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Voorwoord 
 
Voor u zijn dit de eerste woorden die u leest, voor mij zijn het de laatste woorden die ik schrijf. De 
geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed voor een nieuwe manier van werken, dat is het 
onderwerp van deze scriptie ter afsluiting van de master ‘Real Estate Management & Development’. 
Mijn keuze voor dit onderwerp komt mede voort uit mijn persoonlijke interesse in de ongekende 
mogelijkheden van de hedendaagse technologie en mijn belangstelling voor functionele gebouwen. 
Mijn keuze zou ik ook anders kunnen motiveren. Als persoon verbaas ik mij soms over de loze kreten 
rondom onderwerpen als het nieuwe werken en tegelijkertijd verbaas ik mij erover hoe onpraktisch 
veel bestaande - en zelfs nieuwe - (kantoor)gebouwen zijn in termen van gebruik.   
 
Alhoewel het schrijven van een scriptie een individuele opgave betreft, had ik het niet gekund zonder 
de hulp van anderen. Zonder anderen tekort te willen doen, zou ik enkele personen willen bedanken. 
Allereerst zijn dat mijn eerste en tweede begeleider vanuit de TU/e Wim Heijs en Dave Havermans. 
Door hun altijd kritische houding is de kwaliteit van deze scriptie zoals het nu is. Verder wil graag mijn 
bedrijfsbegeleidster van adviesbureau Brink Groep Esther Roelfs bedanken voor haar coaching, 
sturing en het doorlezen van mijn (concept)teksten. Ondanks het feit dat zij inmiddels een andere 
baan heeft gevonden, heeft zij mij tot het eind toe willen begeleiden. Meer algemeen heb ik mijn 
stageperiode bij Brink Groep als leerzaam en plezierig ervaren. Uiteraard hoop ik dat mijn onderzoek 
een bijdrage levert aan het verbeteren van hun adviesdiensten.  
 
De resultaten van dit onderzoek zijn grotendeels ontstaan door gesprekken met kantoorgebruikers en 
- eigenaren uit de praktijk. Graag wil ik iedereen van Achmea, PostNL, Eneco, AEGON, ING, Unilever, 
Schiphol Real Estate, NS Poort, Heineken en USG People die bereid waren om een persoonlijk 
gesprek met mij aan te gaan bedanken voor hun medewerking. Ook voor hen hoop ik uiteraard dat 
mijn scriptie van waarde kan zijn voor hun bedrijfsvoering.  
 
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die indirect een bijdrage heeft geleverd aan mijn afstuderen. 
Dat zijn in het bijzonder mijn ouders, vrienden en mijn vriendin. Zij wisten mij altijd te motiveren. 
Zonder hun morele steun zou dit rapport niet in deze vorm tot stand zijn gekomen.  
 
Vanzelfsprekend wens ik u veel leesplezier. Mocht u als lezer op enig moment vragen hebben over de 
inhoud van deze scriptie dan kunt u contact met mij opnemen door te mailen naar: mberlee@me.com.  
 
Eindhoven, november 2012 
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Samenvatting 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Tot eind jaren ’90 was het vanzelfsprekend dat men dagelijks naar het kantoor reisde en daar van 
negen tot vijf op een vaste plek werkte, maar tegenwoordig niet meer. Vooral door ontwikkelingen in 
de informatie- en communicatietechnologie is de manier van werken in kantoren aan het veranderen. 
Traditionele grenzen van tijd en plaats zijn aan het vervagen en individuen krijgen steeds meer vrijheid 
om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze (samen)werken. Deze veranderende manier van werken, 
zoals hierboven is geschetst, noemt men alom het nieuwe werken. Parallel aan deze trend is de 
kantorenleegstand in Nederland aan het oplopen. Circa 14% van de voorraad is thans niet in gebruik. 
Geschat wordt dat 6,5 à 7 miljoen m2 leegstaat. In lijn met deze twee trends is het vermoeden dat 
sprake is van een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.  
 
Vraagstelling 
Dit onderzoek richt zich op een ‘nieuwe’, opkomende manier van werken in relatie tot de kwaliteit van 
bestaand kantoorvastgoed. De gedachte is dat kantoorgebruikers die op een nieuwe manier werken, 
andere (functionele) kwaliteitseisen stellen aan de kantoorhuisvesting. Kantooraanbieders zouden hier 
op moeten inspelen. Volgens het marktmechanisme zou dit zich in principe moeten vertalen in andere 
locatie- en gebouweigenschappen, maar de verwachting is dat de ontwikkeling van kantoorgebouwen 
is achtergebleven ten opzichte van de ontwikkelingen in de manier van werken.  
 
Het doel van dit onderzoek is om een raamwerk van locatie- en gebouweigenschappen op te stellen 
dat kan helpen om te beoordelen of, en in hoeverre, bestaand kantoorvastgoed geschikt is voor een 
nieuwe manier van werken. De centrale onderzoeksvraag luidt:  
 

Hoe kan beoordeeld worden of, en in hoeverre, bestaand kantoorvastgoed geschikt is voor een 
nieuwe manier werken? 

 
Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. 
Deze zijn opgesplitst in drie delen, te weten: 
 
Deel A Vraagzijde 
1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot veranderende kantoorwerkprocessen? 
2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in kantoorwerkprocessen die van invloed kunnen zijn op 

het gebruik van kantoorvastgoed?  
 
Deel B Aanbodzijde 
3. Hoe heeft kantoorvastgoed zich de afgelopen eeuw ontwikkeld? 
4. Wat zijn de typische locatie- en gebouweigenschappen van (leegstaande) kantoren in Nederland 

die daaruit zijn voortgekomen?  
 
Deel C Geschiktheid van het bestaande aanbod voor de veranderende vraag 
5. Welke locatie- en gebouweigenschappen zijn naar verwachting van invloed op de geschiktheid 

van bestaand kantoorvastgoed voor de veranderingen in werkprocessen?  
6. Wat is het relatieve belang van deze eigenschappen?  
 
Onderzoeksopzet 
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. In de eerste fase is 
enkel gebruikgemaakt van literatuuronderzoek en in de tweede fase is (naast literatuuronderzoek) 
gebruikgemaakt van expertinterviews (adviseurs van Brink Groep, afdeling Vastgoed en Huisvesting) 
om informatie te verzamelen over recente ontwikkelingen die veelal niet in de literatuur te vinden zijn. 
In de afsluitende fase zijn acht casestudies uitgevoerd. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met 
Achmea, PostNL, Eneco, AEGON, ING, Unilever, Schiphol Real Estate en NS Poort. Deze partijen 
hebben minstens één kantoorgebouw geschikt gemaakt voor een nieuwe manier van werken.  
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Deel 1: De evolutie van werken in kantoren 
 
De veranderende context en aard van kantoorwerk 
De ontwikkelde wereld is geëvalueerd van een agrarische- naar een industriële maatschappij en 
evalueert thans naar een postindustriële maatschappij. Parallel aan deze evolutie verandert de aard 
van het kantoorwerk en type kantoorwerker. Routinematige en administratieve processen worden met 
name door ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie steeds vaker 
geautomatiseerd of verplaatst naar minder ontwikkelde landen. Werkprocessen die overblijven in de 
ontwikkelde landen (en plaatsvinden in kantoren) worden steeds kennisintensiever en creatiever.  
 
Ontwikkelingen die leiden tot een ‘nieuwe’ manier van werken 
Naast de veranderende aard van werkprocessen vindt verandering plaats in de manier van werken. 
Dit komt voor een belangrijk deel door ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie 
die ervoor zorgen dat de grenzen van tijd en plaats vervagen. Eerder was het noodzakelijk dat men 
dagelijks naar het centrale kantoor reisde en daar typisch van negen tot vijf werkte. Uitsluitend daar 
kon men gebruikmaken van (grote) vaste ICT-apparaten, beschikken over de benodigde informatie 
(papieren) en onderling met elkaar communiceren. Nu zijn er diverse (kleine) mobiele ICT-apparaten, 
kan men de benodigde informatie steeds meer digitaal raadplegen en kan men steeds gemakkelijker 
virtueel met elkaar communiceren. Bij wijze van spreken kan men op elk gewenst moment van de dag, 
op een willekeurige plaats, binnen of buiten het kantoor werken.  
 
Versterkt door deze technologische ontwikkelingen vindt al enige tijd een verschuiving plaats in 
management- en organisatieopvattingen. Hierbij geldt als algemene tendens dat kenniswerkers steeds 
meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij hun werk inrichten. Managers zouden hen steeds meer 
sturen op een gewenste uitkomst (output) en minder controleren op basis van aanwezigheid (input). 
Dit betekent doorgaans een meer informele gezagsrelatie tussen managers en kenniswerkers die 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Op een hoger abstractieniveau zouden organisatiestructuren 
in veel gevallen minder hiërarchisch en vastomlijnd worden. Om als organisatie om te kunnen gaan 
met de hedendaagse dynamiek zouden zij een meer tijdelijke netwerkstructuur moeten aannemen.   
 
Een laatste ontwikkeling die leidt tot een veranderende manier van werken - en de hiervoor genoemde 
technologische en organisatorische ontwikkelingen lijkt te versterken - is de demografische transitie. 
De demografische verschuiving in het personeelsbestand betekent dat in ieder geval drie generaties 
naast elkaar zouden kunnen werken die mogelijk andere voorkeuren en werkstijlen hebben. 
Werkgevers zouden hier op moeten inspelen als zij kenniswerkers willen aantrekken en behouden. 
Een uniforme aanpak past niet bij deze toenemende heterogeniteit van het personeelsbestand.  
Werken zou in principe op verschillende manieren moeten kunnen, waarbij over het algemeen geldt 
dat werken en leven steeds meer in elkaar gaan overvloeien.  
 
Overzicht veranderingen in werkprocessen die plaatsvinden op het kantoor 
Voortbouwend op bovenstaande ontwikkelingen is een globaal overzicht gemaakt van de belangrijkste 
verandering in werkprocessen of -activiteiten die plaatsvinden op het kantoor (zie tabel 1). De tabel 
vormt een versimpelde weergave van de werkelijkheid, maar de hierin vermelde punten zijn illustratief 
voor de belangrijkste verschillen tussen de gewoontes die ten grondslag liggen aan conventionele 
manieren van werken en de aannames die ten grondslag liggen aan ‘nieuwe’ manieren van werken1.  
 
Tabel 1: globaal overzicht veranderingen in werkprocessen of -activiteiten die plaatsvinden op het kantoor 

conventionele manier van werken 
de industriële maatschappij 

  ‘nieuwe’ manier van werken 
de postindustriële maatschappij 

individueel werken gebeurt op een vaste plek   individueel werken kan op wisselende plekken 
relatief weinig samenwerken  meer samenwerken 
relatief weinig overleggen  meer overleggen 
minder gericht op het (min of meer toevallig) 
ontmoeten van verschillende collega’s  

 meer gericht op het (min of meer toevallig) 
ontmoeten van verschillende collega’s 

minder mogelijkheden om te ontspannen   meer mogelijkheden om te ontspannen 

                                                        
1 Een meer gedetailleerde versie van deze tabel is te vinden in het rapport (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, p. 17).  
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Deel 2: De historische ontwikkeling van kantoorvastgoed  
 
De industriële tijd 
Het kantoorgebouw als gebouwtype, zoals men dat tegenwoordig kent, ontstond pas op grote schaal 
tijdens de industriële revolutie (19e eeuw), vooral in de steden van de Verenigde Staten en Engeland. 
Als gevolg van de industrialisering vond een explosieve groei plaats in allerhande bedrijvigheid. 
Steeds meer mensen gingen zich sindsdien ontfermen over diverse vormen van informatieverwerking. 
Ook deden in die tijd de eerste ‘kantoorapparaten’ hun intrede. Dit leidde tot specifieke ruimtelijke 
behoeften en betekende dat kantoren op afstand van huizen of fabrieken konden worden gesitueerd. 
 
De eerste kantoorgebouwen waren gebaseerd op metselwerkconstructies, maar al gauw werden ook 
de materialen ijzer en staal gebruikt. Naarmate de staaltechniek ontwikkelde konden steeds grotere 
netto vloeroppervlakten, hogere daglichttoetredingen en kortere bouwtijden worden gerealiseerd. 
Zeker sinds de tweede helft van de 19e eeuw werd steeds vaker gebruikgemaakt van volledige 
staalconstructies, een manier van bouwen die aan de basis lag van de 20e- eeuwse wolkenkrabber. 
Door de snel stijgende grondprijzen in de binnensteden en dankzij technologische ontwikkelingen als 
gewapend beton, de veiligheidslift en klimaatinstallaties nam hoogbouw begin 20ste eeuw een vlucht.  
 
Veel van deze vroege wolkenkrabbers hadden een ‘traditionele’ plattegrond bestaande uit een enkele 
corridor met aan weerszijden meerdere afgescheiden vertrekken, maar rond de eeuwwisseling van de 
19e eeuw naar de 20e eeuw veranderde de kijk op het gebruik en de indeling van kantoorgebouwen, 
met name door de ideeën van Frederick Taylor. Door zijn ‘wetenschappelijke’ kijk op werkprocessen 
wist hij maximale efficiëntie te realiseren. Ruimtelijk werd dit vaak vertaald in grote open plattegronden 
met een orthogonale rangschikking van bureaus die allemaal in de richting wezen van de supervisor. 
Een open plattegrond zou zorgen voor een vrije werkoverdracht, maximale visuele supervisie door 
managers op de zogenoemde kantoorklerken en economische efficiëntie aangezien bij een gelijk 
vloeroppervlak meer bureaus passen in één grote open ruimte dan in meerdere afzonderlijke ruimten.  
 
Ondanks de belangstelling voor de Amerikaanse organisatorische denkbeelden en kantoorontwerpen, 
bleken de Amerikaanse grootsheid en open plattegronden niet geheel aan te sluiten bij de algemene 
opvattingen in continentaal Europa. Hierdoor ontstond een tweedeling die later sterker zou worden, 
aan de ene kant de Verenigde Staten met hun diepe kantoorgebouwen en open plattegronden en aan 
de andere kant continentaal Europa met hun smalle kantoorgebouwen en gesloten plattegronden.  
 
De postindustriële tijd 
De overgang naar een postindustriële maatschappij vormde veelal het begin van het experimenteren 
met alternatieve typen kantoorgebouw, zoals het kantoorlandschap, groepskantoor, combikantoor en 
toepassing van flexibele werkplekken. Tegelijkertijd werden kantoorgebouwen de afgelopen vijftig jaar 
(in vrijwel tegengestelde richting van de experimenten) gestandaardiseerd. 
 
Begin jaren ’60 ontstond een stroming die bekend is geworden onder de naam Bürolandschaft 
(kantoorlandschap). Deze stroming stond onder meer voor het belang van flexibiliteit, communicatie 
en het werken in groepsverband. Om dat te bereiken zouden alle medewerkers, ongeacht hun positie, 
in één grote open ruimte moeten werken en hooguit door meubilering van elkaar gescheiden worden. 
Net als bij de Amerikaanse open plattegronden, was bij het kantoorlandschap sprake van efficiënter 
ruimtegebruik door het ontbreken van (bouwkundige) binnenwanden, maar het kantoorlandschap had 
vergeleken met de Amerikaanse open plattegronden een meer democratische en egalitaire inrichting.  
 
Eind jaren ’60 werd het kantoorlandschap populair in de rest van Europa, waaronder in Nederland, 
maar de populariteit hield in het algemeen niet lang stand. Men klaagde over een tekort aan privacy, 
gebrek aan daglicht en het beperkte uitzicht.  Menigeen prefereerde toen (opnieuw) het cellenkantoor, 
vaak bestaande uit een enkele corridor met aan weerszijden een reeks afgesloten kantoorvertrekken.  
 
Terwijl het merendeel vanaf de jaren ’70 de voorkeur gaven aan het cellenkantoor, waren enkelen aan 
het experimenteren met alternatieve kantoorgebouwen, waaronder het groepskantoor dat beschouwd 
kan worden als een doorontwikkelde versie van het kantoorlandschap. De plattegrond bestaat hierbij 
niet uit een grote open ruimte, zoals bij het kantoorlandschap in zijn zuivere vorm, maar uit meerdere 
kleine open ruimten voor groepen die omsloten worden door bouwkundige scheidingswanden.  



	  

	  

 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

Een ander experimenteel kantoorgebouwtype, van een paar jaar later, is het zogeheten combikantoor: 
een combinatie van het kantoorlandschap en het cellenkantoor. Hierbij werd uitgegaan van meerdere 
afgescheiden vertrekken (vaak voor één of twee personen) rondom een collectief open middengebied. 
De vertrekken waren meestal voorzien van glazen scheidingswanden (parallel aan de gevel althans) 
en grensden aan het collectieve open middengebied dat zou functioneren als ontmoetingsplek.  
 
In de jaren ’80 begon de personal computer snel door te breken, maar aanvankelijk werd daardoor het 
gebruik van kantoorgebouwen slechts beperkt beïnvloed. Vanaf de jaren ’90 begon dit te veranderen. 
Met de komst van laptops, mobiele telefoons en internet wordt men steeds minder afhankelijk van een 
vaste tijd en plaats voor het verrichten van kantoorwerk. Gelijktijdig lijken werkgevers zich te realiseren 
dat in de gangbare kantoorsituatie, waarbij iedere werknemer zijn eigen werkplek heeft, veel van de 
werkplekken regelmatig onbezet zijn. Om deze normaliter lage bezettingsgraad van werkplekken te 
kunnen verhogen, wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van zogeheten flexibele werkplekken. 
Hierbij krijgt men geen eigen werkplek, maar moet men deze delen met één of enkele collega(’s), 
waardoor kantoorruimte efficiënter kan worden gebruikt en dus kosten kunnen worden bespaard.  
 
Typische eigenschappen van bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland 
Hoewel er in de loop van de 20e eeuw diverse zienswijzen zijn geweest op het ontwerp en de indeling 
van kantoorgebouwen en in lijn daarmee is geëxperimenteerd met verschillende kantoorgebouwtype, 
zijn kantoorgebouwen in Nederland, zeker de afgelopen decennia, meer en meer gestandaardiseerd. 
Als de huidige kantorenvoorraad in Nederland naar bouwperiode wordt onderverdeeld, dan is circa de 
helft van de kantoren in de periode tussen 1970 en 2000 gebouwd. Aannemende dat bestaande 
(leegstaande) kantoren de locatie- en gebouweigenschappen hebben van typisch gestandaardiseerde 
kantoren uit de periode tussen 1970 en 2000 kan een overzicht worden opgesteld van de typische 
locatie- en gebouweigenschappen van bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland. Dit is gedaan 
door invulling te geven aan een lijst met aandachtsgebieden (zie tabel 2). Deze lijst is opgesteld met 
behulp van de Real Estate Norm, waarbij de aandachtsgebieden omwille van een logische volgorde 
zijn onderverdeeld in een viertal gebouwlagen, gebaseerd op het 6S-model van Stewart Brand (1994). 
 
In tabel 2 is de lijst met aandachtsgebieden ingevuld voor bestaande (vooral leegstaande) kantoren in 
Nederland. Deze invulling is niet representatief voor de totale kantorenvoorraad, maar met name voor 
het deel waarvan de meeste kantoorruimte leegstaat of waarbij de kans daarop relatief groot is.  
 
Tabel 2: Lijst van aandachtsgebieden en de invulling daarvan voor bestaande (leegstaande) kantoren 

Aandachtsgebieden Invulling bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland 
Locatie   

Bereikbaarheid nadruk ligt vaak op autobereikbaarheid 
Voorzieningenniveau omgeving is vaak monofunctioneel 
  

Gebouw: schil   
Geveltransparantie  beperkte geveltransparantie 
Entree  bescheiden entreegebied, vaak enkel een (kleine) ontvangsthal met receptie 
  

Gebouw: structuur  
Gebouwdiepte relatief beperkte gebouwdiepte (≤ 14.4 m) 
Verdiepingsvloergrootte relatief kleine verdiepingsvloeren (<1.000 m2) 
  

Gebouw: indeling   
Visuele verbindingen weinig visuele verbindingen 
Indelingsvrijheid indeling is vaak ingesteld op het principe van het cellenkantoor  

met een moduulmaat van 5,4 bij 3,6 meter 
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Deel 3: Geschiktheid van het bestaande aanbod voor de veranderende vraag 
 
Doordat individuen steeds meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze werken 
hoeven zij in principe niet allemaal gelijktijdig op het basiskantoor te zijn. Bepaalde activiteiten, zoals 
geconcentreerd een stuk lezen, een telefoongesprek voeren of het beantwoorden van e-mailberichten, 
kunnen immers ook op andere locaties plaatsvinden, bijvoorbeeld thuis, bij een klant of in een café. 
Ondanks deze groeiende telewerkmogelijkheden, is de algemene opvatting dat kenniswerkers 
(weliswaar niet op dagelijkse basis en op vaste werktijden) tenminste enkele dagen per week naar het 
kantoor willen komen. Niet omdat het de enige plek is waar men kan werken, maar met name omdat 
het een plek bij uitstek is om collega’s (en klanten) te ontmoeten, te overleggen en samen te werken.  
 
Gewenste invulling van de aandachtsgebieden 
De verwachting was dat indien men streeft naar een kantoor dat geschikt is voor een nieuwe manier 
van werken, de invulling van de opgestelde lijst van aandachtsgebieden (zie tabel 2) anders is dan die 
van bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland. Op basis van literatuur en expertinterviews zijn 
daarom de locatie- en gebouweigenschappen afgeleid die lijken te behoren bij een geschikt kantoor 
voor een nieuwe manier van werken - en anders zijn dan in de tot op heden gangbare kantoorsituatie. 
Deze zijn gebundeld tot een eerste raamwerk van de gewenste invulling van de aandachtsgebieden 
(met locatie- en gebouweigenschappen) indien men streeft naar een kantoor dat geschikt is voor een 
nieuwe manier van werken. Het belang hiervan is aan de hand van casestudies geverifieerd.  
 
Casestudiemethoden- en resultaten 
Voor de casestudies is gebruikgemaakt van de volgende methoden van dataverzameling: 
 
- Topic interview: Bij deze methode liggen de te bespreken topics (onderwerpen) vast, maar de 

exacte vragen en het verloop van het interview niet. De topiclijst werd gevormd door het raamwerk 
van de naar verwachting gewenste invulling van de aandachtsgebieden. 
 

- Vrije observatie: In veel gevallen kreeg de onderzoeker een rondleiding door het kantoorgebouw. 
Hierdoor kon al observerende een idee van de eigenschappen van het kantoorgebouw en de 
manier van werken worden verkregen en konden dus de resultaten beter geïnterpreteerd worden.  

 
- Interne documenten: De gesprekspersonen hebben diverse documenten beschikbaar gesteld, 

waarmee de gespreksresultaten (en observatieresultaten) indien nodig aangevuld konden worden. 
Hierbij kan men denken aan bedrijfsbrochures, adviesrapporten, bouwtekeningen en foto’s. 

 
Alle hiermee verzamelde informatie is per case samengevoegd tot een gespreksverslag. 2 Hierin staat 
in hoeverre de (verwachtte) gewenste invulling van de aandachtsgebieden van belang wordt geacht, 
geordend van niet belangrijk (1) tot zeer belangrijk (5).  
 
Op basis van de casestudieresultaten, waaruit het relatieve belang blijkt van de naar verwachting  
gewenste invulling van de aandachtsgebieden is een verder aangekleed tweede raamwerk opgesteld 
(zie tabel 3). In dit raamwerk staat per aandachtsgebied in hoeverre deze gemiddeld van belang wordt 
geacht in het streven naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken en wat daarvoor 
de (hoofd)reden is. Ook staat hierin welke belangrijke kanttekeningen zijn gemaakt. 
 
Vergeleken met het eerste raamwerk zijn de verwachtingen grotendeels bevestigd, maar er zijn enkele 
modificaties en aanvullingen die in het tweede raamwerk met name in de kanttekeningen terugkomen. 
Hoewel het merendeel van de geïnterviewden het belang van de aandachtsgebieden erkenden en 
daarvoor telkens weer dezelfde redenen opgaven, wilden sommigen hierin enige nuance aanbrengen.  

                                                        
2 De gespreksverslagen zijn te vinden in Bijlagen D1 t/m D8. 
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Tabel 3: Tweede raamwerk van de gewenste invulling van de aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden Gewenste invulling (locatie- en gebouweigenschappen) 
Locatie  

Bereikbaarheid (4.0) Multimodale knooppunten 
 Reden: men ziet het kantoor steeds vaker als een soort hub. 
 Kanttekening: hier kan soms een tekort aan parkeerplekken zijn. 

Voorzieningenniveau (3.9) Multifunctionele omgeving 
 Reden: stelt werknemers in staat om werk- en privéactiviteiten te combineren.  
 Kanttekening: onzekerheid over opbrengsten voor werkgever en exploitanten. 
  

Gebouw: schil  
Geveltransparantie (4.1) Visueel contact met buiten  
 Reden: kan de creativiteit van kenniswerkers bevorderen.  
 Kanttekening: kan op gespannen voet staan met het energieverbruik. 

Bovendien is het vaak relatief duur om bestaande gevels aan te passen. 
Entree (4.3) Centraal ontmoetingsgebied 
 Reden: men ziet dit als plek bij uitstek om diverse collega’s te ontmoeten. 
 Kanttekening: ontmoetingen zouden ook ergens anders kunnen plaatsvinden. 

Bovendien kan het, zeker in geval van renovatie, soms technisch of financieel 
onhaalbaar zijn om bijvoorbeeld een atrium op te nemen in het entreegebied. 

  
Gebouw: structuur  

Gebouwdiepte (4.0) Zonering diverse typen werk - en overlegplekken 
 Reden: bij diepere gebouwen (dieper dan 14.4 meter) kan men in grotere 

mate een zonering van diverse typen overleg- en werkplekken aanbrengen. 
 Kanttekening: een dergelijke zonering zou men ook op een dusdanige manier 

kunnen aanbrengen dat de gebouwdiepte daarvoor minder bepalend is. 
Dit kan bijvoorbeeld door de zones in de lengte te laten lopen. 

Verdiepingsvloergrootte (4.3) Grotere verdiepingsvloeren dan standaard ( > 1.000 vierkante meter) 
 Reden: de (toevallige) ontmoetingskans en de mate van (informeel) overleg 

zou bij enkele grote verdiepingsvloeren groter zijn dan bij meerdere kleine.  
 Kanttekening: het is niet per se zinvol om grote verdiepingsvloeren te hebben. 

Als men enkel geacht wordt binnen hun afdeling met elkaar samen te werken, 
dan zou men die kunnen verdelen over meerdere kleine verdiepingsvloeren. 

  
Gebouw: indeling  

Visuele verbindingen (4.8) Voorzien van atria, vides en open trappen 
 Reden: men wil in de regel zo veel mogelijk zichtlijnen en visueel contact, 

zodat men elkaar snel en gemakkelijk kan vinden, ontmoeten en bijpraten.  
 Kanttekening: dergelijke atria, vides en open trappen leiden tot een kleiner 

verhuurbaar vloeroppervlak en dit zal zich vertalen in een hogere huurprijs. 
Indelingsvrijheid (3.8) Mix diverse typen werk- en overlegplekken 
 Reden: om deze mix te realiseren zijn fijnmazigere stramienmaten gewenst.   
 Kanttekening: de vraag is of de indelingsvrijheid specifiek van belang is voor 

een nieuwe manier van werken, of dat deze altijd al belangrijk is geweest. 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
De locatie- en gebouweigenschappen van bestaande (leegstaande) kantoren hebben in veel gevallen 
een andere hoedanigheid dan gewenst is indien men streeft naar een geschikt kantoor voor een 
nieuwe manier van werken. Zoals blijkt uit de resultaten, zijn de volgende hierbij van (relatief) belang: 
een multimodaal knooppunt, een multifunctionele omgeving, een transparante gevel, een entree die 
functioneert als centraal ontmoetingsgebied, een grotere gebouwdiepte dan standaard (> 14.4 m.), 
grotere verdiepingsvloeren dan standaard (> 1.000 m2), de aanwezigheid van visuele verbindingen en 
een maximale indelingsvrijheid. Kantoorgebouwen die hieraan voldoen zijn (nu nog) relatief schaars. 
Wetende dat circa de helft van de kantorenvoorraad in de periode tussen 1970 en 2000 is gebouwd 
en ervan uitgaande dat die kantoren precies de locatie- en gebouweigenschappen hebben van een 
typisch gestandaardiseerd kantoor uit die bouwperiode, zou men voorzichtig kunnen concluderen dat 
de helft van de kantoren in Nederland niet of minder geschikt is voor een nieuwe manier van werken.  
 
Om te beoordelen of, en in hoeverre, (bestaand) kantoorvastgoed geschikt is voor een nieuwe manier 
van werken kan een opgesteld raamwerk van aandachtsgebieden worden gebruikt bestaande uit: 
bereikbaarheid, voorzieningenniveau, geveltransparantie, entree, gebouwdiepte, verdiepingsvloer-
grootte, visuele verbindingen en indelingsvrijheid. Aan de hand van dit raamwerk kan men bekijken 
hoe in de huidige situatie invulling is gegeven aan de aandachtsgebieden en die vergelijken met de 
gewenste invulling. Daar waar de huidige invulling van een aandachtsgebied niet overeenkomt met de 
gewenste invulling zou men kunnen onderzoeken of aanpassingen mogelijk zijn. De volgorde van de 
onderverdeling van de aandachtsgebieden in gebouwlagen (locatie, schil, structuur, indeling) is daarbij 
indicatief voor de grootte van de benodigde ingreep en voor de hoogte van de benodigde investering.  
 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Gebaseerd op de resultaten, kunnen enkele aanbevelingen worden gegeven die een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de totstandkoming van een ‘betere’ match tussen bestaand kantoorvastgoed en 
een nieuwe manier van werken. De belangrijkste daarvan zijn:  
 
1. Partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en indelen van kantoorvastgoed zouden conventies 

vaker moeten betwijfelen. Kantoorvastgoed is in de loop der tijd in grote mate gestandaardiseerd, 
terwijl de manier van werken en dus hoe men gebruikmaakt van kantoorvastgoed is veranderd.  

2. Kantoorgebruikers, -beleggers, -ontwikkelaars of andere partijen die zich bezighouden met het 
ontwerpen en indelen van kantoorvastgoed kunnen het raamwerk gebruiken om te beoordelen of, 
en in hoeverre, een (bestaand) kantoorgebouw geschikt is voor een nieuwe manier van werken. 
Door de huidige invulling van de aandachtsgebieden te vergelijken met de gewenste invulling, kan 
men inzichtelijk maken waaraan het (bestaande) kantoor voldoet en waaraan het (nog) ontbreekt.  

3. Verschillende partijen, met name beleggers- en gebruikers, zouden meer moeten samenwerken. 
Vaak is men niet goed op de hoogte van elkaars belangen. Zo vinden kantoorgebruikers vaak dat 
beleggers te weinig rekening houden met hun eisen en wensen ten aanzien van de huisvesting, 
terwijl kantoorbeleggers vaak vinden dat gebruikers eisen en wensen stellen aan de huisvesting 
die nadelig kunnen zijn voor hun risicoprofiel of rendement.  

 
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Met dit onderzoek is gepoogd om de discussie over de geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed 
nieuwe manieren van werken te verduidelijken door het formuleren van enkele aandachtsgebieden. 
Men zal echter steeds moeten blijven zoeken naar een optimale match tussen gebouwde omgeving 
en (veranderende) werkprocessen. Men zou zich daarvoor in het vervolg kunnen richten op: 
 
- het bekijken van meer cases  
- het kwantitatief onderbouwen van het belang van de aandachtsgebieden  
- het uitbreiden van het raamwerk, door bijvoorbeeld ook installatietechnische eisen en andere 

(financiële, juridische en organisatorische) randvoorwaarden op te nemen in het raamwerk 
- het bekijken van andere landen (gezien het type kantoorgebouw per land kan verschillen zou men 

kunnen verwachten dat zich daar, gelet op de aandachtsgebieden, een ander beeld voordoet) 
- het raamwerk vertalen naar een praktisch instrument dat belanghebbende concreet antwoord kan 

geven op de vraag of, en in hoeverre, hun kantoor geschikt is voor een nieuwe manier van werken 
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Summary 
 
Preface 
Until the end of the ‘90s, it was self-evident that one would commute to the office on a daily basis and 
that one would work typically from nine to five. These days this is not necessarily the case anymore.  
The ways of working are changing, mainly due to evolving information- and communication 
technologies. Traditional boundaries of time and place are blurring and individuals are increasingly 
able to decide for themselves how, where and when they work. This trend is commonly known as new 
ways of working. At the same time, vacancy rates continue to rise in the Netherlands. Approximately 
14% of the whole Dutch office supply is currently vacant. This amounts to an estimated 6.5 or 7 million 
m2 of vacant office space. Considering those two trends, it is expected that there is a (growing) 
mismatch between demand and supply within the (Dutch) office market.  
 
Problem definition 
This research focuses on ‘new’, emerging ways of working in relation to the quality of existing offices. 
The main thought is that office users who work in new ways will have different (functional) quality 
requirements with regard to their housing. Office suppliers should act on these requirements. In 
accordance with the market mechanism, these requirements should result in different location and -
building characteristics. It is supposed, however, that the development of office buildings lags behind 
the developments in ways of working.  
 
The main objective of this research is to develop a framework of location- and building characteristics 
which could help to asses whether, and to what extent, existing office buildings are suitable for new 
ways of working.  
 
The central research question is: 
 

How can be assessed whether, and to what extent, existing office buildings are suitable for new ways 
of working?  

 
The central research question has been broken down into three sets of two sub-questions each. 
 
Part A Demand 
1. What are the most important trends that lead to changing office work processes? 
2. What are the most important changes in office work processes that could affect the use of offices? 
 
Part B Supply 
3. How have office buildings evolved over the past century? 
4. What typical location- and building characteristics of (vacant) offices in the Netherlands follow from 

this past evolvement?  
 
Part C Match between the existing supply and changing demand 
5. Which location- and building characteristics could influence the match between existing offices 

and changing work processes?  
6. What is the relative importance of those characteristics? 
 
Research methods 
Several research methods have been applied in this qualitative research. In the first research phase, 
desk research has been conducted and in the second phase expert interviews have been carried out 
(together with desk research) in order to gather information on recent developments, which are often 
difficult to find in literature. The experts in this case are all consultants of the firm Brink Groep from the 
division Real Estate and Housing. In the last phase, eight case studies have been conducted. For this 
purpose, representatives of the following companies have been interviewed: Achmea, PostNL, Eneco, 
AEGON, ING, Unilever, Schiphol Real Estate en NS Poort. These companies all have made at least 
one building suitable for news way of working.  
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Part 1: The evolution of working in offices 
 
The changing context and nature of office work 
The developed world has evaluated from an agrarian- to an industrial society and is currently 
evaluating to a postindustrial society. Concurrently, the nature of office work and type of office worker 
is changing. Administrative and routine work processes are, primarily due to evolving information- and 
communication technologies, being increasingly automated or outsourced to less developed countries. 
Work processes that will remain in developed countries (and take place in offices) will increasingly 
have a knowledge intensive and creative nature.  
 
Developments that lead to changing work processes 
Alongside with the changing nature of work, ways of working are changing. This change is mainly 
caused by developments in information- and communication technologies as these technologies bring 
about blurring boundaries of time and place. Before it was necessary to commute to the office daily 
and work there typically from nine to five because it was the only place where they could use fixed 
ICT-tools, find the required information (i.e. papers), and communicate to their collogues. Nowadays, 
there are various mobile ICT-tools, information is increasingly digital and there are more possibilities 
for virtual communication. One could basically work at every moment of the day, at a random place, 
inside or outside the office.      
 
Stimulated by these technological developments there have been a transition in management- and 
organizational perspectives. The general tendency is that knowledge workers will increasingly be able 
to decide for themselves how they organize their work. Managers would manage them more on the 
desired output instead of controlling them based on their presence (input). This usually means a more 
informal work-relationship between managers and knowledge workers, which is based on mutual trust. 
On a higher abstraction level, organizational structures would become less hierarchical and rigid. 
Considering today’s dynamic society, organizations should adapt to more flexible network structures.  
 
The demographic transition is the final important development changing the ways of working. This 
development appears to support the earlier described technological and organizational developments. 
The demographic transition in the workforce means that at least three generations knowledge workers 
could work alongside each other. Those three generations might have different work styles and needs. 
Employers should meet those needs if their goal is to attract and retain knowledge workers. A uniform 
approach does not match the growing heterogeneity of the work force. In fact it should be able to work 
in various ways in which the general trend is that boundaries between work an life vanish over time.   
 
Overview of changing work processes that take place at the office 
The global overview as presented in table 1 represents most important changes in work processes or 
activities that take place at the office (see table 1). Table 1 is a simplified reproduction of the reality, 
however the items stated in this table are illustrative for the most important differences between the 
standard practice that underlies conventional ways of working and the assumptions that underlies new 
ways of working.  
 
Table 2: global overview of the changing work processes or activities that take place at the office   

conventional ways of working 
the industrial society 

  ‘new’ ways of working 
the postindustrial society 

individual working occurs at a fixed place  individual working could occur at variable places 
relatively little collaboration  more collaboration 
spend relatively little time in meetings  spend more time in meetings 
less focused on (more or less unexpected) encounters 
with all kinds of colleagues 

 more focused on (more or less unexpected) 
encounters with all kinds of colleagues 

less possibilities to relax   more possibilities to relax 
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Part 2: The historical development of office buildings 
 
The industrial period 
The office as a building type, as it is known today, only came into being during the industrial revolution 
(19th century). The first rise of offices was most pronounced in cities in the United States and England. 
As a result of the industrialization there was an explosive growth in all kinds of businesses. Since then 
an increasing number of people started to engage in various forms of information processing. In the 
same period, the first 'office devices came to the market. This led to specific spatial needs and meant 
that offices could be located away from houses or factories. 
 
The first office buildings were based on masonry structures, but soon also iron and steel were used. 
As steel technology developed one was able to accomplish bigger net floor areas, higher accessions 
of daylight and shorter construction times. Since the second half of the 19th century, one increasingly 
used complete steel structures; a way of building that formed the basis of the 20th-century skyscraper.  
With skyrocketing land prices in inner cities and technological developments in the early 20th century 
(such as reinforced concrete, the safety elevator and air conditioning systems) high-rise flourished. 
 
Many of these early skyscrapers had a 'traditional' plan consisting of a single corridor lined with 
several separate rooms. However, at the turn of the 19th to the 20th century the dominant notion 
regarding the use and layout of offices started to change, particularly by the ideas of Frederick Taylor. 
With his "scientific" view on work processes he managed to achieve maximum efficiency. Spatially, 
this was often translated into large open floor plans with an orthogonal arrangement of desks in the 
direction of the supervisor. Such open plans could facilitate a free flow of work, maximum visual 
supervision by managers on the so-called office clerks and economic efficiency since more desks fit in 
a single large open space than in multiple spaces with a similar total floor area. 
 
Despite the interest in the American organizational views and office designs, it seemed to be that the 
American majesty and open plans did not totally match the common attitude in continental Europe. A 
division emerged, which would only become stronger later on, between America with their deep offices 
and open plans and continental Europe with their small offices and closed plans.  
 
The postindustrial period 
The transition to a postindustrial society formed the beginning of experimenting with alternative types 
of office buildings, including the office landscape, group office, combi office and flexible workplaces. 
Simultaneously, (Dutch) office properties have been increasingly standardized over the last fifty years 
(in almost the opposite direction of the experiments). 
 
The Bürolandschaft (office landscape) became increasingly known in the early 60s. This movement 
represented flexibility, communication and group work. In order to achieve these goals, all employees, 
regardless of their position had to work in a large open space, at most separated from each other by 
furniture. The office landscape was, similarly to the American open plan, efficient in terms of space 
usage due to the absence of interior walls. However, the office landscape compared to the American 
open plan, had a more democratic and egalitarian arrangement. 
 
In the late 60s, the office landscape became popular in the rest of Europe, including the Netherlands 
yet the popularity did not last long. Employees started to complain about the lack of privacy, 
insufficient daylight and limited outside views. Many of them (once again) preferred the cellular office, 
often consisting of a single corridor flanked by a series of closed offices. 
 
Since the 70s the majority favored the cellular office although some were experimenting with 
alternative office types. An example of this tendency is the group office, which could be considered as 
an evolved version of the office landscape. The floor plan, however, does not consist of a single large 
open space like the office landscape in its pure form, but it consists of multiple open spaces for groups 
that are enclosed by interior walls. 
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Another experimental type of office building, developed a few years later, is the so-called combi office: 
a combination of the office landscape and the cellular office. This office type is based on several 
separated rooms (often for one or two people) around a collective open center area. The rooms were 
usually provided with glass partitions (at least parallel to the facade) adjacent to the collective open 
center area that should function as a central meeting place. 
 
In the 80s the personal computer began its break through, yet their affect on the use of office buildings 
was initially limited. Since the 90s this began to change. With the coming of laptops, mobile phones 
and the Internet, one became less dependent of a fixed time and place to carry out office work. 
Simultaneously employers seemed to realize that in the current office situation, where every employee 
has his own workplace, many of the workstations are frequently unoccupied. To increase this usually 
low degree of space utilization, more and more office users adapt to so-called flexible workplaces. 
With flexible workplaces, nobody has its own workplace; instead one has to share it with one or some 
colleague(s). In doing so, space is used more efficiently and hence costs could be saved. 
 
Typical characteristics of existing (vacant) offices in the Netherlands 
Although there have been different views on the design and layout of offices during the past century 
(and with this has been experimented with various office types), Dutch office buildings have been 
progressively standardized, especially over the last three decades. Looking at the current office supply 
arranged by period of construction, approximately half of the supply is built between 1970 and 2000. 
Assuming that these existing (vacant) offices have the location- and building characteristics of typical 
standardized office buildings from the period between 1970 and 2000, it is possible to create an 
overview of typical their location- and building characteristics. To create this overview, the focus areas 
as presented in table 1 have been filled in. Those focus areas were formulated with the help of the 
Real Estate Norm and were for the sake of a logical order divided into four so-called building layers, 
based on Stewart Brand’s (1994) 6S-model. 
 
As presented in table 2, the list of focus areas has been filled in for existing (especially vacant) offices 
in the Netherlands. This filling in does not represent the total supply of Dutch offices yet especially 
reflects the part in which most offices are vacant or have a relatively high chance of future vacancy.  
 
Table 2: List of focus areas and the filling in for existing (vacant) offices in the Netherlands 
Focus areas The filling in for existing (vacant) offices in the Netherlands 
Location   

Accessibility focus on car accessibility 
Number of amenities locations are often mono functional  
  

Building: skin   
Facade transparency limited façade transparency 
Entrance modest entrance, regularly only a (small) lobby with reception 
  

Building: structure  
Building depth relatively narrow building depth (≤ 14.4 m) 
Floor area (per story) relatively small floor area per story (<1.000 m2) 
  

Building: layout   
Visual connections limited number of visual connections  
Layout flexibility layout is often set to a cellular structure with a module size of 5.4 to 3.6 m 
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Part 3: The suitability of the existing supply for the changing demand 
 
As individuals increasingly acquire more freedom to decide how, where and when they work, they in 
theory do not have to be at the office simultaneously. Certain activities including concentrated reading, 
making phone calls or sending e-mail messages, could indeed take place at diverse locations, such as 
at home, on the road or in a cafe. Despite these growing telecommuting options, it is supposed that 
almost all knowledge workers would continue to come into the office at least several days a week 
(indeed not on a daily basis and at fixed hours). Not because it is the only place where one can work, 
but especially because it is a place for colleagues (and customers) to meet, discuss and collaborate. 
 
Desired interpretation of the focus areas 
The expectation was that if one aims at an office that is suitable for new ways of working, the filling in 
of the list of focus areas (see Table 2) would differ from that of existing Dutch (vacant) offices. For this 
the location- and building characteristics that seem to be desired if one strives for a suitable office for 
new ways of working (and differ from the thus far usual office situation) have been derived from 
literature and expert interviews. These findings were bundled into a first framework of the (expected) 
desired filling in of the focus areas (with location and building characteristics) if one aims at a suitable 
office building for new ways of working. The importance of this has been verified by case studies.  
 
Case studies: methods and results 
Several research methods have been used for the case study research. 
 
- Topic interview: With this interview method the topics that will be discussed are fixed yet the exact 

questions and course of the interview is not. The topic list was in this case the first framework of 
the (expected) desired filling in of the focus areas. 
 

- Free observations: In many cases, the researcher got a tour through the (new or renovated) office. 
While observing one gets an impression of the characteristics of the office and the way of working 
and therefore the results were better interpretable. 

 
- Internal documents: Various documents have been made available by the interviewees. These 

have been used (if necessary) to check and complement the case study and observation results. 
One could think of company brochures, reports, drawings and photos. 

 
All gathered information per case is merged to an interview report. These reports state to what extent, 
according to the interviewees, the (expected) desired filling in of the focus areas are important, ranked 
from not important (1) to very important (5).  
 
Based on the results from the case studies, which shows the (relative) importance of the focus areas, 
a further extended second framework has been made (see Table 3). This framework presents the 
average importance per focus area if one aims at a suitable office building for new ways of working 
and why that is. Furthermore, it presents the most important comments.    
 
Compared to the first framework the expectations have mostly been confirmed, but there are some 
additions and modifications. In the second framework these additions and modifications could mainly 
be found in the comments. Although the majority of interviewees acknowledged the importance of the 
focus areas as they usually did because of the same reasons, a few of them opted for some nuance. 
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Table 3: Second framework of the desired filling in of the focus areas 

Focus areas Desired filling in (with location- and building characteristics) 
Location  

Accessibility (4.0) A multimodal traffic node 
 Reason: one increasingly sees the office as a kind of hub.  
 Comment: at such locations there might be a shortage of parking places.  
  

Number of amenities (3.9) A multifunctional area 
 Reason: enables knowledge workers to combine work and life activities. 
 Comment: uncertainty about the revenues for employees and operators.  
  

Building: shell  
Facade transparency (4.1) Visual outside views 
 Reason: could stimulate the creativity of knowledge workers.  
 Comment: could conflict with the desired levels of energy consumption. 

Moreover, it is relatively expensive to adapt existing facades. 
Entrance (4.3) Central meeting area 
 Reason: one sees the entrance as a logic place to meet collogues of all kinds. 
 Comment: those meetings could also take place elsewhere in the building. 

Moreover, it is sometimes technically or financially unfeasible to include for 
example an atrium in the entrance area, especially in case of a renovation.  

  
Building: structure  

Building depth (4.0) Zoning various types of work and meeting places 
 Reason: deeper buildings (deeper than 14.4 meters) provide more 

possibilities for zoning various types of work and meeting places. 
 Comment: zoning various types of work and meeting places could be applied 

in a way that the building depth is less restrictive. This could be done, 
for example, by creating zones in longitudinal direction. 

Floor area size (4.3) Larger floor areas than standard ( > 1.000 m2) 
 Reason: the chance of (unexpected) meetings and the degree of (informal) 

conversations is expected to be higher when there are a few large floor areas 
instead of multiple smaller ones.  

