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Voorwoord 

Dit verslag vormt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, mastertrack Real Estate Management and Development. Met 'corporate 

branding en real estate' als uitgangspunt, worden in dit onderzoek voornamelijk 

raakvlakken gezocht binnen de studiegebieden vastgoed, bedrijfskunde, psychologie en 

marketing. Verdieping in de raakvlakken maakt duidelijk hoe de disciplines elkaar 

beïnvloeden en samenspel tussen de disciplines kan leiden tot synergie. Juist de 

verdieping, het samenbrengen en het koppelen van de theorieën van de verschillende 

studiegebieden is voor mij zeer uitdagend en afwisselend geweest. 

De inzichten geleverd in dit onderzoek gaan in op de rol die bedrijfshuisvesting kan 

spelen bij het neerzetten van een 'corporate brand'; het verhaal, het gevoel, ofwel de 

identiteit van het bedrijf. Waar een heldere bedrijfsidentiteit bijdraagt aan een sterkere 

concurrentiepositie, is inzicht in middelen om deze identiteit duidelijk te maken 

noodzakelijk. (Hoe) kan bedrijfshuisvesting daarbij worden ingezet? 

Mijn dank gaat uit naar ieder die mij in de afgelopen acht maanden heeft meegemaakt 

en met woorden en daden heeft weten te steunen, adviseren en amuseren, zowel 

inhoudelijk als niet inhoudelijk. Hierdoor is de afgelopen tijd een leuke periode geweest. 

Speciale aandacht wil ik schenken aan mijn begeleiders van de TU Eindhoven, Rianne 

Appel-Meuienbroek en Dave Havermans, voor hun nuttige en opbouwende opmerkingen en 

kritieken, aan lngrid Jansen die, zeer gewaardeerd, de verplichtingen van Rianne Appel

Meuienbroek op zich heeft genomen tijdens haar zwangerschap en Caresta Group, het 

bedrijf waar ik mijn afstudeeronderzoek heb mogen uitvoeren. 

Ook wil ik in het bijzonder alle respondenten van de interviews danken voor de prettige 

en boeiende gesprekken die ik met hen heb mogen voeren. De resultaten van de 

interviews hebben mijn verslag interessante illustraties en onderbouwingen uit de praktijk 

geboden. 

Anneke van Kempen 

December 2008 
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Samenvatting 

Het principe van 'branding' is geënt op het creëren van een uitgesproken en specifieke 

identiteit van uiteenlopende zaken om te komen tot een verbeterde concurrentiepositie. Bij 

bedrijven is 'corporate branding' reeds een veelvoorkomend begrip; door de gehele 

organisatie en bedrijfsidentiteit deel uit te laten maken van de marketingstrategieën voor de 

dienst of het product wordt de marktpositie uniek en dus sterk. De eerparate brand is de 

boodschap die het bedrijf wil uitdragen ten aanzien van haar product of dienst en behoeft 

toepassing door het gehele bedrijf. Zo ook door Corporate Real Estate ( CRE). 

De inzet van CRE is wellicht een krachtig middel als onderdeel van eerparate branding, 

maar de precieze toepassing van CRE is hierbij (nog) niet inzichtelijk. Verdieping in de 

effecten van CRE op de corporate brand is noodzakelijk om te komen tot de doelstelling 

van dit onderzoek: 

Het vaststellen van de aspecten van Corporale Real Estate die kunnen bijdragen aan het 

versterken van corporale branding van bedrijven om op basis daarvan meer inzicht te 

krijgen in een strategische positionering van Corporate Real Estate voor Corporate Real 

Estate managers. 

De onderzoekseenheid is afgebakend tot architectenbureaus, makelaarskantoren, 

advocatenkantoren en multinationale bedrijven; veelal inter-persoonlijk dienstverlenende 

bedrijven. Voornamelijk voor deze bedrijven kan CRE een belangrijke rol spelen bij 

eerparate branding, omdat hier de beleving voor klanten tijdens de dienstverlening 

belangrijk is. 

Met een literatuuronderzoek is de invloed van CRE op de corporale brand onderzocht. 

Deze invloed bleek te kunnen worden gespecificeerd in een directe invloed en een 

indirecte invloed van CRE op de eerparate brand. 

De directe invloed betreft de invloed van het design of ontwerp, van CRE op het beeld 

van het bedrijf bij mensen. Drie dimensies van CRE worden in de literatuur onderscheiden 

die van toepassing zijn: locatie, lay-out en stijl. Hoewel deze dimensies betrekking 

hebben op de invloed van CRE op de corporate brand, ontbreekt een overzicht aan 

aspecten van CRE die eerparate branding kunnen versterken doordat in de literatuur het 

eerparate branding proces niet vanuit CRE wordt benaderd. Door eerst CRE in specifieke 

aspecten te splitsen, deze aspecten te vergelijken met de dimensies genoemd in de 

literatuur én het belang van de aspecten te toetsen aan de praktijk, kunnen wellicht de 

relevante aspecten explicieter worden vastgesteld. 

De indirecte invloed van CRE op de corporale brand betreft die via het gedrag van 

werknemers. De behaviour setting theory van Barker blijkt een theorie te zijn die de 
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essentie van 'werknemer branding' en de invloed van de gebouwde omgeving op gedrag 

van mensen omvat. CRE als gebouwde omgeving kan in combinatie met meer 

management gerichte methoden (werknemer branding methoden) gewenst gedrag onder 

werknemers sturen. De precieze toepassing van CRE teneinde gewenst gedrag voor een 

bedrijf te bewerkstelligen is echter complex en voor ieder bedrijf anders. Kennis uit de 

praktijk om CRE voor elk individueel bedrijf zó vorm te geven dat gedrag van werknemers 

kan worden gestuurd is moeilijk te achterhalen en niet haalbaar binnen dit onderzoek. Dit 

onderzoek heeft zich daarom beperkt tot de verzameling van informatie uit de praktijk over 

de directe invloed van CRE op de corporate brand. 

Het interview is opgesteld aan de hand van de onderzoeksopzet dat een product vormt 

van het literatuuronderzoek. Het interview is, evenals de onderzoeksopzet, opgebouwd uit 

drie onderdelen: het type bedrijf, de bedrijfsidentiteit en het belang en toepassing van 

branding m.b.t. CRE. De bedrijfsidentiteit vormt hierbij het middel om de relatie tussen 

het bedrijf en het belang en toepassing van branding m.b.t. CRE toe te lichten of te 

verklaren. 

Bij de dataverzameling zijn 19 bedrijven geïnterviewd; 4 multinationals (TNT Post, Areadis 

Rabobank en ING), 6 architectenbureaus, 6 makelaarskantoren en 3 advocatenkantoren. 

Uit de dataverwerking en -interpretatie blijkt dat de bedrijfsidentiteit inderdaad een 

belangrijke rol speelt bij het analyseren van brandingstrategieën. Voor alle geïnterviewde 

bedrijven geldt dat de bedrijfsidentiteit als samenhangend geheel van organisatiekenmerken 

de behoefte aan een bepaald pand en een bepaalde locatie bepaalt; het vormt als het 

ware een blauwdruk voor de toepassing en het belang van branding ten aanzien van de 

bedrijfshuisvesting. De organisatiekenmerken cultuur, structuur, strategie, gedrag, design en 

communicatie vormen de bedrijfsidentiteit; het verhaal van het bedrijf, waaruit de 

toepassing kan worden afgeleid. De belangrijkste organisatiekenmerken hierbij lijken 

voornamelijk communicatie en design; de invulling van deze aspecten van het bedrijf zijn 

veelal direct van invloed op de toepassing en belang van de betrokkenheid van branding 

van het gebouw. 

Een algemeen toepasbare lijst met aspecten ten aanzien van CRE die bij kunnen dragen 

aan het versterken van corporate branding van bedrijven is dus niet te geven. De 

aspecten zijn afhankelijk van veel bedrijfskarakteristieken die voor elk bedrijf anders zijn. 

Binnen de typen bedrijven zijn echter wel meer overeenkomsten te ontdekken; het type 

van het bedrijf maakt dat de algehele strategieën of 'de verhalen' ten aanzien van 

branding van de bedrijven, zonder expliciet te kijken naar vastgoedscores, op elkaar lijken 

of elkaar bevestigen. Verschillen in de identiteiten binnen de typen bedrijven verklaren zo 

ook vaak waarom sommige toepassingen voor CRE anders zijn. Echter een indicatie van 

algemene belangrijke aspecten kan worden gegeven door van de gegeven scores voor de 
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vastgoedaspecten totaalscores te berekenen. De hoogste totaalscores zijn voor de 

vastgoedaspecten 'bereikbaarheid', 'locatietypering', 'herkenbaarheid gebouw', 

'kwaliteitsniveau afwerking' en 'hoofdentree gebouw'. Deze indicatie geeft inzicht in 

algemene belangen die aan CRE aspecten worden gehecht t.a.v. corporate branding, 

echter dit hoeft dus niet voor alle bedrijven van toepassing te zijn. Daarbij zal de 

invulling van deze aspecten voor veel bedrijven anders zijn, zoals de invulling van de 

locatietypering. 

Aanbevelingen voor dit onderzoek richten zich op uitbreiden van de steekproef om 

betrouwbaardere informatie te verkrijgen, het vertalen van de bedrijfsidentiteit naar CRE om 

inzicht te krijgen in hoe CRE eruit moet zien zodat het past bij de bedrijfsidentiteit, 

betrekken van klanten bij het praktijkonderzoek ter verrijking van de data-interpretatie, 

verdieping in de toepassing van CRE ten behoeve van werknemer branding en het 

opstellen van een model om CRE managers te leiden naar een passende strategie en 

nuttige aanbevelingen ten aanzien van CRE. 
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1 Probleemverkenning 

Dit hoofdstuk dient als onderlegger voor volgende hoofdstukken. Allereerst zal in paragraaf 

1.1, in de aanleiding, de relevantie van het onderzoek duidelijk worden gemaakt, waarna 

de probleemschets, probleemstelling, doelstelling en het plan van aanpak de opbouw en 

aanpak van dit onderzoek inzichtelijk maken. 

1.1 Aanleiding 

'Branding' is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de marketingtechnieken van 

producten; het omhelst een breed scala aan technieken en methoden die bijdragen aan 

het creëren van een meer uitgesproken en specifieke identiteit van producten. Een treffend 

voorbeeld van een branded product is het Coca-Cola concept, waar het product met haar 

herkenbare label wordt gepresenteerd als de eerste, enige echte cola frisdrank. De 

gecreëerde identiteit differentieert het product ten opzichte van de concurrentie, wat de 

concurrentiepositie moet verbeteren. Branding wordt ingezet om de perceptie en relatie 

tussen producten en haar gebruikers te sturen; waar de producent een 'brand identity' 

neerzet, ervaart de consument de 'brand image' [Warnaby & Bennison, 2006; Sperl 

et. al., 2006; Kavaratzis & Ashworth, 2005]. De toegevoegde waarde van branding wordt 

ook mogelijk geacht voor andere industrieën dan alleen voor producten. Zo wordt branding 

de laatste decennia ook bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen en plaatsen 

(zowel kleinere gebieden als complete steden) [Kavaratzis & Ashworth, 2005; Gospodini, 

2002; Huil et.al., 1993] en bij de profilering van bedrijven ( corporate branding) als 

belangrijke marketingstrategie gezien [Harris & de Chernatony, 2001; Hatch & Schultz, 

2003; Jansen, 2006; Jarmel, 2003; Leitch & Richardson, 2003; Roberts & Merrilees, 

2007]. 

Op het gebied van corporate branding is de inzet van Corporate Real Estate ( CRE ) een 

tamelijk nieuw concept. Waar tot de jaren '90 CRE voornamelijk als noodzakelijke 

kostenpost werd gezien, wordt CRE na de jaren '90 als middel gezien om de organisatie, 

productie en bedrijfsstrategie te ondersteunen [Lindholm et.al., 2006; Rogers, 1999]. 

Aangezien onderlinge verschillen tussen bedrijven in veel branches klein zijn, zijn zij 

gebaat bij een sterk ontwikkelde bedrijfsidentiteit [Balmer & Gray, 2003; Kay, 2006; Knox, 

2004; Punjaisri & Wilson, 2007; van Riel, 2003]. Als onderdeel van de bedrijfsstrategie 

en corporate branding kreeg CRE de laatste jaren een groeiend belang [Jansen, 2006; 

Drake, 2002; Rog ers, 1999]. 
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CRE kan bijdragen aan het aanscherpen van de identiteit van bedrijven en de strategische 

positionering van bedrijven versterken. Een heldere bedrijfsidentiteit gaat verder dan een 

logo, want het wordt gevormd door het totaal van alle ervaringen en belevingen van een 

persoon met een bedrijf en wordt uitgedragen door alle facetten van een bedrijf waar 

personen mee in aanraking komen; de bedrijfsidentiteit dient verweven te zijn in het totale 

bedrijf, ook in CRE [Herman Milier lnc., 2007]. Zo werkt het geheel van onder meer 

locatie, architectuur, design en werkwijzen van werknemers samen aan één bedrijfsidentiteit 

[Harris & de Chernatony, 2001]. Het is dan ook van belang dat deze invloedsfactoren 

goed afgestemd worden om te komen tot het gewenste resultaat. 

