeksbureaus geven 

dan ook zeer uiteenlopende percentages op. Een belangrijk onderzoeksbureau op retailgebied, Locatus, stelt 

het landelijke leegstandpercentage op een kleine zes procent, namelijk bijna 1,75 miljoen vierkante meter 

(peildatum: Q2 2011). Een ander groot onderzoekbureau op retailgebied is CBRE. Dit bureau stelt de leegstand 

op bijna drie miljoen vierkante meter, hetgeen een leegstand van ongeveer tien procent betekent (peildatum: 

Q2 2011).  

 

 

 



 

- 26 - 

 

Locatie van de leegstand 

De leegstand is voornamelijk te vinden in de aanloopstraten tot de belangrijke winkelgebieden en de 

verwachting is dat deze leegstand toe zal blijven nemen. Ook op de kleinere winkelstrips en in oudere en 

kleinere buurtwinkelcentra zonder prominente publiekstrekker blijft de leegstand hoog en lijkt er nog geen 

reden voor verbetering. Winkelunits op A-locaties blijven echter zeer gewild. De leegstand op deze locaties ligt 

rond de twee procent, ruim onder de gewenste frictieleegstand van ongeveer vijf procent. 

2.4.4 Prognose Nederlandse detailhandelmarkt 

Over het algemeen lijkt de leegstand te hoog te zijn. De grote toename in winkelvastgoed over de afgelopen 

jaren en de daarbij oplopende leegstand doet dan ook de alarmbellen rinkelen. Prognoses over leegstand op de 

retailmarkt lopen ver uiteen, maar de algemene indruk is niet positief.  

Zo stelt Molenaar (2012) dat maar liefst een derde van de winkels zal verdwijnen, in welke tijdsperiode dit 

plaats zal vinden wordt echter niet beschreven. Molenaar voorspelt ook dat winkels op de B-locaties het zeer 

moeilijk gaan krijgen. Naar verwachting zal de beginnende leegstand op deze locaties spoedig structureel 

worden. Bovendien trekt leegstand meer leegstand aan, waardoor deze locaties het zeer moeilijk gaan krijgen 

als winkellocatie. 

Op de A-locaties zal er naar verwachting voldoende vraag blijven, maar het aanbod zal gaan veranderen. 

Horeca en kleinere winkels zullen het straatbeeld tonen ten behoeve van het fun-shoppen. Grotere winkels 

zoals bijvoorbeeld de Media Markt en de Blokker zullen doorgaan met schaalvergroting en hun intrek nemen 

op grotere locaties buiten de stad. 

2.4.5 Trends en ontwikkelingen op de detailhandelmarkt 

In het winkellandschap zijn er een aantal trends en ontwikkelingen gaande. De voornaamste zijn 

schaalvergroting, bevolkingsprognose en de invloed van internet. Deze trends en ontwikkelingen zullen in deze 

paragraaf worden besproken. 

Schaalvergroting 

Een belangrijke tegenstelling is te vinden in de retailomzet versus de toename in vierkante meters. Deze omzet 

in de retail neemt namelijk al ongeveer tien jaar veel minder hard toe dan de vierkante meters. Hierdoor nam 

de omzet in dezelfde periode per vierkante meter met ongeveer tien procent af (DTNP, 2011). Dit gegeven kan 

worden verklaard uit de trend van schaalvergroting. Voornamelijk kleinere spelers op de markt komen hierdoor 

onder druk te staan en worden verdrongen uit de markt. 

Bevolkingsprognose 

De verwachting is dat de Nederlandse bevolking nog 25 tot 30 jaar zal blijven groeien. Dis is een positief 

gegeven voor de detailhandelmarkt. Op landelijke niveau heeft de bevolkingsgroei of bevolkingskrimp slechts 

een beperkte invloed, omdat de groei slechts relatief klein is. Op lokaal niveau is het juist wel interessant om 

de bevolkingsprognose in de gaten te houden. De grotere steden, inclusief Eindhoven, zullen waarschijnlijk te 

maken krijgen met een bevolkingsgroei. Hetgeen een positieve uitwerking heeft op de kansen van de 

detailhandel. Detailhandelgebieden die zijn gelegen in krimpregio’s zoals Zuid-Limburg, Oost-Gelderland en het 

Noord-Oosten van Nederland kunnen rekening gaan houden met toenemende leegstand, vanwege een 

ongunstige marktpositie. 

Internet  

De rol van het internet is tot op heden bescheiden te noemen. Het marktaandeel van deze sector groeide in de 

afgelopen tien jaar van één procent naar vijf procent. Het aandeel van internet bestedingen in de non-food 

sector zit inmiddels echter al op zeven procent. Tot nu toe zijn de effecten van internetverkoop op de totale 

winkelomzet nog beperkt zichtbaar, maar naar verwachting komt het internet als volwaardig aanloopkanaal 
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verder op gang. Techniek en logistiek ontwikkelen zich en (nieuwe) generaties consumenten groeien op met 

internet. Het toekomstig marktaandeel van internet is lastig in te schatten en verschilt per artikelgroep. Zo zal 

het marktaandeel voor versproducten waarschijnlijk onder de vijf procent blijven, maar zal bijvoorbeeld het 

aandeel media en elektronica naar verwachting meer dan vijftig procent gaan bedragen (DTNP, 2011). Deze 

toename van het aandeel internet bestedingen zal waarschijnlijk wel zijn invloed krijgen op het 

winkelvastgoed. Of dit ook een afname in de vraag naar vierkante meters betekent, is lastig te bepalen. 

 

Tussenconclusie analyse Nederlandse detailhandelmarkt 

 

Leegstand op de detailhandelmarkt in Nederland begint een toenemend probleem te vormen, doordat het 

percentage inmiddels is opgelopen tot een kleine tien procent. De belangrijkste oorzaak hiervan is de enorme 

groei in winkel vierkante meters de afgelopen jaren, terwijl de opname hiervan duidelijk is achtergebleven.  

 

Voor de toekomst lijken de bevolkingsgroei, schaalvergroting en groei van internetaankopen de voornaamste 

trends en ontwikkelingen. Hierdoor zullen voornamelijk de kleinere winkels op niet-A-locaties het moeilijk 

krijgen.  

 

2.5 Analyse Eindhovense detailhandelmarkt 

2.5.1 Typering detailhandelstad Eindhoven 

De functie van het Eindhovense centrum, met circa 500 winkels, strekt zich uit tot ver buiten de stadsgrenzen. 

De binnenstad heeft een hoog winkelgehalte met een gevarieerd aanbod en is gemixt met veel horeca. De 

Bergen, ook behorend tot het centrum, onderscheid zich door een specialistisch en kleinschalig aanbod. De 

gemiddelde winkelgrootte is hier slechts ongeveer 100 vierkante meter per pand, tegenover 250 vierkante 

meter in bijvoorbeeld het centrum. In Woensel ligt het relatief grote stadsdeelcentrum winkelcentrum 

Woensel. Dit gebied beschikt naast een sterke boodschappeninvulling ook over aanbod gericht op winkelen. 

Een aantal andere substantiële winkelgebieden zijn de wijkcentra Woenselse markt/Kruisstraat, Haagdijk, St. 

Trudoplein en het Kastelenplein. Verschillende radialen zoals de Aalsterweg/Leenderweg en de Hoogstraat 

dragen ook bij aan het winkelaanbod in de stad. 

2.5.2 Voorraad op de Eindhovense detailhandelmarkt 

Uit de gegevens van Locatus blijkt dat de Eindhovense detailhandelmarkt in oktober 2011 over 1.632 panden 

beschikte met een totale oppervlakte van ruim 443.000 vierkante meter. Dit geeft een gemiddelde oppervlakte 

van 271 vierkante meter per winkelpand, waarmee het vergelijkbaar is met het Nederlandse gemiddelde. 

Wanneer deze cijfers worden vergeleken met de cijfers van april 2009 kan er worden geconcludeerd dat 

veertien winkels aan de markt zijn toegevoegd en de oppervlakte is gestegen met ruim 23.000 vierkante meter. 

Ook in Eindhoven is de schaalvergroting dus een trend aangezien de gemiddelde oppervlakte per pand met 

twaalf vierkante meter is gestegen in dezelfde periode. 

Eindhoven is de zesde stad van Nederland wanneer er naar totaal oppervlak aan winkelruimte wordt gekeken. 

Alleen de grote vier en Groningen hebben een groter winkeloppervlak. Wanneer naar de verhouding van het 

aantal inwoners met het aantal winkels wordt gekeken, kan geconcludeerd worden dat Eindhoven hierop 

gemiddeld presteert (HBD, 2012b). 
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2.5.3 Leegstand Eindhovense detailhandelmarkt 

 

Volgens gegevens van Locatus stond in Eindhoven op 1 oktober 2011 ruim 60.000 vierkante meter leeg. Deze 

oppervlakte was verspreid over 290 panden. Dit komt neer op een leegstandspercentage van 13,6 procent, 

hierdoor is de retail leegstand in Eindhoven relatief hoog te noemen. Van de 290 leegstaande panden worden 

er 78 langer dan 2,5 jaar aangeboden. De relatief lage gemiddelde oppervlakte van de leegstaande panden 

bevestigt dat schaalvergroting nog steeds een trend is, waardoor kleinere panden minder in trek zijn. 

 

Locatie leegstand 

Misschien nog wel belangrijker dan de totale leegstand is de locatie waar de leegstand zich bevindt. In bijlage 3 

zijn de locaties opgenomen van de leegstand in het centrum, winkelcentrum Woensel en de rest van de 

gemeente Eindhoven. Wat opvalt, is dat er een aantal locaties in Eindhoven zijn waar de leegstand zich 

concentreert. Dit zijn met name de Woenselse markt/Kruisstraat, Leenderweg/Aalsterweg en de directe 

aanloopstraten rond het centrum zoals De Bergen, Kerkstraat/Catharinaplein en de Geldropseweg.  

 

Het postcodegebied 5611, waarin onder andere de binnenstad is gelegen, is verantwoordelijk voor bijna een 

derde van de leegstand in de stad, namelijk bijna 20.000 vierkante meter. Vanwege het relatief hoge aanbod 

betekent dit overigens niet dat het leegstandspercentage in dit postcodegebied hoger ligt dan het gemiddelde 

van de stad. Dit percentage ligt namelijk op 13,3 procent. Opvallend is het feit dat de binnenstad slechts een 

leegstandpercentage van 9,2 procent heeft, terwijl het omringende gebied een leegstandpercentage van 26,3 

procent heeft. 

 

In het postcodegebied waar de Woenselse Markt en de Kruisstraat in gelegen zijn, namelijk 5612, staan relatief 

veel winkelpanden leeg, namelijk 25. Het betreft echter voornamelijk kleinere panden waardoor het 

leegstandpercentage relatief laag blijft op 8,8 procent. 

 

Het winkelgebied rond de Aalsterweg/Leenderweg kampt met grotere problemen. In dit gebied staan namelijk 

31 van de 145 winkelpanden leeg met een leegstandpercentage van bijna 26 procent. Met een gemiddelde 

oppervlakte van 173 vierkante meter per leegstaand pand valt het op dat ook hier de kleinere panden het lastig 

hebben om een nieuwe huurder te vinden. 

 

Een aantal kleinere winkelgebieden die vallen binnen de postcodes 5621, 5642 en 5643 kampen ook met 

relatief hoge leegstandpercentages. Ook in deze gebieden valt het echter op dat de gemiddelde oppervlakte 

per leegstaand gebouw zeer laag ligt. Deze ligt namelijk rond de 121 vierkante meter. 

 

2.5.4 Prognose Eindhovense winkelmarkt 

 

Zoals in paragraaf 2.4 is beschreven geeft, naast de leegstandsgraad, ook de verwachte bevolkingsgroei of 

krimp een belangrijke indruk over wat de kansen zijn voor de detailhandelmarkt. Een interessant onderzoek is 

uitgevoerd door DTNP (2012), waarbij ze de leegstand en de bevolkingsprognose tot 2030 van alle gemeenten 

van Nederland hebben bekeken. Deze hebben ze vervolgens in een matrix uiteen gezet waardoor vergelijking 

plaats kan vinden. In figuur 2.9 is de positie van de Eindhovense detailhandelmarkt ten opzichte van andere 

Nederlandse gemeenten weergegeven. Aangezien de overgrote meerderheid van de gemeenten een lagere 

leegstand heeft dan de gemeente Eindhoven, moet worden geconcludeerd dat Eindhoven het op dit aspect 

niet goed doet. De Eindhovense detailhandelmarkt heeft echter nog wel potentie aangezien de 

bevolkingsprognose tot 2030 een groei laat zien.  
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Figuur 2.9 Positie van Eindhoven op de leegstandsbarometer van DTNP (2012) 

Ook Roots Beleidsadvies (Bal, 2011) heeft berekend wat de leegstand van Eindhoven in 2020 zal zijn wanneer 

er geen enkele meter aan het winkeloppervlak wordt toegevoegd. Eindhoven valt bij deze prognose in de 

middenmoot van de grotere steden, met een leegstandspercentage van ongeveer elf procent. 

 

Tussenconclusie analyse Eindhovense detailhandelmarkt 

 

Op nationaal niveau lijkt het transformeren van winkelvastgoed nog geen prioriteit te krijgen, maar op 

Eindhovens niveau zou serieus naar deze optie gekeken moeten worden. De leegstand in Eindhoven is, met 

ruim dertien procent, relatief hoog te noemen en het is maar de vraag wat een opleving in de economie kan 

doen om dit leegstandpercentage naar een gewenst niveau te krijgen. 

 

Wanneer er naar de locatie wordt gekeken mag worden geconcludeerd dat A-locaties in trek zijn en 

waarschijnlijk ook in trek zullen blijven. Een duidelijke trend is die van de schaalvergroting, waardoor kleinere 

winkelruimtes het lastig lijken te gaan krijgen. Het transformeren van de grotere winkelpanden lijkt voorlopig 

nog geen juiste keuze, slechts panden tot 250 vierkante meter komen hiervoor wel in aanmerking. 

 

2.6 Analyse Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

2.6.1 Voorraad op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

De voorraad op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is tot op heden slecht in kaart gebracht. Exacte gegevens 

zijn helaas alleen te vinden in de vorm van het aantal hectares bedrijventerreinen in Nederland. Maar ook deze 

gegevens lopen ver uiteen. De totale voorraad aan bedrijventerreinen in Nederland bedroeg volgens IBIS in 

2011 ruim 101.000 hectare, verdeeld over ruim3.600 terreinen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). 

Terwijl DTZ (2012) de voorraad een jaar later op slechts 52.500 hectare schatte. In beide gevallen is de 

voorraad wel met ongeveer vijf procent toegenomen sinds 2004. Schattingen over de totale oppervlakte aan 

bedrijfsruimte lopen dan ook sterk uiteen tussen de 100 miljoen en 200 miljoen vierkante meter. 

 



 

- 30 - 

 

Veroudering van het aanbod 

Een uitgebreid onderzoek, door IBIS in 2009, naar de veroudering van bedrijvenlocaties in Nederland, heeft als 

resultaat opgeleverd dat 28,9 procent van de bedrijventerreinen als verouderd kan worden bestempeld. IBIS 

heeft hierbij onderscheid gemaakt tussen vier typen veroudering, namelijk: technische -, economische -, 

ruimtelijke – en maatschappelijke veroudering. Hierbij zijn met name de technische - en ruimtelijke 

veroudering de boosdoeners, doordat zij toehoren tot respectievelijk 39 en 38 procent van de verouderde 

bedrijventerreinen. 

 

2.6.2 Opname op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

Ook de bedrijfsruimtemarkt heeft het lastig gehad onder de economische recessie. Met een dieptepunt in 2009 

was een dip in de opname duidelijk zichtbaar. In dit jaar werd er ongeveer 1,8 miljoen vierkante meter 

bedrijfsruimte opgenomen, terwijl het gemiddelde over de laatste zeven jaar op 2,7 miljoen vierkante meter 

zit. Het afgelopen kalenderjaar steeg de opname weer naar een niveau van bijna drie miljoen vierkante meter. 

Het verloop sinds 2004 is te zien in figuur 2.10. 

 

 
Figuur 2.10 Opname en aanbod op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt [Bron: DTZ, 2012] 

2.6.3 Leegstand op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

Aanbod bedrijfsruimte 

Anders dan bij de kantoren en detailhandelmarkt is het aanbod van bedrijfsruimte sinds 2005 nauwelijks 

gestegen. Eind 2011 werd er namelijk 9,8 miljoen vierkante meter aangeboden, zoals in afbeelding 2.10 is 

weergegeven (DTZ, 2012). NVM (2012a) schat het aanbod van bedrijfsruimte in begin 2012 iets hoger in, 

namelijk op ruim 10,9 miljoen vierkante meter. De grootste hinder die de bedrijfsruimtemarkt ondervindt is het 

feit dat wanneer er verhuisd wordt, de bedrijven relatief vaak vanuit eigen initiatief elders een 

nieuwbouwpand realiseren. Hierdoor blijven leegstaande bedrijfsruimten vaak leegstaan.  

 

Leegstand bedrijfsruimte 

Hoeveel procent van de totale voorraad bedrijfsruimte in ons land leeg staat, is een vraag waarop het 

antwoord helaas moeilijk kan worden gegeven. Dit komt doordat, anders dan bij de kantorenmarkt en 

detailhandelmarkt, de totale omvang van de bedrijfsruimtemarkt niet bekend is. Zoals eerder beschreven lopen 

schattingen hieromtrent sterk uiteen. Het exacte percentage van het aanbod ten opzichte van de voorraad zal 

ongeveer liggen tussen de vijf en tien procent (NVM, 2012a). 

 

Aanbod naar grootteklasse 

Het meest opvallende feit wanneer het aanbod naar grootteklasse wordt bekeken is dat de ruimtes tot 750 

vierkante meter ongeveer vijftien procent van het aanbod vormen (NVM, 2012a). Dit betekent dat er enorm 
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veel kleine ruimtes worden aangeboden in vergelijking met de grotere bedrijfsruimtes die op kunnen lopen tot 

tienduizenden vierkante meters.  

 

2.6.3 Prognose Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

Volgens het NVM (2012b) is de huidige leegstand voornamelijk te wijten aan de economische crisis. Het 

overaanbod in bedrijfsruimte is op dit moment al niet heel hoog, maar zal waarschijnlijk volledig verdwijnen 

wanneer de economie weer aantrekt. Op lokaal niveau zijn echter wel grote verschillen waarneembaar. Met 

name het oosten van het land kampt met een toenemend overaanbod en de verwachting is dan ook dat deze 

niet volledig zal worden opgenomen in betere economische tijden. 

 

Tussenconclusie analyse Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 

 

Over het hele land bekeken lijkt de leegstand nog niet tot een extreem hoog leegstandpercentage te leiden. 

Bovendien zijn de prognoses dat een aantrekkende economie het huidige overschot aan bedrijfsruimte weer 

op zal vullen. Op lokaal niveau kunnen bedrijventerreinen echter wel kampen met te hoge 

leegstandspercentages. Voor deze bedrijventerreinen lijkt transformatie wel een logische optie. Op deze 

manier kan de kwaliteit van het slecht presterende terrein een boost worden geven. Een opvallend gegeven is 

dat in Nederland relatief veel kleinere bedrijfsruimtes van onder de 750 vierkante meter leeg staan. 

 

2.7 Analyse Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

2.7.1 Typering Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

Eindhoven en Noord-Brabant herbergen van oudsher alle takken van het industriële proces, van fundamenteel 

onderzoek tot aan fabricage. In de komende decennia zal dit naar verwachting niet anders zijn. Ruim een derde 

van de Eindhovense beroepsbevolking is werkzaam op een bedrijventerrein. 

 

2.7.2 Leegstand Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

De exacte leegstand van bedrijfspanden in Eindhoven is, evenals op nationaal niveau, lastig te bepalen. Tussen 

verscheidene onderzoeken naar de leegstand in Eindhoven zijn dan ook grote verschillen te vinden. Zo schat 

DTZ Zadelhof begin 2011 dat het leegstandpercentage op vijf procent ligt, terwijl een recenter onderzoek van 

Avontuur et al. (2011) het percentage op 8,7 procent zet. Dit zijn percentages die overeenkomen met de 

landelijke schattingen. Een frictieleegstand van ongeveer vijf procent wordt over het algemeen geschikt 

bevonden om de marktwerking in stand te houden. De markt van Eindhoven is dus nipt aan de ruime kant. 

 

Gebrek aan schaarste 

Schaarste op bedrijventerreinen is een noodzaak voor een goed functionerende markt. In Eindhoven en 

aanliggende gemeenten overtreft het aanbod op dit moment de vraag, waardoor ondernemers voldoende 

mogelijkheden hebben zich binnen de regio te vestigen. Uitgifte van nieuw terrein versterkt deze ontwikkeling.  

 

Door het ontbreken van schaarste kan er door de gemeente minder richting worden gegeven aan 

bedrijventerreinen. De opties renoveren en sloop & nieuwbouw zijn bij een overvloed aan bedrijventerreinen 

relatief duurder dan nieuwbouw op nieuwe grond. Hierdoor bestaat het risico dat bestaande bedrijven 

terreinen gaan verouderen en verpauperen.  
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2.7.3 Prognose Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

Prognose oppervlakte bedrijfsruimte 

Het bedrijventerreinoppervlak van Eindhoven beslaat, met circa 840 hectare, ongeveer negen procent van de 

gemeentegronden (peildatum: augustus 2009). Met de uitgifte van de planlocatie Park Forum, Esp Noord en 

Brainport Innovatiecampus zal dit oplopen tot twaalf procent (BCI, 2009). Deze planlocaties samen zijn namelijk 

goed voor een potentieel uitgeefbaar oppervlak van 155 hectare netto. Samen met de 80 hectare die nog 

uitgeefbaar is op de bestaande locaties geeft dit een potentieel uitgeefbaar oppervlakte van 235 hectare netto. 

Uit onderzoek van STEC (2007) blijkt dat de kwantitatieve vraag naar bedrijventerrein in Eindhoven tot 2030 

ongeveer 300 tot 350 hectare bedraagt. Wanneer dit wordt vergeleken met de potentieel uitgeefbare grond, 

geeft dit een tekort van 65 tot 115 hectare. Deze berekening is weergegeven in tabel 2.10. Als kanttekening 

moet worden gemaakt dat de inschattingen van de kwantitatieve vraag in economisch betere tijden zijn 

gemaakt. Ondanks dit gegeven lijkt krapte op de bedrijfsruimtemarkt richting het jaar 2030 aannemelijk te 

noemen.  

 
T abel 2.10 Oppervlakte bedrijventerreinen [Gemeente Eindhoven, 2011; BCI, 2009] 

    

Uitgeefbare oppervlakte 80 ha. 

Planlocaties oppervlakte + 155 ha. 

Potentieel uitgeefbaar oppervlak = 235 ha. 

    

Vraag oppervlakte tot 2030 300-350 ha. 

    

Tekort oppervlakte tot 2030 65-115 ha. 

  

Prognose werkgelegenheid 

De belangrijkste invloed op de vraag naar bedrijfsruimte op de lange termijn is de werkgelegenheid. In 

Eindhoven zijn circa 50.000 van de 144.000 werkzame personen werkzaam op bedrijven terreinen (BCI, 2009). 

Het belang van bedrijventerreinen, in termen van werkgelegenheid, ligt hiermee met 34 procent op 

vergelijkbare hoogte met het landelijke gemiddelde van 33 procent. De verwachting is echter wel dat dit 

percentage op nationaal niveau de komende decennia toe gaat nemen (Traa et al., 2007). Hierdoor mag 

worden aangenomen dat dit percentage ook in Eindhoven toe zal nemen. 

 

2.7.4 Voorraad Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

Om te bepalen of bedrijfspanden in aanmerking komen voor transformatie zullen allereerst de 

bedrijventerreinen van Eindhoven onder de loep worden genomen. De gemeente Eindhoven heeft een 

onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bedrijven terreinen. In totaal kent Eindhoven vijftien grootschalige 

bedrijventerreinen en 32 kleinschalige bedrijven terreinen. Een afbeelding van de locatie van deze bedrijven 

terreinen is te vinden in bijlage 4. De leegstand op de grotere bedrijventerreinen is te vinden in tabel 2.11.  
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Tabel 2.11 Leegstand op de Eindhovense bedrijventerreinen [Avontuur et al. 2011] 

Bedrijventerrein Oppervlak [m
2
] Leegstand [m

2
] Leegstand [%] 

Herzenbroeken 55.514 38.309 69 % 

Rapenland 55.597 15.999 29 % 

Achtse Barrier 130.738 20.378 16 % 

Esp 116.942 17.442 15 % 

Woenselse heide 71.349 9.069 13 % 

Kapelbeemd 228.518 27.874 12 % 

Airport Flight Forum 587.396 70.202 12 % 

Strijp T 184.949 19.622 11 % 

Park forum 33.793 3.423 10 % 

Vlokhoven / De Tempel 101.207 7.349 7 % 

Acht 620.582 37.809 6 % 

De Hurk 753.681 45.602 6 % 

De Kade 467.134 11.753 3 % 

Driehoeksbos 33.001 245 1 % 

High Tech Campus 281.924 0 0 % 

Totaal 3.722.325 325.076 8,7 % 

 

Grote bedrijventerreinen 

Over het algemeen hebben de grotere bedrijventerreinen in Eindhoven een acceptabel leegstandpercentage. 

Een aantal springen er echter uit met relatief hoge leegstandpercentages, dit zijn: Esp, Achtse Barrier, 

Rapenland en Herzenbroeken. Deze percentages liggen respectievelijk op 15, 16, 29 en 69 procent. Dit maakt 

ze interessant om te bekijken of ze geschikt zijn voor transformatie. De overige veertien grote 

bedrijventerreinen van Eindhoven zijn niet interessant voor transformatie, omdat het leegstandspercentage op 

deze bedrijven terreinen niet nijpend genoeg is. 

 

Herzenbroeken - Vanwege het zeer hoge leegstandspercentage, van 69 procent, op bedrijventerrein 

Herzenbroeken lijkt een complete gebiedstransformatie een interessantere optie dan aparte object 

transformaties. Dit terrein valt daarom af als interessante transformatiegebied met betrekking tot dit 

onderzoek. 

 

Rapenland - Opvallend binnen de huidige visie van de gemeente Eindhoven is het aanhouden van het 

bedrijventerrein Rapenland in de huidige vorm. Het bedrijventerrein lijkt echter geen toekomst te hebben in 

deze vorm. Dit bedrijventerrein heeft namelijk een leegstandpercentage van 29 procent en is daarmee het 

bedrijventerrein met de hoogste procentuele leegstand na Herzenbroeken. Het terrein is bovendien verouderd, 

de bereikbaarheid is niet optimaal, het heeft geen mogelijkheid tot uitbreiding en het beschikt niet over 

bedrijven met zware industrie. Een aantal zeer belangrijke redenen om in twijfel te trekken of het huidige 

beleid van de gemeente Eindhoven nog adequaat is voor dit terrein. Daarnaast werd in oktober 2011 een 

aanvraag van een huisarts afgewezen die zich in een leegstaand pand wilde vestigen. Dit toont aan dat er wel 

interesse is in de panden vanuit andere functies. 

 

Esp & Achtse Barrier - Voor de bedrijventerreinen Esp en Achtse Barrier geldt dat deze onder extra controle 

moeten worden gesteld. Bij toenemende structurele leegstand kunnen deze gebieden in de toekomst in 

aanmerking komen voor transformatie. Het is echter ook aannemelijk dat de leegstand sterk af neemt in 

economisch betere tijden. 

 

 



 

- 34 - 

 

Kleinschalige bedrijfslocaties 

De gemeente Eindhoven heeft ook 32 kleinschalige bedrijfslocaties aangewezen. De locaties van deze 

bedrijventerreinen zijn te vinden in bijlage 4. Deze zijn ingedeeld in drie categorieën, namelijk: 

- Kwaliteitslocaties voor de toekomst 

- Gemengde bedrijfszones: ‘de markt aan zet’ 

- Transformatielocaties 

 

Kwaliteitslocaties voor de toekomst - Bedrijventerreinen binnen deze categorie hebben een relatief lage 

leegstand en lijken dit ook te houden in te toekomst. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat transformatie 

geen meerwaarde biedt voor deze gebieden.  

 

Transformatielocaties - Omdat de bedrijfsgebouwen binnen deze categorie al zijn of worden getransformeerd, 

bevatten deze dus ook geen interessante objecten meer voor dit onderzoek.  

 

Gemengde bedrijfszones: ‘de markt aan zet’ - Bedrijventerreinen die onder deze categorie vallen lijken bij 

structurele leegstand ideale zones om objecten van te transformeren. De kleinschalige bedrijfslocaties hebben 

het voordeel dat ze geen bedrijven huisvesten in de hogere milieucategorieën. Ook zijn ze allen gelegen in of 

bij woongebieden, waardoor structurele leegstand extra hinderlijk is. Transformatie is daarom een geschikte 

mogelijkheid om de eventuele structurele leegstand terug te brengen.  

 

Tussenconclusie analyse Eindhovense bedrijfsruimtemarkt 

 

Vanwege de economisch mindere tijden lijkt de leegstand op de bedrijfsruimtemarkt, zowel op landelijk niveau 

als in de gemeente Eindhoven, op een relatief hoog niveau te liggen. De verwachting is echter dat deze 

leegstand bij een aantrekkende economie zal zakken tot het gewenste niveau. 

 

Op Eindhovens niveau lijkt er op de lange termijn zelfs een tekort te ontstaan aan bedrijvenlocaties. Dit wijst er 

op dat transformatie van bedrijfspanden niet de prioriteit moet krijgen op grotere schaal. Op lokaal niveau kan 

er echter een andere conclusie worden getrokken. Verschillende bedrijventerreinen nemen af in 

aantrekkelijkheid vanwege onder andere hun slechte bereikbaarheid en uitstraling. De gemeente Eindhoven 

heeft een aantal van deze locaties dan ook terecht als transformatielocaties aangeduid. Een bedrijventerrein is 

echter nog niet genoemd als geschikt zijnde voor transformatie, namelijk bedrijventerrein Rapenland. Dit 

terwijl uit de gegevens blijkt dat dit bedrijventerrein zeer geschikt is om panden van te transformeren. 

 

2.8 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn drie verschillende commerciële vastgoedmarkten geanalyseerd op hun 

transformatiepotentie. Van deze drie vastgoedmarkten springen zowel de kantorenmarkt als de 

winkelvastgoedmarkt er uit als zeer geschikte markten om panden uit te transformeren. Beide markten 

kampen nu al met relatief hoge leegstand en deze lijkt de komende jaren ook niet af te gaan nemen. De 

bedrijfsruimte markt is een minder geschikte kandidaat voor transformatie aangezien de leegstand in deze 

markt relatief laag is. Hieronder worden de drie markten nog eens apart besproken: 

 

Kantoren – Met een leegstandspercentage van ongeveer veertien procent is de kantorenmarkt de meest 

nijpende van de drie commerciële vastgoedmarkten. Bovendien lijken de trends en ontwikkelingen als resultaat 

te hebben dat de prognoses voor de komende jaren alleen nog maar negatiever worden. Ook op Eindhovens 

niveau zijn de voorspellingen niet positief. Met name kantoren in de grootteklasse 1.000 tot 2.500 vierkante 

meter lijk een probleem te vormen. Er mag dus worden geconcludeerd dat kantoren een vastgoedcategorie 

vormen waar grote veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dit moet voorkomen dat ze een groot 
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probleem gaan vormen voor gemeenten, eigenaren en omwonenden. Kortom, een zeer interessante 

transformatiekandidaat. 

 

Winkelvastgoed – De leegstand in Nederland en Eindhoven is inmiddels zo hoog opgelopen dat het nog maar 

de vraag is of deze met een economische opleving weer naar een acceptabel niveau zal gaan. Een duidelijke 

trend op het gebied van winkelvastgoed is schaalvergroting, waardoor voornamelijk kleinere winkels te 

kampen zullen krijgen met leegstand. Grotere winkels van boven de 500 vierkante meter blijven juist zeer 

geliefd, zeker wanneer deze zich op A-locaties bevinden. Transformatie van winkelpanden is dus een reële 

optie, waarbij de transformatieobjecten in de kleinere grootteklasse moeten worden gevonden.  

 

Bedrijfsruimte – Op nationaal niveau lijkt het leegstandpercentage op de bedrijfsruimtemarkt nog op een 

acceptabel niveau te liggen. In de gemeente Eindhoven ligt dit percentage hoger, namelijk op een kleine negen 

procent. Dit is niet een percentage om je direct zorgen over te maken in deze economisch mindere tijden. 

Echter op lokaal niveau blijken een aantal bedrijventerreinen in Eindhoven hoge tot zeer hoge 

leegstandpercentages te kennen. Op een aantal van deze terreinen lijkt transformatie panden van een goede 

oplossing te zijn om de kwaliteiten van deze locaties, en daarmee de hele gemeente, te verhogen. 
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Hoofdstuk 3: Analyse Nederlandse zorgsector 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getracht een duidelijk beeld te geven van de Nederlandse gezondheidszorg en 

bijbehorende zorgbehoefte. Hierbij wordt in de eerste paragrafen algemene informatie over de 

gezondheidszorg verstrekt en worden de eerste onderverdelingen in de zorg besproken. Vervolgens worden de 

actoren in de zorg beschreven. Om in te kunnen spelen op de trends is er ook een paragraaf aan 

toekomstperspectieven gewijd. Tot slot zal er een conclusie worden gegeven over de Nederlandse zorgsector 

en zorgbehoefte. De analyses in dit hoofdstuk zullen als basis dienen voor het volgende hoofdstuk waarin een 

keuze zal worden gemaakt naar welk type zorgvastgoed er getransformeerd gaat worden. 

3.2 De gezondheidszorg in cijfers 

De gezondheidszorg is met een bijdrage van dertien procent van het bruto nationaal product een belangrijke 

motor van de Nederlandse economie. Van de ruim 8,6 miljoen werkzame mensen in Nederland verdienen 1,2 

miljoen hun brood in de zorgsector en nog eens 420.000 (drie miljoen inclusief mantelzorgers) mensen zijn 

onbetaald werkzaam in de zorg. Deze laatste groep vergrijst echter sterk en onder jongeren neemt het 

vrijwilligerswerk niet naar verhouding toe (Boer & Croon, 2009). In 2025 wordt dan ook een tekort van 450.000 

mensen in de zorg verwacht, met name onder onbetaalde krachten (Rabobank, 2011a).  

Hoewel zorgvastgoed misschien niet onder maatschappelijk vastgoed geschaard moet worden, zijn het wel 

goede markten om te vergelijken. Het totale oppervlak maatschappelijk vastgoed in Nederland beslaat circa 

83,5 miljoen vierkante meter. Hierin is het zorgvastgoed opgenomen, wat op zijn beurt goed is voor 29,9 

miljoen vierkante meter. Ter vergelijking, onderwijs is de grootste gebruiker van maatschappelijk vastgoed met 

30 miljoen vierkante meter. Bovendien geeft de zorg het meest uit aan huisvesting van alle maatschappelijke 

sectoren, namelijk 5,9 miljard per jaar (De Moel et al., 2011).  

De invloed van de economische ontwikkelingen is ook in de gezondheidszorg duidelijk merkbaar geworden. De 

vraag naar zorg en de kosten ervan nemen toe, maar ook de druk op de budgetten wordt groter. Duidelijk is 

ook dat alle ontwikkelingen die vanuit de overheid worden voorgesteld twee doelen hebben; aan de ene kant 

het verhogen van de kwaliteit van de zorg en aan de andere kant het minimaliseren van de kosten voor de zorg.  

De gezondheidszorg is een zeer grote speler in Nederland. Deze sector is goed voor dertien procent van het 

bruto nationaal product. Miljoenen mensen in Nederland zijn dan ook werkzaam in de zorg.  

Vanwege de toenemende vraag naar zorg en de kosten hiervan wordt er vanuit de overheid getracht de 

kwaliteit te verhogen, terwijl de kosten in de zorg geminimaliseerd moeten worden. 

3.3 Verdelingen in de zorg 

In de zorg zijn een aantal verdelingen te maken, welke in deze paragraaf worden beschreven. Dit is nodig om, 

in het vervolg van dit onderzoek, de verschillende zorgtypen te kunnen plaatsen.  

3.3.1 Cure en care 

Een belangrijk onderscheid dat in de zorg wordt gemaakt is tussen de cure- en de caresector. Binnen de cure 

valt de gezondheidszorg die gericht is op onderzoek of behandeling om iemand te genezen. Ziekenhuizen en 

een groot deel van de eerstelijnszorg behoren dan ook tot de curesector. Gezondheidszorg die gericht is op 

langdurige verpleging, voorkomen van beperkingen en complicaties van ziekte en op ondersteuning bij de 

kwaliteit van leven, is care of de caresector. 
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3.3.2 Nuldelijns-, eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijns zorg 

In de huidige Nederlandse gezondheidszorg spreekt men van nuldelijns-, eerstelijns-, tweedelijns en derdelijns 

zorg. Zorgverleners in de nulde lijn, bijvoorbeeld consultatiebureaus en de GGD, bieden zorg aan nog voordat 

mensen gezondheidsproblemen hebben. In de eerste lijn werken beroepsbeoefenaren die breed zijn opgeleid 

(generalisten), in de tweede lijn beroepsbeoefenaren die expertise hebben op een deelterrein (specialisten). In 

de derde lijn bieden academische centra topklinische zorg.  

Voor nuldelijns- en eerstelijns zorg zal er over het algemeen geen verwijzing nodig zijn en zal er geen opname 

plaatsvinden (extramuraal). De tweedelijnszorg is specialistisch en wordt aangeboden in specialistische centra, 

waar mensen kunnen worden opgenomen (intramuraal). Tweedelijnsinstellingen zijn onder meer algemene- en 

categorale ziekenhuizen met verschillende medische specialismen, maar ook zelfstandige behandelcentra en 

privéklinieken behoren hiertoe. Slechts een beperkt aantal centra, voornamelijk academische ziekenhuizen, 

bieden topklinische zorg in de derde lijn. 

3.4 Actoren in de gezondheidszorg 

Binnen de gezondheidszorg zijn verschillende actoren actief. De vijf belangrijkste zullen in deze paragraaf 

besproken worden. Dit zijn de overheid, de patiënten, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de financiers. 