 Comment: it is not necessarily useful to have a few large floor areas. If it is 
expected for instance that colleagues only collaborate within their department, 
these departments can be easily spread out over multiple smaller floor areas.  

  
Building: layout  

Visual connections (4.8) Provided with atria, voids and open stairs 
 Reason: one usually aims at as many visual connections as possible so that 

knowledge workers can easily find, meet and communicate (with) each other.  
 Comment: such atria, voids and open stairways lead to smaller net leasable 

floor areas, which usually will be settled in a higher rental price.  
Layout flexibility (3.8) Mix of different types of work and meeting places 
 Reason: for the sake of this mix, a more flexible layout would be desired.  
 Comment: the question is whether the layout flexibility is specifically important 

for new ways of working, or that it has always been important. 
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Conclusions and recommendations 
 
Location and building characteristics of existing (vacant) office buildings often are from another quality 
than desired if one strives for a suitable office building for new ways of working. As the results show, 
the following characteristics are particularly important: a multimodal traffic node, a multifunctional area, 
a transparent facade, an entrance that could function as a central meeting area, a larger building 
depth than standard (> 14.4 m), a larger floor area size (per story) than standard (> 1,000 m2), 
provided with visual connections and maximum layout flexibility. Office buildings that meet those 
requirements are still relatively scarce today. Knowing that approximately half of the total office supply 
(in the Netherlands) was built between 1970 and 2000 and assuming that these offices exactly have 
the location and building characteristics of typical standardized offices from this period of construction, 
it could be concluded that approximately half of the offices are less suitable for new ways of working. 
 
To assess whether, and to what extent (existing) office buildings are suitable for new ways of working, 
one could use the framework of focus areas that consists of: accessibility, number of amenities, 
facade transparency, entrance, building depth, floor area size, visual connections and layout flexibility. 
Using this framework, one can make an inventory of the current situation. This inventory then can be 
compared to the desired situation. Where the current situation does not (entirely) match the desired, 
one could examine whether, and to what extent, modifications are possible. To this end, the order of 
the building layers (location, shell, structure, layout) is indicative for the size of the required measure 
and the height of the required investment.   
 
Recommendations for the industry 
Based on the results, some recommendations can be given that could contribute to a better match 
between existing office buildings and new ways of working.  
 
1. Parties involved in designing and planning office buildings should more often doubt conventions. 

Office buildings have been highly standardized over time, while ways of working and thus how one 
uses office building has changed.   

2. Office users, investors, developers and other parties could use the framework to assess whether, 
and to what extent, an (existing) office building is suitable for new ways of working. By comparing 
the current filling in of the focus areas with the desired filling in, one could gain insight into which 
characteristics of the (existing) office meet and do not meet the desired requirements. 

3. Various parties, particularly investors and users, should cooperate more. Different parties often 
are not fully aware of each other’s interests. While many office users believe that investors do not 
sufficiently meet their requirements and preferences with regard to their housing, investors often 
find that these users requirements and preferences may be detrimental to their risks and returns.  

 
Recommendations for further research 
This research has attempted to clarify the discussion about the suitability of existing office buildings for 
new ways of working by formulating a couple of clear focus areas. One should, however, continuously 
seek for an optimal match between the built environment and (changing) work processes. One could 
therefore in the future focus on: 
 
- look at more cases 
- quantitatively substantiate the importance of the areas of interest  
- extend the framework, for example, by also including HVAC requirements and other conditions 

(financial, legal and organizational) in the framework 
- examine other countries (given the type of office building may vary per country, one might expect 

that in other countries a different image arises when looking at the focus areas) 
- translate the framework into a practical instrument that could give beneficiary a concrete answer to 

the question whether, and to what extent, their office building is suitable for new ways of working 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en achtergrond 
 
Tot eind jaren ’90 was het vanzelfsprekend dat men dagelijks naar het kantoor reisde en daar van 
negen tot vijf op een vaste plek werkte. Dit is tegenwoordig niet altijd meer het geval (Vos et al, 1999). 
Met name door ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is de manier van werken 
in kantoren aan het veranderen. Traditionele grenzen van tijd en plaats zijn aan het vervagen. 
Individuen krijgen steeds meer vrijheid om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze (samen)werken 
(Becker & Sims, 1995; Duffy & Powell, 1997). Dit zou in ieder geval gelden voor een groeiende groep 
(hoogopgeleide) kantoormedewerkers wiens werk primair bestaat uit het verwerken van informatie 
(Keeris, 2001). Deze groep wordt vaak aangeduid als kenniswerkers (Davenport et al, 2002).  
 
1.1.1 Eerste trend: de opkomst van het nieuwe werken  
 
De verandering in de manier van werken in kantoren, zoals hierboven is geschetst, noemt men alom 
het nieuwe werken. Dit begrip lijkt een ware hype. Daarvoor hoeft men maar te kijken naar het aantal 
webinars, blogs en fora over het nieuwe werken. Tevens zouden bijna alle grote kantoorgebruikers in 
Nederland op enige manier bezig zijn het nieuwe werken te gaan faciliteren (bv. van der Meer, 2010). 
Voorbeelden zijn Achmea, AEGON, ING, Eneco, PostNL en Unilever. Het nieuwe werken kent hierbij 
vele aanduidingen, zoals ‘flexibel werken’, ´slimmer werken´, ´werken 2.0´, ‘werken nieuwe stijl’ of 
‘nieuwe generatie werken’. Originelere bestaan ook, zoals ‘AEGON WERKT’, ‘ING Connect’ of 
‘Vertrouwd Samen Werken (Achmea)’. Allemaal aanduidingen voor min of meer dezelfde denkrichting.  
 
De denkrichting is anders dan veel aanduidingen doen vermoeden niet geheel nieuw. Van veel ideeën 
waarnaar tegenwoordig wordt gerefereerd onder de naam het nieuwe werken kan gesteld worden dat 
zij hun oorsprong vinden in de jaren ‘60/’70 (van Meel, 2011). Alhoewel wetenschappers en 
futurologen in die tijd al de basis legde voor de denkrichting, kwam de ontwikkeling in de praktijk pas 
echt op gang in de jaren ’90. Kortgezegd kwam dit door de opkomst van het internet. Zoals dat voor 
veel ontwikkelingen geldt, is de opkomst van het internet een katalysator voor verandering.  
  
Terwijl de denkrichting inmiddels al een tijd bestaat, is de toepassing daarvan nog geen gemeengoed.  
Dit lijkt de komende jaren te gaan veranderen. Aanleiding tot verandering zijn diverse ontwikkelingen. 
Naast technologische, zijn dit onder andere organisatorische en demografische ontwikkelingen 
(Becker & Steele, 1995; Duffy & Powell, 1997). Er lijkt hierbij sprake van een zekere gelijkgerichtheid. 
Dat wil zeggen dat de ontwikkelingen elkaar versterken en maken dat de manier waarop er gewerkt 
gaat worden in kantoren zich in een bepaalde richting ontwikkelt (van der Werff & Spekschate, 2010). 
Het nieuwe werken lijkt in dit opzicht meer dan een hype. De onderliggende ontwikkelingen die leiden 
tot veranderende werkprocessen lijken structureel. De verwachting is daarom dat de toepassing van 
een dergelijke manier van werken de komende jaren meer en meer gemeengoed zal gaan worden 
(van Meel, 2011; Ouye, Nagy, & Singer, 2011).  
 
In hoofdstuk 2 zullen de belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot veranderingen in werkprocessen 
(en mogelijk van invloed zijn op het gebruik van kantoorvastgoed) nader worden toegelicht.  
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1.1.2 Tweede trend: de oplopende kantorenleegstand  
 
Parallel aan de opkomst van het nieuwe werken is sprake van oplopende kantorenleegstand. In 2010 
stond circa 14% van de totale kantorenvoorraad in Nederland leeg. Verschillende bronnen geven 
verschillende cijfers, maar naar schatting gaat het om 6,5 à 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte 
(Zuidema & van Elp (EIB), 2010a; DTZ, 2010; Martens & Langbroek (Jones Lang LaSalle), 2011; 
Rietmeijer et al. (CBRE), 2011). Hierbij zou voor een groot deel sprake zijn van structurele leegstand. 
Dit betekent dat een object langer dan drie aaneengesloten jaren geen gebruiker heeft.  
 
Tot enkele jaren terug was er volgens verschillende marktpartijen (waaronder beleggers, banken, 
ontwikkelaars en overheden) geen reden tot paniek. Een dip in de kantorenmarkt zou een normaal 
verschijnsel zijn van de varkenscyclus3. Tegenwoordig zijn veel van deze partijen minder optimistisch. 
Naar verwachting zal ook bij een aantrekkende markt voor veel leegstaande kantoren geen nieuwe 
gebruiker meer worden gevonden. Een groot deel van het kantorenaanbod lijkt functioneel verouderd4 

en zal zonder aanpassing moeilijk verhuurbaar zijn (tegen marktconforme huurvoorwaarden). Dit geldt 
in het bijzonder voor de onderkant van de markt (Remøy, 2007b).  
 
De vraag rijst bovendien welke invloed het nieuwe werken heeft op het bestaande kantorenaanbod. 
Het Economisch Instituut voor de Bouw dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
in 2010 een verkennend onderzoek heeft uitgevoerd naar de omvang van de kantorenleegstand in 
Nederland verwachtte dat bij ongewijzigd beleid de leegstand dat jaar nog zou oplopen naar 16%  
(Zuidema & van Elp, 2010a). Sindsdien is de leegstand volgens diverse berichten inderdaad gegroeid, 
maar hoe groot deze precies is valt lastig te duiden. Duidelijk is wel dat steeds meer marktpartijen 
voorspellen dat de kantorenleegstand sneller oploopt dan dat men in eerste instantie had geraamd. 
Van der Voordt (2007) is een onderzoeker die dit al eerder heeft aangekaart. Volgens hem daalt de 
kwantitatieve vraag naar kantoorruimte vooral door de verplaatsing van arbeid naar lagelonenlanden, 
de vergrijzing van de beroepsbevolking en de opkomst van “het nieuwe werken”. Met dat laatste 
impliceert hij dat de gemiddelde kantoorruimtebehoefte per medewerkers afneemt als gevolg van het 
delen van werkplekken en de mogelijkheid tot telewerken (oftewel werken op afstand van het kantoor).  
 
De afnemende kantoorruimtebehoefte als gevolg van de toepassing van “het nieuwe werken” lijkt 
onderschat en komt bovenop de geraamde afnemende kantoorruimtebehoefte door het krimpende 
personeelsbestand en de verplaatsing van arbeid naar lagelonenlanden. Uit het jaarlijkse Nationaal 
Kantorenmarktonderzoek van adviesbureau Twynstra Gudde blijkt dat de meerderheid van de 
kantoorgebruikers verwacht dat het nieuwe werken leidt tot een extra afname in de kwantitatieve 
vraag naar kantoorruimte (van der Meer et al, 2010). Deze verwachting wordt bevestigd door 
marktrapporten van ABN AMRO Real Estate Finance, CBRE, DTZ Zadelhoff, Jones Lang Lasalle en 
zelfs door een recenter rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (Steijnmaier, 2010; 
Zuidema & van Elp, 2010b; Rietmeijer et al, 2011; DTZ, 2011; Martens & Langbroek, 2011).  
 
In kruisbestuiving met de al jaren afnemende kwantitatieve vraag naar kantoorruimte, heeft de 
kantorenmarkt zich ontwikkeld tot een vervangingsmarkt. Wat nieuw gebouwd wordt is vooral ter 
vervanging van oud. Kantoorgebruikers verhuizen naar kantoorpanden en -locaties van een hoger 
kwaliteitsniveau, soms zelfs tegen lagere huurprijzen. Nieuwbouw wordt daarom nog altijd afgezet. 
Het zijn de bestaande kantoorgebouwen waar grote overcapaciteit ontstaat. Als gevolg hiervan is er 
de afgelopen jaren een sterke tweedeling ontstaan op de Nederlandse kantorenmarkt, waarbij 
leegstand niet gelijkmatig is verdeeld over de verschillende kwaliteitsniveaus. Leegstand blijkt sterk 
geconcentreerd te zijn op kwalitatief laagwaardige locaties en bij kwalitatief laagwaardige panden. 
Denk aan de typisch monofunctionele snelweglocaties met de grijze kantoorkolossen uit de jaren ’80 
(Keeris, 2007; Zuidema & van Elp, 2010b; Martens & Langbroek, 2011).  
 
In hoofdstuk 3 zal worden toegelicht hoe kantoorvastgoed (in Nederland) historisch is ontwikkeld en 
welke typische locatie- en gebouweigenschappen daaruit zijn voortgekomen.  

                                                        
3  “Varkenscyclus is een economisch verschijnsel waarbij de prijzen van een bepaald product sterk schommelen doordat men 
bij een hoge prijs veel meer gaat produceren, waardoor de prijs daalt.” (Van Dale, 2012) 
4 “Functionele veroudering is de verminderde bruikbaarheid van een pand met betrekking tot de functie waarvoor het pand is 
ontworpen of lange tijd in gebruik is geweest.” (Korteweg, 2002) 
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1.1.3 Het probleem: een mismatch  
 
De vraag naar kantoorruimte is dynamisch, maar het bestaande aanbod laat zich moeilijk aanpassen 
(van der Voordt, 2007). Dit spanningsveld is klassiek, maar lijkt versterkt te worden door de opkomst 
van het nieuwe werken. De verwachting is dat de kloof tussen kantoorvastgoed van hoogwaardige en 
laagwaardige kwaliteit de komende jaren zal toenemen. De veronderstelling is namelijk dat 
kantoorgebruikers andere - zo niet hogere - kwaliteitseisen zullen stellen aan de kantoorhuisvesting 
als zij op een ‘nieuwe’ manier willen gaan werken. Hierbij heerst in de praktijk vaak de perceptie dat 
nieuwbouw beter aansluit bij dergelijke veranderende kwaliteitseisen (van der Meer et al, 2010; 
Zuidema & van Elp, 2010; Martens & Langbroek, 2011; Rietmeijer et al, 2011). 
 
Volgens diverse wetenschappers en adviseurs zouden bestaande kantoorgebouwen veelal ongeschikt 
zijn voor een nieuwe, opkomende manier van werken (Laing et al, 1998). Architect en wetenschapper 
Frank Duffy (2009) stelt bijvoorbeeld: “The more office work changes, the more limited office buildings 
become. Hij zei verder: “Conventional designs, high rise or low rise, are unsuitable for emerging ways 
of working and difficult to convert to new uses.” Ook in Nederland wordt steeds vaker geroepen dat 
slechts een beperkt deel van de kantorenvoorraad geschikt zou zijn voor het nieuwe werken. 
Vastgoedadviseur CBRE poneerde bijvoorbeeld in een recent rapport ‘What Users Want’ de stelling 
dat het nieuwe werken het beste gedijt in een nieuwbouw kantoor (Rietmeijer et al, 2011).  
 
“Met name grotere organisaties, met oppervlakten vanaf ongeveer 2.500 m2, zullen bij een overstap 
naar Het Nieuwe Werken problemen ondervinden bij het vinden van kantoren die aan de nieuwe eisen 
voldoen. […] Een fors deel van deze meters zal in de bestaande bouw geen oplossing meer kunnen 
vinden, waardoor op Het Nieuwe Werken gerichte nieuwbouw noodzakelijk wordt ” 
 
Interessant om te onderzoeken is daarom in hoeverre bestaand kantoorvastgoed thans tegemoet kan 
komen aan de veranderende werkprocessen.  
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1.2 Vraagstelling 
 
Dit onderzoek is gericht op veranderende werkprocessen in relatie tot de (functionele) kwaliteit van 
kantoorhuisvesting of -vastgoed. De gedachte is dat kantoorgebruikers andere kwaliteitseisen stellen 
aan de kantoorhuisvesting als zij op een andere manier gaan werken. Kantooraanbieders zouden hier 
op moeten inspelen. Volgens het marktmechanisme zou dit zich in principe moeten vertalen in andere 
locatie- en gebouweigenschappen, maar de verwachting is dat de ontwikkeling van kantoorgebouwen 
is achtergebleven ten opzichte van de ontwikkelingen in werkprocessen die plaatsvinden in kantoren. 
De onderlinge relatie tussen deze variabelen is weergegeven in een conceptueel model (zie figuur 1).  
 
Het doel is om invulling te geven aan een raamwerk dat helpt om te beoordelen of, en in hoeverre, 
bestaand kantoorvastgoed geschikt is voor een nieuwe manier van werken. Dit vergemakkelijkt de 
communicatie tussen gebruikers, beleggers, ontwikkelaars en andere partijen die betrokken zijn bij het 
ontwerpen en indelen van kantoorvastgoed. Met het opstellen van dit raamwerk wordt getracht een 
bijdrage te leveren aan een ‘betere’ afstemming van bestaand kantoorvastgoed op veranderende 
werkprocessen. Hopelijk leidt dit tot inzichten om de oplopende leegstand in Nederland te beperken.  
 
De centrale onderzoeksvraag luidt:  
 
Hoe kan beoordeeld worden of, en in hoeverre, bestaand kantoorvastgoed geschikt is voor een 
nieuwe manier werken? 
 
Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. 
Deze zijn opgesplitst in drie delen, te weten: 
 
A. De evolutie van werken in kantoren (vraag) 
B. De historische ontwikkeling van kantoorvastgoed (aanbod) 
C. De (mis)match tussen de veranderende vraag en het bestaande aanbod (geschiktheid) 
 
Deel A Vraagzijde 
1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot veranderende kantoorwerkprocessen? 
2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in kantoorwerkprocessen die van invloed kunnen zijn op 

het gebruik van kantoorvastgoed?  
 
Deel B Aanbodzijde 
3. Hoe heeft kantoorvastgoed zich de afgelopen eeuw ontwikkeld? 
4. Wat zijn de typische locatie- en gebouweigenschappen van (leegstaande) kantoren in Nederland 

die daaruit zijn voortgekomen?  
 
Deel C Geschiktheid van het bestaande aanbod voor de veranderende vraag 
5. Welke locatie- en gebouweigenschappen zijn naar verwachting van invloed op de geschiktheid 

van bestaand kantoorvastgoed voor de veranderingen in werkprocessen?  
6. Wat is het relatieve belang van deze eigenschappen?  

 
 
 

Figuur 1 (conceptueel model) 

locatie- en 
gebouweigenschappen 

(aanbodzijde) 

werkprocessen 
(vraagzijde) 

(mis)match 
(geschiktheid) 
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1.3 Onderzoeksrelevantie 
 
Dit onderzoek is theoretisch en praktisch relevant omdat het nieuwe kennis en inzichten tracht te 
ontwikkelen over de afstemming van de gebouwde omgeving op de veranderingen in werkprocessen. 
De theoretische en maatschappelijke relevantie zullen afzonderlijk van elkaar worden beschreven.  
 
Theoretische relevantie 
De theoretische relevantie van dit onderzoek is in eerste instantie beperkt, maar indirect kan dit 
onderzoek een bijdrage leveren aan een belangrijke wetenschappelijke discussie. Volgens diverse 
wetenschappers ontbreekt het aan kennis over de relatie tussen de fysieke kantooromgeving en de 
prestatie (of productiviteit) van kantoormedewerkers (of kenniswerkers). De Amerikaanse professor in 
informatietechnologie en management Thomas Davenport (2005) stelt bijvoorbeeld: “One factor that 
affects knowledge worker performance that isn’t well understood is the physical work environment – 
the offices, cubicles, buildings, and mobile workplaces in which knowledge workers do their jobs.” 
Alhoewel dit onderzoek niet direct de relatie legt tussen de fysieke kantooromgeving en de prestatie 
van kantoormedewerkers, kan kennis over een ‘betere’ afstemming van de fysieke kantooromgeving 
op veranderende werkprocessen indirect een bijdrage leveren aan deze wetenschappelijke discussie.  
 
Maatschappelijke relevantie 
In grotere mate is dit onderzoek van maatschappelijke relevantie. Het blijkt onder andere uit ervaring 
van adviesbureau Brink Groep dat steeds meer huisvesting- en vastgoedprofessionals zich afvragen 
of en in hoeverre hun kantoorgebouwen geschikt zijn voor het nieuwe werken. Voor hen is het vaak 
onduidelijk welke locatie- en gebouweigenschappen van belang zijn, waardoor ze niet goed kunnen 
beoordelen of en in hoeverre hun kantoorgebouwen geschikt zijn voor een nieuwe manier van werken. 
Door te onderzoeken wat de belangrijkste locatie- en gebouweigenschappen zijn die van invloed zijn 
op de (mis)match tussen bestaand kantoorvastgoed en de opkomende ‘nieuwe’ manier van werken, 
kan invulling worden gegeven aan een beoordelingsraamwerk. Een dergelijk beoordelingsraamwerk 
kan kantoorgebruikers, -beleggers en -ontwikkelaars handvatten bieden om het bestaande 
kantorenaanbod geschikt te maken voor een nieuwe, opkomende manier van werken in kantoren. 
Idealiter zou dit een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de structurele kantorenleegstand.  
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1.4 Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is in fasen uitgevoerd die gedeeltelijk in tijd overlapten. Gedurende deze fasen zijn 
verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Deze zullen achtereenvolgens worden toegelicht.  
 
Literatuuronderzoek 
In de eerste fase is vooral gebruikgemaakt van literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek diende ter 
verkenning van de ontwikkelingen in de manier van werken en de historische ontwikkeling van 
kantoorvastgoed. Het bestuderen van literatuur is echter niet voldoende, omdat deze snel veroudert. 
Daarnaast is het moeilijk om op basis van literatuur te selecteren welke ontwikkelingen relevant zijn 
voor de geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed voor de nieuwe, opkomende manier van werken. 
Daarom is het literatuuronderzoek aangevuld met expertinterviews.  
 
Expertinterviews 
In de tweede fase is (naast literatuuronderzoek) gebruikgemaakt van interviews met experts om 
informatie te vergaren over recente ontwikkelingen die vaak niet te vinden zijn in de literatuur. 
Daarnaast hadden de interviews met experts als doel om de voorlopige bevindingen uit te literatuur in 
context te kunnen plaatsen met behulp van ervaringen uit de praktijk.  
 
De geïnterviewde experts zijn allen adviseurs van het bedrijf Brink Groep5. Zij hebben onder meer 
jarenlang ervaring met het adviseren van kantoorgebruikers over hoe zij hun huisvesting kunnen 
inzetten om hun werkprocessen te faciliteren. Op basis van literatuuronderzoek en expertinterviews is 
een eerste raamwerk opgesteld van locatie- en gebouweigenschappen die naar verwachting van 
invloed zijn op de geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed voor een nieuwe manier van werken.  
 
Casestudies 
In de afsluitende fase zijn acht casestudies uitgevoerd. Het doel van deze casestudies was om te 
verifiëren of de gevonden locatie- en gebouweigenschappen daadwerkelijk van belang zijn. Op basis 
van de resultaten is het eerste raamwerk van locatie- en gebouweigenschappen verder aangekleed.6  
 
In hoofdstuk 4 wordt de opzet van de casestudies nader beschreven. 

                                                        
5 Een overzicht van de (interne) gesprekspersonen bij adviesbureau Brink Groep is te vinden in bijlage A1. 
6 Een overzicht van de (externe) gesprekspersonen voor de casestudies is te vinden in bijlage A2.  
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1.5 Leeswijzer 
 
Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd: 
 
In hoofdstuk 2 wordt het mechanisme achter het nieuwe werken beschreven. Er wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijkste samenhangende en elkaar versterkende ontwikkelingen die leiden tot 
veranderende opvattingen over werken in kantoren. Hieruit volgt een overzicht van de belangrijkste 
veranderingen in werkprocessen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van kantoorvastgoed.   

 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe kantoorvastgoed zich historisch heeft ontwikkeld en welke 
typische locatie- en gebouweigenschappen daaruit zijn voortgekomen. Hieruit volgt een overzicht van 
typische locatie- en gebouweigenschappen van bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland.  
 
In hoofdstuk 4 worden de locatie- en gebouweigenschappen afgeleid die gewenst lijken te zijn indien 
men streeft naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken. Hieruit volgt een eerste 
raamwerk van gewenste locatie- en gebouweigenschappen. Aan de hand van casestudies wordt het 
belang van deze eigenschappen geverifieerd. Hieruit volgt een verder aangekleed tweede raamwerk.  
 
Ter afsluiting volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.  



	  

	  

8 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

2 Het nieuwe werken: veranderende werkprocessen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het mechanisme achter het nieuwe werken. In paragraaf 2.1 wordt de transitie 
naar een postindustriële maatschappij toegelicht. Dit vormt de context voor de verschuivende 
opvattingen over werken in kantoren. Parallel aan deze transitie verandert de aard van (kantoor)werk, 
zoals wordt beschreven in paragraaf 2.2. De hiermee verwante belangrijkste ontwikkelingen die ertoe 
leiden dat het nieuwe werken meer en meer gemeengoed lijkt te worden, worden in paragraaf 2.3.1 
(technologisch), paragraaf 2.3.2 (organisatorisch) en paragraaf 2.3.3 (demografisch) beschreven. 
Uiteindelijk volgt hieruit in paragraaf 2.4 een overzicht van de belangrijkste veranderingen in 
werkprocessen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van kantoorvastgoed.  
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2.1 De context: naar een postindustriële maatschappij 
 
De ontwikkelde wereld is geëvalueerd van een agrarische- naar een industriële maatschappij en 
evolueert thans naar een postindustriële maatschappij (Weggeman, 2004). Alhoewel de meningen 
verschillen over het precieze karakter van de veranderde maatschappij, onderscheiden de meeste 
onderzoekers drie opeenvolgende fasen van evolutie die vertegenwoordigd worden door drie 
economische sectoren (Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004; Oseland et al, 2011). Globaal 
onderscheidt men de volgende fasen en sectoren: 
 
1. De primaire fase (agrarische sector): het winnen en produceren van grondstoffen 
2. De secondaire fase (industriële sector): het transformeren van grondstoffen in producten 
3. De tertiaire fase (kennisintensieve sector): het leveren van diensten aan klanten en bedrijven 
 
Gedurende deze drie fasen vond een verschuiving plaats in de opvattingen over werken (in kantoren). 
De industrialisering - die in Nederland halverwege de 19e eeuw begon - vormt hierbij het vertrekpunt, 
omdat kantoorprocessen in die tijd pas op grote schaal ontstonden (Remøy, 2007a). Van deze 
veranderde macrosociaaleconomische context zal een globaal beeld worden geschetst.  
 
De industriële maatschappij 
Tijdens de evolutie van een agrarische- naar een industriële maatschappij vond er door nieuwe 
productietechnieken een omschakeling plaats van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen. 
Landbouw en ambachtelijke nijverheid maakten in groeiende mate plaats voor grootschalige industrie. 
Mensen gingen daardoor massaal in fabrieken werken (de zogenaamde blauweboordenmedewerker). 
Landbouw was in landen als Nederland (die tegenwoordig ontwikkeld zijn) toentertijd nog de grootste 
economische sector, maar dat veranderde aan het einde van de 19e eeuw. Vooral de ontwikkeling van 
massaproductietechnieken leidde tot een snelle uitbreiding van de industriële sector. Dit 
industrialisatieproces heeft zich ongeveer tot de jaren ’60 van de 20e eeuw voortgezet (de Beer, 2001).  
 
De explosieve groei van de industriële sector was het startpunt voor de opkomst van het kantoorwerk. 
De voortgaande professionalisering en schaalvergroting van de industriële bedrijvigheid vereiste 
steeds meer coördinatie (van Meel, 2000). Het werd noodzakelijker om controle uit te oefenen over de 
fabricage en distributie van goederen door het verwerken van allerhande informatie (Duffy, 1997). 
Hierdoor was een groeiend aantal mensen nodig voor het uitvoeren van administratief werk (de 
zogenaamde witteboordenmedewerker). Dit impliceert overigens niet dat kantoorwerk geen eerdere 
geschiedenis kent. Ver voor het tijdperk van industrialisatie - in ieder geval sinds de uitvinding van de 
boekdrukkunst (ca. 1450) - bestond kantoorwerk al, maar kantoorwerk werd toentertijd louter verricht 
door een selecte groep hoogopgeleiden die konden lezen en schrijven (van Meel, 2000). De snelle 
opkomst van het kantoorwerk en het groeiende aantal kantoormedewerkers ten tijde van de 
industrialisatie zorgde ervoor dat de aard van kantoorbanen sterk verschilde van die in eerdere tijden. 
Waar kantoorwerk eerder een elitaire status had nam de status van de meerderheid van de 
kantoormedewerkers gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw af (Duffy, 1997). Het kantoorwerk 
werd toegankelijker en routinematiger. Sociologen noemden dit de ‘proletarisatie’ van kantoorwerk om 
aan te geven dat het steeds meer overeenkomsten ging vertonen met fabriekswerk (van Meel, 2000).  
 
Aan het begin van de 20e eeuw veranderde kantoorwerk drastisch, met name door de ideeën van 
Frederick Taylor, de grondlegger van het Scientific Management (Remøy, 2007a). Met zijn 
‘wetenschappelijke’ kijk op werkprocessen wist hij maximale efficiëntie te bewerkstelligen. 
Werkprocessen werden opgedeeld in series van herhalende taken die gemakkelijk van bovenaf 
aangestuurd konden worden. Aanvankelijk was zijn denkwijze van toepassing op fabrieksprocessen, 
maar later werd deze vertaald naar kantoorprocessen. Door de explosieve groei in de economie en 
het structureel tekort van personeel werden zijn principes wereldwijd overgenomen. Principes als 
hiërarchie, arbeidsdeling, standaardisatie en supervisie die door Taylor benadrukt werden zijn 
daarmee representatief voor het werken in de industriële maatschappij (Duffy, 1997; van Meel, 2000). 
Kenmerkend voor de industriële maatschappij was tevens de scheiding tussen werken en leven. 
Eerder werkten de meeste mensen waar ze leefden (op hun boerderij of in hun ambachtsatelier), maar 
doordat steeds meer mensen aan het werk gingen in fabrieken (en later in kantoren) - die omwille van 
schaalvoordelen werden gecentraliseerd - verstedelijkte de maatschappij. Woon- en werkgebieden 
werden fysiek van elkaar gescheiden (Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004).  
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De postindustriële maatschappij 
Vandaag de dag zouden de meeste ontwikkelde (geïndustrialiseerde) landen evalueren naar een 
postindustriële maatschappij. Dit wordt grotendeels bewerkstelligd door ontwikkelingen in de 
informatie- en communicatietechnologie. Een dergelijke overgang - die wordt aangeduid met termen 
als informatietijdperk, kenniseconomie of netwerkmaatschappij - wordt sinds de jaren ’60/’70 al 
aangekondigd door wetenschappers en futurologen als Drucker (1969), Bell (1973) en Toffler (1970). 
Met de overgang naar een dergelijke maatschappij neemt het relatieve belang van de productiefactor 
kennis toe ten opzichte van de traditionele productiefactoren land, arbeid en kapitaal (Drucker, 1992). 
Lammers (2004) vatte deze notie als volgt samen: Waar de industriële maatschappij georganiseerd 
was rondom de beheersing van arbeid en de productie van goederen, wordt de postindustriële 
maatschappij steeds meer gekenmerkt door het gebruik van informatie en de creatie van kennis (p. 7).  
 
Tegenwoordig lijkt menigeen het eens te zijn over het feit dat een dergelijke overgang zich in de 
afgelopen decennia heeft voltrokken, maar het eindpunt (voor zover dat er is) nog niet heeft bereikt 
(de Beer, 2001). Alhoewel de meningen verschillen over het precieze karakter van de veranderende 
maatschappij, worden de volgende twee complementaire trends in vrijwel elke beschouwing genoemd:   
 
1. De technologische ontwikkelingen, met name in de informatie- en communicatietechnologie  
2. De internationalisering (ook wel mondialisering of globalisering genoemd) 
 
In de tijd na de Tweede Wereldoorlog vond er een snelle economische groei plaats (Remøy, 2007a). 
De informatie- en communicatietechnologie begon te ontwikkelen en de dienstverlenende sector 
breidde uit. Meer mensen gingen werken in kantoren en er ontstonden diverse specialistische 
kantoorfuncties, zoals juristen, marketeers, programmeurs en adviseurs (Duffy, 1997). Vanaf de jaren 
’70 begonnen traditionele productie-industrieën (zoals textiel) te verdwijnen om zich te gaan vestigen 
in minder ontwikkelde delen van de wereld als het Midden-Oosten. Industriële productie die overbleef 
in de ontwikkelde landen als Nederland werd steeds meer ‘high tech’ van karakter (de Beer, 2001). 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de elektronica-industrie en recenter om de computer- en chipindustrie 
(de Beer, 2001). De snelle opkomst van dit type bedrijvigheid is representatief voor de snelheid van de 
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. In pakweg 40 jaar is deze ICT-sector 
ontstaan, inclusief ICT-giganten als Google en Microsoft. Vooral met de opkomst van het internet 
(jaren ’90) was het niet alleen de traditionele productie-industrie die begon te verdwijnen uit de 
ontwikkelde landen, maar ook een steeds groter deel van de (meer routinematige) dienstverlening 
(Oseland et al, 2011). Denk bijvoorbeeld aan de callcenters in India (Schoemaker, 2003). 
 
Als gevolg van de globalisering en de (snelle) technologische ontwikkelingen is de maatschappij - 
vooral de laatste decennia - veranderd van relatief simpel en stabiel tot uiterst complex en dynamisch 
(Saurin, Ratcliffe & Puybaraud, 2008). Tegenwoordig is er een overvloed aan producten en diensten 
doordat lokale markten steeds meer met elkaar in verbinding staan (Davenport & Prusak, 1998). 
Vooral de technologie op het gebied van transport en communicatie heeft de wereld ‘kleiner’ gemaakt. 
De (internationale) concurrentie is hierdoor toegenomen. Dit heeft er mede toe geleid dat de frequentie 
waarin verandering zich aandient is gestegen. De levenscycli van producten en diensten is verkort, 
waardoor volledige controle over allerlei ontwikkelingen steeds minder reëel is (Weggeman, 2004).  
 
2.2 Kenniswerk(er): een opkomend type werk en werker 
 
Tegen deze achtergrond is zowel in de theorie als in de praktijk de aandacht voor kennis gegroeid. 
Ondanks de groeiende aandacht is er nog altijd geen eenduidige definitie van kennis.  Het begrip kent 
een grote variëteit aan interpretaties. Als basis voor de meest gehanteerde definities geldt het 
gedachtegoed van Polanyi (1966), dat later onder meer is uitgewerkt door Nonaka & Takeuchi (1995). 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van kennis: ‘tacit’ en ‘codified’. De eerste vorm 
betreft een combinatie van ervaringen, vaardigheden en attitude. Deze vorm van kennis - die ook wel 
stilzwijgend of impliciet wordt genoemd - is persoonsgebonden, contextspecifiek en daarmee moeilijk 
over te dragen en te formaliseren. Dit in tegenstelling tot de tweede vorm van kennis die 
codificeerbare of expliciete kennis wordt genoemd. Deze vorm van kennis kan worden uitgedrukt in 
getallen, woorden of symbolen en is om die reden relatief gemakkelijk over te dragen en te 
formaliseren. Het kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in documenten, procedures en databases 
(Nonaka & Takeuchi, 1995; Weggeman, 1997; Davenport & Prusak, 1998; Bertrams, 1999).  
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Vooral de (snelle) veranderingen in de technologie en de markt zouden het steeds belangrijker maken 
om kennis goed te benutten en snel eigen te maken. Het liefst beter en sneller dan de concurrentie 
(Davenport, 2005). Men verwijst hierbij massaal naar de bekende uitspraak van Peter Drucker (1999):  
 
“The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 20th Century was 
the fifty-fold increase in the productivity of the manual worker in manufacturing. The most important 
contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of 
knowledge work and the knowledge worker.7  
 
Drucker introduceerde de term kenniswerk al halverwege de vorige eeuw om een opkomend type 
werk te beschrijven dat vooral bestaat uit mentale processen in tegenstelling tot fysieke vaardigheden 
(Drucker 1959; in Ascente, 2010). Beroepen als doktoren, advocaten en wetenschappers vielen 
aanvankelijk in deze categorie. Later verruimde Drucker de term en voegde hij de groep die hij 
‘technologists’ noemde eraan toe (Drucker, 1999). Dit behelst onder andere beroepen als 
laboratoriumanalist, computerprogrammeur of softwareontwikkelaar (Green & Myerson, 2011). 
Vandaag de dag kan steeds meer werk dat wordt verricht in ontwikkelde landen getypeerd worden als 
kenniswerk. Alhoewel de term breder opgevat kan worden, is de algemene mening dat kenniswerk 
steeds vaker betrekking heeft op wat men doet in kantoren (Duffy & Tanis, 1992; Davenport, 2005).  
 
Een algemene gangbare definitie van kenniswerk is die van Davenport, Jarvenpaa & Beers (1995): 
“the acquisition, creation, packaging, application or reuse of knowledge. Characterized by variety and 
exception rather than routine, it is performed by people with high levels of education and expertise...” 
 
De toename van kenniswerk zou een groeiend aantal kenniswerkers betekenen. Het precieze aantal 
is moeilijk vast te stellen, omdat het ontbreekt aan een eenduidige definitie van kenniswerkers. 
Volgens sommige schattingen zou het aantal kenniswerkers in ontwikkelde landen twee vijfde van de 
beroepsbevolking beslaan (Drucker, 2002). Terwijl dergelijke macroeconomische ramingen heftig ter 
discussie staan zijn er een aantal kenmerken van kenniswerkers die steeds terugkomen. Een 
kenniswerker zou in ieder geval: met informatie werken, (gespecialiseerde) kennis bezitten, vrijwel 
dagelijks gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie, vooral bezig zijn met het 
oplossen van complexe problemen en in grote mate behoefte hebben aan vrijheid en autonomie 
(Duffy & Tanis, 1992; Ware & Degoey, 1998; Drucker, 1999; Davenport, 2005; Ascente, 2010).  
 
Een generieke omschrijving van een kenniswerker wordt gegeven door Sulek en Marucheck (1994): 
“iemand die beschikt over een hoog opleidings- en expertiseniveau in een bepaald gebied en gebruik 
maakt van zijn cognitieve vaardigheden voor het oplossen van complexe problemen.”  
 
De activiteiten van kenniswerkers zijn vooral het interpreteren, genereren, overdragen en vastleggen 
van informatie en kennis (Davenport & Prusak, 1998). Alhoewel diverse onderzoekers ieder hun eigen 
verzameling van activiteiten hanteren (en het een waardeketen, leercyclus of kennisspiraal noemen8), 
vormt bovenstaande opsomming een indicatie van datgene wat kenniswerkers typisch bezighoudt. 
Wat hen typisch minder zou bezighouden zijn meer routinematige of administratieve activiteiten 
(Davenport et al, 1995). Dit zou kenniswerkers onderscheiden van de ‘witteboordenmedewerkers’. 
Hierop aansluitend worden kenniswerkers vanwege hun vaak hoge salaris, status en andere vormen 
van erkenning ook wel eens ‘gold-collar workers’ genoemd (Kelley, 1985; in Ware & Degoey, 1998). 
 
De groep kenniswerkers zou bovendien veel overlap vertonen met de creatieve klasse, zoals 
gedefinieerd door socioloog Richard Florida (2002). Dit zijn volgens hem: “people who engage in 
creative problem-solving drawing on complex bodies of knowledge to solve specific problems.”  
 
Creativiteit lijkt dus een kenmerk van kenniswerkers. Onder creativiteit wordt doorgaans het vermogen 
van mensen verstaan om nieuwe en potentieel bruikbare ideeën te genereren (Amabile et al, 1998). 
Bij een succesvolle invoering van een dergelijk creatief idee wordt ook wel over innovatie gesproken.  
                                                        
7 Productiviteit is een abstract begrip, maar impliceert meestal een relatie tussen input en output. Productiviteit omvat begrippen 
als efficiëntie en effectiviteit. Peter Drucker (in Duffy, 1997) heeft efficiëntie gedefinieerd als “doing things right” en effectiviteit 
als “doing the right thing”. Doorgaans probeert men (kennis)processen zo in te richten dat ze zowel efficiënt als effectief zijn. 
Deze combinatie noemt men ook wel het verhogen van productiviteit (Weggeman, 2004).  
8 Een literatuuroverzicht van kenniswerkprocessen is te vinden in bijlage B1.  
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2.3 Ontwikkelingen die leiden tot een ‘nieuwe’ manier van werken 
 
Naast de veranderende aard van werkprocessen, verandert de manier van werken. Oftewel: niet 
alleen het werk zelf, maar ook hoe men werkt verandert. Zonder volledigheid te willen nastreven zijn 
tenminste de ontwikkelingen die in de volgende paragrafen worden besproken daarvoor van belang.  
 
2.3.1 Technologische ontwikkelingen 
 
De eerste - en de meest evidente - ontwikkeling die leidt tot een veranderende manier van werken is 
de snelle en voortdurende ontwikkeling op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De 
mogelijkheden tot digitale informatieoverdracht en virtuele communicatie worden steeds omvangrijker. 
Papier is niet meer per definitie de primaire informatiedrager. Informatie kan steeds vaker worden 
gedigitaliseerd, waardoor men altijd en overal over de benodigde informatie kan beschikken. Ook de 
mogelijkheden tot virtuele communicatie ontwikkelen gestaag. Men kan hierdoor steeds gemakkelijker 
altijd en overal met elkaar communiceren. Kenniswerkers worden dus steeds minder afhankelijk van 
tijd en plaats voor het uitvoeren van hun werk (Duffy, 2007; Green & Myerson, 2011; van Meel, 2011).  
 
Het idee van tijd- en plaatsonafhankelijk werken gebruikmakend van informatie- en 
communicatietechnologie is niet nieuw, maar ontstond vrij snel na de introductie van de minicomputer. 
Zo experimenteerde de wetenschapper Jack Nilles in 1973 al met telewerken als reactie op de 
oliecrisis en de fileproblematiek in drukbevolkte gebieden als Zuid-Californië (Kurland & Bailey, 1999). 
Hedendaags wordt Nilles beschouwd als de grondlegger van het telewerken, waarvoor hij de volgende 
definitie geeft: “Elke vorm van substitutie van werkgerelateerd verkeer door informatietechnologie; het 
werk naar de werknemers verplaatsen in plaats van de werknemers naar het werk.” (Nilles, 1998) 
 
Door de opkomst van de personal computer en de beschikbaarheid van het internet werd telewerken 
daadwerkelijk mogelijk. In de jaren ‘70 waren de meeste technologieën weliswaar bekend in concept 
en werd er al veel gespeculeerd over de mogelijke impact daarvan op werkprocessen, maar in de 
praktijk kwamen dergelijke technologieën pas voorhanden halverwege de jaren ‘80 (van Meel, 2011). 
Sindsdien is de toepassing van het telewerken gestaag gegroeid, vooral als gevolg van ontwikkelingen 
in de informatie- en communicatietechnologie en zijn verschillende vormen van telewerken ontstaan, 
inclusief het werken vanuit huis, bij een klant, in een satellietkantoor of ‘business center’ en onderweg 
(auto, trein of vliegtuig). Bovendien is de belangstelling voor het telewerken gegroeid als onderdeel 
van de populaire term “het nieuwe werken”. Vermoedelijk zal een dergelijke tendens zich voortzetten. 
De volgende recente technologische ontwikkelingen zijn daarbij in het bijzonder van belang:  
 
Mobile computing is een generieke term die wordt gebruik om te refereren naar een variëteit aan 
apparaten die mensen in staat stelt om data en informatie te raadplegen op een willekeurige locatie. 
Denk aan mobiele apparaten als laptops, smartphones en meer recent tablets (Harrison, 2009). 
Mobile computing is nauw verwant met – en wordt bevordert door – de opkomst van cloud computing.  
 
Cloud computing houdt in dat informatie permanent op online servers opgeslagen wordt en tijdelijk 
bewaard wordt op de client (laptop, smartphone, tablet). Deze transitie wordt omschreven als de 
omschakeling van ‘fat client devices’ naar ‘thin client devices’. Apparaten zullen daardoor (nog) 
kleiner, simpeler en goedkoper worden (Hardy et al, 2008; Harrison, 2009).  
 
Social computing of web 2.0 refereert aan een tweede generatie van internetgroepen, waaronder 
‘social networking sites’ en ‘wikis’. Daarmee biedt web 2.0 iedereen via internet direct toegang tot 
diverse en decentraal georganiseerde platforms waar gebruikers virtueel samen kunnen komen en 
informatie kunnen delen. Enterprise 2.0 is de zakelijke toepassing van web 2.0. Een voorbeeld is het 
zakelijke softwarepakket Microsoft Communicator dat een geëvalueerde versie is van het in de 
privésfeer bekende softwarepakket Microsoft Messenger (Hardy et al, 2008; Harrison, 2009).  
 
Tele- of virtual presence refereert aan een verzameling van technologieën die een persoon het gevoel 
proberen te geven dat ze aanwezig zijn op een locatie die anders is dan de daadwerkelijke locatie. 
Videoconferencing is een toepassing van telepresence die al jaren bestaat. Onder videoconferencing 
wordt een conferentiegesprek verstaan tussen twee of meer personen op twee of meer locaties door 
het gebruik van computernetwerken voor de transmissie van audio- en videodata (Hardy et al, 2008).  
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Het gebruik van videoconferencing is minder gemeengoed dan sommigen wellicht hadden voorspeld. 
Een voorbeeld dat het gebruik van deze toepassing remt heeft te maken met oogcontact. De camera 
en het scherm zijn vaak losse objecten, waardoor er niet tegelijk in de camera en op het scherm 
gekeken kan worden. Dit terwijl studies hebben aangetoond dat gebrek aan oogcontact het 
vertrouwen vermindert en daarmee de effectiviteit van de communicatie (Harrison, 2009). Ook zijn er 
soms beperkingen op het gebied van non-verbale conversatie elementen als kleine hoofdbewegingen, 
subtiele gezichtsuitdrukkingen en veranderende pupilafmetingen (Harrison, 2009).  
 
Ondanks de verwachting dat de technologie in rap tempo verbetert en fysieke aanwezigheid steeds 
beter gaat benaderen, zal het de waarde van face-to-face interactie niet compleet gaan vervangen. 
Een virtuele omgeving blijkt vooral nuttig voor het uitwisselen van expliciete kennis. Voor de 
overdracht van ‘tacit’ kennis blijkt face-to-face communicatie nog altijd de voorkeur te genieten 
(Hammer et al, 2004; Appel-Meulenbroek, 2010). Het gevoel van fysieke aanwezigheid nabootsen in 
een virtuele omgeving is bijzonder ingewikkeld, omdat daarvoor verschillende zintuiglijke prikkels 
(zicht, gehoor, reuk, smaak en tast) nodig zijn. Zover is de techniek momenteel in ieder geval nog niet, 
maar zelfs als het zover mocht gaan komen zal face-to-face communicatie naar verwachting belangrijk 
blijven vanwege het feit dat mensen sociale wezens zijn. Zoals Cohen & Prusak (2001) zeggen: “… 
the work and the workers depend on social connection, both because of the limitations of technology 
and some irreducible facts about the socialness of human beings.” 
 