De werking en effecten van CRE op de bedrijfsidentiteit is echter complex en niet 

rechtlijnig. Zo zullen de vormgeving en design van CRE direct een beleving veroorzaken, 

maar indirect zal de invloed van CRE merkbaar zijn doordat zij de bedrijfscultuur kan 

beïnvloeden [Drake, 2002]. Uit onderzoek van Vilnai-Yavetz et.al. [2005] blijkt dat 

bedrijfscultuur, opgevat als het geheel van gewoonten, waarden en regels die het 

dagelijkse gedrag van de werknemers beïnvloeden, onderhevig is aan beschikbare 

middelen, esthetische kwaliteiten en symbolisme binnen de werkomgeving. De 

werkomgeving dient dus zorgvuldig te worden vormgegeven, teneinde het gedrag van 

werknemers te laten passen bij de gewenste bedrijfsidentiteit. Het belang van CRE voor 

de bedrijfsidentiteit wordt dan ook substantieel en divergerend geschat; CRE vormt een 

capabel en effectief middel doordat de werkomgeving continu invloed heeft op vele 

facetten van een bedrijf [ Drake, 2002]. 

Maar hoe moet CRE als onderdeel van corporate branding eruit zien? Belangrijke zaken 

waar ( nog ) geen duidelijkheid over bestaat, betreffen het gebrek aan inzicht in de 

succesfactoren van branding met betrekking tot Real Estate [Sperl et.al., 2006]. De vraag 

rijst op welke wijze en met welke middelen van CRE de 'brand identity' moet worden 

neergezet zodat de 'brand image' helder en doeltreffend is. 

1.2 Probleemschets en de Onderzoeksopzet 

De vraag op welke wijze de 'brand identity' moet worden neergezet zodat de 'brand 

image' helder en doeltreffend is, wordt in dit onderzoek op CRE betrokken. In het 

bijzonder moet de relatie worden onderzocht tussen een bedrijf en de toepassing en het 

belang van branding m.b.t. CRE; welke aspecten van CRE zijn van belang als het om 

corporate branding gaat? En in welke mate zijn deze aspecten van belang? Om 

uiteindelijk te komen tot integratie met de strategie t.a.v. Corporate Real Estate 

Management. 
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Figuur 1.1 geeft de onderzoeksopzet weer en de relaties die worden onderzocht in dit 

onderzoek. De donker gearceerde blokken illustreren de essentie: de relatie tussen een 

bedrijf en de toepassing en het belang van branding m.b.t. CRE. Onderscheid zal worden 

gemaakt tussen verschillende typen bedrijven, want deze kunnen verschillende belangen 

hechten aan branding m.b.t. CRE. Voor een type bedrijf als bijvoorbeeld een 

ontwerpbureau zal het belang en de toepassing van branding m.b.t. CRE wellicht anders 

zijn dan voor bijvoorbeeld een overheidsinstantie. 

Het lichter gearceerde blok 'organisatiekenmerken' zal ruimte bieden voor specifieke 

kenmerken van bedrijven (ook binnen een type) die wellicht invloed kunnen hebben op 

het belang en de toepassing van branding, zoals grootte van het bedrijf, de aard van de 

strategie enz. Een groot bedrijf met meerdere vestigingen kan een ander belang hechten 

aan branding dan kleine bedrijven. En strategie van een bedrijf kan wellicht invloed 

hebben op toepassing van branding doordat de strategie hiervoor ruimte moet bieden. 

Type bedrijf 
F----~ Belang en toepassing 

branding m.b.t. CRE 

Organisatiekenmerken 

Figuur 1.1: Model Onderzoeksopzet 

De drie onderdelen in de onderzoeksopzet zullen aan de hand van de hoofdstukken 2 

t/m 5 verder vorm krijgen. Zij zullen telkens aan het einde van de hoofdstukken 2 t/m 

5 worden aan- /ingevuld. In hoofdstuk 2 zal invulling worden gegeven aan de te 

onderzoeken typen bedrijven, hoofdstuk 3 zal de organisatiekenmerken van bedrijven 

aandragen en hoofdstukken 4 en 5 zullen ingaan op branding ten aanzien van CRE. 
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1.3 Probleemstelling 

Uit de aanleiding en de probleemschets vloeit de volgende probleemstelling, met 

bijbehorende deelvragen: 

Hoe kan Gorparate Real Estate bijdragen aan het versterken van corporate branding bij 

bedrijven? 

Deelvragen: 

Wat wordt verstaan onder eerparate branding? 

Welke type bedrijven worden onderscheiden (voor dit onderzoek) ? 

Wat is Corporate Real Estate en Corporate Real Estate Management? 

Welke aspecten van CRE kan corporate branding beïnvloeden? 

Hoe beïnvloedt Corporate Real Estate direct de beleving van de eerparate 

brand (design, locatie) ? 

Hoe beïnvloedt Corporate Real Estate indirect de beleving van de eerparate 

brand ( invloed op werknemers en klanten ) ? 

Hoe kunnen Corporate Real Estate managers Corporate Real Estate strategisch 

positioneren ten aanzien van eerparate branding? 

1.4 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek verwoordt het gewenste resultaat van het onderzoek en 

kan als volgt worden gedefinieerd: 

Het vaststellen van de aspecten van Gorparate Real Estate die kunnen bijdragen aan het 

versterken van corporale branding van bedrijven om op basis daarvan meer inzicht te 

krijgen in een strategische positionering van Gorparate Real Estate voor Gorparate Real 

Estate managers. 

1.5 Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak, schematisch weergegeven in figuur 1.2, geeft een overzicht van de 

te verrichten stappen om tot het behalen van de doelstelling te komen. Figuur 1.2 toont 

de opeenvolging van de te onderzoeken variabelen en de relaties die gelegd worden 

tussen de gevonden resultaten. 
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Zoals voorafgaand is besproken wordt de probleemstelling in hoofdstuk 1 behandeld. 

Hoofdstuk 1 dient ter kennismaking met het probleem en verheldert voor een groot deel 

de opzet van de rest van de hoofdstukken in dit onderzoek. 

In hoofdstuk 2 wordt besproken wat CRE is, welke type bedrijven van belang zijn voor 

dit onderzoek en wat CRE management inhoudt. Dit hoofdstuk levert dus een eerste 

afbakening en verheldert het doel waarmee dit onderzoek wordt geschreven; namelijk het 

inpassen van theorieën t.a.v. branding en CRE in de strategische positionering van CRE. 

In hoofdstuk 3 wordt het begrip Corporale branding uitgediept. Het is het belangrijkste en 

tevens meest gecompliceerde begrip. Duidelijkheid over de betekenis en de bouwstenen is 

cruciaal voor de verdere uitwerking van het onderzoek. 

Hoofdstuk 4 en 5 volgen uit hoofdstuk 3 en gaan in op de aspecten van corporate 

branding die in relatie staan met CRE. De hoofdstukken lenen zich als afsluiting van de 

literatuurverkenning en leveren inzicht in CRE aspecten die van invloed (kunnen) zijn op 

corporale branding. 

Zoals de probleemschets en de onderzoeksopzet in paragraaf 1.2 reeds hebben 

geïllustreerd, leveren de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 belangrijke input voor het verfijnen 

van het model voor de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 6 transformeert uiteindelijk deze input 

in een opzet voor de dataverzamelingfase voor dit onderzoek. Ook wordt in hoofdstuk 6 

de data verzameld, verwerkt en geïnterpreteerd om te komen tot conclusies ten aanzien 

van de strategische positionering van CRE voor CRE managers. 

Hoofdstuk 7 beschouwt het onderzoek en de resultaten en vormt door middel van 

conclusies en aanbevelingen de afronding van het onderzoek. 
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2 Corporate Real Estate 

Met Gorparate Real Estate ( GRE) als leidend voorwerp in dit onderzoek, is het 

noodzakelijk dit begrip inzichtelijk te maken. Duidelijk moet zijn wat GRE is, welke 

gebruikers GRE kent en hoe strategisch management ten aanzien van GRE eruit ziet. Aan 

de hand van verdieping in GRE en haar gebruikers zal worden bepaald (of en) welke 

typen GRE met haar specifieke gebruikers meegenomen worden in dit onderzoek; welke 

gebruikers hechten naar verwachting waarde aan het imago van hun huisvesting? 

Verdieping in Gorparate Real Estate Management ( GREM) zal uiteindelijk een middel 

vormen om de resultaten van dit onderzoek te organiseren; hoe kan eerparate branding 

een plaats krijgen binnen de GREM gedachte? Ofwel; Hoe kunnen Gorparate Real Estate 

managers GRE strategisch positioneren ten aanzien van corporate branding? 

2.1 Wat is Corporate Real Estate en Corporate Real Estate Management? 

GRE kan simpelweg vertaald worden als bedrijfshuisvesting, waarbij de kern ervan draait 

om het aceomaderen van medewerkers en activiteiten. Van oorsprong werd GRE en haar 

beheer dan ook beschouwd als noodzakelijke kostenpost om bedrijfsprocessen te 

ondersteunen, waarbij instandhouding van de technische staat voorop stond. 

Door de jaren heen zijn bedrijven hun huisvesting als een steeds belangrijker wordend 

aspect van hun bedrijf gaan beschouwen; door de strategie van bedrijven te vertalen naar 

beleid ten aanzien van GRE, wordt GRE efficiënt en effectief beheerd. Vanuit deze visie 

kan GREM worden omschreven als: 

"Strategisch vastgoedmanagement dat zich richt op de optimale afstemming van het 

bedrijfsvastgoed op de wensen en noden van het primaire proces, waarbij 

bedrijfsconformiteit voorop staat, om op basis daarvan een reële bijdrage te leveren aan 

het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen." [bewerking naar van Velzen, 2005] 

Dit strategisch vastgoedmanagement kan de volgende uitwerkingen hebben [ Ramakers, 

2008]: 

Kostenreductie: kostenreductie ten aanzien van minimale kosten voor de gezochte 
huisvesting én (nog meer van belang) beslissingen ten aanzien van minimale 
kosten (zoals beslissingen aangaande uitbesteden, efficiënte werkplekken, 
kostenreductie door onderhandelingen voor lagere rentes e.d.). 
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lnnovatiegroei: ten behoeve van de verbetering van concurrentieposities in 
(voornamelijk) de kennisindustrie kan de inrichting en vormgeving van de werkplek 
innovatief denken en werken bevorderen. 

Flexibiliteitgroei: in zowel fysieke als financiële zin. CRE dient veranderende 
huisvestingsvraagstukken van organisaties te kunnen opvangen en voor meerdere 
doeleinden bruikbaar te zijn. Dit zorgt in financieel opzicht voor minder kosten voor 
aanpassingen en/of uitbreiding. 

Productiviteitsgroei: beslissingen ten aanzien van locatie, infrastructuur en inrichting 
hebben direct invloed op de functionaliteit van de ruimte en op de productiviteit. 

Waardecreatie: door inzicht in de markt en tijdige acquisitie, verkoop en 
herontwikkeling van CRE kan de waarde van CRE worden geoptimaliseerd. 

Groei werknemertevredenheid: door gepaste beslissingen ten aanzien van locatie, 
design van de werkplek en omgevingskwaliteit kan CRE bijdragen aan de 
tevredenheid van werknemers, waardoor opbrengsten worden verhoogd. 

Promotie marketing en verkoop: fysiek design van CRE kan fungeren als 'reclame' 
en bijdragen aan het beeld van het bedrijf bij leveranciers, werknemers, klanten 

en investeerders, waardoor indirect waarde kan worden gecreëerd. 

Het principe van corporate branding is een relatief nieuw aspect binnen CREM, maar kan 

verschillende strategieën versterken, zoals die van 'marketing en verkoop' en 'groei 

werknemertevredenheid'. Daar waar eerst het belang van CRE voor de vorming van het 

beeld van het bedrijf op zich werd erkend bij de strategie 'marketing en verkoop', beaamt 

de theorie achter Corporate branding een integrale aanpak van design van CRE en de 

bedrijfsstrategie. Bij de strategie 'werknemertevredenheid' kan dit bijdragen aan een betere 

match tussen verwachtingen en wensen van werknemers en design van het bedrijf. 

2.2 Typen Corporate Real Estate en haar gebruikers 

CRE is een verzamelnaam voor bedrijfshuisvesting voor alle 

instellingen. Uiteenlopende verschillen tussen de typen gebruikers 

noodzakelijk onderscheid hierin te maken. De Jonge en Den Heijer 

vijf verschillende sectoren voor CRE: 

typen bedrijven en 

en CRE maken het 

[ 2008] onderscheiden 

Kennisintensieve instellingen 

Industriële bedrijven 

onderwijs, onderzoek en ontwikkeling 

Dienstverlenende bedrijven, met meestal een kantoerachtige werkomgeving 

commerciële organisaties, banken, verzekeringsmaatschappijen 

Zorginstellingen 

Organisaties die retail en leisure aceomaderen 
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Atelier-V [2004] maakt een andere indeling, gecategoriseerd naar gebruikers en hun 

wensen ten aanzien van hun CRE. Zij richten zich hierbij voornamelijk op de 'emotie' 

van de gebruiker; naast de harde aspecten van CRE, zoals oppervlakte, functionaliteit 

e.d., onderkennen zij een softe kant, waar aspecten als imago en bedrijfsstijl belangrijk 

zijn. Aan de hand van een marktonderzoek onder 1.243 kantoorgebruikers met behulp van 

technieken die normaliter worden gebruikt voor producten met een sterke emotionele lading 

zoals mode, cosmetica en auto's, maken zij een indeling in zeven typen kantoorgebruikers 

die zich voor een belangrijk deel onderscheiden door de mate en wijze waarin zij hun 

identiteit tot uiting willen laten komen in hun locatie en gebouwkeuze. Is het bedrijf 

extravert of introvert? Wil de organisatie een eigen identiteit uitstralen of meer opgaan in 

de anonimiteit? Een korte beschrijving van de onderzoeksmethode en van de zeven typen 

kantoorgebruikers is te vinden in bijlage 1. 