3.4.1 Overheid 

Nog altijd is de overheid een grote speler in het zorglandschap. Hoewel de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen 

lastig zijn te voorspellen, is het toch mogelijk een richting aan te geven die waarschijnlijk wordt gekozen. De 

belangrijkste richting is de toenemende deregulering die de afgelopen jaren is ingezet. Dit zal zeer 

waarschijnlijk een trend zijn die ook de komende jaren nog aanhoudt. Ook zal het afschaffen van de ex-post 

risicoverevening, volgens de huidige plannen, in 2015 zijn doorgevoerd. Andere voornemens van de overheid 

zijn de invoering van de prestatiebekostiging en het mogelijk maken dat privaat geld kan worden geïnvesteerd 

in de zorg. Deze veranderingen in het zorglandschap worden uitgebreid beschreven in paragraaf 3.5. 

De deregulering van de afgelopen jaren en de voorzichtige invoering van meer marktprikkels heeft als doel dat 

er concurrentie op de prijs en kwaliteit in de zorgmarkt ontstaat. De overheid zal meer loslaten en zich richten 

op het stellen van de normen en de toetsing ervan. De overheid zal een kwaliteitsinstituut oprichten met als 

doel om de kwaliteit van zorg inzichtelijker te maken voor burgers, professionals, zorgverzekeraars en 

inspectie. Instellingen krijgen dan de verantwoordelijkheid om een eigen koers uit te zetten en lopen daarbij 

ook meer bedrijfsrisico’s. Deze transitie gaat echter zeer geleidelijk (Rabobank, 2011a). 

3.4.2 Patiënten 

De hedendaagse patiënt wordt steeds mondiger. Zo kunnen zorgvragers naast een zorgverzekeraar ook hun 

eigen zorgaanbieder kiezen. De patiënt van de toekomst wordt een kritische consument, waarbij nabijheid en 

doorverwijzingen niet meer hun belangrijkste criteria zijn waarop een zorgaanbieder wordt gekozen. 

Zorgaanbieders en zorgproducten kunnen eenvoudig vergeleken worden en zorgconsumenten doen dat ook.  

3.4.3 Zorgaanbieders 

Zorginstellingen hebben steeds vaker een consumentgerichte houding, dit wordt onderstreept door het belang 

dat deze zorgstellingen hechten aan klanttevredenheid. De consument kan de resultaten van 

klanttevredenheidsonderzoeken inzien op internet. Zoals eerder gezegd, worden patiënten mondiger en zullen 

dus ook duidelijker hun voorkeur uitspreken voor zorginstellingen die de beste kwaliteit bieden. 

Zorgaanbieders zullen mee moeten gaan in deze trend. 
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Een andere trend is de toenemende marktwerking. Deze trend biedt verbeterde kansen voor (commerciële) 

partijen om toe te treden tot de gezondheidszorg. De toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers 

wordt lager en concurrentie tussen zorginstellingen neemt toe. Hierdoor komt er steeds meer risicodragend 

kapitaal in de sector. 

Een probleem waarmee zorgaanbieders in de toekomst zullen kampen is het gebrek aan werknemers. In 2025 

wordt een tekort van maar liefst 450.000 mensen in de zorgsector verwacht (Rabobank, 2011a). Dit tekort zal 

voornamelijk plaatsvinden bij de functies op MBO- en HBO niveau (Klein Beteler et al., 2009).  

3.4.4 Zorgverzekeraars 

Tot voor kort was de zorgverzekeraar met name de betaler van de rekeningen, met weinig invloed op de 

hoogte ervan, maar ook met weinig risico. De Zorgverzekeringswet uit 2006 bracht daarin verandering. 

Zorgverzekeraars dragen tegenwoordig zelf de risico’s die de eerstelijnszorg met zich meebrengt, en inmiddels 

ook in beperkte mate de risico’s van de ziekenhuiszorg. Verzekeraars worden hierdoor gestimuleerd om 

resultaatgerichte afspraken te maken met de zorgverleners.  

Zorgverzekeraars concurreren onderling bij de klantenwerving door de prijs van de premie en door betere 

service te verlenen, zoals wachtlijstbemiddeling, snelle betaling van rekeningen en goede bereikbaarheid. 

Verwacht wordt dat de toenemende sturende rol van de zorgverzekeraars zal leiden tot lagere zorgkosten. 

3.4.5 Financiers en investeerders 

De bank is niet langer de enige externe financier in de zorgsector. Het wordt namelijk voor private 

investeerders steeds eenvoudiger om in de zorg te investeren. De verwachting is dus dat er meer risicodragend 

kapitaal in de sector komt. Door de deregulering van de overheid krijgen investeerders bovendien een breder 

spectrum om te financieren (Rabobank, 2011a). 

De Nederlandse gezondheidszorg kent vijf belangrijke actoren, namelijk de overheid, patiënten, 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de financiers en de investeerders. Vanwege de toenemende deregulering 

gaat de macht verschuiven van de overheid naar de overige vier actoren. Met name de zorgverzekeraars 

krijgen hierbij een meer sturende rol, maar ook de patiënten worden steeds mondiger.  

3.5 Toekomstperspectieven 

Het landschap van de gezondheidszorg ziet er in de komende jaren wezenlijk anders uit dan nu. De noodzaak 

van verandering komt voort uit het gegeven dat de zorgvraag de komende jaren fors toeneemt, terwijl de 

beschikbare financiële ruimte om die zorgvraag op de vangen beperkt is en blijft. Daar komt bij dat de 

zorgvraag verandert. Er komende steeds meer chronisch zieken, die bovendien vaak meerdere aandoeningen 

tegelijkertijd hebben. In deze paragraaf volgt een overzicht van de toekomstperspectieven in de zorgsector. 

3.5.1 Verandering van het zorglandschap 

Het zorglandschap zal in de toekomst anders georganiseerd zijn. Dit is nodig om te kunnen beantwoorden aan 

de veranderende zorgvraag. Het ordeningsprincipe zal zijn: ‘zorg dichtbij als het kan en ver weg als het moet’ 

(RVZ, 2011). De zorg zal zich organiseren in netwerken van kennis en kunde, die een regionale oriëntatie 

hebben. Dit brengt een herordening van het huidige zorglandschap met zich mee: deconcentratie van relatief 

eenvoudige en veel voorkomende gezondheidszorg en concentratie van de complexere en acute zorg. 

Concreet betekent dit dat de solo praktijk uit het landschap zal verdwijnen en verschillende zorgdisciplines 

gekoppeld zullen worden in gezondheidscentra. Hierdoor kunnen kennis en kunde ten volste worden benut. 
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Bijkomend voordeel is het kostendrukkend vermogen van deze centra, doordat bijvoorbeeld overhead kosten 

over meerdere zorgverleners kan worden verdeeld.  

Voor de tweedelijnszorg staat er ook een grote verandering voor de deur. Deze zelfstandige behandelcentra, 

privé-, thema- of focusklinieken zullen zich gaan specialiseren in bepaalde typen behandelingen. Hierdoor zal 

schaalvergroting ontstaan, waarbij kostenbesparing kan optreden. Met andere woorden: de concentratie van 

de zorg. Deze zorg zal voornamelijk uit de handen worden genomen van topklinische ziekenhuizen. De 

bijzondere medische, hoogcomplexe, zeer kapitaalintensieve functies en de opleidingstaken blijven wel tot het 

takenpakket van deze ziekenhuizen behoren. 

Een ander streven van het RVZ om de kosten te drukken is uitbreiden van het takenpakket van de 

eerstelijnszorg. Behandelingen die voorheen door, de duurdere, tweedelijnszorg werden uitgevoerd moeten nu 

tegen lagere prijzen in gezondheidscentra worden uitgevoerd. Dit wordt de decentralisatie van de zorg 

genoemd. 

3.5.2 Veranderingen in de gezondheidszorg op financieel gebied 

Zoals eerder beschreven is de verwachting dat de zorgkosten de komende jaren blijven stijgen vanwege de 

toenemende zorgvraag. Het is aan de overheid en de zorginstellingen de taak om deze kosten zo veel mogelijk 

in de hand te houden. De drie belangrijkste veranderingen op het financiële gebied zijn de overgang naar 

prestatiebekostiging, het verdwijnen van de ex-post verevening en het mogelijk maken van winstuitkeringen, 

waardoor privaat geld aangetrokken kan worden. 

Invoering van integrale prestatiebekostiging 

In het model van prestatiebekostiging krijgt een zorginstelling één bedrag voor alle zorg die zij leveren aan een 

patiënt met een bepaalde aandoening. Over de prijs kunnen verzekeraar en zorginstelling onderhandelen. De 

prestatiebekostiging is een vereenvoudiging en verbetering van de huidige diagnose behandel combinaties 

(DBC’s). De integrale prestatiebekostiging voorkomt onnodige zorg, doordat het zorginstellingen prikkelt om de 

zorg om de patiënten beter te organiseren. Zo kreeg een ziekenhuis in het oude model bijvoorbeeld een 

vergoeding voor het aantal ligdagen van een patiënt. Hierdoor kon het lonen om iemand langer op te nemen. 

Het overgangsmodel geldt voor 2012 en 2013, er wordt dus uitgegaan van een periode van ongeveer twee jaar. 

Zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen vanaf 2012 over de prijs van zevetig procent van de behandelingen 

onderhandelen en in de toekomst zal dit percentage verder toenemen (RVZ, 2011). De zorgverzekeraar zal de 

beste zorgverlener kiezen tegen een scherpe prijs. Daarmee zorgt de verzekeraar ervoor dat patiënten zich 

graag bij hem willen verzekeren. Aan de andere kant zal een zorgverlener op zijn beurt zo min mogelijk 

overbodige kosten maken om voor een lage prijs te kunnen werken, terwijl ze ook de reputatie hoog moeten 

houden op het gebied van kwaliteit. 

Afschaffing van de ex-post verevening 

De ex-ante en ex-post risicovereveningen hebben als doel een gelijk speelveld te creëren tussen 

zorgverzekeraars. Het biedt verzekeraars compensatie wanneer deze bijvoorbeeld verhoudingsgewijs veel 

chronische patiënten aantrekken. Deze duurdere patiënten mogen ze niet weigeren vanwege de 

acceptatieplicht. Ook mogen ze geen hogere premie vragen vanwege het verbod op premiedifferentiatie. Op 

basis van parameters (onder meer leeftijd, geslacht, woonplaats, inkomen, medicijngebruik) krijgen zij vooraf 

(ex-ante) compensatie. Naderhand (ex-post) vindt er een afrekening plaats op basis van de werkelijk 

gerealiseerde kosten. Omdat de ex-ante verevening in de afgelopen twee decennia steeds correcter is 

geworden, is de ex-post verevening steeds kleiner geworden. Waar zorgverzekeraars in 1992 nog voor 100 

procent werden gecompenseerd voor te hoog uitgevallen kosten, is dit percentage inmiddels gedaald tot onder 

de 25 procent. Doordat de ex-post verevening in de periode 2012 tot 2015 compleet zal komen te vervallen, zal 

het risico volledig op de schouders van de zorgverzekeraar komen te liggen. Hierdoor zullen zorgverzekeraars 
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een grotere rol op zich willen nemen in het zorglandschap. Een ander gevolg hiervan is dat verzekeraars 

worden geprikkeld doelmatiger in te kopen.  

Investeren met privaat geld 

Minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het 

aantrekkelijker maken om privaat geld te investeren in de zorgsector. Voor de gezondheidszorg is het nu lastig 

om privaat kapitaal in de vorm van risicodragend (eigen) vermogen aan te trekken. Door de nieuwe plannen 

worden deze zorgverleners minder afhankelijk van banken.  

Voor medisch-specialistische zorg geldt bovendien een verbod op investeren met een winstoogmerk en 

daarmee feitelijk ook op winstuitkering. Het voornemen is om in 2013 winstuitkering in de zorg toe te staan 

(rijksoverheid.nl, 2011). Aangezien verschaffers van privaat kapitaal belang hebben bij een doelmatige 

bedrijfsvoering is de verwachting dat op dit gebied grote stappen worden gemaakt. Ook kunnen noodzakelijke 

zorginnovaties sneller van de grond komen.  

3.5.3 Vergrijzing 

Begin 2011 waren er ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. De prognoses laten zien dat dit 

aantal in de komende 30 jaar met bijna 80 procent zal toenemen tot ruim 4,6 miljoen personen. Hierdoor stijgt 

het percentage 65-plussers van ongeveer 15 procent naar ruim een kwart van de totale bevolking in Nederland 

(CBS, 2010). 

Grijze druk 

Naast het feit dat de bevolking aan het vergrijzen is, is het ook interessant om te bekijken in hoeverre de 

beroepsbevolking de vergrijzing kan opvangen. De grijze druk, ofwel het aantal 65-plussers gepercenteerd op 

de potentiële beroepsbevolking, geeft hier een duidelijk beeld van.  

De grijze druk in Eindhoven is relatief hoog te noemen, wanneer deze wordt vergeleken met overige grote 

steden in Nederland, zoals in figuur 3.1 is weergegeven. Eindhoven heeft jaren lang rond een grijze druk van 24 

procent gelegen en neigt nu naar de 25 procent te gaan. Een relatief lage stijging ten opzichte van de landelijke 

druk. Deze is namelijk van 21,7 procent in 1998 naar boven de 25 procent geklommen in 2010. Opvallend zijn 

ook de sterke dalingen van de grijze druk in de grotere steden Amsterdam en Utrecht, terwijl de grijze druk in 

Eindhoven min of meer gelijk blijft. 

In de komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen tot een piek van ongeveer 49 procent in 2039. In 

Eindhoven groeit de grijze druk relatief minder hard. Zo zal de grijze druk in Eindhoven in 2025 rond de 30 

procent liggen in Eindhoven, terwijl de grijze druk in Nederland dan al is gestegen tot 37 procent. 
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Figuur 3.1 Grijze druk [CBS, 2010] 

Multimorbiditeit 

Nederland vergrijst in een hoog tempo en de gezonde levensverwachting neemt bovendien minder sterk toe 

dan de totale levensverwachting. Van de jaren dat mensen langer leven wordt een aanzienlijk deel niet in 

goede gezondheid doorgebracht. De zorgvraag verandert en neemt dus toe naarmate mensen ouder worden. 

 

De meest indrukwekkende groeimarkt in de zorg is dan ook die van de chronisch zieken. Mensen worden 

tegenwoordig niet alleen ouder, maar bovendien gaat dit gepaard met meer chronische aandoeningen en ook 

meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multimobiditeit). De toename van het aantal ziekten is naast het gevolg 

van betere overleving ook een gevolg van vroegere en betere opsporing van ziekten. Deze chronisch zieken 

bieden grote kansen voor de eerstelijnszorg en kleinere ziekenhuizen (RVZ, 2011; Skipr, 2011). Het gaat hier 

namelijk om een patiëntengroep die intensieve zorg nodig heeft. Zorg die voor de basis in de eerste lijn wordt 

verleend, maar waarvoor de patiënt ook regelmatig naar het ziekenhuis moet. Deze zorg moet goed bereikbaar 

zijn voor de patiënt. Niet alleen omdat een oude en slecht ter been zijnde patiënt niet zo eenvoudig ver kan 

reizen, maar ook omdat zijn ziekte met zich meebrengt dat hij regelmatig van de zorg gebruik moet maken. 

 

3.5.4 Zelfmanagement 

Een relatief oude, maar toch hedendaagse, blik op de toekomst van de zorg wordt beschreven in ‘Changing 

health care’ door Jennings et al. (1997). Hierin wordt de overgang van de ‘industrial age medicine’ naar de 

‘information age health care’ beschreven. Waarbij opvallend genoeg het toekomstige beeld zeer vergelijkbaar 

kan worden genoemd met huidige toekomstvisie van het RIVM (2010). De studie beschrijft een verouderd zorg 

systeem (industrial age medicine) waarbij de invloed van de patiënt en dan met name de zelfzorg wordt 

ontmoedigd. Daarentegen wordt professionele zorg juist aangemoedigd, ongeacht de kosten.  

De toekomstvisie (information age health care) van Jennings et al. laat echter een heel ander beeld zien. Hierbij 

wordt de nadruk juist gelegd op de zelfzorg, met ondersteuning vanuit de professionele zorg. Deze 

ondersteuning zal voornamelijk digitaal gebeuren, welke zorgkosten kan beperken. De toekomstvisie van het 

RIVM (2010) geeft een beeld dat nauw aansluit bij de oplossingen van Jennings et al.  
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3.5.5 Technologische ontwikkelingen 

Op het gebied van technologische ontwikkelingen valt er in de komende jaren veel te verwachten. Zoals eerder 

besproken is de trend om de zorg, waar mogelijk, te verleggen van de zorgverlener naar zelfmanagement. 

Technologische ontwikkelingen zullen hierbij een belangrijk onderdeel zijn en dan met name de invloed van E-

Health en Domotica. 

E-Health 

E-Health is een technologische ontwikkeling die veel kan betekenen op het gebied van zelfmanagement en dan 

voornamelijk gericht op de chronisch zieken. Het gaat hierbij om het thuis monitoren van de 

gezondheidstoestand, maar ook het delen van informatie en gegevens met verschillende zorgverleners en 

andere patiënten. Door thuismonitoren en actief bezig te zijn met zijn of haar gezondheidstoestand hoeft de 

patiënt minder vaak in het ziekenhuis te worden opgenomen en kunnen ernstige complicaties worden 

voorkomen of uitgesteld. Patiënten zijn door E-Health in staat om meer invloed te hebben op het zorgproces. 

Ook zijn patiënten en zorgverleners beter geïnformeerd, waardoor de behandeling beter op de patiënt kan 

worden toegesneden. In bijlage 5 zijn verschillende toepassingen van E-health weergegeven.  

Domotica 

Domotica wordt samen met E-health gezien als het belangrijkste hulpmiddel ten behoeve van de 

zelfredzaamheid van zorg behoevende personen. Het woord domotica is een samentrekking van het Latijnse 

woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van informatica, telematica en robotica. Een definitie van 

domotica luidt als volgt: “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van 

wonen en leven” (smarthomes.nl, 2012). Dankzij domotica kunnen mensen langer in hun eigen woning blijven 

wonen. 

3.6 Conclusie 

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen in het zorglandschap. De reorganisatie is het 

resultaat van de eis van de overheid om de sterk stijgende zorgquote te beperken. De stijgende zorgquote is 

een resultante van de toenemende zorgvraag, die op zijn beurt weer een gevolg is van de vergrijzing in 

Nederland.  

Een grote verandering in het zorglandschap is de deregulering van de overheid en de hieraan parallel lopende 

toenemende marktwerking. De afschaffing van de ex-post verevening, de invoering van integrale 

prestatiebekostiging en het toelaten van private investeerders in de zorg zijn de belangrijkste resultanten van 

dit beleid. 

Grote groei lijkt voornamelijk te zitten in de disciplines die zorg kunnen overnemen van de dure ziekenhuis 

zorg, oftewel decentralisatie van de zorg. Het resultaat hiervan is een opschaling van de eerstelijnszorg. Ook 

zorginstellingen die zich kunnen richten op één of enkele behandelingen kunnen relatief veel goedkoper zorg 

aanbieden dan de ziekenhuiszorg. Aan de andere kant vindt er ook centralisatie van de zorg plaats. 

Centralisatie van de zorg vindt plaats bij de hoog complexe behandelingen die slechts in laag volume worden 

uitgevoerd. Deze behandelingen worden verdeeld onder de topklinische ziekenhuizen. 
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Hoofdstuk 4: Analyse Nederlandse zorgaanbieders 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zorgaanbieders en zorg vastgoedconcepten besproken. Hierbij wordt 

op zoek gegaan naar aanbieders waarvan verwacht mag worden dat ze in de komende jaren zich zullen gaan 

vestigen in Eindhoven. Deze zorgaanbieders moeten dus groeiende in aantal zijn en er moet nog ruimte voor 

zijn in de Eindhovense zorgmarkt. In het achterhoofd wordt gehouden dat de toekomstige zorgaanbieder zijn 

intrek moet gaan nemen in getransformeerd commercieel vastgoed 

4.2 Instellingen voor medisch-specialistische zorg 

In Nederland worden er drie typen ziekenhuizen onderscheiden, namelijk algemene ziekenhuizen, categorale 

instellingen en universitair medische centra. De officiële overkoepelende aanduiding van deze ziekenhuizen is 

'instellingen voor medisch-specialistische zorg'.  

In Nederland zijn er in totaal 85 algemene ziekenhuizen, 98 categorale instellingen en acht universitaire centra. 

Hiermee kent Nederland een zeer grote dichtheid aan ziekenhuizen. De gemiddelde reistijd van een 

Nederlandse inwoner tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis is slechts veertien minuten en maar liefst 99 procent 

van de bevolking woont binnen een half uur reistijd van een ziekenhuis.  

De gemeente Eindhoven beschikt op dit moment over twee algemene ziekenhuizen, namelijk het Catharina 

Ziekenhuis (696 bedden) en het Maxima Medisch Centrum (365 bedden). In de nabije omgeving van Eindhoven 

zijn nog twee algemene ziekenhuizen te vinden, namelijk het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop en het Maxima 

Medisch Centrum in Veldhoven.  

In tabel 4.1 is duidelijk te zien dat het aantal bedden in ziekenhuizen per inwoner in Eindhoven en op regionaal 

niveau ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt. Wanneer wordt vergeleken met andere Nederlandse 

steden is te zien dat het aantal bedden per inwoner op een vergelijkbaar niveau ligt. Er mag dus aangenomen 

worden dat de beddencapaciteit in Eindhoven voldoet en er dus geen extra ziekenhuis nodig is.  

Tabel 4.1 Verhouding bedden tot inwoners [www.nvz-ziekenhuizen.nl; www.zorgkaartnederland.nl; www.cbs.nl] 

  Aantal bedden Aantal inwoners Bedden/ 1.000 inw. 

Eindhoven 1.061 215.590 4,9 

Amsterdam 3.654 783.364 4,7 

Utrecht 2.174 641.235 3,4 

Tilburg 1.103 185.895 5,9 

Regio Eindhoven 1.955 411.826 4,7 

Nederland 46.515 16.735.711 2,8 

  

Elk van de circa 100 ziekenhuizen in Nederland biedt vrijwel alle typen zorg aan (Kuenen et al., 2010). Dit geldt 

ook voor de twee Eindhovense ziekenhuizen. Dit samen met de hoge concentratie aan ziekenhuizen in 

Nederland zorgt er voor dat het gemiddelde volume per type behandeling per ziekenhuis relatief laag is. Een 

laag volume zal uiteindelijk leiden tot suboptimale kwaliteit en inefficiëntie. De RVZ pleit dan ook voor het 

centraliseren van hoog complexe/laag volume zorg, zoals werd beschreven in paragraaf 3.5. Welke concrete 

effecten dit zal hebben voor de Eindhovense ziekenhuizen is vooralsnog onduidelijk. 
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Het bijzondere van een ziekenhuis is dat de bouwtechnische eisen het gehele scala van laagcomplex tot 

hoogcomplex beslaat. Het realiseren van een gebouw waarin vele complexe medische functies worden 

ondergebracht, houdt in dat vrijwel het gehele gebouw perfect op maat moet worden gemaakt om alle 

functies te kunnen huisvesten. Een hedendaags ziekenhuis zal dus bijna altijd voortkomen uit een 

nieuwbouwproject.  

Bij het realiseren van ziekenhuizen is het wenselijk een nieuwbouwproject te starten. Bij transformatie is het 

bijna onmogelijk aan de complexe eisen te voldoen, die er aan een hedendaags ziekenhuis worden gesteld. Dit 

samen met het feit dat Eindhoven over voldoende ziekenhuizen beschikt, wordt er besloten dat het 

transformeren van commercieel vastgoed naar ziekenhuizen niet binnen dit onderzoek zal vallen. 

4.3 Klinieken 

Klinieken kunnen worden onderscheiden in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privé klinieken en zijn 

vergelijkbare zorgverleners in de cure sector. De verschillen tussen deze twee typen klinieken zijn relatief klein 

te noemen. Daarom is besloten deze twee zorgtypen tegelijkertijd te behandelen. Het verschil zit voornamelijk 

in het feit dat ZBC’s alleen verzekerde zorg aanbieden en dat een privé kliniek een winstoogmerk heeft. Een 

ander verschil is dat een ZBC een samenwerkingsverband is tussen twee of meer medisch specialisten, waar dit 

in een privé kliniek niet aanwezig hoeft te zijn. Hier kunnen ook alleen basisartsen of andere typen 

zorgverleners werken. De verschillen en overeenkomsten zijn te vinden in tabel 4.2. Zowel ZBC’s als privé 

klinieken richten zich met name op de laag en middel complexe ingrepen met een hoog volume.  

Tabel 4.2 Verschil tussen ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum en privé kliniek [Bron: Fluent Zorgadvies, 2011; 

rijksoverheid.nl, 2011 (aangepast) ] 

Kenmerk Ziekenhuis Zelfstandig behandelcentrum Privé kliniek 

Verscheidenheid zorg Hoog Laag Laag 

Spoedeisende zorg Ja Nee Nee 

Opnamemogelijkheid Ja Nee Ja/Nee 

Verzekerde zorg Ja Ja Ja/Nee 

Onverzekerde zorg Ja/Nee Nee Ja 

Flexibiliteit bedrijfsvoering Laag Hoog Hoog 

Winstoogmerk Nee Nee Ja 

Medisch specialisten verplicht Ja Ja Nee 

 

Zoals eerder vermeld zijn er de afgelopen jaren in de Nederlandse zorgsector twee belangrijke ontwikkelingen 

in gang gezet, namelijk de liberalisering van de zorgmarkt en de toenemende transparantie ten aanzien van de 

kwaliteit van zorgaanbieders. Deze ontwikkelingen hebben een enorme groei in het aantal klinieken in gang 

gezet en de verwachting is dat deze groei de komende jaren nog zal aanhouden (Dantuma et al., 2010). Zo 

behandelden ZBC’s in 2010 nog geen 700.000 mensen met een omzet van ongeveer 202 miljoen euro. In 2012 

zal het aantal behandelde personen waarschijnlijk boven de miljoen uitkomen en de omzet de 315 miljoen 

euro passeren, zo blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Boer & Croon (2012). De privé klinieken die 

onverzekerde zorg aanbieden zijn niet meegenomen in de resultaten. Naast de omzet groei is er ook een 

toename in het aantal klinieken te ontdekken, deze is weergegeven in figuur 4.1.  

In 2005 waren er slechts 70 klinieken in Nederland, terwijl dit aantal eind 2011 al op 236 uit was gekomen 

(Boer & Croon, 2012). Wanneer verder in de toekomst wordt gekeken berekende Piersma (2009) dat ZBC’s in 

2015 een aandeel van vijftien procent hebben in de ziekenhuismarkt, terwijl dit in 2010 slechts 0,9 procent 

was. Er mag worden aangenomen dat deze omzetgroei ook een positieve invloed heeft op de toename van het 

aantal vierkante meters dat nodig is om deze klinieken onder te brengen. 



 

 

Figuur 4.1 Groei aantal zelfstandige behandelcentra

Hoewel klinieken een bovenregionale functie hebben i

Eindhoven relatief weinig klinieken te vinden zijn, namelijk veertien. In tabel 4.3 zijn de aantallen klinieken in 

verschillende regio’s van Nederland beschreven. Er is voor regio’s gekozen in plaats van

bovenregionale functie betreft. Hierin is duidelijk te zien dat regio Eindhoven relatief weinig klinieken in 

vergelijking met andere stedelijke gebieden in Nederland. De exacte reden hiervoor is lastig te achterhalen. Een 

uitleg hiervan kan de relatief hoge ziekenhuiscapaciteit in deze omgeving zijn, evenals een gebrek aan 

verhuurbare operatiekamers. Het zelf realiseren van operatiekamers is namelijk een zeer grote investering voor 

beginnende klinieken. Het huren van een operatie kame

Tabel 4.3 Aantal klinieken in stedelijke gebieden [Bron: RVZ
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Zoals eerder beschreven zijn patiënten mondiger geworden, zo kunnen ze tegenwoordig zelf kiezen waar ze 

een behandeling ondergaan. Bovendien hebben de zorgverzekeraars sinds de liberalisering een nadrukkelijkere 

regierol gekregen. Van verzekeraars wordt ve

verwijzen die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden 

tot de keuze voor een kliniek boven een ziekenhuis. 

kwaliteit in ZBC’s over het algemeen goed is en liet zien dat patiënten zeer tevreden zijn

beoordeelden de ZBC’s met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5/10 tegenover een 7,3/10 bij ziekenhuizen 

2009). Bovendien liggen de kosten van de een behandeling in een ZBC gemiddeld 22 procent lager dan in een 

ziekenhuis (NZa, 2007).  

Alles wijst er op dat de markt voor klinieken groeiende is. Bovendien is het meerdere malen bewezen dat 

transformatie van commercieel vastgoed naar een kliniek geslaagd kan worden uitgevoerd. Ook in de 

Eindhovense markt lijkt er nog voldoende ruimte te zitten voor potentiële toetreders. Vanwege deze redenen 

zullen klinieken wel worden meegenomen in dit onderzoek.
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zelfstandige behandelcentra en privé klinieken [Bron: RVZ, 2011] 

Hoewel klinieken een bovenregionale functie hebben is het toch opvallend te noemen dat er in de omgeving 

Eindhoven relatief weinig klinieken te vinden zijn, namelijk veertien. In tabel 4.3 zijn de aantallen klinieken in 

verschillende regio’s van Nederland beschreven. Er is voor regio’s gekozen in plaats van 

bovenregionale functie betreft. Hierin is duidelijk te zien dat regio Eindhoven relatief weinig klinieken in 

vergelijking met andere stedelijke gebieden in Nederland. De exacte reden hiervoor is lastig te achterhalen. Een 

van kan de relatief hoge ziekenhuiscapaciteit in deze omgeving zijn, evenals een gebrek aan 

verhuurbare operatiekamers. Het zelf realiseren van operatiekamers is namelijk een zeer grote investering voor 

beginnende klinieken. Het huren van een operatie kamer heeft daarom de voorkeur.  

Aantal klinieken in stedelijke gebieden [Bron: RVZ, 2011]  

Totaal klinieken Aantal ZBC’s Aantal privé klinieken

49 29 

43 33 

37 25 

31 28 

19 17 

14 9 

14 5 

Zoals eerder beschreven zijn patiënten mondiger geworden, zo kunnen ze tegenwoordig zelf kiezen waar ze 

een behandeling ondergaan. Bovendien hebben de zorgverzekeraars sinds de liberalisering een nadrukkelijkere 

Van verzekeraars wordt verwacht dat ze patiëntstromen naar de zieken

kwaliteitverhouding bieden (Kuenen et al., 2010). In veel gevallen heeft dit geleid 

tot de keuze voor een kliniek boven een ziekenhuis. Onderzoek, uitgevoerd door de IGZ (2009), stelde dat de 

kwaliteit in ZBC’s over het algemeen goed is en liet zien dat patiënten zeer tevreden zijn

beoordeelden de ZBC’s met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5/10 tegenover een 7,3/10 bij ziekenhuizen 

. Bovendien liggen de kosten van de een behandeling in een ZBC gemiddeld 22 procent lager dan in een 

Alles wijst er op dat de markt voor klinieken groeiende is. Bovendien is het meerdere malen bewezen dat 

eel vastgoed naar een kliniek geslaagd kan worden uitgevoerd. Ook in de 

Eindhovense markt lijkt er nog voldoende ruimte te zitten voor potentiële toetreders. Vanwege deze redenen 

zullen klinieken wel worden meegenomen in dit onderzoek. 
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4.4 Gezondheidscentra 

Het gezondheidscentrum is een sterk opkomend begrip binnen de zorgsector. Het betreft een voorziening voor 

geïntegreerde eerstelijnszorg waarin minimaal drie verschillende, voornamelijk, eerstelijnsdisciplines 

gezamenlijk zijn gehuisvest (RIVM, 2009). De kerndiscipline binnen een gezondheidscentrum zal in bijna alle 

gevallen de huisarts zijn, waarbij een samenwerking wordt aangegaan met overige zorginstellingen zoals een 

apotheek, fysiotherapeut of verloskundige.  

Vanuit de overheid is bepaald dat de eerstelijnszorg een substantiële opschaling moet maken. Een uitrol van 

gezondheidscentra over het land zal hier onderdeel van zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat verleende 

zorg in gezondheidscentra goedkoper is dan in de ziekenhuiszorg. De ordening van zorgprocessen in een 

generalistische eerste lijn en een daar van gescheiden specialistische tweede lijn past niet bij de zorgvraag van 

de toekomst. Vestiging van medisch-specialistische zorg, vooral in de vorm van verpleegkundigen, in de 

gezondheidscentra zal in de toekomst te verwachten zijn. De integratie van poliklinische zorg, dagbehandeling 

en een beperkt aantal bedden (als voorziening tussen ziekenhuis en huis) in deze centra zal het aanbod en de 

kwaliteit van de zorg moeten gaan verhogen. De coördinerende rol van de gezondheidscentra in de gehele 

zorgketen wordt hiermee bevestigd.  

Mede door de nieuwe opzet van het zorglandschap is de verwachting dat het aantal gezondheidscentra in de 

toekomst verder gaat toenemen. Bij de gemeente Eindhoven komen dan ook regelmatig nieuwe aanvragen 

hiervoor binnen. Er is dus gekozen om gezondheidscentra verder mee te nemen in dit onderzoek.  

Voor de belangrijkste eerstelijnsdisciplines, die zich in een gezondheidscentrum kunnen vestigen, zijn er door 

het RIVM richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn terug te vinden in tabel 4.4. Wanneer de normaantallen 

worden vergeleken met de aanwezige aantallen in Eindhoven valt het op dat deze redelijk overeen komen. 

Alleen op het gebied van fysiotherapeuten en oefentherapeuten lijkt Eindhoven een te kort te hebben. Het 

aantal apothekers in Eindhoven is weer aan de ruime kant, maar dit wordt weer gecompenseerd door het 

aantal apotheken. Per discipline wordt op deze cijfers nog dieper ingegaan in de volgende paragrafen.  

Tabel 4.4 Richtlijnen zorgverleners en zorginstellingen [RIVM, 2012; Gemeente Eindhoven, 2011] 

Zorgverleners/ instellingen 

 

Richtlijn RIVM Richtaantal Huidig aantal Verzorgings- 

(per 1.000 inw.) in Eindhoven In Eindhoven gebied ( r ) 

Huisartsen 0,61 132 128 3 km 

Apothekers 0,16 34 47 4,5 km 

Apotheken 0,11 24 28 4,5 km 

Tandheelkundigen 0,48 103 115 3 km 

Verloskundigen 0,13 28 28 3 km 

Fysiotherapeuten 0,82 177 161 3 km 

Oefentherapeuten Cesar 0,06 13 11 3 km 

Oefentherapeuten Mensendieck 0,06 13 5 3 km 

 

4.4.1 Huisartsen 

Zoals eerder beschreven is de huisarts de spin in het web van de gezondheidscentra. De huisartsenzorg is 

namelijk het eerste aanspreekpunt van patiënten bij hun primaire gezondheidsvragen. Huisartsen bieden een 

breed pakket aan diagnostische, therapeutisch en preventieve medische zorg en kunnen waar nodig de patiënt 

doorverwijzen naar een andere zorgverlener binnen of buiten het gezondheidscentrum. 
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De gemeente Eindhoven beschikt over 128 huisartsen welke zijn verdeeld over 74 huisartsenpraktijken 

(gegevens gemeente Eindhoven, peildatum: december 2011). Wanneer naar de RIVM richtlijn wordt gekeken in 

tabel 4.4, valt het op dat Eindhoven bijna voldoet aan de richtlijn voor het aantal huisartsen. Met het oog op de 

toenemende zorgvraag, kan op de lange termijn wel gericht worden op het binnenhalen van huisartsen van 

buiten de gemeente. 

In Eindhoven zijn op dit moment 49 solopraktijken, 4 duopraktijken en 21 groepspraktijken actief die op het 

oog goed verspreid over de stad liggen. Een nadere blik op het aantal inwoners per huisarts per postcode 

wordt gegeven in figuur 4.2. Hierbij valt op dat een aantal postcodes ruim boven de RIVM richtlijn van 1.640 

inwoners per huis liggen. In deze postcodegebieden wonen in de meeste gevallen echter relatief weinig 

mensen. Bovendien heeft een huisarts een verzorgingsgebied met een straal van ongeveer drie kilometer 

(Zorgatlas, 2011), waardoor alsnog geconcludeerd mag worden dat de spreiding over Eindhoven voldoende is. 

 

Figuur 4.2 Verhouding aantal inwoners per arts in Eindhoven [zorgatlas.nl, 2012] 

Huisartsen laten een duidelijke trend zien in het bundelen van hun krachten in een groepspraktijk. Zo werkten 

er in 2000 slechts 29 procent van de huisartsen in een groepspraktijk. In 2010 was dit percentage al gestegen 

tot 58 procent. In aantallen komt dit neer op 2.191 solopraktijken in 2005 tegen 1.615 solopraktijken in 2010. 

Het aantal duo- en groepspraktijken nam juist toe van 2.346 tot 2.473 (Velthuijsen, 2010). Voor de gemeente 

Eindhoven geldt dat 62 procent van de huisartsen in een groepspraktijk werkt, een vergelijkbaar percentage 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  

Dat de solopraktijk geen toekomst lijkt te hebben, wordt onderstreept door de huidige studenten die huisarts 

willen worden. Hiervan gaf maar liefst 98 procent aan niet in een solopraktijk te willen werken (RIVM, 2010). 

Hierdoor zal de vraag naar groepspraktijken in de toekomst alleen maar meer toenemen.  



 

- 48 - 

 

De verwachting is dat de nieuwe aanwas van huisartsen ongeveer gelijk stijgt met de vraag naar huisartsen, 

namelijk ongeveer 2,5 procent per jaar. De beroepsgroep vergrijst echter wel, waardoor er een toenemende 

uitstroom kan worden verwacht. Op termijn kan dit tot tekorten leiden. 

Het aantal huisartsen in Eindhoven voldoet bijna aan de norm. Hierdoor zullen nieuwe gezondheidscentra 

voornamelijk gevuld moeten worden met al in Eindhoven gevestigde huisartsen. Hier ligt een grote kans, er zijn 

in Eindhoven namelijk voldoende solo- en duopraktijken om dit te realiseren. Deze huisartsen zijn namelijk 

steeds vaker geneigd zich te vestigen in een gezondheidscentrum. 