2.3.2 Organisatorische ontwikkelingen 
 
Een tweede ontwikkeling die leidt tot een veranderende manier van werken zijn de verschuivingen in 
management- en organisatieopvattingen. In de loop der tijd is verschillend gedacht over de 
organisatie, de mens en op welke wijze de prestaties daarvan te sturen zijn. Deze verschuiving kan 
onderverdeeld worden in de denkbeelden: scientific management, human relations en revisionisme. 
 
Scientific Management 
Zoals in paragraaf 2.1 kort werd beschreven, is Taylor met zijn scientific management benadering één 
van de meest invloedrijke denkers binnen de klassieke organisatiekunde. Op basis van tijd en 
bewegingsstudies pleitte Taylor voor verticale arbeidsdeling (splitsing van uitvoerende taken en 
leidinggevende taken) en horizontale arbeidsdeling (opsplitsing van het werk in eenvoudige taken) 
(van der Voordt & van Meel, 2002). Directe supervisie was hierbij belangrijk. De overtuiging bestond 
namelijk dat mensen van nature lui en egoïstisch zijn en dat zij zonder aanwezigheid van 
voortdurende controle niet waren te vertrouwen. Organisaties die volgens dit principe werken zijn 
doorgaans sterk hiërarchisch gestructureerd met formele gezagsverhoudingen en strikte procedures. 
De grote verdienste van Taylor lag in de ontdekking dat prestatieverbetering niet enkel een kwestie 
was van harder en langer werken, maar vooral van een efficiënter gebruik van mensen en middelen 
(Duffy, 1997; van Meel, 2000; van der Voordt & van Meel, 2002).  
 
Human Relations 
Als reactie op het scientific management van Taylor ontstond in de jaren ‘30 van de vorige eeuw een 
tegenbeweging die bekend is geworden onder de naam human relations. Aanhangers hiervan 
veroordeelde het dominante mensbeeld van dat moment waarbij werknemers afgespiegeld werden als 
op zichzelf staande individuen die slechts in actie komen wanneer men ze precies vertelt wat ze 
moeten doen en als egoïsten die slechts handelen uit eigen belang (Mayo, 1945; in Maas et al, 2006). 
De human relations of gedragskundige benadering neemt de mens als uitgangspunt voor haar studies 
en beschouwt deze als een sociaal wezen dat het best kan functioneren in interactie met anderen. 
Volgens deze benadering zouden werknemers niet uitsluitend om economische redenen werken, 
maar worden ook zaken als waardering van het management en goede onderlinge relaties van belang 
geacht voor de prestaties van werknemers. Representatief voor deze beweging zijn de zogenaamde 
Hawthorne experimenten van Elton Mayo, waarvan de reeks studies over het effect van lichtintensiteit 
op arbeidsprestatie het meest bekende voorbeeld is. Uit deze studies bleek dat de prestaties stegen 
bij een verhoging van de lichtintensiteit, maar opmerkelijk genoeg stegen de prestaties opnieuw bij 
een verlaging daarvan. Als verklaring geldt dat vooral de aandacht voor de werknemers zorgt voor 
betere prestaties en niet zozeer de maatregel als zodanig. Sindsdien groeide de bewustwording dat 
prestatieverhoging niet enkel toe te wijzen is aan een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, maar dat 
ook sociale aspecten een rol kunnen spelen (van der Voordt & van Meel, 2002; Stam et al, 2004).  
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Revisionisme 
Een benadering die hierop aansluit en op gang kwam in de jaren ’60 is het revisionisme. Dit was een 
revisie (herziening) van de human relations beweging die volgens sommigen te idealistisch zou zijn. 
Het revisionisme streeft naar een combinatie van de klassieke en gedragskundige organisatiekunde 
(van der Voordt & van Meel, 2002). Waar Taylor de vertegenwoordiger is van het scientific 
management (nadruk op de organisatie) en Mayo die van de human relations (nadruk op de mens) 
wordt de Amerikaanse managementprofessor Douglas McGregor vaak gezien als de 
vertegenwoordiger van het revisionisme waarin hij beide aspecten (organisatie en mens) omvat. 
Mcgregor ontwikkelde daarvoor de zogenaamde X- en Y-theorie (Mcgregor, 1960; in van Meel, 2011). 
Met zijn theorie onderscheidt hij twee stereotiepe mensbeelden, een negatieve en een positieve, 
waarmee hij typische kenmerken of opvattingen over werknemers koppelt aan de wijze waarop 
managers hun werknemers proberen te sturen. Dit is weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1 (Mcgregor, 1960; in van der Voordt & van Meel, 2002) 

Theorie X Theorie Y 
- Mensen zijn liever lui dan moe.  
- Mensen hebben weinig verantwoordelijkheidszin 

en weinig ambities. 
- Mensen moeten hard aangepakt worden en 

voortdurend worden geprikkeld. 
- Mensen moeten constant worden gecontroleerd. 

- Mensen willen zich inzetten voor hun werk, mits zij 
het werk met plezier doen en er het nut van inzien. 

- Mensen willen hun talenten benutten en ontplooien. 
- Mensen willen verantwoordelijkheid dragen en 

zelfstandig beslissingen kunnen nemen. 

 
De X- en Y-theorie van McGregor laat zien dat de stijl van leidinggeven afhangt van het mensbeeld 
dat de manager heeft van zijn werknemers. De stijl van leidinggeven die aansluit bij de X-theorie is te 
karakteriseren als autoritair en directief (van der Voordt & van Meel, 2002). Managers die dit klassieke 
denkbeeld hanteren zouden waarde hechten aan hiërarchische structuren en formele gezagrelaties 
(van Meel, 2011). De stijl van leidinggeven die aansluit bij de Y-theorie is democratisch of participatief 
van karakter. Managers die dit alternatieve denkbeeld hanteren zouden hun werknemers proberen te 
motiveren door hen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven (van der Voordt & van Meel, 2002).  
 
Alhoewel McGregor’s werk inmiddels vijftig jaar bestaat, is de discussie over hoe managers hun 
werknemers (in het bijzonder kenniswerkers) zouden moeten aansturen hedendaags nog zeer actueel 
(van Meel, 2011). In zekere zin kan gesteld worden dat McGregor’s theorie-Y extra in de 
belangstelling is komen te staan door ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie die 
ervoor zorgen dat kenniswerkers in toenemende mate tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken.  
 
Als algemene opvatting geldt dat kenniswerkers steeds meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij 
hun werk inrichten en dat managers hen niet precies hoeven te vertellen hoe zij dat moeten doen 
(Drucker, 2002; Weggeman, 2004). Managers zouden in toenemende mate een relatie met hun 
werknemers moeten aangaan op basis van wederzijds vertrouwen (Malone, 2004; Ascente, 2010). 
Dat is zeker een belangrijke voorwaarde in het kader van telewerken (Nilles, 1998). Als werknemers 
op een andere locatie werken dan op het kantoor is het voor managers immers lastiger om te zien of 
ze wel ‘echt’ aan het werk zijn. Dit vraagt dus om een omslag in de manier waarop managers hun 
werknemers aansturen. Zij zouden minder moeten sturen op aanwezigheid en de zogenaamd 
zichtbare inspanning van de kenniswerker (de input van het werkproces) en meer op de gewenste 
uitkomst (de output van het werkproces) (Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004; Weggeman, 2007). 
Dit betekent overigens een verandering in mentaliteit voor medewerkers in het algemeen. De 
zogenaamde negen tot vijf mentaliteit moet doorbroken worden (Becker & Steele, 1995; Duffy, 1997).  
 
De verschuiving in de manier waarop managers hun kenniswerkers zouden moeten aansturen is 
onderdeel van een bredere verschuiving in organisatiestructuren. Hiërarchische (piramideachtige) 
structuren zouden minder populair worden en plaatsmaken voor niet-hiërarchische, dynamische 
netwerkstructuren (Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004). Kenmerkend voor dit soort structuren zijn 
de wisselende (externe en interne) relaties tussen onderling verbonden autonome deelsystemen 
(organisaties, groepen en individuen) en hun omgeving (Keuning & Wolters, 2007). Het betreft een 
opzettelijk ‘vage’ structuur waarbij iemand gradueel lid kan zijn van meerdere deelsystemen met het 
doel om sneller in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende omgeving (Stam et al, 2004).  
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2.3.3 Demografische ontwikkelingen 
 
Een laatste ontwikkeling die leidt tot een veranderende manier van werken - en de hiervoor genoemde 
technologische en organisatorische ontwikkelingen lijkt te versterken - is de demografische transitie. 
Door vergrijzing en ontgroening krimpt de beroepsbevolking9 (althans in veel ontwikkelde landen). 
Bijvoorbeeld in Nederland groeit verhoudingsgewijs het aantal ouderen en daalt het aantal jongeren. 
Tegelijkertijd groeit het relatieve aandeel potentiële kenniswerkers (CBS, 2011). Volgens het rapport 
ICT, kennis en economie (CBS, 2011) zijn de belangrijkste indicatoren voor deze stijging: 
 
- Het groeiende kennispotentieel op basis van het groeiende aantal afgestudeerden en 

ingeschrevenen in het hogere beroeps- en wetenschappelijke onderwijs.  
- Het groeiende ICT-gebruik onder huishoudens en personen, zoals het stijgende pc-bezit en  

breedbandinternet aansluitingen.  
 
Als het gaat om de eisen en wensen van kenniswerkers met betrekking tot de manier van werken is 
het gebruikelijk om te spreken in termen van generaties. Een generatie wordt vaak omschreven als 
een categorie mensen die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren en op hetzelfde moment in de tijd 
zijn gevormd, met name door de gebeurtenissen tussen hun 15de en 25ste levensjaar (Murphy, 2010). 
Hierbij wordt aangenomen dat er tussen de generaties gelijksoortige verschillen bestaan met 
betrekking tot de gewenste manier van werken.  
 
Vaak wordt de nadruk gelegd op de jongste generatie die op dit moment de arbeidsmarkt betreedt, 
oftewel Generatie Y (1981-2000). Deze groep is opgegroeid met laptops, smartphones en het internet. 
Zij zouden digitaal bekwaam zijn en gebruikmaken van social media (LinkedIN, Facebook, YouTube) 
om vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week onderling met elkaar in verbinding te staan. 
Grenzen tussen werk en privé zouden er voor hen amper zijn (Puybaraud et al, 2010; Haynes, 2011). 
Vanuit hun studietijd zouden ze al gewend zijn om relatief veel vrijheid te hebben, waardoor ze lastig 
om zouden kunnen gaan met hiërarchische structuren en formele gezagsrelaties (Hamill, 2005). 
Alhoewel de generatie benadering vaak zeer stereotypisch en overdreven is, lijkt het aannemelijk dat 
jongere generaties anders denken over hoe ze willen werken en meer gewend zijn om op een 
flexibele, mobiele en digitale manier te werken dan hun pre-internet voorgangers (van Meel, 2011).  
 
Toch volgt uit een studie van Johnson Controls Global Workplace Solutions (Puybaraud et al, 2010) 
dat vooral de oudere Generatie X (1965 – 1980) graag op een flexibelere manier zou willen werken. 
Op zichzelf is dat niet vreemd. Generatie X heeft de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- 
en communicatietechnologie bijna volledig meegemaakt - en zelfs mede mogelijk gemaakt. Het is de 
eerste generatie die is opgegroeid met de personal computer. Daarnaast heeft deze groep vaak 
kinderen. Zij zouden om die reden vaak een balans proberen te zoeken tussen hun werk en het gezin. 
 
Dat zou in mindere mate gelden voor de Baby Boom generatie (1946 -1964) die is opgegroeid met de 
televisie in plaats van computers. Deze groep heeft zich omhoog gewerkt in de hiërarchische structuur 
en zou op dit moment in veel gevallen een leidinggevende functie bekleden (Puybaraud et al, 2010). 
Voor hen zou het daardoor moeilijker zijn om de conventionele manier van werken los te laten. 
Desondanks is de verwachting dat ook zij mee zullen gaan in de beweging.  Een groot deel van de 
Baby Boom generatie nadert de reguliere pensioensleeftijd, maar voorspeld wordt dat zij op zijn minst 
parttime willen of moeten doorwerken in hun zogenaamde pensioensjaren. Dit wordt ook gestimuleerd 
door de overheid om de impact van de vergrijzing en de oplopende druk op de pensioenvoorzieningen  
te kunnen temperen (Erlich & Bichard, 2008; Murphy, 2010).   
 
De demografische verschuiving in het personeelsbestand betekent dat in ieder geval drie generaties 
naast elkaar zouden kunnen werken die mogelijk andere voorkeuren en werkstijlen hebben. 
Werkgevers zouden hier op moeten inspelen als zij kenniswerkers willen aantrekken en behouden 
(Hamill, 2005; Murphy, 2010; Haynes, 2011). Een uniforme aanpak past niet bij deze toenemende 
heterogeniteit van het personeelsbestand. Werkgevers en managers zouden daarom diverse 
mogelijkheden moeten aandragen, zodat eenieder in zekere mate op zijn eigen manier kan werken 
(Davenport, 2005; Green & Myerson, 2011).  

                                                        
9 Tot de beroepsbevolking worden in dit geval de personen gerekend met een leeftijd tussen de 25 en 64 jaar (CBS, 2011).  
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2.4 Een overzicht van veranderingen in werkprocessen en activiteiten  
 
Achtereenvolgens is besproken: de veranderende context (2.1), de veranderende aard van werk (2.2) 
en de ontwikkelingen (technologisch, organisatorisch en demografisch) die leiden tot een ‘nieuwe’ 
manier van werken (2.3). Hieruit kan een globaal overzicht worden gedestilleerd van veranderingen in 
werkprocessen die mogelijk van invloed zijn op het gebruik van kantoorvastgoed (zie tabel 2a).  
 
Tabel 2a: globaal overzicht veranderingen in werkprocessen of activiteiten (mede gebaseerd op een tabel van Laing et al, 1998) 

conventionele manier van werken 
de industriële maatschappij 

 
   

‘nieuwe’ manier van werken 
de postindustriële maatschappij  

aard van het werk 
routinematig en administratief werk   creatief en kennisintensief werk 

informatie- en communicatietechnologie 
standaard op het kantoor werken   op diverse locaties kunnen werken 
typisch van negen tot vijf werken    op flexibele tijden kunnen werken  

management en organisatie 
gestuurd worden op input   gestuurd worden op output 
werken in (vaste) hiërarchische structuren   werken in (tijdelijke) netwerkstructuren 

demografie 
werken doet iedereen op dezelfde manier   werken kan op verschillende manieren 
werken en leven zijn van elkaar gescheiden   werken en leven vloeien in elkaar over 

 
Tabel 2a is een vereenvoudigde weergave van de voornaamste verschillen tussen de gewoontes die 
ten grondslag liggen aan conventionele manieren van werken en de aannames die ten grondslag 
liggen aan ‘nieuwe’ manieren van werken. Belangrijk om te vermelden is dat de categorische 
verschillen tussen een conventionele en ‘nieuwe’ manier van werken niet discreet zijn, maar gradueel. 
De tabel moet dus worden gezien als een continue schaal waarbij diverse tussenvormen mogelijk zijn.  
 
Velen zijn het ermee eens dat de conventionele manier van werken een reflex is uit de industriële tijd. 
Bij die tijdsgeest paste een dergelijke manier van werken, maar dat zou in de ontwikkelde wereld van 
vandaag steeds minder het geval zijn naarmate deze evalueert naar een postindustriële maatschappij. 
Met name kennisintensieve organisaties lijken over te gaan op een ‘nieuwe’ manier van werken, 
omdat zij op zoek zouden zijn naar een manier van werken die past bij de postindustriële tijdsgeest. 
De ene organisatie doet dit anders dan de andere, maar doorgaans zullen de in tabel 2a genoemde 
werkaspecten terugkomen bij de discussie over de invoering van een ‘nieuwe’ manier van werken. 
Diverse typen kennisintensieve organisaties zouden hierbij gepositioneerd kunnen worden op de 
schaal van conventioneel naar ‘nieuw’. Juristen kunnen bijvoorbeeld gemiddeld genomen meer aan de 
conventionele en softwareontwikkelaars meer aan de ‘nieuwe’ kant worden gepositioneerd.  
 
Doorgaans lijkt er met de evolutie naar een postindustriële maatschappij een verandering op te treden 
in activiteiten die plaatsvinden op het kantoor. In relatie tot het gebruik van kantoorvastgoed kan er 
volgens van der Voordt & Vos (1999) onderscheid gemaakt worden in de volgende activiteiten: 
 
- individueel werken of samenwerken 
- activiteiten die weinig of juist veel concentratie vragen 
- activiteiten die weinig of juist veel communicatie en overleg vragen  
 
De drie aspecten individueel werken/samenwerken, veel/weinig concentratie en veel/weinig overleg 
hangen vaak met elkaar samen. Zo gaat veel concentratie meestal gepaard met weinig overleg en 
individueel werken. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoeker die graag individueel werkt om 
geconcentreerd stukken te kunnen lezen en op dat moment even geen behoefte heeft aan overleg. 
Ook zijn er situaties waarbij min of meer sprake is van onafhankelijke dimensies. Denk bijvoorbeeld 
aan brainstormsessies en telefonische vergaderingen die veel concentratie vragen. Hierbij zijn de 
dimensies concentratie en overleg dus meer complementair, maar in de meeste gevallen geldt dat 
activiteiten die veel overleg vragen niet zozeer om concentratie vragen (van der Voordt & Vos, 1999).  
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Voortbordurend op het globale overzicht van veranderingen in werkprocessen of activiteiten (tabel 2a) 
is de verandering in activiteiten die plaatsvinden op het kantoor expliciet gemaakt in tabel 2b.  
 
Tabel 2b: explicitering veranderingen in activiteiten die plaatsvinden op het kantoor (mede gebaseerd op een tabel van DEGW; 
in Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004 en op een tabel van het Center for People and Buildings (CfPB); in Beijer, 2011) 10 

conventionele manier van werken 
de industriële maatschappij 

 
   

‘nieuwe’ manier van werken 
de postindustriële maatschappij  

activiteiten die plaatsvinden op het kantoor 
individueel werken gebeurt op een vaste plek   individueel werken kan op wisselende plekken 
Werknemers hebben de mogelijkheid om hun 
werkplek te personaliseren met allerhande spullen 
(zoals kindertekeningen, gezinsfoto’s of miniaturen) 
die hun identiteit weerspiegelen. Daarnaast 
beschikken zij vaak over eigen opbergruimte. 
 

 Het moet in principe mogelijk zijn om een plek uit 
te kiezen die geschikt is voor het type activiteit.  

Typen individuele activiteiten zijn onder meer: 
geconcentreerd nadenken, telefoneren,  

verrichten van standaard bureauwerk 
(bv. e-mailen, administreren). 

relatief weinig samenwerken  meer samenwerken 
Samenwerken vindt incidenteel plaats. Als men 
samenwerkt, dan is dat vaak in vaste groepen.  
 

 Het moet in principe mogelijk zijn om samen te 
werken in groepen van voortdurend wisselende 
grootte en -samenstelling, zo niet (gedeeltelijk) 

virtueel met behulp van videoconference.  

relatief weinig overleggen  meer overleggen 
Overleggen gebeurt hoofdzakelijk op afspraak, 
meestal plenair in een formele vergadersetting of 
tussen één of twee personen op iemands werkplek. 
Overleggen gebeurt doorgaans sporadisch ad hoc en 
vindt vaak uitsluitend plaats tussen directe collega’s 
(meestal van dezelfde afdeling of functiegroep). 

 Het moet in principe mogelijk zijn om op diverse 
wijzen (van informeel tot formeel) te overleggen, 
waarbij de overlegwijze veelal samenhangt met 

het overlegdoel. De belangrijkste doelen zijn: 
informatie delen, beslissingen nemen, 

nieuwe ideeën genereren (ofwel brainstormen), 
een groep mensen informeren (bv. presenteren), 
individuele problemen oplossen (bv. begeleiden). 

minder gericht op het (min of meer toevallig) 
ontmoeten van verschillende collega’s  

 meer gericht op het (min of meer toevallig) 
ontmoeten van verschillende collega’s 

Collega’s van bepaalde afdelingen of functiegroepen 
zijn gewend om elkaar dagelijks te treffen. Andere 
collega’s komen elkaar in de regel weinig tegen.  

 Het moet in principe mogelijk zijn om collega’s 
(indien aanwezig) van verschillende afdelingen  

of functiegroepen te ontmoeten teneinde:  
bij te praten over werk- en privézaken, 
‘tacit’ kennis en ideeën over te dragen 

en het groepsgevoel te stimuleren. 

minder mogelijkheden om te ontspannen   meer mogelijkheden om te ontspannen 
Ontspannen gebeurt doorgaans uitsluitend in de 
vorm van koffiedrinken in de pantry op de 
kantoorvloer of lunchen in de algemene 
bedrijfskantine. 

 Er zouden in principe verschillende aanvullende 
ontspanningsactiviteiten plaats kunnen vinden op 

elk willekeurig moment van de dag, waaronder:  
cappuccino’s drinken, borrelen of snacken, 
tafelvoetballen, minigolfen, nintendo wii’en, 

hangmat slingeren, zwemmen, fitnessen. 

 
Tabel 2b is een versimpelde weergave van de werkelijkheid en weerspiegelt de algemene opvatting. 
In werkelijkheid ligt dit genuanceerder en verschilt de verandering in activiteiten die plaatsvinden - per 
type organisatie, afdeling of individu. Onderzoekers zullen nu eenmaal relatief veel individueel moeten 
werken en marketeers zullen nu eenmaal relatief veel moeten samenwerken, maar in de meeste 
gevallen geldt dat de in tabel 2b genoemde veranderingen in activiteiten representatief is voor de 
aannames die ten grondslag liggen aan ‘nieuwe’ manieren van werken. 

                                                        
10 De originele tabellen met kenniswerkactiviteiten van DEGW en het CfPB  zijn te vinden in bijlage B2 en B3.  
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3 Bestaand kantoorvastgoed: typische eigenschappen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe kantoorvastgoed historisch is ontwikkeld en welke typische locatie- en 
gebouweigenschappen daaruit zijn voortgekomen. In paragraaf 3.1 worden chronologisch historische 
gebeurtenissen beschreven die het ontwerp en de indeling van kantoorgebouwen hebben beïnvloed. 
Hierbij wordt (overeenkomstig met de context zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, paragraaf 2.1) 
een onderscheid gemaakt tussen de industriële en postindustriële tijd. In paragraaf 3.2 volgt een 
overzicht van de typische locatie- en gebouweigenschappen van (leegstaande) kantoren in Nederland.  
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3.1 Kantoorvastgoed in historisch perspectief 
 
Sommige gebouwtypen hebben een lange voorgeschiedenis. Dat geldt minder voor kantoorgebouwen. 
Alhoewel kantoorwerk al eeuwenlang wordt uitgevoerd, gebeurde dat eerder niet in zodanige mate dat 
daar speciale gebouwen voor werden gesticht (Remøy en van der Voordt, 2011). Gespecialiseerde 
gebouwen voor kantooractiviteiten ontstonden pas op grote schaal ten tijde van de industriële evolutie.  
Voor die tijd was kantoorwerk nog een elitaire bezigheid en werd hoofdzakelijk uitgevoerd in 
woonhuizen of in schrijfkamers van stadhuizen, paleizen of kloosters (de Gunst & de Jonge, 1989). 
Men zou dus kunnen zeggen dat kantoorgebouwen hun oorsprong vinden in oudere gebouwtypen, 
waaronder overheidsgebouwen, zoals het wereldberoemde Uffizi paleis in Florence (zie afbeelding 1), 
maar  deze voorlopers vertonen weinig overeenkomsten met de kantoorgebouwen van tegenwoordig. 
Pas in de 19e eeuw ontstond, met name in de grote steden van Engeland en de Verenigde Staten, het 
kantoorgebouw als gebouwtype zoals men dat tegenwoordig kent (van Meel, 2000; Remøy, 2007a).  
 
De industriële tijd 
Met de industrialisering vond een explosieve groei plaats in allerhande bedrijvigheid. Dit vormde het 
beginpunt voor de expansie van vele branches als banken & verzekeringen, detailhandel, petrochemie 
(openbaar) vervoer en telecommunicatie. Steeds meer mensen ontfermden zich over orderverwerking, 
facturering, archivering of andere vormen van informatieverwerking. Dit vroeg steeds vaker om 
gespecialiseerde kantoorgebouwen. Daarnaast kwamen in die tijd de eerste technische apparaten op 
de markt als schrijf- en telmachines. De opkomst van deze ‘kantoorapparaten’ leidde tot specifieke 
functionele en ruimtelijke behoeften. Met de uitvinding van de telefoon konden kantoorgebouwen 
bovendien op afstand van woonhuizen of fabrieken worden gesitueerd. Een drietal 
verzekeringskantoren die ontworpen zijn door architect C.R. Cockerell kunnen beschouwd worden als 
eerste voorbeelden van het kantoorgebouw als gebouwtype dat hierdoor ontstond. Één daarvan is het 
Sunfire Assurance kantoor in Londen (zie afbeelding 2) (de Gunst & de Jonge, 1989; Duffy, 1997). 
 
Constructie en vorm 
De eerste kantoorgebouwen waren gebaseerd op metselwerkconstructies, maar al gauw werd ook het 
(voor die tijd nieuwe) materiaal ijzer toegepast in de kantorenbouw. Één van de pioniers op dit gebied 
was de Amerikaan James Borgadus. Vanuit zijn eigen gieterijen kon hij geprefabriceerde 
bouwsystemen van gietijzer leveren. Naast overdadige decoratie in iedere gewenste stijl bood dit 
materiaal de mogelijkheid om meer open geveldelen te realiseren ten behoeve van daglichttoetreding. 
Vooral in de “booming cities” werd het belang van daglichttoetreding steeds groter, omdat de 
bebouwingsdichtheden alsmaar toenamen. De stijgende grondprijzen maakten het immers gewenst 
om steeds dichter bij elkaar en steeds hoger te gaan bouwen. De drang naar grotere bouwhoogten 
leidde ertoe dat gietijzer ook steeds vaker werd toegepast in draagconstructies. Door het gebruik van 
gietijzeren skeletconstructies kon vergeleken met (massieve) gemetselde draagconstructies een grote 
gewichtsbesparing worden bereikt. Hierdoor werden grotere bouwhoogten mogelijk zonder muren 
steeds dikker te maken. Aanvankelijk werd het materiaal gietijzer voorzichtig toegepast onder andere 
ter vervanging van houten staanders. Later werden geprefabriceerde gietijzeren systemen van balken 
en kolommen steeds populairder, mede als gevolg van talloze rampzalige branden. Een voorbeeld 
van een vroeg kantoorgebouw (1854) met een geprefabriceerde gietijzeren constructie is het 
toenmalige gebouw van Harpers & Brothers dat is ontworpen door James Borgadus (zie afbeelding 3).  

 
Het duurde overigens nog enkele jaren voordat er een compleet zelfdragend skelet werd toegepast. 
Men bouwde toentertijd in mengvormen, bijvoorbeeld een gemetselde dragende gevel en een 
gietijzeren skeletconstructie ter ondersteuning van vloeren en binnenwanden. Één van de eerste 
kantoorgebouwen met een volledig dragend skelet is het Home Insurance Building (zie afbeelding 4). 
Hier wordt niet alleen het gewicht van vloeren en binnenmuren, maar ook het gewicht van de gevel 
gedragen door een metalen raamwerk. Daarnaast was het één van de eerste gebouwen waarin naast 
gietijzeren ook stalen balken werden verwerkt, waarmee het de overgang van gietijzer (via smeedijzer) 
naar staal markeert. Staal kon zowel druk- als trekkrachten opvangen en was brandveiliger dan ijzer. 
Naarmate de staaltechniek ontwikkelde konden steeds grotere netto vloeroppervlakten, hogere 
daglichttoetredingen en kortere bouwtijden worden gerealiseerd. Voor kantorenbouw werd daarom in 
de tweede helft van de 19e eeuw steeds vaker gebruikgemaakt van volledige staalskeletconstructies, 
een manier van bouwen die aan de basis lag van de ontwikkeling van de 20e-eeuwse ‘wolkenkrabber’ 
(de Gunst & de Jonge, 1989; Duffy, 1997; van Meel, 2000; Kohn & Katz, 2002).  
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Gebruik en indeling 
Veel van de vroege wolkenkrabbers hadden een ‘traditionele’ plattegrond bestaande uit een enkele 
corridor met aan weerszijden meerdere afgescheiden vertrekken. Een bekend voorbeeld hiervan is het 
Wainwright gebouw dat is ontworpen door Dankmar Adler en Louis Sullivan (zie afbeeldingen 5 en 6). 
Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20ste eeuw veranderende de kijk op het ontwerp en de 
indeling van kantoorgebouwen, met name door de ideeën van Frederick Taylor (zie hoofdstuk 2). 
Taylor’s ideeën werden architectonisch vaak vertaald in grote open plattegronden met een 
orthogonale rangschikking van bureaus die allemaal in dezelfde richting wezen (van de supervisor). 
Een open plattegrond zou zorgen voor een vrijere werkoverdracht van het ene naar het andere bureau 
en zou visuele supervisie door managers van de zogeheten kantoorklerken faciliteren. Daarnaast zou 
een open plattegrond economisch efficiënt zijn aangezien er bij een gelijk vloeroppervlak meer 
bureaus passen in één grote open ruimte dan in meerdere afzonderlijke ruimten (Duffy, 1997). 
Managers hadden hierbij vaak ieder een eigen kantoorruimte in tegenstelling tot kantoorklerken die 
gezamenlijk in één open ruimte werkten. Bovendien zaten de kantoorklerken vaak op de onderste, 
managers op de middelste en bestuurders op de bovenste verdiepingen. Kortom, Taylor’s principes 
als hiërarchie, supervisie en rationaliteit waren terug te vinden in het kantoorgebouw (van Meel, 2000).  
 
Een voorbeeld van een kantoorgebouw dat de ideeën van Taylor weerspiegelt is het Larkin 
Administration Building (zie afbeeldingen 8 t/m 11). Dit kantoorgebouw is specifiek ontworpen voor de 
organisatie van een postorderbedrijf van Larkin Soap Company. Meer dan duizend mensen werkten 
hier in grote open ruimten om vele postorders (grote hoeveelheden papier) te verwerken (Duffy, 1997). 
Het Larking gebouw zou op meerdere fronten zijn tijd vooruit zijn geweest. Zo werden ondersteunende 
ruimten als trappenhuizen in de hoeken geplaatst zodat in het midden een grote open ruimte ontstond. 
Managers en klerken werkten naast elkaar in deze grote open ruimten rondom een centraal atrium, 
waarbij de omliggende vloervelden visueel met elkaar in verbinding stonden door de open galerijen. 
Het zes verdiepingen hoge atrium had dakramen voor daglichttoetreding. Daarnaast was het één van 
de eerste gebouwen voorzien van een (primitief) airconditioning systeem, glazen deuren en op maat 
gemaakt kantoormeubilair. Daarmee zette het Larkin gebouw de standaard voor het kantoorgebouw 
van de 20ste eeuw (de Gunst & de Jonge, 1989; Kohn & Katz, 2002). Niet alle kantoorgebouwen uit die 
tijd waren zo vooruitstrevend als het Larkin gebouw. Het overgrote deel van de kantoorgebouwen 
waren toen nog grote fabrieksachtige hallen met aaneenschakelingen van bureaus en lawaaiige 
kantoormachines, de zogenaamde ‘white-collar-factories’ (van Meel, 2000). Een voorbeeld is een 
voormalig kantoorgebouw (bouwjaar rond 1913) van Sears, Roebuck and Company (zie afbeelding 7).  
 
De Verenigde Staten en Europa 
Rond de eeuwwisseling werd de Verenigde Staten dus gezien als een voorloper in de ontwikkeling 
van kantoorgebouwen. Deze ontwikkeling liep parallel met de ontwikkeling van wolkenkrabbers. 
Vanuit financieel-economisch perspectief was het interessant om zoveel mogelijk verdiepingen op 
elkaar te stapelen gezien de snel stijgende grondprijzen, met name in de binnensteden (Duffy, 1997). 
Deze winstgedreven logica heeft in grote mate gezorgd voor de skylines van steden als New York. 
Dankzij technologische ontwikkelen als gewapend beton, de veiligheidslift en klimaatinstallaties nam 
hoogbouw begin 20ste eeuw een enorme vlucht (de Gunst & de Jonge, 1989; Kohn & Katz, 2002). 
Wolkenkrabbers verrezen onder meer in Britse en Australische steden (zoals Londen en Melbourne), 
maar de Verenigde Staten bleven het boegbeeld van deze ontwikkeling. Vooral met de 
hoogconjunctuur tussen de twee Wereldoorlogen groeide de competitiedrang om het hoogste gebouw. 
Waar men eind 19e eeuw twintig verdiepingen al hoog vond (The World Building, afbeelding 12), wist 
men in de jaren ’30 van de vorige eeuw een kantoorgebouw te realiseren van 102 verdiepingen hoog 
(The Empire State Building, afbeeldingen 13 t/m 16). Het Empire State Building is representatief voor 
de algemene kijk op (binnenstedelijke) kantoorontwikkelingen in de eerste decennia van de 20ste eeuw 
(in de Verenigde Staten althans). Geld was hierbij de belangrijkste drijfveer. Kantoorgebouwen werden 
met name vormgegeven op basis van de financiële belangen van eigenaren en ontwikkelaars. 
Bezorgdheid om wat de mogelijke individuele wensen van kantoorgebruikers zouden kunnen zijn had 
voor de meeste eigenaren en beleggers weinig prioriteit. Er werd zoveel mogelijk gestandaardiseerd.  
De kantorenmarkt was sterk aanbod- in plaats van vraaggedreven. Dit heeft er mede toe geleid dat de 
meeste kantoorgebouwen (waaronder het Empire State) dezelfde rationele indelingslogica hebben, 
namelijk:  een centrale kern met leidingschachten, trappen, liften, toiletgroepen en andere 
voorzieningen die wordt omringd door grote makkelijk indeelbare vloervelden (Duffy, 1997).  
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Afbeelding  1 
Het Uffizi Paleis 
Plaats: Florence  
Architect: Giorgio Vasari  
Bouwjaar: 1560 - ‘81 
Bron: de Gunst &  
de Jonge (1989) 

Afbeelding  2 
Sunfire Assurance 
Plaats: London 
Architect: C.R. Cockerell 
Bouwjaar: 1841 - ‘42 
Bron: de Gunst &  
de Jonge (1989) 

Afbeelding  3 
Harper & Brothers Building  
Plaats: New York 
Architect: James Borgadus 
Bouwjaar: rond 1854 
Bron: officemuseum.com 

Afbeelding 4 
Home Insurance 
Building 
Plaats: Chicago 
Architect: William 
Jenney 
Bouwjaar: 1884 - ‘85 
Bron: ou.edu 

 

   
Afbeelding 5 en 6 
The Wainwright Building 
Plaats: Saint Louis 
Architecten: Dankmar Adler & Louis Sullivan  
Bouwjaar: 1890 - ‘91 
Bron: carusosjohn.com 

Afbeelding 7 
Voormalig kantoor van Sears, Roebuck and Co. 
Plaats: Chicago 
Architect: - 
Bouwjaar: rond 1913 
Bron: Encyclopedia of Chicago 

 

    
Afbeeldingen  8 t/m 11 
Plaats: Buffalo, New York 
Larkin Administration Building 
Architect: Frank Lloyd Wright   
Bouwjaar: 1906 
Bronnen: Buffalo Rising Online Archive (9) carusostjohn.com (10 - 12) 
 

  
   

Afbeelding 12  
The World Building 
Plaats: New York 
Architecten: George Post 
Bouwjaar: 1889 - ‘91 
Bron: nyc-architecture.com 

Afbeeldingen 13 t/m 16 
Empire State Building 
Plaats: New York 
Architecten: Shreve, Lamb & Harmon 
Bouwjaar: 1930-‘31 
Bron: greatbuildings.com 
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Ondanks de belangstelling voor de Amerikaanse organisatorische denkbeelden en kantoorontwerpen, 
nam Europa niet alles van de Amerikanen over. Taylor’s ideeën stuitte in Continentaal Europa 
doorgaans op weerstand. Dit had tenminste twee redenen. Allereerst leek de Europese bedrijfscultuur 
minder zakelijk en rationeel te zijn dan de Amerikaanse. Ten tweede was de kantorenmarkt in Europa 
minder ontwikkeld en geprofessionaliseerd dan in Amerika. Deze achterstand kan worden verklaard 
door het feit dat Amerika eerder en sneller industrialiseerde dan Europa (afgezien van Engeland), 
waardoor de groei van de kantoorwerkgelegenheid in Europa later op gang kwam (van Meel, 2000).   
 
De Amerikaanse hoogbouwontwikkeling ging aanvankelijk voorbij aan Europa en zeker aan Nederland 
(de Gunst & de Jonge, 1989). Aan het begin van de vorige eeuw was het hoogste kantoorgebouw van 
Nederland het Witte Huis in Rotterdam (zie afbeelding 17). Met (slechts) elf bouwlagen was het dertig 
jaar lang het hoogste particuliere gebouw van Nederland. Net als in veel andere Europese steden, 
werden de skylines van Nederlandse steden gedomineerd door kerktorens en niet door kantoortorens 
(van Meel, 2000). Pas rond de jaren ’70 begon dit te veranderen. Vooral in de grote Randstadsteden 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ontstonden er steeds vaker kantoortorens. Voorbeelden zijn: de 
Zilveren Toren, Toren Overhoeks, de drie Europointtorens en de Hoftoren (zie afbeeldingen 21 - 24). 
Voor die tijd werd er weliswaar op steeds grotere schaal gebouwd, zoals bijvoorbeeld  de voormalige 
kantoorgebouwen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (zie afbeelding 18), de Nederlandse 
Spoorwegen (zie afbeelding 19) en De Nederlanden van 1845 (zie afbeelding 20), maar de hoogte 
van kantoorgebouwen was over het algemeen bescheiden (de Gunst & de Jonge, 1989). 
Nederlanders leken de kantoorgebouwen liever laag te houden om het bestaande historische 
stadsbeeld niet te verstoren. Bovendien waren de grondprijzen in Nederlandse steden niet zo hoog als 
in Londen of New York, waardoor hoogbouw financieel minder aantrekkelijk was (van Meel, 2000). 
 
De Amerikaanse grootsheid en de open plattegronden bleken niet zonder meer aan te sluiten bij de 
algemeen geldende Europese opvattingen. Kantoorgebouwen in Europa waren om die reden 
doorgaans lager, ondieper en minder anoniem dan in de Verenigde Staten. Dat gold overigens in 
mindere mate voor Engeland waar de ideeën van Taylor meer aansluiting vonden. In een vroeg 
stadium ontstond daardoor een tweedeling die later alleen maar sterker zou worden. Aan de ene kant 
staat Amerika (en Engeland) met hun diepe kantoorgebouwen en open plattegronden. Aan de andere 
kant staat continentaal Europa met hun smalle kantoorgebouwen en meer gesloten plattegronden 
(van Meel, 2000). Overigens waren sommige denkbeelden van Taylor ook in Europa terug te vinden. 
Zo kwam de hiërarchische opbouw van de organisatie vaak terug in de gebouwlagen. Daarnaast was 
het functieniveau vaak te herkennen aan de grootte van de werkruimte (de Gunst & de Jonge, 1989).  
 
Na de Tweede Wereldoorlog vond een versnelling plaats in de groei van de kantoorwerkgelegenheid 
als gevolg van economische expansie (Remøy, 2007a). Mede door hulp uit de Verenigde Staten 
(Marshallplan) herstelde de West-Europese economie in rap tempo. Dit was het begin van de 
ontwikkeling naar een ongekend hoog welvaartsniveau. Met deze groei ging kantorenbouw gepaard. 
Aangezien de Verenigde Staten nog altijd leidend was op het gebied van kantoorarchitectuur, werd 
Europa hierdoor beïnvloed. Weliswaar werd de Amerikaanse schaal niet overgenomen, maar het 
Amerikaanse modernisme beïnvloedde zeker de vormgeving van Europese kantoren (van Meel, 200). 
In de jaren ’50 van de vorige eeuw begon de glazen gordijngevel de aandacht te trekken. Ook leidde 
ontwikkelingen als artificiële verlichting en mechanische ventilatie ertoe dat de diepte van 
kantoorgebouwen verder toenam, vooral in de Verenigde Staten. De diepte van kantoorgebouwen 
werd immers minder beperkt door de noodzaak van daglicht en natuurlijke ventilatie (Remøy, 2007a). 
Dit leidde tot een opkomend type kantoorgebouw dat omschreven kan worden als de glazen doos; 
een rechthoekige hoogbouwkantoor, voorzien van een beton- of staalskeletconstructie dat bekleed is 
met transparante gordijngevels. Net als bij de eerdere hoge kantoorgebouwen was er vaak een 
centrale gebouwkern aanwezig (ten behoeve van de constructieve stabiliteit) waarin ondersteunende 
functies zaten verwerkt. Binnen dit type kantoorgebouw treft men vaak open, vrij indeelbare en 
universele plattegronden. Voorbeelden daarvan zijn het Seagram Building (zie afbeeldingen 25 t/m 27) 
en het Union Carbide Building (zie afbeeldingen 28 t/m 30). De buitenschillen van deze twee 
gebouwen zijn representatief voor de toepassing van de glazen gordijngevel en de indeling 
demonstreert hoe de toepassing van airconditioning systemen en kunstmatige verlichting open, diepe 
en universele plattegronden daadwerkelijk mogelijk maakten. Een nieuwigheid van deze gebouwen 
was het verlaagde plafond waarin de verlichting en de klimaatinstallaties zaten verwerkt, waardoor de 
kantoorplattegronden (nog) makkelijker indeelbaar waren (Duffy, 1997; van Meel, 2000). 
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Afbeelding 17 
Het Witte Huis 
Plaats: Rotterdam 
Architect: Molenbroek 
Bouwjaar: 1897 
Bron: de Gunst & de 
Jonge (1989) 

Afbeelding 18 
De Nederlandsche  
Handel-Maatschappij 
Plaats: Amsterdam 
Architect: K.P.C. de Bazel 
Bouwjaar: 1917 - ‘23 
Bron: onsamsterdam.nl 

Afbeelding 19 
Administratiegebouw  
Nederlandse Spoorwegen 
Plaats: Utrecht 
Architect: G.W. van Heukelom 
Bouwjaar: 1925 
Bron: sai.nl 

Afbeelding 20 
De Nederlanden van 1845 
Plaats: ‘s Gravenhage 
Architect: Berlage 
Bouwjaar: 1925 
Bron: de Gunst &  
de Jonge (1989) 

 

    
Afbeelding 21 
De Zilveren Toren 
Plaats: Den Haag 
Architect: Oyevaar, Stolle en van Gool 
Bouwjaar: 1967 - ‘69 
Bron: skylinecity.info/denhaag 

Afbeelding 22 
Toren Overhoeks  
Plaats: Amsterdam 
Architect: Staal 
Bouwjaar: 1966 - ‘71 
Bron: architectuurgids.nl 

Afbeelding 23 
Europointtorens 
Plaats: Rotterdam 
Architect: SOM 
Bouwjaar: 1971 - ‘75 
Bron: architectuurgids.nl 

Afbeelding 24 
Hoftoren 
Plaats: Rotterdam 
Architecten: ZZDP 
Bouwjaar: 1976 
Bron: dtz.nl/aanbod 

 

      
Afbeeldingen 25 t/m 27 
Seagram Building 
Plaats: New York 
Architect: Mies van der Rohe 
Bouwjaar: 1954 - ‘58 
Bron: Duffy (1997) 

Afbeelding  28 en 30 
Union Carbide Building 
Plaats: New York 
Architect: SOM  
Bouwjaar: 1960 - ‘62 
Bron: som.com (24) en van Meel (2000) (25 - 26) 

 

   
Afbeeldingen 31 t/m 33 
Voormalig kantoor Osram  
Plaats: München 
Architect: Walter Henn 
Bouwjaar: 1963 
Bron: carusostjohn.com  
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De postindustriële tijd 
De overgang van een industriële- naar een postindustriële maatschappij vormde veelal het begin van 
het experimenteren met andere typen kantoorgebouwen. Tegelijkertijd werden de afgelopen vijftig jaar 
(in tegengestelde richting van de experimenten) kantoorgebouwen meer en meer gestandaardiseerd. 
Voortkomend uit de volgorde waarin zekere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden wordt besproken: 
het kantoorlandschap, de voorkeur voor het cellenkantoor en de opkomst van het verhuurkantoor, 
gestandaardiseerde kantoorgebouwen, isolatie van kantoorgevels, ontwikkeling van kantoorlocaties, 
alternatieve kantoorgebouwtypen en de toepassing van flexibele werkplekken.  
 
Het kantoorlandschap  
In lijn met de opkomst van de human relations beweging en het revisionisme (zie paragraaf 2.3.2), 
ontstond begin jaren ’60 een stroming die bekend is geworden onder de naam Bürolandschaft 
(kantoorlandschap). Een bekende vertegenwoordiger van deze stroming is het Quickborner Team, 
een Duitse groep managementadviseurs onder leiding van de broers Wolfgang en Eberhard Schnelle. 
Zij benadrukten onder meer het belang van flexibiliteit, communicatie en het werken in groepsverband. 
Om dat te bereiken zouden alle medewerkers, ongeacht hun positie, in één grote open ruimte moeten 
werken en hoogstens door meubilering van elkaar gescheiden worden (de Gunst & de Jonge, 1989). 
Het kantoorlandschap was gedeeltelijk gebaseerd op de rationele Amerikaanse open plattegronden, 
maar had een eigen legitimatie die was gebaseerd op nieuwe inzichten in de organisatiekunde. 
Uiteraard was er zowel bij het kantoorlandschap als bij de Amerikaanse open plattegronden sprake 
van efficiënter ruimtegebruik door het ontbreken van (bouwkundige) binnenwanden, maar het 
kantoorlandschap had vergeleken met de Amerikaanse open plattegronden een meer democratische 
en egalitaire inrichting. Waar de Amerikaanse open plattegronden werden gekenmerkt door een 
gestandaardiseerde orthogonale opstelling van bureaus, werd het kantoorlandschap gekenmerkt door 
een organische, groepsgewijze en ogenschijnlijk willekeurige opstelling van bureaus (hetgeen het 
resultaat was van een studie naar communicatiepatronen tussen diverse groepen medewerkers). 
Daarnaast kenden de Amerikaanse open plattegronden vaak een hiërarchische toewijzing van ruimte. 
In de meeste gevallen waren in de gevelzone afgescheiden ruimten voor het hogere personeel, terwijl 
het lagere personeel zijn plaats vond in één grote open ruimte in de inpandige zone. Afwijkend van dit 
hiërarchische principe lag bij het kantoorlandschap de nadruk op het vormen van functionele groepen 
met een eigen ‘werkeiland’, zonder onderscheid te maken tussen het hogere en lagere personeel. Het 
kantoorlandschap trachtte statusuitingen dus te doorbreken. Een voorbeeld van een kantoorgebouw 
dat is ontworpen volgens de egalitaire ideeën van het kantoorlandschap is een voormalig 
hoofdkantoor (bouwjaar 1963) van de Duitse lampenproducent Osram (zie afbeeldingen 31 t/m 33) 
(de Gunst & de Jonge, 1989; Duffy, 1997; van Meel, 2000).  
 