Extravert 

Ego Groep 

Introvert 

Figuur 2.1: Onderlinge positionering officestyles van Atelier-V (Atelier-V, 2004) 

(de donker gearceerde bollen geven de officstyles aan die in dit onderzoek worden meegenomen) 
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Figuur 2.1 illustreert de positionering van de zeven typen kantoorgebruikers ten aanzien 

van introvertheid vs. extravertheid en identiteit vs. anonimiteit. Atelier-V concludeert dat 

voornamelijk statusgevoelige professionals, stedelijke specialisten, extraverte trendsetters (en 

in mindere mate ingetogen conservatieven) uitstraling van hun gebouw naar buiten toe en 

voor klanten erg belangrijk vinden. Deze gebruikers scoren in figuur 2.1 hoog op 

voornamelijk 'identiteit', maar ook 'extravertheid'. Deze typen zijn ook donkerder gearceerd 

in de figuur. Onder deze gebruikers vallen o.a. grafische ontwerpers, PR bureaus, 

specialistische adviesbureaus, designbureaus, makelaarskantoren, advocatenkantoren (allen 

stedelijke specialisten ) , multinationale bedrijven ( statusgevoelige professionals ) en in 

mindere mate notariskantoren, accountants, ambassades/ consulaten, belastingadviseurs en 

private banken ( ingetogen conservatieven ) . De extraverte trendsetters kunnen op hun 

beurt een verscheidenheid aan bureaus en typen bedrijven typeren, maar deze 

onderscheiden zich in hun branche door tot de kleine groep 'avant-garde' van hun tak te 

behoren, waarbij creativiteit en innovatie belangrijk is. Slechts 2% van de kantoorgebruikers 

in Nederland behoort tot dit type kantoorgebruikers. 

De gebruikers behorend bij de statusgevoelige professionals, stedelijke specialisten en 

extraverte trendsetters zijn het beste te passen binnen de categorie dienstverlenende 

bedrijven van De Jonge en Den Heijer. De rol die CRE kan spelen voor deze 

dienstverlenende bedrijven kan verklaard worden door het belang van communicatie tussen 

werknemers en klanten en de beleving van CRE. In een indeling van dienstverlenende 

bedrijven zoals Bitner [ 1992] deze formuleert, vallen deze bedrijven voornamelijk onder de 

inter-persoonlijke dienstverlenende bedrijven, waarbij contact tussen werknemer en klant 

centraal staat. Bitner onderscheidt verder: dienstverlenende bedrijven gericht op 

zelfbediening (bijvoorbeeld in bioscopen met hun nieuwe kaartjesautomaten) en op afstand 

werkende dienstverlenende bedrijven (zoals calleenters) . 

2.3 Afbakening 

Het feit dat CRE voor veel dienstverlenende bedrijven belangrijk wordt bevonden, maakt 

het logisch deze typen CRE gebruikers als onderzoekseenheid voor dit onderzoek te 

hanteren. 

Een volgend onderscheid dat van belang is voor dit onderzoek is het verschil tussen de 

verschillende typen dienstverlenende bedrijven als gebruikers, zoals wordt gedaan in het 

onderzoek Atelier-V. Zoals reeds is besproken, toont het onderzoek aan dat bepaalde 

type bedrijven meer waarde hechten aan het imago van hun bedrijfshuisvesting dan 

andere. Van deze bedrijven; multinationale bedrijven, grafische ontwerpers, PR bureaus, 

specialistische adviesbureaus, designbureaus, makelaarskantoren en advocatenkantoren, 
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worden in ieder geval multinationale bedrijven, makelaarskantoren en advocatenkantoren 

meegenomen in dit onderzoek, gezien de heldere definitie van de bedrijven. Als 

'specialistisch adviesbureau' in combinatie met 'designbureau' worden architectenbureaus 

toegevoegd aan de onderzoekseenheid. De overgebleven 'grafische ontwerpers' en 'PR 

bureaus' worden verder buiten beschouwing gelaten, om de omvang van het onderzoek te 

beperken. 

Samenvattend worden de volgende type bedrijven meegenomen in het onderzoek: 

Multinationale bedrijven 

Architectenbureaus 

Makelaarskantoren 

Advocatenkantoren 

De verscheidenheid aan CRE, de hoge mate van complexiteit en de grootte die CRE van 

deze gebruikers kan karakteriseren, vragen om een verdere specificatie van de te 

onderzoeken eenheid. 

Onderscheid moet gemaakt worden tussen de front en de 

dienstverlenende bedrijven. Deze zullen elk een (andere) 

back office binnen 

invloed hebben op 

de 

het 

overbrengen van het imago van het bedrijf. De manier van werken van bijvoorbeeld de 

receptioniste (de front office) zal zonder meer bijdragen aan de vorming van het imago 

van het bedrijf bij klanten. Maar ook de manier van werken van iemand die bijvoorbeeld 

de post rondbrengt ( de back office ) , zal ongetwijfeld een bepaalde invloed hebben op 

het uiteindelijke product, de dienst. De veelheid aan factoren en mensen in een bedrijf 

zullen het moeilijk maken de precieze effecten hiervan op het imago te bepalen. Dit 

onderzoek zal zich dan ook richten op de front office van dienstverlenende bedrijven, 

aangezien hier de omgeving direct de setting vormt voor de levering van de dienst. 

Nguyen & Leblanc [2002] staan deze beslissing bij met hun onderzoek naar bepalende 

factoren voor imagovorming voor dienstverlenende bedrijven. Zij stellen dat door de 

immateriële aard van diensten, klanten een beeld vormen van een bedrijf aan de hand 

van andere, 'tastbare' aspecten waar zij mee in aanraking komen; het personeel en de 

fysieke omgeving in de front office. Werknemers in dienstverlenende bedrijven, waar face 

to face communicatie tussen werknemers en klanten belangrijk is, geven ook het belang 

van esthetiek in de front office aan [Arendt, 2003; Bjerke et.al., 2007]. 

2.4 Input model Onderzoeksopzet 

Als input voor het model voor de onderzoeksopzet levert dit hoofdstuk een viertal type 

bedrijven die als onderzoekseenheid worden meegenomen; multinationale bedrijven, 

architectenbureaus, makelaars en advocaten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat 
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alleen de front office (en de totale buitenkant van de gebouwen van de front office) van 

deze bedrijven zal worden meegenomen. 

Het eerste onderdeel van het model van de onderzoeksopzet kan verder worden ingevuld, 

zoals in figuur 2.2 is gedaan. 

~ Multinationale bedrijven 

~ Architectenbureaus Belang en toepassing 
I ... 

t::: Makelaarskantoren branding m.b.t. CRE e 
l.C 

Advocatenkantoren 

Figuur 2.2: Model onderzoeksopzet ; toevoeging typen bedrijven 

CREM kan in de laatste fasen van dit onderzoek een nuttige tooi vormen om de 

gevonden resultaten, het belang en toepassing van branding m.b.t. CRE, vorm te geven 

en te passen binnen een strategische positionering van CRE. 

22 



3 Corporate branding 

Met corporale branding als kapstok voor de implementatie van CRE binnen CREM, 

behoeft de term een grondige analyse en een heldere definitie. Welke onderleggers liggen 

ten grondslag aan corporate branding ( of de corporale brand ) ? En hoe past CRE in dit 

corporate branding principe? 

3.1 Wat is Corporate branding? 

Het Oxford English Dictionary herleidt het woord 'brand' van het Germaanse woord 

'brandr', wat brandmerken betekent en uit 1552 stamt. Men brandmerkte vroeger het vee, 

waarmee herkomst en eigendom werd aangeduid, later werd de brand ook toegepast bij 

producten om herkomst kenbaar te maken. Tot op de dag van vandaag is het herkennen 

van herkomst een belangrijke functie van branding. Echter, het principe van branding heeft 

een evolutionaire vlucht gemaakt en communiceert niet meer alleen herkomst van 

producten, maar weerspiegelt ook gevoelens en waarden voor uiteenlopende entiteiten. 

Brands hebben zich door de jaren ontwikkeld van handelswaar, tot product, tot 'ervaring', 

tot 'relatie', tot een 'samenhangend geheel van stakeholders' [lnd, 2003]. Gesteld wordt 

dat de brand een heldere identiteit creëert, die de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld 

het product of dienst benadrukt, differentiatie ten opzichte van de concurrentie 

bewerkstelligt en identificatie voor stakeholders mogelijk maakt [Aaker, 1996; Henkei et.al., 

2007; Jansen, 2006; Wood, 2000]. Brands weerspiegelen in de ogen van velen een 

belofte dat verder gaat dan de functionele of praktische waarde [ Grace & O'Cass, 2002; 

lnd, 2004; Knox, 2004; Noble, 2006]. Deze belofte dient aan te sluiten bij wat de 

doelgroep aanspreekt; de doelgroep dient zich te kunnen identificeren met de waarden in 

de brand. Naast identificatie, zorgen brands voor het herkennen van kwaliteit, reductie van 

de (ervaren en waargenomen) risico's en het reduceren van tijd voor het zoeken naar 

het gewenste [ Grace & 0 'Cass, 2002; Knox, 2004]. 

Ontstaan uit de evolutie van product branding, werd corporale branding als antwoord 

gevonden op de veranderende markten van producten en diensten die meer volwassen en 

complexer werden en waar de consument moest kiezen uit een homogeniserend aanbod. 

De ontwikkelingen behoefden een verdere diversificatie van het product of de dienst; de 

gehele organisatie met haar visie en cultuur diende deel uit te maken van de 

marketingstrategieën en diende de marktpositie uniek en dus sterk te maken [Brown & 

Dacin, 1997; Hatch & Schultz, 2003; Kay, 2006; Knox, 2004; McDonald et. al., 2001] . 

De organisatie Ben & Jerry's als voorbeeld: kernwaarden als 'eerlijk' en 'milieuvriendelijk' 

zijn vertaald naar het product door scharreleieren, duurzaam geproduceerde zuivelproducten 
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en recyclebare verpakkingen te gebruiken. Het gebaar wordt kracht bijgezet door 

implementatie van deze kernwaarden door de rest van het bedrijf door onder andere 

fairtrade, bijdrage voor de wetenschap op het gebied van ijskapsmelten en aandacht voor 

War Child door campagnes en het ijsje 'Peace of Cake'. 

De bedrijfsidentiteit fungeert als spil voor corporate branding, waarbij het essentieel is de 

corporate brand van de bedrijfsidentiteit af te leiden [Balmer, 2001, 2003; Harris & de 

Chernatony, 2001; Knox, 2004; Roothart & van der Pol, 2003]. De bedrijfsidentiteit wordt 

vertaald in de corporate brand; een convenant: de boodschap die het bedrijf wil uitdragen 

ten aanzien van haar product of dienst. De corporate brand behoeft draagvlak, toepassing 

door het gehele bedrijf en kernprocessen dienen in het verlengde van de brand te liggen. 

Belangrijk is dat één bedrijfsidentiteit wordt beleefd en begrepen door de stakeholders, 

zodat één beeld naar buiten wordt gecommuniceerd. Anders dan bij product branding waar 

de consument centraal staat, wordt de corporate brand ervaren en waargenomen door alle 

stakeholders, waaronder: bestuur, werknemers, consumenten, investeerders, leveranciers, 

partners en de locale gemeenschap [Hatch & Schultz, 2003; Balmer & Gray, 2003]. 

3.2 De onderleggers voor de Corporate brand 

De bedrijfsidentiteit als belangrijkste input voor de corporate brand, en de corporate brand 

zèlf zijn nauw met elkaar verbonden en worden gemakkelijk door elkaar gehaald. Het 

belangrijkste (en meeste relevante) verschil is de interne oriëntatie van de bedrijfsidentiteit 

en oriëntatie naar buiten toe van de corporate brand. De corporate brand is de 

bedrijfsidentiteit die binnen een bedrijf leeft, vertaald in een marketing strategie die naar 

buiten uitgedragen wordt [Kay, 2006]. 

De bedrijfsidentiteit is onderhevig aan verschillende factoren: bedrijfscultuur, -strategie, -

structuur, gedrag, design en -communicatie (zie figuur 3.1). Deze factoren worden 

veelvuldig in de literatuur gebruikt, maar behoeven door een uiteenlopend arsenaal aan 

interpretaties een eenduidige definitie [Melewar & Karaosmanoglu, 2006]: 

De bedrijfscultuur vormt een zeer belangrijke basis voor het bedrijf en uit zich in de 

missie, visie en waarden. Melewar en Karaosmanoglu benadrukken het feit dat de 

bedrijfscultuur vaak wordt gezien als de onderlegger voor het hele bedrijf en dus invloed 

heeft op álle onderdelen in het model (figuur 3.1), niet alleen indirect. De bedrijfscultuur 

kan worden omschreven als het geheel van gewoonten, waarden en regels, dat het 

dagelijkse gedrag van de medewerkers beïnvloedt, een zekere continuïteit vertoont en door 

alle of de meeste werknemers wordt gedeeld. Het vormt de bron waaruit het denken, 

percipiëren, voelen en handelen van een organisatie voorkomt. Factoren als historie, 

nationaliteit, subculturen en de oprichter van het bedrijf zijn belangrijke elementen die de 

bedrijfscultuur vormen. 
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·Historie 

· Oprichter organisatie 

· Nationaliteit 

• Subculturen 

Bedrijfsslructuur 

Organisatiestructuur 

Brandstructuur 

Bedrijfsstrategie 

Positioneringstrategie 

Differentiatiestrategie 

Bedrijfscu~uur 

Missie 

Visie 

Waarden 

Gedrag binnen bedrijf 

Gedrag bedrijf 

Gedrag management 

Gedrag werl<.nemer 

Design bedrijf 

logo, Producten, 

Architectuur, locatie 

Bedrijfscommunicatie 

Marketingcommunicatie 

Managementcommunicatie 

Organisatiecommunicatie 

Figuur 3.1: Model van Corporale identity naar Corporale branding 

(bron : bewerking van Melewar & Karaosmanoglu, 2006) 

Bedrijfskientiteit 

De bedrijfsstrategie is een voortdurend proces waarin visie en filosofieën de grondslag 

vormen voor bepaald (consistent) handelen in de markt en omgang met concurrentie. 