4.4.2 Apotheken 

Apotheken hebben als hoofdtaak het doelmatig verstrekken van geneesmiddelen. Tevens is het hun taak om 

de patiënten te begeleiden en te adviseren op het gebied van medicatieveiligheid, medicatietrouw en 

medicatieoverdracht. Begin 2011 telde Nederland 1.980 apotheekvestigingen, waarin 2.858 apothekers 

werkten. Hoewel het aantal apotheken in de laatste jaren minder hard stijgt, zijn er op dit moment bijna 

twintig procent meer apotheken dan in 2002 (Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2011). In Eindhoven zijn er 

op dit moment 28 apotheken actief, waarvan er twaalf onderdeel zijn van een gezondheidscentrum. De 

locaties van de apotheken zijn goed verspreid over de stad. Met ongeveer 7.500 inwoners per apotheek, lijkt 

de dekking in Eindhoven voldoende. De gemeente ligt hiermee namelijk onder het Nederlandse gemiddelde 

van ongeveer 8.300 inwoners per apotheek. Wanneer er naar de RIVM norm wordt gekeken kan worden 

geconcludeerd dat Eindhoven voldoende apotheken heeft. 

Door demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, toenemende levensverwachting en de toename van het 

aantal chronisch zieken, blijft het medicijngebruik in Nederland naar verwachting de komende vijftien jaar 

stijgen. De schatting is dat zonder ingrijpen de vraag naar geneesmiddelen jaarlijks met circa tien procent zal 

toenemen (Rabobank, 2011b).  

Dat apothekers steeds vaker gaan samenwerken met huisartsen is een duidelijke trend (Cuppen, 2007). Het 

voordeel voor de apotheker is duidelijk: door de huisarts uitgeschreven recepten worden voornamelijk bij de 

dichtstbijzijnde apotheek opgehaald.  

De apotheek is een belangrijk onderdeel van het gezondheidscentrum. In Eindhoven zijn er inmiddels 

voldoende apotheken aanwezig met een goede spreiding over de stad. Wanneer een nieuw 

gezondheidscentrum wordt gerealiseerd, krijgt het de voorkeur om een apotheek intrek te laten nemen die al 

in Eindhoven gevestigd is. In de praktijk blijkt dat individuele apotheken gewillig zijn om zich te vestigen in een 

gezondheidscentrum. 

4.4.3 Tandheelkundigen 

In Nederland zijn er bijna 8.500 tandartsen werkzaam, wat neerkomt op bijna 2.000 inwoners per 

tandheelkundige (Kwartel et al., 2009). Hierin bestaan echter grote regionale verschillen. In Eindhoven zijn er 

115 tandartsen geregistreerd, dit komt neer op ongeveer 1.800 inwoners per tandheelkundige (Eindhovense 

tandartsenvereniging, 2011). Hiermee voldoet het aan de door de RIVM bepaalde richtlijn van 2.083 inwoners 

per tandheelkundige. 

Het tandartsenbestand is snel aan het verouderen, bijna 70 procent van de tandartsen is boven de 40 jaar en al 

jaren neemt het aantal studenten in de mondzorg relatief minder hard toe dan de vraag naar tandheelkundige 

zorg. Het tekort aan tandartsen wordt echter opgevuld met tandartsen uit het buitenland. Jaarlijks stromen er 

ongeveer 180 buitenlandse tandartsen de Nederlandse arbeidsmarkt in (Kwartel et al., 2009). 
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Een belangrijke trend in het tandartsen beroep is het verdwijnen van de traditionele tandarts, namelijk een 

man met een eigen praktijk. Dit wordt mede onderstreept door het feit dat er in de markt veel solopraktijken 

van oudere tandartsen worden aangeboden voor overname, terwijl de vraag van starters hierna beperkt is. De 

nieuwe tandheelkundige is vaker een vrouw en bovendien werkzaam als ZZP’er (Rabobank, 2011c). Dit laatste 

is biedt interessante mogelijkheden voor de opkomst van gezondheidscentra.  

Tussen de tandheelkundigen en de andere eerstelijnszorgaanbieders valt maar weinig synergie te verwachten 

in de behandeling van patiënten. Wel kan de tandheelkunde een versterking van het gezondheidscentrum 

betekenen in de zin van een ruimer aanbod van facetten van de gezondheidszorg onder één dak. 

4.4.4 Paramedische zorg 

De paramedische beroepen in de eerstelijnszorg zullen in één paragraaf behandeld worden. Uit tabel 4.5 blijkt 

dat er ruim 23.000 paramedici werkzaam zijn in de eerste lijn. In de afgelopen tien jaar bedroeg de gemiddelde 

groei circa 2,4 procent per jaar. Het aantal fysiotherapeuten, veruit de grootste paramedische beroepsgroep, 

groeit jaarlijks met circa 1,4 procent. 

Tabel 3.5 Aantal werkzame paramedici in de eerstelijnszorg in Nederland [NIVEL, 2009] 

Paramedici Aantal Percentage 

Fysiotherapeuten  14.950 64 % 

Ergotherapeuten 513 2 % 

Logopedisten 1.709 7 % 

Diëtisten 1.199 5 % 

Mondhygiënisten 2.090 9 % 

Oefentherapeuten 1.602 7 % 

Orthoptisten 242 1 % 

Podotherapeuten 506 2 % 

Huidtherapeuten 388 2 % 

Totaal 23.199 100 % 

 

De fysiotherapeut is een zorgverlener op het gebied van bewegen en behandelt patiënten die in het dagelijkse 

leven hierbij belemmerd worden. In Nederland werken bijna 15.000 fysiotherapeuten verspreid over circa 

4.800 fysiotherapiepraktijken. Hiermee is het de grootste paramedische zorgverlener in de eerstelijns zorg. 

Ruim de helft van de praktijken zijn nog solo- of duopraktijken, terwijl de trend naar groepspraktijken duidelijk 

zichtbaar is (NIVEL, 2009). In de gemeente Eindhoven zijn er 80 praktijken te vinden met daarin 161 

fysiotherapeuten (Gemeente Eindhoven, 2011 & Nivel, 2012). De gemeente Eindhoven ligt hiermee onder het 

RIVM-richtaantal van 177.  

Een andere duidelijke trend bij fysiotherapeuten is het samenwerken met eerstelijnszorg vanaf één locatie. 

Deze therapeuten werken dus steeds vaker vanuit een multidisciplinair netwerk. Door middel van deze 

samenwerkingsverbanden kan de kwaliteit van de geleverde diensten worden verbeterd, waardoor ze een 

sterkere onderhandelingspositie krijgen bij de zorgverzekeraar en patiënten aan zich kunnen binden. Vanuit de 

vraagzijde is er een toenemende behoefte aan dienstverlening voor ouderen en chronisch zieken 

waarneembaar (Rabobank, 2011d). Vanwege de vergrijzing kan worden aangenomen dat deze vraag blijft 

stijgen (RIVM, 2009).  

In de vorming van een gezondheidscentrum staat, naast de apotheek en de huisarts, de fysiotherapeut hoog op 

de lijst om te participeren. Door het weinige vloeroppervlak dat benodigd is en de hoge toegevoegde waarde 

voor een gezondheidscentrum is de fysiotherapeut vaak de eerste eerstelijnszorgaanbieder die wordt 

toegevoegd (Cuppen, 2007). 
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De beroepsgroepen ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten, 

orthoptisten, podotherapeuten en huidtherapeuten worden hier gezamenlijk behandeld. De markt is in 

vergelijking met de overige eerstelijnszorgaanbieders namelijk relatief klein. Deze aanbieders hebben echter 

een duidelijke functie en deze zal steeds belangrijker worden. Verdere specialisatie van de zorg is namelijk een 

duidelijke tendens.  

In de vorming van een gezondheidscentrum zullen deze aanbieders graag participeren, omdat deze 

beroepsgroepen voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van het oordeel van de huisarts die patiënten naar 

deze specialisten doorverwijst. Het blijkt ook dat huisartsen en deze zorgaanbieders graag nauw met elkaar 

samenwerken om zo de zorg voor patiënten te verbeteren en om zorgtaken beter op elkaar af te stemmen.  

Bijkomend voordeel voor een gezondheidscentrum is dat ruimten optimaal benut kunnen worden. Over het 

algemeen is slechts één behandelkamer nodig die door verschillende paramedische functies gedeeld kan 

worden. Met andere woorden bij participatie van bijvoorbeeld een diëtiste, een logopedist en een psycholoog 

behoeft maar één ruimte gehuurd te worden die door alle drie op verschillende dagen of dagdelen kan worden 

gebruikt. Op deze wijze worden er veel diensten en kennis het gezondheidscentrum binnengehaald voor 

relatief lage extra huisvestingslasten. 

Tussen huisartsen en paramedici valt een goede synergie te verwachten. Paramedici zijn dan ook zeer geschikt 

als toevoeging aan het gezondheidscentrum en bovendien zelf ook bereidwillig om zich er bij aan te sluiten. 

Vanwege het tekort aan fysiotherapeuten in Eindhoven is het een goede optie om fysiotherapeuten van buiten 

de stad aan de trekken. De meeste type paramedici hebben weinig specifieke huisvestingseisen en kunnen dus 

makkelijk worden ingepast in het centrum. 

4.4.5 Verloskundigen 

Nederland telde op 1 januari 2010 in totaal 2.522 verloskundigen, deze waren verdeeld over 510 praktijken. 

Van de verloskundigen is driekwart in de eerstelijnszorg werkzaam en het overige deel werkt in een ziekenhuis. 

Een opvallend detail is dat 81 procent van de verloskundigen in een groepspraktijk werkt. Het aantal 

verloskundigen in Nederland heeft de afgelopen jaren een grote groei meegemaakt, namelijk een toename van 

59 procent in de periode 2000-2010 (Hingstman et al., 2010).  

Over de dichtheid in Nederland kan worden opgemerkt dat deze in 2010 met 1.602 vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd per eerstelijnsverloskundige logischerwijs een stuk hoger ligt dan in 2000. Toen was dit namelijk 2.609 

vrouwen in de vruchtbare leeftijd per eerstelijnsverloskundige. In de ROS-regio waarbinnen Eindhoven valt, ligt 

het aantal op 1.483 vrouwen in de vruchtbare leeftijd per eerstelijnsverloskundige. In het totaal zijn er 28 

verloskundigen werkzaam in Eindhoven, waarmee Eindhoven voldoet aan de richtlijn van het RIVM. 

Verloskundigen hebben bedrijfsmatig weinig te maken met de huisartsen. Verloskundigen zijn geen arts en 

moeten dus indien nodig een patiënt doorverwijzen naar de huisarts of direct naar de tweede lijn, namelijk het 

ziekenhuis of een kliniek. De verloskundige heeft dus wel, al zij het een beperkte, functie als doorverwijzer 

binnen een gezondheidscentrum.  

De plaatsing van de verloskundige in een gezondheidscentrum heeft dus weinig bedrijfsmatige synergie 

voordelen. Plaatsing van een verloskundige in een gezondheidscentrum maakt wel het gezondheidscentrum 

krachtiger in de zin van het aanbieden van meerdere typen gezondheidzorg onder één dak. 
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4.4.6 Thuiszorg  

De thuiszorg vindt met name in de thuissituatie plaats. Hierdoor heeft een uitgebreide analyse van de thuiszorg 

in deze scriptie weinig toegevoegde waarde. Wel interessant om te bekijken zijn de thuiszorgwinkels. Deze 

hebben voor klanten een inloopfunctie en kunnen functioneren als zorgwinkel of zorg-supermarkt.  

Met het toevoegen van deze functie in een gezondheidscentrum wordt veel aanloop gecreëerd die van 

toegevoegde waarde kan zijn voor de apotheek en/of andere winkelfuncties. Een thuiszorgwinkel heeft alleen 

een versterkende werking voor het gezondheidscentrum in de zin van een ruimer aanbod van disciplines van 

de gezondheidszorg onder één dak. 

4.4.7 (Wijk)verpleegkundigen 

Gezondheidszorg in gezondheidscentra is goedkoper dan wanneer dezelfde zorg wordt uitgevoerd in 

ziekenhuizen. Een van de doelstellingen van de overheid is dan ook om zorg te onttrekken uit ziekenhuizen die 

ook bij elders kan worden uitgevoerd. (Wijk)verpleegkundigen spelen hierin een grote uitvoerende rol. In de 

toekomst gaat het vaker voorkomen dat gezondheidscentra ook bedden voor overnachtingen gaat aanbieden.  

Hoewel (wijk)verpleegkundigen en bedruimte tegenwoordig zeldzaam zijn in gezondheidscentra, lijkt dit wel 

een nieuwe trend te gaan worden. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het realiseren van nieuwe 

gezondheidscentra. (Wijk)verpleegkundigen zullen een belangrijke rol krijgen binnen het gezondheidscentrum. 

4.4.8 Praktijkondersteund huisarts 

Vanaf het einde van de twintigste eeuw kreeg de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate te maken 

met patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten. Deze vormden enerzijds een extra 

taakbelasting voor de huisartsenzorg en de (dure) specialistische ziekenhuiszorg. Anderzijds was er een sterke 

behoefte vanuit de zorg en patiënten om deze groepen kwalitatief beter te begeleiden. In samenwerking met 

beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is de functie van praktijkondersteuner 

ingevoerd.  

De verwachting is dat deze ondersteuner een steeds belangrijkere rol gaat spelen in gezondheidscentra. Deze 

zorgverlener kan veel taken uit handen nemen van de drukke huisarts en van de dure ziekenhuiszorg. Hierdoor 

is het een zeer geschikte toevoeging aan het gezondheidscentrum. 

4.5 Woon-zorg combinaties 

De woon-zorg combinatie kan op verschillende manieren worden ingevuld, namelijk op huiselijk niveau 

(thuiszorg), op gebouwniveau (woon-zorg complex) en op wijkniveau (woonservice zone). 

Een uitgebreide analyse van de thuiszorg is voor dit onderzoek niet van nut, omdat de transformatiepotentie 

van commercieel vastgoed zal worden bekeken. Transformeren van of naar één enkele woning is logischerwijs 

geen optie.  

Woon-zorg complexen zijn daarentegen wel interessantere objecten, mede doordat de vraag naar wonen met 

zorg tot 2030 zal groeien met dertig tot veertig procent (SCP, 2007). Toch zal ook dit aspect van de zorg niet 

worden behandeld in deze scriptie. Bij woon-zorg combinaties is de factor wonen namelijk van het grootste 

belang, waarbij zorg een aanvullende component is, dit vraagt dan ook om een heel ander onderzoek dan er in 

deze scriptie zal worden gedaan. Deze scriptie behandelt namelijk de huisvestingswensen van de zorg. 
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Een woon-servicezone is een gewone buurt, met als bijzonderheid dat er voor bewoners die dat nodig hebben 

diverse soorten zorg en diensten worden verleend. Het doel van de woon-servicezones is zo lang mogelijk te 

kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving. In het centrum van een woon-servicezone bevindt zich vaak 

een dienstencentrum. In het dienstencentrum kunnen bewoners elkaar ontmoeten voor activiteiten en terecht 

met vragen op het gebied van gezondheid en wonen.  

Momenteel kent de gemeente Eindhoven drie van dergelijke zones (allen zijn pilotgebieden) en er komen daar 

de komende jaren nog vier bij. Ook dit concept vraagt echter om een hele andere aanpak. Het betreft hier een 

uitgebreide stedebouwkundige opdracht, welke weinig met transformeren van individuele panden te maken 

heeft. Hierdoor zal ook de woon-service zone niet verder onderzocht worden in dit onderzoek. 

Aangezien thuiszorg geen transformatieopgave is. Woon-zorg complexen een geheel andere aanpak vergt, 

waarbij de huisvestingswensen van de bewoners de grootste rol speelt. En woon-servicezones een 

stedebouwkundige opdracht zijn. Is er besloten om alle mogelijke woon-zorg combinaties buiten de scope van 

dit onderzoek te laten vallen. 

4.6 Zorgboulevards en zorgparken 

Op groter stedelijk niveau is er een trend merkbaar van grotere, meer commerciële medische ruimtelijke 

ontwikkelingen (gemeente Rotterdam, 2008). In zowel de literatuur als de praktijk, worden verschillende 

benamingen gebruikt voor deze ruimtelijke ontwikkelingen. Men gebruikt hiervoor naast de termen 

zorgboulevard of zorgpark ook termen als gezondheidsboulevard, gezondheidspark, medische boulevard, 

health mall of zorgpassage. Zorgboulevards zijn hierbij objecten en zorgparken zijn gebieden. Zorgparken 

beslaan een geheel ziekenhuisterrein met daarop een ziekenhuis en andere functies. Het omvat een integraal 

afgewogen gebied met daarin functies die als onafhankelijke bouwstenen kunnen worden ontwikkeld 

(Pörtzgen, 2008). Een zorgboulevard is de kleinere variant hiervan, omdat het slechts een straat of deel van een 

gebouw met medische voorzieningen betreft op een ziekenhuisterrein. Een zorgboulevard kan dus een 

onderdeel zijn van een zorgpark. Dit wordt grafisch weergegeven in figuur 4.3. Wel staat vast dat in beide 

gevallen het ziekenhuis centraal staat. In Nederland zijn al een aantal zorgboulevards en zorgparken 

gerealiseerd of in ontwikkeling. Een lijst van deze ontwikkelingen is te vinden in bijlage 6. In Eindhoven spelen 

zowel het Catharina Ziekenhuis als het Maxima Medisch Centrum al langere tijd met het idee een 

zorgboulevard op te richten (Budding, 2005). Concrete plannen zijn er echter nog niet. 

 

Figuur 4.3 Onderscheid tussen zorgboulevard en zorgpark [Bron: Van Ooijen, 2008] 
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Zorgboulevards zijn het resultaat van de meer consumentgerichte benadering. Over het algemeen treden de 

ziekenhuizen zelf op als vastgoedontwikkelaar en verleiden ondernemers en instellingen zich te vestigen op 

‘hun’ zorgboulevard. Afhankelijk van de visie van het ziekenhuis gaat het dan meestal om business-to-

consumer bedrijven. Het accent kan liggen op het verbreden of verbeteren van het aanbod aan medisch 

specialistische zorg, maar een zorgboulevard kan patiënten en bezoekers ook extra voorzieningen bieden 

volgens het ‘one-stop-shopping’- concept (IGZ, 2009). 

Zorgboulevards en zorgparken kunnen enkel worden gerealiseerd in combinatie met een ziekenhuis. Aangezien 

er op de huidige ziekenhuislocaties geen leegstaand commercieel vastgoed aanwezig is en uit de analyse is 

gebleken dat er geen extra ziekenhuizen nodig zijn in Eindhoven (om daar eventueel een zorgboulevard of 

zorgpark te vestigen), is het niet interessant voor dit onderzoek om hier verder op in te gaan. 

4.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een vijftal zorgconcepten beschreven. Namelijk instellingen voor medisch specialistische 

zorg, klinieken, gezondheidscentra, woon-zorg concepten en zorgboulevards. Een belangrijk doel van dit 

hoofdstuk was het verkleinen van de scope om interessante concepten er uit te lichten voor verder onderzoek.  

Om dit te bereiken werden deze getoetst op een aantal aspecten. Ten eerste moesten de concepten een sterk 

groeiende trend vertonen, waarbij ze passen in het zorglandschap van de toekomst. Bovendien moeten de 

gekozen concepten ook matchen met de behoefte om de leegstand van het commercieel vastgoed gedeeltelijk 

terug te dringen. Tot slot moet er ook nog ruimte zijn op de Eindhovense markt voor nieuwe vestigingen. De 

twee zorgconcepten die het beste aan al deze voorwaarden voldeden zijn de gezondheidscentra en klinieken. 

Waarbij de klinieken worden gevormd door zelfstandige behandelcentra en privé klinieken. Gezondheidscentra 

zijn een klustering van eerstelijns zorg, waarbij altijd meerdere huisartsen aanwezig zijn in combinatie met een 

apotheek en overige eerstelijns zorgaanbieders. 
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Hoofdstuk 5: Het model 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het model worden besproken. Maar voordat hier aan toe kan worden gekomen staat er nog 

een belangrijke stap op het programma. Namelijk de keuze van het type vastgoed dat getransformeerd zal 

gaan worden. Wanneer deze keuze is gemaakt kan er over worden gegaan naar het realiseren van het model. 

Hiervoor zal eerst een inventarisatie worden gemaakt van de al aanwezige modellen in de wereld van het 

transformeren. Vervolgens zal er een uitleg volgen hoe het model is opgezet. Aan de hand van een viertal casus 

zal vervolgens het model worden getoetst en aangepast. Tot slot zullen de resultaten van de casus worden 

besproken. 

5.2 Keuze type commercieel vastgoed om te transformeren 

Alvorens over te gaan naar het model is er nog een belangrijke stap te gaan. Namelijk het kiezen van het juiste 

type vastgoed om te transformeren. De conclusie van het tweede hoofdstuk in dit onderzoek was dat in theorie 

alle drie de commerciële vastgoedmarkten over panden beschikken die in potentie geschikt zijn voor 

transformatie. Inmiddels is het, aan de hand van hoofdstukken 3 en 4, duidelijk geworden naar welke functie er 

getransformeerd gaat worden. Dit zijn namelijk de sterk groeiende zorgfuncties gezondheidscentra en 

klinieken. De eerste stap in dit hoofdstuk is het doel deze twee feiten te matchen en hiermee dus te kiezen 

voor één type vastgoed dat het meest geschikt is om getransformeerd te gaan worden naar deze zorgfuncties. 

In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat alle drie de geanalyseerde commerciële vastgoedmarkten in meer of 

mindere mate potentie hebben om getransformeerd te worden. Deze conclusie ontstond echter nog voordat 

er kennis was vergaard naar de zorgfuncties waarnaar getransformeerd zal worden. Om dit onderzoek te 

beperken zal in deze paragraaf de keuze worden gemaakt voor de meest geschikte kandidaat voor 

transformatie naar een gezondheidscentrum of kliniek binnen de gemeente Eindhoven. 

Kantoorpanden 

Alle belangrijke factoren wijzen er op dat kantoren een geschikte optie zijn om te transformeren naar een 

gezondheidscentrum of kliniek. De structurele leegstand begint zo nijpend te worden dat transformatie een 

goed alternatief wordt. Ook de gewenste oppervlaktes van de zorgfuncties, die namelijk snel de 1.000 

vierkante meter overschrijden, worden in voldoende mate aangeboden op de Eindhovense vastgoed markt. 

Daar bovenop komt nog het feit dat de gemeente steeds beter zijn medewerking lijkt te willen verlenen aan 

transformatie van kantoorgebouwen. Hoopgevend is het feit dat transformaties van kantoren naar 

gezondheidscentra en klinieken in het verleden al succesvol zijn uitgevoerd. 

Winkelpanden 

Wanneer de leegstandspercentages worden bekeken zijn winkelpanden zeer geschikt voor transformatie. Een 

groot probleem, wanneer er getransformeerd moet worden naar gezondheidscentra en klinieken, is de 

mismatch tussen vraag en aanbod. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de oppervlakte. De gemiddelde 

oppervlakte van de winkelpanden is namelijk relatief laag, namelijk ongeveer 250 vierkante meter, en grotere 

panden zijn vanwege de trend van schaalvergroting nog zeer in trek. Gezondheidscentra daarentegen wensen 

juist minimaal een oppervlakte van ongeveer 1.000 vierkante meter en ook klinieken zijn al gauw 500 vierkante 

meter groot. Een ander probleem dat veel winkels kennen is een tekort aan daglicht. Bovendien zijn voor 

gezondheidsinstellingen bouweisen de veel strenger dan voor winkels, waardoor winkels vaak niet aan de eisen 

van gezondheidsfuncties voldoen. Kortom, een duidelijke mismatch op het gebied van vraag en aanbod.  

Bedrijfsruimte 

Een belangrijk gegeven over de leegstand van bedrijfsruimte is, dat deze nog niet op een zeer hoog niveau ligt. 

Alles wijst er op dat op zowel landelijk als stedelijk niveau het leegstandspercentage naar een gewenst niveau 
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zal afnemen wanneer de economie weer aantrekt. Echter op lokaal niveau kunnen er zich wel problemen 

voordoen. Een belangrijk gegeven wat meespeelt bij de transformatie van bedrijfsruimte is de milieuzonering. 

Hierdoor vallen de grotere bedrijven terreinen met een milieuzonering van drie-of-hoger al direct af. De 

kleinere bedrijventerreinen lijken nog wel geschikt voor transformatie bij structurele leegstand. Echter lijkt de 

gemeente tot op heden niet heel positief tegenover transformatie van bedrijfsruimte te staan.  

Van de drie commerciële vastgoedmarkten is de kantorenmarkt ver uit het meest geschikt voor transformatie. 

Zowel winkels als bedrijfsruimten hebben te veel factoren die tegenwerken bij het transformeren. In het 

vervolg van dit onderzoek wordt dus alleen de transformatie van kantoorpanden bekeken. 

5.3 Inventarisatie bestaande instrumentaria bij transformatieprojecten 

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het onderwerp transformatie. Hierdoor zijn er verschillende 

instrumentaria ontwikkeld om de transformatieprojecten op verschillende manieren bij te staan. Om een beeld 

te geven van de mogelijkheden van deze instrumenten en de mogelijke toepassing hiervan binnen dit 

onderzoek, wordt hier een korte samenvatting gegeven per instrument. Het uiteindelijke doel van de analyse 

van deze instrumentaria is het vinden van algemene-, locatie-, omgevings- en gebouwkenmerken waarop een 

gebouw kan worden getoetst op geschiktheid voor transformatie naar gezondheidscentra en klinieken. 

Leegstandsrisicometer (Geraedts & Van der Voordt, 2007) - Door middel van dit instrument kan worden 

bepaald wat het risico op structurele leegstand voor een kantoorgebouw is. Aan de hand hiervan kan worden 

bepaald of een kantoor zijn functie in de toekomst kan behouden of dat het beter is over te gaan tot 

functieverandering. Het bepalen van een mogelijke toekomstige functie is via dit instrument echter niet 

mogelijk. 

Transformatiepotentiemeter (Geraedts & Van der Voordt, 2007) - Dit instrument wordt vaak gezien als de 

tweede stap na de leegstandsrisicometer. Hierbij worden namelijk locatie- en gebouweigenschappen gebruikt 

om de transformatiepotentie van gebouwen te meten. Zowel functionele, technische als financiële aspecten 

komen aan bod om de haalbaarheid van transformatie te bepalen. Het instrument is enkel gericht op 

transformatie van kantoorpanden naar een woongebouw. 

Herbestemmingswijzer (Hek et al., 2004) - Het bepalen van een geschikte nieuwe functie is het hoofddoel van 

dit instrument. Deze methode toetst 195 functiecategorieën van het betreffende gebouw om te bepalen welke 

functies meer of minder geschikt zijn om naar te transformeren. Het instrument kan als globaal instrument 

worden gezien, vergeleken met de overige instrumenten, door het beperkte aantal criteria waaraan het 

gebouw moet voldoen. Het instrument heeft als voordeel dat het op meerdere typen gebouwen kan worden 

toegepast. 

ABT-Quickscan (Hofmans et al., 2007) - Vergelijkbaar met de Herbestemmingswijzer wordt deze methode 

gebruikt om een nieuwe functie voor een kantoorgebouw te bepalen. De huidige staat en locatie van het 

gebouw worden gebruikt als input. De output wordt gevormd door een ranglijst met functies die de beste 

match hebben met het betreffende gebouw. De technische haalbaarheid is het belangrijkste aspect waarop 

gekeurd wordt. 

Transformatiemeter voor kerkgebouwen (van der Vlist, 2004) - Deze quick scan methode, waarbij het 

rendement, de vormfactor, de monumentale waarde en de reacties uit de omgeving de voorlopige 

haalbaarheid bepalen, onderzoekt de transformatiepotentie van kerkgebouwen. 

Functie keuze model (Lemmens, 2011) - Aan de hand van eigenaareisen, locatie- en omgevingseisen, 

gebouweisen en de financiële haalbaarheid, wordt uit een 29-tal functies een ranglijst van meest kansrijke 

functies voor een kerkgebouw bepaald. 
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Geloof in transformatie (Schrieken, 2000) - Dit instrument helpt de verschillende betrokken actoren een 

samenhangende visie te formuleren voor een leegstand kerkgebouw. Hierbij wordt het gebouw en de locatie 

beoordeeld aan de hand van een 47-tal aspecten, waarna een ranglijst van 19 verschillende functies kan 

worden samengesteld. De cultuurhistorische waarde van het gebouw en het behouden hiervan, vormt de kern 

van de beoordeling. 

Transformatiemeter voor de zorg (Remøy & Van der Voordt, 2011) - Dit betreft een zeldzaam instrument met 

betrekking tot transformatie naar een zorgfunctie. De basis voor dit instrument betreft de 

transformatiepotentiemeter van Geraedts en Van der Voort en is slechts op enkele aspecten aangepast. De 

uitkomst is enkel gericht geschiktheid van het transformeren van een kantoorgebouw naar een woonzorg 

combinatie. 

Quick Scan transformatie naar woonzorgcomplexen (Bertrams, 2007) - Evenals de transformatiemeter voor de 

zorg is deze quick scan methode volledig gericht op het transformeren naar een woonzorg functie. Als 

onderlegger voor deze quickscan is de transformatiepotentiemeter gebruikt.  

Triple jump methode (Jongeling, 2006) - Een methode bestaande uit drie stappen, waarbij tijdens de eerste 

stap door middel van vetocriteria, op procedureel en maatschappelijk gebied, bepaald wordt of een gebouw in 

aanmerking komt voor transformatie. Vetocriteria van functionele en technische aard bepalen vervolgens, in 

stap twee, welke functies geschikt zijn om naar te transformeren. In stap drie wordt de financiële haalbaarheid 

bepaald. 

TOK-checklist (Witte, 2001) - De Transformatiegeschikte Ontwerpcriteria voor Kantoren checklist heeft tot doel 

het ontwerpproces te begeleiden aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Hierdoor wordt een 

kantoorgebouw ontworpen met de bedoeling transformatiegeschikt te zijn in de toekomst. Met 

dezelfde criteria is het ook mogelijk om te kijken naar een bestaand kantoor, om te zien in hoeverre 

een kantoor transformatiegeschikt is. Specifieke functies worden hierbij echter niet behandeld. 

Tot op heden zijn er nauwelijks instrumenten gemaakt ten behoeve van transformatie naar de zorg en wanneer 

dit wel het geval was, waren deze allen gericht op de combinatie wonen en zorg of waren zij slechts zijdelings 

aanwezig als een van de vele mogelijke functies. Dit onderzoek zal dus de eerste stappen zetten op het gebied 

van transformeren naar gezondheidscentra en klinieken. Wel worden de bestaande instrumenten gebruikt om 

kenmerken te vinden waarop kantoorgebouwen getoetst kunnen worden voor hun geschiktheid voor 

transformatie naar gezondheidszorg. Deze kenmerken zullen worden beschreven in de volgende paragrafen. 

5.4 Modelopzet 

Alvorens de specifieke toetsingskenmerken en indicatoren worden besproken zal in deze paragraaf de globale 

opzet van het model besproken worden. Het model is opgezet in vijf stappen, waarbij de eerste vier elk één of 

meerdere kenmerken van een bestaand kantoorpand vergelijken met de eisen en wensen die een 

gezondheidscentrum of kliniek aan een gebouw stelt. De vijfde stap bestaat uit een onderzoek naar de 

financiële haalbaarheid. In figuur 5.1 is het model schematisch weergegeven. Vervolgens zal er een tekstuele 

uitleg volgen per stap.  
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Figuur 5.1 Modelopzet 

 

Stap 1: Filters 
De eerste stap die genomen moet worden is het inperken van de longlist aan kantoorgebouwen. Aan de hand 

van een paar duidelijke gebouwkenmerken vallen veel panden af als potentieel te transformeren gebouw. Dit 

maakt de zoektocht naar geschikte gebouwen eenvoudiger. 

Stap 2: Algemene kenmerken 
Aan de hand van algemene kenmerken kan er een eerste advies volgen voor de geschiktheid van het gebouw 

voor transformatie. Bij algemene kenmerken kan worden gedacht aan een concurrentieanalyse, milieu 

aspecten en het bestemmingsplan. Deze kenmerken zijn over het algemeen niet meetbaar in wenselijkheid, 

maar eerder dwingend. Hierdoor worden ze niet geschaard onder omgevings-, locatie- of gebouwkenmerken. 

Stap 3: Omgevings- en locatiekenmerken 
Wanneer bij de eerste twee stappen nog geen “no go” als resultaat wordt behaald, kunnen de omgevings- en 

locatie eigenschappen worden ingevuld in het model. Deze eigenschappen worden vergeleken met de wensen 

van gezondheidscentra en klinieken. Hieruit volgt uiteindelijk een deelscore. 

Stap 4: Gebouwkenmerken 
Deze stap is vergelijkbaar met stap drie, met het verschil dat in deze stap de gebouwkenmerken worden 

vergeleken met de eisen en wensen van de gezondheidscentra en klinieken. Uit het model volgt opnieuw een 

deelscore. Samen met de deelscore van stap drie kan tot een totaalscore worden gekomen. Deze score is 

indicatief voor de transformatiepotentie van het pand op omgevings-, locatie- en gebouwniveau. Na stappen 

drie en vier volgt opnieuw een ‘go’ of ‘no go’ beslissing. 

Stap 5: Financiële haalbaarheid 
Wanneer het pand aan de hand van de eerste vier stappen geschikt blijkt voor transformatie dan volgt de vijfde 

stap, namelijk het toetsen van de financiële haalbaarheid. Deze vijfde stap wordt uitgebreid besproken in 

hoofdstuk 6. 
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5.5 Toetsingskenmerken en indicatoren 

Uit de instrumentaria, die zijn besproken in paragraaf 5.3, kan een uitgebreide lijst worden samengesteld met 

kenmerken waarop een gebouw getoetst kan worden op potentie tot transformatie. Deze samengestelde lijst 

met kenmerken is te vinden in bijlage 7. Omdat deze lijst niet specifiek gericht is op het transformeren naar 

zorgfuncties zullen de niet relevante kenmerken moeten worden geschrapt. De keuze hiervoor is gemaakt aan 

de hand van literatuuronderzoek en uit gesprekken met experts en belanghebbenden. Van de in totaal 72 

kenmerken zijn er uiteindelijk 48 geschrapt om tot een lijst te komen van 24 toetsbare algemene-, locatie-, 

omgevings- en gebouwkenmerken. Er zijn een aantal redenen voor het schrappen van de kenmerken. Een 

aantal kenmerken zijn bijvoorbeeld te specifiek op woningbouw gericht, anderen zijn ondergebracht als 

indicator onder een ander kenmerk en weer anderen hadden kortweg significant weinig invloed op het geheel 

en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  

Om deze kenmerken meetbaar te maken moeten ze worden omgevormd tot indicatoren. Per algemeen-, 

locatie-, omgevings- of gebouwkenmerk zijn er één of meerdere indicatoren bepaald aan de hand van 

literatuuronderzoek en de interviews met de experts en belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een aantal van 

46 indicatoren waarop een gebouw getoetst kan worden.  

Aan de algemene-, locatie-, omgevings- en gebouwkenmerken zijn ook twee filters toegevoegd, namelijk de 

leegstandperiode en het bouwjaar Deze twee filters zijn in essentie twee gebouwkenmerken. Er is echter 

besloten om deze eigenschappen apart te nemen en als filters te gebruiken. Aan deze twee kenmerken moet 

namelijk voldaan worden voordat het pand in aanmerking komt voor transformatie. De kenmerken en 

indicatoren zijn te vinden in tabel 5.1.  

In het vervolg van deze paragraaf worden de wensen en eisen die worden gesteld aan de algemene-, 

omgevings-, locatie- en gebouweisen en wensen besproken aan de hand van de zojuist opgestelde kenmerken 

en indicatoren. Dit zal gebeuren voor zowel gezondheidscentra als klinieken onder hetzelfde kopje, zodat deze 

eenvoudiger te vergelijken zijn. De exacte parameters, zoals deze in het model zijn in te voeren, zijn terug te 

vinden in bijlage 9. Alle parameters zijn gestandaardiseerd tot een waarde tussen de 0 en 1, zodat er aan 

gerekend kan worden. 

Als kanttekening voor deze paragraaf moet worden gemaakt dat het aantal respondenten relatief laag ligt met 

een totaal van tien. Hierdoor zijn de gegeven beweringen en de uiteindelijke wegingen slechts indicaties en 

geen statistisch bewezen feiten. Korte informatie over de geïnterviewde personen is in bijlage 14 terug te 

vinden. 

5.5.1 Filters 

Nr. 1: Leegstand 
Het aantal jaren dat een (gedeelte van een) pand leeg staat, geeft een indicatie over verhuurpotentie van het 

pand. Wanneer (een gedeelte van) het pand meer dan twee jaar lang aangeboden staat wordt dit betiteld als 

structurele leegstand. Structureel leegstaande ruimte heeft een kleinere kans in de huidige vorm verhuurd te 

worden. Hierdoor zijn het geschiktere kandidaten voor transformatie dan niet structureel leegstaande ruimte. 

Binnen dit model wordt structurele leegstand dan ook als eis gesteld en levert dus de eerste filter op. 

Nr.2: Bouwjaar 
Als tweede filter is er voor gekozen om enkel gebouwen te bekijken die ouder zijn dan tien jaar. Dit heeft een 

tweetal belangrijke redenen. Ten eerste heeft een jonger gebouw een hogere potentie om op korte termijn 

verhuurd te worden en ten tweede brengt dit een belangrijk financieel voordeel met zich mee op BTW-gebied. 

Dit laatste zal uitgebreid besproken worden in paragraaf 6.2. 
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Tabel 5.1 Kenmerken en indicatoren 
S

ta
p

 1
 

Nr. Filters Indicator 

1 Leegstand Aantal jaren dat het pand leegstaat 

2 Bouwjaar Jaar van oplevering 
        

S
ta

p
 2

 

Nr. Algemene kenmerken Indicator 

3 Verzorgingsgebied & Concurrentie Aantal inwoners binnen postcodegebied 

    Aantal concurrenten in nabije omgeving 

    Aantal huisartsen in solo- en duopraktijk 

4 Milieu Milieuzonering 

    Geluidskwaliteit 

    Luchtkwaliteit 

5 Bestemmingsplan Bestemmingsplan 

    Mogelijkheid tot wijzigen bestemmingsplan 

6 Eigendomsvorm Huur of koop 

7 Financiële waarde Koop- en/of huurprijs van het pand 
        

S
ta

p
 3

 

Nr. Omgevings- en locatiekenmerken Indicator 

8 Bereikbaarheid Auto Afstand tot snelweg 

    Verkeershinder (obstakels, filegevoeligheid, routing etc.) 