De voorkeur voor het cellenkantoor en de opkomst van het verhuurkantoor 
Eind jaren ’60 werd het kantoorlandschap populair in de rest van Europa, waaronder in Nederland. 
Een voorbeeld hiervan is het kantoorgebouw van ingenieursbureau DHV (zie afbeelding 34 t/m 36). 
De populariteit hield niet lang stand. Al snel bleek dat het kantoorlandschap niet alleen voordelen, 
maar ook nadelen meebracht. Werknemers klaagden onder andere over het gebrek aan privacy. 
Steeds vaker werden er plantenbakken, kastenwanden of bureauschermen geplaatst ten behoeve van 
akoestische en visuele afscheiding. Een decennium lang werd er geëxperimenteerd met verschillende 
bureauopstellingen en varianten van inrichtingssystemen (zoals verplaatsbare schermen of -panelen) 
totdat men uiteindelijk langzaam weer overging op het plaatsen van (bouwkundige) binnenwanden. 
Naast het gebrek aan privacy, waren er onder meer klachten van werknemers over het binnenklimaat, 
het tekort aan daglicht en het beperkte uitzicht als gevolg van de typisch diepe en grote plattegronden 
van de kantoorlandschappen. Daardoor verloor het kantoorlandschap in de jaren ’70 haar populariteit. 
Vooral in Europese landen als Zweden, Duitsland en Nederland ontdekten steeds meer werknemers 
wat ze het liefst wilden: individuele klimaatbeheersing, voldoende daglicht en uitzicht naar buiten. 
Deze wensen hadden effect op het ontwerp en de indeling van kantoorgebouwen doordat werknemers 
(via ondernemingsraden en vakbonden) steeds meer invloed konden uitoefenen op de bestuurlijke 
besluitvorming. Later ontstond er zelfs wet- en regelgeving (in Nederland in de vorm van de Arbowet) 
waarin zaken als ruimteoppervlakten per werknemer, de hoeveelheid daglicht en het recht op uitzicht 
wettelijk zijn bepaald. Dit leidde ertoe dat velen (opnieuw) de voorkeur gaven aan het cellenkantoor, 
meestal bestaande uit een enkele corridor met aan weerszijden een gevelzone met kantoorvertrekken. 
Op deze manier hebben alle vertrekken de mogelijkheid van daglichttoetreding en uitzicht naar buiten 
(Duffy, 1997; van Meel, 2000; Gerritse, 2005).   
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Afbeeldingen 34 t/m 36 
Hoofdkantoor ingenieursbureau DHV (voor renovatie) 
Plaats: Amersfoort 
Architect: Zuiderhoek 
Bouwjaar: 1970 
Bron: archined.nl 
 

    
Afbeeldingen 37 t//m 39 
Veelvoorkomende corridor indeling (van kantoorgebouwen in Nederland) 
Bron: Van Meel (2000) 

Afbeelding 40 
Principe van een enkel en dubbel corridor indeling 
Bron: Gerritse (2005) 

 

  
  

Afbeeldingen 41 t/m 44 
Vier typen gestandaardiseerde kantoorgebouwen (vlnr): ondiep langwerpig (< 10,5 m gevel tot gevel), midden diep langwerpig 
(15 m gevel tot gevel), diep compact (12 tot 18 m kern tot gevel) en diep compact met atrium (15 meter gevel tot atrium) 
Bron: Laing, Duffy, Jaunzens & Willis (1998) 
 

  
 

 

Afbeeldingen 45 t/m 48 
Gebouwvormen naar ontsluiting 
Bron: Gerritse (2005) 
 

    
Afbeelding 49 
Churchilltorens  
(voor transformatie) 
Plaats: Rijswijk 
Architect: -  
Bouwjaar: 1970 
Bron: van der Voordt (2007) 

Afbeelding 50 
Buitenveste 
(voor transformatie) 
Plaats: Amsterdam Buitenveldert 
Architect: P. Zandstra 
Bouwjaar: 1974 
Bron: Remøy &  
van der Voordt (2011) 

Afbeelding 51 
De Stadhouder 
(voor transformatie) 
Plaats: Alphen aan den Rijn 
Architect: - 
Bouwjaar: 1974 
Bron: van der Voordt (2007) 

Afbeelding 52 
Zuiveringsschap 
(voor transformatie) 
Plaats: Dordrecht 
Architect: Articon BV  
Bouwjaar: jaren ‘80 
Bron: Remøy &  
van der Voordt (2011) 
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149, 15 Dutch
office interiors: long function and your position in the organisational hierarchy. Managers will have a room
corridors cellular
officesand spacious of their ow n while the lower echelons ma) be accommodated in rooms containing up to
managers’ offices 8 people.

Table 7.2 Dutch workplacelayouts (based upon research byinbo among 764 Dutch organisations”)
Dominant type of layout Percentage of organisations 1%)
Cellular office (1~2 persons) 40%
Group office (3-8 persons) 23%
Combination of cellular and group off ces 21%
Openplan 11%
Others 5%

Typical of the Dutch situation, cellular layouts are highly standardised. The modules
and grids being used are ~‘ery’ similar in both public and commercial buildings. British
architects have observed that there is no discussion or debate on what sort of grid should
be used)5 Currently both commercial and public buildings currently tend to be based on
an office module of ‘.8 mx 5.4~ 10, 21,22 Employees can get an office of one module
9.8 mx ~.4 m), two modules (3.6 mx 5.4 m), three modules (~.4 mx ~.4 m) etc.
Research has shown that this type of module is not that efficient from a space planning
point of’ ie~\ 23 But, apparentl),both clients and architects regard these sizes as
appropriate. Another crucial factor is that the construction industry uses these sizes for
the production of products such as prefabricated floor slabs, ceilings and HvAC units.

One of the side effects olcellular la~outs and the module sizes chosen is a relati~ely
great use of space per empl y . Available data put typical London densities at t4—16 m2
lettabl . pace p r person while in Amsterdam the average employee has an ample
24 m2.l4

According to some Dutch designers and consultants, the situation described above
will soon become outdated. The spacious cellular office is thought to be inefficient and
frustrating to employee communication. In response to organisational developments
such as working in project teams, there is a trend towards more open lay outs.

Several Dutch organisations, mainly those in the IT business, are adopting American—
style open plans with cubicles. et, most of the inspiration for the new layouts comes
from Scandina’ia. In particular, the Swedish eombi—office see Ch~pier s) is strongly’
associated ~vith office inno’ ation. This concept was introduced in the Netherlands in
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In de jaren ’60 begon tevens het verhuurkantoor en het bedrijfsverzamelgebouw in opkomst te komen 
(in Nederland althans, in landen als de Verenigde Staten begon deze ontwikkeling al veel eerder). 
Gebruikers wilden steeds vaker flexibel zijn en de mogelijkheid hebben om te groeien en verhuizen. Zij 
investeerden liever in het bedrijf zelf dan in hun kantoorgebouw(en). Parallel hieraan werden 
kantoorgebouwen door investeerders steeds vaker beschouwd als interessante beleggingsobjecten. 
Sindsdien is deze trend alsmaar versterkt en is het huren van kantoorruimte de meest voorkomende 
contractsvorm van kantoorhuisvesting. Één van de gevolgen hiervan is dat het stramien en de indeling 
van kantoorgebouwen steeds meer gestandaardiseerd werden (van Meel, 2000; Remøy, 2007b).  
 
Gestandaardiseerde kantoorgebouwen 
In lijn met de voorkeur voor het cellenkantoor en de opkomst van het verhuurkantoor lijken de meeste 
kantoorgebouwen die vanaf de jaren ’70 (in Nederland) werden gebouwd gestandaardiseerd te zijn 
volgens het gevelstramien van 1,8 meter en het constructiestramien dat daar een veelvoud van is 
(meestal 5,4 of 7,2 meter) (Remøy, 2007b). Het gevelstramien bepaalt onder meer de mogelijke 
positie van scheidingswanden loodrecht op de gevel. Daarnaast wordt vaak de grootte en positie van 
installatietechnische voorzieningen afgestemd op deze maat. Doordat de behoefte aan het aantal 
vertrekken en de grootte daarvan voortdurend verandert in de tijd wordt er over het algemeen naar 
gestreefd om zones te creëren die zo flexibel mogelijk indeelbaar zijn. Fijnmazige stramienmaten 
zouden in principe leiden tot meer indelingsflexibiliteit, maar daar staat tegenover dat het aantal 
klimaatvoorzieningen toeneemt. Dit is van economische belang omdat niet zozeer de grootte van de 
klimaatunits bepalend is voor de bouwkosten, maar het benodigde aantal daarvan (Gerritse, 2005).  
 
Gangbare diepten van (Nederlandse) kantoorgebouwen zijn onder meer 10,8, 12,6 en 14,4 meter. 
Vaak zijn deze ingedeeld volgens het enkel corridor principe, bestaande uit een gang van 1.8 meter 
met aan weerszijden een gevelzone met een diepte die meestal varieert tussen de 4,5 en 7.2 meter 
(zie afbeelding 37 t/m 39). Diepere kantoorgebouwen, van 18 meter bijvoorbeeld, komen ook voor. 
Deze zijn vaak ingedeeld volgens het dubbel corridor principe. Dit betekent dat er naast gevelzones, 
ook een inpandige zone is (zie afbeelding 40 indelingsprincipe van een corridor). Hier worden meestal 
functies geplaatst die geen daglichttoetreding- of uitzichteis hebben, waaronder archieven, bergingen, 
bibliotheken, pantry’s, toiletten of spreekkamers. Als kantoorgebouwen dieper zijn of in de inpandige 
zone functies zijn geplaatst met daglichttoetreding- of uitzichteisen, zijn er in sommige gevallen atria of 
serres aanwezig om hieraan tegemoet te kunnen komen (Gerritse, 2005). Voor een viertal typen 
gestandaardiseerde kantoorgebouwen kunnen de afbeeldingen 41 t/m 44 geraadpleegd worden. 
Gevelzones van 5,4 meter met een indelingsstramien van 1,80 meter (al dan niet met een 
installatietechnisch stramien van 3,6 meter) lijkt in Nederland de meest toegepaste combinatie te zijn. 
Dit zou zijn oorsprong vinden in de gebruikelijke kantoorvertrekken met één of twee werkplekken. 
Gebruikers en architecten waren het blijkbaar eens dat een vertrek van 5,4 bij 3,6 meter daarvoor een 
geschikte moduulmaat was. Onder meer afhankelijk van het benodigde aantal werkplekken en de 
positie van de werknemers binnen het bedrijf kunnen er vertrekken worden gecreëerd van één module 
(5,4 m * 1,8 m), twee modulen (5,4 m  * 3,6 m ) of drie modulen (5,4 m * 5,4 m) etc. (van Meel, 2000).  
 
Mede door deze standaardisering van de stramienmaat en de gebruikelijke corridorindeling lijken 
kantoorgebouwen die pakweg vanaf de jaren ‘70 zijn gebouwd op enkele gebouwen na een relatief 
eenvoudige hoofdvorm te hebben. Er zijn twee standaardtypen die domineren (in Nederland althans). 
De eerste is het hoge compacte kantoorgebouw dat is opgebouwd uit een skeletconstructie van 
kolommen met vloervelden en een centrale kern (zie afbeelding 43),  zoals de twee Churchilltorens 
(zie afbeelding 49). De tweede is het lage langwerpige kantoorgebouw dat is opgebouwd uit een 
skeletconstructie van kolommen met vloervelden en één of meerdere kernen (met liften en trappen), 
afhankelijk van de lengte (zie afbeelding 41 en 42). Voorbeelden zijn: de Buitenveste, de Stadhouder 
en het Zuiveringsschap (zie afbeeldingen 50 t/m 52). Bij dit kantoorgebouwtype zijn de kernen over 
het algemeen in het midden van de gangzone gesitueerd. Aan de kopgevels zijn in veel gevallen 
vluchttrappen te vinden, aangezien de brandweer in principe eist dat men bij brand in twee richtingen 
moet kunnen vluchten en de (vlucht)trappen niet meer dan 50 meter uit elkaar mogen liggen. Gezien 
de voorkeur in Nederland voor een geringe gebouwdiepte (met het oog op daglicht en uitzicht) hebben 
kantoorgebouwen meestal lineaire vormen, vaak bestaande uit meerdere en diverse vleugels en een 
combinatie van hoog- en laagbouw. Allerlei vormen - en combinaties daarvan - zijn mogelijk, zoals de 
T-, kruis-, of carrévorm (zie afbeeldingen 45 t/m 48), waarbij de vorm mede wordt beïnvloed door de 
locatiemogelijkheden en de gewenste (interne) loopafstanden (Gerritse, 2005; Remøy, 2007b). 
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Afbeelding 53 en 54 
Delftse Poort  
Plaats: Rotterdam 
Architect: Bonnema 
Bouwjaar: 1988 - ‘91  
Bron: stichting hoogbouw (2008) 

Afbeelding 55 en 56 
Citibank Londen 
Plaats: Londen 
Architect: Foster & Partners 
Bouwjaar: 1998 - 2001 
Bron: emporis.com en carusostjohn.com 

  

    
Afbeeldingen 57 t/m 60 
Voormalig kantoor Centraal Beheer Achmea 
Plaats: Apeldoorn 
Architect: Herman Hertzberger 
Bouwjaar: 1967 - ‘72 
Bron: carusostjohn.com en van Meel (2000) 
 

    
Afbeeldingen 61 t/m 64 
Voormalig hoofdkantoor van Canon 
Plaats: Sätra, Stockholm 
Architect: Niels Torp 
Bouwjaar: 1978 
Bron: tengbom.se en van Meel (2000)  
 

    
Afbeeldingen 65 t/m 68 
SAS hoofdkantoor 
Plaats: Stockholm 
Architect: Niels Torp 
Bouwjaar: 1988 
Bron: nielstorp.no en van Meel (2000) 
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Zoals eerder is beschreven, verschilt het standaard kantoorgebouw van continentaal Europa met dat 
van de Verenigde Staten en Engeland. Waar het standaard kantoorgebouw in landen als Nederland, 
Zweden en Duitsland veel overeenkomsten vertoont, lijkt het standaard kantoorgebouw in landen als 
de Verenigde Staten en Engeland daar lijnrecht tegenover te staan. Dit wordt duidelijk bij vergelijking 
van de Delftse Poort in Rotterdam (Nationale Nederlanden) met het Citibank hoofdkantoor in Londen. 
Beide kantoortorens staan in Europese binnensteden, zijn in ongeveer dezelfde periode gebouwd en 
worden gebruikt door een (grote) bank en verzekeraar (zie afbeeldingen 53 t/m 56). Toch verschillen 
deze kantoorgebouwen van elkaar, met name in diepte. Dit lijkt erop te wijzen dat kantoorgebouwen in 
landen als Nederland vanwege de gebruikelijke corridorindeling en de wens om dicht bij het raam te 
zitten in de meeste gevallen relatief ondiep zijn. Zelfs bij hoogbouw is de afstand tot het raam in veel 
gevallen niet meer dan 7 meter (van Meel, 2000).  Dat is op zijn minst opmerkelijk gezien de hoge 
bouwkosten hiervan. Een ondiep (kantoor)gebouw betekent immers relatief veel geveloppervlak ten 
opzichte van het vloeroppervlak. Wetende dat een gevel ongeveer 1/3 van de totale bouwkosten 
bedraagt is dit niet de meest economische oplossing. Bovendien hebben hogere (kantoor)gebouwen 
een grotere constructieve stabiliteitskern nodig, waardoor de verhouding tussen het bruto en 
functionele vloeroppervlak bij ondiepe (hoge) gebouwen ongunstiger is dan bij diepe (hoge) gebouwen 
(de Gunst & de Jonge, 1989; Duffy, 1997; van Meel, 2000). 
 
Isolatie van kantoorgevels 
Door de energiecrisis (in 1973) groeide de aandacht voor het energieverbruik van kantoorgebouwen. 
Gevelisolatie was voor die tijd niet gebruikelijk, maar werd gemeengoed in de jaren ’70. Er werd onder 
andere in groeiende mate gebruikgemaakt van (geïsoleerde) geprefabriceerde sandwichelementen. 
Daarnaast deed in die tijd de isolerende - en soms zonreflecterende - beglazing zijn intrede. 
Gedurende de jaren ’80 werden steeds vaker gevelvullende geprefabriceerde elementen toegepast, 
samen met strokenramen of volledig glazen gevels. Hieraan is te zien dat de gevel niet dragend is 
(Remøy, 2007b). In sommige gevallen werd gebruikgemaakt van zogeheten klimaatgevels of -ramen. 
Dit is een gevel die kan reageren op het binnenklimaat. Een klimaatgevel is opgebouwd uit een 
buitenblad van dubbelglas en binnenblad van enkelglas met daartussen een spouw. Deze spouw is 
veelal voorzien van zonwering en wordt mechanisch geventileerd om ongewenste warmteontwikkeling 
als gevolg van zoninstraling te kunnen beperken. Bij dergelijke klimaatgevels (uit die tijd althans) 
waren ramen vaak niet te openen. Dit leidde niet zelden tot ongenoegen onder de werknemers, omdat 
zij liever hun eigen binnenklimaat regelde. Bovendien functioneerde de technische installaties niet 
altijd naar behoren. De klimaatgevel verloor daarmee in de jaren ’80 haar populariteit, maar lijkt vanaf 
de jaren ’90 opnieuw populair te worden mede door ontwikkelingen in de bouw- en installatietechniek. 
Door het toepassen van klimaatgevels (of een variant daarvan: de tweede huidgevel) werden volledig 
transparante gevels in principe mogelijk, maar de meeste gevels van kantoorgebouwen uit die tijd 
hadden een ‘traditionele’ borstwering met daarop een raamkozijn (van Meel, 2000; Remøy, 2007b). 
 
Ontwikkeling van kantoorlocaties 
Met de rap groeiende economie en kantoorwerkgelegenheid in de jaren ’80 zijn er op grote schaal 
nieuwe kantoorlocaties ontstaan. Veel van deze locaties zijn gelegen aan stadsranden met aansluiting 
op het hoofdwegennet. Dergelijke zichtlocaties zijn per openbaar vervoer meestal beperkt bereikbaar. 
De ontwikkeling van deze locaties is te verklaren vanuit de toenmalige situatie. De bereikbaarheid per 
auto en een toereikende parkeernorm stond hierbij voorop. In de binnensteden was weinig ruimte. 
Doordat er een grote vraag naar kantoorruimte was en kapitaal relatief makkelijk was te verkrijgen, 
werden waar mogelijk kantoren gebouwd. Dit werd mede ondersteund vanuit de diverse gemeenten. 
Door hen werden veel nieuwe gronden uitgegeven aan ontwikkelaars ten behoeve van kantorenbouw. 
Dat was immers ook in hun voordeel omdat kantoren meer opbrengen dan woningen en dus een 
hogere grondprijs kon worden gevraagd. Mede hierdoor is het huidige overaanbod tot stand gekomen, 
waarbij over het algemeen geldt: hoe jonger de bouwperiode, hoe verder van de stad is bijgebouwd 
(Remøy, 2007a). De kantorenvoorraad is sneller gegroeid dan de kantoorwerkgelegenheid, simpelweg 
omdat nieuwbouw financieel aantrekkelijk was voor beleggers, bouwers, ontwikkelaars en gemeenten. 
Vooral in de periode tussen 1980 en 2000 werd veel kantoorruimte gebouwd op speculatieve basis. 
Dat wil zeggen dat men tijdens de bouw vaak niet wist door wie de ruimte gehuurd zou gaan worden. 
De typisch geïsoleerde en monofunctionele kantoorlocaties die daardoor zijn ontstaan, lijken ongeveer 
twintig jaar later functioneel verouderd. Voorbeelden van kantoorlocaties met veel leegstand zijn: 
Amstel I en II, Plasbroekpolder (Rijswijk), Leidschendam-Voorburg en Son en Breugel (DTZ, 2010).  
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Afbeelding 69 t/m 76 
Interpolis 
Plaats: Tilburg 
Architect: Bonnema 
Bouwjaar: 1995 
Bron: architectuurgids.nl  
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Alternatieve typen kantoorgebouwen (groeps- en combikantoor) 
Terwijl de meeste kantoorgebruikers vanaf de jaren ’70 de voorkeur gaven aan het cellenkantoor, was 
een enkeling aan het experimenteren met alternatieve kantoorgebouwtypen. Een voorbeeld van deze 
tendens is een voormalig kantoorgebouw van Centraal Beheer Achmea (zie afbeeldingen 57 t/m 60). 
Dit kantoorgebouw, ontworpen door Herman Hertzberger, wordt vaak gezien als een voorbeeld van 
het kantoorlandschap, maar zou ook gezien kunnen worden als een doorontwikkelde versie daarvan 
in de vorm van het zogenaamde groepskantoor. De reden hiervoor is dat de plattegrond niet bestaat 
uit een grote (geheel vrij indeelbare) open ruimte, zoals bij het kantoorlandschap in zijn zuivere vorm, 
maar uit meerdere kleinere open ruimten voor groepen medewerkers (van vier tot zestien personen) 
die omsloten worden door halfhoge (bouwkundige) scheidingswanden (de Gunst & de Jonge, 1989). 
Net als bij het kantoorlandschap werd er bij Hertzberger’s kantoorgebouw voor Centraal Beheer in 
principe geen onderscheid gemaakt tussen het hogere en lagere personeel, maar lag de nadruk op 
het vormen van functionele groepen met een eigen ‘werkeiland’ (in letterlijke zin) (van Meel, 2000).  
 
Het gebouw bestond uit een structuur van vierkante standaardelementen van negen bij negen meter. 
De elementen werden door een kruisvormige circulatiezone onderverdeeld in vier kleinere eenheden 
(van drie bij drie meter). Een eenheid was flexibel indeelbaar als werkplek voor één tot vier personen 
of kon onder meer ingevuld worden met verschillende pauze- of vergaderplekken (van Meel, 2000). 
De kruisvormige circulatiezone kon gebruikt worden om werkruimten groter te maken, waardoor 
verschillende meubilairopstellingen mogelijk waren. Een dergelijke opstelling vormde een ‘werkeiland’ 
die door loopbruggen in het verlengde van de circulatiezone werd verbonden met andere eilanden. 
Tussen de eilanden bevonden zich stroken open ruimten (van drie meter breed) in de vorm van vides. 
Deze vides met dakramen zorgden voor daglichttoetreding. Hierdoor kon het gebouw van Hertzberger 
veel dieper zijn (100 meter) dan standaard kantoorgebouwen. Verder zorgden de vides ervoor dat de 
eilanden visueel met elkaar in verbinding stonden. Bovendien werden de vides gebruikt als het 
circulatie- en ontmoetingsgebied. Volgens sommigen kan de functie hiervan vergeleken worden met 
het idee van straten in een stad waarbij diverse soorten mensen elkaar (toevallig) kunnen ontmoeten. 
Met dit alles creëerde Hertzberger dus een mengvorm van het cellenkantoor en het kantoorlandschap, 
waarbij gelijktijdig sprake was van afgescheiden werkruimten voor groepen en een open plattegrond. 
Door de structuralistische opbouw was het kantoorgebouw van Hertzberger voor Centraal Beheer niet 
zo vrij indeelbaar als het kantoorlandschap in zijn zuivere vorm, alhoewel er binnen de elementen een 
grote mate van indelingsvrijheid was. Het kantoorgebouw van Hertzberger voor Centraal Beheer is 
daarnaast economisch minder efficiënt dan het kantoorlandschap. Dit heeft tenminste twee redenen. 
Allereerst passen er bij een gelijk vloeroppervlak meer werkplekken in één grote open ruimte dan in 
meerdere kleine open ruimten. Daarnaast passen in Hertzberger’s gebouw voor Centraal Beheer 
relatief weinig werkplekken door de grote hoeveelheid circulatieruimte. Mede om deze redenen zou 
men het gebouw onlangs hebben verlaten (de Gunst & de Jonge, 1989; Duffy, 1997; van Meel, 2000). 
 
Een ander experimenteel kantoorgebouwtype, van een paar jaar later, is het zogeheten combikantoor.  
Zoals de naam al impliceert, betreft dit een combinatie van het kantoorlandschap en het cellenkantoor. 
Een idee dat zijn oorsprong vindt in Zweden en met name bekendheid verwierf door het voormalige 
kantoor van Canon in Stockholm, ontworpen door de architect Tengbom (zie afbeeldingen 61 t/m 64). 
Bij dit idee werd uitgegaan van meerdere afgescheiden vertrekken (vaak voor één of twee personen) 
rondom een collectief open middengebied. Net als bij het cellenkantoor kreeg iedereen in principe een 
eigen vertrek dat meestal glazen scheidingswanden had (aan de zijde parallel aan de gevel althans). 
Alle vertrekken grensden aan het collectieve middengebied dat zou functioneren als ontmoetingsplek.  
Men zou hier onder meer (informeel) met elkaar kunnen overleggen en gebruik kunnen maken van 
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals archieven, printers en kopieerapparaten (van Meel, 2000). 
Een ander bekend voorbeeld van een combikantoor is het SAS (Scandinavian Airlines) hoofdkantoor 
in Stockholm, ontworpen door de architect Niels Torp (zie afbeelding 65 t/m 68). Dit kantoorgebouw 
heeft zeven vleugels die met elkaar verbonden worden door een atrium dat fungeert als interne straat. 
Deze straat vormt het sociale hart van het gebouw en geeft toegang tot collectieve voorzieningen als 
overleg- en trainingsruimten, restaurants, winkels en een zwembad. Gezien de geringe gebouwdiepte 
is het atrium niet zozeer voor daglichttoetreding, maar met name om ontmoetingen te bevorderen. 
Binnen de kantoorvleugels zijn collectieve gebieden voor groepsactiviteiten die omringd worden door 
individuele vertrekken met glaswanden aan de binnenzijde voor visueel contact. Deze combinatie van 
individuele vertrekken en collectieve gebieden was bijvoorbeeld vergeleken met het kantoorlandschap 
relatief duur gezien het hoge aantal vierkante meters per medewerker (Duffy, 1997; van Meel, 2000). 
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Flexibele werkplekken 
In de jaren ‘80 begon de personal computer (kortweg pc) in rap tempo door te breken. Waar eerder 
een gehele kantoorvloer nodig was voor een computer, kon deze nu op een bureau worden geplaatst. 
Het duurde niet lang voordat de pc tot de standaard kantooruitrusting behoorden. Voorspeld werd dat 
het gebruik van kantoorgebouwen door de opkomst van de pc zou veranderen, maar in eerste 
instantie leken deze hierdoor alleen in praktische zin beïnvloed te worden. Zo was er behoefte aan 
extra koelcapaciteit en ruimte voor bekabelingsystemen. Vanaf de jaren ’90 begon dit te veranderen. 
Door de opkomst van laptops, mobiele telefoons en internet worden werknemers minder afhankelijk 
van een vaste tijd en plaats voor het verrichten van kantoorwerk. Tegelijkertijd lijken werkgevers zich 
te realiseren dat in de gangbare kantoorsituatie, waarbij iedere werknemer zijn eigen werkplek heeft, 
veel van de werkplekken regelmatig onbezet zijn. Werknemers zijn bijvoorbeeld ziek, met vakantie, 
naar een congres, naar een klant of zijn elders in het gebouw aan het vergaderen met hun collega’s. 
Bovendien groeit de toepassing van het telewerken, waardoor de bezettingsgraad steeds lager wordt 
(zie paragraaf 2.3). Om deze normaliter lage bezettingsgraad van werkplekken te kunnen verhogen, 
wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van zogeheten flexibele werkplekken (ofwel flexplekken), 
een ontwikkeling die is overgewaaid uit Angelsaksische landen. Bij flexibele werkplekken krijgen 
werknemers geen eigen werkplek toegewezen, maar delen zij deze bijvoorbeeld met twee of 
meerdere collega’s. Er zijn dan minder werkplekken nodig voor hetzelfde aantal werknemers, 
waardoor kantoorruimte efficiënter gebruikt kan worden en dus kosten bespaard kunnen worden op de 
huisvesting. Er zijn inmiddels verschillende varianten van flexibele werkplekken, waarbij de zogeheten 
flexfactor (het aantal werkplekken gedeeld door het aantal fulltime equivalenten) steeds lager wordt 
(Becker & Steele, 1995; Visscher, 1996; Duffy, 1997; van der Voordt & Vos, 1999; van Meel, 2000).  
 
De volgende drie varianten kunnen worden onderscheiden:  
 
1. Desk-sharing: Dit is de minst vergaande variant van het delen van werkplekken, waarbij een 

werkplek  wordt gedeeld door twee of meerdere werknemers.  
2. Hotelling: Dit is een verdergaande variant van het delen van werkplekken. Werkplekken worden bij 

deze variant niet toegewezen aan bepaalde werknemers. In plaats daarvan kan in principe elke 
werknemer voor een bepaald moment een werkplek reserveren.  

3. Hot-desking: Dit is de meest vergaande variant van het delen van werkplekken. Het reserveren 
van een werkplek is bij deze variant niet nodig. Werknemers kunnen in principe op elk moment 
van de dag een willekeurige werkplek uitzoeken (mits deze niet gebruikt wordt door een collega).  

 
Het hoofdkantoor van de verzekeraar Interpolis in Tilburg, ontworpen door Bonnema architecten, is 
een markant voorbeeld van een kantoorgebouw met flexibele werkplekken (zie afbeelding 68 t/m 76). 
Op het eerste gezicht lijkt het kantoorgebouw van Interpolis op dat van een standaard kantoorgebouw 
(mede door de diepte van 12,6 en het gevelstramien van 1,8 meter), maar de indeling en de manier 
waarop de werkplekken worden gebruikt is anders dan in de tot nog toe gebruikelijke kantoorsituatie. 
Het plan voor het gebruik van werkplekken is opgezet door het adviesbureau Veldhoen & Company. 
De plattegrond van het Interpolis kantoorgebouw is gebaseerd op het idee van het combikantoor en 
heeft verschillende typen werk- en overlegplekken. Zo zijn er kleine (met glas) afgesloten ‘cockpits’ om 
individueel en geconcentreerd te kunnen werken en grote open ruimten met koffiehoeken en 
huiskamertafels om (informeel) te kunnen overleggen. Verder zijn er onder meer verschillende (kleine) 
teamruimten om te kunnen samenwerken in groepen en open werkvloeren voor standaard 
bureauwerk. Het centrale uitgangspunt was dat werknemers zelf moeten kunnen kiezen hoe en waar 
ze werken al naar gelang de activiteit van een bepaald moment. Iedere werknemer beschikt daarvoor 
over een zogenoemde flexkoffer. Dit is een (verrijdbare) koffer waarin onder meer ruimte is voor een 
laptop, enkele documenten en andere persoonlijke bezittingen. Een ander opvallend aspect van het 
Interpolis kantoorgebouw is de entree. Waar de entree van een kantoorgebouw normaliter bescheiden 
is en enkel bestaat uit een kleine ontvangstruimte met receptie, heeft de entree van het Interpolis 
kantoorgebouw een ruime ontvangsthal met verschillende functies. Deze hal functioneert niet alleen 
als doorgangsruimte, maar ook als centraal ontmoetingsgebied (van Meel, 2000; Interpolis, 2012).  
 
Alhoewel het idee van flexibele werkplekken al eerder bestond dan het kantoorgebouw van Interpolis, 
lijkt de toepassing daarvan - zo niet geheel of gedeeltelijk door alle mediabelangstelling - sindsdien 
een enorme vlucht te hebben genomen. 
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3.2 Typische eigenschappen van bestaand kantoorvastgoed 
 
Voortbordurend op de in paragraaf 3.1 beschreven historische ontwikkeling van kantoorvastgoed volgt 
een overzicht van typische locatie- en gebouweigenschappen van bestaande kantoren in Nederland. 
Dit overzicht wordt in Hoofdstuk 4 afgezet tegen de locatie- en gebouweigenschappen die doorgaans 
gewenst lijken te zijn als men streeft naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken. 
Bij het opstellen van dit overzicht is in het bijzonder gekeken naar leegstaande kantoren, omdat die in 
lijn der verwachting het minst geschikt zijn voor nieuwe manieren van werken.  
 
Aard en omvang van de kantorenleegstand 
Over de typische locatie- en gebouweigenschappen van leegstaande kantoren is niet veel bekend, 
maar duidelijk is dat de grote voorraad en het hoge aanbod voor een vervangingsmarkt heeft gezorgd. 
Vooralsnog groeit het kantorenaanbod11  in Nederland. Enerzijds komt dit door de aanwas van nieuwe 
kantoorbouwontwikkelingen en anderzijds komt dit door een daling in de opname van kantoorruimte. 
Vooral dat laatste zorgde de afgelopen jaren voor een toename in het aanbod (zie figuur 2), omdat 
economisch mindere tijden veelal gepaard gaan met een daling in de opname van kantoorruimte. 
Kantoorgebruikers hebben in economisch mindere tijden immers de neiging om de huidige huisvesting 
te handhaven zo niet in te perken om kosten te besparen. Opmerkelijk is dat economisch mindere 
tijden in tegenstelling tot economisch goede tijden weinig invloed hebben op de kantorenvoorraad. 
Aangezien in economisch goede tijden (veel) kantoorruimte aan de voorraad wordt toegevoegd zou 
men verwachten dat in economisch mindere tijden kantoorruimte aan de voorraad wordt onttrokken, 
maar in de praktijk blijkt dit niet te gebeuren (zie figuur 3). Sterker nog, er wordt nog altijd nieuwe 
kantoorruimte aan het aanbod toegevoegd, alhoewel het nieuwbouwaandeel van het kantorenaanbod 
lager is dan voorheen. Waar in 2000 (ten tijde van de ICT-bubbel) tot wel 60% van het totale aanbod 
nieuwbouw betrof, was dit in 2010 rond de 10%. Desondanks is tot dusver de algemene verwachting 
dat de kantorenleegstand de komende jaren zal oplopen (DTZ, 2010; Dynamis, 2010; Bak, 2011). 
Volgens een onderzoek van het Centraal Planbureau (2012) zou zelfs bij een complete bouwstop, 
naar schatting tussen de 0,1 en 0,5 miljoen vierkante meter per jaar aan de voorraad moeten worden 
onttrokken om deze mee te laten dalen met de teruglopende (kwantitatieve) vraag naar kantoorruimte.  
 

  
Figuur 2: Kantorenvoorraad in gebruik  
(CPB, 2012) 

Figuur 3: Nieuwbouw en onttrekkingen  
(CPB, 2012) 

  
Figuur 4: Leegstand naar bouwperiode  
(Zuidema & van Elp (EIB), 2010a) 

Figuur 5: Voorraad naar bouwperiode  
(Bak, 2010) 

                                                        
11 Het begrip aanbod is niet precies hetzelfde als het begrip leegstand. Alhoewel het overgrote deel van de kantoorruimte die op 
de markt wordt aangeboden leegstaat, kan het eveneens zo zijn dat in aanbouw zijnde kantoorruimte of kantoorruimte die nog 
in gebruik is wordt aangeboden op de markt. In dat geval is er geen sprake van leegstand. Het begrip leegstand betreft alleen 
bestaande kantoorruimte die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is (Bak, 2011). 
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Kantorenvoorraad en -leegstand naar bouwperiode 
Als de huidige kantorenleegstand in Nederland naar bouwperioden wordt onderverdeeld dan valt op 
dat circa de helft van de leegstaande kantoorruimte in de periode tussen 1980 en 2000 is gebouwd. 
Verder is circa een kwart van de leegstaande kantoorruimte gebouwd voor 1980 en minder dan 10% 
voor 1970. De rest (oftewel circa een kwart) van de leegstaande kantoorruimte is gebouwd na 2000 
(zie figuur 4). Bij vergelijking van de leegstand naar bouwperiode met de voorraad naar bouwperiode 
(zie figuur 5), ziet men dat leegstand met name onevenredig veel voorkomt bij kantoren die tussen 
1980 en 1990 zijn gebouwd. Dit strookt met de bevindingen van Remøy (2010) die in haar proefschrift 
concludeerde dat het grootste deel van de leegstaande kantoren tussen 1980 en 1995 zijn gebouwd. 
Bij kantoren uit vroegere perioden, met name die van voor 1970, is de leegstand van kleinere omvang. 
Dit heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken met het feit dat in vroegere bouwperioden over 
het algemeen dichtbij de kernen van steden is gebouwd, terwijl in latere perioden vooral aan de 
stadsranden is gebouwd, simpelweg omdat daar nog ruimte beschikbaar was. Tegelijkertijd lijkt de 
omvang van de leegstand bij kantoren die na 2000 zijn gebouwd minder snel toe te nemen dan bij 
kantoren die gebouwd zijn in vroegere perioden, omdat veel kantoorgebruikers nu eenmaal graag 
verhuizen naar kwalitatief betere - en dus vaak nieuwere - kantoorgebouwen (Remøy, 2007a, 2007b). 
Ondanks het feit dat afgevraagd kan worden in hoeverre de bovengenoemde cijfers betrouwbaar zijn, 
geven ze een goede indruk van de verdeling van kantoorruimte in Nederland naar bouwperiode. 
Veronderstellende dat het merendeel van de kantoren (en in het bijzonder het merendeel van de 
leegstaande kantoren) tussen 1980 en 2000 zijn gebouwd, kan met behulp van de beschreven 
historische ontwikkeling van kantoorvastgoed (zie paragraaf 3.1) een overzicht opgesteld worden van 
typische locatie- en gebouweigenschappen van bestaand (leegstaand) kantoorvastgoed in Nederland.  
 
Locatie- en gebouweigenschappen van bestaande kantoren 
Met behulp van de Real Estate Norm12 is een lijst van aandachtsgebieden opgesteld waarbinnen 
invulling kan worden gegeven aan de typische eigenschappen van bestaande kantoren in Nederland. 
Omwille van een logische volgorde van de aandachtsgebieden is gebruikgemaakt van het 6S-model 
van Stewart Brand (1994), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zes verschillende gebouwlagen 
(site, skin, structure, services, scenery, stuff). Deze zes gebouwlagen verschillen ieder in levensduur 
(zie figuur 6). Zo heeft de locatie (site) van een gebouw in theorie een eeuwige levensduur, terwijl de 
inrichting en apparatuur (stuff) van een gebouw kunnen veranderen van dag, maand tot jaar. Voor dit 
onderzoek zijn dergelijke zaken overigens buiten beschouwing gelaten, omdat deze relatief snel en 
goedkoop aan te passen zijn in tegenstelling tot aanpassingen aan bijvoorbeeld de gevel. Daarnaast 
wordt in dit onderzoek niet direct ingegaan op de technische installaties (services) van het gebouw, 
aangezien bij dit onderzoek de nadruk ligt op bouwkundige aspecten en niet op installatietechnische. 
Indirect zullen de installatietechnische aspecten wel worden bekeken. De capaciteit en positie van de 
installaties zijn tenslotte van invloed op de functionele indeling van een (bestaand) kantoorgebouw. 
Één en ander heeft geleid tot de lijst van aandachtsgebieden in tabel 3.  
 
Tabel 3: Lijst van aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden 
Locatie  

Bereikbaarheid 
Voorzieningenniveau 
 

Gebouw: schil  
Geveltransparantie 
Entree 
 

Gebouw: structuur 
Gebouwdiepte 
Verdiepingsvloergrootte 
 

Gebouw: indeling  
Visuele verbindingen 
Indelingsvrijheid 

 

 
Figuur 6: 6S-Model van Brand (1994) 
Bron afbeelding: an-architecture.com 

 
                                                        
12  De locatie- en gebouweigenschappen zoals die gedefinieerd zijn in de Real Estate Norm (2003) zijn te vinden in Bijlage C2.  
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Door invulling te geven aan de lijst van aandachtsgebieden volgt hier een overzicht van de typische 
locatie- en gebouweigenschappen van bestaand (leegstaand) kantoorvastgoed in Nederland.  
 

- Als men kijkt naar bestaande kantoren en vooral leegstaande kantoren in Nederland, dan staan 
deze vaak op locaties met een nadruk op autobereikbaarheid en een toereikende parkeernorm. 
Dit soort locaties zijn vaak beperkt bereikbaar per openbaar vervoer en de loop- en 
fietsafstanden naar stadscentra zijn vaak lang. Verder zijn veel van de locaties monofunctioneel, 
dat wil zeggen dat er enkel kantoren en vrijwel geen andere functies zijn (als winkels en horeca). 
 

- Voor de gevel van bestaande (leegstaande) kantoren geldt in veel gevallen dat de transparantie 
relatief beperkt is. Dat was immers ook niet per se nodig, omdat kantorengebouwen in Nederland 
doorgaans relatief ondiep zijn en werknemers meestal dicht bij de gevel zaten te werken.  
 

- Veel van de bestaande (leegstaande) kantoren hebben een bescheiden entreegebied dat vaak 
enkel bestaat uit een (kleine) ontvangstruimte en receptiebalie.  
 

- Veel bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland hebben een relatief beperkte gebouwdiepte 
en een corridorindeling met een gang van 1.8 meter met aan weerszijden een gevelzone die vaak 
varieert in diepte van 4,5 tot 7,2 meter. Gangbare gebouwdiepten zijn 10,8, 12,6 en 14,4 meter. 
Vaak is de constructiestramien 5,4 of 7,2 meter en de gevelstramien 1,8 meter.  

 
- Analoog aan de beperkte gebouwdiepte van bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland is 

de oppervlakte van verdiepingsvloeren meestal beperkt (vaak maximaal 1.000 vierkante meter). 
Dit lijkt onder meer voortgekomen uit de wens van werknemers om dicht bij het raam te zitten 
(vaak is de afstand tot het raam maximaal 7 meter) en de eis op het gebied van brandveiligheid 
dat (vlucht)trappen in principe maximaal 50 meter uit elkaar mogen liggen. 
 

- Door de gangbare corridorindeling met aan weerszijden een gevelzone met kantoorvertrekken 
zijn interne visuele verbindingen bij veel bestaande (leegstaande) kantoren in Nederland beperkt. 
Naast de (gesloten) scheidingswanden, zijn vaak (gesloten) gebouwkernen, trappenhuizen of 
andere elementen aanwezig die visuele verbindingen tussen werknemers kunnen verhinderen.  
 

- Aspecten als de positionering van klimaatinstallaties, verlichting, plafonds en binnenwanden zijn 
vaak ingesteld op het principe van het cellenkantoor met een moduulmaat van 5,4 bij 3,6 meter.  

 
Ter afsluiting dient vermeld te worden dat bovenstaande omschrijving niet representatief is voor de 
totale kantorenvoorraad, maar voor het deel van de voorraad waarvan de meeste kantoorruimte 
leegstaat of de kans daarop relatief groot is. Daarbij wordt verondersteld dat leegstaande kantoren de 
locatie- en gebouweigenschappen hebben van typisch gestandaardiseerde kantoren die hoofdzakelijk 
in de periode tussen 1970 en 2000 zijn gebouwd. Alhoewel in dezelfde periode uiteraard ook kantoren 
zijn gebouwd met andere eigenschappen (en al dan niet leegstaan, zoals onder meer het geval is bij 
het Centraal Beheer Achmea kantoor van Hertzberger) lijken de hierboven genoemde eigenschappen 
telkens weer terug te komen bij de discussie over de aard van de kantorenleegstand in Nederland 
(Korteweg, 2002; Geraedts & van der Voordt, 2007; Remøy, 2010).  
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4 Kantoorvastgoed in relatie tot veranderende werkprocessen 
 
Dit hoofdstuk gaat over de geschiktheid van kantoorvastgoed voor de veranderende werkprocessen. 
In paragraaf 4.1 wordt dit hoofdstuk kort ingeleid, waarna in paragraaf 4.2 op basis van literatuur en 
expertinterviews de locatie- en gebouweigenschappen worden afgeleid die gewenst lijken te zijn als 
men streeft naar een kantoor dat geschikt is voor een nieuwe manier van werken. Hiervoor wordt 
invulling gegeven aan dezelfde lijst van aandachtsgebieden als in hoofdstuk 3 (zie tabel 3, p. 33), 
maar dan met locatie- en gebouweigenschappen die lijken te behoren bij een geschikt kantoor voor 
een nieuwe manier van werken - en anders zijn dan in de tot op heden gebruikelijke kantoorsituatie.  
Het belang van deze eigenschappen wordt in paragraaf 4.3 aan de hand van casestudies geverifieerd.  
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4.1 Inleiding: geschikte kantoren voor ‘nieuwe’ manieren van werken 
 
Steeds meer kantoorgebruikers lijken te streven naar kantoorhuisvesting die geschikt is voor de 
veranderende werkprocessen en -activiteiten zoals vermeld in tabel 2 (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4). 
Dit doen zij over het algemeen om de prestatie (of productiviteit) van hun kenniswerkers te verbeteren 
met als einddoel opbrengsten te verhogen en kosten te verlagen.  
 
Terwijl vaak wordt aangenomen dat een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken leidt tot 
opbrengstenverhogingen - zoals een aantrekkelijker werkgeversimago, een meer open bedrijfscultuur 
en een hogere werknemerstevredenheid - lijken kostenverlagingen in de praktijk een meer ‘meetbare’ 
en waarschijnlijk daardoor vaker genoemde bedrijfsdoelstelling te zijn voor een dergelijke aanpassing. 
Kantoorgebruikers lijken in groeiende mate de bezettingsgraad van werkplekken te willen verhogen en 
het kantoorruimtegebruik te willen intensiveren, mede (of met name) omwille van kostenbesparingen. 
Dat is niet vreemd, wetende dat huisvesting na personeel de grootste kostenpost is voor een bedrijf. 
Om een indruk te geven, een werkplek kost volgens de NFC index gemiddeld circa € 10.000 per jaar 
(Becker & Steele, 1995; Duffy, 1997; Becker & Sims, 2001; Davenport, 2005).  
 