Strategieën ten aanzien van differentiatie en positionering in de markt vormen samen de 

bedrijfsstrategie. 

De bedrijfsstructuur betreft voornamelijk de organisatiestructuur, maar soms ook de 

brandstructuur. De organisatiestructuur vormt de basis van de bedrijfsstructuur en betreft de 

hiërarchie, communicatielijnen en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. De brandstructuur 

is op haar beurt een afgeleide van de organisatiestructuur, aangezien brands voor 

verschillende onderdelen van één bedrijf gecreëerd kunnen worden ( bijvoorbeeld Calvé en 

Becel als onderdelen van Unilever) . Verschillende brands kunnen dus een brandnetwerk 

vormen. 

Design binnen een bedrijf wordt uitgedragen door alle visuele elementen, zoals: slogan, 

logo/symbolen, kleur en typografie, maar ook (verwerkt in) design van onder andere 

producten, interieur en exterieur van een gebouw en locatie. Design binnen een bedrijf 

heeft als meest belangrijke functies: de representatie van waarden en filosofie en 

ondersteuning van communicatie. 
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Gedrag binnen een bedrijf omvat het planmatig handelen ( handelingen of handelswijzen 

die werknemers dagelijks uitvoeren en handelingen na overleg) als ook het 'spontaan' 

handelen van alle personen binnen een bedrijf, waar werknemers handelen op basis van 

ontwikkeld inzicht. Het gedrag van werknemers wordt als erg belangrijk gezien aangezien 

zij veel in contact komen met de buitenwereld . 

Bedrijfscommunicatie is de manier waarop de bedrijfsidentiteit wordt uitgedragen. Alle 

onderdelen in het model komen op bedrijfscommunicatie uit; bedrijfsidentiteit moet worden 

gecommuniceerd. Bedrijfscommunicatie omvat alle manieren waarop gecommuniceerd wordt 

(alle berichten, alles wat het bedrijf produceert en alle activiteiten waar het bedrijf bij 

betrokken is ) naar stakeholders intern en extern en kan gecontroleerd en ongecontroleerd 

voorkomen. Gecontroleerde communicatie bestaat uit marketing-, organisatie- en 

managementcommunicatie. Marketingcommunicatie doelt specifiek op de verkoop van 

producten of diensten. Alle vormen van communicatie met stakeholders intern en extern 

valt onder organisatiecommunicatie. Bedrijfsfolders, bedrijfstijdschriften, jaarrapporten en 

milieurapporten vallen onder managementcommunicatie, waarbij de visie en missie van het 

bedrijf kenbaar wordt bij werknemers en externe stakeholders. Ongecontroleerde 

communicatie wordt veelal door de media gevormd. 

Figuur 3.1 is een bewerking van een model van Melewar en Karaosmanoglu [2006], 

waarbij zij de verbanden tussen de verschillende factoren die de bedrijfsidentiteit 

beïnvloeden in kaart hebben gebracht. Dit figuur illustreert dat communicatie essentieel is 

en het uitgangspunt vormt voor bedrijfsidentiteit en corporate branding. Het is de meest 

expliciete vorm om de bedrijfsidentiteit en brand over te brengen. De rode onderdelen en 

verbanden zijn toegevoegd op basis van gevonden literatuur en relevantie tot dit 

onderzoek. Het verband tussen 'corporate behaviour' en 'corporate design' geeft de 

beïnvloeding van de gebouwde omgeving op het gedrag van mensen weer [Barker, 1968; 

Bonnes et.al., 2003; Vilnai-Yavetz et.al., 2005]. Ook is het onderdeel 'corporate brand' 

in relatie tot 'corporate identity' toegevoegd, om te illustreren dat de corporate brand de 

afgeleide is van de bedrijfsidentiteit. De corporate brand is op haar beurt in verband 

gebracht met de onderdelen in het model die het sterkste het beeld van het bedrijf naar 

buiten brengen: communicatie, design [Simöes et.al., 2005] en gedrag (Balmer & Gray, 

2003; Punjaisri & Wilson, 2007]. 

In de bedrijfskunde bestaan verschillende studies en theorieën om de bedrijfsidentiteit of 

organisatie te doorgronden. De juist besproken factoren die samen de bedrijfsidentiteit 

vormen in figuur 3.1, vormen in vele andere studies in grote lijnen ook de bouwstenen 

voor een organisatie. De theorie van McKinsey vormt één van de belangrijkste studies en 
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de interpretatie van haar zevental organisatiekenmerken vertonen veel gelijkenis met de 

voorafgaand besproken onderleggers van bedrijfsidentiteit van Melewar & Karaosmanoglu. 

De vergelijking is weergegeven in tabel 3.2. 

Organisatiekenmerken van McKinsey Organisatiekenmerken van Melewar & Karaosmanoglu 

Gedeelde waarden ._____. Cultuur 

Strategie 

Vaardigheden 

Structuur 

Systemen 

Personeel 

Stijl 

> Strategie 

._____. Structuur 

< Communicatie 

> Gedrag 

._____. Design 

Tabel 3.2: Organisatiekenmerl<en van McKinsey vergeleken met die van Melewar & Karaosmanoglu 

Zoals blijkt uit de vergelijking in tabel 3.2, komen de interpretaties van de 

organisatiekenmerken van de twee verschillende studies grotendeels overeen. Voor de 

organisatiekenmerken 'strategie' en 'vaardigheden' van McKinsey kan gesteld worden dat 

deze samen het kenmerk 'strategie' van Melewar & Karaosmanoglu vertegenwoordigen 

('vaardigheden' van McKinsey gaat om hoe een bedrijf of werknemers kunnen uitblinken; 

waar zij strategisch sterk zijn). Voor de organisatiekenmerken 'communicatie' en 'structuur' 

van Melewar & Karaosmanoglu kan gesteld worden dat deze samen het 

organisatiekenmerk 'systemen' van McKinsey vertegenwoordigen ('systemen' van McKinsey 

omvat alle procedures en communicatiestromen) . De organisatiekenmerken 'personeel' en 

'stijl' van McKinsey vertegenwoordigen op hun beurt samen het organisatiekenmerk 

'gedrag' van Melewar & Karaosmanoglu. 

Slechts op één punt verschillen de twee studies wezenlijk, namelijk op het onderdeel 

'design' van Melewar & Karaosmanoglu (kan niet worden herleid in het onderzoek van 

McKinsey). In beginsel is in dit onderzoek het onderdeel 'design' van groot belang, wat 

doet concluderen dat de organisatiekenmerken van Melewar & Karaosmanoglu een goede 

interpretatie voorstelt van organisatiekenmerken voor dit onderzoek. 

3.3 CRE als onderlegger voor de Corporate brand 

De rol van CRE in figuur 3.1 is vastgelegd in het onderdeel 'design bedrijf' . Als de 

onderdelen die betrekking hebben op het uitdragen van de corporate brand worden 

geïsoleerd en als in gedachte wordt gehouden dat bedrijfscultuur de basis vormt van 

bedrijfsidentiteit, kan figuur 3.3 worden geconstrueerd. Figuur 3.3 illustreert wederom het 
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belang van communicatie binnen het bedrijf; het heeft de 'kortste verbinding' met de 

corporate brand. Daarbij vormen 'gedrag binnen bedrijf' en 'design bedrijf' beiden input 

voor wat het bedrijf naar buiten toe communiceert; 'Gedrag binnen bedrijf' en 'Design 

bedrijf' zijn vormen van bedrijfscommunicatie. 

Design bedrijf 

Logo, Producten, 

Architectuur, Locatie 

.... 
. ' l Bedrijfscultuur J 

Bedrijfscommunicatie 

Marketingcommunicatie 

Managementcommunicatie 

Organisatiecommunicatie 

Figuur 3.3: Het uitdragen van de corporale brand 

. .. 

Gedrag binnen bedrijf 

Gedrag bedrijf 

Gedrag management 

Gedrag werknemer 

Het figuur illustreert eveneens dat design binnen het bedrijf een directe invloed heeft op 

de corporate brand. Maar design heeft ook invloed op gedrag binnen een bedrijf en 

gedrag is ook bepalend voor de corporate brand. Design binnen het bedrijf oefent op 

deze wijze een indirecte invloed uit op de corporate brand. 

De directe en indirecte invloeden van design op de corporate brand worden in volgende 

hoofdstukken verder behandeld. 

3.4 Input model Onderzoeksopzet 

De onderleggers voor de corporate brand worden gevormd door de bedrijfsidentiteit die 

bestaat uit een zestal organisatiekenmerken, namelijk bedrijfscultuur, -strategie, -structuur, 

gedrag, -communicatie en design zoals in paragraaf 3.2 is besproken. 

Aan de hand van deze zes organisatiekenmerken samen kan de bedrijfsidentiteit worden 

geconstrueerd, waarvan de corporate brand kan te worden afgeleid (zie figuur 3.1). Met 

de organisatiekenmerken als onderleggers, of 'vormers', voor de corporate brand, kan 

worden gesteld dat deze organisatiekenmerken een substantiële invloed hebben op de 
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brand, de implementatie ervan en wellicht de strategie. In dit verband zullen de 

organisatiekenmerken een invloed kunnen uitoefenen op de hoofdrelatie die is vastgelegd 

in het model van de onderzoeksopzet. Zo zal bijvoorbeeld een multinationaal bedrijf, als 

type op zich, een bepaald belang hechten aan branding m.b.t. CRE, maar wellicht dat 

de unieke cultuur of strategie van één bepaald multinationaal bedrijf dit belang doet 

vergroten of verkleinen ten opzichte van andere multinationale bedrijven. In figuur 3.4 is 

de bedrijfsidentiteit met haar organisatiekenmerken toegevoegd aan het model van de 

onderzoeksopzet. 

~ Mutünationale bedrijve11 

I -~ 
~ 

ArChitectenbureaus Belang en toepassing 

Makelaarskantoren branding m.b.t. CRE 

Advocatenkantoren 

Cultuur - waarden, normen, missie 
·':::: 
.l!l 
·.:::: Strategie - differentiatie, positionering 
ai 
~ 
~ :;:::.. 
-€ 
~ 

Structuur - grootte, hiërarchie bedrijf 

Gedrag - hoe werkt men (samen)? 

Communicatie - middelen 

Design - woorden passend bij bedrijf 

Figuur 3.4 : Model onderzoeksopzet; toevoeging organisatiekenmerken 

De relaties die zijn gelegd met CRE als vertrekpunt en de corporale brand als 

uitgangspunt, zoals weergegeven in figuur 3.3 en besproken in paragraaf 3.3, fungeren als 

tooi om verdere verdieping in CRE en haar invloed op corporale branding te kunnen 

doorgronden. In hoofdstuk 4 zal de directe relatie die CRE vormt met de Corporate brand 

worden besproken en in hoofdstuk 5 zullen de indirecte relaties die CRE vormt met de 

Corporale brand aan bod komen. De directe en indirecte relaties komen impliciet terug in 

het model voor de onderzoeksopzet door uiteindelijk handvatten te bieden voor het laatste 

onderdeel in de conceptuele voorstelling, namelijk voor het belang en toepassing van 

branding m.b.t. CRE. Dit zal blijken uit de volgende twee hoofdstukken. 

29 



30 



4 Directe Invloeden Corporate brand: Design bedrijf 

Met de directe invloed in hoofdstuk 3 gedefinieerd als het design van het bedrijf, wordt in 

dit hoofdstuk dit aspect verder uitgewerkt. Wat vormt het design binnen het bedrijf? Hoe 

krijgt CRE binnen dit design een plek? Design van het bedrijf, de invloed van de fysieke 

omgeving op de perceptie van de gebruiker en de bijdrage van specifiek CRE op de 

beleving van design van het bedrijf zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. Uiteindelijk zal 

dit hoofdstuk belangrijke input leveren voor verdere dataverzameling. Door CRE in relatie 

met het design van het bedrijf te doorgronden en door CRE in termen te definiëren die 

hierbij van belang (kunnen) zijn, zullen belangrijke tools kunnen worden geleverd om het 

belang en de toepassing van branding m.b.t. CRE te kunnen bepalen voor bedrijven. 

4.1 Wat is Design binnen een bedrijf? 

Het design binnen het bedrijf als middel om de eerparate brand uit te dragen is het 

meest tastbare facet van eerparate branding en omvat alle visuele elementen waarmee 

een bedrijf haar identiteit uitdraagt [van den Bosch et.al., 2005; van den Bosch et.al., 

2006; Dover, 2007; Melewar, 2001; Melewar & Karaosmanoglu, 2006; Melewar & 

Saunders, 1999; Olins, 1992; Schmitt et.al., 1995; Simöes et.al., 2005]. Design is een 

sturingsmiddel om het beeld, danwel imago, van een organisatie bij internen en externen 

te vormen [van Meel & Vos; 2001]. Design binnen een bedrijf wordt in de literatuur 

veelal aangeduid met CVI: Gorparate Visual ldentity; de visuele bedrijfsidentiteit [ Balmer, 

2001; van den Bosch et.al., 2005; van den Bosch et.al., 2006; Melewar et.al., 2006; 

Me lew ar 2001]. De visuele bedrijfsidentiteit representeert de waarden en normen van het 

bedrijf; het belichaamt de eerparate brand en is de visuele taal waarmee andere vormen 

van communicatie naar buiten toe worden ondersteund. Voor dienstverlenende bedrijven is 

design binnen het bedrijf een middel om de immateriële aard van het product, de dienst, 

een 'gezicht' te geven. Vóór de feitelijke dienstverlening zoeken klanten naar aanwijzingen, 

naar hints, veelal in de fysieke omgeving, over de capaciteit en kwaliteit van het bedrijf. 