9 Bereikbaarheid OV Afstand tot NS-station 

    Afstand tot bushalte 

10 Parkeervoorzieningen Aantal privé parkeerplaatsen 

    Aantal openbare parkeerplaatsen 

    Aanwezigheid rijwielstalling 

11 Nabijheid van voorzieningen Afstand tot winkelgebied 

    Afstand tot ontspannings-/recreatiemogelijkheden 

12 Inbedding in stedelijk weefsel Inbedding in stedelijk weefsel 

13 Overlast Uitstraling (vandalisme, graffiti, verpaupering) 
        

S
ta

p
 4

 

Nr. Gebouwkenmerken Indicator 

14 Oppervlakte Passende oppervlakte 

    Aantal verdiepingen waarover de gewenste oppervlakte is verspreid 

    Is de oppervlakte van het pand eenvoudig te vergroten? 

15 Gevel Privacy 

    Zichtbaarheid van het pand 

16 Hoofdentree Zichtbaarheid entree 

    Is een eigen ontvangstruimte realiseerbaar? 

17 Verdiepingshoogte Vrije hoogte van de verdiepingen 

18 Gebouwbezetting Zijn er ook andere huurders aanwezig in het pand? 

19 Verdiepingsniveau Begane grond of op etage 

20 Indelingflexibiliteit Indelingsbelemmeringen 

    Stramien 

    Hoofdvorm 

    Verwijderbaarheid binnenwanden 

21 Logistiek Toegankelijkheid mindervaliden 

    Capaciteit liften 

    Capaciteit trappen 

22 Voldoende ruimte voor installaties Beschikbaarheid ruimte in kelder of op het dak 

23 Comfort Thermisch comfort in de zomer 

    Thermisch comfort in de winter 

    Zonlicht toetreding 

24 Technische staat en onderhoud Technische staat en onderhoud van interieur 

    Technische staat en onderhoud van exterieur 
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5.5.2 Algemene kenmerken 

Nr. 3: Verzorgingsgebied & Concurrentie 
Gezondheidscentra – Voor een gezondheidscentrum is het belangrijk dat er voldoende potentiële klanten 

gehuisvest zijn in de directe omgeving. Aangezien het grootste deel van de inwoners van Eindhoven al 

geregistreerd staat bij een huisarts is het voor een nieuw gezondheidscentrum het eenvoudigste om huisartsen 

aan te trekken die al in de buurt gevestigd zijn. Deze huisartsen zijn bij voorkeur werkzaam in een solo- of 

duopraktijk. In figuur 5.2 zijn de postcodegebieden weergegeven waar het realistisch lijkt dat een nieuw 

gezondheidscentrum zich kan vestigen aan de hand van deze solo- en duopraktijken en het aantal inwoners in 

het postcode gebied.  

De postcodes met de hoogste potentie zijn hierbij groen gekleurd. Postcodes waarbij de potentie zeer afhangt 

van de locatie binnen de postcode of waarbij het aantal solo- en duopraktijken relatief laag is, maar waar in 

theorie toch voldoende draagkracht zit zijn oranje gekleurd. Extra onderzoek is dus nodig om te bepalen of het 

pand in kwestie voldoende potentie heeft. De rood gekleurde postcode gebieden, bieden zeer weinig 

perspectief op voldoende draagkracht voor een nieuw gezondheidscentrum. In deze postcode gebieden zijn er 

te weinig solo- en duo praktijken en/of te weinig inwoners. Uit de interviews is overigens gebleken dat het in 

principe geen probleem is om een nieuw gezondheidscentrum te vestigen in de buurt van een bestaande, mits 

de draagkracht maar groot genoeg is. Dit is dus geen factor geweest bij het bepalen van de potentie van de 

postcodegebieden.  

 

Figuur 5.2 Geschiktheid van de postcodegebieden voor transformatie naar gezondheidscentra 

Klinieken – Voor klinieken lijkt de draagkracht binnen Eindhoven over het algemeen minder van belang, omdat 

deze klinieken vaak een groter verzorgingsgebied hebben. Namelijk op regionaal of zelfs landelijk niveau. 

Aangezien in dit onderzoek geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten klinieken kan er 

geen sprake zijn van concurrentie. Hierop wordt dan ook niet getoetst. 
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Nr. 4: Milieu 
Gezondheidscentra en klinieken – De twee onderzochte gezondheidszorgfuncties worden in het nieuwe 

bouwbesluit bij milieukwaliteitseisen gerekend onder de categorie ziekenhuizen. Onder dit milieukenmerk 

worden de indicatoren geluidskwaliteit en luchtkwaliteit geschaard. 

Het aantal toegestane aantal decibel voor deze functies verschilt per geluidsveroorzaker en zijn te vinden in 

tabel 5.2. De voorkeursgrenswaarde houdt in dat gezondheidszorg sowieso is toegestaan wanneer het aantal 

decibel op de planlocatie onder deze waarde ligt. De maximale waarde geeft de grens aan tot welke 

geluidsbelasting er gebouwen met een gezondheidszorg functie zijn toegestaan. Wanneer de gevonden waarde 

tussen deze twee waardes in ligt zal er extra onderzoek moeten worden gedaan. Wanneer de waarde is 

gelegen boven de maximaal toegestane waarde zijn er extra kostbare aanpassingen nodig om een 

gezondheidsfunctie toe te kunnen staan, bijvoorbeeld in de vorm van geluidswallen.  

Tabel 5.2 Grenswaarde geluidskwaliteit [Bouwbesluit, 2012] 

 Type Voorkeursgrenswaarde Maximaal toegestaan 

Wegverkeer 53 dB 67 dB 

Railverkeer 53 dB 68 dB 

Industrie 53 dB 68 dB 

 

Wanneer er in de buurt van een spoortraject wordt gebouwd, behoefd er extra akoestisch onderzoek op dit 

vlak wanneer deze is gelegen binnen het akoestisch aandachtsgebied. Deze gebieden zijn te vinden in tabel 5.3.  

Tabel 5.3 Akoestische aandachtsgebieden [Regeling zonekaart spoorwegen, 2008] 

Traject Trajectnummer Akoestisch aandachtsgebied 

Eindhoven - Best 772 700 meter 

Eindhoven - Eindhoven 775 800 meter 

Eindhoven - Helmond 790 400 meter 

Eindhoven - Weert 800 500 meter 

 

Ook op het gebied van de luchtkwaliteit zijn er een aantal voorwaarden waaraan de gezondheidsfuncties 

moeten voldoen. In de Wet milieubeheer zijn normen voor concentraties van stoffen in de buitenlucht 

opgenomen. De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) uit de Wet milieubeheer zijn in 

tabel 5.4 opgenomen. De grenswaarden van overige stoffen worden slechts op een beperkt aantal plaatsen in 

Nederland nog overschreden, waardoor toetsing slechts in specifieke gevallen relevant is. Hierdoor worden 

deze overige stoffen niet meegenomen in dit onderzoek. 

Tabel 5.4 Grenswaarden luchtkwaliteit [Wet milieubeheer, 2012] 

Stof Grenswaarde Toetsingsperiode 

NO2 (stikstofdioxide) 40 µg/m³ Jaargemiddelde  

  200 µg/m³  Uurgemiddelde (maximaal 18 maal per kalenderjaar) 

PM10 (fijnstof) 40 µg/m³ Jaargemiddelde  

  50 µg/m³ 24 uurgemiddelde (maximaal 35 maal per kalenderjaar) 

  

De uitkomsten van het kenmerk milieu zal geen ‘no go’ kunnen opleveren aangezien er voor een overschrijding 

van de normen een vrijstelling kan worden aangevraagd. Dit gegeven is echter wel van belang om in het 

achterhoofd te houden voor de nieuwe huurders. Aangezien oplossingen hiervoor relatief veel tijd en geld 

kunnen kosten. 
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Nr. 5: Bestemmingsplan 
Gezondheidscentra en klinieken - Deze indicator is in dit onderzoek meer een gegeven dan een rekenwaarde. 

Aangezien het binnen dit onderzoek altijd een transformatie van kantoorfunctie naar gezondheidsfunctie 

betreft. Voor de compleetheid van het overzicht wordt deze indicator echter wel toegevoegd aan het model.  

Van groot belang is of een bestaand en niet matchend bestemmingsplan kan worden gewijzigd. Wanneer dit 

niet mogelijk blijkt te zijn zal er een ‘no go’ optreden. Dit is ook in het model verwerkt. 

Nr. 6: Eigendomsvorm 
Gezondheidscentra - Voorzieningen voor geïntegreerde eerstelijnszorg zullen in de praktijk vaak van 

huurconstructies gebruik maken. Voor verhuurders kunnen gezondheidscentra goede huurders zijn, omdat 

deze vaak lange huurcontracten aan kunnen gaan van 15 tot 25 jaar. Dit biedt de verhuurder zekerheid en deze 

zijn daardoor ook eerder bereid investeringen te doen aan het pand om het passend te maken voor de 

huurder.  

Klinieken – Uit de interviews is gebleken dat klinieken wel een duidelijke voorkeur hebben voor huren of kopen, 

maar dat deze keus per vestiging afhankelijk is. Een mogelijk voordeel van het kopen van een pand is dat het 

als onderpand kan dienen bij het financieren van bijvoorbeeld een operatie kamer.  

Omdat een voorkeur voor de eigendomsvorm niet eenduidig is, kan hier geen waarde aan worden toegekend. 

De nieuwe koper of huurder van het pand zal individueel moeten beslissen of dit een ‘go’ of ‘no go’ zal 

betekenen.  

Nr. 7: Financiële waarde van het pand 
Gezondheidscentra - Een passende huur- of koopprijs is van essentieel belang voor een gezondheidscentrum. 

De marges in de eerstelijnszorg worden steeds kleiner, waardoor huisvestingslasten zo laag mogelijk moeten 

worden gehouden. Over het algemeen wordt een huurprijs van ongeveer 150 per vierkante meter per jaar 

aangehouden als maximum bij het zoeken naar een geschikt pand om te transformeren. Uit de interviews is 

gebleken dat er al minimaal één gezondheidscentrum in Eindhoven hier ruim boven zit, dit betreft echter een 

nieuwbouw pand, maar het geeft aan dat de huurgrens niet heilig is. Het is onbekend of dit gezondheids-

centrum compensatie heeft gekregen op andere gebieden, zoals een kosteloze verbouwing of incentives. 

Klinieken – De huur- of koopprijs is bij klinieken van groot belang. Uit de interviews is gebleken dat in de 

huidige tijd niet heel strak op de vraagprijs hoeft te worden gekeken, omdat er over het algemeen veel ruimte 

is voor onderhandelingen. Dit geldt zeker wanneer een pand al langere tijd leeg staat. Huren die worden 

betaald door de vijf geïnterviewden lijken hoger te liggen dan die van de gezondheidscentra, namelijk tot 

ongeveer 160 euro per vierkante meter per jaar.  

De financiële waarde van het pand zal in stap twee van het model slechts als kenmerk worden genoteerd. 

Namelijk de gevraagde huur- of koopprijs. De financiële haalbaarheid wordt pas in de vijfde stap van het model 

berekend. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk  6. 

5.5.3 Omgevings- en locatiekenmerken 

In deze paragraaf worden de omgevings- en locatiekenmerken besproken. Hierbij is het doel te beschrijven in 

welke mate deze kenmerken van belang zijn voor een gezondheidscentrum of kliniek. De gebruikte parameters 

in het model worden beschreven in bijlage 9. 
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Nr. 8: Autobereikbaarheid 
Gezondheidscentra – Wanneer naar de afstand tot de snelweg wordt gekeken, kan worden geconcludeerd dat 

deze voor gezondheidscentra zeer onbelangrijk wordt geacht. De reden hiervoor is dat bijna al hun patiënten in 

de nabije omgeving gehuisvest zijn.  

Een ander aspect waarop de autobereikbaarheid kan worden getoetst is de verkeershinder. Onder dit aspect 

vallen filegevoeligheid, eenrichtingswegen, routing naar het pand, obstakels en andere hinderlijke situaties die 

de bereikbaarheid in de nabije omgeving beperken. Uit de interviews is gebleken dat verkeershinder in de 

buurt van het gezondheidscentrum niet wenselijk is. 

Klinieken – Voor klinieken is een goede bereikbaarheid over het algemeen zeer belangrijk. De meerderheid van 

de klanten is afkomstig van buiten de stad Eindhoven. Klinieken hebben dan ook een duidelijke voorkeur om 

zich te vestigen in de buurt van een snelweg.  

Nr. 9: Openbaar vervoer bereikbaarheid 
Gezondheidscentra – De meerderheid van de klanten woont in de directe omgeving van het 

gezondheidscentrum, uit de interviews blijkt dan ook dat slechts een beperkt deel van de klantengroep 

gebruikt maakt van het openbaar vervoer. Toch is een bushalte een welkome aanvulling voor veel 

gezondheidscentra, aangezien ze deze optie toch graag aan willen bieden aan de patiënt. Het belang van een 

trein station in de buurt van een gezondheidscentrum wordt echter zeer klein geacht. 

Klinieken – Voor klinieken lijkt bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer een welkome aanvulling op 

het pakket dat ze kunnen leveren aan de klanten. Zowel bereikbaarheid met de bus als de trein wordt 

geapprecieerd door de klinieken. 

Nr. 10: Parkeervoorzieningen 
Gezondheidscentra – Voor een gezondheidscentrum is het verplicht aan de normen van het gemeentelijk 

parkeerbeleid te voldoen. Uit de interviews is gebleken dat de geldende parkeernormen volgens de 

geïnterviewden overeen komt met hun wensen. Tussen parkeren op eigen terrein of in de openbare ruimte 

maakt voor een gezondheidscentrum weinig verschil. Wanneer er dus niet aan de parkeernorm wordt voldaan, 

maar er in de omgeving voldoende ruimte is, is dit voor een gezondheidscentrum een prima alternatief. De 

gemeente vraagt hier in de meeste gevallen wel een financiële compensatie voor. De inkomsten hiervan gaan 

in een parkeerfonds. De berekening van de parkeernorm is te vinden in bijlage 9. 

De aanwezigheid van ruime fietsenstalling is bij gezondheidscentra zeer gewenst. Wanneer een pand hier niet 

in voorziet, is dit uiteraard tegen relatief lage kosten op te lossen.  

Klinieken – Klinieken hebben duidelijk de voorkeur om hun parkeervoorzieningen volledig op eigen terrein te 

realiseren. Bovendien hebben ze de voorkeur om ook ruim aan de parkeernorm te voldoen, zodat een klant de 

auto voor de deur kan parkeren. Voor de berekening van de parkeerwens wordt verwezen naar bijlage 9. 

Fietsenstallingen zijn voor klinieken van ondergeschikt belang. Slechts een laag percentage van de bezoekers 

zal met de fiets de kliniek komen bezoeken. Bovendien is het toevoegen van een fietsenstalling een relatief 

goedkope mogelijkheid. 

Nr. 11: Nabijheid van voorzieningen 
Gezondheidscentra – Hoewel dit criterium pas later aan de interviews is toegevoegd en daardoor minder 

respondenten heeft gehad, lijkt het aannemelijk dat de toegevoegde waarde van het vestigen nabij 

voorzieningen zoals het stads- of buurtwinkelcentrum slechts een kleine toegevoegde waarde heeft voor 

gezondheidscentra. De enige discipline die hier profijt van lijkt te hebben is namelijk de apotheek.  
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Klinieken – Klinieken gaven aan dat het vestigen in de buurt van voorzieningen een positieve uitwerking heeft. 

De reden hiervoor is dat mensen die een behandeling krijgen vaak niet alleen komen en de partners van de 

patiënten dan in de uren van de voorbereiding, behandeling en recovery een uitstapje kunnen maken naar 

voorzieningen in de omgeving.  

 

Nr. 12: Inbedding in stedelijk weefsel 
Gezondheidscentra - Gezondheidscentra lijken duidelijk de voorkeur uit te spreken, in de buurt van de klanten 

gevestigd te zijn. Hierdoor lijken snelweglocaties en landelijke gebieden bij voorbaad minder geschikt. 

Kantorenlocaties en bedrijfslocaties in de stad kunnen alleen in specifieke gevallen beoordeeld worden op 

geschiktheid. 

Klinieken – Wanneer er bepaald moet worden in welk gebiedstype er een gezondheidscentrum of kliniek wordt 

gerealiseerd, is de verkeersaantrekkende werking van de toekomstige functie een belangrijk aspect om 

rekening mee te houden. Hiervoor is een kwalitatieve index opgesteld welke te vinden is in Bedrijven en 

milieuzonering (VGN, 2009). Volgens deze index vallen klinieken in de categorie ‘aanzienlijke 

verkeersaantrekkende werking’. Hierdoor zijn deze functies niet gewenst in matig tot slecht ontsloten gebieden 

en gebieden waar deze verkeersaantrekkende functie overlast kan veroorzaken. In de praktijk komt dit neer op 

het feit dat deze klinieken minder geschikt zijn om in woonwijken te worden geplaatst. Om veel weerstand 

vanuit de gemeente te voorkomen, heeft deze locatie niet de voorkeur. 

Nr. 13: Overlast 
Gezondheidscentra – Wanneer naar de indicator uitstraling van de omgeving wordt gekeken kan er worden 

geconcludeerd dat de reacties van de respondenten van de gezondheidscentra ten opzichte van deze indicator 

zeer wisselend waren. Het lijkt dus een zeer persoonlijke keuze of verloedering en verpaupering van de 

omgeving een acceptabele tekortkoming is of niet. Voor het model is ervoor gekozen om deze 

omgevingscriteria voor gezondheidscentra slechts een relatief lage weging mee te geven. De reden hiervoor is 

dat eerstelijnszorg altijd voor iedereen aanwezig moet zijn, en dus ook in de gebieden die op het oog minder 

aantrekkelijk lijken.  

Klinieken – Voor de klinieken is besloten een hogere weging mee te gegeven, omdat de aantrekkelijkheid van 

de directe omgeving van groter belang is. Uit de interviews is namelijk naar voren gekomen dat de algemene 

uitstraling een belangrijk aspect is voor de klinieken en de uitstraling van de omgeving is hier onderdeel van. 

5.5.4 Gebouwkenmerken 

In deze paragraaf worden de gebouwkenmerken besproken. Hierbij is het doel te beschrijven in welke mate 

deze kenmerken van belang zijn voor een gezondheidscentrum of kliniek. De gebruikte parameters in het 

model worden beschreven in bijlage 9. 

Nr. 14: Oppervlakte 
Gezondheidscentra – Wanneer gezondheidscentra in de initiatieffase zitten, hebben zij vaak slechts een globaal 

beeld van de oppervlakte die gewenst is. De initiatiefnemers, in de meeste gevallen zijn dit huisartsen, hebben 

slechts een redelijk idee over welke disciplines er in het gezondheidscentrum gaan samenwerken. Met deze 

informatie gaan ze op zoek naar een geschikt pand. Wanneer een geschikt pand is gevonden, maar de 

oppervlakte echter te groot of te klein is kunnen de extra disciplines relatief eenvoudig toegevoegd of 

geschrapt worden.  

De oppervlakte van een gezondheidscentrum is hierdoor relatief flexibel, maar zal in de meeste gevallen liggen 

tussen de 1.000 en 2.000 vierkante meter. Dit komt overeen met een centrum van vier tot zeven huisartsen, 

een apotheek en andere disciplines. De huisartsen zullen dan ongeveer tussen de 9.000 en 16.000 personen in 

hun patiëntengroep hebben (Cuppen, 2007). 
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Bij een gezondheidscentrum is het wenselijk dat de zorgdisciplines niet over meer dan twee verdiepingen 

verspreid zijn. Communicatie tussen disciplines gaat niet vanzelf en fysieke barrières helpen niet mee in dit 

proces.  

Klinieken – Klinieken variëren zeer sterk in oppervlakte, zo kan de oppervlakte uiteen lopen van een paar 

behandelkamers tot het formaat van een klein ziekenhuis. Wensen van zoekende klinieken zijn over het 

algemeen vrij specifiek. De marge in de oppervlakte waarbinnen gezocht wordt is daarom over het algemeen 

vrij klein.  

Uit de interviews is gebleken dat het voor een kliniek niet belangrijk is of de ruimte verspreid is over 

verschillende verdiepingen of niet. In sommige gevallen kan het zelfs voordelig zijn wanneer functies binnen de 

vestiging zijn scheiding kennen. Overnachtingsplekken kunnen bijvoorbeeld prima op een aparte verdieping. 

Een beddenlift zou in dit specifieke geval dan wel een voorwaarde kunnen zijn. Ook tussen wacht-, spreek- en 

operatiekamers zit duidelijk een grens. Deze mag fysiek, in dit geval door middel van een verdiepingsvloer, 

aanwezig zijn. 

Nr. 15: Gevel 
Gezondheidscentra – Een indicator voor de gevel is de zichtbaarheid. Bij gezondheidscentra wordt 

zichtbaarheid voornamelijk gezien als een bonus. Wanneer mensen door hebben dat op een bepaalde plek een 

gezondheidscentrum is gevestigd, kan dit in potentie extra klanten opleveren.  

Klinieken – Zichtbaarheid van het gebouw wordt door klinieken als relatief belangrijk ervaren, en dan met 

name door de instellingen die concurrentie ondervinden. Voor zeer specialistische instellingen die voornamelijk 

afhankelijk zijn van verwijzingen lijkt de zichtbaarheid van het pand juist van ondergeschikt belang. 

De andere indicator binnen dit kenmerk is privacy. Deze indicator wordt als relatief onbelangrijk ervaren door 

zowel gezondheidscentra als klinieken. De reden hiervoor is dat er bij een gebrek aan privacy relatief eenvoudig 

en tegen relatief lage kosten een oplossing kan worden gevonden. 

Zowel bij gezondheidscentra als klinieken is er geen eenduidigheid gevonden in het type uitstraling dat het 

pand moet hebben en bovendien is uitstraling een subjectief begrip. Hierdoor is besloten om de indicator 

uitstraling van de gevel niet in het model op te nemen. 

Nr. 16: Hoofdentree 
Gezondheidscentra en klinieken – Voor beide zorgfuncties geldt dat privacy van de patiënten van groot belang 

is. De respondenten hebben dan ook aangegeven dat een eigen ontvangstruimte wenselijk is. De voorkeur 

hierbij heeft een entree op de begane grond die enkel door de zorgfunctie wordt gebruikt. De indicator 

zichtbaarheid van de entree is echter weer van minder belang. Dit wordt eerder als bonus gezien dan als echte 

must. 

Nr. 17: Verdiepingshoogte 
Gezondheidscentra - Voor de meeste disciplines binnen een gezondheidscentrum zal de verdiepingshoogte 

geen problemen vormen. Verdiepingshoogtes die gangbaar zijn binnen kantoorcomplexen zullen over het 

algemeen prima aansluiten bij de wensen van de verschillende disciplines binnen een gezondheidscentrum. De 

enige uitzondering hierop is de beroepsgroep fysiotherapie. Voor deze discipline is een verdiepingshoogte van 

minimaal drie meter wenselijk. 

Klinieken – Over het algemeen zal de verdiepingshoogte van een kantoorgebouw ook geen probleem vormen 

voor een kliniek. Een aantal specifieke ruimtes vormen een uitzondering hierop, zo heeft een operatie kamer 

van klasse 1 een verdiepingshoogte nodig van drie meter. Een klasse 1 operatie kamer is de op één na hoogste 

klasse, welke voldoende is voor de behandelingen die in klinieken worden uitgevoerd. Alleen operatie kamers 

die geschikt zijn voor zeer intensieve ingrepen, zoals open hart operaties, hebben een hogere klasse. 
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Nr. 18: Gebouwbezetting 
Gezondheidscentra – Hiermee wordt er bepaald of de nieuwe huurder de enige huurder van het pand zal zijn of 

dat er meerdere huurders gebruik zullen maken van het pand. Voor een gezondheidscentrum geldt dat het 

geen groot nadeel is wanneer er overige functies in het gebouw bevinden. In het geval dat er zittende huurders 

aanwezig zijn, kan het echter wel lastig zijn om extra lucht- en leidingschachten verticaal naar bijvoorbeeld 

installaties ruimtes te creëren.  

Klinieken – Voor klinieken is het wenselijk om zich als enige huurder in een pand te bevinden. Dit deelt mee in 

de uitstraling van het bedrijf en geeft meer vrijheid ten opzichte van aanpassingen in het pand. 

Nr. 19: Verdiepingsniveau 
Gezondheidscentra - Voor een gezondheidscentrum is het voor de meeste disciplines niet van belang op welke 

verdieping het is gelegen, mits er een degelijke lift aanwezig is. De apotheek is de enige functie waarvan het 

gewenst is om op de begane grond gelegen te zijn, omdat dit een winkelfunctie betreft. Het is dus wenselijk dat 

een te transformeren pand minimaal 110 tot 220 vierkante meter op de begane grond beschikbaar heeft, 

afhankelijk van de gewenste grootte van de apotheek. 

Klinieken - Over het algemeen is het niet van groot belang dat een kliniek op de begane grond gevestigd is, mits 

de verdieping per lift bereikbaar is. Afhankelijk van het specialisme kan het wel een voorkeur krijgen. Zo 

behandelen bijvoorbeeld orthopeden relatief vaak ouderen. Het kan dan als wenselijk worden ervaren 

wanneer het centrum op de begane grond is gelegen. Ook kan het voor uitzonderlijk zware apparatuur, 

constructief gezien praktisch zijn om deze op de begane grond te realiseren. 

In combinatie met leidingwerk en luchtventilatie kan het efficiënt zijn bovenin of juist onderin een 

bedrijfsverzamelgebouw te zitten, afhankelijk van waar de installatieruimte zich bevindt. Hiervoor moeten 

waarschijnlijk extra kanalen geboord worden door de verdiepingen heen. Dit is niet wenselijk voor zittende 

huurders op andere verdiepingen. 

Nr. 20: Indelingsflexibiliteit 
Dit kenmerk laat zien hoe eenvoudig de ruimte zich laat indelen naar de wensen van de nieuwe huurder. De 

belangrijkste indicatoren hiervoor zijn de stramienmaat, hoofdvorm, verwijderbaarheid van binnenwanden en 

overige indelingsbelemmeringen zoals kolommen. 

Gezondheidscentra - De indeling van een gezondheidscentrum bestaat uit vele verschillende ruimtes. Deze 

ruimtes hebben per discipline specifieke eisen. Het is dus zeer belangrijk dat een pand eenvoudig naar eigen 

wens in te delen valt. Uit interviews is gebleken dat gezondheidscentra de voorkeur hebben voor een relatief 

open rechthoekige hoofdvorm.  

Klinieken - Binnen een kliniek wordt gebruik gemaakt van vele verschillende en relatief kleine ruimtes met elk 

hun eigen eisenpakket. Hierdoor is het belangrijk dat het te transformeren pand over een goede 

indelingsflexibiliteit beschikt.  

Nr. 21: Logistiek 
Gezondheidscentra - Patiënten die gebruik maken van een gezondheidscentrum zijn vaak slecht ter been. Voor 

een voorziening voor geïntegreerde eerstelijnszorg geldt dan ook de eis van rolstoeltoegankelijkheid voor 

ruimten waar patiënten komen. In de verkeersruimten waar deze ruimten aan gelegen zijn, moeten rolstoelen 

elkaar kunnen passeren. Hierdoor bedraagt de vrije breedte op deze locaties ten minste 1,60 meter.  

De aanwezigheid van een lift, welke voor minimaal een rolstoel geschikt is, is eveneens van essentieel belang 

bij een gezondheidscentrum dat niet (volledig) op de begane grond wordt gerealiseerd. De verwachting is ook 

dat een short-stay concept gangbaar wordt in de gezondheidscentra. Een deel van de bedopnames kan dan 
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worden verplaatst vanuit het duurdere ziekenhuis naar de gezondheidscentra. Wanneer deze ruimte niet op de 

begane grond is gelegen, zal ook een beddenlift gewenst zijn. 

Klinieken - Afhankelijk van het type kliniek wordt de toegankelijkheid voor minder validen belangrijk of minder 

belangrijk geacht. Maar aangezien het een zorgfunctie betreft, wordt aangenomen dat toegankelijkheid over 

het algemeen een belangrijk aspect is. 

Wanneer het bezoekersgedeelte van de kliniek niet volledig op de begane grond is gerealiseerd is een lift een 

duidelijke eis. Wanneer overnachtingen worden aangeboden kan een beddenlift een aanvullende eis zijn. 

Gebruikte trappen moeten ruim genoeg zijn om eventueel in noodgevallen met een brancard patiënten over te 

verplaatsen. 

Nr. 22: Voldoende ruimte voor installaties 
Gezondheidscentra - Naast de gebruikelijke klimaatbeheersing wenst een gezondheidscentrum over het 

algemeen weinig extra ruimte voor installaties. De belangrijkste eis is te vinden in de behandelkamers, deze 

moeten namelijk uitgerust worden met een mechanisch ventilatiesysteem. Dit komt in gebouweisen 

voornamelijk neer op extra verdiepingshoogte om de luchtverversing mogelijk te maken. Over het algemeen 

voldoen kantoren hier prima aan.  

Wanneer gezondheidscentra groter worden kunnen zij extra diensten gaan aanbieden, welke op hun beurt 

weer extra eisen met zich mee brengen. Een voorbeeld hiervan is een röntgenapparaat. De ruimte waarin deze 

gebruikt wordt, moet met lood geïsoleerd worden. Dit leidt echter niet tot extra eisen van het te 

transformeren gebouw. Met het oog op de toekomst kan er ook worden verwacht dat er een steeds groter 

oppervlak nodig is voor ICT. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een server ruimte. 

Klinieken - Klinieken zonder operatiekamers hebben vergelijkbare eisen als gezondheidscentra. Klinieken met 

operatiekamers daarentegen hebben extra eisen met betrekking tot de installaties. Operatiekamers moeten 

namelijk apart geventileerd worden. Deze luchtverversing eist een hoger plafond en een grotere ruimte voor 

de luchtverversingsmachines. De voorkeur voor de locatie van deze machines is op het dak van een gebouw, 

aangezien ze daar geen vloeroppervlak innemen. Ook de vuile lucht kan hier goed worden afgevoerd. Een 

noodaggregaat is een andere eis waaraan voldaan moet worden, wanneer er operaties worden uitgevoerd. Dit 

apparaat neemt eveneens ruimte in en kan luidruchtig zijn.  

Nr. 23: Comfort 
Gezondheidscentra en klinieken - Comfort kan getoetst worden aan de hand van een drietal indicatoren, 

namelijk thermisch comfort in de zomer, thermisch comfort in de winter en zonlicht toetreding. De eerste twee 

indicatoren worden getoetst aan de hand van aanwezigheid van installaties die dit comfort regelen. 

Aanwezigheid van centrale verwarming en airconditioning zijn hier goede voorbeelden van, maar ook 

luchtventilatie is een belangrijke kwaliteit.  

Op grond van Arbo-eisen, maar ook uit oogpunt van comfort is de toetreding van voldoende daglicht 

noodzakelijk in alle ruimten waar patiënten of medewerkers gedurende ten minste twee uur achtereen 

verblijven. Volgens NEN 2057 moet het daglichtoppervlak minimaal vijf procent van het vloeroppervlak van de 

desbetreffende verblijfsruimte zijn. Over het algemeen voldoen kantoren hier wel aan. 

Nr. 24: Technische staat en onderhoud 
Dit kenmerk wordt gevormd door de indicatoren technische staat en onderhoud van interieur en exterieur. De 

uitkomsten van de interviews lieten zien dat een goede technische staat van het pand door beide 

gezondheidszorgfuncties als relatief belangrijk wordt ervaren. 
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5.6 Wegingen van de kenmerken en indicatoren 

Nu de wensen en eisen zijn besproken moeten deze vervolgens worden omgezet naar waardes waaraan 

gerekend kan worden. Dit wordt gedaan aan de hand van wegingen te koppelen aan de kenmerken. In bijlage 

10 zijn de wegingen van de 24 locatie-, omgevings- en locatiekenmerken uit de vorige paragraaf weergegeven. 

De wegingen lopen van 1 tot en met 5, waarbij een weging van 5 een belangrijke wens, dan wel eis, betekent. 

Aan de andere kant geeft een weging van 1 aan dat het een relatief onbelangrijk kenmerk betreft. 

Om te voorkomen dat kenmerken een belangrijkere waarde krijgen, simpelweg doordat ze uit meer 

indicatoren bestaan, zijn ook de indicatoren onderling per kenmerk gewogen. Samen vormen de indicatoren 

per kenmerk een percentage van 100 procent. Het voordeel van deze werkwijze is dat ook de nadruk per 

indicator kan worden bepaald. Een goed voorbeeld hiervan is het kenmerk ‘bereikbaarheid van de auto’ (nr. 8). 

Voor gezondheidscentra is de afstand tot de snelweg slechts van kleine invloed, terwijl de verkeershinder in de 

directe omgeving juist relatief veel belangrijker is. Hierdoor telt binnen dit kenmerk de verkeershinder (met 90 

procent) veel zwaarder dan de afstand tot de snelweg (met 10 procent). Bij de klinieken is dit juist andersom. 

De kenmerken die als filter dienen hebben geen weging meegekregen. Deze kenmerken zijn er om de longlist 

van gebouwen in te korten tot een shortlist. Ook de algemene kenmerken hebben geen weging mee gekregen. 

Deze kenmerken zijn niet meetbaar te maken in wenselijkheid. Zo zal een ‘no go’ plaats vinden wanneer het 

bestemmingsplan (kenmerk nr. 5) niet gewijzigd kan worden. In het geval dat het gebouw niet aan de 

milieueisen (kenmerk nr. 4) voldoet zal dit in het model duidelijk worden gemaakt en zullen er vrijstellingen 

moeten worden aangevraagd. Bij een negatief oordeel op het onderdeel ‘verzorgingsgebied en concurrentie’ 

(kenmerk nr. 3) zal er in het model ook een negatief advies worden uitgegeven. De kenmerken 

‘eigendomsvorm’ en ‘financiële waarde gebouw’ (kenmerken nr. 6 en 7) zijn te afhankelijk van de wensen van 

de nieuwe koper of huurder dat ook hieraan geen weging kan worden toegekend. 

5.7 Filtering panden 

Vanaf deze paragraaf zal het model daadwerkelijk worden toegepast. Het doel van deze paragraaf is het nemen 

van de eerste stap, namelijk het inkorten van de longlist naar een shortlist door middel van filtering. Om 

vervolgens uit deze shortlist een viertal panden te kiezen waarop het model kan worden toegepast. 

5.7.1 Longlist 

Nu het model uitvoerig is besproken wordt het tijd deze toe te gaan passen op een aantal casus. Hierbij wordt 

gestart met het toepassen van de eerste stap, namelijk het hanteren van de twee filters om van een longlist 

naar een shortlist te komen. Dit is nodig aangezien er in Eindhoven tijdens het verzamelen van de data 248 

kantoorpanden werden aangeboden. De kenmerken waarop gefilterd wordt zijn de leegstandsduur en het 

bouwjaar.  

De data is afkomstig van realnext.nl en fundainbusiness.nl en is verzameld in januari 2012. De locaties van deze 

248 aangeboden kantoorpanden zijn weergegeven in figuur 5.3. De longlist is terug te vinden in bijlage 11. 
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Figuur 5.3 Locaties van de aangeboden kantoorruimtes op de longlist 

5.7.2 Eerste filter: Structurele leegstand 

Een belangrijk kenmerk waaraan een leegstaand kantoorpand moet voldoen, is dat het pand minimaal twee 

jaar leeg staat. Wanneer een pand korter dan deze periode leegstaat, kan het niet worden betiteld als 

structurele leegstand en heeft het nog voldoende potentie om verhuurd te worden.  

Van de alle kantoorgebouwen in de longlist staan er 178 korter dan twee jaar leeg. Deze gebouwen zijn dus 

voorlopig niet de eerste keus voor transformatie en vallen daarom af. Na het schrappen van deze panden 

blijven er 70 kantoorpanden over, de locaties hiervan zijn weergegeven in figuur 5.4. 

 

Figuur 5.4 Locaties van de aangeboden kantoorruimtes na het toepassen van de eerste filter 
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5.7.3 Tweede filter: Bouwjaar 

Als tweede filter is er voor gekozen om enkel gebouwen te bekijken die ouder zijn dan tien jaar. Dit heeft een 

tweetal belangrijke redenen. Ten eerste heeft een jonger gebouw een hogere potentie om op korte termijn 

verhuurd te worden en ten tweede brengt dit een belangrijk financieel voordeel met zich mee op BTW-gebied. 

Dit laatste zal uitgebreid besproken worden in paragraaf 6.2. In figuur 5.5 is weergegeven welke 56 gebouwen 

zijn overgebleven uit de longlist na deze twee filteringen. Deze shortlist is ook terug te vinden in bijlage 12. 

 

Figuur 5.5 Locaties van de aangeboden kantoorruimtes op de shortlist 

5.7.4 Gekozen panden 

In samenspraak met de gemeente Eindhoven zijn vervolgens uit de shortlist een viertal panden gekozen 

waarop het model zal worden getoetst. Hierbij zijn de panden gedifferentieerd op de factoren locatie, 

bouwjaar, oppervlakte, inbedding in stedelijk weefsel en de wel of niet volledige beschikbaarheid van het pand. 

Door de gevarieerdheid van de panden kan het model het best getoetst worden, omdat hierdoor de 

verschillende kenmerken en indicatoren op verscheidene wijzen aan bod komen. Eventuele imperfecties in het 

model zullen hierdoor sneller worden opgespoord. De gekozen panden en de daarbij passende gegevens zijn te 

vinden in tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Kenmerken van de casus  

Adres 

 

Locatie 

 

Bouwjaar 

 

Oppervlakte [m²] 

 

Omgeving 

 

Pand volledig 

beschikbaar? 