Doordat individuen steeds meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze werken 
hoeven zij in principe niet allemaal gelijktijdig op het basiskantoor te zijn. Hierbij wordt onder een 
basiskantoor een kantoor verstaan waar leden uit eenzelfde werkverband (team, groep of afdeling) 
zijn gehuisvest. Als zij ergens anders werken dan op het basiskantoor wordt dit telewerken genoemd 
(Vos et al, 1999). Bepaalde activiteiten, zoals geconcentreerd een stuk lezen, een telefoongesprek 
voeren of het beantwoorden van e-mailberichten, kunnen immers ook op andere locaties plaatsvinden, 
bijvoorbeeld thuis, bij een klant, onderweg of in een café (van der Voordt & Vos, 1999; Duffy, 2005). 
Een andere mogelijkheid is het telewerken vanuit zogeheten satellietkantoren13 of business centra14 
(Vos et al, 1999). Dit zijn kantoren die dichter in de buurt van de huizen van werknemers zijn gelegen 
of in bepaalde situaties voor de (mobiele) werknemer makkelijker is te bereizen dan het basiskantoor. 
Door dergelijke telewerkplekken hoeven werknemers minder woon-werk kilometers te maken en 
kunnen zij files ontlopen. Tegelijkertijd kan (vaak door de werkgever) bespaard worden op reiskosten 
(Becker & Steele, 1995; Nilles, 1998; Kurland & Bailey, 1999; van Meel, 2000).  
 
Ondanks de groeiende mogelijkheden om te telewerken, is de algemene opvatting dat kenniswerkers 
(weliswaar niet op dagelijkse basis en op vaste werktijden) tenminste enkele dagen per week naar het 
basiskantoor willen komen. Niet omdat het de enige plek is waar men kan werken, maar vooral omdat 
het een plek bij uitstek is om collega’s (en klanten) te ontmoeten, te overleggen en samen te werken.  
Becker & Sims (2001) zeggen hierover het volgende:  
 
“Most research shows that few people want to work at home full time, five days a week. They want to 
come in to the office at least several times a week, not because it has specialized equipment or they 
have insufficient space at home, but because they miss the camaraderie and social interaction at the 
office. They miss the oppertunities for tacit learning, and for mentoring; the oppertunities to get clear 
direction about the projects they are working on, and timely feedback about the progress they are 
making. They miss the energy that motivates them, and makes work tolerable, if not fun and exciting. 
They also come to the office to concentrate.“  
 
Voor de duidelijkheid: in dit onderzoek wordt onder een kantoor(gebouw) een basiskantoor verstaan, 
waarmee met een basiskantoor typisch een hoofd- of regiokantoor van een organisatie wordt bedoeld. 
Dat gezegd hebbende wordt in de rest van dit hoofdstuk kortweg het woord kantoor(gebouw) gebruikt.  

                                                        
13 Een kantoorgebouw waar telewerkplekken door de werkgever worden aangeboden (Vos et al, 1999).  
14 Een kantoorgebouw waar telewerkplekken door een commerciële partij worden verhuurd (Vos et al, 1999).  
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4.2 Gewenste invulling van de aandachtsgebieden 
 
sat. Door te weten wat anders is kunnen oplossingen worden bedacht om een kantoor geschikt te 
maken voor een nieuwe manier van werken. Een aantal van die oplossingen wordt gegeven in 
Hoofdstuk 5.  
 
Locatie  
 
Bereikbaarheid 
Terwijl autobereikbaarheid en toereikende parkeernormen nog steeds een belangrijke rol zouden 
spelen bij de locatiekeuze, lijkt het belang van de bereikbaarheid per openbaar vervoer toe te nemen. 
Dat er inderdaad sprake is van een dergelijke trend kan worden afgelezen aan de onevenredig lage 
leegstandspercentages op locaties die multimodaal (op verschillende vervoerswijzen) bereikbaar zijn, 
zoals die onder meer vaak te vinden zijn in de kernen van grote steden. Ook kan dit worden afgelezen 
aan de hoge huurprijs van kantoorruimte vlakbij treinstations. Volgens kok & Jennen (2008) zou de 
huurprijs 13% lager zijn voor elke kilometer dat de kantoorruimte verder van een treinstation af ligt. 
Drijvende krachten achter deze trend zijn de toenemende congestie op de Nederlandse (snel)wegen 
en de groeiende aandacht (mede vanuit de overheid) voor de reductie van CO-2 uitstoot. Bovendien 
lijkt de trend aangejaagd te worden door de veranderende manier van werken. Als gevolg daarvan zou 
het kantoor meer gaan functioneren als een soort hub, een plek waar continu mensen komen en gaan. 
Om dit te kunnen faciliteren lijkt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, in het bijzonder per trein, 
van toenemend belang te zijn. Dit impliceert dat de locatie niet alleen makkelijk bereikbaar zou moeten 
zijn per auto en een toereikende parkeernorm zou moeten hebben, zoals daar bij bestaande locaties 
veelal de nadruk op ligt, maar zou eveneens makkelijk bereikbaar moeten zijn per openbaar vervoer. 
Kortom, meer dan tevoren lijken kantoorgebruikers een multimodaal bereikbare locatie te prefereren 
(Kok & Jennen, 2008; Zuidema & van Elp, 2010a, 2010b; Rietmeijer et al, 2011; van Dinteren, 2011). 
 
Voorzieningenniveau 
Aangezien voor kenniswerkers de grenzen tussen werk en privé vervagen lijken zij meer behoefte te 
hebben aan een breed voorzieningenniveau in de buurt van het kantoor. Hierbij valt te denken aan: 
een café, restaurant, supermarkt, kinderopvang, stomerij of sportschool. Dit soort voorzieningen 
zorgen niet alleen voor een meer dynamische omgeving, maar stellen kenniswerkers ook in staat om 
al naar gelang hun behoefte werk- en privéactiviteiten te combineren. Kantoorgebruikers lijken mede 
daardoor in toenemende mate op zoek te zijn naar een multifunctionele omgeving. Dat wil zeggen dat 
er naast kantoren, ook andere functies in de nabije omgeving aanwezig zijn, zoals winkels en horeca. 
Dit verschilt dus van de tot dusver gangbare situatie waarbij kantoorlocaties vaak monofunctioneel zijn 
(Kok & Jennen, 2008; Zuidema & van Elp, 2010a, 2010b; Rietmeijer et al, 2011; van Dinteren, 2011). 
 
Gebouw: schil 
 
Geveltransparantie 
Uitzicht naar buiten en voldoende daglichttoetreding lijken de wens van vrijwel iedere werknemer en 
zouden daarnaast het creatieve denkproces van kenniswerkers stimuleren (McCoy & Evans, 2002). 
Met dit als uitgangspunt lijken kantoorgebruikers het visuele contact met buiten te willen bevorderen, 
aangezien de werkprocessen die plaatsvinden in kantoren steeds creatiever van aard zouden worden. 
Steeds meer kantoorgebruikers lijken dus een relatief hoog percentage gevelopeningen te wensen, 
terwijl bestaande kantoren in veel gevallen een relatief laag percentage gevelopeningen hebben en 
vaak opgebouwd zijn uit een ‘traditionele’ borstwering met daarop een raamkozijn (van Meel, 2000). 
Overigens dient hierbij wel opgemerkt te worden dat in de praktijk meerdere factoren een rol spelen bij 
de keuze voor het percentage gevelopeningen. Zo kan deze keuze onder meer beïnvloed worden door 
bouwfysische eisen, bijvoorbeeld op het gebied van zonbelasting of warmteaccumulerend vermogen. 
Bovendien zijn gevelopeningen relatief duur in verhouding tot gesloten geveldelen (Gerritse, 2005). 
 
Entree 
Kantoorgebruikers lijken steeds vaker te willen dat de entree een centraal ontmoetingsgebied wordt. 
Daarvoor worden in het entreegebied vaak diverse voorzieningen opgenomen, zoals een espressobar, 
restaurant, supermarkt, lockers en centrale vergaderzalen, zodat er zo veel mogelijk activiteit ontstaat. 
Dit zou aantrekkingskracht hebben op werknemers van verschillende afdelingen en functiegroepen, 
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waarmee de kans op (toevallige) ontmoetingen tussen hen zo veel mogelijk kan worden gestimuleerd. 
Om diezelfde reden probeert men soms om in het entreegebied verschillende verkeersstromen met 
elkaar te laten kruisen. Verder lijkt men vaak een (grote) open ruimte te creëren, in de vorm van een 
atrium bijvoorbeeld, zodat verschillende werknemers elkaar gemakkelijk kunnen zien en ontmoeten. 
Dit verschilt van de tot dusver gangbare entreesituatie, waarbij de kans op (toevallige) ontmoetingen 
over het algemeen klein is. Bij de entree van veel bestaande kantoren is het immers vaak zo dat men, 
na zich gemeld te hebben bij de receptie, vrijwel direct de lift instapt naar de betreffende kantoorvloer 
(Becker & Steele, 1995; Duffy, 1997; van Meel, 2000; Cohen & Prusak, 2001; Rietmeijer et al, 2011). 
 
Gebouw: structuur 
 
Gebouwdiepte 
Kantoorgebruikers lijken in toenemende mate de indeling van de plattegronden te willen baseren op 
het principe van het combikantoor. Bij recente toepassing hiervan wordt in veel gevallen uitgegaan 
van een open middengebied dat functioneert als ontmoetings- en ontspanningsplek, met daaromheen 
diverse typen werk- en overlegplekken (open en gesloten) die passen bij verschillende activiteiten. 
Werknemers kunnen dan zelf een type werkplek kiezen dat het beste past bij de te verrichten activiteit. 
Zo bestaan er onder meer concentratie-, telefoon-, team-, brainstorm-, presentatie- en loungeplekken. 
Vaak wordt hierbij een bepaalde zonering aangebracht van diverse typen werk- en overlegplekken, 
variërend van dynamisch tot rustig. De rustige zones om geconcentreerd te kunnen werken zijn 
meestal in de periferie van de plattegronden gesitueerd om daarmee eventuele akoestische overlast 
zo veel mogelijk te beperken. Naarmate men dichter bij de gebouwkern(en) komt worden de zones 
vaak dynamischer en treft men bijvoorbeeld werkplekken die gericht zijn op samenwerking en overleg. 
Een dergelijke zonering lijkt bij diepe kantoorgebouwen makkelijker te realiseren zijn dan bij ondiepe. 
Volgens menigeen zou de beperkte gebouwdiepte die veel van de bestaande kantoren hebben als 
gevolg van de destijds gewenste corridorindeling dus kunnen leiden tot mogelijke indelingsproblemen 
(Becker & Steele, 1995; van Meel, 2000; Duffy, 2005; Gerritse, 2005).  
 
Verdiepingsvloergrootte 
Kantoorgebruikers lijken steeds vaker de voorkeur te geven aan enkele grote verdiepingsvloeren 
(groter dan 1.000 m2) dan meerdere kleine, omdat daardoor de kans op (toevallige) ontmoetingen en 
de mate van (informeel) overleg groter zou zijn. Aan dit standpunt liggen twee factoren ten grondslag. 
De eerste is de fysieke afstand tussen werknemers. Enkele decennia geleden heeft Tom Allen (1984) 
aangetoond dat er een relatie is tussen de fysieke nabijheid van werknemers en de overlegfrequentie. 
Zijn conclusies was dat de overlegfrequentie van een groep ‘technical workers’ afneemt naarmate de 
fysieke afstand tussen hen groter wordt. Vooral als de fysieke afstand groter is dan dertig meter zou 
de overlegfrequentie volgens zijn onderzoek significant verminderen (Allen, 1984; in Davenport, 2005). 
De tweede is hoeveelheid visuele verbindingen tussen werknemers. Doorgaans is hierbij de opvatting: 
hoe meer men visueel met elkaar is verbonden hoe groter de kans is op (toevallige) ontmoetingen en 
(informeel) overleg. In deze context wordt een verdeling van werknemers over meerdere verdiepingen 
vaak als een belangrijke belemmering gezien voor (toevallige) ontmoetingen en (informeel) overleg. 
Zoals uit de praktijk blijkt zijn werknemers over het algemeen nu eenmaal eerder geneigd om een 
collega te benaderen die op dezelfde verdieping zit dan een collega die op een andere verdieping zit 
(Cohen & Prusak, 2001). Werknemers zouden zich dus eerder tientallen meters horizontaal over de 
verdiepingsvloer willen verplaatsen dan enkele meters verticaal richting een andere verdiepingsvloer. 
Dit zou wel eens in grotere mate kunnen optreden als werknemers geen vaste werkplek hebben. 
Daardoor neemt als het ware het ‘risico’ toe dat degene die men zoekt niet aanwezig is op de plek 
waarvan men in eerste instantie verwachtte degene (mogelijk) te kunnen vinden. Hoewel men zich 
kan afvragen hoeveel meter werknemers bereid zijn zich te verplaatsen om met iemand te overleggen, 
zijn de meesten het erover eens dat werknemers elkaar eerder ontmoeten en vaker overleggen als zij 
allen op een grote verdieping zitten in plaats van verspreid over meerdere kleinere verdiepingsvloeren. 
Dit in tegenstelling tot de gangbare kantoorsituatie waarbij verdiepingsvloeren vaak relatief klein zijn 
(Cohen & Prusak, 2001; Heerwagen et al, 2004; Davenport, 2005; Oseland et al, 2011).  
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Gebouw: indeling 
 
Visuele verbindingen  
Naast grotere verdiepingsvloeren, lijken kantoorgebruikers in toenemende mate op andere manieren 
visuele verbindingen te willen aanbrengen, bijvoorbeeld in de vorm van atria, vides en open trappen. 
Werknemers zouden elkaar hierdoor (nog) gemakkelijker kunnen vinden, ontmoeten en bijpraten. 
Volgens veel mensen kan dit onder meer een bijdrage leveren aan het delen van ‘tacit’ kennis en de 
totstandkoming van nieuwe ideeën. Deze openheid verschilt van de gebruikelijke kantoorindeling, 
waarbij visuele verbindingen vaak beperkt zijn. Dit komt onder meer door de meestal (gesloten) 
gebouwkernen (en liften), wanden en trappenhuizen (Becker & Steele, 1995; Cohen & Prusak, 2001). 
 
Indelingsvrijheid 
Alhoewel de indelingsvrijheid van kantoorplattegronden altijd al een groot discussiepunt is geweest, 
lijkt deze aangejaagd te worden doordat een groeiend aantal kantoorgebruikers een mix lijken te willen 
van diverse typen werk- en overlegplekken die passen bij diverse typen activiteiten. Veronderstellende 
dat zij inderdaad deze mix willen en dat de samenstelling hiervan in de loop der jaren kan veranderen, 
lijkt het belang van fijnmazigere stramienmaten ten behoeve van de indelingsflexibiliteit toe te nemen. 
Sommigen denken dat bestaande kantoren minder goed aan deze vraag tegemoet kunnen komen, 
aangezien aspecten als klimaatinstallaties en lichtlijnen meestal ingesteld zijn op een cellenstructuur. 
Zo vraagt men zich soms af of bij de gebruikelijke moduulmaat van 3,6 bij 5,4 meter een eenpersoons 
concentratie- of belruimte kan worden ingebouwd zonder veel indelingsverlies of klimaatproblemen 
(Gerritse, 2005; Rietmeijer et al, 2011). 
 
Synthese  
De locatie- en gebouweigenschappen (binnen de aandachtsgebieden) die gewenst lijken te zijn indien 
men streeft naar een kantoor dat geschikt is voor een nieuwe manier van werken en anders zijn dan in 
de gebruikelijke kantoorsituatie zijn in tabel 4 gebundeld tot een eerste raamwerk.  
 
Tabel 4: Eerste raamwerk van de naar verwachting gewenste invulling van de aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden Gewenste invulling trefwoorden (locatie- en gebouweigenschappen) 
Locatie  

Bereikbaarheid Multimodale knooppunten 
Voorzieningenniveau Multifunctionele omgeving 
  

Gebouw: schil  
Geveltransparantie Visueel contact met buiten  
Entree Centraal ontmoetingsgebied 
  

Gebouw: structuur  
Gebouwdiepte Zonering van diverse typen werk - en overlegplekken 
Verdiepingsvloergrootte Grotere verdiepingsvloeren dan standaard ( > 1.000 vierkante meter) 
  

Gebouw: indeling  
Visuele verbindingen Voorzien van atria, vides en open trappen 
Indelingsvrijheid Mix diverse typen werk- en overlegplekken 

 
De casestudies zullen worden gebruikt om het belang van de naar verwachting gewenste invulling van 
de aandachtsgebieden te verifiëren en indien nodig te modificeren en aan te vullen.  
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4.3 Casestudies 
 
4.3.1 Opzet  
 
Zoals eerder aangekondigd zijn in de laatste fase van dit onderzoek casestudies uitgevoerd met als 
doel om te verifiëren of de in tabel 4 weergegeven invulling van de aandachtsgebieden daadwerkelijk 
van belang is in het streven naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken.  
 
Selectie van cases 
In eerste instantie was de gedachte om voor de casestudie enkel renovatieprojecten te selecteren, 
waarbij een bestaand kantoorgebouw geschikt is gemaakt voor een nieuwe manier van werken. 
Helaas bleken dergelijke renovatieprojecten schaars te zijn. Daarom is ervoor gekozen om naast 
renovatieprojecten, nieuwbouwprojecten te selecteren, waarbij het nieuwe kantoor is ontworpen in de 
overtuiging dat dit geschikt moet zijn voor een nieuwe manier van werken. Bovendien kan door niet 
alleen renovatieprojecten, maar ook nieuwbouwprojecten te selecteren een completer beeld worden 
gekregen van de locatie- en gebouweigenschappen die van belang zijn. In de praktijk heerst immers 
vaak de perceptie dat nieuwe kantoorgebouwen beter zouden aansluiten bij nieuwe huisvestingseisen 
dan reeds bestaande kantoorgebouwen die men heeft aangepast. De veelgenoemde reden hiervoor is 
men bij het aanpassen van bestaande kantoorgebouwen eerder concessies zou moeten doen.    
 
Er is besloten om cases te selecteren die voldoen aan de volgende criteria:  
 
- De partij (kantoorgebruiker of -belegger) heeft tenminste één kantoor dat in principe geschikt is 

(na renovatie of oplevering van nieuwbouw) voor een nieuwe manier van werken.  
- De oppervlakte van het kantoor (na renovatie of oplevering van nieuwbouw) is 2.500 m2 of groter. 

Voor deze ondergrens is gekozen, omdat men bij kleinere metrages minder en kleinere ingrepen 
zou hoeven doen om een kantoor geschikt te laten zijn voor een nieuwe manier van werken, zoals 
dat onder meer wordt geïmpliceerd door de vastgoedadviseur CBRE (Rietmeijer et al, 2004).  

- Het (renovatie of nieuwbouw) project is na 2005 gerealiseerd of reeds in uitvoering. 
- De partij is bereid om een persoonlijk gesprek aan te gaan (bij voorkeur op locatie van het project) 

en het verstrekken van aanvullende informatie in de vorm van interne documenten. 
 
Verzameling van gegevens 
Om cases te vinden is onder meer op het internet gezocht en gebruikgemaakt van de contacten van 
adviesbureau Brink Groe Er zijn tien cases gevonden, maar daarvan zijn er slechts acht gebruikt. 
Twee cases waren helaas niet bruikbaar, omdat tijdens het interview bleek dat het project nog in een 
te vroeg stadium verkeerde. Hierdoor konden de geïnterviewde slechts beperkt aangeven in hoeverre 
de locatie- en gebouweigenschappen van belang zijn in het streven naar een geschikt kantoor voor 
een nieuwe manier van werken. Een overzicht van de onderzochte cases staat in tabel 5 (zie p. 44). 
Ter illustratie staan op pagina 43 afbeeldingen van de besproken kantoorgebouwen (77 t/m 88).  
 
Voor de casestudies is gebruikgemaakt van de volgende methoden van dataverzameling: 
 
- Topic interview: Bij deze methode liggen de te bespreken topics (onderwerpen) vast, maar de 

exacte vragen en het verloop van het interview niet. De topiclijst werd gevormd door het raamwerk 
van de naar verwachting gewenste invulling van de aandachtsgebieden (zie tabel 4, p. 40). 
 

- Vrije observatie: In veel gevallen kreeg de onderzoeker een rondleiding door het kantoorgebouw. 
Hierdoor kon al observerende een idee van de eigenschappen van het kantoorgebouw en de 
manier van werken worden verkregen en konden dus de resultaten beter geïnterpreteerd worden.  

 
- Interne documenten: De gesprekspersonen hebben diverse documenten beschikbaar gesteld, 

waarmee de gespreksresultaten (en observatieresultaten) indien nodig aangevuld konden worden. 
Hierbij kan men denken aan bedrijfsbrochures, adviesrapporten, bouwtekeningen en foto’s. 
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Opslag van gegevens 
Van de interviews zijn met behulp van een tablet geluidsopnamen gemaakt. Deze geluidsopnamen 
zijn na het interview omgezet in tekstfragmenten, waarbij alle niet relevante informatie is geschrapt. 
De relevante tekstfragmenten zijn gegroepeerd naar aandachtsgebied en met de interpretaties van de 
onderzoeker verwerkt tot een gespreksverslag. In dit verslag zijn ook de gegevens opgenomen die via 
vrije observatie en interne documenten zijn verzameld. Zo zijn er soms foto’s of aantekeningen 
gemaakt van een bepaalde observatie tijdens één van de rondleidingen door het betreffende gebouw. 
Dit alles is dus samengevoegd tot één gespreksverslag per case. 15  
 
Voor de gespreksverslagen is een standaard indeling gehanteerd die er als volgt uit ziet:   
 
- Algemene gegevens (functie van de gesprekspersoon, gesprekslocatie en -datum) 
- Beeldmateriaal en indien aanwezig een plattegrond van het desbetreffende project 
- Korte en puntsgewijze omschrijving van de context van het desbetreffende project 
- Een toelichting per aandachtsgebied in hoeverre de invulling daarvan volgens de geïnterviewden 

van belang is in het streven naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken.  
 
De toelichtingen per aandachtsgebied zijn gebaseerd op de interpretaties van de onderzoeker, waarbij 
is getracht om de interpretaties zo goed mogelijk te onderbouwen met citaten van de geïnterviewden 
zonder deze uit hun context te halen.  
 
Meten van gegevens 
Van de resultaten uit alle gespreksverslagen is een resultatenoverzicht gemaakt (zie tabel 6, p. 45). 
Hierin staat per aandachtsgebied in hoeverre de geïnterviewden de invulling daarvan van belang 
achten in het streven naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken, geordend van 
niet belangrijk (1) tot zeer belangrijk (5).  
 
Betrouwbaarheid en geldigheid 
Om de betrouwbaarheid en geldigheid van de casestudieresultaten zo veel mogelijk te bevorderen zijn 
de volgende maatregelen genomen:  
 
- Methodische-triangulatie: De (via topicinterviews, vrije observatie en interne documenten) 

verkregen gegevens zijn met elkaar vergeleken om te kijken of deze met elkaar overeenstemmen. 
 

- Peer-debriefing: De resultaten zijn regelmatig aan diverse collega’s van Brink Groep voorgelegd, 
zodat zij hierop konden reageren en eventuele suggesties voor verbetering konden geven.  

 
- Member-checking: Enige tijd na het interview hebben de gesprekspersonen een gespreksverslag 

ontvangen met de vraag of zij zich erin herkennen. Als zij het ergens niet mee eens waren, dan 
konden zij dit aangeven. Daar waar dat het geval bleek te zijn is het gespreksverslag aangepast.  

                                                        
15 De gespreksverslagen zijn te vinden in Bijlagen D1 t/m D8.  
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Afbeelding 77 
Achmea campus  
Bron: architectenweb.nl 

Afbeelding 78 
Achmea campus (incl. bosgebouw) 
Bron: youtube.com 

Afbeelding 79 
Renovatie PostNL 
Bron: postnl.com 

Afbeelding 80 
Nieuwbouw TNT express 
Bron: duurzaamgebouwd.nl 

 

    

Afbeelding 81 
Nieuwbouw Eneco 
Bron: eneco.nl 

Afbeelding 82 
Renovatie AEGON  
Bron: unica.nl 

Afbeelding 83 
ING Acanthus gebouw 
Bron: johnstatue-pictures.nl 

Afbeelding 84 
De Brug (Unilever) 
Bron: top010.nl 

 

    

Afbeelding 85 
Nieuwbouw The Outlook 
The Outlook (SRE) 

Afbeelding 86 
Renovatie Triport 
Triport (SRE) 

Afbeelding 87 
Utrecht, De Katreinetoren (NS Poort) 
Bron: hetutrechtsarchief.nl 

Afbeelding 88 
Amersfoort, Eempolis 
Bron: nspoort.nl 



	  

	  

44 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

Tabel 5: Overzicht van de acht onderzochte cases 

 Bedrijf Belang Type project(en) Projectlocatie(s) 
1 Achmea gebruiker nieuwbouw (en renovatie) Apeldoorn Zuid 

 

Achmea is bezig met de ontwikkeling van een campus, te Apeldoorn Zuid, midden op de Veluwe. Dit gaat 
gepaard met de invoering van hun nieuwe werkconcept: Vertrouwd Samen Werken. Onderdeel hiervan is de 
bouw van een nieuw kantoor (het Bosgebouw). Voor de langere termijn zijn er plannen voor meer nieuwbouw 
en renovatie van het Atriumgebouw (het huidige hoofdkantoor). De campus is in eigen bezit en zal in eerste 
instantie 4.800 werknemers huisvesten. 

2 PostNL gebruiker renovatie (en nieuwbouw) Den Haag & Hoofddorp 

 

PostNL renoveert het hoofdkantoor te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan (de groene toren) dat gepaard 
gaat met de invoering van het slimmer werkconcept. Aanleiding hiervoor was de wens om te consolideren. 
PostNL gaat straks van drie kantoren in Den Haag naar één door met meer mensen op minder vierkante 
meters te gaan werken. Het gebruiksoppervlakte is ongeveer 26.000 m2 en er komen 1.300 werkplekken. 
Daarnaast is er recent een nieuw hoofdkantoor voor TNT Express gebouwd te Hoofddorp dat onder meer bij 
uitstek geschikt zou zijn voor een nieuwe manier van werken.  

3 Eneco gebruiker nieuwbouw Rotterdam Alexander 

 

Eneco heeft onlangs een nieuw hoofdkantoor gebouwd, te Rotterdam Alexander. Dit nieuwe kantoor ligt 
direct naast één van hun bestaande kantoren. De verhuizing naar een nieuw kantoor was de aanleiding voor 
het invoeren van het nieuwe werken of naar Eneco’s zeggen duurzaam werken. Eneco wilde graag 
centraliseren en de samenwerking verbeteren door met 2.000 medewerkers één pand te betrekken.  

4 AEGON gebruiker renovatie Den Haag Mariahoeve 

 

AEGON heeft onlangs hun hoofdkantoor uit de jaren tachtig gerenoveerd. Dit ging gepaard met de invoering 
van hun nieuwe werkconcept (AEGON Werkt!). Het hoofdkantoor bestaat uit drie verschillende gebouwen 
voor 2.200 werknemers. Deze delen zijn in een U-vorm gesitueerd; een atriumgebouw, loodrecht daarop een 
langwerpig gebouw en tegenover het atriumgebouw staat een meer vierkant gebouw. AEGON heeft nog 
twee andere kantoren in Nederland, waarvan Nieuwegein verhuist naar het verbouwde kantoor in Den Haag. 
In Leeuwarden inventariseert men of ze het AEGON werkconcept daar ook kunnen doorvoeren.  

5 ING gebruiker renovatie Amsterdam Zuidoost 

 

ING is bezig met het uitrollen van hun nieuwe werkconcept, genaamd: ING Connect. Januari jongstleden is 
de bank & verzekeraar opgesplitst. De bankkant, heeft 350.000 vierkante meter vastgoed in portefeuille, 
momenteel bestaande uit ongeveer 26 hoofdkantoren, zowel eigendom als huur. In totaal zijn hier ongeveer 
20.000 werknemers van ING gehuisvest. Acanthus is één van de hoofdkantoren die ING gaat aanpassen. Dit 
is een carrévormig gebouw met een binnentuin en drie torens op de hoeken en stamt uit het jaar 2003.  Daar 
is begonnen met de inrichting van één vleugel volgens hun nieuwe werkconcept. Bij een gelijkblijvend aantal 
vierkante meters konden daardoor 163 extra medewerkers gehuisvest worden. 

6 Unilever gebruiker nieuwbouw Rotterdam Zuid 

 

Als gevolg van een aantal reorganisaties in het verleden wilde Unilever de kantoorhuisvesting centraliseren. 
Zij besloten een ontwerpopdracht uit te schrijven. Het resultaat daarvan is het nieuwe hoofdkantoor De Brug. 
De Brug heeft vier verdiepingen (van 130 bij 30 meter) en een gebruiksoppervlakte van ongeveer 15.000 m2. 
Één van de uitgangspunten was dat het kantoor geschikt moest zijn voor een nieuwe manier van werken.  

7 Schiphol Real Estate  ontwikkelaar/belegger nieuwbouw (en renovatie) Amsterdam Schiphol  

 

Schiphol Real Estate opereert als grondeigenaar, ontwikkelaar, belegger en commercieel beheerder en heeft 
met name belangen rondom de luchthavens Rotterdam, Schiphol en Milaan. Schiphol Real Estate heeft een 
aantal jaar geleden het gebouw de Outlook ontwikkeld. Microsoft was destijds op zoek naar een kantoor dat 
geschikt is voor het nieuwe werken. Zij hebben daarom het gebouw de Outlook ontwikkeld, waarbij zij niet 
alleen 11.000 m2 voor Microsoft hebben ontwikkeld, maar ook 20.000 m2 op eigen risico. Ook is Schiphol 
Real Estate bezig met het verduurzamen van de huidige kantoorportefeuille. De renovatie van Triport is daar 
een voorbeeld van. Dit kantoor moet na renovatie passen bij een nieuwe manier van werken. 

8 NSPoort  ontwikkelaar/belegger renovatie en nieuwbouw Heel Nederland 

 

NS Poort is onderdeel van de NS. Deze NS vastgoedtak ontfermt zich over het ontwikkelen, beheren en 
exploiteren van stationsgebieden. NS Poort is onder meer actief op de kantorenmarkt. Hun portefeuille is 
grotendeels opgebouwd uit het beleggingsfonds, bestaande uit ongeveer 25 kantoren, met een beleggend 
vermogen van rond de 600 miljoen. Daarnaast heeft NS Poort, ongeveer 10 kantoren (150 miljoen) in 
portefeuille voor hun eigen huisvesting. Inclusief 50 miljoen (her)ontwikkeling, wordt de totaalwaarde van de 
kantoorportefeuille geschat op 800 miljoen. NS Poort is onder meer bezig met het station-to-station concept. 
Centraal hierbij staat de synergie tussen huisvesting en mobiliteit. Zij zijn daarvoor een samenwerking 
aangegaan met Regus Business Centers (een commerciële aanbieder van flexibele kantoorruimte).  
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4.3.2 Resultaten 
 
Om de casestudieresultaten te analyseren is het gemiddelde en de standaarddeviatie van het belang 
per aandachtsgebied berekend. Dit is weergegeven in tabel 6.  
 
Tabel 6: Resultatenoverzicht 

Nummer gespreksverslag 1 2 3 4 5 6 7 8 Gem. St d. 
Locatie  

Bereikbaarheid 3 2 5 5 4 3 5 5 4.0 1.2 
Voorzieningenniveau 3 5 3 3 5 2 5 5 3.9 1.2 
  

Gebouw: gevel  
Geveltransparantie 5 3 4 5 5 4 4 3 4.1 0.8 
Entree 4 2 5 5 5 4 5 4 4.3 1.0 
  

Gebouw: structuur  
Gebouwdiepte 4 3 5 4 3 4 5 4 4.0 0.8 
Verdiepingsvloergrootte 4 2 5 4 5 5 5 4 4.3 1.0 
  

Gebouw: indeling  
Visuele verbindingen 5 4 5 5 5 5 5 4 4.8 0.5 
Indelingsvrijheid 4 3 5 3 3 4 3 5 3.8 0.9 

 
Van de resultaten uit tabel 6 is per aandachtsgebied een boxplot gemaakt, zodat in één oogopslag 
een indruk kan worden verkregen van de spreiding van de resultaten (zie figuur 7).  
 

 
Figuur 7: Boxplot per aandachtsgebied 
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Hieronder volgt per aandachtsgebied een toelichting van de resultaten. Hierbij wordt getracht om een 
zo goed mogelijk beeld van de resultaten te schetsen door enerzijds de typerende cases te bespreken 
en anderzijds de afwijkende. Meer details zijn te vinden in de gespreksverslagen (bijlagen D1 t/m D8). 
 
Locatie 
 
Bereikbaarheid  
Zoals te zien is in het resultatenoverzicht (tabel 5) is het belang van de bereikbaarheid gemiddeld 4.0. 
Men lijkt het kantoor dus inderdaad steeds vaker als een soort hub te zien, een plek waar mensen 
continue komen en gaan. Veel kantoorgebruikers die bezig zijn met een nieuwe manier van werken 
lijken zich om die reden bij voorkeur te willen vestigen in de buurt van multimodale knooppunten. 
Daarbij werd door vrijwel alle geïnterviewden de opmerking gemaakt dat een groot aantal werknemers 
nog steeds met de (lease)auto naar het kantoor komt. Op dergelijke multimodale knooppunten zorgt 
dat in veel gevallen voor een tekort aan parkeerplekken. Dit geldt in het bijzonder na invoering van 
een nieuwe manier van werken, aangezien die vaak gepaard gaat met een verlaging van de flexfactor. 
Er zijn dan dus minder werkplekken voor hetzelfde aantal of een grotere groep werknemers, waardoor 
verhoudingsgewijs meer werknemers gebruikmaken van het kantoor en de parkeerfaciliteiten.  
 
Niet iedereen is het, gezien de vrij hoge standaarddeviatie (1.2), met elkaar eens over het belang van 
de bereikbaarheid.  Een aantal geïnterviewden vindt de bereikbaarheid matig of gemiddeld belangrijk. 
Zij kunnen zich weliswaar voorstellen dat een centrale locatie past bij een nieuwe manier van werken, 
maar volgens hen zijn er vaak andere factoren die een grotere rol spelen in het locatiekeuzeproces. 
Men kiest bijvoorbeeld voor een bepaalde locatie, omdat het bedrijf daar financiële belangen heeft of 
daar emotionele waarde aan hecht en niet zozeer omdat men op een nieuwe manier gaat werken.   
 
Desondanks lijkt het erop dat kantoorgebruikers meer dan tevoren een multimodaal bereikbare locatie 
prefereren, mede gezien het feit dat vrijwel alle onderzochte cases relatief centraal zijn gelegen,  
terwijl dat voor een groot deel van de huidige kantorenvoorraad in Nederland niet geldt.   
 
Voorzieningenniveau 
Het belang van het voorzieningenniveau is gemiddeld 3.9 (zie tabel 5). Veel van de geïnterviewden 
onderschrijven dus dat werk en privé voor kenniswerkers meer in elkaar gaan overlopen, waardoor zij 
steeds meer behoefte hebben aan een breed voorzieningenniveau in de omgeving van het kantoor. 
Dit stelt hen namelijk in staat om werk- en privéactiviteiten te combineren. Chiswick Park in London 
werd hiervoor als voorbeeld aangehaald. In dit gebied zijn verscheidene voorzieningen aanwezig, 
waaronder bars, cafés, winkels en sportfaciliteiten. Ook heeft het gebied een groot park en worden er 
verschillende evenementen georganiseerd, zodat men makkelijk met anderen in contact kan komen. 
Veel kantoorgebruikers en -beleggers vinden een dergelijk multifunctioneel gebied nastrevenswaardig.  
 
Over het belang van het voorzieningenniveau is men niet geheel gelijkgestemd, zoals ook blijkt uit de 
standaarddeviatie (1.2). Sommigen hebben hun twijfels over het belang van het voorzieningenniveau. 
Zij erkennen enerzijds dat werknemers steeds meer behoefte hebben aan allerhande voorzieningen, 
maar anderzijds hebben zij bedenkingen over de opbrengsten voor het bedrijf en de exploitanten. 
Daarnaast stelt een aantal gesprekspersonen zichzelf de vraag of zij zouden moeten streven naar 
extra voorzieningen in de omgeving van het kantoor of naar extra voorzieningen in het kantoor zelf. 
Als men immers bij een café om de hoek eet, hoe groot is dan de kans dat collega’s elkaar treffen? 
Vanuit die gedachte hebben diverse geïnterviewden ook extra voorzieningen in hun kantoor geplaatst, 
zoals bijvoorbeeld een espressobar (zie afbeelding 89 t/m 91). Overigens heeft men over dergelijke 
extra voorzieningen in het kantoor dezelfde bedenkingen als over extra voorzieningen in de omgeving. 
Één van de gesprekspersonen gaf bijvoorbeeld aan dat zij in het verleden een stomerij en supermarkt 
in hun kantoor hebben gehad, maar dat de betrokken exploitanten hierbij te weinig omzet draaiden 
voor hun voortbestaan.  
 
De discussie over een breed voorzieningenniveau in en rond het kantoor lijkt dus legitiem, maar mede 
door onzekerheid over de opbrengsten lijkt deze ontwikkeling in de praktijk langzamer te verlopen dan 
dat men in eerste instantie wellicht zou verwachten.  
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Afbeelding 89 
Atrium met espressobar (TNT) 
Bron: dearchitect.nl 

Afbeelding 90 
Atrium en espressobar (Eneco) 
Bron: ahrend.nl 

Afbeelding 91 
Atrium en espressobar (AEGON) 
Bron: guldenfeniks.nl 

 

  
Afbeelding 92 
Plattegrond 1ste verdieping (TNT) 
Bron: dearchitect.nl 

Afbeelding 93 
Plattegrond deel 1ste verdieping Bosgebouw (Achmea) 
(beschikbaar gesteld via gesprekspersoon) 

 

  
Afbeelding 94 
Plattegrond de Outlook (Schiphol Real Estate, Microsoft) 
Bron: kantoorplanner.nl 

Afbeelding 95 
Plattegrond deel 1ste verdieping Acanthusgebouw (ING) 
(beschikbaar gesteld via gesprekspersoon) 

Op afbeeldingen 89 t/m 91 zijn drie voorbeelden te zien van entreegebieden die ontworpen zijn als centraal ontmoetingsgebied.  
De entreegebieden hebben ieder een atrium en open trappen, zodat men zo veel mogelijk visueel met elkaar in verbinding staat 
en zijn onder meer voorzien van een espressobar, zodat dynamiek ontstaat en dus de kans op ontmoetingen wordt vergroot. 

Afbeeldingen 92 t/m 95 zijn vier voorbeelden van plattegronden waarop onder meer te zien is dat men een zonering van diverse 
typen werk- en overlegplekken heeft aangebracht. In het centrumgebied bevinden zich de dynamische zones die gericht zijn op 
overleg en samenwerking en daaromheen de rustige zones om individueel, al dan niet geconcentreerd, te kunnen werken.  
 
Afbeelding 94: De deelgebieden A,C,E,G hebben een oppervlak van 1166 m2 en B, D, F van 817 m2. Als al die deelgebieden 
aaneengeschakeld worden resulteert dit in een totaaloppervlak van 7932 m2 (4664 m2 + 3268 m2).  
 
Afbeelding 95: De plattegrond geeft een indruk van de diversiteit aan type werk- en overlegplekken. Afhankelijk van de aard van 
het werk zijn er bijvoorbeeld ruimten om formeel te vergaderen, informeel te overleggen, (langdurig) samen te werken, (kort) te 
telefoneren, langdurig individueel te werken en te ontspannen. Daarnaast variëren de ruimten in grootte (S, M, L, XL).  
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Gebouw: schil 
 
Geveltransparantie 
Het belang van geveltransparantie is gemiddeld 4.1 met een standaarddeviatie van 0,8 (zie tabel 5). 
De meeste geïnterviewden zijn het er dus over eens dat contact met buiten van belang is, onder meer 
omdat het de creativiteit van kenniswerkers kan stimuleren. Meer algemeen zou uitzicht en daglicht 
mensen een prettig gevoel geven. Meerdere geïnterviewden hebben daarom aangegeven dat zij meer 
dan bij een standaard gevel (met een ‘traditionele’ borstwering en daarop een raamkozijn) de relatie 
tussen binnen en buiten willen leggen. Daarom prefereren zij vaak grote glasoppervlakten. Meer 
contact met buiten hangt overigens niet alleen samen met de grootte van de glasoppervlakten. Ook 
zichtlijnen zouden een grote rol kunnen spelen. Zo vertelde een gesprekspersoon dat zij het contact 
met buiten na renovatie hebben weten te vergroten zonder daarvoor de gevel aan te passen. Wat zij 
wel hebben gedaan is het weghalen van gesloten binnenwanden en creëren van doorkijken. Als 
aanvulling op het visuele contact met buiten hebben zij rond het gebouw buitenruimten gecreëerd, 
zodat werknemers gedurende de werkdag even naar buiten kunnen voor bijvoorbeeld een wandeling.  
 
Slechts twee geïnterviewden vonden de geveltransparantie gemiddeld belangrijk. Zo vertelde een 
gesprekspersoon dat hij zich kan voorstellen dat het contact met buiten weliswaar van belang is, maar 
benadrukt dat het vaak op gespannen voet staat met het energieverbruik van een (kantoor)gebouw. 
Door de relatief hoge zonbelasting moet er immers veel gekoeld worden. Een andere kanttekening die 
werd gemaakt is dat men in sommige situaties niet wil dat iedereen zomaar naar binnen kan kijken.  
 
Desondanks geeft menig kantoorgebruiker aan dat zij geveltransparantie van groeiend belang achten. 
Men vraagt zich wel af in hoeverre het (financieel) haalbaar is om een bestaande gevel aan te passen. 
Deze bedraagt tenslotte circa 1/3 van de totale bouwkosten. Veel beleggers vinden het daarom een 
(te) kostbare ingreep en zij betwijfelen of gebruikers daarvoor een premie willen betalen.  
 
Entree  
Het belang van de entree is gemiddeld 4.3 (zie tabel 5). De meeste geïnterviewden zien de entree dus 
inderdaad als een centraal ontmoetingsgebied. Zij streven in lijn hiermee naar dynamiek en openheid, 
zodat het de plek bij uitstek is om collega’s (van diverse afdelingen of functiegroepen) te ontmoeten. 
Het zou volgens hen een gebied moeten zijn waar men verscheidende activiteiten kan verrichten, 
zoals e-mailen, telefoneren, koffiedrinken en vergaderen. Verder proberen zij er vaak voor te zorgen 
dat men zo veel mogelijk visueel met elkaar in verbinding staat, onder meer door het gebruik van atria, 
vides en open (rol)trappen. Voorbeelden van dergelijke entrees zijn te zien op afbeeldingen 89 t/m 91. 
 
Kijkend naar de standaarddeviatie van 1.0 is men het redelijk eens over het belang van de entree.  
Slechts één geïnterviewde vond de entree matig belangrijk. Volgens hem moet de entree vooral ruimte 
bieden voor de identiteit van het bedrijf en naar zijn zeggen verandert daar weinig aan als men op een 
nieuwe manier gaat werken. Hij erkende wel dat een open entreegebied ontmoeting kan bevorderen, 
maar is van mening dat dergelijke ontmoetingen ook plaats kunnen vinden op de verdiepingsvloeren. 
Een andere opmerking die niet alleen door hem, maar ook door andere geïnterviewden werd gemaakt 
is dat men bij renovatie nu eenmaal rekening dient te houden met de bestaande gebouwcontouren. 
Het kan, zeker in geval van renovatie, soms technisch of financieel onhaalbaar zijn om bijvoorbeeld 
een atrium op te nemen in het entreegebied, terwijl dit in geval van nieuwbouw eerder kan. 
 
Kortom, menig kantoorgebruiker lijkt in toenemende mate de voorkeur te geven aan een entree die 
functioneert als centraal ontmoetingsgebied. De vraag blijft in hoeverre dit in de praktijk mogelijk is en 
hoeveel men bereid is hiervoor te betalen.  
 



	  

	  

49 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

  
Afbeelding 96 en 97 
Diverse typen werk- en overlegplekken (Eneco) 
Bron: ahrend.nl 
 

    

Afbeelding 98 en 99 
Diverse typen werk- en overlegplekken (Achmea) 
Bron: ex-interieurs.nl 

Afbeelding 100 en 101 
Diverse typen werk- en overlegplekken (AEGON) 
Bron: guldenfeniks.nl en boag.com 

 

     
Afbeelding 102 en 103 
Trappenhuis en vide (Achmea) 
Bron: eigen foto’s 

Afbeelding 104 en 105 
Vide en open trap (Eneco) 
Bron: ahrend.nl 

Afbeelding 106 
Open trap (Unilever) 
Bron: vosinterieur.nl` 

 
Op afbeelding 96 t/m 101 is te zien dat er vaak diverse typen werk- en overlegplekken zijn die passen bij diverse activiteiten. 
Sommige ruimten zijn gesloten, andere zijn open. Voor gesloten ruimten worden vaak glazen scheidingswanden toegepast. 
Hiermee probeert men de akoestische overlast zo veel mogelijk te voorkomen zonder de visuele transparantie te beperken.  
 
Verder wordt vaak gebruikgemaakt van ruimtescheidend meubilair, zoals kastenwanden en banken (afbeelding 96 en 97). 
Meubilair wordt soms ook ingezet om als het ware een ruimte in een ruimte te creëren, zodat men zonder (bouwkundige) 
scheidingswanden in enige privacy kan voorzien en akoestische overlast enigszins kan beperken (afbeelding 99 en 101). 

Afbeeldingen 102 t/m 106 zijn illustratief voor het streven naar interne zichtlijnen, zodat men elkaar snel en gemakkelijk kan 
vinden, ontmoeten en bijpraten. Enkele toepassingen daarvan zijn verticale glasstroken in een normaliter gesloten trappenhuis, 
vides tussen de verschillende verdiepingsvloeren, al dan niet in combinatie met open trappen.  
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Gebouw: structuur 
 
Gebouwdiepte 
Zoals is te zien in het resultatenoverzicht (tabel 5), is het belang van de gebouwdiepte gemiddeld 4.0 
met een standaarddeviatie van 0,8. Het merendeel bevestigt dus dat de gebouwdiepte van belang is, 
omdat deze van invloed is op de zoneringsmogelijkheden van diverse typen werk- en overlegplekken. 
Men is namelijk van mening dat diepere gebouwen hiervoor meer mogelijkheden bieden dan ondiepe. 
Bij diepere gebouwen kan men de rustige zones (vaak gesloten ruimten), langs de gevels positioneren 
en dynamische zones gericht op overleg en samenwerking (vaak open ruimten) in het middengebied. 
Hoewel dit de meest voorkomende zonering is, komt het omgekeerde ook voor, oftewel: rustige zones 
in het middengebied en dynamische zones langs de gevels. Hoe dan ook lijkt het in het kader van 
zoneringsmogelijkheden bevorderlijk om diepere vloervelden te hebben dan tot dusver gebruikelijk is. 
Om een indruk te krijgen van hoe men vorm geeft aan de hierboven besproken zonering van diverse 
typen werk- en overlegplekken kunnen de afbeeldingen 92 t/m 101 geraadpleegd worden. 
 