Onderzoek wijst uit dat de fysieke omgeving ook invloed heeft op de tevredenheid van 

klanten over de dienstverlening [ Bitner, 1992]. Uiteindelijk dienen alle elementen van de 

visuele bedrijfsidentiteit herkenbaar te zijn en één bij elkaar horend geheel te vormen, 

zodat één visuele identiteit ontstaat. 

4.2 Visuele bedrijfsidentiteit; de vier P's 

In de literatuur wordt gesteld dat de visuele bedrijfsidentiteit is opgebouwd uit de volgende 

(basis) elementen: naam, slogan, logo/symbolen, kleur en typografie [Howard, 1998; 
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Melewar & Karaosmanoglu, 2006]. Als afgeleide van deze basiselementen vormt het 

design van onder andere producten, verpakkingen, labels, brochures, bedrijfskleding, het 

bedrijfsgebouw en locatie een belangrijk onderdeel van de visuele identiteit. Schmitt et.al. 

[ 1995] maken een vierdeling in deze dragers van visuele identiteit van bedrijven, de vier 

P's: properties, products, presentations en publications. 

Properties omhelst alle fysieke delen van het bedrijf; alle bedrijfsgebouwen inbegrepen de 

locatie (waaronder bijvoorbeeld de fabriek, het kantoor en de showroom ) , inboedel en 

bedrijfsauto's. Bij products gaat het niet alleen om feitelijke producten, maar ook om 

eventuele diensten. Presentations omvat alle middelen waarmee het product wordt 

gepresenteerd: voor producten de verpakkingen en de labels en voor diensten de 

bedrijfskleding en bijvoorbeeld de achtergrondmuziek in winkels. Pub/ications draait om alle 

gedrukte en verzonden informatie omtrent het bedrijf, zoals reclamefolders, -posters en 

brochures. 

Meer recente literatuur wijst ook op het belang van de bedrijfswebsite als drager van de 

visuele identiteit [van den Bosch, 2006]. De uiteenlopende functies van bedrijfswebsites 

maakt het moeilijk deze onder te brengen onder één van de dragers van Schmitt et.al.. 

De functies van bedrijfswebsites kunnen uiteenlopen van informatie verschaffen over het 

bedrijf, product of dienst tot middel tot e-shoppen, welke achtereenvolgens vallen onder 

pub/ications en presentation. 

4.3 Visuele bedrijfsidentiteit en de fysieke omgeving 

De fysieke omgeving, ofwel de properties van het bedrijf, als onderdeel van de visuele 

bedrijfsidentiteit, krijgt in de literatuur de nodige aandacht. Het belang van de fysieke 

omgeving wordt door velen erkend [Bitner, 1992; Rataeli & Vilnai-Yavetz, 2004; Slangen

de Kort, 2001; Vilnai-Yavetz et.al., 2005]. Onderzoek wijst uit dat wanneer een persoon 

of organisatie een relatie heeft met een omgeving, de uitstraling van die omgeving van 

invloed is op het beeld dat men heeft van die persoon of organisatie [Slangen-de Kort, 

2001; van Wagenberg & van Dortmont, 2004]. 

Over het algemeen bestaat consensus over het feit dat de omgeving holistisch wordt 

ervaren, wat wil zeggen dat men de omgeving als één geheel waarneemt. De mens kan 

verschillende stimuli in de omgeving waarnemen, maar het totaal aan stimuli zorgt voor 

bepaalde reacties. Verschillende auteurs behandelen verschillende soorten stimuli in de 

omgeving, op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken. De fysieke 

omgeving als totaal met al haar stimuli en de manier waarop mensen deze stimuli 

interpreteren zullen eerst worden besproken, waarna specifiek stimuli betreffende CRE aan 

bod zullen komen. Duidelijk zal worden dat verschillende auteurs uiteindelijk veel dezelfde 

stimuli categoriseren onder verschillende noemers. De behandeling van deze verschillende 
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wijzen van categoriseren zal evenwel bijdragen aan een heldere bewustwording van de 

werking van stimuli in de fysieke omgeving. 

4.3.1 Fysieke omgeving als totaal 

Bitner [ 1992] 

dienstverlenende 

een holistische 

( 1) ambiance 

analyseert 

bedrijven 

perceptie 

factoren, 

het geheel 

en onderscheidt 

van en reactie 

( 2) ruimte en 

aan fysieke aspecten in de 

verschillende dimensies die van 

op deze omgeving bij klanten 

functionaliteit van de omgeving 

( 3) tekens, symbolen en artefacten in de omgeving. 

omgeving van 

invloed zijn op 

en werknemers; 

en middelen en 

Ambiance factoren, of 'achtergrondfactoren' van de omgeving, zoals temperatuur, licht, 

geluid en geur, zijn vooral van invloed op perceptie en gedrag in gevallen waar deze 

factoren extreem zijn (zoals bij harde muziek, of hoge of lage temperaturen), in 

gevallen waar de klant of werknemer langere tijd in een ruimte verblijft (zoals in een 

ziekenhuis of wasserette) of wanneer de factoren anders voorkomen dan men had 

verwacht (zoals harde muziek in een advocatenkantoor) . 

De ruimte, de ruimtelijke indeling en de functionaliteit van de omgeving en middelen 

zijn van belang bij de perceptie en het gedrag van klanten en werknemers. Zij 

dienen als belangrijk middel om het verwezenlijken van de doelen van de gebruikers 

van de ruimte te ondersteunen. Men is direct bezig met deze facetten van de 

omgeving en ze zullen (onbewust ) bijdragen aan het vormen van een bepaald beeld 

van het bedrijf of product. 

Tekens, symbolen en artefacten zijn bijvoorbeeld informatiebordjes, richting 

aanwijsbordjes, gebodsbordjes, logo's, maar ook impliciete aanwijzingen zoals kunst, 

foto's en aankleding. Ze zijn voornamelijk van belang bij de vorming van een eerste 

indruk, voor het communiceren van nieuwe concepten van een bedrijf en in 

industrieën waar concurrentie groot is. 

Bitner wijst in haar onderzoek op nog andere, niet omgevingsgebonden factoren die de 

holistische perceptie van de omgeving en de reactie hierop mede kunnen beïnvloeden, 

namelijk persoonlijkheidskenmerken en situationele factoren. Persoonlijkheidskenmerken als 

opmerkzaamheid en nieuwsgierigheid en situationele factoren als humeur en verwachtingen. 

De reacties op de omgeving kunnen verschillen van aard; cognitief (berustend op welke 

associaties men bewust heeft) , emotioneel ( welk gevoel het oproept ) en fysiologisch 

( reacties als bibberen van kou of pijn ervaren van te harde muziek) . 

Rataeli & Vilnai-Yavetz [2004] en verschillende anderen [Bjerke et.al., 2007; Cooper 

et.al., 2001; de Chernatony, 2001] stellen dat artefacten de voornaamste dragers zijn van 

de bedrijfsidentiteit in een kantooromgeving. Artefacten belichamen bepaalde boodschappen 

of betekenissen voor mensen en kunnen in de onderzoeken van Rataeli & Vilnai-Yavetz 
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en Bjerke et.al., Caoper et.al. en De Chernatony alle fysieke onderdelen van de 

omgeving betreffen; informatiebordjes, bedrijfskleding, kunst, apparatuur, meubels, 

architectuur enz. 

Het onderzoek van Rataeli & Vilnai-Yavetz richt zich voornamelijk op de manier waarop 

mensen artefacten interpreteren. Deze interpretatie is complex, maar kan ontrafeld worden 

tot drie waarden: instrumentale, symbolische en/of esthetische waarden, waarbij: 

De instrumentale waarde refereert naar de functionaliteit 

De symbolische waarde refereert naar associaties die bij mensen opkomen 

De esthetische waarde refereert naar schoonheid 

De waarden worden doorgaans hoog geschat als de artefacten in een juiste, passende 

setting worden waargenomen. Een luxe, zwarte leren stoel kan als voorbeeld worden 

genomen; in een kantoor is de stoel klaarblijkelijk zeer functioneel, wordt het doorgaans 

als mooi ervaren en kan gezag en autoriteit uitstralen, zeker als andere mensen andere, 

minder luxe stoelen hebben. Van een luxe, zwarte leren stoel in bijvoorbeeld een gymzaal 

zullen naar verwachting de waarden anders worden ervaren; de instrumentale waarde zal 

klein zijn (men zal niet vaak hoeven/mogen zitten in een gymzaal) , de symbolische 

waarde zal niet duidelijk zijn en de esthetische waarde zal ook klein zijn aangezien de 

luxe stoel niet 'mooi' in de setting past. 

Vilnai- Yavetz et.al. veronderstellen een rangorde in invloed van de waarden die bijdragen 

aan een positieve perceptie van de omgeving. De instrumentale waarde voor werknemers 

is de belangrijkste; als de setting en de middelen niet functioneel zijn, zijn mensen per 

definitie ontevreden. Vilnai-Yavetz et.al. vermoeden ook dat de symbolische waarde van 

groter belang is voor externen, de klant dus, dan voor werknemers, maar geven hier 

geen verklaring voor. 

4.3.2 Gebouw als fysieke omgeving 

Waar onderzoekers als Bitner [1992] en Rataeli & Vilnai-Yavetz [2004] de fysieke 

omgeving in zijn totaliteit benaderen, trachten Hatch [2006] en Strati [1999] dieper in te 

gaan op alleen CRE in relatie tot imago en corporate brand, wat zij bedrijfsarchitectuur 

( corporate architecture) noemen. Zij categoriseren bedrijfsarchitectuur aan de hand van: 

( 1) locatie, ( 2) lay-out en ( 3) stijl. 

Locaties hebben veelal een eigen reputatie en roepen associaties op bij mensen. 

Denk bijvoorbeeld aan de Zuid-as in Amsterdam. Deze locatie op zich roept bij 

menigeen een bepaald beeld op, doorgaans in de orde van 'prestige', 

'multinationaal', 'duur' en 'hypermodern'. Een reputatie van een locatie kan minder 

evident zijn dan bij de Zuid-as, maar vaak zal men een bepaald gevoel bij een 

type locatie of regio hebben. Alle aspecten van een locatie kunnen bijdragen aan dit 

'gevoel'; van type locatie, wat iets kan zeggen over het type bedrijf en 
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kennisuitwisseling met andere bedrijven, tot mogelijkheden van transport en type 

personeel dat beschikbaar is in de omgeving. 

De lay-out van bedrijfsgebouwen wordt voornamelijk bepaald door de situering van 

bijvoorbeeld wanden, meubilair, apparaten en werknemers. Uit aspecten als 

toegankelijkheid, privacy en situering van ruimtes en werknemers worden vaak 

waarden en normen binnen een bedrijf afgeleid. Een specifieke indeling van de 

werkvloer, zowel verticaal georganiseerd als horizontaal, heeft invloed op de manier 

waarop mensen (samen ) werken en de ruimte ervaren. 

De stijl van bedrijfsgebouwen wordt onder andere verwerkt in landschapsarchitectuur, 

design en decor. Specifieke kenmerken als façades, meubilair, vloerbekleding, 

wandbekleding, accessoires, licht, kleur, kunst enz., 'dragen' de stijl van het gebouw. 

Zij kunnen aspecten als status, imago en organisatie-identiteit benadrukken. Bij stijl 

onderkent Hatch [2006] ook de invloed van bijkomende, niet vastgoed gerelateerde 

invloeden die de identiteit van een bedrijf kunnen benadrukken, die ook door Bitner 

en Vilnai-Yavetz et.al. werden aangehaald, namelijk: artefacten en ambiance factoren. 

4.3.3 Concluderende samenvatting 

Duidelijk is dat auteurs als Bitner, Rataeli & Vilnai- Yavetz, Strati en Hatch het corporate 

branding principe betrekken op de gebouwde omgeving. 

Dimensies van stimuli in de omgeving Interpretatie van stimuli 

Fysieke omgeving als totaal Gebouw als fysieke omgeving NBar Rllfss6 & Viln~~l-

na6r Bltnllr (1992) na6r Ha/eh (2006) 811 StmU (1999) Yavetz (2004) 

r Ru;..... M ..... '"~""" l 
Situering van bv. wanden, 

meubilair, apparaten en 

on Functionaliteit van werkneroetS bepalen de 

l ruimte en middelen Layout Instrumentale 
_/ 

waarde 

=l- I 

Tekens, symbolen 
I - -

en artefacten Symbolische I r--. I Stijl _/ 

waarde 
landsch~psarchitectuur, 

f I design, decor l Am~•= tactoom ·~ 

. Temperatuur, licht, 

geluid, geur Esthetische 
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,-- ----------------------------~ 

Repuls&~ v.!n de I 

i 

Locatie 
I 

Figuur 4.1: Schematische voorstelling dimensies van stimuli in omgeving en de Interpretatie daarvan 
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Bitner en Strati en Hatch behandelen de fysieke omgeving elk op een ander niveau, 

maar de dimensies die zij daarbij behandelen, overlappen elkaar op sommige aspecten. 