Mauritsstraat 76 Binnen de ring 1993 3.600 Gemengd (Binnen de ring) Nee 

Beukenlaan 137 De Ring 1998 1.320 Ring Ja 

Paradijslaan 30 Centrum 1989 2.115 Centrum Nee 

Limburglaan 36 De Ring 1986 3.177 Bedrijventerrein (De Hurk) Ja 
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5.8 Resultaten casus 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de vier kantoorpanden die aan het model zijn 

onderworpen. Een voorbeeld van de uitwerking van de eerste casus is te vinden in bijlage 8. Bij alle casus is 

gekozen voor een fictief gezondheidscentrum of kliniek van ongeveer 1.000 vierkante meter, omdat dit een 

oppervlakte is die voor beide functies zeer gangbaar is. 

5.8.1 Mauritsstraat 76 

Dit in 1993 gerealiseerde pand is gelegen aan de binnenring van Eindhoven op loopafstand van het centrum. In 

2011 is er een aanvraag geweest van een gezondheidscentrum om zich hier te kunnen vestigen, mede hierdoor 

is het een zeer interessant pand om het model op te toetsen. Een impressie van dit pand wordt gegeven in 

figuur 5.6. 

 

Figuur 5.6 Impressie Mauritsstraat 76 

Gezondheidscentrum (1097 m²) – Score: 77 % 
Algemene kenmerken - Het pand op de hoek van de Mauritsstraat en de Hoogstraat lijkt vanwege de score een 

interessant object voor transformatie naar een gezondheidscentrum. Bovendien geeft het onderdeel 

‘verzorgingsgebied en concurrentie’ ook een positieve waarde aan. Wanneer deze nader wordt bekeken kan dit 

alleen maar bevestigd worden, aangezien er ruim voldoende solo- en duopraktijken van huisartsen en 

woningen in de nabije omgeving zijn gesitueerd. Als nadeel heeft dit pand echter dat het aan de enige straat in 

Eindhoven ligt die niet voldoet aan de luchtkwaliteit op het gebied van fijnstof. Daarbij voldoet het ook niet aan 

de stikstofdioxide-grenzen. Ontheffingen zullen hiervoor moeten worden aangevraagd en deze zullen 

waarschijnlijk niet eenvoudig te verkrijgen zijn. Binnen het huidige bestemmingsplan is een gezondheidszorg 

functie niet mogelijk. Een bestemmingsplan wijziging is dus een vereiste.  

Gebouw kenmerken - Op gebouw niveau lijkt er maar weinig aan te merken. Op de belangrijke aspecten, zoals 

de toegankelijkheid van minder validen, indelingsflexibiliteit en technische staat en onderhoud, scoort het 

pand zeer hoog. Slechts op enkele indicatoren kan op gebouwniveau iets worden aangemerkt. Zo kan op het 

gebied van privacy niet de volledige score worden toegekend aangezien, het aan een druk verkeerspunt ligt. 

Het feit dat de ramen een donkere tint hebben gekregen, waardoor voorbijgangers minder geneigd zijn naar 

binnen te kijken maakt het echter acceptabel.  

Omgevings- en locatiekenmerken - Op omgevings- en locatie niveau scoort “Het Mauritshof” vergelijkbaar met 

het gebouwniveau, namelijk een zeer acceptabele 78 procent. Zowel de bereikbaarheid met de auto als het 

openbaar vervoer zijn niet optimaal. Bovendien is er op en om het pand heen graffiti te vinden wat de 

uitstraling van de omgeving duidelijk omlaag haalt. Een sterk positief punt is de ruime parkeergelegenheid op 

eigen terrein. 
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Kliniek (1097 m²) – Score: 69 % 
Algemene kenmerken - Wanneer het pand op de Mauritsstraat wordt beoordeeld op de transformatie potentie 

naar een kliniek, scoort het pand wederom hoog. Voor de kenmerken bestemmingsplan en milieu gelden 

echter dezelfde problemen als hiervoor beschreven bij het gezondheidscentrum. 

Gebouw kenmerken - Op gebouwniveau wordt een score van 71 procent behaald. De voor een kliniek 

belangrijke aspecten zoals zichtbaarheid van het pand, indelingsflexibiliteit en de logistiek binnen het pand 

zorgen voor hoge scores. Ook het voordeel dat een operatie kamer te realiseren is, vanwege de hoogte van de 

verdiepingen is een duidelijk pluspunt. Nadelen zijn echter dat er andere huurders in het pand gevestigd zijn en 

dat de ventilatie- en leidingschachten niet gerealiseerd kunnen worden.  

Omgevings- en locatiekenmerken - Op locatie niveau scoort het pand iets lager, namelijk 67 procent. Aspecten 

als de bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer zijn op deze locatie niet optimaal. Ook de graffiti in de 

omgeving heeft een behoorlijke impact op de score. Hoewel de parkeernorm wel haalbaar is, biedt het 

parkeerterrein onvoldoende ruimte om aan de parkeerwens te voldoen. Positief is het feit dat het centrum van 

Eindhoven op loopafstand ligt. 

In tabel 5.6 zijn de positieve en negatieve punten van dit pand met betrekking tot het transformeren naar een 

gezondheidscentrum of kliniek op een rij gezet. 

Tabel 5.6 Belangrijkste positieve en negatieve punten van het kantoorpand aan de Mauritsstraat 

Positieve punten  

Voldoende draagvlak in het verzorgingsgebied (gezondheidscentrum) 

Voldoende solo- en duopraktijken met huisartsen in de nabije omgeving (gezondheidscentrum) 

Ruimte beschikbaar op de begane grond 

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (gezondheidscentrum) 

Voorzieningen nabij 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt fysiotherapieruimte mogelijk (gezondheidscentrum) 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt operatie kamer mogelijk (kliniek) 

Hoge indelingsflexibiliteit 

Goede zichtbaarheid van het pand en entree 

Goede toegankelijkheid voor minder validen 

Negatieve punten 

Slechte luchtkwaliteit, dus ontheffingen nodig 

Ventilatie- en leidingschachten naar installatieruimte op het dak niet realiseerbaar 

Onvoldoende parkeergelegenheid volgens wensen, parkeernorm wel haalbaar (kliniek) 

Afstand tot de snelweg (kliniek) 

Er zijn andere huurders aanwezig in het pand (kliniek) 

Overlast van graffiti in de omgeving 
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5.8.2 Beukenlaan 137 

Het pand aan de Beukenlaan is met een bouwjaar van 1998 relatief nieuw te noemen. Bovendien lijkt het op 

het oog een goed onderhouden pand. Toch staat er in het pand, inmiddels meer dan twee jaar, bijna 900 

vierkante meter kantoorruimte te huur en zal het pand bovendien binnenkort volledig leeg komen te staan.  

 

Figuur 5.7 Impressie Beukenlaan 137 

Gezondheidscentrum (885 m²) – Score: 75 % 
Algemene kenmerken - Dit pand, gelegen aan de westkant van de ring van Eindhoven en te zien in figuur 5.7, 

krijgt een relatief hoge totaalscore toebedeeld. Echter wanneer er naar de algemene kenmerken wordt 

gekeken valt het op dat het postcodegebied 5616 extra onderzoek vergt, namelijk naar het ‘verzorgingsgebied 

en de concurrentie’ met betrekking tot het vestigen van een gezondheidscentrum. In dit postcode gebied lijkt 

het oosten namelijk zeer geschikt, terwijl er in het westen slechts twee solopraktijken van huisartsen aanwezig 

zijn. Aangezien dit pand zich in het westen van dit postcode gebied bevindt en er bovendien in de nabije 

omgeving al twee gezondheidscentra zijn gerealiseerd, wijst dit er op dat het geen geschikte locatie betreft 

voor het vestigen van een gezondheidscentrum. Desondanks zullen de resultaten op gebouw- en locatie niveau 

hierna worden beschreven.  

Gebouw kenmerken - Uit de resultaten op het gebouw niveau blijkt dat het pand op zich juist zeer interessant 

zou zijn als object voor transformatie naar een gezondheidscentrum. Op gebouwniveau scoort het pand 

namelijk een relatief hoge 82 procent. Op bijna alle belangrijke aspecten wordt dan ook een voldoende 

gescoord, alleen op de indicatoren privacy en indelingsbelemmeringen wordt niet aan de wensen voldaan. De 

grote ramen zijn niet geblindeerd en vanuit het naastgelegen kantoorpand kan zo naar binnen worden 

gekeken. Op het gebied van de indelingsvrijheid ligt echter een groter probleem. Elke verdieping kent namelijk 

een dubbele rij kolommen, waarbij de tussenruimte slechts 1,40 meter is. Deze afmeting wordt als 

onvoldoende beoordeeld wanneer er rolstoelen en misschien zelfs bedden over de gang worden gereden. Deze 

indeling vormt voor een gezondheidscentrum een groot minpunt. 

Omgevings- en locatiekenmerken - Op het gebied van de locatie indicatoren valt meer op te merken. De 

bereikbaarheid door middel van het openbaar vervoer is zeer slecht, omdat de dichtstbijzijnde bushalte op 

bijna een halve kilometer afstand ligt. Ook het aantal parkeerplaatsen op privé terrein is onvoldoende om aan 

de parkeernorm en parkeerwens te voldoen. Een aangrenzende openbare parkeerplaats maakt dit probleem 

echter minder dramatisch. Een ander punt waarop dit pand tekort schiet is het ontbreken van een 

fietsenstalling. 
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Kliniek (885 m²) – Score: 70 % 
Algemene kenmerken - Met 70 procent heeft het pand op de beukenlaan een relatief hoge 

transformatiepotentie. Het bestemmingsplan sluit echter nog niet aan en op het gebied van lucht- en 

geluidskwaliteit zijn niet alle gegevens bekend. Extra onderzoek of de milieueisen worden gehaald is dus nodig, 

evenals een onderzoek naar de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging. 

Gebouw kenmerken - Op veel indicatoren op gebouw niveau wordt aan de wensen van klinieken voldaan. 

Evenals voor het gezondheidscentrum zorgt het kenmerk ‘indelingsflexibiliteit’ voor het grootste minpunt. 

Andere belangrijke aspecten zoals de verdiepingshoogte en logistiek scoren echter weer zeer hoog. Aangezien 

de enige andere huurder, welke gevestigd is op de derde verdieping, binnenkort gaat verhuizen lijkt de weg 

ook vrij om grotere aanpassingen aan het pand te doen. Installaties kunnen hierdoor op het dak worden 

gerealiseerd en leidingen en ventilatieschachten kunnen door de vrije derde verdieping worden getrokken. Ook 

het feit dat een kliniek de enige huurder van het pand kan worden is een groot pluspunt. Het pand is 

bovendien geschikt om een operatie kamer in te kunnen vestigen. De totaalscore voor het gebouw komt uit op 

78 procent, wanneer het hele pand gehuurd zou worden, wordt op dit gebied zelfs een score van 85 procent 

behaald. 

Omgevings- en locatiekenmerken - Op locatieniveau moet er echter een minder positief resultaat worden 

genoteerd, namelijk slechts een score van 52 procent. Met name het tekort aan privé parkeerplaatsen, het 

gebrek aan bereikbaarheid via openbaar vervoer en de afwezigheid van voorzieningen zijn negatieve punten. 

Als positief punt moet worden opgemerkt dat de bereikbaarheid met de auto juist zeer goed is, aangezien de 

afstand tot de snelweg relatief klein is. 

In tabel 5.7 zijn de positieve en negatieve punten van dit pand met betrekking tot het transformeren naar een 

gezondheidscentrum of kliniek op een rij gezet. 

Tabel 5.7 Belangrijkste positieve en negatieve punten van het kantoorpand aan de Beukenlaan 

Positieve punten  

Autobereikbaarheid en met name de afstand tot de snelweg (kliniek) 

Volledige pand beschikbaar 

Technische staat en onderhoud van het interieur en exterieur 

Installatieruimte realiseerbaar 

Nette omgeving 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt fysiotherapieruimte mogelijk (gezondheidscentrum) 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt operatie kamer mogelijk (kliniek) 

Ventilatie- en leidingschachten naar installatieruimte op het dak zijn realiseerbaar 

Negatieve punten 

Onvoldoende draagvlak in het verzorgingsgebied (gezondheidscentrum) 

Onvoldoende solo- en duopraktijken met huisartsen in de nabije omgeving (gezondheidscentrum) 

OV bereikbaarheid 

Parkeernorm niet haalbaar bij huur van het volledige pand 

Parkeerwens niet haalbaar (kliniek) 

Privacy 

Indelingsflexibiliteit 

Weinig voorzieningen in de buurt 
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5.8.3 Paradijslaan 30 

Dit pand is gelegen in het centrum van Eindhoven en is gerealiseerd in 1989. Het pand staat bijna volledig leeg. 

Slechts de bovenste verdieping is op dit moment verhuurd. Het pand is gelegen aan een rustige straat met een 

parkeerterrein aan de achterzijde. Door het gebruikte graniet in combinatie met het spiegelende glas heeft het 

pand een moderne uitstraling. 

 

Figuur 5.8 Impressie Paradijslaan 30 

 

Gezondheidscentrum (948 m²) – Score: 73 % 
Algemene kenmerken - Voor dit pand aan de Paradijslaan, waarvan een impressie is gegeven in figuur 5.8, geldt 

dat de eerste indicatie aan de hand van het postcode gebied een positieve uitslag geeft op het gebied van 

‘concurrentie en verzorgingsgebied’. Wanneer dit nader wordt bekeken kan het alleen maar bevestigd worden. 

In de directe omgeving van het pand zijn namelijk zes solopraktijken en een duopraktijk van huisartsen 

aanwezig. Een bestemmingsplanwijziging zou wel moeten worden aangevraagd, evenals nader onderzoek op 

het gebied van de luchtkwaliteit. Hiervan zijn namelijk niet alle gegevens bekend. 

Gebouw kenmerken - Op gebouwniveau zorgt met name het niet kunnen realiseren van installatieruimte, 

ventilatiekanalen en leidingschachten een groot probleem. Dit vanwege de zittende huurder. Ook de hoogte 

van de verdiepingen en de zichtbaarheid van het pand zijn niet optimaal. Een ander belangrijk aspect is de 

slechte toegankelijkheid van mindervaliden. De hoogteverschillen bij de entree zijn nog relatief eenvoudig op 

te lossen, maar de zeer krappe entree is een duidelijk minpunt. Positieve punten van dit pand zijn de 

indelingsflexibiliteit en de technische staat van dit pand.  

Omgevings- en locatiekenmerken - Wanneer de locatie nader wordt onderzocht, moet worden geconcludeerd 

dat deze ook niet optimaal is. Met name de autobereikbaarheid is ver beneden het gewenste niveau. Dit is 

overigens inherent aan de locatie, namelijk een centrumlocatie. Waar de autobereikbaarheid te kort schiet, zou 

de openbaar vervoer bereikbaarheid moeten compenseren. Dit wordt echter niet volledig gedaan met een 

bushalte op meer dan 200 meter afstand. De hoeveelheid parkeerplaatsen op eigenterrein kan als positief punt 

worden aangedragen. Het gebrek aan een fietsenstalling haalt de score echter opnieuw naar beneden. 

Kliniek (948 m²) – Score: 60 % 
Algemene kenmerken - Van de vier onderzochte panden komt dit pand op de Paradijslaan het slechtst uit de 

bus wanneer er getransformeerd zou worden naar een kliniek. Zowel op gebouwniveau als op locatieniveau 

lijkt dit niet het ideale pand te zijn.  

Gebouw kenmerken - Op gebouwniveau scoort het pand slechts 59 procent. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn dat er geen ventilatie- en leidingschachten naar de installatieruimte op het dak kunnen worden 

gerealiseerd en het ontbreken van de juiste hoogte om een operatiekamer te kunnen realiseren. Ook de 
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zichtbaarheid van het pand en de toegankelijkheid voor minder validen voldoen niet aan de wensen. Het 

voornaamste positieve punt kan worden gevonden in de hoge indelingsflexibiliteit. 

Omgevings- en locatiekenmerken - De relatief grote afstand van de snelweg en de matige OV bereikbaarheid 

maken ook de locatie verre van perfect voor een eventuele kliniek. Ook aan de parkeerwens van klinieken kan 

niet worden voldaan. Daar tegenover staat wel weer de nabijheid van voorzieningen en goede uitstraling van 

de omgeving. 

In tabel 5.8 zijn de positieve en negatieve punten van dit pand met betrekking tot het transformeren naar een 

gezondheidscentrum of kliniek op een rij gezet. 

Tabel 5.8 Belangrijkste positieve en negatieve punten van het kantoorpand aan de Paradijslaan 

Positieve punten  

Voldoende draagvlak in het verzorgingsgebied (gezondheidscentrum) 

Voldoende solo- en duopraktijken met huisartsen in de nabije omgeving (gezondheidscentrum) 

Uitstraling van de omgeving 

Voldoende parkeergelegenheid (gezondheidscentrum) 

Indelingsflexibiliteit 

Technische staat en onderhoud van het interieur en exterieur 

Negatieve punten 

Kan niet aan de parkeerswens worden voldaan (kliniek) 

Matige autobereikbaarheid 

Oppervlakte per verdieping is relatief klein 

Ventilatie- en leidingschachten naar installatieruimte op het dak niet realiseerbaar 

 

5.8.4 Limburglaan 36  

Dit volledig te huur aangeboden pand aan de Limburglaan is gelegen aan de rand van bedrijventerrein ‘De 

Hurk’. Aan de achterzijde van het pand is een parkeerterrein voor circa honderd auto’s. Een impressie van dit 

pand is te vinden in figuur 5.9. 

 

Figuur 5.9 Impressie Limburglaan 36 

Gezondheidscentrum (1.120 m²) – Score: 66% 
Algemene kenmerken - Wanneer naar de algemene kenmerken wordt gekeken van het pand aan de 

Limburglaan, valt het meteen op dat het pand in een postcode gebied ligt dat in eerste instantie ongeschikt lijkt 

voor een gezondheidscentrum. In de praktijk kan dit alleen maar onderstreept worden aangezien er in de 

directe omgeving nauwelijks solo- of duopraktijken zijn van huisartsen. Bovendien ligt het pand aan de rand 

van bedrijventerrein De Hurk, met als resultaat dat het aantal inwoners in de directe omgeving erg laag is. Dit 
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geeft een slechte basis om een gezondheidscentrum te starten en hierdoor kan er alleen maar een negatief 

advies uitgaan met betrekking tot het transformeren van dit pand naar een gezondheidscentrum. 

Gebouw kenmerken - Toch kan het pand op zich zelf nog wel beoordeeld worden op zijn 

transformatiepotentie. Hieruit blijkt dat het pand juist zeer hoog scoort. De technische staat en onderhoud van 

het interieur en exterieur zijn, samen met de matige toegankelijkheid voor minder validen, de enige belangrijke 

negatieve aspecten van dit pand. De matige toegankelijkheid voor minder validen heeft overigens te maken 

met een relatief steile hellingbaan die de entree vormt van dit complex. De entree ligt namelijk ongeveer op 

twee meter boven het maaiveld. De vrije hoogte van de verdiepingen zijn ruim drie meter, waardoor het 

mogelijk is een fysiotherapieruimte te creëren. Twee andere positieve punten zijn de indelingsflexibiliteit en de 

capaciteit van de liften en trappen. 

Omgevings- en locatiekenmerken - In overeenkomst met de algemene kenmerken komen de locatiekenmerken 

ook zeer negatief uit. Met een score van slechts 47 procent is dit de laagst genoteerde deelscore van de vier 

onderzochte panden. De voornaamste oorzaak hiervoor is de inbedding in het stedelijk weefsel, namelijk een 

bedrijventerrein. Ook de uitstraling van de omgeving, de afwezigheid van voorzieningen en de slechte 

bereikbaarheid per openbaar vervoer zorgen er voor dat het pand op de Limburglaan in een ongewenste 

omgeving gelegen is. 

Kliniek – (1.120 m²) – Score: 70 % 
Algemene kenmerken - Het feit dat dit pand aan de rand van een bedrijventerrein ligt, zal het niet eenvoudig 

maken om een bestemmingsplanwijziging toegewezen te krijgen. Dit moet worden genoteerd als zwaarwegend 

nadeel van dit pand. In het voordeel spreekt het feit dat voor deze zone geldt dat bedrijven tot milieucategorie 

drie zich hier kunnen vestigen, waar dieper op het bedrijventerrein geldt dat er slechts vanaf milieucategorie 

drie gebouwd mag worden. Op het gebied van de lucht- en geluidskwaliteit zijn er te weinig onderzoeken 

bekend om hier nu een uitspraak over te kunnen doen. Verder onderzoek op dit vlak is dus nodig. 

Gebouw kenmerken - Op gebouwniveau scoort dit pand, met 73 procent, relatief hoog. De enige echte 

minpunten zijn in overeenstemming met die van het gezondheidscentrum, namelijk de technische staat en 

onderhoud van het interieur en exterieur en de lastige entree voor de minder validen. Verder scoort dit 

gebouw bijna overal voldoendes, wat het qua pand een juiste keuze zou maken. 

Omgevings- en locatiekenmerken - Niet alles hangt echter af van het gebouw zelf, ook de omgeving is 

belangrijk en hierop scoort het pand juist weer beduidend minder. De afwezigheid van voorzieningen, slechte 

bereikbaarheid per openbaar vervoer en uitstraling van de omgeving doen het pand geen goed. De ruime 

hoeveelheid privé parkeerplaatsen en de auto bereikbaarheid zorgen ervoor dat de omgevings- en locatie score 

uit komt op 61 procent.  

In tabel 5.9 zijn de positieve en negatieve punten van dit pand met betrekking tot het transformeren naar een 

gezondheidscentrum of kliniek op een rij gezet. 
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Tabel 5.9 Belangrijkste positieve en negatieve punten van het kantoorpand aan de Limburglaan 

Positieve punten  

Indelingsflexibiliteit 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt fysiotherapieruimte mogelijk (gezondheidscentrum) 

Vrije hoogte van de verdiepingen maakt operatie kamer mogelijk (kliniek) 

Parkeervoorzieningen 

Zichtbaarheid van het pand (kliniek) 

Zichtbaarheid van de entree 

Ventilatie- en leidingschachten naar installatieruimte op het dak zijn realiseerbaar 

Negatieve punten 

Onvoldoende draagvlak in het verzorgingsgebied (gezondheidscentrum) 

Matige toegankelijkheid voor minder validen 

Afwezigheid van voorzieningen in de nabije omgeving 

Technische staat en onderhoud van het interieur en exterieur 

 

5.9 Analyse uitkomsten model 

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het model geanalyseerd. In tabel 5.10 (gezondheidscentra) en 

tabel 5.11 (klinieken) zijn de uitkomsten van de vier onderzochte panden terug te vinden. Deze panden zijn in 

eerste instantie getoetst op een oppervlakte rond de 1.000 vierkante meter, omdat dit een oppervlakte is 

welke zeer geschikt is voor beide gezondheidsfuncties. Om te kunnen bepalen wat de invloed is van een 

toename in de vierkante meters is besloten de oppervlakte te vergroten naar ongeveer 1.500 vierkante meter. 

Het is echter zelden mogelijk om exact de gewenste oppervlakte te huren, omdat de onderverdeling van de 

verhuurbare ruimtes vooraf vaak al door de verhuurder is vastgesteld. Hierdoor wijken de onderzochte 

metrages allemaal af van de gewenste metrages. 

Tabel 5.10 Scores van de vier onderzochte panden op transformatiepotentie naar een gezondheidscentrum 

Nr. Adres Oppervlakte Score Adres Oppervlakte Score 

1 Mauritsstraat 76 1.097 m² 77 % Mauritsstraat 76 1.418 m² 77 % 

2 Beukenlaan 137 885 m² 75 % Beukenlaan 137 1.320 m² 71 % 

3 Paradijslaan 30 948 m² 73 % Paradijslaan 30 1.529 m² 71 % 

4 Limburglaan 36 1.120 m² 66 % Limburglaan 36 1.798 m² 64 % 

 

Tabel 5.11 Scores van de vier onderzochte panden op transformatiepotentie naar een kliniek 

Nr. Adres Oppervlakte Score Adres Oppervlakte Score 

1 Mauritsstraat 76 1.097 m² 69 % Mauritsstraat 76 1.418 m² 69 % 

2 Beukenlaan 137 885 m² 70 % Beukenlaan 137 1.320 m² 75 % 

3 Paradijslaan 30 948 m² 60 % Paradijslaan 30 1.529 m² 59 % 

4 Limburglaan 36 1.120 m² 70 % Limburglaan 36 1.798 m² 69 % 

 

Een verhoging van de oppervlakte heeft in bijna al de gevallen geleid tot een kleine daling in de 

transformatiepotentie scores. Dit heeft met name te maken door het feit dat er extra parkeerplaatsen nodig 

zijn waardoor de parkeernorm niet meer wordt gehaald. Maar ook zal er in sommige gevallen een extra 

verdieping moeten worden gehuurd om aan het gewenste metrage te komen. Ook dit heeft vaak een negatieve 

invloed op de score. In het geval van het pand aan de Beukenlaan heeft het de score voor klinieken juist 

verbeterd. De reden hiervoor is dat, bij opname van 1.320 vierkante meter, de nieuwe huurder het volledige 

pand in gebruik heeft. 



Hoofdstuk 5: Het model 

- 79 - 

 

Wat ook opvalt, is dat de scores relatief hoog uit lijken te vallen. De laagst genoteerde score ligt namelijk op 59 

procent. Wat precies de waarde is van deze scores, naast het feit dat een hogere score een betere 

transformatiepotentie betekent, kan helaas nog geen uitspraak worden gedaan. Waar de grens ligt tussen 

geschikt en ongeschikt kan alleen worden bepaald aan de hand van uitvoerig onderzoek. Dit onderzoek is 

echter slechts de eerste verkenning op dit gebied en gedetailleerdere conclusies op het gebied van de waarde 

van de scores moet dus in vervolgstudies worden aangetoond.  

De relatief hoge scores waren overigens wel te verwachten. Kantoorpanden bezitten namelijk veel 

eigenschappen die ook geschikt zijn voor de twee onderzochte gezondheidszorg functies. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan voldoende parkeerplaatsen, relatief hoge verdiepingshoogtes en een hoge 

indelingsflexibiliteit. Bovendien zijn de panden vooraf al handmatig geselecteerd op oppervlakte, waardoor op 

dit onderdeel automatisch goed gescoord is. 

Een ander opvallend feit is dat de scores per pand tussen de gezondheidscentra en klinieken relatief weinig 

verschillen. Het grootste verschil is namelijk dertien procent. Hieruit volgt de bevestiging dat de wensen van de 

gezondheidscentra en klinieken onderling relatief veel overeenkomsten hebben.  

Dat het pand op de Mauritsstraat de hoogste score behaalt op het gebied van gezondheidscentra, kan worden 

gezien als positieve bevestiging voor de werking van het model. Een aanvraag voor transformatie van dit pand 

naar een gezondheidscentrum is immers al ingediend bij de gemeente 

5.10 Aanpassingen aan het model 

Door middel van toetsing is het model op een aantal punten aangepast. De volgende aanpassingen aan het 

model zijn gedaan: 

- In plaats van alleen te vragen naar de gewenste oppervlakte. Zijn ook de indicators ‘minimaal 

opneembare oppervlakte’, ‘maximaal opneembare oppervlakte’ en ‘totale oppervlakte van het pand’ 

toegevoegd. Naast het verbeteren van de compleetheid van het model, wordt er ook gebruik van 

gemaakt bij het berekenen van het aantal parkeerplaatsen. De in het totaal beschikbare 

parkeerplaatsen van een kantoorpand worden namelijk naar rato verdeeld. 

- De verdeling van de afstand tot de snelweg is veranderd van een cohort van vijf minuten, naar een 

cohort van drie minuten. Dit is een verbetering, omdat zelfs de meest lastig bereikbare plekken in 

Eindhoven binnen een kwartier van de snelweg af liggen. Door deze nieuwe verdeling is er een beter 

onderscheid te maken tussen de verschillende panden. 

- Bij de indicator ‘inbedding in het stedelijk weefsel’ zijn de parameters “overig (binnen de ring)’ en 

‘overig (buiten de ring)’ toegevoegd. Dit was nodig omdat de locatietyperingen niet alle locaties 

bleken te coveren. 

- Onder de indicator ‘capaciteit liften’ zijn de parameters ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ vervangen door 

de parameters ‘geen lift aanwezig’, ‘lift kleiner dan 0,8 x 1,4 meter’, ‘lift is rolstoel geschikt (min. 0,8 x 

1,4 meter’, ‘lift is brancard geschikt (min. 1,1 x 2,1 meter)’ en ‘lift is bedden geschikt (min. 1,2 x 2,3 

meter). Hierdoor hoeft de invuller van het model geen kennis te hebben over welke capaciteit van de 

lift wel of niet voldoende is. 

- Onder de indicator ‘trappen’ zijn de parameters ‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ vervangen door de 

parameters ‘minder dan 90cm breed’, ’90-100cm breed (met bochten)’, ’90-100cm breed (zonder 

bochten)’ en ‘meer dan 100cm breed’. Hierdoor hoeft de invuller van het model geen kennis te 

hebben over welke capaciteit van de trappen wel of niet voldoende is. 

- De indicator ‘aanwezigheid installatieruimte’ miste de parameter of het ook realiseerbaar/uitvoerbaar 

was om deze te kunnen gebruiken en of de lucht- en leidingschachten er naar toe geleid konden 

worden. Dit is aan het model toegevoegd. 
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- Door middel van het toevoegen van linkjes in de vorm van een ‘vraagteken’, wordt er naar een 

tussenresultaten-lijst geleid vanuit de resultaten-lijst. Deze tussenresultaten-lijst verschaft extra en 

gedetailleerdere informatie dan de resultaten-lijst. Het kunnen raadplegen hiervan is dus wenselijk en 

nu ook mogelijk. 

- Aan de resultaten-lijst en de tussen-resultatenlijst zijn extra waarschuwingen toegevoegd. Hierbij valt 

te denken aan ‘Let op: deze indicator is niet ingevuld’, maar geeft ook gedetailleerdere informatie 

zoals: ‘parkeernorm niet haalbaar’, ‘lift enkel geschikt voor personen en rolstoelen’ en vele andere 

waarschuwingen. 

De aanpassingen hebben er voor gezorgd dat het model nu ook door leken op het gebied van transformatie en 

zorg kan worden ingevuld. Bovendien is het model door de aanpassingen ook gedetailleerder geworden, wat 

een positieve uitwerking heeft op de waarde van het eindresultaat. 

5.11 Conclusie 

Na een aantal aanpassingen lijkt het model goed te functioneren en te differentiëren. Zowel wanneer de 

verschillende panden worden vergeleken ten opzichte van één functie, als wanneer één pand wordt getoetst 

op de twee verschillende functies, differentiëren de scores goed. 

Wanneer naar de resultaten wordt gekeken, valt het op dat alle panden meer dan 59 procent scoren voor 

beide functies. Wat dit percentage precies betekent op het gebied van geschikt of ongeschikt zijnde, is helaas 

nog niet duidelijk na slechts vier casus. Wel geeft het aan dat de kantoorpanden in de casus op een behoorlijk 

aantal punten overeen komen met de wensen en eisen van de zorgfuncties. Dit is een bevestiging geweest ten 

opzichte van de verwachtingen. Een andere bevestiging werd gegeven door het pand aan de Mauritsstraat. 

Voor dit kantoorpand is inmiddels een aanvraag ingediend bij de gemeente om een gezondheidscentrum in te 

vestigen. Dit pand scoorde van de vier getoetste gebouwen ook het hoogst als gezondheidscentrum.  
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Hoofdstuk 6: Financiële haalbaarheid 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de financiële haalbaarheid van het transformeren van kantoorpanden naar de twee 

zorgfuncties worden getoetst aan de hand van de vier casus. Het doel zal zijn om de gewenste huurprijs van de 

eigenaar in te schatten om deze vervolgens te kunnen vergelijken met huurprijs die de zorgfuncties maximaal 

willen betalen. Het is dus het streven om de onderhandelingsposities van beide kanten zo goed mogelijk in 

beeld te brengen. Aan de hand van deze resultaten kan er vervolgens worden bepaald of het transformeren 

naar een van de twee zorgfuncties financieel haalbaar is. 

6.2 Berekening huurprijzen 

Om kantoorgebouwen te transformeren naar een van de twee zorgfuncties zullen er kosten worden gemaakt. 

Deze investeringen zijn in eerste instantie voor de eigenaar van het pand. De eigenaar zal echter zijn 

investeringen terug willen verdienen. Om te kunnen berekenen in welke mate dit gaat, wordt de Netto 

Contante Waarde (NCW) methode toegepast. Door middel van de bouwkosten, de Internal Rate of Return, de 

terugverdientijd en de inflatie kan er worden bepaald in hoeverre de huurprijs moet worden verhoogd, om de 

gemaakte investeringen terug te verdienen. 

6.2.1 Bouwkosten 

Bij dit onderzoek gaat om het transformeren van bestaande kantoorgebouwen naar een zorgfunctie waarbij de 

huidige eigenaar van het pand ook de eigenaar blijft na transformatie. Hierdoor zullen er geen 

verwervingskosten worden gemaakt om het gebouw in bezit te krijgen. Ook de grondkosten, bouwkosten en 

bijkomende kosten zijn niet aan de orde. Waar wel naar moet worden gekeken zijn de verbouw-, inrichtings- en 

installatie kosten. Deze drie kostenposten worden in het vervolg onder de noemer afbouwkosten geschaard. 

Hierbij zijn eventuele operatie kamers overigens niet inbegrepen. 

Uit de interviews met de experts is gebleken dat de afbouwkosten van poliklinische functies slechts marginaal 

hoger liggen dan wanneer een nieuwe kantoorfunctie zich in de kantoorruimte zou vestigen. In de praktijk zijn 

eigenaren vaak bereid om de afbouwkosten (deels) op zich te nemen wanneer een nieuwe huurder het pand 

gaat betrekken. Hier tegenover staat uiteraard wel dat er in dat geval minder marge zit in de onderhandelingen 

ten opzichte van de huur. Voordeel voor de eigenaren is dat ze dan hoeven in te boeten op de huur, waardoor 

de kantoren hun hogere boekwaarde behouden. 

Een vijftal referentieprojecten van kantoorgebouwen hebben geleid tot een gemiddelde van 293 euro per 

vierkante meter aan afbouwkosten. Deze referentieprojecten zijn te zien in tabel 6.1. Wanneer deze 

afbouwkosten worden verhoogd met negentien procent BTW, komen deze uit op 348 euro per vierkante 

meter. Als rekenwaarde voor de financiële haalbaarheid worden de afbouwkosten voor zowel 

gezondheidscentra als klinieken dan ook marginaal hoger gezet, namelijk op 350 euro per vierkante meter 

inclusief BTW.  

Tabel 6.1 Referentieprojecten ter inschatting van de afbouwkosten [kantoorplanner.nl] 

Locatie Pand Oppervlakte [m
2
] Afbouwkosten Kosten per m

2
 (excl. BTW) 

Apeldoorn Albert van Scharnlaan 170 813 € 212.700 € 262 

Utrecht Piet van Dommelenhuis 1.085 € 279.700 € 258 

Eindhoven Luchthavenweg 54 1.265 € 418.400 € 331 

Utrecht  Reactorweg 548 € 172.800 € 315 

Breda EMMA 721 € 215.000 € 298 

Gemiddelde       € 293 
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Nu de afbouwkosten per vierkante meter zijn bepaald kunnen de afbouwkosten voor de casus worden 

berekend. De uitkomsten van deze berekening zijn te vinden in tabel 6.2. 

Tabel 6.2 Afbouwkosten per casus 

Nr. 

 

Adres 

 

Oppervlakte 

 

Afbouwkosten  

Gezondheidscentrum 

Afbouwkosten  

Kliniek 

1 Mauritsstraat 76 1.097 m2 € 383.950 € 383.950 

2 Beukenlaan 137 885 m2 € 309.750 € 309.750 

3 Paradijslaan 30 948 m2 € 331.800 € 331.800 

4 Limburglaan 36 1.120 m2 € 392.000 € 392.000 

 

6.2.2 Internal Rate of Return 

Omdat de financiële haalbaarheid wordt bepaald aan de hand van de NCW methode is het van belang om de 

Internal Rate of Return (IRR) te bepalen. Als gangbare IRR voor kantoren wordt vaak 7,00% gehanteerd. Dit is 

echter geen vast gegeven, zo zal de IRR per pand en ondernemer verschillen. Deze kan bijvoorbeeld af nemen 

wanneer de ondernemer meer zekerheid wordt geboden.  

Een mogelijkheid die ontstaat bij het transformeren naar een zorgfunctie is het sluiten van huurcontracten over 

een langere periode. Een gezondheidscentrum kan over het algemeen huurcontracten afsluiten voor relatief 

lange periodes, namelijk van vijftien tot twintig jaar. Doordat de eigenaar hierdoor meer zekerheid krijgt zal hij 

sneller akkoord gaan met een lagere IRR. Een kliniek zal over het algemeen contracten afsluiten voor een 

minder lange periode, namelijk vijf tot tien jaar. Voor de berekening van de NCW in dit onderzoek, zijn de IRR 

gehanteerd zoals deze in tabel 6.3 te vinden zijn. 

Tabel 6.3 Gehanteerde Internal Rate of Return 

Periode huurcontract IRR 

5 jaar 7,00 % 

10 jaar 6,67 % 

15 jaar 6,33 % 

20 jaar 6,00 % 

 

6.2.2 Inflatie 

Een andere factor die bepalend is in de NCW methode is de inflatie. De inflatie in Nederland is de laatste 

twintig jaar redelijk stabiel gebleven tussen de één en drie procent. Over 2011 was dit percentage 2,3 procent. 

Deze waarde zal ook worden gebruikt in de NCW berekening. 

6.2.3 Huurprijsverhoging 

Inmiddels is de input voor de NCW berekening bekend. Dit zijn namelijk de afbouwkosten, de IRR, de inflatie en 

de terugverdientijd. In dit onderdeel wordt de huurprijsverhoging berekend aan de hand van de NCW 

methode. Met deze huurprijsverhoging verdient de eigenaar zijn investeringen volledig terug in de 

contractsperiode. 