Een tweetal geïnterviewden vond de gebouwdiepte slechts gemiddeld belangrijk. Hun overtuiging is 
namelijk dat elk gebouw geschikt te maken is voor een nieuwe manier van werken afhankelijk van de 
vindingrijkheid van de (interieur)architect. Terwijl zij erkennen dat bij diepere gebouwen makkelijker 
een zonering van diverse typen overleg- en werkplekken kan worden aangebracht, zijn zij van mening 
dat zoiets, weliswaar op een andere manier, ook aangebracht kan worden bij minder diepe gebouwen. 
Men zou bijvoorbeeld (uitgaande van een standaard langwerpige gebouwvorm) de zonering van 
diverse typen overleg- en werkplekken in de lengte kunnen laten lopen (van rustig naar dynamisch). 
Aan het ene uiteinde van de plattegrond bevinden zich dan de rustige zones en aan het andere 
uiteinde de dynamische in plaats van de dynamische zones in het midden en daaromheen de rustige. 
Overigens vinden zij wel dat men ook hiervoor een zekere gebouwdiepte nodig heeft. Bij erg ondiepe 
gebouwen (bijvoorbeeld van 10,8 of 12,6 meter) kan dit volgens hen in beperkte mate. 
 
Als men de keus heeft tussen een diep of een ondiep kantoorgebouw, lijken velen dus de voorkeur te 
geven aan een diep kantoorgebouw, omdat men dan in grotere mate een zonering van diverse typen 
overleg- en werkplekken kan aanbrengen.  
 
Verdiepingsvloergrootte (t.o.v. het aantal verdiepingen) 
Het belang van de grootte van verdiepingsvloeren is gemiddeld 4.3 (zie tabel 5). Veel geïnterviewden 
lijken dus inderdaad de voorkeur te geven aan enkele grote verdiepingsvloeren (groter dan 1.000 m2) 
in plaats van meerdere kleine. Volgens hen is hierdoor namelijk de kans op (toevallige) ontmoetingen 
en de mate van (informeel) overleg groter. Zo heeft het kantoorgebouw de Brug (Unilever) vier 
verdiepingen van 32 bij 133 meter en een totaaloppervlak van 15.000 vierkante meter. Ter indicatie: 
de lengte van de Brug (zie afbeelding 84, 44) is vrijwel gelijk aan de hoogte van de Delftse Poort (zie 
afbeelding 53, 28). Het belangrijkste voordeel van een grote oppervlakte verspreid over een beperkt 
aantal verdiepingen zou zijn dat men zo veel mogelijk visueel met elkaar in verbinding staat (mits deze 
niet anders beperkt wordt) en de fysieke barrière om elkaar te treffen zo klein mogelijk is. Een ander 
illustratief voorbeeld van een kantoorgebouw dat berust op deze redenering is de Outlook (huisvesting 
Microsoft), waarbij het mogelijk is om verdiepingsvloeren van tot wel 7.932 m2 te creëren (zie 
afbeelding 94).  
 
Gezien de standaarddeviatie van 1.0 is men het redelijk eens over het belang van de grootte van 
verdiepingsvloeren ten opzichte van het aantal verdiepingen. Slechts één geïnterviewde vond deze 
matig belangrijk. Naar zijn inzien is het namelijk niet altijd per se zinvol om grote verdiepingsvloeren te 
hebben, omdat men vaak samenwerkt met een beperkt aantal collega’s, veelal van dezelfde afdeling. 
Volgens hem bestaan dergelijke afdelingen doorgaans uit maximaal 25 werknemers en die zouden 
dus verdeeld kunnen worden over meerdere kleine verdiepingsvloeren.  
 
Op een enkele uitzondering na, ziet het er dus naar uit dat men enkele grote verdiepingsvloeren 
prefereert boven meerdere kleine verdiepingsvloeren in de veronderstelling dat men daarmee de kans 
op (toevallige) ontmoetingen en de mate van (informeel) overleg vergroot.  
 
 
 



	  

	  

51 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

Gebouw: indeling  
 
Visuele verbindingen 
Gezien het gemiddelde belang van 4.8 en de standaarddeviatie van 0.5 (zie tabel 5) zijn vrijwel alle 
geïnterviewden het erover eens dat visuele verbindingen van belang zijn. Zij willen in de regel zo veel 
mogelijk interne zichtlijnen, zodat men elkaar snel en gemakkelijk kan vinden, ontmoeten en bijpraten. 
Gesloten binnenwanden laat men daarom veelal achterwege. Daar waar men behoefte heeft aan 
gesloten ruimten worden vaak transparante binnenwanden of ruimtescheidende meubelen geplaatst 
(zie afbeelding 96 t/m 101). Zo kan men een mix van diverse typen overleg- en werkplekken creëren 
zonder daarmee de visuele transparantie te belemmeren. Dit betekent niet dat alles volledig open en 
transparant moet zijn. Enkele verticale glasstroken in een normaliter gesloten trappenhuis kunnen er 
bijvoorbeeld al voor zorgen dat men tijdens het traplopen op de passerende kantoorvloeren kan kijken 
(zie afbeelding 102). Andere toepassingen om verdiepingen als het ware visueel met elkaar te 
koppelen zijn vides die vaak gecombineerd worden met open trappen (zie afbeelding 103 t/m 106). 
Open trappen zouden ervoor zorgen dat men eerder iemand opzoekt die op een andere verdieping zit. 
Bovendien zouden deze ervoor zorgen dat men in beweging komt. Sommige geïnterviewden vertelden 
dat zij de liften bewust hebben verstopt om mensen min of meer te dwingen de trap te gebruiken, 
aangezien dit de ontmoetingskans en de mate van (informeel) overleg zou vergroten.  
 
Alhoewel vrijwel alle geïnterviewden visuele verbindingen belangrijk vinden, hebben enkelen dezelfde 
kanttekening gemaakt. Zij benadrukten dat men zich dient te realiseren dat toepassingen als atria, 
vides en open trappen een verlies van verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) als gevolg heeft. 
Beleggers zullen dit op enigerlei wijze gecompenseerd willen hebben. In de praktijk zal dit 
waarschijnlijk (geheel of gedeeltelijk) verdisconteerd worden in de huurprijs en dan is de vraag of 
kantoorgebruikers bereid zijn om deze meerprijs te betalen. Vanuit de beleggers geredeneerd geldt 
dat er ruimte moet zijn voor huuropslag om ervoor te zorgen dat dergelijke investeringen rendabel zijn. 
 
Desondanks lijkt het erop dat kantoorgebruikers steeds meer waarde hechten aan de aanwezigheid 
van visuele verbindingen, zoals atria, vides en open trappen. De vraag die volgens sommige rest is of 
dergelijke toepassingen hun investering waard zijn.  
 
Indelingsvrijheid 
Het belang van de indelingsvrijheid is gemiddeld 3.8 met een standaarddeviatie van 0,9 (zie tabel 5). 
Veel geïnterviewden vinden dus dat de indelingsvrijheid aan belang toeneemt doordat men steeds 
meer een mix wil van diverse typen werk- en overlegplekken die passen bij diverse typen activiteiten. 
Aangenomen werd dat het belang van fijnmazigere stramienmaten toeneemt, maar uit de casestudies 
komt naar voren dat de meeste kantoren nog steeds een moduulmaat hebben van 3.60 bij 5.40 meter. 
In dat opzicht lijkt er dus weinig te zijn veranderd. Meer verandering lijkt plaats te vinden op het gebied 
van klimaatinstallaties. Normaliter is het moeilijk (en kostbaar) om klimaatinstallaties op te splitsen, 
maar men lijkt er steeds vaker naar te streven om deze makkelijk (in tweeën) op te kunnen delen, 
waardoor men ruimten kan creëren van 3.60 bij 2.70 meter. Dit is een netto oppervlakte van circa 8 m2 
en volgens de meeste geïnterviewden is die bij uitstek geschikt voor een concentratie- of belruimte. 
Om een indruk te krijgen van de diversiteit aan typen werk- en overlegplekken kan afbeelding 95 
geraadpleegd worden.  
 
Tegelijkertijd vindt de helft van de geïnterviewden de indelingsvrijheid gemiddeld belangrijk, omdat zij 
niet weten of deze meer of minder belangrijk wordt als gevolg van een nieuwe manier van werken. 
Volgens hen streefde men altijd al naar maximale indelingsvrijheid. Wat volgens hen wel anders is 
vergeleken met de gangbare kantoorsituatie is de vraag naar data- en communicatie aansluitpunten. 
Men zou hier in principe overal over moeten beschikken, bijvoorbeeld ook in het bedrijfsrestaurant of 
in de (eventuele) espressobar.   
 
De indelingsvrijheid lijkt dus voor menig kantoorgebruiker van belang, alhoewel men zich kan afvragen 
of dit specifiek is voor een nieuwe manier van werken. 
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Synthese 
Op basis van de resultaten, waaruit het relatieve belang blijkt van de gewenste en anders dan 
gebruikelijke invulling van de aandachtsgebieden (met locatie- en gebouweigenschappen), kan 
voortbouwend op het eerste raamwerk een verder aangekleed tweede raamwerk worden opgesteld 
(zie tabel 7). Hierin staat in hoeverre de locatie- en gebouweigenschappen volgens de geïnterviewden 
van belang zijn indien men streeft naar een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken en 
wat daarvoor de (hoofd)reden is. Ook staat hierin welke belangrijke kanttekeningen zijn gemaakt.  
 
Tabel 7: Tweede raamwerk van de gewenste invulling van de aandachtsgebieden 

Aandachtsgebieden Gewenste invulling (locatie- en gebouweigenschappen) 
Locatie  

Bereikbaarheid (4.0) Multimodale knooppunten 
 Reden: men ziet het kantoor steeds vaker als een soort hub. 
 Kanttekening: hier kan soms een tekort aan parkeerplekken zijn. 

Voorzieningenniveau (3.9) Multifunctionele omgeving 
 Reden: stelt werknemers in staat om werk- en privéactiviteiten te combineren.  
 Kanttekening: onzekerheid over opbrengsten voor werkgever en exploitanten. 
  

Gebouw: schil  
Geveltransparantie (4.1) Visueel contact met buiten  
 Reden: kan de creativiteit van kenniswerkers bevorderen.  
 Kanttekening: kan op gespannen voet staan met het energieverbruik. 

Bovendien is het vaak relatief duur om bestaande gevels aan te passen. 
Entree (4.3) Centraal ontmoetingsgebied 
 Reden: men ziet dit als plek bij uitstek om diverse collega’s te ontmoeten. 
 Kanttekening: ontmoetingen zouden ook ergens anders kunnen plaatsvinden. 

Bovendien kan het, zeker in geval van renovatie, soms technisch of financieel 
onhaalbaar zijn om bijvoorbeeld een atrium op te nemen in het entreegebied. 

  
Gebouw: structuur  

Gebouwdiepte (4.0) Zonering diverse typen werk - en overlegplekken 
 Reden: bij diepere gebouwen (dieper dan 14.4 meter) kan men in grotere 

mate een zonering van diverse typen overleg- en werkplekken aanbrengen. 
 Kanttekening: een dergelijke zonering zou men ook op een dusdanige manier 

kunnen aanbrengen dat de gebouwdiepte daarvoor minder bepalend is.  
Dit kan bijvoorbeeld door de zones in de lengte te laten lopen.  

Verdiepingsvloergrootte (4.3) Grotere verdiepingsvloeren dan standaard ( > 1.000 vierkante meter) 
 Reden: de (toevallige) ontmoetingskans en de mate van (informeel) overleg 

zou bij enkele grote verdiepingsvloeren groter zijn dan bij meerdere kleine.  
 Kanttekening: het is niet per se zinvol om grote verdiepingsvloeren te hebben. 

Als men enkel geacht wordt binnen hun afdeling met elkaar samen te werken, 
dan zou men die kunnen verdelen over meerdere kleine verdiepingsvloeren. 

  
Gebouw: indeling  

Visuele verbindingen (4.8) Voorzien van atria, vides en open trappen 
 Reden: men wil in de regel zo veel mogelijk zichtlijnen en visueel contact, 

zodat men elkaar snel en gemakkelijk kan vinden, ontmoeten en bijpraten.  
 Kanttekening: dergelijke atria, vides en open trappen leiden tot een kleiner 

verhuurbaar vloeroppervlak en dit zal zich vertalen in een hogere huurprijs. 
Indelingsvrijheid (3.8) Mix diverse typen werk- en overlegplekken 
 Reden: om deze mix te realiseren zijn fijnmazigere stramienmaten gewenst.   
 Kanttekening: de vraag is of de indelingsvrijheid specifiek van belang is voor 

een nieuwe manier van werken, of dat deze altijd al belangrijk is geweest. 
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Vergeleken met het eerste raamwerk zijn de verwachtingen grotendeels bevestigd, maar er zijn enkele 
modificaties en aanvullingen die in het tweede raamwerk met name terugkomen in de kanttekeningen. 
Terwijl de meeste geïnterviewden het belang van de aandachtsgebieden erkenden en daarvoor 
telkens weer dezelfde redenen opgaven, wilden sommigen hierin enige nuance aanbrengen. 
Dergelijke nuances waren met name financieel of organisatorisch van aard. Voorbeelden daarvan zijn: 
de onzekerheid over opbrengsten voor werkgever en betrokken exploitanten van extra voorzieningen 
rond of in het kantoor, de keerzijde van een transparante gevel met betrekking tot het energieverbruik 
(en de energielasten) en het verlies van verhuurbaar vloeroppervlak (en dus een hogere huurprijs) in 
geval men (extra) visuele verbindingen als atria, vides en open trappen aanbrengt. Zij impliceren niet 
dat men niet zou moeten streven naar bijvoorbeeld aanvullende voorzieningen in of rond het kantoor, 
een transparantere gevel en (extra) visuele verbindingen als atria, vides en open trappen, maar wat zij 
willen aangeven is dat in de praktijk soms meerdere factoren een rol spelen bij dergelijke afwegingen. 
Een geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken is voor kantoororganisaties niet het enige 
waar zij zich mee bezighouden. Ook thema’s als kostenbesparingen en reductie van CO2-uitstoot 
staan vaak hoog op de agenda, waardoor men soms op grond van andere prioriteiten keuzes maakt.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
De veronderstelling dat sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt en 
dat de ontwikkeling van kantoorvastgoed is achtergebleven ten opzichte van de ontwikkelingen in de 
manier van werken lijkt aannemelijk. Alhoewel het deel van de kantorenvoorraad dat geschikt is voor 
een nieuwe manier van werken groeit, met name door de toevoeging van nieuwe kantoren, lijkt dit 
voor het overgrote deel van de kantorenvoorraad in Nederland vooralsnog niet of minder te gelden. 
Om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit probleem is in dit onderzoek geprobeerd om de 
volgende centrale onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe kan beoordeeld worden of, en in hoeverre, 
bestaand kantoorvastgoed geschikt is voor een nieuwe manier van werken?  
 
Het antwoord op deze onderzoeksvraag bestaat, zoals aan het begin van dit onderzoek is vastgesteld, 
uit drie delen. Voor elk deel zijn twee deelvragen opgesteld. Deze zullen in de volgende paragrafen 
kort worden beantwoord om aansluitend antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag.  
 
Deel 1 Vraagzijde: veranderende werkprocessen 
Uit literatuurstudie is gebleken dat de overgang naar een postindustriële maatschappij gepaard gaat 
met een verandering in de aard van werkprocessen. Routinematige en administratieve processen 
worden vooral als gevolg van ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie steeds 
vaker geautomatiseerd of verplaatst naar minder ontwikkelde landen. Werkprocessen die overblijven 
in de ontwikkelde landen (en plaatsvinden in kantoren) worden steeds kennisintensiever en creatiever. 
Naast de veranderende aard van werkprocessen, verandert de manier van werken. Dit wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door technologische, organisatorische en demografische ontwikkelingen.  
 
Technologische ontwikkelingen 
Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie leiden ertoe dat grenzen van tijd en 
plaats vervagen. Het is niet meer noodzakelijk om dagelijks naar het centrale kantoor te reizen en 
daar van negen tot vijf te werken. Er zijn immers allerhande (kleine) mobiele ICT-apparaten, waardoor 
men de benodigde informatie steeds vaker digitaal kan raadplegen en steeds makkelijker virtueel met 
elkaar kan communiceren. Kortom, uit technisch oogpunt is men steeds minder afhankelijk van een 
bepaalde plaats en vaste tijden voor het verrichten van werk. Men kan bij wijze van spreken op elk 
gewenst moment van de dag, op een willekeurige plaats binnen of buiten het kantoor werken.  
 
Organisatorische ontwikkelingen 
Versterkt door deze technologische ontwikkelingen vindt al enige tijd een verschuiving plaats in 
management- en organisatieopvattingen. Hierbij geldt als algemene tendens dat kenniswerkers steeds 
meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe zij hun werk inrichten. Managers zouden hen steeds meer 
sturen op een gewenste uitkomst (output) en minder controleren op basis van aanwezigheid (input). 
Daarnaast zouden organisatiestructuren in veel gevallen minder hiërarchisch en vastomlijnd worden, 
en een meer tijdelijke netwerkstructuur aannemen, passend bij de hedendaagse dynamische context.    
 
Demografische ontwikkelingen 
Een laatste ontwikkeling die leidt tot veranderende werkprocessen is de demografische transitie. 
Verhoudingsgewijs groeit in Nederland het aantal ouderen en daalt het aantal jongeren en tegelijkertijd 
groeit het relatieve aandeel potentiële kenniswerkers. Als gevolg hiervan zouden in ieder geval drie 
verschillende generaties kenniswerkers naast elkaar kunnen werken die mogelijk elk andere 
werkvoorkeuren en -stijlen hebben. Als een werkgever zo veel mogelijk kenniswerkers wil aantrekken 
en behouden, zou men op deze groeiende heterogeniteit van het personeelsbestand moeten inspelen. 
In lijn hiermee zou werken in principe op verschillende manieren moeten kunnen plaatsvinden, zodat 
eenieder in zekere mate op zijn eigen manier kan werken. Ondanks de verschillen tussen generaties, 
zou voor alle generaties gelden dat werken en leven steeds meer in elkaar overvloeien.  
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Deel 2 Aanbodzijde: typische gebouweigenschappen 
De kijk op het ontwerp en de indeling van kantoorgebouwen is in de afgelopen eeuw verschillende 
keren veranderd - en in lijn daarmee is geëxperimenteerd met verschillende typen kantoorgebouwen. 
Tegelijkertijd zijn kantoorgebouwen, zeker de afgelopen decennia, meer en meer gestandaardiseerd. 
Als men kijkt naar bestaande en vooral leegstaande kantoren in Nederland dan staan deze veelal op 
monofunctionele locaties met een nadruk op autobereikbaarheid en een toereikende parkeernorm. 
Bestaande kantoren hebben verder vaak de volgende eigenschappen: relatief beperkte gebouwdiepte, 
relatief kleine verdiepingsvloeren (< 1.000 m2), beperkte geveltransparantie, bescheiden entreegebied 
dat vaak enkel bestaat uit een (kleine) ontvangstruimte met receptie en beperkte visuele verbindingen. 
Aspecten als positionering van klimaatinstallaties, verlichting, plafonds en binnenwanden zijn hierbij 
vaak ingesteld op het principe van het cellenkantoor met een moduulmaat van 5,4 bij 3,6 meter.  
Bovenstaande beschrijving is niet representatief voor de gehele kantorenvoorraad, maar met name 
voor het deel waarvan de meeste kantoorruimte leegstaat of waarbij de kans daarop relatief groot is.  
 
Deel 3 (Mis)match: het bestaande aanbod en de veranderende vraag 
De locatie- en gebouweigenschappen van bestaande (leegstaande) kantoren hebben in veel gevallen 
een andere hoedanigheid dan gewenst is indien men streeft naar een geschikt kantoor voor een 
nieuwe manier van werken. Zoals blijkt uit de resultaten, zijn de volgende hierbij van (relatief) belang: 
een multimodaal knooppunt, een multifunctionele omgeving, een transparante gevel, een entree die 
functioneert als centraal ontmoetingsgebied, een grotere gebouwdiepte dan standaard (>14.4 meter), 
grotere verdiepingsvloeren dan standaard (> 1.000m2), de aanwezigheid van visuele verbindingen en 
een maximale indelingsvrijheid. Kantoorgebouwen die hieraan voldoen zijn (nu nog) relatief schaars. 
Wetende dat circa de helft van de kantorenvoorraad in de periode tussen 1970 en 2000 is gebouwd 
en ervan uitgaande dat die kantoren precies de locatie- en gebouweigenschappen hebben van een 
typisch gestandaardiseerd kantoor uit die bouwperiode, zou men voorzichtig kunnen concluderen dat 
de helft van de kantoren in Nederland niet of minder geschikt is voor een nieuwe manier van werken. 
Het hierboven geschetste beeld is iets vertekend doordat in dit onderzoek enerzijds de nadruk is 
gelegd op eigenschappen van leegstaande kantoren en anderzijds op eigenschappen van kantoren 
die geschikt zijn voor een nieuwe manier van werken, terwijl er in werkelijkheid uiteraard ook kantoren 
zijn met eigenschappen die tussen de twee besproken uitersten in liggen. Desalniettemin kan uit de 
vergelijking van de twee uitersten worden vastgesteld dat een zeker deel van het bestaande 
kantorenaanbod niet past bij een nieuwe, opkomende manier van werken (mede omdat veel van de 
bestaande kantoren die niet leegstaan, dezelfde eigenschappen hebben als degene die leegstaan). 
Vooral voor incourant kantoorvastgoed kan dit, gezien de relatief hoge kans op structurele leegstand, 
nadelige (financiële) consequenties hebben. Als renovatie of transformatie onhaalbaar blijkt te zijn, 
kan dit in het uiterste geval zelfs inhouden dat er weinig anders op zit dan het (gedeeltelijke) slopen 
van het incourante kantorenaanbod in Nederland.  
 
Om te beoordelen of, en in hoeverre, (bestaand) kantoorvastgoed geschikt is voor een nieuwe manier 
van werken kan een opgesteld raamwerk van aandachtsgebieden worden gebruikt bestaande uit: 
bereikbaarheid, voorzieningenniveau, geveltransparantie, entree, gebouwdiepte, verdiepingsvloer-
grootte, visuele verbindingen en indelingsvrijheid. Aan de hand van dit raamwerk kan men bekijken 
hoe in de huidige situatie invulling is gegeven aan de aandachtsgebieden en die vergelijken met de 
gewenste invulling. Daar waar de huidige invulling van een aandachtsgebied niet overeenkomt met de 
gewenste invulling zou men kunnen onderzoeken of aanpassingen mogelijk zijn. De volgorde van de 
onderverdeling van de aandachtsgebieden in gebouwlagen (locatie, schil, structuur, indeling) is daarbij 
indicatief voor de grootte van de benodigde ingreep en voor de hoogte van de benodigde investering.  
 
Uit aanvullende casestudies is gebleken dat de perceptie dat bestaand kantoorvastgoed vaak niet 
tegemoet zou kunnen komen aan een nieuwe, opkomende manier van werken niet helemaal klopt. 
Enerzijds blijkt uit de cases dat men bij nieuwbouw gemakkelijker kan voldoen aan de gewenste 
invulling van de aandachtsgebieden, maar anderzijds zijn er wel degelijk enkele cases waarbij een 
bestaand kantoorgebouw na renovatie voldoet aan de gewenste invulling van de aandachtsgebieden. 
De reden dat men vaak toch voor nieuwbouw kiest lijkt dus niet zozeer te komen doordat een 
gerenoveerd kantoor niet aan de nieuwe eisen kan voldoen, als wel dat renovatie financieel 
onaantrekkelijker is dan nieuwbouw. Dit is nog wel een punt van discussie, aangezien men ook zou 
kunnen zeggen dat de bouw- en vastgoedmarkt niet gewend is aan renovatie, aangezien de afgelopen 
decennia nagenoeg enkel nieuw is bijgebouwd.  
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Aanbevelingen voor de praktijk 
Gebaseerd op de resultaten, kunnen enkele aanbevelingen worden gegeven die een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan de totstandkoming van een ‘betere’ match tussen bestaand kantoorvastgoed en 
een nieuwe manier van werken. De belangrijkste daarvan zijn: 
 
1. Partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen en indelen van kantoorvastgoed zouden conventies 

vaker moeten betwijfelen. Kantoorvastgoed is in de loop der tijd in grote mate gestandaardiseerd, 
terwijl de manier van werken en dus hoe men gebruikmaakt van kantoorvastgoed is veranderd. 
Zelfs anno 2012 worden er nog verschillende typisch gestandaardiseerde kantoren bijgebouwd, 
zonder dat men zich lijkt af te vragen of deze geschikt zijn voor een nieuwe manier van werken. 
 

2. Kantoorgebruikers, -beleggers, -ontwikkelaars of andere partijen die zich bezighouden met het 
ontwerpen en indelen van kantoorvastgoed kunnen het raamwerk gebruiken om te beoordelen of, 
en in hoeverre, een (bestaand) kantoorgebouw geschikt is voor een nieuwe manier van werken. 
Door de huidige invulling van de aandachtsgebieden te vergelijken met de gewenste invulling, kan 
men inzichtelijk maken waaraan het (bestaande) kantoor voldoet en waaraan het (nog) ontbreekt. 
Stel bijvoorbeeld dat het voorzieningenniveau van de locatie niet voldoet, dan zou een 
kantoorgebruiker op basis daarvan kunnen beslissen om te gaan verhuizen. Aan de andere kant 
zijn er ook scenario’s denkbaar, waarbij men met relatief kleine (en goedkope) ingrepen ervoor 
kan zorgen dat het kantoor zal gaan voldoen. Stel bijvoorbeeld dat het met name ontbreekt aan 
visuele verbindingen, dan zou men kunnen beslissen om (afhankelijk van hoe ver men wil gaan) 
op enkele plekken zichtlijnen te creëren, bijvoorbeeld door gesloten binnenwanden te verwijderen 
en indien nodig te vervangen door glazen binnenwanden; enkele openingen te maken in de 
normaliter gesloten gebouwkernen; en open trappen tussen de verdiepingsvloeren te plaatsen.   
Dergelijke renovatie-ingrepen zou men vaker moeten overwegen. Nieuwbouw zou men feitelijk 
pas als optie moeten zien, als renovatie van een bestaand kantoor, absoluut geen uitkomst biedt. 
Daarvoor moet men vaak creatieve oplossingen bedenken. Zelfs als het aanvankelijk onmogelijk 
lijkt om een bepaald gebouweigenschap aan te passen, zijn er vaak wel degelijk mogelijkheden. 
Zo lijkt het creëren van grotere verdiepingsmogelijkheden bij een bestaand kantoorgebouw een 
onmogelijke opgave, maar in sommige gevallen kan men bijvoorbeeld de verdiepingsvloeren van 
meerdere (losstaande) kantoorgebouwen aan elkaar koppelen. Op vergelijkbare wijze zou men de 
ruimte(n) tussen verschillende (losstaande) kantoorgebouwen (met glas) kunnen overkappen om 
op die manier een atrium te creëren. Dit soort oplossingen zijn natuurlijk contextafhankelijk en 
zeker niet altijd mogelijk, maar geven wel aan dat er soms veel meer mogelijk is dan dat men 
wellicht in eerste instantie voor mogelijk zou houden. 

 
3. Verschillende partijen, met name beleggers- en gebruikers, zouden meer moeten samenwerken. 

Vaak is men niet goed op de hoogte van elkaars belangen. Zo vinden kantoorgebruikers vaak dat 
beleggers te weinig rekening houden met hun eisen en wensen ten aanzien van de huisvesting, 
terwijl kantoorbeleggers vaak vinden dat gebruikers eisen en wensen stellen aan de huisvesting 
die nadelig kunnen zijn voor hun risicoprofiel of rendement. Een voorbeeld van dit spanningsveld 
is de toepassing van visuele verbindingen zoals atria, vides en open trappen. Vanuit het oogpunt 
van de belegger betekent dit een verlies van verhuurbaar vloeroppervlak en vanuit het oogpunt 
van de gebruiker betekent het een vergroting van de kans op ontmoetingen en mate van overleg. 
Als men elkaars belangen kent, kan men een oplossing zoeken die voor beide partijen gunstig is. 
De oplossing moet dus vanuit beide partijen komen. In dit voorbeeld zou de kantoorgebruiker 
bereidwilligheid kunnen tonen om een meerprijs te betalen voor dergelijke visuele verbindingen, 
terwijl de kantoorbelegger genoegen zou kunnen nemen met een (iets) lager rendement en de 
investering meer zou kunnen zien als een manier om het potentiële leegstandsrisico te mitigeren. 
Een andere reden dat verschillende partijen meer met elkaar zouden moeten samenwerken is dat, 
sommige problemen, met name op locatieniveau, niet door een individuele partij zijn op te lossen.  

 
De aanbevelingen helpen hopelijk om de impasse van de (toenemende) mismatch tussen vraag en 
aanbod op de kantorenmarkt te doorbreken en de trend van toenemende leegstand te verminderen. 
Het zou een illusie zijn om te denken dat het leegstandsprobleem hiermee opgelost kan worden, maar 
het geschikt maken van (bestaand) kantoorvastgoed voor een nieuwe manier van werken zou als 
onderdeel van een breder pakket met maatregelen wel degelijk een bijdrage kunnen leveren aan het 
oplossen van dit steeds groter wordende maatschappelijk probleem.  
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Met dit onderzoek is gepoogd om de discussie over de geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed 
voor een nieuwe, opkomende manier van werken te verduidelijken door het formuleren van enkele 
heldere  aandachtsgebieden. Het is niet geheel gelukt om de invulling van deze aandachtsgebieden 
eenduidig te specificeren, waardoor men de opgestelde lijst van aandachtsgebieden niet zomaar als 
checklist kan gebruiken. Bovendien blijft het de vraag hoe de manier van werken zich in de toekomst 
zal evalueren en wat voor type kantoorgebouw daarbij aansluit. Men zal alsmaar moeten blijven 
zoeken naar de optimale match tussen de gebouwde omgeving en de (veranderende) werkprocessen. 
Kortom, dit onderzoek vormt als het ware de fundering waarop anderen die bezig zijn met dit thema 
zouden kunnen voortbouwen. Men zou nader kunnen onderzoeken of de lijst met aandachtsgebieden 
(bereikbaarheid, voorzieningenniveau, geveltransparantie, entree, gebouwdiepte, verdiepingsvloer-
grootte, visuele verbindingen en indelingsvrijheid) werkelijk van belang zijn als men streeft naar een 
geschikt kantoor voor een nieuwe manier van werken en of de lijst met aandachtsgebieden volledig is.  
 
Men zou zich daarvoor in het vervolg kunnen richten op: 
 
- het bekijken van meer cases  
- het kwantitatief onderbouwen van het belang van de aandachtsgebieden  
- het uitbreiden van het raamwerk, door bijvoorbeeld ook installatietechnische eisen en andere 

(financiële, juridische en organisatorische) randvoorwaarden op te nemen in het raamwerk 
- het bekijken van andere landen (gezien het type kantoorgebouw per land kan verschillen zou men 

kunnen verwachten dat zich daar, gelet op de aandachtsgebieden, een ander beeld voordoet) 
- het raamwerk vertalen naar een praktisch instrument dat belanghebbende concreet antwoord kan 

geven op de vraag of, en in hoeverre, hun kantoor geschikt is voor een nieuwe manier van werken 
 
Nieuwe kennis en inzichten over de geschiktheid van bestaand kantoorvastgoed voor een nieuwe 
manier van werken zouden ertoe kunnen leiden dat het bestaande aanbod hieraan wordt aangepast. 
Dit zou idealiter een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de structurele kantorenleegstand, 
hoewel daarvoor aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.   
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Bijlagen 
 
A Overzicht gesprekspersonen 
 
A1 (interne) gesprekken bij Brink Groep 
 
Functie gesprekspersoon Afdeling 
Senior kostenadviseur KKA 
Kostenadviseur KKA 
Adviseur VGO 
Projectleider VGO 
Businessunitmanager  VGO 
 
A2 (externe) gesprekken met bedrijven voor de casestudies 
 
Bedrijf Functie gesprekspersoon Datum 
Achmea Technisch Facilitair Manager 

Achmea Corporate Huisvesting 
04/08/’11 

USG People Manager Huisvesting 08/08/‘11 
Post NL Manager Maintenance & New Buildings 11/08/‘11 
Schiphol Real Estate Manager Leasing Kantoren 17/08/‘11 
Eneco Programmamanager Het Nieuwe Werken 22/08/‘11 
Aegon Projectleider Aegon Werkt 24/08/‘11 
Heineken Teamleider Facilitair Projectenbureau 14/09/‘11 
Unilever Voormalig projectmanager bouw deBrug 21/09/‘11 
NS Poort Portfoliomanager kantoren 21/09/‘11 
ING Programmamanager Het Nieuwe Werken  

Huisarchitect van ING 
Beiden zijn lid van het Portfolio Management Team 

15/09/‘11 
24/10/‘11 

 



	  

	  

65 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

B Kenniswerkprocessen en -activiteiten 
 
B1 Literatuuroverzicht: kenniswerkprocessen 
 
Auteur Kenniswerkprocessen 
Nonaka en Takeuchi (1995) Socialization, externalization, combination, internalization 
Weggeman (1997) Vaststellen, ontwikkelen, delen, toepassen, evalueren 
Davenport & Prusak (1998) Genereren, vastleggen, verspreiden, gebruiken 
Holsapple & Singh (2001) Acquisition, selection, generation, internalization, externalization 
Van der Spek & Spijkervet (2005) Ontwikkelen, borgen, distribueren, combineren 
 
B2 DEGW: kenniswerkactiviteiten 
 
Activity types Activities Subactivities 
 Individual thinking  
Individual/collaborative Heads down concentrated work  
 Routine processing  
Concentrated/non-concentrated Collaborative thinking  
 Other meeting/collaboration Formal arranged meetings 
 Ad-hoc informal interaction Informal arranged meetings 
  Presentation 
  Long-term collaborative working 
  Mentoring, counselling 
  Workshops 
(DEGW; Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004) 
 
B3 CfPB: kenniswerkactiviteiten 
 
Activiteit Omschrijving 
Algemeen bureauwerk  Routinematig bureauwerk  
Ongestoord bureauwerk  Bureauwerk waarbij men niet gestoord dient te worden  
Interactief bureauwerk  Bureauwerk waarbij men interactie heeft of samenwerkt met een collega  
Gepland overleg  Afgesproken overleg met (een) collega(‘s)  
Ongepland overleg  Ad hoc overleg met (een) collega(‘s)  
Telefoneren  Telefoongesprekken  
Archiveren  Verwerken van documenten  
Lezen Lezen langer dan een half uur aaneengesloten  
Overig Alle activiteiten die niet passen onder één van de bovenstaande activiteiten 
(CfPB; Bijer, 2011) 
 
  



	  

	  

66 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

C Locatie- en gebouweigenschappen 
 
C1 Real Estate Norm 
 
Locatiekenmerken Toelichting 
Imago  
Locatietypering  Omgeving waar gebouw gesitueerd is of moet zijn 
Aantrekkingskracht Profiel van de in de nabijheid gevestigde bedrijven 
Omgevingskwaliteit Niveau van stedenbouwkundige invulling 
Sociaal milieu Sociale veiligheid van de omgeving  
Functionaliteit  
Voorzieningen Aanwezigheid van voorzieningen 
Publiciteit Zichtbaarheid vanaf de verkeersroute 
Flexibiliteit  
Data-telecommunicatie Infrastructuur ten behoeve van gebouwgebruikers 
Uitbreidingsmogelijkheden Percentage t.o.v. huidig oppervlak 
Logistiek  
Nabijheid van snelweg Afstand tot dichtstbijzijnde snelwegafrit 
Filegevoeligheid Belemmering van afrit van de snelweg 
Bereikbaarheid ov Afstand tot intercity station 
Bereikbaarheid vliegtuig Afstand tot intercontinentale luchthaven 
Parkeervoorzieningen Toereikendheid parkeernorm, openbaar parkeren voor bezoekers, 

parkeren op eigen terrein 
Rijwielstalling Wijze van stallen 
 
Gebouwkenmerken  
Imago  
Verschijningsvorm  Type gevel 
Identiteit Mate van herkenbaarheid 
Algemene ruimtes Kwaliteitsniveau van de afwerking 
Hoofdentree van het gebouw Factoren die van invloed zijn: zichtbaarheid, herkenbaarheid, groter 

dan 50 m2, meer dan twee soorten voorzieningen, receptie 
Functionaliteit en flexibiliteit  
Verticale zone-indeling Indelingsflexibiliteit van de ruimten 
Ruimte met afwijkend hoge vloerbelasting Potentiële ruimte voor bijzondere voorzieningen 
Te openen ramen Mogelijkheid voor natuurlijke ventilatie 
Verdiepingsvloer Grootte van een standaard verdiepingsvloer 
Aanwezigheid groeimogelijkheden Extra ruimte in het betreffende gebouw of omgeving 
Indelingsbelemmeringen Belemmeringen indeelbaarheid (zoals kolommen en liftschachten) 
Logistiek  
Toegankelijkheid/geschiktheid Gebruiksmogelijkheden voor minder valide 
Aanvoer/goederen Voorzieningen voor transport van goederen 
Vuilafvoer Ruimte en wijze van afvoer 
Comfort  
Thermisch comfort in de zomer Aantal gewogen temperatuursoverschrijdingsuren 
Thermisch comfort in de winter Aantal gewogen temperatuuronderschrijdingsuren 
Toelatbare interne warmtelast Vermogen in Watt per m2 nvo 
Reductie van zoninstraling Soort voorziening voor zonwering 
Luchtkwaliteit Zuiverheid van de lucht 
Bedieningsmogelijkheden van 
klimaatinstallaties 

De wijze van regelbaarheid  
(collectief of individueel) 

Bedieningsmogelijkheden van 
verlichtingsinstallaties 

De wijze van regelbaarheid  
(collectief of individueel) 

Faciliteiten  
Restauratieve voorzieningen Aanwezige voorzieningen 
Milieu  
Energie Gewenst “energieprestatie” coëfficiënt  
 
(Real Estate Norm, 2003)  
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D Gespreksverslagen 
 
D1 Achmea 
 
Functie van de gesprekspersoon Technisch Facilitair Manager 

(Achmea Corporate Huisvesting) 
Gesprekslocatie Centraal Beheer Achmea, Apeldoorn Zuid 
Gespreksdatum 04/08/‘11 
 

     
Campus (bosgebouw rechts) 
Bron: youtube.com	  

Diverse typen werk- en overlegplekken (Achmea) 
Bron: ex-interieurs.nl 

Trappenhuis en vide (Achmea) 
Bron: eigen foto’s 

Plattegrond eerste verdieping van het Bosgebouw (beschikbaar gesteld via de gesprekspersoon) 
 
Context 
-‐ Achmea is bezig met de ontwikkeling van een campus, te Apeldoorn Zuid, midden op de Veluwe. 

Dit gaat gepaard met de invoering van hun nieuwe werkconcept: Vertrouwd Samen Werken. 
Onderdeel hiervan is de bouw van een nieuw kantoor (het Bosgebouw). Voor de langere termijn 
zijn er plannen voor meer nieuwbouw en renovatie van het Atriumgebouw (huidig hoofdkantoor). 
De grond van de campus is eigen bezit en zal in eerste instantie 4.800 werknemers huisvesten. 

-‐ Het idee van de campus is geboren vanuit de wens om te centraliseren. Er is een locatiebeleid 
opgesteld binnen Achmea Nederland. Zij hebben in lijn hiermee het Hertzberger pand aan de 
Prins Willem Alexander Laan verkocht. Dit bijzondere pand stamt uit de jaren ’70 en zou vooral 
technisch sterk verouderd zijn. Verder zou dit pand niet voldoen aan de milieueisen van deze tijd. 
Doordat renovatie ingrijpend en dus economisch onrendabel zou zijn, is gekozen voor nieuwbouw. 

-‐ Achmea bouwt de campus in eigen opdracht met als strategie dat zij zelf de regie kunnen voeren 
over hun kantoorportefeuille en flexibiliteit kunnen inbouwen. Als blijkt dat om wat voor reden dan 
ook een gedeelte van de kantoorruimte niet meer nodig is, dan zouden zij deze kunnen afstoten.  

-‐ De gesprekspersoon is betrokken bij de bouw van de Achmea campus en de invoering van VSW. 
Eerder is de gesprekspersoon betrokken geweest bij de bouw van het Interpolis kantoor in Tilburg.  

-‐ Thans heeft iedereen nog een persoonsgebonden werkplek, maar dat zal gaan veranderen.  
-‐ Thuis- en onderweg werken is al (gedeeltelijk) mogelijk. Mede daardoor is niet iedereen 5 dagen 

per week op het kantoor. Achmea kent een 36-urige werkweek en dus werken velen 4 keer 9 uur. 
Op dinsdag en donderdag is het kantoor meestal druk bezet, terwijl het op vrijdag is uitgestorven.   

-‐ Het kantoorgebouw wordt door het nieuwe werkconcept vooral compacter en minder gesloten.  
-‐ De gedachte van VSW is: “Je werkplek is waar je bent en je werk bepaalt je werkplektype.” 
-‐ De kantoorhuisvesting moet volgens de gesprekspersoon flexibeler worden, omdat anders het 

facilitaire team blijft verhuizen: “ en je wil geen werkplekken verhuizen, je wil mensen verhuizen.” 
-‐ De doelstelling is om naar een flexfactor te gaan van 0,7 en uiteindelijk wil men zelfs naar 0,5.  
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Locatie  
Bereikbaarheid (3) 
 
 

De campus is per auto goed bereikbaar. Daarnaast rijden er pendelbussen 
naar station Apeldoorn. Volgens de gesprekspersoon zou een meer centrale 
locatie wellicht beter passen bij een nieuwe manier van werken. Dergelijke 
mogelijkheden zijn in het verleden wel eens overwogen, maar op dit moment 
spelen andere krachten een belangrijkere rol. “We zitten hier nu eenmaal en 
we hebben de grond in eigendom. We zijn hier op enig moment gaan bouwen. 
Dat zijn van die natuurlijke momenten, daar doe je niks aan.”  

Voorzieningen-
niveau (2) 
 
 

De gesprekspersoon erkent dat een multifunctionele omgeving past bij een 
nieuwe manier van werken. Hij betwist echter in hoeverre de aanwezigheid 
van aanvullende voorzieningen iets oplevert voor hun primaire bedrijfsvoering. 
Ook vraagt hij zich af in hoeverre het winstgevend zal zijn voor de exploitant. 
Hij denkt dat de tijd er nog niet rijp voor is. Zeker niet voor de Achmea 
Campus, omdat deze niet in de woonroute ligt. “Er is met de bouw van de 
campus niet echt nagedacht over het creëren van een sociale functie, zoals 
kinderopvang, barretjes en een boodschappenservice. De mogelijkheden zijn 
wel eens bekeken, maar die worden nu even aan de kant gelegd. Eigenlijk is 
het wel de ideale oplossing natuurlijk.” In Tilburg ligt het weliswaar anders, 
maar ook daar blijft het bij ideeën, zegt de gesprekspersoon. “Interpolis heeft 
daar toentertijd wel naar gekeken, inclusief een kapper en dergelijke, maar tot 
nu toe ziet men er bewust vanaf. De core business is tenslotte verzekeringen. 
Als men zich met dergelijke zaken moet gaan bemoeien, wat brengt dat op? 
Het is natuurlijk het meest ideale. Zo ver zijn we echter nog lang niet. “ 

 
Schil  
Transparantie (5) 
 
 

In het kader van een inspirerende werkomgeving en de interactie met buiten 
vertelt de gesprekspersoon dat de geveltransparantie voor hun werkconcept 
van belang is geweest. “Als je zegt ik wil een open kantooromgeving hebben 
en je hebt kleine ramen in de gevel, dan wordt het voor je gevoel nooit open.“ 
In het bosgebouw zie je dit ook terugkomen. Voor de grote gevelopeningen 
staan loungestoelen met uitzicht op de Veluwe.  

Entree (5) 
 
 
 

De gesprekspersoon zegt dat de entree van buiten uitnodigend moet zijn, 
maar belangrijker vindt hij de ruimte bij binnenkomst. Volgens hem is een 
centraal multifunctioneel ontmoetingsgebied daarbij in veel gevallen gewenst. 
“Neem Tilburg, daar gaat al het verkeer, ook wat uit de parkeergarages komt, 
altijd over de eerste verdieping heen. Je hele eerste verdiepingsvloer is één 
centraal plein. Daar zitten alle centrale faciliteiten voor de diverse clubhuizen.“ 
Bij de Achmea campus is dat anders. Meerdere gebouwen vormen daar straks 
één geheel. Het ontmoetingscentrum wordt het visitekaartje en de meest 
dynamische plek op de campus met onder meer restauratieve voorzieningen 
en centrale vergaderfaciliteiten. Daar komt straks iedereen binnen en samen. 
De gesprekspersoon geeft aan dat een dergelijk ideaalplaatje bij het 
Atriumgebouw iets lastiger te realiseren is, maar het kan tot op zekere hoogte. 
“Veel verkeer gaat over de atriumvloer heen. Dat is je centrale gebied. Dat 
wordt straks ook het dynamische werkvlak. Het wordt alleen nooit helemaal 
open door de relatief gesloten binnenwanden, de hoge borstwering rondom de 
vides en de gebouwkernen.” De gesprekspersoon benadrukt dat de wens van 
een centraal ontmoetingsgebied anders wordt opgevangen door het idee van 
de campus. De gesprekspersoon zegt: “Heb je alleen maar een stijf 
kantoorpand, zonder centrale voorzieningen beneden of ergens halverwege, 
dan heb je een heel ander effect natuurlijk. Je moet dat misschien gaan 
aanbrengens, maar dan moet het pand zich daar natuurlijk wel voor lenen.”  
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Structuur  
Gebouwdiepte (3) 
 
 

De gesprekspersoon vindt dat een huisvestingsconcept in veel gevallen 
ruimtelijk in te passen moet zijn binnen de contouren van het gebouw, 
afhankelijk van de vindingrijkheid van de architect. Desondanks geeft hij aan 
dat de diepte van het gebouw bepalend kan zijn voor de zonering van 
verschillende typen werkplekken, variërend van concentratie tot ontmoeting. 
“Als je de werkplekken aan de buitenkant wilt houden en je wilt wat variatie in 
het midden, dan is de diepte wel degelijk bepalend. Als deze te smal wordt, 
dan kun je een dergelijk gevarieerd programma in het middenstuk niet kwijt” 
Bij Interpolis was dat volgens de gesprekspersoon toentertijd aan de orde. 
“We hebben tijdens het bouwproces in ‘96 de switch gemaakt van een 
traditioneel naar een nieuw werkconcept, een vleugel bleek daardoor te smal. 
Bij fase twee hebben ze de vleugel een paar meter breder gemaakt. Anders 
werd het te propperig; dat geeft weliswaar een dynamische sfeer, maar 
veroorzaakt mogelijk ook overlast, bijvoorbeeld op het gebied van akoestiek.“ 

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (4)  
 
 

De gesprekspersoon denkt dat grote verdiepingsvloeren bevorderend zijn voor 
een nieuwe manier van werken, ondanks zijn ervaring dat men nog altijd 
redelijk afdelingsgebonden werkt. “Je moet die openheid gaan creëren zodat 
men elkaar snel kan vinden en men niet het hele gebouw moet afsjouwen.” 
Dat is volgens de gesprekspersoon ook de reden dat zij in het bosgebouw een 
beperkt aantal liften hebben geplaatst. In plaats daarvan zijn in het bosgebouw 
meerdere open trappen tussen de verdiepingsvloeren geplaatst om daarmee 
de vindbaarheid en interne communicatie te kunnen te bevorderen.  