Rataeli & Vilnai-Yavetz behandelen de drie waarden die mensen toekennen aan de 

fysieke omgeving. Figuur 4.1 tracht de overlappende delen in de benaderingen van Bitner 

en Hatch en Strati en de waarden van Rataeli & Vilnai-Yavetz inzichtelijk te maken. 

Alle auteurs noemen aspecten van CRE die van belang zijn bij corporate branding, maar 

doordat geen van allen het corporate branding proces vanuit CRE benadert, ontbreekt een 

helder overzicht aan aspecten van CRE die corporate branding kunnen versterken. Om tot 

een helder inzicht te komen over wat precies CRE gerelateerde aspecten zijn, zullen de 

kwaliteitsaspecten van CRE zoals stichting Real Estate Norm [ 2003] ze formuleert worden 

besproken. 

4.4 Corporate branding bekeken vanuit Corporate Real Estate 

Teneinde corporate branding vorm te geven aan de hand van CRE wordt, in tegenstelling 

tot wat auteurs als Bitner, Rataeli & Vilnai-Yavetz, Vilnai-Yavetz et.al., Strati en Hatch 

doen, het fenomeen 'CRE' eerst inzichtelijk gemaakt. Stichting Real Estate Norm 

ontwikkelde een gelijknamige Real Estate Norm, de REN, om (kantoor) huisvesting te 

analyseren en huisvestingszoekers te ondersteunen tijdens hun oriëntatie op potentiële 

huisvesting. Aan de hand van de REN kan de gebruiker en/of de eigenaar de kwaliteit 

van het gebouw formuleren. Op basis van 43 CRE aspecten verdeeld over de categorieën 

'locatie' en 'gebouw', aangegeven in tabel 4.2, kan de (gewenste) kwaliteit worden 

aangegeven. Elk aspect krijgt in tabel 4.2 een korte omschrijving. De categorieën zijn 

onderverdeeld in acht aspecten, namelijk imago, functionaliteit, flexibiliteit, logistiek, comfort, 

veiligheid, faciliteiten en milieu. In verschillende studies zijn veel evaluatie-instrumenten 

geëvalueerd waaruit blijkt dat de REN uitgebreider is dan veel andere instrumenten 

( Vijverberg, 2002) en vergelijkbaar is met in het bijzonder de Building Quality 

Assessment Methad ( BQA) (Van der Voordt & Van Wegen, 2005). 

# Categorie 

1 Locatie 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Aspect 

Imago 

Factor 

Locatie typering 

Aantrekkingskracht 

Omgevingskwaliteit 

Sociaal milieu 

Functionaliteit Voorzieningen 

Publiciteit 

Flexibiliteit Date en teleeomrntJnieetie 

omschrijving 

bv. Industrieterrein, woonwijk, perifere omgeving, 

kantorenwljk, binnenstad/centrum locatie 

profiel vsn In de nabijheid gevestigde bedrijven 

niveau van stedelijke invulling 

sociale veiligheid van de omgeving 

aanwezigheld van voorzieningen 

zlchtbssrhaid vene! hooldverkeersroute 

ho{•dJbul!it:ltll o.b . • · gebotlt•peb;uilie;3 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Gebouw 

Logistiek 

Imago 

Flexibiliteit 

Logistiek 

Comfort 

Veiligheid 

Faciliteiten 

Milieu 

Uitbreiding,n'logelijld'ledel"' 

Nabijheid autosnelweg 

Filegevoeligheid 

Bereikbaarheid OV 

Bereikbaarheid per vliegtuig 

Routing, bereikbaarheid en ontsluiting 

Openbaar parkeren voor bezoekers 

Parkeren op eigen terrein 

Cei'eeiteit 

Rijwielstalling 

Verschijningsvorm 

Identiteit 

Algemene ruimtes 

Hoofdentree van het gebouw 

lndeelbaarheid 

Verticale zone-indeling 

Rttil"'''te l"'''et efnijltel"'de 'loerbelestil"'g 

Deta el"' teleeol"'''l"'''ttl"'ieetie 

Te openen ramen 

Unitgrootte/onderverdeling 

Verdiepingsvloer 

Aen .. ez:igi'leid groeii"'''O!:Jelijl<i'leden 

lndeling,belel"'''n'leril"'gel"' 

Toegankelijkheid/ geschiktheid 

Ael"'oeer goederel"' 

Vttilehoer 

Thermisch comfort in de zomer 

Thermisch comfort in de winter 

Teeleetbere il"'terne .. errntelest 

Reductie van zoninstraling 

Lttei'llltneliteit 

Bediel"'il"'!l ldil"'''eetil"'stelleties 

Bediel"'il"'!l .erliei'ltii"'!:JSil"'stelleties 

Beveiliging toegang gebouw 

Restauratieve voorzieningen 

Energie 

ptJ• ceflMga t.o. •. huidige t:epaäaah 

afstand tot dichtstbijzijnde snelwegafrit 

belemmeringen ven afrit van de snelweg 

efstand tot lntarcltystaUon 

afstand tot Intercontinentale luchthaven 

ssntsl rlchtingsveranderingen 

afstand hoofdingeng tot openbere perkeren 

aanwezigheid en type voorzieningen 

ptJii\(!CJJiöiiJJ 

wijze van stellen 

type gevel; historisch, organisch, modernistisch, 

composiet, hightech 

mate ven herkenbasrhsid 

kwsliteitsnlvesu van de sfwerl<Jng 

ssnwezigheld vsn invloedfactoren els: Dchtbesrheid, 

voorzieningen, balie 

indelingsflexilHiitslt van de verblijfsroimte 

hoogtemsst tussen 2 verdiepingen 

poter~tiëk> •ulmce ~ooo bifr:ondtJuJ ~oo.:rlea;"agcm , 

ge:Jd'liltt ~001 iiiÎ!I. 7-lu\?'m2 

inlie:Jbactuw a.b. • · m!•#(pfek!tc•• 

In totaal en per unit 

aanwezigheid zelfstsndÎge units 

groone standaard verdiepingsvloer 

es x ba whma h1 hot gebcon of d<J o111gc tfng 

dtlo• geocb, ho•'ommoa, po'tJ!aad3 

gebruiksmogelijkheden voor mlnder validen 

aantal gewogen tsmperetuuroverschrijdlngsuren 

tltlntal gewogen temperatuuronderschrifdingsuren 

soort voorzieningen 

voorzieningennivetJu 

aanwezigheid voorzieningen 

gewenste 'energie presiStie' coëMciënt 

Tabel 4.2: Categorieën, aspecten en factoren van de REN2003 (bron: CDROM REN2003) 

(Factoren niet van toepassing voor dit onderzoek zijn doorgestreept) 

De REN is niet 

zijn bepaald op 

die gevoelsmatig 

zonder meer te gebruiken voor dit onderzoek. De factoren van de REN 

basis van het vraagprofiel van de gebruiker en omvatten veel aspecten 

en op basis van literatuur niet van toepassing zijn in relatie tot corporate 
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branding. Het belangrijkste criterium op basis waarvan een aantal factoren worden 

geselecteerd die van toepassing zijn voor dit onderzoek, is dat de klanten en werknemers 

deze factoren in de kantooromgeving in een gegeven situatie kunnen 'ervaren' en niet 

zozeer voor de gebruiker feitelijke mogelijkheden biedt als uitbreiden, flexibiliteit, 

gebruiksgemak van installaties e.d. Deze mogelijkheden of potenties van het gebouw 

kunnen niet worden 'ervaren' door de werknemer of klant. Een andere factor die ook niet 

thuishoort in dit rijtje vastgoedaspecten is het aantal te openen ramen. Dit kan weliswaar 

door gebruikers worden ervaren als 'transparantie' (of indirect in de vorm van 

temperatuur en licht), maar moet in dit verband worden gedefinieerd als een 

architectonische stijl, waar in de volgende paragraaf verder op in wordt gegaan. Verder 

wordt de factor 'data- en telecommunicatie' niet meegenomen in dit onderzoek, omdat dit 

steeds minder afhankelijk is van technische en bouwkundige mogelijkheden het vastgoed 

door de komst van draadloze en locatieonafhankelijke toepassingen. 

De aspecten en factoren die niet worden meegenomen in dit onderzoek zijn doorgestreept 

in tabel 4.2. 

Van de overgebleven factoren zijn sommigen té specifiek en deze specificiteit is alleen 

van toepassing voor doelstellingen waarvoor de REN bedoeld is, namelijk voor het zoeken 

naar specifieke eisen ten aanzien van de locatie en het gebouw voor een gebruiker, en 

niet voor dit onderzoek. Dit onderzoek vraagt om een overzicht van algemene kenmerken 

van CRE. Sommige factoren dienen te worden herschreven naar termen passend bij het 

onderzoek en daarbij kunnen sommige factoren ook worden samengenomen. 

Tabel 4.3 is een opsomming van de overgebleven aspecten van tabel 4.2, waarbij de 

nodige factoren zijn herschreven. In gevallen waar factoren zijn samengenomen of 

herschreven is de herkomst van de nieuwe factoren te traceren door de opsomming van 

nummers in de eerste kolom die corresponderen met de nummers in tabel 4.2. 

Bij het imago van het gebouw en locatie zijn nieuwe factoren toegevoegd, namelijk 

'landschapsarchitectuur' en 'architectonische stijl', aangezien Bitner, Rataeli & Vilnai

Yavetz, Vilnai-Yavetz et.al., Strati en Hatch hier uitgebreid op ingaan en deze factoren 

niet in de REN voorkomen. 

# 

1 

2,3,4 

nieuw 

5 

6 

9 t/m 15,17 

Categorie Aspect 

Locatie I ma go 

Factor 

Locatie typering 

Reputatie omgeving 

Landschapsarchitectuur 

Functionaliteit Voorzieningen 

Zichtbaarheid 

Logistiek Bereikbaarheid per auto, fiets of OV 
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18 

19 

20 

21 

nieuw 

22,27,28 

23 

31 

34,35 

37 

41 

42 

43 

Gebouw Imago 

Layout 

Logistiek 

Comfort 

Veiligheid 

Faciliteiten 

Milieu 

Façade 

Mate van herkenbaarheid 

Kwaliteitsniveau afwerking 

Hoofdentree gebouw 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

Horizontale zone-indeling 

Verticale zone-indeling 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 

Thermisch comfort 

Lichttoepassingen 

Beveiliging toegang gebouw 

Restauratieve voorzieningen 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings) toepassingen 

Tabel 4.3: CRE aspecten van REN2003 bruikbaar voor dit onderzoek, vanuit directe invloed corporale branding bekeken 

(Factoren expliciet danwel impliciet genoemd in branding literatuur zijn gearceerd) 

In tabel 4.3 zijn de factoren gearceerd die door Bitner, Rataeli & Vilnai-Yavetz, Vilnai

Yavetz et.al., Strati en Hatch expliciet, dan wel impliciet zijn genoemd. Deze factoren 

zullen naar verwachting de belangrijkste schakels vormen om het eerparate branding 

principe te implementeren aan de hand van CRE. 

Hoewel de literatuur voornamelijk de factor architectonische stijl als onderdeel van het 

imago van het gebouw erg belangrijk acht, blijft dit begrip moeilijk vatbaar en te 

definiëren. Volgende paragraaf zal dit aspect verder doorgronden. 

4.4.1 Imago van het gebouw 

De toevoeging, architectonische stijl, in tabel 4.3 onder imago van het gebouw, is van 

groot belang gezien de veelvoud aan verwijzingen binnen de eerparate branding literatuur 

naar dit aspect. De architectonische stijl fungeert als een soort onderlegger voor overige 

factoren genoemd onder het imago van het gebouw in tabel 4.3. Zo dient architectonische 

stijl verwerkt te worden in de façade, de afwerking en de entree. En een duidelijke 

architectonische stijl draagt natuurlijk direct bij aan herkenbaarheid. 

Lang [ 1987] onderzocht concrete factoren betreffende de architectuur van een gebouw die 

bijdragen aan de beeldvorming van de gebruiker van het gebouw bij mensen. Hij 

constateert dat de volgende factoren in de architectuur bij de mens associaties en 

betekenis oproepen : 

Configuratie van het gebouw; vormen en architectonische stijlen 

Configuratie van ruimtes; volumes, mate van openheid 

Materialen; niet alleen visueel, maar ook sonisch (geluid) , haptisch (aanraking) 

en olfactorisch ( geur) 
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Lichttoepassingen; aard en intensiteit van licht 

Kleur 

Schmitt et.al. [ 1995] gaan een stapje verder en trachten inzicht te krijgen in de 

verwerking van een bedrijfsidentiteit in deze elementen. Zij nemen de bevindingen gelijk 

aan die van Lang mee in hun onderzoek dat ingaat op de esthetische waarde van 

architectuur; zij zoeken naar inzichten om bepaalde boodschappen op architectonische wijze 

vorm te geven. Zij ontwikkelen het Corporale Aesthetic Management Framework waarin 

een belangrijke stap, 'Designing the Aesthetics-Strategy', wordt gezet. Voor de eerder 

genoemde vier P's (paragraaf 4.1) worden esthetische stijlen, thema's en een 

tijdsdimensie bepaald. 

Schmitt et.al. stellen allereerst dat een stijl een constant systeem is van design en het 

krijgt gestalte aan de hand van voornamelijk vormen, kleuren en materialen (de 

betekenisdragende aspecten van architectuur van Lang). Termen als open vs. gesloten, 

simpel vs. complex en licht vs. donker kunnen een stijl verwoorden. Echter, Schmitt et.al. 

wijzen op de zinloosheid van stijlen zonder thema's, omdat thema's betekenis toevoegen 

aan stijlen. Thema's zijn complexe impressies en komen in verschillende vormen voor. 