Voor de gezondheidscentra zijn er twee mogelijkheden bepaald, namelijk een huurcontract voor een termijn 

van twintig jaar tegen een IRR van 6,00 procent en een huurcontract voor vijftien jaar met een IRR van 6,33 

procent. Na de NCW berekening blijkt de huurprijsverhoging uit te komen op respectievelijk 25,46 en 32,07 

euro per vierkante meter per jaar. Deze berekening is ook gemaakt voor de klinieken met de aan hun 

 toegekende IRR en huurperiodes. Voor klinieken geldt dat de huurprijsverhoging 44,75 of 81,78 euro per 
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vierkante meter per jaar bedraagt, afhankelijk van de duur van het huurcontract. Deze resultaten zijn ook 

overzichtelijk weergegeven in tabel 6.4. In bijlage 11 is ook een voorbeeld van de NCW berekening opgenomen. 

In de bijlage betreft het de berekening van de huurprijsverhoging in het geval van een gezondheidscentrum 

met een contract van 20 jaar. 

Tabel 6.4 Uitkomst berekening huurprijsverhoging 

Gezondheidscentrum of 

kliniek 

IRR 

 

Periode huurcontract 

 

Huurprijs verhoging  

[€/m
2
/jr.] 

Gezondheidscentrum 6,00 % 20 jaar € 25,46 

Gezondheidscentrum 6,33 % 15 jaar € 32,07 

Kliniek 6,67 % 10 jaar € 44,74 

Kliniek 7,00 % 5 jaar € 81,78 

 

6.2.4 Huurprijs en BTW 

Over het algemeen geldt dat er dat er bij het huren van een ruimte bij een commerciële verhuurder sprake is 

van belaste verhuur, waarbij de BTW over de huur in rekening wordt gebracht. Een belaste huur is echter 

slechts mogelijk als de activiteiten van de huurder ook recht op aftrek BTW garanderen. De prestaties van 

instellingen in de gezondheidszorg zijn echter vrijgesteld van BTW. Hierdoor kan een zorginstelling nooit 

expliciet BTW in rekening gebracht krijgen voor huur van ruimte ten behoeve van zorgactiviteiten.  

De verhuurder die de door hem betaalde BTW niet kan terugvorderen van de fiscus zal dit wel als kostenpost 

(BTW compensatie) in het verhuurbedrag willen verwerken. De hoogte van deze compensatie zal echter zelden 

exact negentien procent zijn, omdat deze van veel factoren afhangt.  

Tien jaar termijn 

Wanneer een pand ouders is dan tien jaar is het mogelijk dat er geen BTW meer hoeft te worden betaald over 

de totale waarde of stichtingskosten van het pand. Het is dan mogelijk dat het pand inmiddels zijn BTW 

plichten heeft voldaan. In dit geval zal er slechts BTW hoeven te worden betaald over afbouw-, beheer- en 

onderhoudskosten. Wanneer het pand in de tussentijd verkocht is, zal de periode van tien jaar BTW 

plichtigheid overigens opnieuw beginnen. Ook kan een herbestemming van het gebouw soms een reden zijn 

voor de fiscus om de tien jaar termijn opnieuw te starten.  

De onderhandeling 

De hoogte van de compensatie vormt een punt van onderhandeling en zal dus per object verschillen. De 

standpunten in deze onderhandeling tussen de eigenaar en de toekomstige niet BTW plichtige huurder zullen 

uiteraard verschillen. Deze standpunten zullen hierna besproken worden. 

Eigenaren – De eigenaar zal streven om het totale BTW nadeel te compenseren binnen de huurtermijn van de 

huurder voor wie die kosten zijn gemaakt. Vaak proberen verhuurders dit bedrag te disconteren in de 

huurprijs. Dit heeft voor de eigenaar namelijk twee voordelen. Ten eerste groeit deze namelijk mee met de 

index en ten tweede is het voor de waardebepaling van het vastgoed op basis van de huurwaarde ook 

voordelig. 

Niet BTW plichtige huurders - Vanuit de huurder gezien valt er voor de verdiscontering van de beheer- en 

onderhoudskosten nog wel iets te zeggen, omdat deze kosten door de tijd heen ook indexeren. Dit gaat echter 

slechts over een marginaal bedrag. Het BTW bedrag over de verbouwingskosten bestaat uit een groter deel van 

de BTW compensatie. Voor de verhuurder is het dus wenselijker om deze als annuïteit naast de huur te 

betalen. Bij een verlenging van het huurcontract is deze annuïteit dan afbetaald en vervalt deze. 
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6.2.5 Bepalen van de gewenste huur voor de eigenaar 

Voor de berekening van de financiële haalbaarheid in dit onderzoek wordt er gerekend met een percentage 

van negentien procent BTW. De BTW compensatie zal in deze berekening dus volledig op de schouders van de 

nieuwe huurder komen te liggen. In tabel 6.5 zijn de gevraagde huren exclusief en inclusief BTW compensatie 

weergegeven. 

Tabel 6.5 Door eigenaar gewenste huur inclusief exclusief BTW en inclusief BTW compensatie per casus 

Nr. 

 

Adres 

 

Gevraagde huur (Excl. BTW) 

[€/m
2
/jr.] 

Gevraagde huur (Incl. BTW 

compensatie) [€/m
2
/jr.] 

1 Mauritsstraat 76 € 130  € 155 

2 Beukenlaan 137 € 140 € 167 

3 Paradijslaan 30 € 125 € 149 

4 Limburglaan 36 € 135 € 161 

 

6.2.6 Bepalen van de maximaal te betalen huur door zorgfuncties 

Uit de interviews is gebleken dat gezondheidscentra over het algemeen bereid zijn maximaal 150 euro per 

vierkante meter per jaar te betalen. Voor klinieken is deze richtwaarde helaas onduidelijk gebleven, maar er 

wordt aangenomen dat deze hoger zal liggen. Om de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen, wordt er dan 

ook uitgegaan van een maximale huur van 160 euro per vierkante meter per jaar voor klinieken. 

6.3 Analyse van de uitkomsten van de berekening 

6.3.1 Bepalen verschil tussen gewenste huur eigenaar en maximale huur zorgfuncties 

Per casus kan er, aan de hand van de in paragraaf 6.2 bepaalde huren, berekend worden wat de uiterste huur 

zal zijn die de verhuurder mogelijk zou kunnen vragen. Hiermee zou de verhuurder namelijk de kosten voor de 

afbouw volledig op de schouders leggen van de huurder binnen de periode van het huurcontract. Ook de BTW 

compensatie wordt hierbij volledig doorberekend aan de huurder. Aan de andere kant is inmiddels ook bekend 

wat de gezondheidsfuncties kunnen en willen betalen. Hierdoor kan het verschil tussen de twee partijen 

bepaald worden. In tabel 6.6 zijn de uitkomsten van deze berekeningen weergegeven. 

6.3.2 Bepalen van de financiële haalbaarheid  

Wanneer er naar deze resultaten wordt gekeken valt het natuurlijk direct op dat er bij elke casus en elke 

zorgfunctie een tekort op treed tussen de maximaal gevraagde huur vanuit de eigenaar en de huur die de 

zorgfunctie maximaal wil betalen. Met name wanneer klinieken voor een korte huurperiode van vijf jaar een 

contract willen afsluiten is dit verschil relatief groot. In alle andere gevallen valt het verschil duidelijk minder 

hoog uit. Wel betekent het verschil dat de eigenaar in alle gevallen de nieuwe huurder tegemoet moet komen. 

Gelukkig is dat in deze tijd zeker niet ongebruikelijk, maar juist zeer gangbaar. 

Vanwege de hoge leegstandspercentages en de bereidheid om af te boeken op de boekwaarde is er 

tegenwoordig meer ruimte ontstaan om over de huurprijzen te onderhandelen. De gevraagde huurprijzen zijn 

zeker niet leidend en door onderhandelingen kunnen er grote verschillen ontstaan tussen de uiteindelijke huur 

en de in het begin gestelde vraagprijs.  

Bovendien is in de berekening uitgegaan dat de verbouwkosten volledig in de huur worden verwerkt en 

daardoor in het geheel op de schouders van de nieuwe huurder terecht komen. Dit is tegenwoordig niet meer 

gebruikelijk en zal de gevraagde huurprijs kunnen laten zakken. Ook kan er voor geopteerd worden om de BTW 

compensatie niet in de huurprijs te verwerken, maar los als annuïteit te verrekenen.  
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De uitkomsten laten ook zien dat een langere contractperiode de maximaal gevraagde huur duidelijk omlaag 

haalt. De twee redenen hiervoor zijn dat de kosten over een langere periode uitgespreid worden en de 

gebruikte IRR lager is. Een langere contractperiode verbetert dus de financiële haalbaarheid van de 

transformaties. 

Tabel 6.6 Verschil tussen gewenste huur eigenaar en gewenste huur van de zorgfuncties 

1 Mauritsstraat 76         

  

Zorgfunctie 

 

 

Aantal jaar 

 

 

Gewenste huur volgens 

eigenaar  

[€/m
2
/jr] 

Maximale huur die  

instelling kan betalen 

[€/m
2
/jr] 

Verschil 

 

 

  Gezondheidscentrum 20 € 180,16 € 150,00 € 31,16 

  Gezondheidscentrum 15 € 186,77 € 150,00 € 36,77 

  Kliniek 10 € 199,44 € 160,00 € 39,44 

  Kliniek 5 € 236,48 € 160,00 € 76,48 

2 Beukenlaan 137         

  

Zorgfunctie 

 

 

Aantal jaar 

 

 

Gewenste huur volgens 

eigenaar  

[€/m
2
/jr] 

Maximale huur die  

instelling kan betalen 

[€/m
2
/jr] 

Verschil 

 

 

  Gezondheidscentrum 20 € 192,06 € 150,00 € 42,06 

  Gezondheidscentrum 15 € 198,67 € 150,00 € 48,67 

  Kliniek 10 € 211,34 € 160,00 € 51,34 

  Kliniek 5 € 248,38 € 160,00 € 88,38 

3 Paradijslaan 30         

  

Zorgfunctie 

 

 

Aantal jaar 

 

 

Gewenste huur volgens 

eigenaar  

[€/m
2
/jr] 

Maximale huur die  

instelling kan betalen 

[€/m
2
/jr] 

Verschil 

 

 

  Gezondheidscentrum 20 € 172,21 € 150,00 € 24,21 

  Gezondheidscentrum 15 € 180,82 € 150,00 € 30,82 

  Kliniek 10 € 193,49 € 160,00 € 33,49 

  Kliniek 5 € 230,53 € 160,00 € 70,53 

4 Limburglaan 36         

  

Zorgfunctie 

 

 

Aantal jaar 

 

 

Gewenste huur volgens 

eigenaar  

[€/m
2
/jr] 

Maximale huur die  

instelling kan betalen 

[€/m
2
/jr] 

Verschil 

 

 

  Gezondheidscentrum 20 € 186,11 € 150,00 € 36,11 

  Gezondheidscentrum 15 € 192,72 € 150,00 € 42,72 

  Kliniek 10 € 205,39 € 160,00 € 45,39 

  Kliniek 5 € 242,43 € 160,00 € 82,43 

 

6.4 Conclusie 

Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat, in de huidige economische tijden, de verschillen tussen de 

gevraagde huur van de eigenaar en de maximale huur die de zorgfuncties willen betalen, klein genoeg zijn om 

er middels onderhandelingen uit te komen. Slechts voor klinieken in combinatie met een korte huurperiode 

van 5 jaar zal het verschil, tussen de gevraagde huur en de huur die betaald kan worden, waarschijnlijk te groot 

zijn. Er mag dus geconcludeerd worden dat transformatie naar een gezondheidscentrum of kliniek in 

combinatie met een contractduur van ten minste 10 jaar, in het geval van de vier casus, financieel haalbaar is.  
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Hoofdstuk 7: Gemeentelijke invloeden bij transformatieprojecten 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de gemeente op het transformatieproces besproken. De regelgeving op 

het gebied van transformeren komt hierbij als eerste aan bod. Dit zijn voorwaarden waaraan de 

getransformeerde panden behoren te voldoen en ook de belangrijkste middelen waartoe de gemeente beschikt 

bij het transformeren van kantoorpanden. Vervolgens zal het beleid van de gemeente Eindhoven worden 

besproken. In het afsluitende deel van dit hoofdstuk worden de verschillende aanpakken besproken die vanuit 

de gemeente kunnen worden gebruikt om transformatie aantrekkelijker, eenvoudiger en frequenter te maken. 

Deze middelen kunnen vervolgens vergeleken worden met de op dit moment gebruikte middelen bij de 

gemeente Eindhoven, om zo een advies te kunnen geven op welke vlakken de gemeente zich nog kan 

verbeteren. 

7.2 Regelgeving bij transformeren 

Om commercieel vastgoed te transformeren naar een zorgfunctie, is de medewerking van de gemeente nodig. 

Voor herbestemming moet een omgevingsvergunning worden verleend op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een aanvraag voor deze omgevingsvergunning wordt onder meer getoetst 

aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en aan welstandseisen. 

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor transformatie van een kantoorfunctie naar een zorgfunctie is 

bijna altijd in strijd met het geldende bestemmingsplan. Binnen de functieomschrijving van kantoren in het 

bestemmingsplan is het meestal niet mogelijk een zorgfunctie te realiseren. Hiervoor zijn de meeste 

bestemmingsplannen niet flexibel genoeg. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is het daarom 

nodig het bestemmingsplan aan te passen of om een projectbesluit te nemen voor dit specifieke bouwplan.  

Aanpassen van het bestemmingsplan 

Wanneer de gemeente wordt gevraagd het bestemmingsplan aan te passen voor transformatie naar een 

zorgfunctie kan dit via een uitwerking of een herziening van het bestemmingsplan. Van een uitwerking is sprake 

als er een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan waarmee het mogelijk wordt 

gemaakt de functie te wijzigen in een zorgfunctie. Het voordeel van een wijzigingsbevoegdheid is dat de 

procedure minder lang duurt dan bij een herziening. Om transformatie in de toekomst eenvoudiger te maken, 

zou bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor kantoren rekening kunnen worden gehouden door 

het opnemen van een 'zorgfunctie' in de wijzigingsbevoegdheid.  

 

Wanneer er geen uitwerkingsprocedure mogelijk is, zal het bestemmingsplan herzien moeten worden. Om de 

procedure te versnellen is het mogelijk dat de gemeente gebruik maakt van de coördinatieregeling, zodat de 

procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig kan verlopen met die van de bestemmingsplanprocedure.  

Projectbesluit 

Een andere mogelijkheid is het afwijken van het geldende bestemmingsplan. Binnen de Wabo is het mogelijk 

om voor een specifiek bouwplan een projectbesluit te nemen. Hiermee wordt aangetoond, dat kan worden 

afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit kan alleen als de initiatiefnemer en/of de gemeente 

aannemelijk maakt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit wordt gedaan door 

middel van een goede ruimtelijke onderbouwing. Ook hierbij dient onderzoek worden verricht naar 

consequenties voor zaken als milieu, verkeer en geluid. 
 

Bouwbesluit 
Een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen werd tot april 2012 getoetst aan het bouwbesluit 2003. In dit 

bouwbesluit werden voorschriften gesteld, waaraan bouwwerken in Nederland behoren te voldoen. Er was een 

tweedeling in eisen voor nieuwbouw en eisen voor de bestaande bouw. In geval van verbouw ten behoeve van 

transformatie was in het oude bouwbesluit een ontheffing van de geldende nieuwbouwvoorschriften nodig.  
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In het bouwbesluit 2012 is geen ontheffingsmogelijkheid bij het verbouwen van een bouwwerk opgenomen, 

maar is in het besluit zelf een landelijk uniform verbouwniveau opgenomen. Een verandering van 

gebruiksfunctie van een bouwwerk betekent niet meer dat de nieuwe gebruiksfunctie aan het kwaliteitsniveau 

voor de nieuwbouw van die functie dient te voldoen. Wanneer een kantoorgebouw wordt getransformeerd tot 

een zorgfunctie, gelden voor de nieuwe gebruiksfunctie de voorschriften voor de bestaande bouw als absolute 

ondergrens. 

7.3 Beleid gemeente Eindhoven 
 

Tot voorkort werd er bij het kantorenbeleid van de gemeente Eindhoven gebruik gemaakt van de 

prioriteitennota, welke stamde uit 2005. In 2011 is hierop een aanvulling gemaakt, maar inmiddels is er een 

nieuw document waaruit het kantorenbeleid voortvloeit, namelijk de kantorenstrategie 2012-2020. Na het 

bestuderen van deze nota kan worden geconcludeerd dat de gemeente Eindhoven er een reële visie, op de 

huidige kantorenmarkt, op nahoudt. De gemeente is zich er duidelijk van bewust dat de kantorenmarkt 

inmiddels niet meer gezond kan worden genoemd en dat verbetering van deze markt niet meer alleen de 

verantwoordelijkheid is van de markt. De sturing vanuit de gemeente verplaatst zich dan ook van de 

nieuwbouw kantorenmarkt naar de bestaande kantorenmarkt. Dit is een duidelijk verschil en verbetering ten 

opzichte van de oude prioriteitennota’s. 
 

7.3.1 Beleid ten opzichte van nieuwbouw van kantoren 
 

Aangezien nieuwbouw van kantoren toch nodig zal blijven om de kwaliteit van de kantorenvoorraad op niveau 

te houden staan er in het beleid ook een aantal specifieke doelstellingen op dit gebied. Zo zal nieuwbouw 

alleen nog maar gerealiseerd worden in een beperkt aantal gebieden. Uitzondering hierop geldt voor de 

kleinschalige kantoren tot 1.000 vierkante meter. In alle gevallen geldt de voorwaarde dat het pand voor 

minimaal 70 procent is voorverhuurd en, misschien nog wel belangrijker, aantoonbaar kan worden gemaakt 

dat op de huidige kantorenmarkt geen geschikte bestaande huisvesting beschikbaar is.  
 

Op gebiedsniveau is er ook een specifieker beleid opgesteld. Een heel sterke keuze van de gemeente 

Eindhoven is het uitstellen van de ontwikkelingen op Land Forum tot minimaal het jaar 2020. Dit scheelt in 

potentie 100.000 vierkante meter aan potentiële nieuwbouw.  
 

Nieuwbouwbehoefte 

Op dit moment gaat de gemeente uit van een totale nieuwbouwbehoefte in Eindhoven van ongeveer 140.000 

vierkante meter tot 2020 (Stec Groep, 2011). Hiervan komt 100.000 vierkante meter voort uit capaciteitsgebrek 

en slechts 40.000 vierkante meter uit vervangingsvraag. Met een leegstand van ongeveer 200.000 vierkante 

meter in Eindhoven mag er toch worden afgevraagd of het capaciteitsgebrek in deze mate aanwezig zal zijn 

binnen nu en acht jaar.  
 

Wanneer er dieper op de berekening van de nieuwbouwbehoefte wordt ingegaan valt het op dat er wordt 

gerekend met een bruto vloeroppervlak van 20 vierkante meter per werkzaam persoon. Dit terwijl in 2009 de 

grens van 20 al werd gepasseerd en deze door ‘Het Nieuwe Werken’ alleen maar verder lijkt te dalen. Een 

realistischere waarde zou 17 tot 18 vierkante meter bruto vloeroppervlak per persoon zijn, wat dus 10 tot 15 

procent zou schelen. Op het oog misschien weinig, maar op de totale kantorenmarkt van Eindhoven scheelt dit 

maar liefst 140.000 tot 210.000 vierkante meter. De 100.000 vierkante meter nieuwbouw die nodig is vanwege 

capaciteitsgebrek lijkt dus aan de hoge kant te worden ingeschat. Het is verstandig als de gemeente Eindhoven 

dit in het achterhoofd houdt bij het uitgeven van nieuwbouwgronden. 
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7.3.2 Beleid ten opzichte van bestaande kantoorgebouwen 
 

Op het gebied van het beleid ten opzichte van bestaande kantoorgebouwen maakt de gemeente Eindhoven 

grote stappen. De gemeente zal zichzelf een meer faciliterende en stimulerende rol toewijzen, waarbij actief 

zal worden meegewerkt aan marktinitiatieven om de leegstand te verkleinen. Hierbij kan worden gedacht aan 

bestemmingsplan aanpassingen, verlenen van vrijstellingen en vergunningen. Ook zal de gemeente Eindhoven 

een openbaar toegankelijke ‘leegstandsmonitor’ opstellen die een actueel overzicht geeft van leegstaande 

kantoren in Eindhoven. Deze nieuwe faciliterende en stimulerende instelling wordt onderstreept door 

bijvoorbeeld het inschakelen van Interface voor een onderzoek naar de transformeerbaarheid van 

kantoorgebouwen in Eindhoven. 
 

Specifieke instrumenten die de gemeente kan gebruiken in het proces van transformeren worden besproken in 

de volgende paragraaf. Hierbij wordt ook bekeken in hoeverre de gemeente zich hier al mee bezig houdt en 

waar de grootste winst te behalen valt door het implementeren van de aangeboden instrumenten. 

7.4 Instrumenten voor gemeenten bij transformatieprojecten 

Transformatie komt maar zeer zelden op gang zonder directe invloed van gemeenten. Met veel goede wil en 

inzet van individuele ambtenaren lukt het ad hoc soms één of enkele projecten te starten, maar tot op heden is 

transformatie in geen enkele gemeente een structureel onderdeel van de bouwproductie (Gelinck et al., 2011). 

Verschillende onderzoeken concluderen dan ook dat de huidige houding van de gemeenten te passief is 

(Gelinck et al., 2011; SBR, 2011). De huidige manier van werken en inzet van gemeenten is dus niet voldoende 

om het transformatieproces structureel op gang te brengen.  
 

Gemeente beseffen tot op heden onvoldoende dat zij een zeer belangrijke schakel zijn in het bouwproces van 

transformaties. Daar waar gemeenten zich bij nieuwbouwprojecten vaak een passievere houding konden 

aanmeten lijkt dat bij transformatieprojecten funest te zijn. De vraag die hieruit voortkomt is:  
 

“Over welke instrumenten kan de gemeente Eindhoven beschikken om transformatie van leegstaand 

commercieel vastgoed te stimuleren?” 
 

Hierbij dient eerst worden bekeken tot op welke hoogte de gemeente risico op zich wil nemen. Zoals algemeen 

bekend is moeten vele organisaties in deze economische mindere tijden bezuinigen, zo ook de gemeente 

Eindhoven (Gemeente Eindhoven, 2010). Uit onderzoek van Coelo is gebleken dat gemeenten voornamelijk 

bezuinigen op de bouw (Allers et al., 2010). Hieruit mag worden geconcludeerd dat risico’s nemen op het 

gebied van de bouw niet wenselijk is bij de gemeente. De gemeente zal hierdoor bij transformatieprojecten bij 

voorkeur een coördinerende- of regisserende rol op zich nemen om financiële risico’s te minimaliseren.  
 

7.4.1 Transformatie instrumenten 
 

Deze subparagraaf beschrijft de instrumenten waarover de gemeente Eindhoven beschikt of over kan gaan 

beschikken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de leegstand in commercieel 

vastgoed. In de hierop volgende paragraaf volgt het advies richting de gemeente Eindhoven, over welke 

instrumenten toegepast dienen te worden om transformatieprojecten binnen de gemeente gangbaarder te 

maken. 
 

Breng de lokale ruimtevraag en ruimteaanbod in beeld 

De eerste stap voor de gemeente is het in beeld brengen van de potentiële klantgroepen. Kennis wie deze 

klantgroepen zijn en hun omvang ervan zit vaak verspreid over verschillende afdelingen binnen de gemeente 

en wordt niet direct gelinkt aan de kansen van transformatie (Gelinck et al., 2011). Aan de andere kant moet er 

ook een goed beeld zijn van het ruimteaanbod binnen de stad om deze klantgroepen te kunnen ondersteunen 

in hun zoektocht naar een geschikte ruimte. 
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Mobiliseren van een potentiële afnemer of ontwikkelaar 

Aansluitend op het in kaart brengen van de lokale ruimte vraag en ruimte aanbod is het mobiliseren van 

potentiële afnemers of ontwikkelaars. Eigenaren van leegstaand commercieel vastgoed hebben vaak geen 

kennis van de lokale markt. Het in kaart brengen van het ruimteaanbod is zeer belangrijk om eventuele 

potentiële initiatiefnemers verschillende alternatieven voor te kunnen leggen. Uiteraard is de gemeente geen 

makelaar en zal deze taak ook niet volledig moeten overnemen. Toch dient in het achterhoofd worden 

gehouden dat het leegstandprobleem in Nederland zo groot wordt dat het, vanwege verpaupering, een 

probleem gaat vormen voor zijn burgers. Met dit in het achterhoofd mag, vanuit het maatschappelijk belang, 

de gemeente zich verantwoordelijk voelen voor het opnemen van extra taken die misschien niet direct binnen 

hun functie liggen. Wanneer de gemeente goed contact onderhoudt met potentiële afnemers en 

ontwikkelaars, kan de gemeente deze in contact brengen met de eigenaren om het proces van transformatie 

op gang te brengen.  
 

Ondersteunen van de kantooreigenaar 

Eigenaren van structureel leegstaand commercieel vastgoed zijn vaak niet de beste en vanzelfsprekende 

initiatiefnemers voor transformatie. Leegstand in één van hun vele panden ervaren zij vaak niet als urgent. Ze 

werken op grote (inter)nationale schaal en kennen daardoor de lokaal werkende potentiële afnemers niet. 

Bovendien geven de eigenaren aan weinig verstand te hebben met transformatie en ook weinig affiniteit te 

hebben met de toekomstige functie van het pand. Zij zijn over het algemeen voornamelijk geïnteresseerd in de 

financiële opbrengst van het pand. Slechts bij uitzondering is de eigenaar dan ook de partij die het gebouw 

transformeert. Wanneer er wel interesse is vanuit de eigenaar, maar het verstand over de markt en 

transformatieprojecten ontbreekt, kan gemeentelijke ondersteuning de sleutel zijn voor een succesvol initiatief 

tot transformatie. 
 

Dwingende maatregelen 

Zeer weinig gemeenten zetten dwingende maatregelen of negatieve prikkels in om eigenaren tot initiatieven te 

brengen. Toch zijn er een paar voorbeelden te noemen. Zo beraadt Rotterdam zich op een juridische uitspraak 

van het hof in Apeldoorn over verplicht gebruik van een nieuw kantoorgebouw (Gelinck et al., 2011). En heeft 

de gemeente Eindhoven Land Forum uit de markt gehaald. Ook Amsterdam heeft nieuwbouw beperkende 

maatregelen genomen. Echter wanneer nieuwbouw past binnen het bestemmingsplan, dan is een blokkade 

zelden mogelijk. 
 

Ambtelijke capaciteit 

Medewerking van de gemeente is dus zeer belangrijk voor het succesvol verlopen van een transformatie 

proces. Echter vaak is het begeleiden van het proces nog niet goed geregeld en komt het aan op de eigen tijd 

die een ambtenaar er in wil steken. Ook is het opvallend hoe beperkt zijn budget is in vergelijking tot 

nieuwbouwplanvorming en budgetten voor stedenbouwkundige verkenningen bij herstructurering. Dit terwijl 

studies van Gelink et al. (2011) hebben bewezen dat het effect van een ambtelijke aanjager, die zich 

verantwoordelijk voelt voor het proces en actief van begin tot einde van transformatie de voortgang aanstuurt 

en bewaakt, enorm kan zijn.  
 

De enige gemeente die hier tot nu toe wel een kans in zag is de gemeente Amsterdam. In de praktijk is dit een 

team binnen de gemeente dat contact tussen ruimtevragers en aanbieders legt. Bovendien voeren ze, in 

concrete gevallen, haalbaarheidsstudies uit en maken ze initiatiefnemers wegwijs binnen de gemeentelijke 

organisatie. Dit team, genaamde de Amsterdamse Kantorenloods, beschikt over een eigen onderzoeksbudget 

en rapporteert rechtstreeks aan het stadsbestuur. 
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Bundel informatievoorziening 

Het is belangrijk om in het begin van het proces relevante informatie snel beschikbaar te hebben. Dit voorkomt 

het onnodig belemmeren van het proces door onzekerheden. Een gemeente dient eenvoudig een bundel van 

uitgangspunten voor transformatie klaar kunnen hebben. Hierin behoord alle relevante informatie staan die 

belangrijk is voor een voorspoedige start van het proces, hierbij kan worden gedacht aan: 

- Bouwtekeningen; 

- Relevante bestemmingsplaninformatie en andere planologisch relevante informatie; 

- Parkeerbeleid en parkeernormen; 

- Indicatie geluidsbelasting op locatie; 

- Helderheid over de wijze van toetsing aan bouwregelgeving en bereidheid mee te werken aan 

ontheffingen; 

- Overzicht van wat er van de initiatiefnemer wordt verwacht, wanneer een bestemmingsplanwijziging 

nodig is; 

- Duidelijkheid over de ambtelijke ondersteuning. 
 

Instrumenten hanteren om zekerheid te bieden 

Door vooraf helder te maken aan welke eisen en voorwaarden de nieuwe functie dient te voldoen, kunnen 

gemeenten het transformatieproces transparanter maken. Potentiële initiatiefnemers kunnen hun risico’s 

inschatten en op basis daarvan besluiten te investeren in een planstudie om een goed onderbouwd ‘go or no 

go’-besluit te nemen. De bereidheid van gemeenten om mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen en 

zekerheid over de voorschriften waaraan de nieuwe functie wordt getoetst, inclusief de bereidheid om mee te 

werken aan ontheffingen, heeft hier een grote invloed op. Dit betekent wel dat er een mentaliteitsswitch dient 

te worden gemaakt door de gemeenten. Waar ze van oudsher gewend zijn om deze instrumenten te gebruiken 

om een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven, zullen deze instrumenten in transformatieprojecten ook 

ingezet moeten worden om zekerheid te bieden richting de initiatiefnemers. 
 

Flexibele bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, kan de gemeente al rekening houden met transformatie. 

Dit kan door het bestemmingsplan zo flexibel mogelijk op te stellen. Deze flexibiliteit kan nog verder worden 

doorgetrokken door flexibele (globalere) bestemmingsplannen te hanteren, waarin slechts hinderlijke 

bestemmingen worden uitgesloten. Een globale bestemmingsregeling kan volgens de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) overal worden ingezet. Zowel in stedelijke en landelijke gebieden, als in bestaand gebied en nieuw te 

ontwikkelen gebied (VROM, 2009).  
 

Mogelijkheden laten zien door een plan- of haalbaarheidsstudie te (laten) verrichten 

Onderhandelingen verlopen het meest soepel wanneer partijen een concreet voorstel of plan kunnen 

bespreken. Een potentiële afnemende partij wordt enthousiast gemaakt wanneer het gevoel wordt verkregen 

dat het plan wel eens realiteit zou kunnen worden. Helaas zijn er tot op heden weinig gemeenten die zich er 

toe hebben gezet plan- en haalbaarheidsstudies te (laten) verrichten. Vooralsnog behoren Amsterdam en 

Utrecht tot de zeldzame steden die potentie zien in deze actieve werkwijze.  
 

Leegstandwet en wet kraken en leegstand 

De gemeenteraad kan een leegstandverordening vaststellen op basis van de Leegstandwet en de wet kraken en 

leegstand. In de leegstandverordening kan opgenomen worden dat leegstand van gebouwen (niet-woningen) 

na een bepaalde periode, van minimaal zes maanden, gemeld dient te worden. Burgemeester en wethouders 

kunnen een gebruiker voordragen bij een leegstand van tenminste twaalf maanden. Hierdoor worden 

vastgoedeigenaren gestimuleerd om proactief met leegstand om te gaan. 
 

Amsterdam heeft in januari 2011 vastgesteld de wet kraken en leegstand daadwerkelijk te gaan toepassen en 

zal de in ontwerp zijnde leegstandsverordening hiertoe vaststellen en inzetten. Andere gemeenten hebben een 

meer afwachtende houding. 
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Afwaarderen en WOZ-waarde 

Afschrijven op een pand mag alleen als de fiscale boekwaarde van een pand hoger is dan de bodemwaarde. 

Deze bodemwaarde is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Wanneer het pand in eigen gebruik is, dan is de 

bodemwaarde de helft van de WOZ-waarde. Voor een beleggingspand is de bodemwaarde gelijk aan de 

volledige WOZ-waarde  (vanboomslettenhaar.nl, 2011; nevb.nl, 2011).  
 

Gemeentes kunnen in sommige gevallen dus een belemmerende werking hebben op het afboeken van 

commercieel vastgoed. Het resultaat van het verminderen van de WOZ-waarde is echter wel dat de gemeente 

in eerste instantie minder OZB kan heffen. Op het eerste gezicht een negatief gevolg voor de gemeente, echter 

wanneer de boekwaarde te hoog blijft en er daardoor leegstand optreed kan er slechts een deel van de OZB 

worden geheven. Anders dan bij woningen incasseren gemeenten bij kantoren OZB van zowel de eigenaar als 

de gebruiker. En bij leegstand zijn er geen gebruikers en kan er dus ook geen gebruikersheffing worden 

geheven (De Vos, 2011). Hierbij dient wel de kanttekening worden gezet dat de gemeente zelf de hoogte van 

de OZB kan bepalen. Wanneer er dus minder partijen zijn om de OZB te heffen, zal het tarief van de nog 

aanwezige partijen dus om hoog gaan.  
 

In de praktijk zal de WOZ waarde echter maar zelden een probleem vormen, mede vanwege het recht van de 

eigenaren om de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde aan te vechten om zo alsnog op een lagere waarde 

uit te komen. 
 

Oud voor nieuw 

Veelbesproken maar nog nergens in praktijk gebracht is het principe van ‘oud voor nieuw’. Hierbij krijgt de 

initiatiefnemer voor nieuwbouw de opdracht om een bepaalde hoeveelheid incourante vierkante 

meters kantoorruimte uit de markt te halen. Dit is echter lastig te realiseren in praktijk. Een van de redenen 

hiervoor is bijvoorbeeld dat partijen die willen bouwen vaak geen eigenaar zijn van de te transformeren of 

slopen gebouw in dezelfde stad. 

7.5 Advies aan de gemeente Eindhoven 

Niet alle instrumenten hebben dezelfde impact op de leegstand, bovendien kunnen de kosten en 

uitvoerbaarheid zeer variëren. Deze eigenschappen zijn in beeld gebracht in tabel 7.1. Aan de hand van deze 

eigenschappen kan er worden bepaald in hoeverre de instrumenten ook de moeite waard zijn voor de 

gemeente Eindhoven om toe te passen.  
 

Een drietal instrumenten wordt inmiddels al opgepakt door de gemeente Eindhoven en hiervoor kan dus alleen 

maar het advies uitgaan om dit te blijven doen. Een tweetal aanpakken op deze lijst staan minder hoog op de 

prioriteitenlijst, dit zijn ‘het afwaarderen van de WOZ-waarde’ en ‘oud voor nieuw’. De eerste van de twee lijkt 

slechts een lage impact te hebben en ‘oud voor nieuw’ kent juist een zeer lage haalbaarheid. Andere 

instrumenten, zoals het ‘vergroten van de ambtelijke capaciteit’ zouden eigenlijk per direct ingevoerd moeten 

worden. Het advies luidt dan ook om een nieuwe gespecialiseerde functie binnen de gemeente Eindhoven te 

creëren. Deze persoon of team zal het proces bewaken en initiatiefnemers begeleiden door het gemeentelijke 

procedures en bovendien het onderwerp transformatie hoger op de agenda houden binnen de gemeente. 

Door de hoge impact en uitvoerbaarheid is dit eigenlijk een must voor de gemeente.  

 

Een drietal andere zeer toepasbare kansen die de gemeente tot op heden onbenut laat zijn het bundelen van 

informatievoorzieningen, toepassen van flexibele bestemmingsplannen en het toepassen van de leegstandswet 

en de wet ‘kraken en leegstand’. Wanneer de gemeente Eindhoven zich wil profileren als een gemeente die 

transformatie hoog op de lijst heeft staan, zullen de instrumenten beter toegepast moeten worden. 
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Tabel 7.1 Impact op de leegstand en kosten en uitvoerbaarheid voor de gemeente van de verschillende instrumenten  

Instrumenten 

 

Impact 

 

Kosten 

 

Uitvoerbaarheid 

 

Kansen voor gem. 

Eindhoven 

Breng lokale vraag en aanbod in beeld Middel Middel Hoog Wordt al toegepast 

Mobiliseren van potentiële afnemers Hoog Laag Hoog Wordt al toegepast 

Ondersteunen van de eigenaar Middel Laag Hoog Mogelijkheid 

Dwingende maatregelen Middel Middel Middel Wordt al toegepast 

Ambtelijke capaciteit Hoog Middel Hoog Zeer grote kans 

Bundel informatie voorzieningen Middel Middel Middel Grote kans 

Instrumenten als zekerheid Middel Laag Middel Mogelijkheid 

Flexibele bestemmingsplannen Hoog Laag Middel Grote kans 

Planstudies Laag Middel Middel Mogelijkheid 

Leegstandswet en wet kraken en leegstand Middel Laag Middel Grote kans 

Afwaarderen van de WOZ-waarde Laag Hoog Middel Kleine kans 

Oud voor Nieuw Hoog Laag Laag Kleine kans 

 

7.6 Conclusie 

De gemeente Eindhoven heeft in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de goede richting wat betreft 

het kantorenbeleid. Toch zijn er nog legio mogelijkheden waarop de gemeente zich kan verbeteren op het 

gebied van transformatieprojecten. Met name het verhogen van de ambtelijke capaciteit lijkt een belangrijk 

verbeterpunt. Het bundelen van informatievoorzieningen, toepassen van flexibele bestemmingsplannen en het 

toepassen van de leegstandswet en de wet ‘kraken en leegstand’ zijn een drietal andere belangrijke 

mogelijkheden voor de gemeente om het transformeren van kantoorpanden binnen de gemeente Eindhoven 

te bevorderen. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk gaat in op de conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De conclusies zijn hierin per 

doelstelling beschreven, teneinde een antwoord te kunnen formuleren op de probleemstelling. De conclusies 

worden gevolgd door een paragraaf waarin aanbevelingen voor verder onderzoek zijn opgenomen. 

8.1 Conclusies 

Ten behoeve van dit onderzoek zijn er drie doelstellingen en een subdoelstelling geformuleerd. In deze 

conclusie zullen de doelstellingen en de hierbij passende uitkomsten worden besproken. Het doel hiervan is 

een antwoord te kunnen formuleren op de vraag die dit onderzoek centraal staat, namelijk de 

probleemstelling. Deze luidt als volgt: 

“Wat zijn de mogelijkheden en kansen voor de zorgsector om zich te vestigen in leegstaand commercieel 

vastgoed in Eindhoven en hoe sluit het huidige beleid van de gemeente Eindhoven hier op aan?” 