 
Indeling   
Visuele 
verbindingen (5) 
 
 

Visuele transparantie is dus volgens de gesprekspersoon zeer belangrijk. “Je 
moet snel kunnen schakelen, snel een besluit kunnen nemen en dan moet je 
elkaar dus kunnen vinden! Dan moet je niet eerst vijf deuren verderop wezen 
waar jij je manager of leidinggevende moet vragen van joh hoe zit dat?” De 
gesprekspersoon bevestigt dat vides en atria bevorderlijk zijn voor een nieuwe 
manier van werken, maar dat waren zij al enigszins gewend. Toch zorgt het 
Atrium en de vides in het Atriumgebouw niet helemaal voor de gewenste 
transparantie. “Vanuit de vide gezien, heb je een doorkijk, maar er zitten 
deuren tussen, om op de kantoorvloer te komen. Een vide inkijk heb je dus 
niet echt. Je hebt geen beleving, als je op de kantoorvloer zit, tenzij je voor het 
raam zit, wat zich beneden in het atrium afspeelt.” Overigens gaan ze met de 
renovatie die doorkijk waar mogelijk bevorderen, mits het niet te duur wordt.  

Indelingsvrijheid (4) 
 
 

De gesprekspersoon legt uit dat de capaciteit, maar vooral de flexibiliteit van 
zowel de installatie- als de data- en communicatie techniek vaak een probleem 
is met het oog op een andere manier van werken. Bij bestaande bouw is het 
de vraag of er voldoende rek in je installatie zit als men de bezettingsgraad 
gaat verhogen. Tevens is de vraag of je technisch grid genoeg flexibiliteit biedt 
voor verschillende typen werkplekken. Zelfs bij nieuwbouw komt de 
gesprekspersoon er tijdens de inrichting achter dat de uitgangspunten van 
destijds niet flexibel genoeg zijn. “Stramienmaten, lichtlijnen en een flexibel 
technisch grid zijn belangrijk. Het meest makkelijke is om in de bouwmaten te 
blijven zitten, oftewel 1,80, 3,60 of 5,40. Ik zeg altijd regeltechnische 
bestuurbaarheid op 3,60. Dat bespaart wat kosten, maar je kan altijd terug 
naar 1,80 mocht het nodig zijn. Als je een concentratie werkplek moet 
toevoegen bijvoorbeeld, dan moet je dat aankunnen in je maatvoering.” 
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D2 PostNL 
 
Functie van de gesprekspersoon Manager Maintenance & New Buildings 

(PostNL Real Estate) 
Gesprekslocatie Hoofdkantoor PostNL, Den Haag Beatrixkwartier 
Gespreksdatum 11/08/‘11 
 

    
PostNL Den Haag 
Bron: postnl.com 

 PostNL Den Haag 
 Bron: deverhuiscoordinator.nl 

 TNT Express Hoofddorp 
 Bron:duurzaamgebouwd.nl 

TNT Express Hoofddorp 
Bron: duurzaamgebouwd.nl 

	  
Deel van de Plattegrond (beschikbaar gesteld via de gesprekspersoon) 
 
Context 
-‐ PostNL is bezig met de renovatie van het hoofdkantoor te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 

(de groene toren). Dit gaat gepaard met de invoering van het slimmer werkconcept. De aanleiding 
hiervoor was de huisvestingswens om te consolideren. PostNL gaat straks van drie kantoren in 
Den Haag naar één kantoor door met meer mensen op minder vierkante meters te gaan werken. 
Het gebruiksoppervlakte is 26.000 m2 en er komen 1300 werkplekken (eerder waren dat er 1000).  

-‐ Daarnaast is er recent een nieuw hoofdkantoor voor TNT Express gebouwd te Hoofddorp. Dit 
kantoor zou onder meer bij uitstek geschikt zijn voor een nieuwe (slimmere) manier van werken.  

-‐ PostNL heeft alternatieven bekeken, waarbij de locatie leidend was: “we wilden hier blijven zitten.” 
Drie opties zijn serieus overwogen: verlengen van het huidige contract in de groene toren, 
verhuizen naar de naburige zilveren toren of verhuizen naar het nieuwbouwproject de Monarch. 
Na uitgebreide onderhandelingen heeft PostNL besloten om in de groene toren te blijven,  
ondanks het feit dat daarvoor een rigoureuze verbouwing nodig is.  

-‐ In de huidige situatie heeft de groene toren van PostNL een cellenstructuur. “Lange donkere 
sombere gangen, met dichtgeplakte kantoren, zodat je vooral niet ziet wie er in de ruimte zit.” 

-‐ Voor hun nieuwe werkconcept heeft PostNL een interieurarchitect ingeschakeld. Samen hebben 
zij werkplekken gekoppeld aan taken. Daar is een mix van gemaakt. “Iedereen moet zijn mail 
bijwerken; dat kan gewoon op een open werkplek. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate 
overleg, nou dan pak je een hok. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate een 
telefoongesprek, dan pak je een belcelletje. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate werk dat 
men geconcentreerd moet doen, daarvoor zijn er stiltewerkplekken of je gaat thuis zitten.”  
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-‐ De gesprekspersoon geeft aan dat er wel wat opstartproblemen waren. “Iedereen roept: ja maar, 
ik zit veel in overleg, dus ik heb een eigen werkplek nodig of een eigen overlegruimte”.  

-‐ Er zijn daarom twee pilotvloeren gemaakt, waar onder andere het Real Estate team heeft gezeten.  
-‐ In de bestaande situatie blijken de verdieping slechts voor 70% bezet, zegt de gesprekspersoon.  
-‐ De afdelingen mogen in beperkte mate kiezen wat voor meubilair zij graag willen. Hiermee biedt 

PostNL de mogelijkheid voor eigen identiteit. Volgens de gesprekspersoon is dat belangrijk.  
-‐ De gesprekspersoon zegt dat het belangrijkste aspect van het kantoor en het slimmer 

werkconcept is om ontmoeting te faciliteren. “Mensen kunnen overal en nergens zitten, maar dan 
is die interactie er veel minder. Dus je moet faciliteren dat mensen nog van elkaar horen en zien.”  

-‐ PostNL heeft uiteraard gekeken naar Hoofddorp, maar de gesprekspersoon benadrukt dat het 
twee totaal verschillende werelden zijn. De culturen zijn heel verschillend: “Je moet kijken hoe je 
populatie in elkaar steekt en dan zie je gewoon dat PostNL een oud staatsbedrijf is waar mensen 
vaak al lang zitten, verworven rechten hebben, status en dat soort zaken. Het is een andere 
cultuur dan dat men in Hoofddorp kent, waar mensen als wat sneller en flitsender gezien worden.” 

-‐ De gesprekspersoon benadrukt dat men zich moet realiseren dat het gebouw ondergeschikt is. De 
invoering van een ander werkconcept vindt hij geen reden om te verhuizen of nieuw te bouwen.  

-‐ Verder stelt de gesprekspersoon dat huisvestingsvraagstukken uiteindelijk draaien om euro’s.  
-‐ Volgens de gesprekspersoon zijn er twee vetocriteria om een gebouw of een gebouw wel of niet 

geschikt is voor de huisvestingsvraag en een werkconcept. De locatie en de beschikbare ruimte, 
staat het gebouw op de juiste plek en past alles erin. De rest is bijzaak en aan te passen.   

 
Locatie  
Bereikbaarheid (2) 
 
 

De gesprekspersoon denkt niet dat de manier van werken invloed heeft op de 
locatiekeuze en in hoeverre deze bereikbaar is. Tegelijkertijd geeft hij aan dat 
TNT Express is verhuisd naar een andere locatie in Hoofddorp omdat de 
bereikbaarheid (per openbaar vervoer en auto) een belangrijk criterium was. 
De gesprekspersoon vindt dat de bereikbaarheid per fiets ook belangrijk is, 
zeker in het kader van duurzaamheid. Een groot deel van de medewerkers in 
Den Haag komt met de fiets naar het kantoor. PostNL blijft mede daarom op 
dezelfde plek zitten. “We zitten hier met een Randstadrail voor de deur, aan de 
snelweg, met te weinig parkeerplaatsen.” Het enige wat er dus volgens de 
gesprekspersoon moet gebeuren is het regelen van extra parkeercapaciteit, 
omdat straks meer mensen gebruik gaan maken van het kantoor.  

Voorzieningen-
niveau (5) 
 
 

De gesprekspersoon denkt dat een multifunctionele omgeving een nieuwe 
manier van werken bevordert. “Als je flexibiliteit wil brengen naar je 
werknemers, want dat is waar je met het nieuwe werken natuurlijk naar toe wil, 
dan moet je zorgen dat die functionaliteit in de buurt is.” De gesprekspersoon 
zegt daarbij dat deze wens vooral aanwezig is bij nieuwe werknemers. 
“Mensen die hier toch al werken, die hebben hun leven al helemaal ingedeeld, 
de kinderen zitten al in de opvang, op de terugweg kunnen ze daar even langs 
de stomerij en daar langs de supermarkt. Die hebben hun adresjes al.”  

Schil  
Transparantie (3) 
 
 

De gesprekspersoon geeft aan dat de transparantie van de gevel bepalend is. 
“Het faciliteren van uitzicht en het binnenhalen van natuurlijk licht. Dat ervaren 
mensen als prettig.” Tegelijkertijd zegt de gesprekspersoon dat men vaak 
minder behoefte heeft aan inkijk en dat daar in sommige gevallen 
voorzieningen voor getroffen moeten worden. “In dit gebouw komt een 
boardroom. Die komt weliswaar hoog in het gebouw, maar het mag niet zo zijn 
dat je vanuit het hotel hier tegenover met een verrekijker strategische plannen 
kunt volgen. Je hebt gewoon te maken met vertrouwelijke informatie.”  

Entree (2) 
 
 

De gesprekspersoon geeft aan dat de entree vooral ruimte moet bieden voor 
identiteit, maar daar zal door de invoering van het slimmer werkconcept niet 
zoveel aan veranderen. “We hebben beneden een vergadercentrum, daar kun 
je zalen reserveren inclusief catering; alles zit daar bij elkaar.” Daarnaast komt 
op de 11e verdieping een soort tweede vergadercentrum. “Daar komen diverse 
typen vergaderzalen, waaronder een met zitzakken. Je biedt diverse vormen 
aan, zodat je onderscheid kunt maken in het type vergadering.” 
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Structuur  
Gebouw- 
breedte (3) 
 
 
 

De gesprekspersoon heeft de stelling dat elk kantoorpand geschikt te maken is 
voor het nieuwe werken, in meer of mindere mate. Daar is de groene toren 
volgens hem een mooi voorbeeld van. “Hier zit je met een bestaande situatie. 
Als je met een schone lei zou beginnen zou je het misschien wel anders doen, 
maar je hebt nu eenmaal met een gebouwcontour te maken en daar pas je het 
concept op aan.” De gesprekspersoon erkent dat de gebouwdiepte bepalend 
kan zijn bij de invoering van een ander werkconcept. “Ja kijk bij een andere 
beukmaat, dan kun je aan de buitenkant werkplekken maken met een soort 
serviceplek in het midden. Dat kan hier niet.”  De gesprekspersoon vertelt dat 
zij het anders gaan inrichten door de werk-, overleg- en ontmoetingsplekken 
juist rond de gebouwkern en aan de binnenkant van de torens te positioneren 
en de open kantooromgeving meer aan de buitenkant. Werknemers die 
gebruikmaken van open werkplekken worden beloond met uitzicht. Anders zou 
men (en dan met name de managers) terugvallen in hun oude gedrag door de 
mooiste gesloten werkplekken op de hoeken van de kantoorvloer te claimen.  

Grootte van 
verdiepingsvloeren  
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (2)  
 
 

“Als je kijkt naar het Hoofddorpconcept, daar zijn 3 vleugels gesitueerd rondom 
een atrium waar iedereen dus op uitkijkt. De liften hebben we daar verstopt. 
Grote trappen in het midden bevorderen de interactie. Aangezien je daar een 
grotere footprint hebt dan hier, is het gebouw lager (slechts vijf verdiepingen).” 
De gesprekspersoon vertelt dat de situatie in Den Haag een beetje anders is. 
Dit heeft volgens hem mede te maken met hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit. 
“PostNL is een bedrijf die relatief veel afdelingen en subafdelingen heeft die je 
goed in zones kunt indelen. Wij hebben niet zo heel veel vloeren van 10.000 
meter, dan ga je toch wolken (hoekjes) creëren. Als je kijkt naar de maximale 
grootte van een afdeling, dan zie je dat het meestal bij een man of 25 stopt.” 
De gesprekspersoon legt uit dat als zones van 25 werkplekken gecreëerd 
kunnen worden, waarbij het slimmer werkconcept toegepast kan worden met 
open ruimten en ondersteunende gesloten ruimten, de grootte van de 
verdiepingsvloer voldoende is. Dat is wat PostNL heeft gedaan. De korte 
vleugel heeft verdiepingsvloeren voor 30 medewerkers en de lange 50. Een 
voorwaarde is wel dat de vloervelden binnen die zones vrij indeelbaar zijn. 

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (4) 
 
 

“Wat van belang is, is dat je die ontmoetingsruimten kunt faciliteren. Dat is 
direct de grootste uitdaging van dit pand. Waar haal je die interactie vandaag? 
Dat werkt natuurlijk het beste in een atrium. Zo eerlijk ben ik wel, maarja, niet 
elk gebouw is geschikt om daar een atrium in te klussen.” De gesprekspersoon 
geeft aan dat bestaande gebouwcontouren de invoering van een nieuwe 
manier van werken soms lastig kan maken, maar niet onmogelijk. “Dit gebouw 
heeft de nodige vervelende punten om een slim werkconcept neer te leggen, 
zoals de beperkte interne visuele transparantie en de interne bereikbaarheid. 
Wij hangen hier aan die lifthal vast, waar je met zes liften te maken hebt en de 
trappenhuizen zitten verstopt. Dit terwijl je met het slimme werken ontmoeting 
wil faciliteren. Dan moet je ervoor zorgen dat de interne bereikbaarheid heel 
gemakkelijk is en dat alles zichtbaar is.” Volgens de gesprekspersoon gaat dat 
niet altijd even makkelijk. “Je kunt hier niet een groot trappenhuis in maken. 
Dat is best een groot bezwaar om het nieuwe werken door te kunnen voeren.” 
De gesprekspersoon legt uit dat PostNL concessies heeft moeten doen, maar 
niet dusdanig dat het werkconcept niet toepasbaar is. PostNL is ervan 
overtuigd dat ze passende oplossing hebben gevonden, bijvoorbeeld door het 
gebruik van kunstlicht, kleuren en interne bewegwijzering, zodat mensen 
elkaar toch kunnen vinden. Op de kantoorvloeren zelf (de twee torens) zijn 
zichtlijnen zoveel mogelijk bevorderd. Interactie en ontmoetingen vinden plaats 
in de lifthallen en in de overgangszone naar de betreffende kantoorvloeren. 
Daar wordt fors in geïnvesteerd. Zo komt daar onder meer een coffeecorner 
met informele zithoekjes en sfeerverlichting.   
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Indelingsvrijheid (3) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon zijn stramienmaten en het technisch grid altijd 
bepalend bij de invoering van een ander inrichtingsconcept. De stramienmaat 
van de groene toren is 3.60 meter en het is in principe mogelijk om deze op 
1.80 uit te leggen, vertelt de gesprekspersoon. Ook is er een verhoogde 
verdiepingsvloer aanwezig hetgeen zorgt voor flexibiliteit in data- en 
communicatie aansluitpunten. Er is volgens de gesprekspersoon nog een 
ander belangrijk aspect dat in hun geval meespeelt: het ventilatiesysteem. 
Luchttoevoer gaat via de gevel. Afvoer gaat via de kanalen boven het plafond 
naar schachten in de lifthal. Dat maakt het creëren van grote open ruimten, 
vooral in de middenstukken van het gebouw vaak lastig. Voor kleinere ruimten, 
zoals belcellen (1.80 bij 1.80), is dit geen probleem. Een telefoongesprek duurt 
maximaal een half uur en dus zijn er vrijwel geen ventilatievoorzieningen nodig.  
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D3 Eneco 
 
Functie van de gesprekspersoon Programmamanager het nieuwe werken 
Gesprekslocatie Oude hoofdkantoor Eneco, Rotterdam Alexander 

(naast het nieuwe hoofdkantoor) 
Gespreksdatum 22/08/‘11 
 

    
Nieuwe kantoor 
Bron: eneco.nl 

Atrium inclusief espressobar 
Bron: ahrend.nl 

Kantooromgeving 
Bron: ahrend.nl 

   
 
Context 
-‐ Eneco heeft onlangs een nieuw hoofdkantoor gebouwd, te Rotterdam Alexander. Dit nieuwe 

kantoor ligt direct naast één van hun bestaande kantoren. De verhuizing naar een nieuw 
hoofdkantoor is leidend geweest voor de invoering van het nieuwe werken of naar Eneco’s zeggen 
duurzaam werken. Eneco wilde graag centraliseren en de samenwerking verbeteren door met 
2.000 medewerkers één pand te betrekken.  

-‐ Eneco gaat van zes panden naar één. Zo heeft Eneco onder meer een pand op de kop van Zuid. 
Dat kantoor is erg chique ingericht. Iedereen heeft daar zijn eigen kamer. Verder heeft Eneco nog 
drie panden elders in Rotterdam die volgens de gesprekspersoon nodig aan vervanging toe zijn. 
Een deel van deze panden zijn ingedeeld als een kantoortuin en een ander deel als kamerkantoor. 
In de bestaande situatie heeft iedereen (in alle zes de panden) nog een eigen werkplek. 

-‐ Het nieuwe gebouw bestaat uit drie vleugels. Elke vleugel biedt ruimte voor 60 à 70 personen 
(elke verdieping 200). Het gebouw heeft de eerste 6 verdiepingen 3 vleugels, tot 9 verdiepingen 2, 
en daarna 1 (tot en met de 14e verdieping). Gebaseerd op wie met elkaar samenwerken is een 
indelingsplan opgesteld. Kleinere units zijn op de hoger gelegen verdiepingsvloeren geplaatst en 
grotere op de lagere. Binnen deze units krijgen werknemers geen eigen werkplek toegewezen. 
Het is aan hen om te kijken hoe ze samen gebruikmaken van de verdieping(en). Alleen specifieke 
werknemers, zoals traders bijvoorbeeld, krijgen een eigen werkplek toegewezen.   

-‐ De gesprekspersoon geeft aan dat de cultuurverandering één van de grootste uitdagingen wordt. 
Zij verwacht vooral dat mensen die een soort eigen familiegevoel hebben gecreëerd in hun kamer 
die zij met twee tot vier collega’s deelden zullen moeten wennen aan een meer open werkvloer. 
Mede omdat ze elkaar mogelijk lastiger kunnen vinden in een ruimte met 70 man die bovendien 
telkens op een andere plek zitten. Aan de andere kant zegt zij dat de werknemers die uit een 
kantoortuinomgeving komen het voordeel hebben dat ze straks naast de grote open ruimten, 
gebruik kunnen maken van diverse typen meer gesloten ruimten. Daarbij komen er vooral meer 
vergaderfaciliteiten en knusse hoekjes met informele zitjes.  

-‐ Eneco realiseert zich dat de panden die ze verlaten wellicht leeg komen te staan. Dat strookt niet 
met hun duurzaamheidambities. Zes jaar geleden hebben ze dit plan opgestart en leegstand was 
destijds nog een minder groot probleem. De veronderstelling was dat ze een aantal panden 
teruggeven aan de markt. Ze vinden dus niet dat zij verantwoordelijk zijn. Desalniettemin voelt 
Eneco zich verantwoordelijk. Zij hebben daarom een team gevormd die bezig is met het 
verduurzamen van de kantoorpanden die Eneco in de komende periode zal gaan achterlaten.  



	  

	  

76 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

Locatie  
Bereikbaarheid (5) 
 
 

Centralisatie, duurzaamheid, samenwerking: zijn volgens de gesprekspersoon 
de kernpunten van het nieuwe kantoor en de invoering van het nieuwe werken. 
Een goed bereikbare locatie was hierbij het startpunt. Om die reden is er voor 
het OV knooppunt Rotterdam Alexander gekozen. “We zitten hier naast een 
intercity- en metrostation. De meesten komen uit Rotterdam en een deel uit de 
regio Utrecht. Beide zijn uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer.“ 
Eneco zoekt naar een duurzaam mobiliteitsplan. Volgens de gesprekspersoon 
is dat is een lastige puzzel. Menigeen komt immers liever met de (lease)auto. 
Zij verwachten uiteraard een parkeerplek, maar dat zal straks niet meer gaan. 
“Wij hebben 450 parkeerplekken op 2.000 werkplekken. De  overheid stelt 
weinig parkeerplekken beschikbaar en bovendien proberen we CO2 uitstoot te 
beperken.” Eneco onderzoekt hoe ze de leaserijders tegemoet kunnen komen. 
“Nu is het vaak zo dat je leaseauto wordt vergoed, maar je treinkaartje niet.” 
Dat stimuleert het treingebruik uiteraard niet. Eneco streeft daarom naar een 
mix van NS businesscards en leaseauto’s, zodat werknemers zelf kunnen 
beslissen wanneer het handiger is om de auto te gebruiken (bijvoorbeeld als zij 
een klant moeten bezoeken) of de trein (als zij enkel naar het kantoor moeten).  

Voorzieningen-
niveau  (3) 
 

De gesprekspersoon twijfelt of een multifunctionele omgeving bepalend is in 
het kader van hun nieuwe werkconcept. De gesprekspersoon weet niet of zij 
het nu een plus- of een minpunt vindt dat Alexandrium aan het kantoor grenst.  
“In de directe omgeving zit niet veel waar wij gebruik van willen maken. Het 
liefst zouden wij namelijk willen dat iedereen in ons bedrijfsrestaurant eet. 
Maarja, als je een LaPlace op de hoek hebt zitten, dan is het ook best leuk om 
daar naartoe te gaan. Beetje een discussiepunt of dat nu aantrekkelijk is of dat 
het juist in de weg staat van toevallige ontmoetingen. We gaan tenslotte juist 
met zijn allen één centraal pand betrekken om elkaar te kunnen ontmoeten.” 
Eneco gaat daarom bijvoorbeeld een espressobar en een bedrijfsrestaurant 
realiseren om ervoor te zorgen dat het bruist in het pand zelf en werknemers 
elkaar ten allen tijde kunnen ontmoeten. Er komen veel meer en veel betere 
faciliteiten die dankzij wireless internet ook meteen fungeren als werkplekken. 
Bepaalde delen van het gebouw zullen ook ’s avonds open zijn. Nu zijn de 
kantoren van 7.00 tot 19.00 geopend, straks gedeeltelijk van 6.00 tot 22.00. 
Kantoorruimte wordt hierdoor efficiënter benut en medewerkers krijgen (nog) 
meer vrijheid om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk verrichten.  

 
Schil  
Transparantie (4) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon heeft geveltransparantie een rol gespeeld bij hun 
nieuwe kantoor. De eerste drie verdiepingen (met de ontmoetingsgebieden) 
worden geheel van glas: “Heel transparant en zichtbaar voor de buitenwereld; 
we staan midden in de maatschappij en we zijn benaderbaar en toegankelijk. 
Op deze manier willen we dat aantonen en ontmoetingen bevorderen.”  

Entree (5) 
 
 

De gesprekspersoon zegt dat er goed over de entree is nagedacht, met name 
aan de binnenkant, in het kader van Eneco’s vergaande hospitality gedachte. 
De entree moet de identiteit van Eneco uitstralen. Er komen straks getrainde 
hosts met een Eneco uitstraling in Eneco kleding die de werknemers kennen 
en de bezoekers opvangen. “De receptiebalie is niet zo’n lange zittende balie, 
maar bestaat uit meerdere grote hoge staande balies, zodat je makkelijker in 
contact komt met de bezoeker.” Als men via de hoofdingang binnenkomt dan 
zal men direct het grote atrium ervaren; “alles is hoog, licht, en transparant.” 
De gesprekspersoon zegt dat men vanuit de ontvangstruimte ziet wat er op de 
kantoorvloeren gebeurt. “Na de gebruikelijke poortjes, komt men in het atrium 
en loopt men langs de espressobar; overal daaromheen wordt er gewerkt. “ 
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Structuur  
Gebouwdiepte (5) 
 
 

De gesprekspersoon geeft aan dat de diepte van het gebouw één van de 
belangrijkste redenen is geweest waarom het nieuwe huisvestingsconcept niet 
goed past in het bestaande kantoor en wel in het nieuwe. “Zoals blijkt uit de 
pilotvloer past alles er in, maar het is net te krap. Het nieuwe kantoor is dieper, 
waardoor je ook gesloten ruimten langs de ramen kunt positioneren en er toch 
een breed gangpad en middenstuk overblijft voor de meer open werkplekken.” 
Belangrijk is volgens de gesprekspersoon de variatie in typen werkplekken. 
“Wat we willen voorkomen is een legbatterijeffect. Wij willen dus niet alleen 
lange rijen bureaus naast elkaar, maar ook afwisseling in werkplektype.” 
Verder zei de gesprekspersoon dat het akoestiekvraagstuk erg belangrijk is. 
Vanuit akoestisch oogpunt hadden ze aanvankelijk het idee om open en 
gesloten ruimten af te wisselen. Een open ruimte zou bijvoorbeeld afgewisseld 
kunnen worden door een vergader- of concentratieruimte. Geluid uit de open 
ruimte zou dan worden geblokkeerd door de tussenliggende gesloten ruimten. 
“Je wil immers in een open ruimte kunnen communiceren zonder dat anderen 
daar veel last van hebben,” maar de zichtlijnen werden door deze indeling te 
veel beperkt. Eneco kiest er in het nieuwe kantoor daarom toch voor om de 
gesloten ruimten als concentratie- en vergaderruimten aan de buitenkanten te 
situeren en de open ruimten in het midden. De gesprekspersoon zegt wel dat 
“het geluid over de hele kantoorvloer kan denderen. Dat spanningsveld tussen 
zichtlijnen, akoestiek en afwisseling blijft erg lastig, zegt de gesprekspersoon. 
Zij hoopt dat door het verhogen van de bezettingsgraag meer rumoer ontstaat, 
waardoor het geluid minder storend is zoals dat bij een café het geval is.  

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (5) 
 
 

De gesprekspersoon bevestigt dat grote verdiepingsvloeren bevorderlijk zijn 
voor hun werkconcept. “Het gebouw is ontworpen vanuit grote open vloeren. 
Je zou je bijna niet kunnen voorstellen hoe je er kamertjes van kunt maken.” 
De verdiepingsvloeren van de vleugels staan visueel met elkaar in verbinding. 
De enige vaste elementen zijn de kernen in de hoeken van de drie vleugels. 
“Dat is waar de liftschachten zitten, de toiletten en daar hebben we de pantry’s 
ook bijgezet. Daar krijg je een soort gemeenschappelijk ontmoetingsgebied. 
De rest van het kantoor is helemaal open.“  

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (5) 
 
 

“Het gebouw is ontworpen op zichtlijnen.” Naast het grote Atrium tussen de 
drie vleugels en de grote vide in de ontvangsthal, komen er ook verschillende 
vides tussen de verdiepingsvloeren om deze visueel met elkaar te verbinden. 
De gesprekspersoon maakt opnieuw de kanttekening dat de akoestische 
overlast de keerzijde is van deze visuele transparantie. Zelf gelooft ze in ieder 
geval in de meerwaarde van dergelijke vides met het oog op de interactie 
tussen de verschillende werknemers op de verschillende kantoorvloeren. 
Verder komen er op sommige plekken open trappen tussen de verdiepingen. 
“Er is een extra trap tussen de 9e en 10e verdieping gekomen. Daar komt nu 
een afdeling die beide verdiepingen tot hun beschikking hebben.” Hierdoor 
wordt het voor hen (nog) gemakkelijker om elkaar te treffen en op te zoeken.  

Indelingsvrijheid (5) 
 
 

De gesprekspersoon zegt dat het gebouw uitermate flexibel is in de ruimtelijke 
indeling en de indeling van de techniek. Er is een vaste stramienmaat 
aangehouden die afgestemd is op de gevel (zij wist niet precies welke maat). 
Verschillende typen werkplekken kunnen hierdoor makkelijk ingepast worden. 
Ook voor data- en communicatie technologie is er een flexibel grid aangelegd. 
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D4 AEGON 
 
Functie van de gesprekspersoon Projectleider AEGON Werkt! 
Gesprekslocatie Hoofdkantoor AEGON, Den Haag Mariahoeve 
Gespreksdatum 24/08/’11 
 

    
Exterieur Atriumgebouw  
Bron: unica.nl 

Atrium  
Bron: guldenfeniks.nl 

Vergadercentrum 
Bron: www.guldenfeniks.nl 

Kantooromgeving 
Bron: boag.com 

 
Context 
-‐ AEGON Werkt! behelst de renovatie van het hoofdgebouw en de invoering van het nieuwe 

werken, te Den Haag Mariahoeve. Het complex in Den Haag bestaat uit drie (voorheen) losse 
kantoorgebouwen. Deze zijn in een U-vorm gesitueerd; een atriumgebouw, loodrecht daarop een 
langwerpig  gebouw en tegenover het atriumgebouw staat nog een meer vierkant kantoorgebouw. 
AEGON heeft drie panden in Nederland. Nieuwegein verhuist straks naar het verbouwde kantoor 
in Den Haag. In Leeuwarden inventariseert men of ze dit werkconcept daar ook gaan doorvoeren.  

-‐ In 2005 is AEGON met de visievorming gestart en eind  2010 hebben zij de verbouwing afgerond. 
Dit is stapsgewijs gebeurd.  Er is begonnen met het ontwerp van de begane grond en de 
ontvangstruimte waar volgens de gesprekspersoon vooral de vergaderruimten verouderd waren. 
Van daaruit is de wens ontstaan om een gedeelte van het gebouw te renoveren. Toen vervolgens 
het facilitair bedrijf in gesprek ging met de directie van AEGON, vond één van de directieleden dat 
als zij het voor hun klanten mooier willen maken dat dan ook voor hun werknemers moeten doen.  

-‐ AEGON heeft het complex altijd gehuurd (vanaf 1986) tot 2 jaar geleden. Toen AEGON begon 
aan de verbouwing waren zij nog huurder. Er zijn destijds afspraken gemaakt met de verhuurder 
over wie welke investeringen van de renovatie tot zich neemt. Enige tijd later werd het pand door 
de verhuurder te koop aangeboden, waarna de directie heeft besloten om het pand te kopen.  

-‐ De hoofdredenen voor de invoering van het AEGON werkconcept waren: flexibiliteit in huisvesting, 
het faciliteren van ontmoetingen en het mogelijk maken van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. 
Interne verhuizingen waren een fulltime bezigheid in de voormalige situatie. Het gebouw bestond 
uit lange donkere gangen met aan weerszijde gesloten deuren. Iedereen had een eigen kamer.  

-‐ In de nieuwe situatie hebben alleen secretaresses nog een eigen werkplek, omdat zij ten alle 
tijden te vinden moeten zijn. Hun werkplek is overigens niet persoonsgebonden, ook zij ruimen 
hun werkplek aan het einde van de dag op, zodat er de volgende dag iemand anders kan zitten. 
Van de overige medewerkers heeft niemand een eigen werkplek, zelfs de directieleden niet. 

-‐ AEGON heeft een personeelsbestand, waarvan een groot deel al lang in dienst is. Die 
medewerkers zijn niet anders gewend dan werken in een cellenkantoor. De overgang naar een 
andere manier van werken en een open werkomgeving is voor deze mensen groot. AEGON heeft 
destijds besloten om een voorbeeldvloer te bouwen. Ze hebben daarmee draagvlak gecreëerd.   

-‐ AEGON heeft samengewerkt met een architect en een adviesbureau voor het nieuwe werken. 
Uitgangspunt was: “wat kunnen we met het gebouw en wat zijn onze ambities.” Samen hebben ze 
een uitgebreide analyse gemaakt van alle medewerkers en het soort werk wat ze doen en wat ze 
daarvoor nodig hebben. Op basis daarvan zijn de gewenste typen werkplekken (zoals een 
overlegplek, samenwerkplek, loungeplek of een cockpit) en de hoeveelheid daarvan vastgesteld. 
Er is ‘een stempel’ ontwikkeld voor de kantoorplattegrond die zich door het hele gebouw herhaalt. 
Ook hebben ze op basis van een netwerkanalyse (wie communiceert met wie) meerdere zones 
gedefinieerd en het gebouw verder ingedeeld. 
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Locatie  
Bereikbaarheid (5) Volgens de gesprekspersoon is de bereikbaarheid een belangrijk aspect. 

Uiteraard zaten zij al in de Mariahoeve, maar er is reden te meer om te blijven. 
“We zitten hier gewoon heel goed. We zitten redelijk dicht bij de snelweg en 
het station maakt onderdeel uit van ons gebouw.” De gesprekspersoon gaf 
aan dat ze momenteel met de gemeente in onderhandeling zijn over extra 
parkeerplekken. “We behoren tot de gemeente Den Haag; dat betekent dat je 
een beperkt aantal parkeerplekken hebt. We gaan Nieuwegein overhalen naar 
Den Haag en daardoor krijgen we een te krappe parkeergelegenheid.” 

Voorzieningen-
niveau (3) 
 
 

De gesprekspersoon erkent dat voorzieningen in de nabij omgeving het 
werkconcept ten goede zou kunnen komen. “Faciliteiten in de omgeving 
hebben we nagenoeg niet. In Leeuwarden hebben we dat wel. Leeuwarden 
ligt in het centrum en hier zitten we helemaal in de periferie van Den Haag. 
Dat is minder.” Tegelijkertijd zegt de gesprekspersoon dat als de faciliteiten in 
de omgeving ontbreken er meer faciliteiten in het gebouw zelf moeten komen. 
“Als je bijvoorbeeld naar ons restaurant kijkt, wij hebben nu al gemiddeld 
1.000 lunchgasten per dag. AEGON zorgt er dus voor dat de faciliteiten die 
een werknemer wil, dat die er zijn.” De gesprekspersoon denkt dat 
aanvullende faciliteiten steeds belangrijker worden om medewerkers aan te 
trekken en vast te houden, maar het blijft het voor AEGON zoeken naar een 
situatie die zowel aantrekkelijk is voor de werknemer als voor de ondernemer. 
“We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld een AH to go. 
We hebben eerder een boodschappenservice gehad, maar die liep niet, dus 
daar hebben we afscheid van moeten nemen. Hetzelfde gold voor de stomerij 
en de schoenenservice.” 

 
Schil  
Transparantie (5) 
 
 

De gesprekspersoon geeft aan dat het belangrijk is dat mensen naar buiten 
kunnen kijken. Dat geeft mensen volgens haar simpelweg een fijn gevoel. 
“Wat ze in de verbouwing heel sterk hebben laten terugkomen is dat waar je 
ook bent, je contact hebt met buiten. Dat is één van de uitgangspunten 
geweest waar we het met de architect nadrukkelijk over hebben gehad. 
Overigens was dat ook één van de belangrijkste onderdelen die hij echt wilde 
veranderen aan dit gebouw, want soms had je geen idee wat voor tijd van de 
dag het was.” Verder zegt de gesprekspersoon dat het goed is om 
buitenruimte te hebben, zodat mensen even kunnen ontsnappen aan datgene 
wat er in het gebouw gebeurt.  “Wij hebben hier een ecologische zone langs 
het gebouw lopen met wandelpaden. Mensen kunnen dus ’s middags even 
lekker naar buiten voor een wandeling.“ De binnentuin is na de verbouwing 
opnieuw ingericht. Het gebouw is lichter en transparanter geworden met meer 
contact met buiten. Hiervoor hoefden zij niet veel te veranderen aan de gevel, 
zegt de gesprekspersoon. “Transparantie en hoge ramen, die hadden we al, 
maar de zichtlijnen vanuit het gebouw naar buiten toe hebben we versterkt. 
Ook zijn op de begane grond een aantal puien vervangen door glazen puien.“  

Entree (5) 
 
 

“Er is nu een schuine luifel gemaakt en vroeger was dat een hele pompeuze 
donkerblauwe rechte luifel. Deze is nu lichter en vriendelijker.” Volgens de 
gesprekspersoon is de meeste aandacht uitgegaan naar de algemene ruimten, 
te weten het bedrijfsrestaurant (voor de medewerkers) en het vergadercentrum 
(voor de klant). Deze zijn door de verbouwing met elkaar verbonden door het 
atrium; de ruimten vloeien nu in elkaar over. Ook is er een roltrap vanuit de 
parkeergarage toegevoegd, waardoor al het verkeer over de atriumvloer gaat. 
Er is verder veel aandacht besteed aan de ontvangstruimte inclusief de 
inmiddels felbegeerde espressobar. De atriumvloer wordt multifunctioneel 
gebruikt en loopt via de open trap over in het bedrijfsrestaurant op de eerste 
verdieping dat eveneens gebruikt kan worden als werkplek. 
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Structuur  
Gebouwdiepte (4) 
 
 
 

De gesprekspersoon laat weten dat de gebouwdiepte weliswaar bepalend is, 
maar dat het niet hoeft te betekenen dat een werkconcept daardoor niet past. 
“De gebouwdiepte is in Den Haag niet bepalend geweest, want we zijn 
andersom  begonnen.  Ik bedoel het gebouw was er al en we hebben de 
architect gevraagd: doe iets met dit gebouw conform het concept dat YNNO 
heeft bedacht.” Tegelijkertijd zegt de gesprekspersoon dat de mogelijkheden 
van het gebouw in Leeuwarden beperkt zijn doordat het gebouw te ondiep is. 
“Nu we dit concept eenmaal hebben en we aan het kijken zijn hoe we dit 
concept ook in Leeuwarden kunnen doorvoeren, merk je dat de diepte die je 
hebt erg belangrijk is. Als het gebouw smaller is, dan kun je daar minder mee.” 

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (4) 
 
 

De gesprekspersoon vertelt dat de verdiepingen van de drie gebouwen met 
elkaar in verbinding staan. “We hebben de drie afzonderlijke gebouwen op de 
2e verdieping met een doorgaande verbindingsroute aan elkaar geschakeld.” 
Het idee daarvan is dat mensen elkaar gemakkelijker zullen opzoeken en 
bovendien elkaar eerder zullen treffen. “De 2e verdieping hebben we centraal 
gesteld en vormt als het ware een boulevard.  Vanuit ons ontvangstgebied op 
de begane grond is er een directe verbinding gemaakt naar deze boulevard.” 
Verder verteld de gesprekspersoon dat ook tussen de verdiepingsvloeren op 
enkele plekken open trappen zijn aangelegd ten behoeve van visueel contact.   

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (5) 
 
 

Visuele transparantie is één van de speerpunten geweest, maar dit mocht voor 
zo min mogelijk akoestische overlast zorgen. “Het uitgangspunt was steeds: 
zittend heb je beslotenheid en staand heb je zicht. Op de kantoorvloeren zijn 
tussen de werkruimten gesloten akoestische schermen te vinden, maar zodra 
je gaat staan kijk je overal overheen.” Een ander grappig detail die door de 
gesprekspersoon noemt zijn de spiegels. “We hebben op diverse plekken 
spiegels hangen om visueel contact te bevorderen. De akoestische schermen 
belemmeren immers het zicht, bijvoorbeeld op degene die tegenover je zit.” 
Die spiegels hingen er overigens al, maar hebben een lichtere kleur gekregen. 
Door de verbouwing zijn de zichtlijnen hersteld en versterkt. Maar er is meer. 
AEGON heeft ook aanvullende ICT toepassingen getroffen om elkaar (nog) 
makkelijker te vinden en te treffen “Één van die maatregelen is het gebruik van 
Microsoft Communicator, zodat je heel snel je collega’s kunt contacten, maar 
ook heel snel kunt zien of men die dag überhaupt op het kantoor aanwezig is.” 

Indelingsvrijheid (3) 
 
 

Qua indelingsvrijheid kende het gebouw volgens de gesprekspersoon weinig 
beperkingen. “Voorheen was dit een cellenkantoor waar simpelweg alle 
tussenwanden zijn weggehaald. De stramienmaat varieert van 8.10 tot 6.50.” 
De gesprekspersoon vertelt dat bij de renovatie alle installaties zijn vervangen. 
AEGON heeft daar natuurlijk ook een energiezuinigheidslag mee gemaakt. 
Daarnaast hebben ze een verhoogde verdiepingsvloer ten behoeve van een 
flexibel van data-, communicatie- en stroomaansluitpunten.  
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D5 ING 
 
Functie van de gesprekspersonen 1: programmamanager het nieuwe werken  

2: huisarchitect van ING 
(Beiden lid van het Portfolio Management Team)  

Gesprekslocatie ING Acanthus gebouw, Amsterdam Zuidoost 
Gespreksdatum 15/09/’11 & 24/10/’11 
 

    
ING Acanthus  
Bron: johnstatue-pictures.nl 

Acanthus entree 
Bron: cie.nl 

Acanthus gevel 
Bron: web.stagram.com 

ING Acanthus interieur  
Bron: royalhaskoningarchitecten.com 

 
ING acanthus plattegrond pilotvloer ING Connect (beschikbaar gesteld via de gesprekspersoon) 
 
Context 
-‐ ING is bezig met het uitrollen van hun nieuwe werkconcept, genaamd: ING Connect.  
-‐ Januari jongstleden is de bank & verzekeraar opgesplitst. De bankkant, heeft 350.000 vierkante 

meter vastgoed in de portefeuille. Momenteel bestaande uit ongeveer 26 hoofdkantoren, zowel 
eigendom als huur. In totaal zijn hier ongeveer 20.000 medewerkers gehuisvest.  

-‐ Het Acanthus gebouw is één van de kantoren die ING wil aanpassen. Dit is een carrévormig 
gebouw met een binnentuin en drie torens op de hoeken en stamt uit het jaar 2003. Daar is men 
begonnen met de inrichting van één vleugel volgens hun nieuwe werkconcept. 

-‐ ING onderzoekt welke panden hen het best bedienen om het nieuwe werkconcept door te voeren. 
Zij moeten soms panden versneld afboeken, bijvoorbeeld als deze 2-3 jaar geleden zijn verbouwd. 
In lijn daarmee heeft ING een vastgoed masterplan opgesteld. In theorie kan ING tot 2020 panden 
afstoten door het intensiveren van het ruimtegebruik. Er zijn hiervoor vier fasen gedefinieerd 
hetgeen afhankelijk is van de expiratiedata van contracten en de courantheid van panden. 

-‐ ING wil zo effectief mogelijk gebruikmaken van hun vrije vierkante meters met de wens om in te 
dikken op hun gebruik van kantoorruimte en om in te krimpen op hun eigendom.  

-‐ Op dit moment heeft ING het zogeheten free workspace werkconcept met een flexfactor van 0,9. 
Het ING Connect werkconcept gaat uit van 0,7, maar de uiteindelijke wens is 0,5.  

-‐ Een ander belangrijke doelstelling van het concept is ING’s ambitie om een top werkgever te zijn. 
Het aantrekken en vasthouden van personeel en het terugdraaien van het ziekteverzuim heeft 
prioriteit voor ING. Daar werd altijd al fors in geïnvesteerd, maar retentiebeleid blijkt lastig te zijn.  

-‐ ING wil plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maken en activiteitgericht gaan werken. Het 
uitgangspunt is dat 70% op het kantoor en 30% elders werkt (bijvoorbeeld thuis, onderweg, café). 
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-‐ De Look & Feel die ING in zijn huisvesting wenst is vastgelegd in een ruimtelijk plan ECHT. 
Gebruik van natuurlijke materialen en natuurlijk licht zijn belangrijke aspecten van dit plan.   

-‐ In het Acanthus gebouw is er begonnen met de inrichting van één vleugel als pilot. Bij een 
gelijkblijvend aantal vierkante meters kunnen er 163 extra medewerkers gehuisvest worden.  

-‐ In samenwerking met Royal Haskoning zijn er drie gebruikersprofielen geïdentificeerd binnen ING: 
kennis-, proces- en datawerkers. Bij de bankkant van ING is gemiddeld 65% een kenniswerker, 
zoals de afdeling sales. Zij zijn het meest mobiel, wisselen het meest van werkplek en hebben de 
meeste functionaliteiten nodig. Proceswerkers, zoals Financials, zijn minder mobiel en wisselen 
minder vaak van werkplek. Datawerkers, zoals secretaresses bijvoorbeeld, zijn het minst mobiel. 
Zij werken over het algemeen altijd op dezelfde plek (op het kantoor).  

-‐ Er is een handboek gemaakt van diverse activiteitenpatronen binnen de drie gebruikersprofielen. 
Het resultaat daarvan zijn zestien verschillende bouwstenen ofwel typen werk- en overlegplekken. 
Deze variëren in lay-out van open tot gesloten en formeel tot informeel hetgeen afhankelijk is van 
de te verrichten activiteit. Voorbeelden van activiteiten zijn: geconcentreerd werken, team werken, 
(in)formeel vergaderen, bellen, ontspannen. De bouwstenen variëren ook in grootte (S,M,L,XL).  

-‐ Tegelijkertijd zoekt ING naar eenheid in de indeling. ING wil namelijk af van interne verhuizingen. 
Zij zoeken daarom de ideale mix van zestien verschillende bouwstenen op basis van de drie 
verschillende gebruikersprofielen, zodat een generieke plattegrond opgesteld kan worden.  

-‐ Opvallend zijn de pieken op dinsdag en donderdag. Banken kennen een 36-urige werkweek, 
oftewel 4x9. Veel medewerkers plannen vaak de vrijdag vrij. Managers willen vaak dat hun team 
aanwezig is op dinsdag en donderdag; de meeste vergaderingen worden op die dagen ingepland. 
Daar is de bezettingsgraadnorm in sommige gevallen niet op ingesteld.  
 