Voorbeelden van thema's zijn: 'serieus/professionalisme', 'speels', 'hightech', 'kunstzinnig', 

'dynamisch', 'relaxing' en 'duurzaamheid'. De tijdsdimensie breidt het thema uit door het 

beeld van het bedrijf aangaande tijd uit te dragen: 'klassiek/traditioneel', 

'modern/ eigentijds', 'futuristisch/ avant-garde' en 'klassiek/tijdloos'. 

In figuur 4.4 is geïllustreerd dat vorm, licht, kleur en materialen de stijl definieert, dat 

een thema en een tijdsdimensie moeten corresponderen met stijl en dat stijl een 

belangrijke factor is voor het beeld van het bedrijf bij externen; het imago. 

(Vorm - Licht - Kleur - Materialen 

Thema H Stijl Imago 

Tijdsdimensie 

Figuur 4.4: Vorm, licht, kleur en materialen binnen het bedrijf vormen het imago, 

onder invloed van het thema en de tijdsdimensie 
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Noodzakelijk is nu te inventariseren in hoeverre CRE managers de stijlen, thema's en de 

tijdsdimensie moeten toepassen in hun bedrijfshuisvesting; welke aspecten van CRE zijn de 

belangrijkste dragers van bedrijfsidentiteit? 

4.5 Input model Onderzoeksopzet 

De gevonden CRE aspecten, benaderd vanuit corporale branding, spelen een belangrijke 

rol in het formuleren en onderzoeken van het belang en toepassing van branding m.b.t. 

CRE. Aan de hand van de CRE aspecten kan het belang ervan voor corporate branding 

worden onderzocht. De CRE aspecten zullen terugkomen in de resultaten van het 

onderzoek; het laatste onderdeel van het model van de onderzoeksopzet, dikgedrukt in 

figuur 4.5. 

De architectonische stijl, behandeld in paragraaf 4.4.1 zal ook terugkomen in het laatste 

onderdeel van het model, als onderlegger voor de overige aspecten van CRE. 

Belang en toepassing branding d.m.v.: 

- -- -- -- )>. 

~ Multinationale bedrijven Locatie Imago 

I 

lb §. 
è'ii" 

~ Functionaliteit ~ ? Architectenbureaus L211istiek 
g 

~ 
~ Gebouw Imago Comfort Milieu I 1S- ::. 

Makelaarskantoren ~ fil· e ~ s ti: Layout Veitigheld Q) 

Advocatenkantoren Logistiek Faciliteiten ~ ~-
"" 

Cultu tr ·· rJen nQfmQn, .n 

Stmt g1 - tJifrem. • postt J~H~np 

ruct uur - {/('CXlltlJ, 

G men (s mr.n)? 

Design - middelen; 4P 's 

Figuur 4.5 : Model onde!Zoeksopzet; 

uitwerking belang en toepassing branding m.b.t. CRE en uitwerking ' design' als onderdeel van bedrijfsidenliteit 

Het onderdeel 'design' als van de bedrijfsidentiteit is in figuur 4.5 ook dik gedrukt. Dit 

onderdeel kan door dit hoofdstuk verder worden uitgebreid met de 4P's; het totaal van 

design binnen een bedrijf. 
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5 Indirecte Invloeden Corporate brand: Gedrag binnen een bedrijf 

Het gedrag van werknemers vormt voor dienstverlenende bedrijven een belangrijke tooi om 

de corporale brand neer te zetten. Werknemers vormen een belangrijke schakel tussen het 

bedrijf en haar klanten en hun gedrag dient daarom te passen bij de verwachtingen van 

de klant; het beeld dat men heeft van het bedrijf, van de corporate brand, dient te 

worden herkend in het contact van de klant met de werknemers. Maar hoe kan het 

gedrag van werknemers worden beïnvloed of gestuurd? Voor dit onderzoek is daarbij ook 

de rol van CRE in dat verband van belang; welke rol kan CRE spelen in de vorming 

van gedrag van werknemers? En welke CRE aspecten zullen van belang zijn bij het 

proberen te sturen van het gedrag van werknemers? 

5.1 Wat is Gedrag binnen een bedrijf? 

De indirecte invloed van CRE op corporale branding loopt voornamelijk via het gedrag van 

werknemers. Met het opkomen van corporate branding strategieën, is het besef over het 

belang van de rol van werknemers gegroeid [Aurand et.al., 2005; Punjaisri & Wilson, 

2007]. Werknemers hebben een cruciale rol in het overbrengen van de corporate brand, 

daar klanten in de (face to face) dienstverlenende industrieën onvermijdelijk en doorgaans 

veelvuldig in contact komen met werknemers. Belangrijk is dat klanten in alle facetten van 

het bedrijf waar zij mee in aanraking komen de (verwachte) corporale brand ervaren . 

Werknemers dienen de corporate brand te onderkennen, begrijpen en beleven en dit te 

vertalen naar de klant; in de literatuur wordt geschreven over 'werknemer branding' of 

'interne branding'. Onderzoek wijst uit dat werknemers die de corporate brand accepteren 

en dragen, gewoonlijk consistent handelen, zó dat de corporale brand door externen juist 

wordt begrepen [Au rand et. al., 2005]. Gesteld wordt dat nagenoeg alle werknemers 

bijdragen in het overbrengen van de corporale brand; van bedrijfsleiding, tot 

productontwerper, tot vertegenwoordigers en werknemers in de 'front office'. 

5.2 Werknemer branding 

Werknemer branding kan aan de hand van een veelheid aan factoren worden 

georkestreerd. Verschillende auteurs schrijven over een aantal manieren om tot werknemer 

branding te komen [Aurand et.al., 2005; de Chernatony, 2003; Henkei et.al., 2007; 

Punjaisri & Wilson, 2007]: 

In beginsel is het van belang werknemers in dienst te nemen die zich kunnen 

identificeren met de corporale brand. Een zogenaamde ' persoon-organisatie-fit' moet 

aan de orde zijn. Wanneer persoonlijke principes en gedachtegangen van werknemers 
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niet in lijn liggen met de waarden van het bedrijf, zal dit niet ten goede komen aan 

werknemer branding. Doorgaans werkt een goed uitgedragen corporate brand een juiste 

persoon-organisatie-fit in de hand; werknemers kunnen in beginsel aanvoelen of zij bij 

de organisatie passen. De persoon-organisatie-fit suggereert dus een fit die gezocht 

moet worden vanuit de werknemer, maar ook vanuit de werkgever. 

Het management van een bedrijf dient als voorbeeldfunctie te fungeren ten aanzien van 

gewenst gedrag en werknemer branding strategieën passend bij het bedrijf. Werknemers 

moeten op deze wijze gestimuleerd en gestuurd worden om bepaald gedrag te 

vertonen. 

Teneinde consistentie en helderheid over de corporate brand te bewerkstelligen, dienen 

regelmatig trainingen en workshops te worden gehouden. Doordat een bedrijf onderhevig 

is aan veranderlijke situaties en met regelmaat nieuwe werknemers hun intrede kunnen 

doen op de werkvloer, is het van belang deze nieuwe werknemers de juiste werkwijze 

aan te leren. Bij werknemers die langer in dienst zijn kan worden voorkomen dat een 

'sleur' in hun gedrag komt, waardoor gewenst gedrag kan vervagen. 

Ook wordt geopperd om werknemers te belonen als zij naar de corporate brand 

handelen. Op deze wijze is het het meest waarschijnlijk dat het bedrijf de werknemers 

in dienst houdt die een bijdrage leveren aan de corporate brand. 

Het besef dat het gedrag van werknemers wordt beïnvloed door de omgeving, kan een 

waardevolle aanvulling zijn om de interne branding strategieën te versterken. Waar de 

interne branding strategieën vooralsnog veel actieve inzet eisen van werknemers en 

management, zal een nauwkeurig ontworpen setting, die bepaald gewenst handelen 

stimuleert, een veel constanter, passief middel vormen om de interne branding doeleinden 

te bewerkstelligen. 

5.2.1 Behaviour setting Theory 

De behaviour setting theory van Barker [1968] vormt het fundament voor de wetenschap 

waarin de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen wordt onderkend. Het 

gaat uit van specifieke, identificeerbare eenheden in de omgeving die door verschillende 

uiteenlopende factoren bepaald gedrag bij mensen kunnen doen opkomen, stimuleren of 

beïnvloeden. Zo vertonen mensen bepaald gedrag in discotheken, kerken, stadions, 

rechtzalen en postkantoren. Barker formuleert dat men zich 'basketbal! wedstrijd' -gedraagt 

in basketbal! stadions en dat men zich 'postkantoor' -gedraagt in het postkantoor. 

Bark er onderkent vier krachten of voorwaarden voor een behaviour setting [ Scott, 2005]: 

1. een relatief autonome unit waarbinnen mensen hetzelfde gedrag vertonen; de 

setting bestaat op zich, is onafhankelijk van personen en heeft een eigen tijd

plaats locus. 
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2. een identificeerbare setting die één geheel vormt; elementen uit de setting 

versterken elkaar en moeten aansluiten op het ( gewenste) gedrag en de setting 

moet het gedrag 'afbakenen' en ondersteunen. 

3. een setting die zelfregulering stimuleert; men moet weten welk gedrag in een 

setting voorkomt, zodat men weet welk gedrag van men verwacht wordt. Ook 

gelijdelijke veranderingen van gedrag binnen de behavioural setting ontstaan door 

de mensen in de setting zelf. 

4. het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen individueel gedrag en gedrag 

onderhevig aan de behaviour setting: ieder mens zal individueel gedrag kunnen 

vertonen , maar ook gedrag onderhevig aan de behaviour setting kan plaatsvinden. 

Barker onderscheidt enkele factoren van de setting die invloed hebben op gedrag: 

Fysieke aspecten: deze kunnen bepaald gedrag onmogelijk maken (bijvoorbeeld door 

een muur lopen) maar kunnen ook bepaald gedrag sturen ( bijvoorbeeld door een 

stoep aan te leggen is men eerder geneigd daarop te lopen, dan door de tuinen 

van mensen) 

Sociale aspecten: de invloed van anderen op het gedrag van mensen en de invloed 

van gewenst gedrag is groot, zoals formeel gedrag bij vergaderingen en droevig zijn 

bij begrafenissen. Evenzo mensen met een voorbeeldfunctie, personen met 

machtsposities, maar ook beloftes en dreigingen hebben invloed op het gedrag van 

anderen. 

Fysiologische aspecten: gedrag kan soms verklaard worden door onbewuste reacties 

van het lichaam, zoals verkleumen in een koude omgeving. 

Fysionomische perceptie: een setting die door associaties met vormen, attributen e.d. 

tot bepaald gedrag verleidt, zoals een open veld kinderen ertoe verleidt te gaan 

rennen. 

Leren: vele vormen van gedrag kunnen worden aangeleerd, zoals stil zijn in de klas, 

rond de klok van zes uur eten enz. 

Selectie door personen: personen die een behaviour setting betreden, zijn doorgaans 

op de hoogte met het gedrag daarbinnen en willen zich zo (gaan) gedragen. 

Mensen die niet het gedrag wensen te vertonen, kunnen veelal besluiten de setting 

niet te betreden. 

Selectie door behaviour settings: bepaalde settings hebben richtlijnen voor de mensen 

die er mogen komen, zoals leeftijdsgrenzen voor bepaalde clubs en schorsing van 

leerlingen door slecht gedrag op scholen. 

Invloed gedrag op omgeving: niet alleen heeft de omgeving invloed op gedrag, maar 

er kan sprake zijn van een wisselwerking. Zo kan een kortste route, door 

bijvoorbeeld een weiland, door veelvuldig gebruik een herkenbaar pad worden, 

waardoor meer mensen het pad gaan gebruiken. 
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Duidelijk is dat binnen behaviour settings uiteenlopende factoren gedrag kunnen sturen. De 

aard van deze factoren loopt uiteen van harde, tastbare factoren, zoals de fysieke 

aspecten, tot meer softe factoren, zoals de sociale aspecten. 

5.2.2 Behaviour setting Theory en werknemer branding 

Als de factoren in de behaviour setting worden geanalyseerd en geïnterpreteerd, kan 

worden gesteld dat de meer 'softe' factoren in de setting in grote mate overeen komen 

met de interne branding strategieën genoemd in paragraaf 5.2 door Aurand et.al. [2005], 

de Chernatony [2003], Henkei et.al. [2007] en Punjaisri & Wilsen [2007] (zie tabel 

5.1). 

Aspecten Behaviour setting Theory van Barker 

Selectie door behaviour setting theory 

Selectie door personen 

Sociale aspecten 

Leren 

Fysieke aspecten 

Fysiologische aspecten 

Fysionomische aspecten 

Invloed gedrag op omgeving 

Strategieën werknemer branding 

> Persoon-organisatie-fit 

~ Voorbeeldfunctie management 

Trainingen en workshops 

Belonen 

Tabel 5.1: Aspecten van Behaviour setting Theory vergeleken met die van werknemer branding strategieën 

Zo vertoont de persoon-organisatie-fit strategie van werknemer branding veel 

overeenkomsten met de factoren 'selectie door behaviour settings' en 'selectie door 

personen' van de Behaviour setting Theory. Waar in de persoon-organisatie-fit strategie 

gezocht wordt door werknemers en bedrijven naar gelijke gedachtegangen ten aanzien van 

waarden en normen, stelt 'selectie door de behaviour setting' dat de behaviour setting 

bepaalde criteria vereist aan de personen in de setting en 'selectie door personen' stelt 

dat de personen kiezen voor een bepaalde behaviour setting. 