Keuze van het type vastgoed: Kantoorruimte 

De eerste doelstelling wordt als volgt beschreven: ‘Bepaal welke typen leegstaand commercieel vastgoed in 

Eindhoven (het meest) geschikt zijn voor transformatie naar een zorgfunctie’. Van de drie commerciële 

vastgoedmarkten die zijn onderzocht bleek kantoorruimte het meest geschikte type voor transformatie naar 

een zorgfunctie in Eindhoven.  

Zowel Nederland als Eindhoven kampt met hoge leegstandspercentages bij dit type commercieel vastgoed. 

Bovendien lijkt deze leegstand de komende jaren eerder toe dan af te nemen. De afnemende 

kantoorwerkgelegenheid in combinatie met de trend van ‘het nieuwe werken’ zijn hier de voornaamste 

oorzaak van. 

Keuze van de gezondheidszorg functies: Gezondheidscentra en klinieken 

De tweede doelstelling bepaald welke zorgfuncties in de komende jaren de grootste groei door maken en 

bovendien de grootste vastgoedvraag binnen Eindhoven hebben. Na een uitgebreide analyse bleken dit de 

gezondheidscentra en klinieken te zijn. Deze twee zorgfuncties sluiten perfect aan op de ontwikkelingen in het 

veranderende zorglandschap.  

De belangrijkste verandering aan het zorglandschap wordt dat de zorg zo veel mogelijk buiten de relatief dure 

ziekenhuizen om wordt gedaan. Hierdoor zullen veel patiënten worden verwezen naar goedkopere 

alternatieven. De twee functies die het beste op deze verandering in springen zijn de gezondheidscentra en de 

klinieken.  

Deze twee gezondheidsfuncties zitten bovendien in een opgaande trend wanneer naar de aantallen wordt 

gekeken. In het geval van de gezondheidscentra bleek er bovendien nog voldoende potentie te zijn om nieuwe 

centra te openen binnen de gemeente Eindhoven. Een voorwaarde hiervoor is namelijk dat er concentraties 

van solo- en duopraktijken zijn binnen de stad en over deze beschikt Eindhoven voldoende. Wanneer het 

aantal klinieken in Eindhoven worden bekeken, valt het op dat Eindhoven relatief weinig klinieken huisvest ten 

opzicht van andere grotere steden in Nederland. Ook hiervoor lijkt er dus nog ruimte in de markt te zijn. 

Een oriënterende blik op de gewenste afmetingen van een gezondheidscentrum of een kliniek laat zien dat 

deze zorgfuncties een oppervlak nodig hebben van groter dan 500 vierkante meter. Dit matcht perfect met de 

leegstand van kantoren in Eindhoven. Deze is namelijk voor het merendeel te vinden in de grootteklasse 500 

tot 2.500 vierkante meter. 
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Het model 

De derde doelstelling is het ontwikkelen van een instrument waarmee inzicht verkregen kan worden in de 

kansen en obstakels voor transformatie van leegstaand vastgoed naar een zorgfunctie. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat er verschillende kenmerken en indicatoren in meer of mindere mate invloed hebben op de 

transformatiepotentie van een kantoorpand.  

Na het toetsen van het model in een viertal casus kan er worden geconcludeerd dat kantoren transformeren 

naar gezondheidscentra en klinieken absoluut potentie heeft. Over het algemeen voldoen kantoren op veel 

vlakken aan de wensen en eisen van de twee zorgfuncties. Op de voor de zorgfuncties belangrijke aspecten 

zoals indelingsflexibiliteit, parkeervoorzieningen, vrije verdiepingshoogte en toegankelijkheid van 

mindervaliden scoren kantoor-gebouwen namelijk vaak hoog.  

Op het financiële vlak kan geconcludeerd worden dat transformeren naar beide zorgfuncties haalbaar lijkt. Wel 

blijkt de contractduur hierin een belangrijke factor te zijn. Zo is het verschil, tussen de gewenste huur van de 

verhuurder en de maximale huur die een kliniek kan opbrengen, relatief groot wanneer de contractduur slechts 

vijf jaar is. Onderhandelingen over de uiteindelijke huurprijs zullen een stuk soepeler verlopen wanneer over 

een contractsperiode wordt gesproken van tien jaar of langer. Voor klinieken lijkt de maximale duur wel rond 

deze tien jaar te liggen. Gezondheidscentra hebben het voordeel dat ze kunnen tekenen voor relatief lange 

contractperiodes van vijftien tot twintig jaar, hierdoor kunnen ze kosten beter spreiden en de eigenaar van het 

pand meer zekerheid bieden.  

Het transformatiebeleid van de gemeente Eindhoven 

De subdoelstelling had ten doel het huidige beleid van de gemeente Eindhoven, ten opzichte van transformatie 

van commercieel vastgoed, te toetsen op actualiteit en mogelijkerwijs verbeterpunten aan te voeren. Hierover 

kan worden geconcludeerd, dat de gemeente Eindhoven de afgelopen jaren grote stappen in de goede richting 

heeft gemaakt.  

Een realistischere blik richting de kantorenmarkt heeft het besef doen toenemen dat transformatie nu en in de 

toekomst een belangrijk onderdeel gaat vormen van het kantoorbeleid in Eindhoven. Dit blijkt uit het feit dat 

de gemeente volop bezig is de locale vraag en aanbod in beeld te brengen, potentiële afnemers te 

ondersteunen en dwingende maatregelen toe te passen, zoals het uitstellen van planlocatie Land Forum. Toch 

blijken er nog vele mogelijkheden waarop de gemeente kan inspelen om transformatie binnen de gemeente te 

bevorderen. De belangrijkste verbeterpunten om transformatie van kantoren naar zorgfuncties binnen de 

gemeente Eindhoven te bevorderen zijn het verhogen van de ambtelijke capaciteit, het implementeren van 

flexibele bestemmingsplannen, het bundelen van informatievoorzieningen en het toepassen van de 

leegstandswet en de wet ‘kraken en leegstand’. 

Antwoord op de probleemstelling 

Concluderend kan worden geschreven dat er weldegelijk kansen liggen voor de zorgsector om zich te vestigen 

in leegstaand vastgoed in Eindhoven. Met name de gezondheidscentra en de klinieken zijn zeer geschikt om 

zich te vestigen in de structureel leegstaande kantoren in de gemeente Eindhoven. De leegstand van kantoren 

is namelijk relatief hoog te noemen en bovendien beschikken ze over zeer veel aspecten die ook gewenst of 

geëist worden door de gezondheidsfuncties.  

Over het beleid kan worden geconcludeerd dat de gemeente Eindhoven hard op weg is om een gemeente te 

worden, waarbij transformatie een belangrijke rol gaat spelen binnen de kantorenmarkt. Dit geldt zeker 

wanneer de gemeente de in deze scriptie beschreven verbeterpunten daadwerkelijk gaat toepassen. 
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8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Wegens tijdsrestricties is het niet mogelijk geweest in dit onderzoek alle onderdelen volledig uit te werken. 

Hierdoor zijn er een aantal onderdelen die in de toekomst verder onderzocht kunnen worden om het model te 

verbeteren en conclusies gedetailleerder te maken. Een overzicht hiervan is hieronder gegeven: 

- Het aantal geïnterviewde personen is helaas op tien blijven steken. Hierdoor zijn de eisen en wensen 

van de zorgfuncties en de uiteindelijke wegingen hiervan slechts indicaties en geen statistisch 

bewezen feiten. Een verhoging van het aantal respondenten zou een sterkere indicatie kunnen geven 

over de wegingen van de kenmerken en indicatoren. 

- Er zijn slechts een viertal casus gebruikt om het model te kunnen toetsen. Ter verbetering van het 

model zou een groter aantal casus wenselijk zijn. Bovendien kan er door middel van uitvoeriger testen 

betere uitspraken worden gedaan over de uitkomsten. De uitkomsten kunnen tot op heden enkel met 

de vier casus worden vergeleken, hoe deze vier casus zich verhouden ten opzichte van de totale 

kantorenmarkt is onduidelijk. 

- Het begrip klinieken is eigenlijk te ruim om op te toetsen. Wensen tussen de verschillende soorten 

klinieken variëren waarschijnlijk te veel om onder één term te scharen. Voor vervolgonderzoek zou 

het een verbeterpunt zijn door klinieken op te splitsen. Bijvoorbeeld in commercieel ingestelde 

klinieken en niet commercieel ingestelde klinieken. 

- In dit onderzoek is slechts tijd geweest om de twee zorgfuncties te onderzoeken die naar verwachting 

de grootste groei zullen doormaken binnen de gemeente Eindhoven, namelijk de gezondheidscentra 

en klinieken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe andere zorgfuncties zich verhouden tot 

de twee onderzochte zorgfuncties.  

- De potentie die een pand heeft om op een bepaalde locatie een gezondheidscentrum te starten Is in 

dit onderzoek op postcodegebied niveau gedaan. Een GIS programma zou de specifieke potentie van 

een gebied of pand gedetailleerder in beeld kunnen brengen. 

- Met het oog op de toekomst en met de daaraan verwachte toenemende leegstand op de 

detailhandelmarkt. Zou het interessant zijn om te bepalen in hoeverre winkelvastgoed potentie heeft 

om getransformeerd te worden naar de onderzochte zorgfuncties. Dit geldt in mindere mate ook voor 

bedrijfsruimte vastgoed. 
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Verklarende woordenlijst en afkortingen 
 

Verklarende woordenlijst 

 

Conjuncturele leegstand  

Tijdelijke leegstand als gevolg van schommelingen in vraag en aanbod door conjuncturele veranderingen. Bij 

een opgaande conjunctuur zal deze leegstand weer door de markt worden opgenomen.  

 

Coördinatieregeling  

Een coördinatieregeling is bedoeld om procedures in het Nederlandse bestuursrecht over verschillende 

bestuurslagen te combineren voor een bepaald ruimtelijk project. Met een coördinatieregeling kan een 

inpassingsplan, een bestemmingsplan of een projectbesluit worden gecombineerd in één procedure. Hierdoor 

kan de procedure sneller verlopen. 

 

Electieve zorg 

Planbare of niet acute zorg. Dit is zorg waarvoor het medisch aanvaardbaar is om deze enkele dagen of weken 

uit te stellen. 

 

Ex ante verevening 

Ex-ante risicoverevening is het vooraf op basis van risicofactoren als leeftijd, geslacht, medicatiegebruik, 

aandoeningen en sociaal economische status toekennen van op/afslagen op basis van de verzekerdenpopulatie 

van iedere zorgverzekeraar. Dit is de basis van de solidariteit in de ZVW, want het moet risicoselectie onder 

verzekerden voorkomen. 

 

Ex post verevening 

Ex-post risicoverevening is het achteraf (gedeeltelijk) compenseren van verliezen, van zorgverzekeraars, op de 

zorgkosten die resteren op bepaalde vormen van zorg na toepassing van de ex ante risicoverevening. In de 

praktijk gebeurt dit op twee manieren: via nacalculatie van verliezen op bepaalde vormen van zorg en via een 

compensatie voor verzekerden met extreem hoge zorgkosten. 

 

Frictieleegstand 

De leegstand die noodzakelijk is om een vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. De frictieleegstand 

wordt gevormd door oppervlakte die tijdelijk leegstaan als gevolg van verhuis, verkoop of verbouwing. 

 

Fun-shoppen 

Fun-shoppen is het alleen dan wel in gezelschap gaan winkelen zonder concreet aankoop doel. Genieten, 

plezier en rondkijken staan voorop een dagje uit. 

 

Grijze druk 

De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. 

 

Incentives 

Korting, bonus of aanmoedigingspremie richting (potentiële) huurders. Gebruikt ter stimulatie van de verhuur 

van kantoorruimte.  

 

Kantorenmarktratio 

Dit cijfer geeft de verhouding weer tussen de opname van kantoorruimte gedurende een jaar en het aanbod 

aan het begin van het betreffende jaar. Een kantorenmarktratio onder 100% wijst op een overschot en boven 

100% wijst op een tekort aan kantoorruimte. Een percentage van 65% wordt als gezond beschouwd. 

 

Poliklinisch 

Onderdelen van een zorgorganisatie waarin overdag onderzoek en behandeling plaatsvindt van aandoeningen 

en ziekten waarvoor specialistische kennis en hulpmiddelen nodig zijn 
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Structurele leegstand 

Het deel van het aanbod dat twee jaar of langer als aanbod staat geregistreerd.  

 

WOZ-waarde 

Waardetaxatie gebaseerd op de Wet Onroerende Zaken 

 

Afkortingen 

 

BTW Belasting toegevoegde waarde 

b.v.o. bruto vloeroppervlak 

DBC  Diagnose behandel combinatie 

HNW Het Nieuwe Werken 

ICT Informatie, communicatie en technologie 

IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg 

IRR Internal Rate of Return 

NCW Netto Contante Waarde 

OZB Onroerendezaakbelasting 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RVZ Raad voor Volksgezondheid en Zorg 

v.v.o. Verhuurbaar vloeroppervlak 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WOZ Wet Onroerende Zaken  

Wro Wet ruimtelijke ordening 

wvo winkelverkoop vloeroppervlakte 

ZBC Zelfstandige behandelcentrum 

ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland 

ZVW Zorgverzekeringswet  

ZZP Zelfstandig zonder personeel 
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Bijlage 1: Gebiedsindeling voor kantoor- en bedrijfsruimte 
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Bijlage 2: Locaties aangeboden kantoorruimtes in Eindhoven 
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Bijlage 3: Locaties aangeboden winkelruimtes in Eindhoven 
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Bijlage 4: Locaties bedrijventerreinen in Eindhoven 
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Bijlage 5: Toepassingen van E-Health 

 

 

 

Ketenzorg omvat het terrein van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende instellingen. Met 

bijvoorbeeld de invoering van de keten-DBC, wordt daar concreet invulling aan gegeven. Maar ook op kleinere 

schaal tussen zorgverleners in de eerste lijn en tweede lijn wordt dit al veelvuldig toegepast.  

Zorg op afstand, ook wel telemedicine genoemd, beoogt zowel de zorgvraag te verkleinen als het zorgaanbod 

te vergroten. De zorgvraag wordt verkleind doordat zorgvragers zelf een grotere bijdrage leveren aan hun 

(zelf)zorg, welke vaak in eigen huis plaatsvindt, en minder een beroep hoeven te doen op de zorgverlening.  

E-Mental Health betreft inzet van ICT om de geestelijke gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 

verbeteren. Het is gericht op het voorkomen, begeleiden en verminderen of verhelpen van psychische 

klachten. Preventief worden er onder andere zelftesten, lotgenotencontact en ontspanningsoefeningen online 

aangeboden. Aan de behandelzijde worden er online zorgprogramma’s aangeboden, waarbij via een 

webportaal een persoonlijke coach wordt toegewezen.  

Patient Empowerment is een toepassingsvorm waarbij het draait om een nieuwe manier van werken. De 

patiënt zelf krijgt de regie van zijn of haar zorg in handen. Zo kan een patiënt zelf een afspraak inplannen of 

deelnemen aan een internetspreekuur. De patiënt kan wanneer het hem zelf uitkomt de benodigde informatie 

raadplegen en beheren, communiceren met specialisten, beslissingen maken en leren over zijn of haar 

aandoening. 

Serious Health Gaming is een steeds vaker toegepast concept bij chronisch zieken. Met behulp van interactieve 

spellen kan het beheersen van een ziekte eenvoudiger, efficiënter en leuker gemaakt worden. Bovendien 

wordt de therapietrouw sterk verbeterd. Een goed voorbeeld is het verbeteren van de zelfredzaamheid van 

jonge kankerpatiënten door middel van een spel dat hun leert om gaan met het nemen van veel medicatie. 

Daarnaast kan Serious Health Gaming ook functioneel zijn op het gebied van voorlichting en preventie. 

Lotgenoten contact is een manier voor chronisch zieken om in contact te komen met lotgenoten. Dit gebeurd 

onder andere door het opzetten van forums, chatboxen en mailverkeer. 

M-Health omvat alle bovenstaande componenten, maar bij deze toepassingsvorm wordt er gebruik gemaakt 

van de mobiele telefoon. Er bestaan al diverse applicaties voor de mobiele telefoon, waarbij veelal via internet, 

informatie uitgewisseld wordt.  
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Bijlage 6: Zorgboulevards en zorgparken 

Gerealiseerde zorgboulevards en zorgparken Oplevering Type 

Zorgboulevard St. Elizabeth ziekenhuis Tilburg 2001 Zorgboulevard 

Zorgboulevard Zuwe Hofpoort ziekenhuis Woerden 2007 Zorgboulevard 

Zorgboulevard Twenteborg ziekenhuis Almelo 2008 Zorgboulevard 

Zorgboulevard VieCuri Medisch Centrum Venlo 2001 Zorgboulevard 

Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen 2008 Zorgboulevard 

Medicare Center Hengelo 2000 Zorgboulevard 

Medisch Centrum Leeuwarden 2001 Zorgboulevard 

Gelre Ziekenhuis Apeldoorn 2009 Zorgboulevard 

Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 2009 Zorgpark 

Zorgboulard Maasstad ziekenhuis Rotterdam (Medimall) 2010 Zorgpark 

      

In ontwikkeling zijnde zorgboulevards en zorgparken Oplevering Type 

Gezondheids-park Dordrecht 2012 Zorgpark 

Gezondheids-park Hardenberg Onbekend Zorgpark 

Zorgpark Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch Onbekend Zorgpark 

      

In planfase verkerende zorgboulevards en zorgparken Oplevering Type 

Maxima Medisch Centrum Onbekend Onbekend 

Catharina ziekenhuis Eindhoven Onbekend Onbekend 

Zorgboulevard AMC Amsterdam Onbekend Onbekend 

Zorgboulevard Zaans Medisch centrum Onbekend Onbekend 

Health Park St. Anthonieus / Mesos Utrecht Onbekend Onbekend 

Health Park Isala Zwolle Onbekend Zorgpark 

Zorgbouwlard Haga ziekenhuis Den Haag Onbekend Onbekend 

Medisch Spectrum Twente Enschede Onbekend Zorgpark 

Zorgvallei Venray Onbekend Onbekend 

Zorgboulevard St. Jans Gasthuis Weert Onbekend Zorgboulevard 

[Bron: Zorg voor samenwerking, 2009] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 

- 113 - 

 

Bijlage 7: Samengestelde lijst van kenmerken 

Nr. Locatiekenmerken Meegenomen in het onderzoek? 

1 Verzorgingsgebied Ja, als kenmerk 

2 Bereikbaarheid Auto Ja, als kenmerk 

3 Bereikbaarheid OV Ja, als kenmerk 

4 Parkeervoorzieningen Ja, als kenmerk 

5 Nabijheid van voorzieningen Ja, als kenmerk 

6 Data- en telecommunicatie  Nee 

7 Ligging ten opzichte van het centrum Ja, als indicator 

8 afstand tot NS intercitystation Ja, als indicator 

9 afstand tot NS tussenstation Ja, als indicator 

10 afstand tot bushalte Ja, als indicator 

11 Aanwezigheid buitenruimte  Nee 

12 Uitbreidingsmogelijkheid Ja, als indicator 

13 Locatietypering Ja, als kenmerk 

14 Concurrentie Ja, als kenmerk 

15 Milieu Ja, als kenmerk 

16 Overlast Ja, als kenmerk 

17 Leegstand in omgeving  Nee 

18 Omgevingskwaliteit Ja, als indicator 

19 Sociale veiligheid Ja, als indicator 

20 Veroudering omgeving Ja, als indicator 

21 Dichtheid bebouwing  Nee 

22 Zichtbaarheid Ja, als indicator 

23 Functiemenging  Nee 

 

Nr. Gebouwkenmerken Meegenomen in het onderzoek? 

24 Bestemmingsplan Ja, als kenmerk 

25 Aantal jaren leegstand Ja, als kenmerk 

26 Oppervlakte Ja, als kenmerk 

27 Verdiepingshoogte Ja, als kenmerk 

28 Verdiepingsniveau Ja, als kenmerk 

29 Indelingflexibiliteit Ja, als kenmerk 

30 Logistiek Ja, als kenmerk 

31 Voldoende ruimte voor installaties Ja, als kenmerk 

32 Gebouwbezetting Ja, als kenmerk 

33 Zichtbaarheid Ja, als kenmerk 

34 Algemene ruimtes  Nee 

35 Hoofdentree van het gebouw Ja, als indicator 

36 Verticale zone-indeling  Nee 

37 Kwaliteit van interne routing  Nee 

38 Data- en telecommunicatie  Nee 

39 Te openen ramen  Nee 

40 Unitgrootte  Nee 
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Bijlage 7 (vervolg): Samengestelde lijst van kenmerken 

Nr. Gebouwkenmerken Meegenomen in het onderzoek? 

41 Verdeling units  Nee 

42 Aanwezigheid uitbreidingsmogelijkheden  Nee 

43 Aanvoer goederen  Nee 

44 Vuilafvoer  Nee 

45 Bedieningsmogelijkheden van klimaatinstallaties   Nee  

46 Bedieningsmogelijkheden van verlichtingsinstallaties Nee 

47 Beveiliging toegang gebouwen  Nee 

48 Restauratieve voorzieningen  Nee 

49 Installaties Ja, als indicator 

50 Plint functie  Nee 

51 Bouwjaar Ja, als kenmerk 

52 Comfort Ja, als kenmerk 

53 Technische staat en onderhoud Ja, als kenmerk 

54 Brandveiligheid  Nee 

55 Materiaalgebruik gevel  Nee 

56 Kwaliteit en afwerking interieur Ja, als indicator 

57 Kwaliteit en afwerking exterieur Ja, als indicator 

58 Ruimte met afwijkende (hogere) vloerbelasting  Nee 

59 Toelaatbare interne warmtelast  Nee 

60 Reductie van zoninstraling Ja, als indicator 

61 Energie Prestatie Coëfficiënt  Nee 

62 Energiekosten per m2 bvo  Nee 

63 Interne akoestische isolatie  Nee 

64 Zonlicht toetreding Ja, als indicator 

65 Conditie draagconstructie Ja, als indicator 

66 Geluidsisolatie gevel Ja, als indicator 

67 Leidingschachten Ja, als indicator 

68 Hoofdentree Ja, als kenmerk 

69 Gevel Ja, als kenmerk 

70 Cultuurhistorische waarde  Nee 

71 Verschijningsvorm  Nee 

72 Identiteit Ja, als indicator 

73 (Huur)prijs gebouw Ja, als kenmerk 
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Bijlage 8: Weergave van het model 

Het betreft hier een voorbeeld van een van de uitgewerkte casus. Namelijk het pand aan de Mauritsstaat 76 bij 

een oppervlakte van ongeveer 1.000 vierkante meter. In deze afbeeldingen zijn de geïmplementeerde 

waarschuwingen niet weergegeven. Ook de tussenresultaten, die kunnen worden verkregen door in sheet 4 op 

de vraagtekens te drukken, zijn niet in deze bijlage opgenomen. De gebruikte parameters, die middels 

dropdown menu’s per kenmerken kunnen worden gekozen in het model, zijn terug te vinden in bijlage 9. 

 

Sheet 1: Algemene kenmerken 

 

Sheet 2: Omgevings- en locatiekenmerken 
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Sheet 3: Gebouwkenmerken 
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Sheet 4: Resultaten van de kenmerken 
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Sheet 5: Resultaten financiële haalbaarheid 
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Bijlage 9: Gebruikte parameters in het model 

Filters         

Nr. 1 Kenmerk: Leegstand     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

  Indicator: Aantal jaren dat het pand leegstaat     

    < 2 jaar No Go No Go 

    > 2 jaar Go Go 

Nr. 2 Kenmerk: Bouwjaar     

  Indicator: Jaar van oplevering     

    Na 2002 No Go No Go 

    Voor 2002 Go Go 

Algemene kenmerken     

Nr. 3 Kenmerk: Verzorgingsgebied en Concurrentie     

  Indicator: Aantal inwoners binnen postcodegebied (alleen voor gezondheidscentra) 

  Indicator: Aantal concurrenten in nabije omgeving (alleen voor gezondheidscentra) 

  Indicator: Aantal huisartsen in solo- en duopraktijk (alleen voor gezondheidscentra) 

  Voor uitleg over de toepassing van dit kenmerk wordt verwezen naar paragraaf 5.5   

Nr. 4 Kenmerk: Milieu     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

  Indicator: Milieuzonering     

    Milieucategorie 1 en 2 toegestaan Ok Ok 

    Milieucategorie 1 en 2 niet toegestaan Niet Ok! Niet Ok! 

  Indicator: Geluidskwaliteit - Geluidsniveau     

    0 tot 53 dB Ok Ok 

    53 tot 67 dB Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

    meer dan 67 dB Niet Ok! Niet Ok! 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

  Indicator: Luchtkwaliteit - Jaargemiddelde - Stikstofdioxide (NO2)   

    Minder dan 40 µg/m3 Ok Ok 

    Meer dan 40 µg/m3 Niet Ok! Niet Ok! 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

  Indicator: Luchtkwaliteit - Uurgemiddelde, max. 18 dagen per jaar - Stikstofdioxide (NO2) 

    Minder dan 200 µg/m3 Ok Ok 

    Meer dan 200 µg/m3 Niet Ok! Niet Ok! 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

  Indicator: Luchtkwaliteit - Jaargemiddelde - Fijnstof (PM10)   

    Minder dan 40 µg/m3 Ok Ok 

    Meer dan 40 µg/m3 Niet Ok! Niet Ok! 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

  Indicator: Luchtkwaliteit - 24-Uursgemiddelde, max. 35 dagen per jaar - Fijnstof (PM10) 

    Minder dan 50 µg/m3 Ok Ok 

    Meer dan 50 µg/m3 Niet Ok! Niet Ok! 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 
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Vervolg Algemene kenmerken     

Nr. 5 Kenmerk: Bestemmingsplan     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

  Indicator: Laat het bestemmingsplan een gezondheidsfunctie toe?   

    Ja Ok Ok 

    Nee Zie volgende indicator Zie volgende indicator 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

  Indicator: Is een bestemmingsplan wijziging mogelijk?  

    Ja Ok Ok 

    Nee No Go No Go 

    Onbekend Extra onderzoek nodig Extra onderzoek nodig 

Nr. 6 + 7 Kenmerk: Eigendomsvorm + Financiële waarde     

  Indicator: Huurprijs     

  Indicator: Koopprijs     

  Voor uitleg over de toepassing van dit kenmerk wordt verwezen naar hoofdstuk 6   

Omgevings- en locatiekenmerken     

Nr. 8 Kenmerk: Bereikbaarheid auto     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

  Indicator: Afstand tot snelweg [Minuten]     

    0 tot 3 1 1 

    3 tot 6 1 0,75 

    6 tot 9 1 0,5 

    9 tot 12 1 0,25 

    Meer dan 12 1 0 

  Indicator: Verkeershinder (obstakels, filegevoeligheid, routing etc.)   

    Geen verkeershinder 1 1 

    Weinig verkeershinder 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Veel verkeershinder 0,25 0,25 

    Zeer veel verkeershinder 0 0 

Nr. 9 Kenmerk: Openbaar vervoer bereikbaarheid     

  Indicator: Afstand tot NS-station [Minuten lopen]     

    0 tot 5 1 1 

    5 tot 10 0,75 0,75 

    10 tot 15 0,5 0,5 

    15 tot 20 0,25 0,25 

    Meer dan 20 0 0 

  Indicator: Afstand tot bushalte [Meters]     

    0 tot 100 1 1 

    100 tot 200 0,75 0,75 

    200 tot 300 0,5 0,5 

    300 tot 400 0,25 0,25 

    Meer dan 400 0 0 
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Vervolg omgevings- en locatiekenmerken     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

Nr. 10 Kenmerk: Parkeervoorzieningen     

  Indicator: Aantal privé parkeerplaatsen     

  Indicator: Aantal privé parkeerplaatsen     

  Voor uitleg over de toepassing van dit kenmerk wordt verwezen naar het einde van deze bijlage 

  Indicator: Aanwezigheid rijwielstalling     

    Ja, voldoende stallingsplaatsen 1 1 

    Ja, onvoldoende stallingsplaatsen 0 0 

    Nee, geen fietsenstalling aanwezig 0 0 

Nr. 11 Kenmerk: Nabijheid van voorzieningen     

  Indicator: Afstand tot winkelgebied [Meters]     

    0 tot 500 1 1 

    500 tot 1000 0,75 0,75 

    1000 tot 1500 0,5 0,5 

    1500 tot 2000 0,25 0,25 

    meer dan 2000 0 0 

  Indicator: Afstand tot ontspannings-/recreatiemogelijkheden [Meters]   

    0 tot 500 1 1 

    500 tot 1000 0,75 0,75 

    1000 tot 1500 0,5 0,5 

    1500 tot 2000 0,25 0,25 

    meer dan 2000 0 0 

Nr. 12 Kenmerk: Inbedding in stedelijk weefsel     

  Indicator: Inbedding in stedelijk weefsel     

    Centrum 1 0,5 

    Woonwijk 1 0 

    Buitengebied 0 1 

    Kantorenterrein 0 1 

    Bedrijventerrein 0 1 

    Snelweglocatie 0 1 

    Overig (binnen de ring) 1 1 

    Overig (buiten de ring) 1 1 

Nr. 13 Kenmerk: Overlast     

  Indicator: Uitstraling (vandalisme, graffiti, verpaupering) 

    Zeer goede uitstraling 1 1 

    Goede uitstraling 0,75 0,75 

    Gemiddelde uitstraling 0,5 0,5 

    Slechte uitstraling 0,25 0,25 

    Zeer slechte uitstraling 0 0 
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Gebouwkenmerken     

Nr. 14 Kenmerk: Oppervlakte     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

  Indicator: Passende oppervlakte [m
2
]     

    minder dan 500 0 0,5 

    500-1000 0,5 1 

    1000-1750 1 1 

    1750-2000 0,5 1 

    2000-3000 0 0,5 

    meer dan 3000 0 0 

  Indicator: Aantal verdiepingen waarover de gewenste oppervlakte is verspreid [Aantal verdiepingen] 

    1 1 1 

    2 0,75 1 

    3 0 0,5 

    4 0 0 

    5 of meer 0 0 

  Indicator: Is de oppervlakte van het pand eenvoudig te vergroten?   

    Ja 1 1 

    Nee 0 0 

Nr. 15 Kenmerk: Gevel     

  Indicator: Privacy     

    Biedt zeer veel privacy 1 1 

    Biedt veel privacy 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Biedt weinig privacy 0,25 0,25 

    Biedt zeer weinig privacy 0 0 

  Indicator: Zichtbaarheid van het pand     

    Pand is zeer goed zichtbaar 1 1 

    Pand is goed zichtbaar 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Pand is slecht zichtbaar 0,25 0,25 

    Pand is zeer slecht zichtbaar 0 0 

Nr. 16 Kenmerk: Hoofdentree     

  Indicator: Zichtbaarheid entree     

    Zeer goed zichtbaar 1 1 

    Goed zichtbaar 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht zichtbaar 0,25 0,25 

    Zeer slecht zichtbaar 0 0 

  Indicator: Is een eigen ontvangstruimte realiseerbaar?     

    Ja, op begane grond 1 1 

    Ja, op etage 0,75 0,75 

    Nee 0 0 
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Vervolg gebouwkenmerken     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

Nr. 17 Kenmerk: Verdiepingshoogte     

  Indicator: Vrije hoogte van de verdiepingen     

    Minder dan 2,30m 0 0 

    Meer dan 2,30m 0,5 0,5 

    Meer dan 2,30m & min.40m2 boven de 3,00m 1 1 

Nr. 18 Kenmerk: Gebouwbezetting     

  Indicator: Zijn er ook andere huurders aanwezig in het pand?   

    Ja 0,5 0 

    

Nee, nieuwe huurder is en blijft de enige 

huurder 1 1 

    Nee, maar wel ruimte voor overige huurders 0,5 0 

Nr. 19 Kenmerk: Verdiepingsniveau     

  Indicator: Begane grond of op etage     

    Begane grond 1 1 

    Op etage 0 1 

    Beide 1 1 

Nr. 20 Kenmerk: Indelingsflexibiliteit     

  Indicator: Indelingsbelemmeringen     

    Zeer veel 0 0 

    Veel 0,25 0,25 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Weinig 0,75 0,75 

    Zeer Weinig 1 1 

  Indicator: Stramien     

    Ja 1 1 

    Nee 0 0 

  Indicator: Hoofdvorm     

    Rechthoek 1 1 

    Vierkant 0,5 0,5 

    L-vorm 0,5 0,5 

    Rond 0 0 

    Overig 0 0 

  Indicator: Verwijderbaarheid binnenwanden     

    Zeer eenvoudig 1 1 

    Eenvoudig 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Lastig 0,25 0,25 

    Zeer lastig 0 0 
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Vervolg gebouwkenmerken     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

Nr. 21 Kenmerk: Logistiek     

  Indicator: Toegankelijkheid mindervaliden     

    Zeer goed 1 1 

    Goed 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht 0,25 0,25 

    Zeer slecht 0 0 

  Indicator: Capaciteit liften     

    Geen lift aanwezig 0 0 

    Minder dan 0,8 x 1,4 m. 0,25 0,25 

    Geschikt voor rolstoel (min. 0,8 x 1,4 m.) 0,5 0,5 

    Geschikt voor brancard (min. 1,1 x 2,1 m.) 0,75 0,75 

    Geschikt voor bedden (min. 1,2 x 2,3 m.) 1 1 

  Indicator: Capaciteit trappen     

    Minder dan 90 cm breed 0 0 

    90 -100 cm breed (zonder bochten) 1 1 

    90 - 100 cm breed (met bochten) 0 0 

    Meer dan 100 cm breed 1 1 

Nr. 22 Kenmerk: Voldoende ruimte voor installaties     

  Indicator: Is er voldoende ruimte op het dak of in de kelder voor installaties?   

    Ja, op het dak en te realiseren 1 1 

    Ja, op het dak maar niet te realiseren 0 0 

    Ja, in de kelder en te realiseren 1 1 

    Ja, in de kelder maar niet te realiseren 0 0 

    Ja, dak en kelder en te realiseren 1 1 

    Ja, dak en kelder maar niet te realiseren 0 0 

    Nee, geen ruimte beschikbaar 0 0 

Nr. 23 Kenmerk: Comfort     

  Indicator: Thermisch comfort in de zomer     

    Zeer goed 1 1 

    Goed 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht 0,25 0,25 

    Zeer slecht 0 0 

  Indicator: Thermisch comfort in de winter     

    Zeer goed 1 1 

    Goed 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht 0,25 0,25 

    Zeer slecht 0 0 

  Indicator: Zonlicht toetreding     

    Voldoende 1 1 

    Onvoldoende, maar aanpasbaar 0,5 0,5 

    Onvoldoende 0 0 
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Vervolg gebouwkenmerken     

      Gezondheidscentrum Kliniek 

Nr. 24 Kenmerk: Technische staat en onderhoud     

  Indicator: Technische staat en onderhoud van interieur  

    Zeer goed 1 1 

    Goed 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht 0,25 0,25 

    Zeer slecht 0 0 

  Indicator: Technische staat en onderhoud van exterieur  

    Zeer goed 1 1 

    Goed 0,75 0,75 

    Gemiddeld 0,5 0,5 

    Slecht 0,25 0,25 

    Zeer slecht 0 0 

 

Het berekenen van de parkeernorm wordt gedaan aan de hand van een aantal factoren. Om te beginnen is het 

van belang wat de parkeernorm binnen de gemeente Eindhoven is. Deze is te vinden in de volgende tabel. 

[Bron: Parkeerverordening gemeente Eindhoven, 2008] 

Functie Centrum Binnen de ring Buiten de ring Eenheid 

Gezondheidscentrum 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 1,5 - 2,5 Per behandelkamer 

Kliniek 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 1,5 - 2,5 Per behandelkamer 

Apotheek 1,7 - 2,1 2,0 - 2,4 2,3 - 2,7 Per 100 m
2
 bvo 

 

In het model is er gewerkt met de minimum waarden uit dit schema. Ter voorbeeld: Een kliniek binnen de ring 

heeft een norm kregen van 1,5 parkeerplaats per behandelkamer. Voor zowel gezondheidscentra als klinieken 

geldt dat blijkt dat er ongeveer per 125 vierkante meter, één behandel kamer is. Dit is dan ook als rekenwaarde 

aangehouden.  

Voorbeeld: Een gezondheidscentrum van 1000 vierkante meter, gelegen buiten de ring heeft een parkeernorm 

van: 1000 / 125 = 8 x de parkeernorm (=1,5) = 12 parkeerplaatsen. Hier bovenop komen nog de 

parkeerplaatsen voor de apotheek. 

De afmeting van de apotheek is over het algemeen 1/10 van de oppervlakte van het gezondheidscentrum. In 

dit geval dus 100 vierkante meter. De parkeernorm eist dus 2,3 parkeerplaatsen extra. De totale parkeernorm 

komt hiermee uit op 14,3, welke naar boven wordt afgerond tot 15 parkeerplaatsen. 

Voor de kliniek is echter ook gerekend met een parkeerwens. Deze is gezet op parkeernorm per 100 vierkante 

meter oppervlakte. Dit is dus 25 procent strikter dan de parkeernorm. 
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Bijlage 10: Wegingen van de kenmerken en indicatoren 

Wegingen van de kenmerken en indicatoren voor gezondheidscentra. 