Locatie  
Bereikbaarheid (4) 
 
 

De bereikbaarheid wordt volgens de gesprekspersoon een steeds belangrijker 
vraagstuk als men op een nieuwe manier gaat werken. De afgelopen jaren 
stonden in het teken van centralisatie van de huisvesting in Amsterdam. 
Momenteel wordt afgevraagd of dit de juiste strategie is. Van de 20.000 
medewerkers komt het gros uit de randstad, maar die moeten dan wel 
forenzen naar Amsterdam. Dat betekent niet alleen dure panden, maar ook 
veel verkeer, dure leaseauto’s, te weinig parkeerplekken en veel CO2 uitstoot. 
Acanthus hoofdkantoor, te Amsterdam Bijlmer, is goed bereikbaar per trein, 
metro of per fiets voor mensen uit te buurt. Tegelijkertijd hebben veel 
werknemers auto’s van de zaak, omdat zij een functie hebben waarvoor zij 
door het hele land werken. Op een locatie als Amsterdam Bijlmer betekent dat 
een structureel tekort aan parkeerplekken. “We hebben nu één parkeerplek op 
vijf medewerkers. Dat is te weinig.“ Daarnaast geeft gesprekspersoon 1 aan: 
“je wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 reductie en dus wil je  
het liefst dat men per trein reist.” Hij maakt daarbij de volgende kanttekening: 
“als je het kantoorvastgoed centraliseert, creëer je extra woon-werk verkeer, 
terwijl je het liefst wil dat men zo min mogelijk reist en lokaal gaat werken.” 
ING vraagt zich daarom af: “moeten we juist niet meer gaan decentraliseren?” 
De gesprekspersoon denkt in de richting van een aantal satellietkantoren op 
logische plekken in het land. De gesprekspersoon stelt zichzelf ook de vraag: 
“housing of hosting? Met andere woorden: wil je dergelijke kantoorruimte zelf 
in beheer gaan nemen of ga je deze inkopen bij een hotelketen bijvoorbeeld?“ 

Voorzieningen-
niveau (5) 
 
 

Een multifunctionele omgeving is volgens de gesprekspersoon bevorderlijk 
voor een nieuwe manier van werken. Rondom het Acanthus hoofdkantoor ligt 
een winkelcentrum. Werknemers kunnen daardoor gebruikmaken van de 
voorzieningen in de buurt. “Je hebt hier een boulevard met winkels. Je kunt zo 
de winkelstraat inlopen om een broodje te halen bij de bakker bijvoorbeeld.” 
De gesprekspersoon geeft aan dat ING ook kantoorpanden in portefeuille 
heeft die minder centraal liggen. “Wij hebben ook een pand dat ligt in de 
middle of nowhere zonder enige voorzieningen in de buurt. Voor een 
kenniswerkers is dat pand minder geschikt.” De gesprekspersoon vermeldt 
hierbij dat de wens voor dergelijke voorzieningen verschilt per type gebruiker. 
“”Misschien is het pand bijvoorbeeld wel geschikt is voor een callcenter.” 
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Schil  
Transparantie (5) 
 
 

Gesprekspersoon 2 vindt geveltransparantie een belangrijk kwaliteitspunt voor 
elke vorm van huisvesting. Volgens hem is het interessant om meer dan bij 
een standaard gevel (met traditionele borstwering en daarop een raamkozijn) 
de binnen/buiten relatie te leggen. Het acanthus kantoorgebouw heeft op de 
op de 2de, 3de en 4de verdieping grote glasoppervlakten, van vloer tot vloer. 
“Het mooie daarvan is; bij een standaard gevel, moet ik echt naar het raam en 
over de borstwering kijk ik naar buiten. Hier is die glaslijn dusdanig laag dat ik 
ook vanuit een zittende positie, soms ook een aantal meters uit de gevel, al 
goed contact heb met buiten.” Overigens hebben de hogere verdiepingen van 
het Acanthus gebouw wel een standaard gevel. De gesprekspersoon zegt dat 
de gevel niet overal geheel transparant hoeft te zijn. “Het is al mooi als je af en 
toe een verticale glasstrook tot aan de vloer hebt.” Volgens hem zouden deze 
glasstroken goed aan te brengen zijn in een bestaand kantoorgebouw. 

Entree (5) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon speelt de entree een belangrijke rol in relatie tot 
de nieuwe manier werken. Hij verwijst naar het Microsoft kantoor op Schiphol. 
“De entree en die opgetilde vloer, dat is één groot ontmoetingsgebied met een 
restauratieve functie, vergaderzalen, patio’s en diverse (open) werkplekken. 
Daar gebeurt eigenlijk alles en wil je een hele dag of geconcentreerd werken, 
dan kun je naar een hogere verdieping.” Volgens de gesprekspersoon is dat 
een mooie opzet en een verandering ten opzichte van het traditionele kantoor, 
waarbij de entree al dan niet voornaam moest zijn: “een grote luifel, grote hal 
en een receptiebalie, in veel gevallen met de gedachte om te imponeren.” 
Verder gebeurde er volgens hem niets in het entreegebied: “men kon strak 
zitten wachten op een  bank.” Tegenwoordig wordt de entree steeds meer een 
centraal ontmoetingsgebied, zoals ING dat ook heeft in het Acanthusgebouw. 
“Beneden is tevens zo’n plek met veel verkeer, waar allerlei dingen gebeuren 
en altijd reuring is.“ Bij binnenkomst worden bezoekers en medewerkers 
vriendelijk opgevangen door gastvrouwen van ING en voorzien van koffie 
gemaakt door barista’s in de espressobar. “Je wil zo vriendelijk mogelijk naar 
bezoekers, maar ook naar eigen werknemers overkomen. Dan moet je niet 
een beveiliger hebben in kostuum met epauletten zo van: je komt er niet in!” 
Gesprekspersoon 2 geeft een ander interessant voorbeeld. ING huurt een 
kantoorgebouw met 18 verdiepingen, waarbij de entree een belangrijke rol 
moet gaan spelen. “We gaan proberen om het entreegebied, souterrain, 
begane grond en de eerste verdieping zo veel mogelijk openbaar te maken. 
Daar zit je entreefunctie, maar daar kan ook een winkel, een postloket of 
helpdesk voor de kapotte laptop zitten. Daar vindt tevens het eten en drinken, 
ontmoeten en vergaderen plaats. Indien het werken daar echt niet meer kan, 
dan ga je pas de toren in waar zich allemaal standaard kantoorvloeren 
bevinden die zijn ingericht conform de functionaliteit van het nieuwe werken.” 
ING probeert tussen de standaard kantoorvloeren, als een soort speklagen, 
nog een aantal verdiepingen in te richten als secundaire ontmoetingsgebieden. 
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Structuur  
Gebouwdiepte (3) 
 

Het uitgangspunt van gesprekspersoon 2 is dat elk gebouw geschikt te maken 
is voor het nieuwe werken. Waar het volgens hem namelijk vaak op neerkomt 
is dat men een deel van de traditionele routing verandert. “De strenge gang, 
met links en rechts kamers probeer je (als het nodig is) te doorbreken en je 
maakt wat meer open ruimten, omdat de interne transparantie van belang is. 
Je wil immers het aantal ontmoetingsmogelijkheden vergroten. Voor de rest zit 
je met je functionaliteiten die je doordacht moet ontwikkelen en positioneren.” 
Bij de meeste Nederlandse (standaard) kantoorgebouwen kun je dat bereiken, 
denkt gesprekspersoon 2. Tegelijkertijd geeft hij aan dat zogenaamd rijke 
kantoorgebouwen in sommige gevallen meer mogelijkheden bieden dan arme. 
“Een Nederlands kantoorgebouw is meestal 5,40, 1,80, 7,20. Sommige 
kantoorgebouwen zijn wat wij noemen rijk en zijn bijvoorbeeld 7,20, 1,80, 7.20. 
In dergelijke gevallen kun je met een extra zone werken, maar we hebben ook 
hele arm kantoorgebouwen, zoals op de Haarlemmerweg (5.40, 1,80, 5.40). 
Daar werk je echt in een soort spouw. In het buitenland zijn gebouwen vaak 
meer vierkant van lay-out en is de afstand van gevel naar gevel soms enorm. 
In Brussel, hebben we bijvoorbeeld een kantoorgebouw en daar moet je bijna 
in coördinaten werken om te duiden waar iemand zit.” De gesprekspersoon 
illustreert dat bij een standaard (Nederlands) langwerpig of L-vormig gebouw, 
rondom de entree en stijgpunten ontmoetingsgebieden te creëren zijn en 
richting de (twee) uiteinden rustigere gebieden. Het Acanthusgebouw met zijn 
carévorm is een variatie hierop. Men kan door het gebouw een wandeling van 
plein tot plein maken, van maximaal dynamische ontmoetingsgebieden 
rondom de stijgpunten tot maximaal rustige gebieden die daar tussenin liggen.  

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (5) 
 
 

Gesprekspersoon 2 gelooft dat mensen eerder 80  meter horizontaal lopen om 
elkaar op te zoeken dan dat zij twee trappen moeten oplopen om elkaar twee 
verdiepingen verderop te treffen. “Een trap en verdieping is een grote barrière.  
Als je ontmoeting wilt stimuleren; informele contacten en verkeer wilt generen, 
dan moet je eigenlijk een plat gebouw hebben.” Volgens hem zijn er ook 
andere manieren om binnen bestaande gebouwen ontmoeting te stimuleren. 
Een voorbeeld hiervan is het bevorderen van traplopen door trappenhuizen 
opener, aantrekkelijker en interessanter te maken, vertelt de gesprekspersoon.  
“Wat wij proberen bij saaie trappenhuizen (die je nu eenmaal nodig hebt) is 
om daar sleuven in te vrezen om verdiepingen visueel aan elkaar te koppelen. 
Je ziet hierdoor vanaf de kantoorvloer mensen traplopen en als je traploopt 
kun je op de passerende kantoorvloeren kijken.” 

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (5) 
 

Overigens vindt gesprekspersoon 2 dat visuele transparantie niet hoeft te 
betekenen dat alles helemaal  open of van glas moet zijn. “Als je dichte 
trappenhuizen bijvoorbeeld plaatselijk met glasstroken meer open kunt maken, 
dan kun je met een kleine ingreep al veel doen aan die interne transparantie.” 
Gesprekspersoon 2 zegt verder dat je op een vergelijkbare wijze ook verticaal 
verdiepingen visueel met elkaar zou kunnen verbinden, bijvoorbeeld door: 
“een vide of een snede in de vloer te maken en daar een trap te situeren.” 
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Indelingsvrijheid (3) 
 
 

Gesprekspersoon 2 vraagt zich af of de indelingsvrijheid meer of minder 
bepalend wordt als men op een andere manier gaat werken. Hij vertelt dat 
afdelingen ergens soms een jaar op een plek zitten en dan alweer verhuizen. 
Een dergelijke verhuizing betekent veelal een verbouwing en dat laatste wil 
ING zo veel mogelijk beperken. Daarom kiezen ze er bij het Acanthus gebouw 
voor om de kernen uit te breiden met stucwanden, zodat over het verplaatsen 
van die functionaliteiten in ieder geval geen discussie meer plaats zal vinden. 
“We willen rondom de gebouwkernen, alsof het er altijd al was, voorzieningen 
maken als een printerruimte, servicecorner en pantry. Dan weet iedereen dat 
het zo hoort en niet verplaatsbaar is. Toiletten ga je ook niet verplaatsten.” 
Voor het overige deel van de kantoorruimte probeert ING door een invulling 
van systeemwanden een mix van kamers te maken die variëren in grootte. 
Volgens gesprekspersoon 2 zijn we in Nederland opgevoed met een 
stramienmaat van 1.80. Alles is daarop ingesteld, inclusief het meubilair. 
Gesprekspersoon 2 denkt dat de indelingsvrijheid vooral wordt beïnvloed door 
de splitsbaarheid en capaciteit van de klimaatinstallaties. “Wij zijn heel blij, 
ondanks dat het behoorlijk wat aanpassingen betreft in de klimaatinstallatie, 
dat we kamers van 3.60 bij 5.40 kunnen splitsen in 2.70 bij 3.60. Dat is dan 
ook meteen de kleinste ruimte. Want 2.70 bij 3.60 is net iets meer dan 6 m2.  
Dat is een prachtige concentratie- of belcel.” Gesprekspersoon 2 spreekt hier 
over het Acanthus gebouw en maakt de kanttekening dat dergelijke gebouwen 
(die ontwikkeld zijn voor de markt) vaak vrij krap zitten in hun capaciteit. Als hij 
naar de kantorenvoorraad kijkt, dan voorziet hij een algemeen probleem. 
“Door het nieuwe werken, slim indelen en ARBO normen die wat teruggaan in 
vierkante meters, zou je in principe met meer mensen gelijktijdig in een 
gebouw kunnen werken. Als je die oefening op een aantal gebouwen loslaat, 
dan kom je erachter dat er een aantal belangrijke beperkende aspecten zijn: 
lucht, koeling, breedte van vluchtwegen, liftcapaciteit en sanitaire uitrusting - 
en dat zijn niet de meest eenvoudige aspecten om aan te passen.” 
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D6 Unilever 
 
Functie van de gesprekspersoon Voormalig Projectmanager bouw De Brug 
Gesprekslocatie Hoofdkantoor Unilever, Rotterdam Zuid 
Gespreksdatum 21/09/’11 
 

    
Unilever deBrug  
Bron: top010.nl 

deBrug Atrium 
Bron: intern document 

deBrug kantoorvloer 
Bron: vosinterieur.nl 

Plattegrond Unilever deBrug  
Bron: beschikbaar gesteld via de gesprekspersoon 
 
Context 
-‐ Unilever produceert en verkoopt wereldwijd allerlei voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. 
-‐ Een aantal belangrijke reorganisaties hebben in het verleden geresulteerd in de wens om de 

kantoorhuisvesting te centraliseren. Eerder was Unilever’s kantoorhuisvesting meer versnipperd. 
-‐ In 2000 is men begonnen met de visievorming en in 2005 is het nieuwe hoofdkantoor van Unilever 

Nederland opgeleverd. Het ontwerp kwam voort uit een prijsvraag die Unilever destijds uitschreef. 
Unilever had daarvoor een briefing opgesteld waarin een aantal belangrijke aspecten stonden: 
 Het moet optimale communicatie en interactie mogelijk maken 
 Het moet smoel hebben; mensen moeten trots zijn om er te werken. 
 Het moet nieuwe manieren van werken ondersteunen en flexibel zijn.  
 De werkomgeving moet ondernemerschap, creativiteit en een ‘passion to grow’ bevorderen, 

waarbij “je voeding overal mag proeven, zien en ruiken.”  
 Er moeten voldoende parkeerplekken komen.  
 Het gebouw moet ongeveer 10.000 m2 zijn.  

-‐ Unilever had aanvankelijk het idee om de nieuwbouw te laten grenzen aan het bestaande gebouw 
op het voormalige Oranjeboomterrein. “Er waren drie partijen die dat deden en de vierde partij die 
zette het bovenop de bestaande fabriek en maakte deze prachtige doos.” 

-‐ De winnaar was Dura Vermee/JHK/West 8. Volgens de gesprekspersoon heeft deze partij goed 
geluisterd naar de briefing. “Het is plat dus de communicatie is goed en bovendien zouden ze 
open trappen maken, waardoor je tussen de verdiepingen heel makkelijk heen en weer loopt.”  

-‐ De inrichting is een verlenging van datgene wat Unilever wilde bereiken. Er is een analyse 
gemaakt van hoe men wil werken, het soort werk en welke inrichting daar het beste bij past.  

-‐ De gesprekspersoon vraagt zich af wat nu het nieuwe werken is. Voor Unilever is dat de normale 
manier van werken. “Natuurlijk, hier werken veel jonge mensen die getrouwd zijn met computers. 
Ze werken overal en we geven ze enorm veel vrijheid. Dat is belangrijk.” 

-‐ De gesprekspersoon is van mening dat een heel groot deel van een nieuwe manier van werken 
bestaat uit cultuur en slechts een beperkt deel uit huisvesting. Hij weet uit eigen ervaring dat een 
andere manier van werken niet slaagt als het niet past bij de bedrijfscultuur. 

-‐ Huisvesting is volgens hem vooral belangrijk voor de identificatie. “Als mensen veel buiten het 
kantoor werken, dan moet dat punt waar ze naartoe gaan wel identificatiemogelijkheden bieden.” 
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Locatie  
Bereikbaarheid (3) 
 

De gesprekspersoon legt uit dat de locatiekeuze voorafging aan de 
ontwerpopdracht. “Toen we zeiden we moeten nu eigenlijk iets gaan doen, 
toen was de vraag gaan we iets doen op deze locatie of gaan we verhuizen.“ 
Al heel snel bleek dat Unilever wilden blijven zitten. Dat was vooral een 
emotionele beslissing, legde de gesprekspersoon uit. “Hoewel je hier midden 
in de stad zit, is dit een van de twee founding factory’s van de Margarine Unie. 
Hier is Unilever in 1891 ontstaan, althans de margarinekant. De zeepkant 
komt van Lever Brothers uit Engeland.” Unilever besloot het voormalig 
Oranjeboomterrein, dat Unilever in 1990 had gekocht, daarvoor te gebruiken. 
De gesprekspersoon zegt dat zolang de locatie bereikbaar is, deze blijft 
voldoen. De meesten komen met de auto of fiets. Ook stopt er een bus op het 
terrein, maar deze verbinding is niet optimaal. Voor voldoende parkeerplekken 
heeft Unilever volgens de gesprekspersoon moeten knokken met de 
autoriteiten. “Het is uiteindelijk een parkeergarage geworden met 500 
parkeerplaatsen.” Dat is doorgaans voldoende zegt de gesprekspersoon, 
behalve op hoogtijdagen in de winter dan willen er soms 800 man in het 
gebouw zitten. Aan de andere kant, vertelt de gesprekspersoon dat in de 
zomerperiode heel veel mensen met de fiets komen. “We hebben een veel 
grotere fietsenstalling moeten bouwen dan gepland.” Al met al geeft de 
gesprekspersoon aan dat het een specifieke vestigingslocatie betreft die 
voldoet aan hun wensen.  

Voorzieningen-
niveau (2) 
 
 

Een multifunctionele omgeving heeft volgens de gesprekspersoon voor hen 
geen bepalende rol gespeeld. Ook hier vertelt de gesprekspersoon dat het 
een specifieke locatie betreft. Faciliteiten voor medewerkers van Unilever zijn 
er nagenoeg niet in de directe omgeving. De gesprekspersoon vertelt dat er 
daarentegen faciliteiten in het gebouw aanwezig zijn, zoals de Unilever winkel, 
een broodjeszaak en bedrijfsrestaurant. Het gebouw heeft ook verschillende 
keukens en pantry’s voor de medewerkers. Daarnaast heeft Unilever beneden 
(bestaande bouw) een grote feestelijke zaal voor presentaties (het Theater).  

 
Schil  
Transparantie (4) 
 
 

“Het uitzicht is prachtig.” Men heeft uitzicht op de maas, de stad en de fabriek. 
Dat ervaren de meeste werknemers volgens de gesprekspersoon als prettig. 
Het gebouw is niet alleen aan de buitenzijde transparant, maar het gebouw 
kent ook openingen in de vloer met doorkijken op de fabriek. “Wij wilden een 
transparant gebouw, ook van buiten. Mensen mogen zien wat wij hier doen. 
Het moet vooral een levendig en inspirerend gebouw zijn. Dat was het idee.” 
Unilever wilden geen spiegelend glas hebben. Over het algemeen staat dit op 
gespannen voet met de energieprestatie van een pand, maar Unilever heeft 
het energieverlies van een volledig glazen gevel kunnen compenseren door 
het maaswater te gebruiken voor het verwarmen en koelen van het gebouw.  

Entree (4) 
 

‘The war for talent’ is volgens de gesprekspersoon één van de belangrijkste 
redenen geweest om hun huisvesting aan te passen. De entree vervult daarbij 
een belangrijke rol. “Het moet uitnodigend zijn en onze identiteit uitstralen.” 
Zelf vindt de gesprekspersoon de entree van Unilever niet zo spectaculair, 
maar het gebouw erboven des te meer. Hij erkent dat de ontvangstruimte erg 
belangrijk kan zijn om ontmoeting te bevorderen. “Het kan een hele belangrijke 
functie zijn, zeker om informeel contact tussen medewerkers en gasten te 
bevorderen. Bij ons staan een paar stoeltjes en er is een koffieautomaat, maar 
een centraal ontmoetingsgebied is het niet.” Hij noemt Interpolis als voorbeeld, 
van een kantoorgebouw waarbij dat wel het geval is. “Ik herinner me Interpolis. 
Toen ik daar binnenkwam in die grote toren vond ik de entree echt heel goed. 
Je komt binnen, wordt opgevangen, naar de koffiebar geleid, ontvangt koffie, 
kunt gaan zitten en dan kijk je uit over de binnentuin en ziet iedereen werken.” 
De gesprekspersoon maakt daarbij de opmerking dat Unilever is ingericht voor 
600 euro per vierkante meter en dat is minder dan een Interpolis heeft gekost.  
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Structuur  
Gebouwdiepte (4) 
 
 

De gebouwdiepte en de grootte van verdiepingsvloeren kan volgens de 
gesprekspersoon van belang zijn in geval van een nieuw manier van werken. 
De plattegrond heeft geen zonering van verschillende typen werkplekken, 
maar er zijn zoals zij dat noemen enkele multiboxen. “We hebben multiboxen 
en die zijn onder meer bedoeld om geconcentreerd te werken, te telefoneren 
of te overleggen met twee of drie personen.” Unilever kent geen eigen afdeling 
of eigen kantoorkamers, maar iedereen heeft wel een zogeheten eigen huis. 
“Dat is een unit die functioneel bij elkaar hoort, dat kan administratie zijn, maar 
dat kan ook een project of een ontwikkelingstraject zijn. Zij mogen zelf met de 
beschikbare multiboxen hun ruimte indelen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zeggen 
dat zij een extra archief nodig hebben, in dat geval krijgt men een archiefbox, 
maar hoe meer archiefboxen hoe minder ruimte je over hebt voor iets anders. 
Sommige huizen zijn keurig opgeruimd en andere zijn een puinhoop, maar dat 
is hun verantwoordelijkheid.” Om deze vrijheid binnen de verschillende huizen 
te creëren en deze onderling met elkaar te laten interacteren is ruimte nodig.   

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (5) 
 
 

“Open vloeren zijn ontzettend belangrijk voor de interne communicatie.” 
Volgens de gesprekspersoon werkt dat niet in een toren. “Dit kantoorgebouw 
heeft de lengte van de Nationale Nederlanden toren op zijn zo kant.“ Het heeft 
vier bouwlagen van 32 bij 133 meter en een totaaloppervlak van 15.000 m2. 
De gesprekspersoon vindt het een hele mooie oplossing om communicatie en 
samenwerking te bevorderen en adviseert om dit waar mogelijk toe te passen. 
Hij noemde OVG als een opvallend voorbeeld uit de buurt. “Dat is ook zo’n plat 
gebouw en heeft slechts twee verdiepingen.” Volgens hem kan men daardoor 
veel sneller schakelen en beter zien waar iedereen mee bezig is. “Het is snel; 
mijn assistente zat tegenover mij en dus was werkoverleg voor ons niet nodig. 
Zij wist precies wat er gaande was. Als ik iets van mijn baas moest weten dan 
liep ik naar boven om aan zijn secretaresse te vragen of hij in de buurt was.“ 

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (5) 
 

Visuele verbinden zijn volgens de gesprekspersoon bepalend. Vooral de vides 
en open trappen zorgen er volgens de gesprekspersoon bij Unilever voor dat 
men constant met elkaar in contact is. Hij vertelt dat men hiervoor weliswaar 
vloeroppervlak moet opofferen en daarmee extra kosten maakt, maar dat het 
voor de interne communicatie en vindbaarheid van grote meerwaarde kan zijn.  

Indelingsvrijheid (4) 
 
 

De Brug is gebouwd naar het IFD (Industrieel, Flexibel, Demontabel) principe 
en de plattegronden zijn volgens de gesprekspersoon volledig vrij indeelbaar. 
De constructie bestaat uit vier vakwerkspanten. De overspanning tussen deze 
spanten is circa 10 meter. De binnenruimte is hierdoor volledig vrij indeelbaar. 
De gevelstramien is 1.80 meter en het technisch grid is 3.60. De installaties 
hangen allemaal in het zicht zonder overbodige afwerking. Voor flexibiliteit in 
elektra-, data- en communicatieaansluitpunten is een computervloer geplaatst. 
Zij hebben volgens de gesprekspersoon meer moeten investeren dan gepland. 
“We dachten oorspronkelijk 2.000 datapunten nodig te hebben, maar we 
hebben er uiteindelijk ruim 4.000 geïnstalleerd.” Deze extra investering 
verdient men volgens de gesprekspersoon in de toekomst terug in flexibiliteit.  
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D7 Schiphol Real Estate – (Microsoft) 
 
Functie van de gesprekspersoon Manager Leasing kantoren 
Gesprekslocatie Hoofdkantoor Schiphol Real Estate, Schiphol 

(tegenover het hoofdkantoor van Microsoft) 
Gespreksdatum 17/08/’11 
	  

    
Nieuwbouw - exterieur 
The Outlook (SRE) 

Nieuwbouw - interieur 
The Outlook (SRE) 

Renovatie – exterieur 
Triport (SRE) 

Renovatie - Atrium  
Triport (SRE) 

 
Plattegrond de Outlook (kantoorplanner.nl) 
 
Context 
-‐ Schiphol Real Estate opereert als grondeigenaar, ontwikkelaar, belegger en commercieel 

beheerder en heeft met name belangen rondom de luchthavens Rotterdam, Schiphol en Milaan. 
Schiphol Real Estate heeft een aantal jaar geleden het gebouw de Outlook ontwikkeld. Microsoft 
was destijds op zoek naar een kantoor dat geschikt is voor het nieuwe werken. Zij hebben daarom 
het gebouw de Outlook ontwikkeld, waarbij zij niet alleen 11.000 m2 voor Microsoft hebben 
ontwikkeld, maar ook 20.000 m2 op eigen risico. Daarnaast is Schiphol Real Estate bezig met het 
verduurzamen van hun bestaande kantorenportefeuille. De renovatie van Triport is daar een 
voorbeeld van. Dit complex moet na renovatie passen bij een nieuwe manier van werken. 

-‐ De gesprekspersoon is van mening dat één van de belangrijkste aspecten van het nieuwe werken 
is dat werk en privé steeds meer in elkaar gaan overlopen. Schiphol Real Estate wil daar op 
inspringen door ervoor te gaan zorgen de mensen verschillende activiteiten kunnen combineren. 
“Dat betekent dat zij tussen het werken door iets moeten kunnen doen, zoals ontspannen, 
boodschappen voor ’s avonds halen of de schoenen naar de hakkenbar brengen.” Hun visie is om 
een stadsomgeving te benaderen. Zij verwijst daarvoor naar Chiswick Park in West Londen.   

-‐ De gesprekspersoon geeft aan dat ze de markt niet mee hebben. Schiphol is volgens haar van 
origine een kostbare locatie, daar moet dus wel iets tegenover staan in de zin van extra kwaliteit.   

-‐ De gesprekspersoon merkt dat bedrijven die bezig zijn met het nieuwe werken vaak iets extra’s 
over hebben voor kwaliteit: “Ze leveren aan de ene kant m2 in en willen aan de andere kant wat 
extra per m2 uitgeven voor kwaliteit”, maar zegt zij: “het mag ook weer niet al te veel zijn.” 
Ondanks de lastige concurrentiepositie van vandaag, streeft Schiphol Real Estate naar een 
kwalitatief hoogwaardig gebied dat geschikt is voor de veranderende manier van werken.  
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Locatie  
Bereikbaarheid (5) 
 

De bereikbaarheid is volgens de gesprekspersoon uiteraard het speerpunt van 
een luchthavengebied en openbaar vervoersknooppunt. “Onze visie begint 
dus bij het gebied qua bereikbaarheid en qua omgeving eromheen.” 

Voorzieningen-
niveau (5) 
 
 

De gesprekspersoon legt uit dat een multifunctionele omgeving bepalend is 
voor de geschiktheid van een locatie voor een nieuwe manieren van werken. 
De gesprekspersoon moet toegeven dat zij het Schiphol gebied goed vindt, 
maar niet fantastisch. “Het gebied is nog niet wat we zouden willen dat het is. 
Als je aankomt op Schiphol Plaza dan heb je daar allerhande voorzieningen, 
maar zodra je daarbuiten bij één van de kantoren zit dan heb je niet de 
dynamiek die wij eigenlijk willen.” Op een lager verzorgingsgebiedniveau 
probeert Schiphol Real Estate dus nog extra voorzieningen toe te voegen, 
want zegt zij: “voorzieningen als horeca, sport etc., die zijn er allemaal wel, 
maar die zijn te ver van de kantoren vandaan.”  

 
Schil  
Transparantie (4) 
 
 

De gesprekspersoon zegt dat de geveltransparantie steeds belangrijker wordt, 
zeker voor organisaties die openstaan voor een nieuwe manier van werken.  
Dat is ook één van de redenen waarom zij het jaren ’60 Triport complex, 
bestaande uit drie gebouwen, grondig gaan renoveren. “We gaan veel in 
Triport investeren. Zo gaan we de drie gebouwen met elkaar verbinden door 
een atrium en veel glaswerk. Ook gaan we horeca en andere functies 
toevoegen aan het gebouw om ontmoetingen en communicatie te faciliteren.” 
Zij geeft aan dat Schiphol Real Estate graag meer hadden willen verbouwen, 
maar dat was economisch niet haalbaar. De totale gevel strippen en 
vervangen door een transparantere was in dit geval simpelweg te kostbaar, 
vertelt de gesprekspersoon. Daarom wordt enkel de gevelbeplating vervangen 
en blijft de traditionele borstwering intact, ondanks dat Schiphol Real Estate 
zich realiseert dat grotere gevelopeningen door menigeen wordt gewaardeerd.  

Entree (5) 
 

De gesprekspersoon merkt dat de entree steeds belangrijker wordt, mede 
omdat steeds meer huurders de entree zien als centraal ontmoetingsgebied. 
Volgens haar is dat ook één van de meest opvallende aspecten van het 
Microsoft kantoor. Aangezien dit entreegebied in het vorige gespreksverslag al 
is besproken zal hier niet verder op worden ingegaan (zie gespreksverslag 6).  

 
Structuur  
Gebouwdiepte (5) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon zijn horizontale verbindingen belangrijk, met 
name voor interne communicatie. Bij de outlook hebben ze mede daarom de 
gebruikelijke gebouwdiepte doorbroken. “De Outlook is drie keer 7.20 meter. 
Deze grote diepte is bij uitstek geschikt voor nieuwe manieren van werken.“ 
De gesprekspersoon legt uit dat het lastig is om deze horizontale verbindingen 
te creëren bij bestaande kantoorgebouwen gezien de vaak beperkte 
gebouwdiepte en gesloten trappenhuizen. “Onze andere kantoren zijn de iets 
meer traditionele kantoren, in die zin, dat de vloeren een beetje zijn zoals bij 
ons, 7.20, 1.80, 5.40.” De gesprekspersoon benadrukt dat het verbinden van 
vloeren enorm kostbaar is. Helemaal opnieuw beginnen volgens de principes 
van nieuwbouw kan volgens haar dus niet zomaar, maar Schiphol Real Estate 
probeert waar mogelijk de meer traditionele kantoren hierop aan te passen.  

Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.o.v. het aantal 
verdiepingen) (5) 
 

Grote verdiepingsvloeren zijn volgens de gesprekspersoon bevorderlijk voor 
een nieuwe manier van werken. “Bij de outlook kunnen we horizontaal tot 
3.500 m2 kantoorvloer met elkaar verbinden. Dat is in Nederland bijzonder. 
Meestal is dat slechts 1100 à 1200 m2 per verdieping.” De gesprekspersoon 
zegt dat grote verdiepingsvloeren door veel partijen die actief bezig zijn met 
het nieuwe werken als een enorm voordeel wordt gezien.  
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Indeling  
Visuele 
verbindingen (5) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon zijn visuele verbindingen belangrijk. De outlook 
heeft volgens haar daarom diverse vides “waardoor je altijd connected bent”. 
Zij zegt dat dergelijke visuele verbindingen in bestaande gebouwen meestal 
afwezig zijn. Dat probeert Schiphol Real Estate indien mogelijk te veranderen. 
Dit doen zij bijvoorbeeld door het verplaatsen van trappenhuizen en het 
openbreken van vloeren ten behoeve van vides. Volgens de gesprekspersoon 
zijn dat wel rigoureuze ingrepen met een serieus kostenplaatje. Zij zegt dat zij 
om die reden in eerste instantie geen extra open trappen en vides op de 
kantoorvloeren van het Triport complex gaan aanbrengen. Wel worden de drie 
gebouwen visueel met elkaar verbonden en komt er een open entreegebied. 
Ook worden er andere maatregelen genomen om zichtlijnen te versterken. 
“We gaan bijvoorbeeld de bestaande trappenhuizen van het Triport complex 
transparanter maken.” De gesprekspersoon sluit overigens niet uit dat er later 
alsnog extra open trappen en vides op de diverse kantoorvloeren gaan komen, 
maar dat is afhankelijk van de behoefte van de eindgebruiker.  

Indelingsvrijheid (3) 
 
 

De gesprekspersoon geeft aan dat zij in principe altijd naar maximale 
indelingsvrijheid streven. De stramienmaat die ze het meest gebruiken is 1.80. 
Bij de Outlook is deze stramienmaat tevens gebruikt en voor het technisch grid 
twee keer 1.80 m. De gesprekspersoon geeft aan dat het soms lastig is om 
daarin een keuze te maken. “Bij Microsoft gebruiken we een klimaatplafond. 
Dat is een waanzinnig mooi systeem qua comfort, maar lastig (en kostbaar) 
om aanpassingen in door te voeren.” De gesprekspersoon noemt nog een 
ander voorbeeld. “Wij hebben een gebouw ontwikkeld voor Martin Air op 
Schiphol Oost, één van de eerste gebouwen met een BREEAM-NL certificaat. 
In dat gebouw hebben we onder meer betonkern activering toegepast. Dat is 
weliswaar super energiezuinig, maar minder flexibel. Het is daardoor duurder 
om de structuur aan te passen en de inrichting of de wanden te verplaatsen.” 
Kortom, wat de gesprekspersoon probeert duidelijk te maken is dat de 
indelingsvrijheid soms beperkt wordt, omdat er in bepaalde situaties soms 
andere aspecten zijn die zwaarder wegen in het keuzeproces.  
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D8 NSPoort – (Regus) 
 
Functie van de gesprekspersoon Portfoliomanager kantoren 
Gesprekslocatie hoofdkantoor NS Poort (katreinetoren), Utrecht  
Gespreksdatum 21/09/’11 
 

    
Utrecht Katreinetoren 
Bron: oblflevo.nl 

Maastricht de Colonel 
Bron: startingbusiness.nl 

Eempolis 
Bron: nspoort.nl 

NS Treincoupé met wifi 
Bron: forum.opeenshadikhet.nl 

 
Context 
-‐ NS Poort is onderdeel van de NS. Deze NS vastgoedtak ontfermt zich over het ontwikkelen, 

beheren en exploiteren van stationsgebieden. NS Poort is onder meer actief op de kantorenmarkt.  
-‐ De gesprekspartner is portfoliomanager en daarmee onder meer verantwoordelijk voor alle 

kantoorobjecten die NS Poort in portefeuille heeft. De portefeuille is grotendeels opgebouwd uit 
het beleggingsfonds, bestaande uit ongeveer 25 kantoren, met een beleggend vermogen van rond 
de 600 miljoen. Daarnaast heeft NS Poort, ongeveer 10 kantoren (150 miljoen) in portefeuille ten 
behoeve van hun eigen huisvesting. Inclusief 50 miljoen herontwikkeling, schat de 
gesprekspersoon de totale waarde van de kantoorportefeuille van NS Poort op 800 miljoen euro.  

-‐ NS Poort heeft een team van asset managers, vastgoedmanagers en controllers. NS Poort focust 
zich op asset management activiteiten: exploitatie, acquisitie, dispositie en upgrading. De rest 
wordt uitbesteed, waaronder het beheer, de verhuur en herontwikkeling. NS Poort zoekt hiervoor 
geschikte partners. NS Poort bepaalt hierbij de strategie en voert de regie.  

-‐ NS Poort opereert enkel op OV-knooppunten. De NS heeft daar veel strategische grondposities. 
(Prorail is vaak de eigenaar van de grond en de transferruimte). Het is kleinschalig begonnen. 
Destijds was het nog NEMEOG die realiseerde dat ze meer konden doen met hun grondposities 
rondom stations. Zij zijn daarom gestart met de ontwikkeling van stationsgebieden. Gaandeweg 
bouwde dit zich uit van perrons, kiosken, winkels tot kantoren. Doordat het treinverkeer toenam en 
de reiziger alsmaar meer wilde, groeide de vastgoedactiviteiten van NS Poort door de jaren heen.  

-‐ Op enig moment had de NS een tiental kantoren in portefeuille. Er was een wens om dat 
vermogen vrij te spelen, om het te kunnen investeren in de aanlegging van infrastructuur en de 
ontwikkeling van stations. Het idee volgde om een fonds op te zetten, welke in ’99 is opgericht.   

-‐ Door de oprichting van dit fonds kon men voor een groot deel van het belegde vermogen 
participaties uitgeven. Dit geld kon de NS herinvesteren in stationsgebieden.  

-‐ De gesprekspersoon zegt dat het fonds uitermate goed heeft gepresteerd, zowel in een opgaande 
als in een neergaande markt. Het fonds heeft 10 jaar op rij de ROZ-IPD index verslagen.  

-‐ NS Poort heeft in samenwerking met Local (een organisatie die zich bezighoudt met 
duurzaamheidvraagstukken) de hele portefeuille doorgelicht in het kader van duurzaamheid.  
Samen hebben zij een drietal scenario’s en minimale eisen geformuleerd.  
 Het core-scenario, doorgaande exploitatie, oftewel niets doen. 
 Het value-added scenario, gebouwlabel C en het moet voldoen aan het nieuwe werken. 
 Het high-risk scenario, gebouwlabel A of B en het moet voldoen aan het nieuwe werken. 

-‐ De status quo van de portefeuille en het ambitieniveau per object zijn inzichtelijk gemaakt. Alle 
objecten worden gescoord. Ze worden uitgezet in een grafiek met de duurzaamheidnorm 
(scenario) op de ene as en het rendement (IRR) op de andere as. De strategie van NS Poort is: 
“Objecten die goed renderen, maar nog niet zo duurzaam zijn, die willen we verduurzamen om het 
risicoprofiel te verlagen. Dat mag uiteraard niet al te veel ten koste gaan van het rendement. Van 
gebouwen die erg duurzaam zijn, maar niet goed renderen, willen we het rendement verhogen. 
Dat kan door andere marketing of door herinvestering.” NS poort probeert de puntenwolk in de 
grafiek zo (verder) naar de rechter bovenhoek te verplaatsen; zo duurzaam en rendabel mogelijk.  

-‐ De gesprekspersoon legt uit dat er potentieel in de huuropslag moet zitten alvorens men bereid 
zal zijn om te investeren in het geschikt maken van kantoorgebouwen voor het nieuwe werken. 
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“Op de toplocaties, als je een relatieve lage huurprijs hebt, maar een wat meer gedateerd 
gebouw, dan is dat potentieel in die huuropslag, van 140 naar 170 euro, zo groot dat de 
investering uit kan.” Dat is lang niet altijd het geval zegt de gesprekspersoon. “Neem bijvoorbeeld 
de Colonel in Maastricht, daar zitten we al iets boven de markthuur en dan kun je feitelijk al niet 
meer herinvesteren om een kostprijs dekkende huur te krijgen. Je zou wel kunnen herinvesteren, 
maar dan zou je dat vooral doen om je risicoprofiel van het object te verlagen.” 

-‐ NS Poort is druk bezig met het station-to-station concept. Centraal hierbij staat de synergie tussen 
huisvesting en vervoersmobiliteiten. NS is daarvoor een samenwerking aangegaan met Regus. 
“Wat je feitelijk wil is dat je denkt vanuit een netwerk.” In dat netwerk zijn er meerdere locaties op 
knooppunten, kortweg de intercitystations, waar men flexibel kan huren, zegt de gesprekspersoon. 
Werknemers met een NS vervoerskaart zouden dan in principe overal en altijd binnen dat netwerk 
kunnen werken. Zij kunnen onder meer internetten en werken in de trein, elkaar kort ontmoeten bij 
Starbucks en gebruikmaken van de Regus kantoorruimten op 15 locaties binnen dat netwerk.  

-‐ De gesprekspersoon hoort vaak loze kreten rond het nieuwe werken, maar constateert een aantal 
ontwikkelingen, waaronder: men wil in toenemende mate onafhankelijk van plaats en tijd werken, 
mensen ontmoeten en werk en privé activiteiten met elkaar gaan combineren.  

 
Locatie  
Bereikbaarheid (5) Volgens de gesprekspersoon is de synergie tussen mobiliteit en huisvesting, 

de grootste kracht van stationsgebieden; dat is feitelijk hun bestaansrecht. 
“Maar dan ben je er nog niet. Je moet een toereikende parkeernorm hebben 
en je stationsomgeving moet gaan voldoen aan het nieuwe werken.”  

Voorzieningen-
niveau (5) 

NS poort tracht daarom de kwaliteit van de stationsomgevingen en het 
voorzieningenaanbod daaromheen continu te verbeteren. “Hoe kan de NS, 
vanuit het gemak van- en de service naar de reiziger, die reis optimaliseren? 
De reis en het verblijf van de klant veraangenamen kan in een overzichtelijke, 
dynamische stationsomgeving met een breed voorzieningenaanbod, vertelt de 
gesprekspersoon. Hij legt uit dat efficiënt positioneren van retail en andere 
faciliteiten belangrijk is. Enerzijds geredeneerd vanuit het gemak van de klant; 
anderzijds om de omzet per m2 en daarmee de vastgoedwaarde te verhogen. 
“Je denkt vanuit de klant die je tracht te verleiden. Dat moet je wel goed doen. 
De klant moet het gevoel hebben van hé wat prettig dat ik met de trein reis. 
Daar kan ik een kopje koffie drinken, daar kan ik dit en daar kan ik dat. Dan is 
die reis prettig. Het voor- en natransport moet eveneens goed geregeld zijn. 
De klant komt ergens aan, wij noemen dat aankomstdomein, ziet waar die 
naartoe moet door de heldere bebording en routing en wordt fijn ontvangen.” 
Het retailbedrijf van de NS Servex analyseert daarom continu de loopstromen, 
de gemiddelde overstaptijd en kijkt welke retailformule daar het beste bij past. 
NS heeft op dit moment 350 vestigingspunten. Daarin zitten 12 retailformules 
die Servex heeft ontwikkeld, zoals Swirls, Kiosk, Julia’s Pasta en AH to go.  

 
Schil  
Transparantie (3) De gesprekspersoon kan zich voorstellen dat het contact met buiten van 

belang is, maar dit staat volgens hem op gespannen voet met duurzaamheid. 
“Aan de ene kant heb je bij een transparante gevel meer interactie met buiten, 
maar aan de andere kant creëer je op die manier een groter klimaatprobleem.” 
De Katreinetoren heeft een volledig transparante gevel (zonder zonwering). 
Door de hoge zonbelasting moet er veel gekoeld worden. De gesprekspersoon 
zegt om die reden niet gecharmeerd te zijn van volledig transparante gevels. 
“Je wil niet weten wat je aan energie verbruikt in zo’n kantoor.” Hij legt uit dat 
hij liever een gebouw heeft met een hoog warmte accumulerend vermogen. 
“Massa in je gebouw betekent doorgaans een energetisch gunstig gebouw.” 
De gesprekspersoon zegt dat men op zoek moet naar een balans tussen 
transparantie en energieverbruik. Men zou volgens hem ook beter kunnen 
nadenken over de positionering van grote glasgevels (niet aan de zonzijde).  

 



	  

	  

94 bestaand kantoorvastgoed en een nieuwe manier van werken 

Mark Berlee 

Entree (4) 
 
 

De gesprekspersoon ziet dat de entree belangrijker wordt als men overgaat op 
een andere manier van werken. “De entree is je visitekaartje van je gebouw. 
Je wil laten zien wat voor gebouw het is. Wat is de dynamiek in dit kantoor? 
Wie zijn de huurders die hier zitten? Hoe wordt hier gewerkt? Volgens de 
gesprekspersoon draait de entree in toenemende mate om uitstraling en sfeer. 
“Als ik als bezoeker voor het eerst een gebouw betreed en ik sta in de entree, 
dan krijg ik een bepaald gevoel. Dat probeer je in zo’n entree te accentueren.” 
Hij zegt dat een entree verder overzichtelijk moet zijn. “Een huurder moet bij 
binnenkomst niet hoeven te zoeken. Dat zorgt voor onzekerheid en je wil juist 
dat mensen zich op hun gemak voelen.” De gesprekspersoon ziet daarnaast 
de entree en ontvangsthal veranderen in een (multifunctionele) verkeershub. 
Hij ziet niet het hele kantoor als een verkeershub, maar dat zouden volgens 
hem wel een aantal verdiepingen kunnen zijn, waaronder de entreeverdieping; 
“waar mensen snel binnenkomen en weer snel uitgaan.” Op bovenliggende 
verdiepingen ziet hij dan mogelijkheden voor hun ontmoetingsconcepten, zoals 
de NS business-lounge en daar weer boven zouden dan meer de werkplekken 
komen waar mensen voor een langere periode kunnen werken.  

 
Structuur  
Gebouwdiepte (3) 
 
Grootte van 
verdiepingsvloeren 
(t.a.v. het aantal 
verdiepingen) (3) 

Volgens de gesprekspersoon kan de gebouwbreedte en de grootte van de 
verdiepingsvloeren bepalend zijn bij de invoering van het nieuwe werken, 
maar daar wordt door NS Poort niet actief op gestuurd. Hij benadrukt hierbij 
dat men in een binnenstedelijk gebied altijd zit met een beperkte postzegel. 
Zeker als men de hoogte in mag van de gemeente, dan zullen ontwikkelaars 
doorgaans de beschikbare ruimte maximaal willen gebruiken teneinde een 
bepaald rendement te kunnen behalen op de ontwikkeling. 

 
Indeling  
Visuele 
verbindingen (4) 
 
 

De gesprekspersoon denkt dat visuele transparantie bevorderlijk is voor een 
andere manier van werken, maar hij benadrukt dat er een spanningsveld is 
tussen de verschillende belangen. “Een open trap, vide of atrium kost ruimte. 
Alle stijgpunten gaan ten koste van je VVO meters. Wat levert het op als ik 
bijvoorbeeld een open trap maak ten behoeve van die interne transparantie? 
Zo’n open trap kost je per laag 40 tot 50 m2 VVO, keer de huurprijs, 
gekapitaliseerd, reken maar uit.” 

Indelingsvrijheid (5) 
 
 

Volgens de gesprekspersoon maakt vooral de indelingsvrijheid van de ruimte, 
een gebouw meer of minder geschikt voor het nieuwe werken. “Over het 
algemeen merken wij dat als je grote vloeroppervlakten hebt, met goede 
bandrasters, zodat je overal wel of geen wandjes neer kan zetten, een 
gebouw goed is in te richten voor het nieuwe werken. Ook moet je 
klimaatinstallatie geëquipeerd zijn op iedere keer die wandjes verzeten, of dat 
er helemaal geen wandjes zijn.” Flexibiliteit is volgens hem het codewoord.  

 
 
 