GEZONDHEIDSCENTRA       
Nr. Filters Weging Indicator   

1 Leegstand X Aantal jaren dat het pand leegstaat   

2 Bouwjaar X Jaar van oplevering   

          

Nr. Algemene kenmerken Weging Indicator 

 3 Verzorgingsgebied & Concurrentie X Aantal inwoners binnen postcodegebied   

      Aantal concurrenten in nabije omgeving   

      Aantal huisartsen in solo- en duopraktijk   

4 Milieu X Milieuzonering   

      Geluidskwaliteit   

      Luchtkwaliteit   

5 Bestemmingsplan X Bestemmingsplan   

      Mogelijkheid tot wijzigen bestemmingsplan   

6 Eigendomsvorm X Huur of koop   

7 Financiële waarde X Koop- en/of huurprijs van het pand   

          

Nr. Omgevings- en Locatiekenmerken Weging Indicator Percentage 

8 Bereikbaarheid Auto 2 uit 5 Afstand tot snelweg 10 

      Verkeershinder (obstakels, filegevoeligheid, routing etc.) 90 

9 Bereikbaarheid OV 3 uit 5 Afstand tot NS-station 10 

      Afstand tot bushalte 90 

10 Parkeervoorzieningen 4 uit 5 Aantal privé parkeerplaatsen 40 

      Aantal openbare parkeerplaatsen 40 

      Aanwezigheid rijwielstalling 20 

11 Nabijheid van voorzieningen 2 uit 5 Afstand tot winkelgebied 50 

      Afstand tot ontspannings-/recreatiemogelijkheden 50 

12 Inbedding in stedelijk weefsel 4 uit 5 Inbedding in stedelijk weefsel 100 

13 Overlast 3 uit 5 Uitstraling (vandalisme, graffiti, verpaupering) 100 

          

Nr. Gebouwkenmerken Weging Indicator Percentage 

14 Oppervlakte 3 uit 5 Passende oppervlakte 50 

      Aantal verdiepingen waarover de gewenste oppervlakte is verspreid 40 

      Is de oppervlakte van het pand eenvoudig te vergroten? 10 

15 Gevel 2 uit 5 Privacy 30 

      Zichtbaarheid van het pand 70 

16 Hoofdentree 4 uit 5 Zichtbaarheid entree 30 

      Is een eigen ontvangstruimte realiseerbaar? 70 

17 Verdiepingshoogte 2 uit 5 Vrije hoogte van de verdiepingen 100 

18 Gebouwbezetting 2 uit 5 Zijn er ook andere huurders aanwezig in het pand? 100 

19 Verdiepingsniveau 3 uit 5 Begane grond of op etage 100 

20 Indelingflexibiliteit 5 uit 5 Indelingsbelemmeringen 50 

      Stramien 10 

      Hoofdvorm 30 

      Verwijderbaarheid binnenwanden 10 

21 Logistiek 5 uit 5 Toegankelijkheid mindervaliden 50 

      Capaciteit liften 40 

      Capaciteit trappen 10 

22 Voldoende ruimte voor installaties 2 uit 5 Beschikbaarheid ruimte in kelder of op het dak 100 

23 Comfort 4 uit 5 Thermisch comfort in de zomer 30 

      Thermisch comfort in de winter 30 

      Zonlicht toetreding 40 

24 Technische staat en onderhoud 4 uit 5 Technische staat en onderhoud van interieur 50 

      Technische staat en onderhoud van exterieur 50 
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Bijlage 10 (vervolg): Wegingen van de kenmerken en indicatoren 

Wegingen van de kenmerken en indicatoren voor klinieken. 

KLINIEKEN       

Nr. Filters Weging Indicator   
1 Leegstand X Aantal jaren dat het pand leegstaat   

2 Bouwjaar X Jaar van oplevering   

          

Nr. Algemene kenmerken Weging Indicator 

 1 Verzorgingsgebied & Concurrentie X Aantal concurrenten in nabije omgeving   

2 Milieu X Milieuzonering   

      Geluidskwaliteit   

      Luchtkwaliteit   

3 Bestemmingsplan X Bestemmingsplan   

      Mogelijkheid tot wijzigen bestemmingsplan   

6 Eigendomsvorm X Huur of koop   

7 Financiële waarde X Koop- en/of huurprijs van het pand   

          

Nr. Omgevings- en Locatiekenmerken Weging Indicator Percentage 

8 Bereikbaarheid Auto 4 uit 5 Afstand tot snelweg 80 

      Verkeershinder (obstakels, filegevoeligheid, routing etc.) 20 

9 Bereikbaarheid OV 2 uit 5 Afstand tot NS-station 40 

      Afstand tot bushalte 60 

10 Parkeervoorzieningen 4 uit 5 Aantal privé parkeerplaatsen 70 

      Aantal openbare parkeerplaatsen 20 

      Aanwezigheid rijwielstalling 10 

11 Nabijheid van voorzieningen 3 uit 5 Afstand tot winkelgebied 50 

      Afstand tot ontspannings-/recreatiemogelijkheden 50 

12 Inbedding in stedelijk weefsel 2 uit 5 Inbedding in stedelijk weefsel 100 

13 Overlast 4 uit 5 Uitstraling (vandalisme, graffiti, verpaupering) 100 

          

Nr. Gebouwkenmerken Weging Indicator Percentage 

14 Oppervlakte 5 uit 5 Passende oppervlakte 60 

      Aantal verdiepingen waarover de gewenste oppervlakte is verspreid 20 

      Is de oppervlakte van het pand eenvoudig te vergroten? 20 

15 Gevel 4 uit 5 Privacy 10 

      Zichtbaarheid van het pand 90 

16 Hoofdentree 4 uit 5 Zichtbaarheid entree 30 

      Is een eigen ontvangstruimte realiseerbaar? 70 

17 Verdiepingshoogte 5 uit 5 Vrije hoogte van de verdiepingen 100 

18 Gebouwbezetting 4 uit 5 Zijn er ook andere huurders aanwezig in het pand? 100 

19 Verdiepingsniveau 2 uit 5 Begane grond of op etage 100 

20 Indelingflexibiliteit 5 uit 5 Indelingsbelemmeringen 60 

      Stramien 10 

      Hoofdvorm 20 

      Verwijderbaarheid binnenwanden 10 

21 Logistiek 5 uit 5 Toegankelijkheid mindervaliden 50 

      Capaciteit liften 40 

      Capaciteit trappen 10 

22 Voldoende ruimte voor installaties 4 uit 5 Beschikbaarheid ruimte in kelder of op het dak 100 

23 Comfort 4 uit 5 Thermisch comfort in de zomer 30 

      Thermisch comfort in de winter 30 

      Zonlicht toetreding 40 

24 Technische staat en onderhoud 4 uit 5 Technische staat en onderhoud van interieur 50 

      Technische staat en onderhoud van exterieur 50 
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Bijlage 11: Longlist aangeboden kantoorruimtes in Eindhoven 

Nr. Adres > 24 mnd. aangeboden? Bouwjaar Postcode Metrage [m
2
] Huurprijs [€/m

2
/jr] 

1 High Tech Campus 9   2009 5600 AT Eindhoven 65 € 282 

2 Boschdijktunnel 10   1967 5611 AG Eindhoven 3.420 € 155 

3 18 septemberplein 24   1951 5611 AL Eindhoven 210 € 140 

4 Nieuwe Emmasingel 7B   1956 5611 AM Eindhoven 90 € 117 

5 Nieuwe Emmasingel 12-14 ja 2011 5611 AM Eindhoven 821 € 241 

6 Emmasingel 21-29   1927 5611 AZ Eindhoven 562 € 172 

7 Emmasingel 24   1931 5611 AZ Eindhoven 4.913 € 175 

8 Stationsplein 47   1977 5611 BC Eindhoven 294 € 120 

9 Vonderweg 11 ja 1981 5611 BK Eindhoven 10.972 n.b. 

10 Vestdijk 23   1904 5611 CA Eindhoven 526 € 166 

11 Vestdijk 9 ja 1975 5611 CA Eindhoven 3.746 € 125 

12 Vestdijk 55-61   1988 5611 CA Eindhoven 5.644 € 145 

13 Vestdijk 2   1963 5611 CC Eindhoven 671 € 115 

14 Vestdijk 68   2006 5611 CE Eindhoven 83 € 189 

15 Vestdijk 56-66   2006 5611 CE Eindhoven 1.830 € 155 

16 Raiffeisenstraat 20-34 ja 1999 5611 CH Eindhoven 410 € 131 

17 Stratumsedijk 67H   1985 5611 CN Eindhoven 221 € 145 

18 Augustijnendreef 2   1920 5611 CS Eindhoven 175 n.b. 

19 Oude Stadsgracht 1 ja 1993 5611 DD Eindhoven 3.996 € 140 

20 Jan van Hooffstraat 8 ja 1997 5611 ED Eindhoven 578 € 125 

21 Ten Hagestraat 6   1992 5611 EG Eindhoven 276 € 125 

22 Ten Hagestraat 9   1930 5611 EG Eindhoven 536 € 205 

23 Begijnenhof 35 ja 1967 5611 EK Eindhoven 1345 € 130 

24 Keizersgracht 1 ja 1907 5611 GB Eindhoven 625 € 120 

25 Keizersgracht 17 ja 1920 5611 GC Eindhoven 511 € 173 

26 Keizersgracht 16 C/D ja 1977 5611 GD Eindhoven 350 € 134 

27 Wal 11 B/C/D ja 1949 5611 GE Eindhoven 491 € 113 

28 Wal 15   1956 5611 GE Eindhoven 5454 - 

29 Wal 28   1983 5611 GG Eindhoven 2.343 € 140 

30 Kerkstraat 36A   1969 5611 GK Eindhoven 330 € 127 

31 Stadspoort 26-30 ja 1907 5611 GZ Eindhoven 208 € 123 

32 Willemstraat 7   1959 5611 HA Eindhoven 134 € 95 

33 Willemstraat 1G ja 1938 5611 HA Eindhoven 150 € 135 

34 Willemstraat 17 B/C   1929 5611 HA Eindhoven 240 € 110 

35 Willemstraat 41   1900 5611 HC Eindhoven 212 € 142 

36 Willemstraat 10A / 16B   2003 5611 HD Eindhoven 270 € 171 

37 Wilhelminaplein 12   1921 5611 HE Eindhoven 380 € 211 

38 Prins Hendrikstraat 38   1934 5611 HL Eindhoven 60 € 150 

39 Grote Berg 18E   1990 5611 KK Eindhoven 280 € 141 

40 Paradijslaan 26   1989 5611 KN Eindhoven 210 € 130 

41 Paradijslaan 22 - 22A en 28  ja 1989 5611 KN Eindhoven 840 € 130 

42 Paradijslaan 30-38 ja 1989 5611 KN Eindhoven 2.307 € 125 

43 Zwembadweg 12-14   1928 5611 KS Eindhoven 280 € 141 

44 Poirterslaan 26   1929 5611 LB Eindhoven 140 € 186 

45 Elzentlaan 137   1967 5611 LL Eindhoven 289 € 104 

46 Ruusbroeclaan 14   1927 5611 LV Eindhoven 73 - 

47 Stratumsedijk 25A   1910 5611 NA Eindhoven 185 € 135 

48 Stratumsedijk 65H   1985 5611 NC Eindhoven 182 € 146 

49 Stratumsedijk 16   1939 5611 ND Eindhoven 394 - 

50 Stratumsedijk 26   1922 5611 ND Eindhoven 505 - 

51 Stratumsedijk 38   1967 5611 NE Eindhoven 238 € 143 

52 Stratumsedijk 54 A / 56A   1967 5611 NE Eindhoven 242 € 110 

53 Bilderdijklaan 23   1951 5611 NG Eindhoven 1008 € 268 

54 Hertogstraat 1A   1994 5611 PA Eindhoven 95 € 125 

55 Hertogstraat 1 B/D ja 1994 5611 PA Eindhoven 175 € 110 

56 Hertogstraat 7   1935 5611 PA Eindhoven 185 € 124 

57 Hertogstraat 38   1956 5611 PB Eindhoven 185 € 114 
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58 Geldropseweg 26-28   1961 5611 SJ Eindhoven 98 € 125 

59 Geldropseweg 30   1979 5611 SJ Eindhoven 325 € 125 

60 Gabriel Metsulaan 4B   1954 5611 SP Eindhoven 430 € 115 

61 De Rozentuin 6   1986 5611 SW Eindhoven 170 € 120 

62 Voorterweg 6   1954 5611 TS Eindhoven 199 € 106 

63 Kanaaldijk Zuid 19 ja 1994 5611 VA Eindhoven 500 € 196 

64 Havenstraat   1920 5611 VE Eindhoven 675 € 175 

65 Clausplein 4   1997 5611 XP Eindhoven 225 € 190 

66 Fellenoord 110 ja 1987 5611 ZB Eindhoven 213 € 137 

67 Fellenoord 220   1988 5611 ZC Eindhoven 237 € 140 

68 Fellenoord 330   1986 5611 ZD Eindhoven 1076 € 135 

69 Kennedyplein 101   2000 5611 ZS Eindhoven 1.968 € 170 

70 Kennedyplein 236   2002 5611 ZT Eindhoven 350 € 229 

71 Kennedyplein 200-246 ja 2002 5611 ZT Eindhoven 806 € 185 

72 Schimmelt 18 -24   1989 5611 ZX Eindhoven 2.310 € 155 

73 Fellenoord 19 / 37   1978 5612 AA Eindhoven 630 € 150 

74 Fellenoord 39   1978 5612 AA Eindhoven 720 € 120 

75 De Zaale 11   2003 5612 AJ Eindhoven 500 € 385 

76 Boschdijk 48 / 62 ja 1988 5612 AN Eindhoven 410 € 130 

77 De Lismortel 31   2012 5612 AR Eindhoven 500 € 333 

78 Woenselse Markt 11   1998 5612 CP Eindhoven 350 € 214 

79 Pastoriestraat 147   1919 5612 EK Eindhoven 324 € 120 

80 Boschdijk 19-21   1985 5612 HA Eindhoven 375 € 135 

81 Boschdijk 131   1988 5612 HB Eindhoven 1742 € 128 

82 Zernikestraat 12   1989 5612 HZ Eindhoven 353 € 125 

83 Pastoor Petersstraat 2A-B   1981 5612 LR Eindhoven 105 € 190 

84 Pastoor Petersstraat 134-166   1977 5612 LV Eindhoven 501 € 135 

85 Pastoor Petersstraat 170   1999 5612 LW Eindhoven 7972 n.b. 

86 Bogert 31 ja 1983 5612 LX Eindhoven 1004 € 100 

87 Bogert 1-11   1989 5612 LX Eindhoven 2.924 € 145 

88 Hemelrijken 171   1999 5612 WN Eindhoven 285 € 115 

89 Fuutlaan 14J   1956 5613 AB Eindhoven 270 € 93 

91 Professor Dr. Dorgelolaan 30 ja 2012 5613 AM Eindhoven 3920 € 178 

90 Professor Dr. Dorgelolaan 10A   1957 5613 AM Eindhoven 443 € 90 

92 Parklaan 85   1911 5613 BB Eindhoven 156 € 175 

93 Parklaan 81A   1930 5613 BB Eindhoven 601 € 225 

94 Parklaan 64   1989 5613 BH Eindhoven 356 € 225 

95 Meerkollaan 9   2004 5613 BS Eindhoven 364 € 170 

96 Dirk Boutslaan 30   1999 5613 LH Eindhoven 288 € 123 

97 Geldropseweg 163A   1972 5613 LM Eindhoven 190 € 126 

98 1e Wilakkersstraat 48   1963 5614 BJ Eindhoven 102 € 113 

99 Stratumsedijk 99 ja 1983 5614 HP Eindhoven 145 € 145 

100 Pastoor Harkxplein 2   1987 5614 HX Eindhoven 170 € 176 

101 Leenderweg 2A   1977 5615 AA Eindhoven 404 € 145 

102 Leostraat 4A / 8A ja 1919 5615 BM Eindhoven 295 € 125 

103 Aalsterweg 5   1980 5615 CA Eindhoven 187 € 160 

104 Aalsterweg 24 B/C/D   1941 5615 CG Eindhoven 424 € 117 

105 Boutenslaan 2A   1954 5615 CW Eindhoven 217 € 171 

106 Hoogstraat 39   1990 5615 PA Eindhoven 1857 € 135 

107 Keizer Karel V Singel 8   1964 5615 PE Eindhoven 1.361 € 125 

108 Mauritsstraat 74 ja 1993 5615 RZ Eindhoven 2060 € 130 

119 Beukenlaan 137-139 ja 1998 5615 VD Eindhoven 885 € 140 

109 St. Trudostraat 2 D/E   1970 5616 GB Eindhoven 474 € 95 

110 Hastelweg 52   1922 5616 HM Eindhoven 150 € 108 

111 Scherpakkerweg 17   1960 5616 HP Eindhoven 660 € 98 

112 Engelsbergenstraat 9   1986 5616 JC Eindhoven 150 € 100 

113 Hastelweg 91   1929 5616 KG Eindhoven 340 € 88 

114 Mathildelaan 83-85   1996 5616 LA Eindhoven 3.534 € 150 

115 Frederiklaan 1 B   1967 5616 NB Eindhoven 820 € 109 

116 Vonderweg 22   1986 5616 RM Eindhoven 495 € 135 

117 St. Antoniusstraat 9   1917 5616 RT Eindhoven 692 n.b. 
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118 Beukenlaan 77 ja 1989 5616 VC Eindhoven 4.826 € 135 

120 Beukenlaan 143 B/D/E ja 1989 5616 VD Eindhoven 3022 € 135 

121 Torenallee 45 ja 1948 5617 BA Eindhoven 794 € 65 

122 Torenallee 20 ja 1942 5617 BD Eindhoven 125 € 85 

123 Boschdijk 393   1934 5621 JC Eindhoven 241 - 

124 Kloosterdreef 90   1900 5622 AB Eindhoven 385 € 179 

125 Kronehoefstraat 76 ja 1991 5622 AC Eindhoven 986 € 135 

126 Barth van Bassenstraat 2   1968 5622 CT Eindhoven 441 - 

127 Eerste Lieven de Keylaan 88   1961 5622 GG Eindhoven 235 € 128 

128 Willem Rosestraat 7 ja 1980 5622 GH Eindhoven 469 € 85 

129 Doctor Cuyperslaan 84   1969 5623 BB Eindhoven 435 € 110 

130 Pisanostraat 59   2002 5623 CB Eindhoven 514 € 120 

131 Woenselsestraat 350   1944 5623 EG Eindhoven 268 € 140 

132 Europalaan 30   1983 5623 LJ Eindhoven 648 € 110 

133 Onze Lieve Vrouwestraat 8   2002 5623 PE Eindhoven 3247 € 150 

134 Vitruviusweg 2   1963 5624 AD Eindhoven 2250 € 125 

135 Winkelcentrum Woensel 84F   1970 5625 AE Eindhoven 163 € 115 

136 Baltesakker 19-21   1970 5625 TC Eindhoven 2330 € 95 

137 Alblasstraat 14A   1994 5626 BJ Eindhoven 80 € 112 

138 Hooge Zijde 17 ja 1995 5626 DC Eindhoven 703 € 117 

139 Boschdijk 934-936   2007 5627 AC Eindhoven 450 € 105 

140 Cahorslaan 26   1988 5627 BX Eindhoven 120 € 100 

141 Cahorslaan 30   1988 5627 BX Eindhoven 210 € 79 

142 Avignonlaan 9B   2002 5627 GA Eindhoven 177 € 119 

143 Tarasconweg 7   1998 5627 GA Eindhoven 180 € 113 

144 Fransebaan 592b ja 1987 5627 JM Eindhoven 96 € 90 

145 Le Havre 151   1979 5627 ST Eindhoven 314 € 125 

146 Le Havre 78-90   2002 5627 SV Eindhoven 500 € 120 

147 Le Havre 66 / 71 / 74 / 77   2002 5627 SV Eindhoven 596 € 120 

148 Le Havre 11-20   2009 5627 SV Eindhoven 1200 € 135 

149 Le Havre 127   2002 5627 SW Eindhoven 164 € 120 

150 Le Havre 136   1979 5627 SW Eindhoven 301 € 75 

151 Le Havre 114-118   2002 5627 SW Eindhoven 520 € 125 

152 Verdunplein 12   2001 5627 SZ Eindhoven 110 € 136 

153 Verdunplein 13 ja 2001 5627 SZ Eindhoven 145 € 128 

154 Hondsruglaan 91   1977 5628 DB Eindhoven 214 € 121 

155 Hondsruglaan 87 A/B/C   1977 5628 DB Eindhoven 1.187 € 97 

156 Ukkelstraat 10   1970 5628 TE Eindhoven 508 € 83 

157 Ukkelstraat 2 B-E   1983 5628 TE Eindhoven 2868 € 85 

158 Anderlechtstraat 15-17 ja 2002 5628 WB Eindhoven 1900 € 129 

159 Kruburg 11   1976 5632 PG Eindhoven 200 € 66 

160 Esp 112A   2003 5633 AA Eindhoven 363 € 69 

161 Esp 130 ja n.n.b. 5633 AA Eindhoven 496 € 130 

162 't Hofke 113-115   1969 5641 AK Eindhoven 218 € 119 

163 Urkhovenseweg 43 ja 2000 5641 KB Eindhoven 500 - 

164 Telexweg 2   1967 5641 TD Eindhoven 115 € 157 

165 Hofstraat 165-203   1967 5641 TD Eindhoven 474 € 145 

166 Jeroen Boschlaan 273   1900 5642 AT Eindhoven 390 € 99 

167 Heezerweg 298-300   1950 5643 KM Eindhoven 206 € 158 

168 Geldropseweg 198 ja 1972 5643 TP Eindhoven 261 € 84 

169 Geldropseweg 172   1997 5643 TP Eindhoven 281 € 87 

170 Aalsterweg 181-183 ja 1997 5644 RA Eindhoven 1020 € 125 

171 Vluttersven 41   1990 5646 HZ Eindhoven 55 - 

172 Zwaanstraat   1949 5651 CA Eindhoven 9.000 n.b. 

173 Het Schakelplein 10 ja 1999 5651 GR Eindhoven 151 € 115 

174 Limburglaan 24   2010 5652 AA Eindhoven 534 € 168 

175 Limburglaan 22   2010 5652 AA Eindhoven 1.309 € 150 

176 Limburglaan 36 ja 1986 5652 AA Eindhoven 3177 € 135 

177 Beemdstraat 48B   1999 5652 AB Eindhoven 278 € 135 

178 Beemdstraat 20   1996 5652 AB Eindhoven 305 € 166 

179 Beemdstraat 38   1999 5652 AB Eindhoven 972 € 135 
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180 Beemdstraat 36-40   1999 5652 AB Eindhoven 1456 € 135 

181 Fijenhof 10   1999 5652 AE Eindhoven 98 € 104 

182 Hurksestraat 15 D/G/H   1997 5652 AH Eindhoven 189 € 115 

183 Hurksestraat 15A ja 1997 5652 AH Eindhoven 375 € 100 

184 Hurksestraat 29-51   1998 5652 AH Eindhoven 2139 € 145 

185 Hurksestraat 60-64   2008 5652 AL Eindhoven 1372 € 150 

186 Dillenburgstraat 9 ja 1964 5652 AM Eindhoven 1141 € 115 

187 Dillenburgstraat 5-7   1964 5652 AM Eindhoven 1.900 € 90 

188 Dillenburgstraat 25-07   1971 5652 AR Eindhoven 183 € 150 

189 Meerenakkerweg ong. ja 2008 5652 AR Eindhoven 1.028 € 135 

190 Meerenakkerweg ong. ja 2008 5652 AR Eindhoven 1337 € 135 

191 Meerenakkerweg 4   1991 5652 AT Eindhoven 550 € 100 

192 Meerenakkerweg 18   1999 5652 AV Eindhoven 230 € 120 

193 Meerenakkerweg 16   2003 5652 AV Eindhoven 894 € 84 

194 Rooijakkerstraat 2   1995 5652 BB Eindhoven 517 € 112 

195 Looyenbeemd 11   1998 5652 BH Eindhoven 600 € 100 

196 Meerenakkerplein 1-10 ja 1997 5652 BJ Eindhoven 1380 € 89 

197 Meerenakkerplein 21-30 ja 1999 5652 BJ Eindhoven 1953 € 93 

198 Hastelweg 257-261   2002 5652 CN Eindhoven 709 € 115 

199 Zeelsterstraat 93F   1939 5652 EC Eindhoven 67 - 

200 De Blecourtstraat 1   1990 5652 GB Eindhoven 4172 n.b. 

201 Noord Brabantlaan 265   1969 5652 LD Eindhoven 1893 € 150 

202 Welschapsedijk 20   1942 5652 XM Eindhoven 548 € 210 

203 Dr. Holtroplaan 17   1999 5652 XR Eindhoven 238 € 135 

204 Dr. Holtroplaan 38 ja 2001 5652 XR Eindhoven 264 € 129 

205 Dr. Holtroplaan 5-7 ja 1999 5652 XR Eindhoven 1151 € 135 

206 Dr. Holtroplaan 3 ja 1992 5652 XR Eindhoven 1200 € 140 

207 Dr. Holtroplaan 46-60 ja 2002 5652 XR Eindhoven 1.280 € 138 

208 Croy 7 L/N/V ja 1981 5653 LC Eindhoven 640 € 99 

209 Croy 5 ja 1982 5653 LC Eindhoven 1.400 € 110 

210 Croy 44   2001 5653 LD Eindhoven 1207 € 145 

211 Kastelenplein 168D   1983 5653 LX Eindhoven 530 € 117 

212 Beemdstraat 3   1999 5653 MA Eindhoven 576 € 145 

213 Beemdstraat 21 ja 1990 5653 MA Eindhoven 720 € 94 

214 Beemdstraat 5   1992 5653 MA Eindhoven 1206 € 187 

215 Hoogstraat 253 ja 2011 5654 AB Eindhoven 325 € 160 

216 Hoogstraat 321   1977 5654 NB Eindhoven 364 - 

217 Keizer Karel V Singel 45 ja 2003 5654 NM Eindhoven 3295 € 150 

218 Karel de Grotelaan 415   2000 5654 NN Eindhoven 2041 € 130 

219 Luchthavenweg 99 ja 2000 5657 AE Eindhoven 825 € 135 

220 Flight Forum 80-119 ja 2003 5657 DC Eindhoven 3275 € 145 

221 Flight Forum 565   2009 5657 DR Eindhoven 668 € 202 

222 Flight Forum 760   2008 5657 DT Eindhoven 700 € 140 

223 Flight Forum 881   2003 5657 DV Eindhoven 388 € 135 

224 Flight Forum 882   2003 5657 DV Eindhoven 415 € 135 

225 Flight Forum 884   2003 5657 DV Eindhoven 415 € 135 

226 Flight Forum 800 ja 2003 5657 DV Eindhoven 2066 € 135 

227 Flight Forum 840 ja 2003 5657 DV Eindhoven 2.700 € 140 

228 Flight Forum 3500-3501   2003 5657 DW Eindhoven 152 - 

229 Flight Forum 3530-3531   2003 5657 DW Eindhoven 244 € 125 

230 Flight Forum 3517-3518-3519 ja 2003 5657 DW Eindhoven 383 € 157 

231 Flight Forum 3537-.. ja 2003 5657 DW Eindhoven 758 € 120 

232 Luchthavenweg 61 ja 1993 5657 EA Eindhoven 409 € 130 

233 Luchthavenweg 55A   1996 5657 EA Eindhoven 415 € 164 

234 Luchthavenweg 81   1993 5657 EA Eindhoven 500 € 118 

235 Luchthavenweg 53 ja 2000 5657 EA Eindhoven 1.494 € 140 

236 Luchthavenweg 67 ja 1990 5657 EA Eindhoven 3025 € 125 

237 Luchthavenweg 18 ja 2001 5657 EB Eindhoven 867 € 125 

238 Luchthavenweg 20   2001 5657 EB Eindhoven 1769 € 125 

239 Luchthavenweg 54 ja 1989 5657 EB Eindhoven 3.062 € 130 

240 Freddy v. Riemsdijkweg 6   1990 5657 EE Eindhoven 185 € 129 
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241 Freddy v. Riemsdijkweg 18-28   2001 5657 EE Eindhoven 1236 € 120 

242 Marinus van Meelweg 19A   2003 5657 EM Eindhoven 402 € 110 

243 Jan Hilgersweg 7   2010 5657 ES Eindhoven 500 € 110 

244 Flight Forum 3000 ja 2007 5657 EW Eindhoven 1333 € 135 

245 Noord Brabantlaan 303-307   1991 5657 GB Eindhoven 2977 € 139 

246 Park Forum 355   2009 5657 HB Eindhoven 172 € 99 

247 Park Forum 1106   2010 5657 HK Eindhoven 125 € 110 

248 Flight Forum 3300-3400 ja 2007 5657 XX Eindhoven 3048 € 135 
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Bijlage 12: Shortlist aangeboden kantoorruimtes in Eindhoven 

Nr. Adres > 24 mnd. aangeboden? Bouwjaar Postcode Metrage [m
2
] Huurprijs [€/m

2
/jr] 

9 Vonderweg 11 ja 1981 5611 BK Eindhoven 10.972 n.b. 

11 Vestdijk 9 ja 1975 5611 CA Eindhoven 3.746 € 125 

16 Raiffeisenstraat 20-34 ja 1999 5611 CH Eindhoven 410 € 131 

19 Oude Stadsgracht 1 ja 1993 5611 DD Eindhoven 3.996 € 140 

20 Jan van Hooffstraat 8 ja 1997 5611 ED Eindhoven 578 € 125 

23 Begijnenhof 35 ja 1967 5611 EK Eindhoven 1345 € 130 

24 Keizersgracht 1 ja 1907 5611 GB Eindhoven 625 € 120 

25 Keizersgracht 17 ja 1920 5611 GC Eindhoven 511 € 173 

26 Keizersgracht 16 C/D ja 1977 5611 GD Eindhoven 350 € 134 

27 Wal 11 B/C/D ja 1949 5611 GE Eindhoven 491 € 113 

31 Stadspoort 26-30 ja 1907 5611 GZ Eindhoven 208 € 123 

33 Willemstraat 1G ja 1938 5611 HA Eindhoven 150 € 135 

41 Paradijslaan 22 - 22A en 28 ja 1989 5611 KN Eindhoven 840 € 130 

42 Paradijslaan 30-38 ja 1989 5611 KN Eindhoven 2.307 € 125 

55 Hertogstraat 1 B/D ja 1994 5611 PA Eindhoven 175 € 110 

63 Kanaaldijk Zuid 19 ja 1994 5611 VA Eindhoven 500 € 196 

66 Fellenoord 110 ja 1987 5611 ZB Eindhoven 213 € 137 

71 Kennedyplein 200-246 ja 2002 5611 ZT Eindhoven 806 € 185 

76 Boschdijk 48 / 62 ja 1988 5612 AN Eindhoven 410 € 130 

86 Bogert 31 ja 1983 5612 LX Eindhoven 1004 € 100 

99 Stratumsedijk 99 ja 1983 5614 HP Eindhoven 145 € 145 

102 Leostraat 4A / 8A ja 1919 5615 BM Eindhoven 295 € 125 

108 Mauritsstraat 74 ja 1993 5615 RZ Eindhoven 2060 € 130 

119 Beukenlaan 137-139 ja 1998 5615 VD Eindhoven 885 € 140 

118 Beukenlaan 77 ja 1989 5616 VC Eindhoven 4.826 € 135 

120 Beukenlaan 143 B/D/E ja 1989 5616 VD Eindhoven 3022 € 135 

121 Torenallee 45 ja 1948 5617 BA Eindhoven 794 € 65 

122 Torenallee 20 ja 1942 5617 BD Eindhoven 125 € 85 

125 Kronehoefstraat 76 ja 1991 5622 AC Eindhoven 986 € 135 

128 Willem Rosestraat 7 ja 1980 5622 GH Eindhoven 469 € 85 

138 Hooge Zijde 17 ja 1995 5626 DC Eindhoven 703 € 117 

144 Fransebaan 592b ja 1987 5627 JM Eindhoven 96 € 90 

153 Verdunplein 13 ja 2001 5627 SZ Eindhoven 145 € 128 

158 Anderlechtstraat 15-17 ja 2002 5628 WB Eindhoven 1900 € 129 

163 Urkhovenseweg 43 ja 2000 5641 KB Eindhoven 500 - 

168 Geldropseweg 198 ja 1972 5643 TP Eindhoven 261 € 84 

170 Aalsterweg 181-183 ja 1997 5644 RA Eindhoven 1020 € 125 

173 Het Schakelplein 10 ja 1999 5651 GR Eindhoven 151 € 115 

176 Limburglaan 36 ja 1986 5652 AA Eindhoven 3.177 € 135 

183 Hurksestraat 15A ja 1997 5652 AH Eindhoven 375 € 100 

186 Dillenburgstraat 9 ja 1964 5652 AM Eindhoven 1141 € 115 

196 Meerenakkerplein 1-10 ja 1997 5652 BJ Eindhoven 1.380 € 89 

197 Meerenakkerplein 21-30 ja 1999 5652 BJ Eindhoven 1.953 € 93 

206 Dr. Holtroplaan 3 ja 1992 5652 XR Eindhoven 1.200 € 140 

205 Dr. Holtroplaan 5-7 ja 1999 5652 XR Eindhoven 1151 € 135 

204 Dr. Holtroplaan 38 ja 2001 5652 XR Eindhoven 264 € 129 

207 Dr. Holtroplaan 46-60 ja 2002 5652 XR Eindhoven 1280 € 138 

208 Croy 7 L/N/V ja 1981 5653 LC Eindhoven 640 € 99 

209 Croy 5 ja 1982 5653 LC Eindhoven 1400 € 110 

213 Beemdstraat 21 ja 1990 5653 MA Eindhoven 720 € 94 

219 Luchthavenweg 99 ja 2000 5657 AE Eindhoven 825 € 135 

236 Luchthavenweg 67 ja 1990 5657 EA Eindhoven 3.025 € 125 

232 Luchthavenweg 61 ja 1993 5657 EA Eindhoven 409 € 130 

235 Luchthavenweg 53 ja 2000 5657 EA Eindhoven 1494 € 140 

239 Luchthavenweg 54 ja 1989 5657 EB Eindhoven 3062 € 130 

237 Luchthavenweg 18 ja 2001 5657 EB Eindhoven 867 € 125 
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Bijlage 13: Netto Contante Waarde: Afbouw Mauritsstraat 76 

Opbrengsten       

Oppervlakte                        885   m
2
  

Gewenste huurprijsverhoging, door afbouwkosten (incl. BTW)                    25,46   € / m
2
 / jaar  

Kosten       

Afbouwkosten per m2 (incl. BTW)    €                  350    

Afbouwkosten totaal (incl. BTW)    €          309.750  totaal 

Indices       

Inflatie   2,3%   

Internal Rate of Return   6,0%   

 

Jaar Huur Afbouwkosten Saldo 

Contante 

waarde Jaar Terug verdien tijd 

0   € 309.750 -€ 309.750 -€ 309.750 0 -€ 309.750 

1 € 22.532 € 0 € 22.532 € 21.257 1 -€ 288.493 

2 € 23.050 € 0 € 23.050 € 20.515 2 -€ 267.979 

3 € 23.580 € 0 € 23.580 € 19.799 3 -€ 248.180 

4 € 24.123 € 0 € 24.123 € 19.108 4 -€ 229.072 

5 € 24.678 € 0 € 24.678 € 18.441 5 -€ 210.632 

6 € 25.245 € 0 € 25.245 € 17.797 6 -€ 192.835 

7 € 25.826 € 0 € 25.826 € 17.176 7 -€ 175.659 

8 € 26.420 € 0 € 26.420 € 16.576 8 -€ 159.083 

9 € 27.028 € 0 € 27.028 € 15.998 9 -€ 143.085 

10 € 27.649 € 0 € 27.649 € 15.439 10 -€ 127.646 

11 € 28.285 € 0 € 28.285 € 14.900 11 -€ 112.746 

12 € 28.936 € 0 € 28.936 € 14.380 12 -€ 98.366 

13 € 29.601 € 0 € 29.601 € 13.878 13 -€ 84.488 

14 € 30.282 € 0 € 30.282 € 13.394 14 -€ 71.094 

15 € 30.979 € 0 € 30.979 € 12.926 15 -€ 58.168 

16 € 31.691 € 0 € 31.691 € 12.475 16 -€ 45.695 

17 € 32.420 € 0 € 32.420 € 12.040 17 -€ 33.655 

18 € 33.166 € 0 € 33.166 € 11.619 18 -€ 22.036 

19 € 33.928 € 0 € 33.928 € 11.214 19 -€ 10.822 

20 € 34.709 € 0 € 34.709 € 10.822 20 € 0 
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Bijlage 14: Geïnterviewde experts 

Naam Functie Bedrijf Type interview Datum interview 

Mevr. De Bever-Westermann Huisarts Huisartsenpraktijk Hoogbergen Gezondheidscentrum 16-2-2012 

Dhr. De Moel Huisarts Medisch Centrum Artois Gezondheidscentrum 21-2-2012 

Dhr. Vehmeijer Huisarts Medisch Centrum Aalsterweg Gezondheidscentrum 24-2-2012 

Dhr. De Wildt Algemeen directeur Casa Medica / Built by de Wildt Gezondheidscentrum 13-3-2012 

Dhr. Hazenberg Centrum Manager Gezondheidscentrum Meerhoven Gezondheidscentrum 16-3-2012 

Dhr. Van Gilse Directeur DENC Kliniek 13-2-2012 

Dhr. Geertman Algemeen directeur Rede Interim en Advies Kliniek 22-2-2012 

Dhr. Van de Ven Algemeen directeur Aesthetic Beauty Clinics Kliniek 22-2-2012 

Dhr. Hardjowisastro Algemeen directeur QUOLE Kliniek 9-3-2012 

Dhr. Oerlemans  - Molenbeecke Kliniek 23-3-2012 

Dhr. Muller Projectontwikkelaar OfficeUp Algemeen 20-10-2011 

Naam Extra informatie 

Mevr. De Bever-Westermann Bekijkt de mogelijkheden tot het realiseren van een gezondheidscentrum in Eindhoven 

Dhr. De Moel Initiator gezondheidscentrum Medisch Centrum Artois 

Dhr. Vehmeijer Initiator gezondheidscentrum Medisch Centrum Aalsterweg 

Dhr. De Wildt Initieert, ontwikkelt, adviseert, realiseert, exploiteert en beheert gezondheidscentra 

Dhr. Hazenberg Initiator gezondheidscentrum Meerhoven 

Dhr. Van Gilse Heeft meerdere projecten in de zorg begeleid, met name klinieken 

Dhr. Geertman Financieel manager Da Vinci kliniek en meer dan twintig jaar ervaring in de zorg 

Dhr. Van de Ven Actief geweest bij het oprichten van verschillende klinieken 

Dhr. Hardjowisastro Eigenaar QUOLE en Medisch Centrum Waalre 

Dhr. Oerlemans Actief geweest bij het oprichten van vier tandheelkundige centra 

Dhr. Muller Afgestudeerd op transformatiepotentie van de Amsterdamse kantorenmarkt 
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