De sociale aspecten van de behaviour setting vertonen veel overeenkomsten met de 

voorbeeldfunctie van het management als werknemer branding strategie. In beide gevallen 

speelt de waarde die men hecht aan machtspersonen een grote rol, waardoor men deze 

personen als voorbeeld gaat beschouwen. 

De werknemer branding strategie die doelt op het regelmatig verstrekken van trainingen en 

workshops heeft dezelfde uitwerking als het aspect 'leren' in de behaviour setting theory. 

Door gedrag te sturen, door middel van bijvoorbeeld trainingen, kan men bepaald gedrag 
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aanleren. De werknemer branding strategie 'belonen' werkt op een vergelijkbare manier als 

de strategie trainingen en workshops en doelt ook op het aanleren van bepaald gedrag 

bij werknemers. 

De overgebleven aspecten (de fysieke, fysionomische, fysiologische aspecten en de 

invloed van het gedrag op de omgeving ) kunnen worden gekarakteriseerd als directe 

afgeleide van de meer 'harde' factoren van de behaviour setting, het CRE zelf. Deze 

aspecten zullen dan ook bij de vorm ( gev) ing van het CRE meegenomen dienen te 

worden. De behaviour setting theory impliceert dan ook dat naast de strategieën die in de 

literatuur reeds genoemd worden met betrekking tot interne, werknemer branding, ook CRE 

een belangrijke rol moet spelen in de strategie. 

5.2.3 Kantoorsetting en de invloed op werknemers 

Davis [ 1984] gaat specifiek in op de fysieke omgeving in kantoren die bijdraagt aan de 

vorming van gedrag van mensen. Hij onderkent drie relevante dimensies van de fysieke 

omgeving: ( 1) de fysieke structuur, ( 2) de fysieke stimuli en ( 3) symbolische 

artefacten. In grote lijnen komen zijn dimensies overeen met de aspecten van de 

Behaviour setting Theory 'fysieke aspecten' en 'fysionomische aspecten': 

Bij de fysieke structuur draait het om open vs. gesloten kantoorsystemen, situering 

van apparaten, meubels, muren enz. Zoals Barker al aangaf, kan een muur 

ervoor zorgen dat ruimtes en dus mensen van elkaar afgesloten zijn. De 

aanwezigheid van stoelen kunnen mensen ertoe zetten te gaan zitten. 

Fysieke stimuli zijn meer subtiele aanleidingen om mensen tot bepaald handelen 

aan te zetten of te weerhouden. Het gedrag van mensen kan gestuurd worden 

door: het verwijderen van stimuli die zorgen voor afleiding, stimuli aanbrengen die 

bepaald gedrag bevorderen of door het organiseren van stimuli in de omgeving, 

zoals het ordenen van papierwerk op bureaus wat kan zorgen voor meer meer 

gestructureerd werken. 

Symbolische artefacten zoals Davis deze omschrijft komen in vier vormen voor: 

beroepsgerichte aanwijzingen, status aanwijzingen, efficiëntie aanwijzingen en 

esthetische aanwijzen. Alle vier vertalen zij een boodschap aan mensen, zodat zij 

een beeld krijgen over de gebruiken, waarden en normen van de omgeving waar 

zij zijn. Deze perceptie van de omgeving zal zijn weerslag hebben in het gedrag 

van mensen. 

Het onderzoek verricht door Rataeli & Vilnai-Yavetz [2004] zoals is besproken in 

hoofdstuk 4, wordt vervolgd door Vilnai-Yavetz et.al. [2005]. Zij doen verder onderzoek 

naar omgevingsfactoren in kantoren die de prestaties van werknemers beïnvloeden en 
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stellen dat subjectieve interpretaties van de werkomgeving doorgaans van invloed zijn op 

de prestaties van werknemers. De driedeling in waarden van interpretaties van de 

omgeving wordt gehanteerd; instrumentaliteit, ofwel beschikbare middelen ( instrumentality), 

esthetiek en symbolisme, aan de hand waarvan ze onderzoek doen naar de invloed van 

de kantooromgeving op gedrag. 

Een directe invloed van instrumentaliteit en esthetiek op het gedrag van werknemers wordt 

geconstateerd. Er wordt geen direct verband gevonden tussen symbolisme en gedrag van 

werknemers, maar verwacht wordt dat deze er wél is; in het onderzoek is geen rekening 

gehouden met de tevredenheid over de boodschap uitgedragen door middel van symboliek 

wat naar verwachting een verband zou kunnen vormen met het onverwachte resultaat. 

Ook wordt verwacht dat de rol van symboliek per definitie groter is voor externen. 

5.3 Invloed CRE op gedrag werknemers 

De 'harde' factoren van de Behaviour setting Theory (de fysieke, fysionomische en 

fysiologische aspecten en de invloed van het gedrag op de omgeving) èn het inzicht 

verschaft door Vilnai-Yavetz et.al. [2005] dat esthetiek een belangrijke additionele rol kan 

spelen (naast instrumentaliteit, maar dit wordt ondervangen in fysieke en fysionomische 

aspecten van de Behaviour setting Theory) geven inzicht in de werking van CRE op 

werknemers. Onderzoek naar de precieze toepassing van CRE teneinde de gewenste 

uitwerking van de factoren te krijgen is echter minimaal. Daarbij is de precieze toepassing 

zeer moeilijk te bepalen door de complexe aard van de werking, omdat de werking nooit 

rechtlijnig zal zijn, aangezien persoonskenmerken, situationele factoren e.d. altijd voor 

bijkomende invloeden kunnen zorgen. 

Ook moet opgemerkt worden dat mensen een behaviour setting holistisch benaderen; 

hoewel mensen verschillende stimuli opnemen, is hun gedrag een resultante van het 

geheel aan stimuli. Enkel CRE als (harde) factor van de Behaviour setting Theory zal 

dus nooit toereikend zijn om bepaald gedrag te sturen bij werknemers. Ook de softe 

factoren zijn hierbij onmisbaar. 

Een eerste benadering van de invloed van CRE aspecten op het gedrag van werknemers 

kan worden gedaan door de 'harde' factoren van de Behaviour setting Theory en het 

aspect 'esthetiek' van Vilnai-Yavetz et.al. [2005] te vergelijken met de gevonden CRE 

aspecten in paragraaf 4.4. Tabel 5.2 geeft het overzicht weer van de gevonden CRE 

aspecten uit paragraaf 4.4 met daarin de aspecten gearceerd die volgens de Behaviour 

setting Theory factoren en het aspect 'esthetiek' een invloed kunnen uitoefenen op het 

gedrag van werknemers. In de tabel is geïllustreerd aan welke aspecten van de Behaviour 

setting Theory of het aspect esthetiek de gearceerde CRE aspecten zijn gekoppeld. 
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Categorie Aspect 

Locatie Imago 

Factor 

Locatie typering 

Reputatie omgeving 

Landschapsarchitectuur Fysiek 

Functionaliteit Voorzieningen Fysionomisch 

Gebouw 

Zichtbaarheid 

Logistiek Bereikbaarheid per auto, fiets of OV Fysiek 

Imago 

Layout 

Façade 

Mate van herkenbaarheid 

Kwaliteitsniveau afwerking 

Hoofdentree gebouw 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

Esthetisch 

Esthetisch 

Horizontale zone-indeling (aanwezigheid zelfstandige units) Fysiek 

Verticale zone-indeling Fysiek 

Toegankelijkheid/Geschiktheid Fysiek Logistiek 

Comfort Thermisch comfort 

Lichttoepassingen 

Fysiologisch 

Fysiologisch/Fysionomisch 

Veiligheid 

Faciliteiten 

Milieu 

Beveiliging toegang gebouw 

Restauratieve voorzieningen Fysionomisch 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings) toepassingen 

Tabel 5.2: CRE aspecten van REN2003 bruikbaar voor dit onderzoek, vanuit indirecte invloed corporale branding bekeken 

(Factoren die van invloed kunnen zijn op gedrag werknemers zijn gearceerd) 

Opvallend is het ontbreken van een koppeling van een CRE aspect uit tabel 5.2 met de 

invloed van gedrag op de omgeving van de Behaviour setting Theory. Wellicht dat een 

omgeving buiten, in de natuur, meer onderhevig is aan gedrag door de aanpassings- en 

verandermogelijkheden van de setting. Zoals Barker als voorbeeld gaf, kunnen herkenbare 

paden in de natuur worden gevormd door veelvuldig gebruik van mensen. In CRE settings 

is de omgeving wellicht minder veranderlijk door gedrag van mensen. 

De gearceerde factoren zullen naar verwachting de belangrijkste schakels vormen om het 

gedrag van werknemers door middel van CRE te sturen. 

5.4 Input model Onderzoeksopzet 

De CRE aspecten afgeleid van de REN2003, zoals deze reeds in hoofdstuk 4 zijn 

geformuleerd, blijken voor de Behaviour setting Theory (en de toegevoegde factor 

esthetiek) ook toepasbaar, zoals in tabel 5.2 duidelijk is geworden. De CRE aspecten 

zijn dus als laatste onderdeel van het model van de onderzoeksopzet toereikend voor 

zowel de directe invloeden van CRE (design) als ook voor de indirecte invloeden 
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(gedrag van werknemers) . Dit laatste onderdeel in het model behoeft dus geen verdere 

inhoudelijke aanpassingen (zie figuur 5.3) . 

De verdieping in dit hoofdstuk in de toepassing van werknemer branding leidt er verder 

toe dat het onderdeel 'gedrag' van de bedrijfsidentiteit toegespitst kan worden. Zo is nu 

duidelijk geworden dat werknemer branding begint bij de softe factoren van de Behaviour 

setting Theory. De implementatie van werknemer branding d.m.v. de softe factoren kan 

wijzen op de behoefte aan zorgvuldig ontworpen CRE dat hieraan kan bijdragen. 

ultlnattonale bedrijven 

Architectenbureaus 

Makelaarskantoren 

Advocatenkantoren 

Cultuur 

" 

Belang en toepassing branding d.m.v.: 

Localle Imago 

Funclionalilait 

1----+ L.ogistiek= · • • 
Gebouw Imago Comfort 

I Layout Veiligheld 

Logistiek F acllllellen 

ncrm ' m ""'19 

Milieu 

Motll gBdmg in h]n 5ggen mt1l bnlnd? 

0 

Figuur 5.3: Model onderzoeksopzet; 

met uitgewerkt ' belang en toepassing branding m.b.t. CRE' en 'Gedrag ' als onderdeel van bedrijfsidentiteit 
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6 Strategische positionering CRE in het Corporate branding principe 

In dit hoofdstuk zal de dataverzameling en -verwerking worden besproken; de laatste stap 

van het onderzoek om te komen tot de doelstelling: het achterhalen van de strategische 

positionering van CRE in het corporale branding principe. De dataverzameling zal dienen 

om het geconstrueerde model voor de onderzoeksopzet te kunnen toetsen. Alvorens een 

dataverzamelingstechniek te selecteren voor dit onderzoek zal de onderzoeksopzet worden 

besproken. Met een geschikte dataverzamelingstechniek kunnen de bevindingen uit de 

literatuur aan de praktijk worden voorgelegd en getoetst. De verwerking en interpretatie 

van de resultaten van de dataverzameling zullen de belangrijkste onderdelen vormen van 

dit hoofdstuk. 

6.1 Dataverzameling 

Het model voor de onderzoeksopzet met alle toevoegingen die zijn voorgedragen in de 

voorgaande hoofdstukken vormt een belangrijk middel voor de dataverzameling. Dit model 

is weergegeven in figuur 6.1. 

Belang en toepassing branding d.m.v.: 

~ Multinationale bedrijven 

~ Architectenbureaus 

Locatie 11 ma go 

Functional~e~ 

\ Logis_~k -
I 

c:: e Makelaarskantoren 
l.( 

Gebouwl lmago Comfort 

Layoul Veiligheid 

Advocatenkantoren 
Logistiek FacilileMn 

Cultuur - waarden, normen, missie 
·":::: 
.~ Strategie - differentiatie, positionering 
c:: 
~ 
~ 
"t:' 

Structuur - grootte, hiërarchie bedrijf 

Gedrag - hoe werkt men (samen) ? 

l Moet gedrag in lijn liggen met brand? 

~ Communicatie - middelen 

Design - middelen; 4P's 

Figuur 6.1: Model onderzoeksopzet 

(samengesteld aan de hand van hoofdstukken 2 t/m 5) 

:t:. 

Milieu 

I)) i1 
lil ::3-

~· 
g Q. 
fS- g 
i5- ii;· 

g. :g Q) 

~ ~. 
-.: 
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De aard van het onderzoek leent zich om veel ( achtergrond ) informatie uit literatuur te 

halen, zoals is gedaan in de hoofdstukken 2 t/m 5. Maar de praktijk is onmisbaar om 

de gevonden informatie te onderbouwen én aan te vullen. De relatief 'nieuwe' aard van 

het onderwerp maakt kennis en ervaring uit de praktijk essentieel om uitspraken te kunnen 

doen over branding m.b.t. CRE. De gevonden informatie uit de literatuur zal als een 

kapstok fungeren om de gewenste informatie uit de praktijk te kunnen halen. 

Gezien het relatief nieuwe bestaan van het corporate branding concept m.b.t. CRE dient 

een dataverzamelingstechniek te worden gekozen waarbij . . ' ns1co s van misverstanden en 

interpretatiefouten van respondenten beperkt zijn en waarbij passende ruimte wordt geboden 

voor nieuwe inzichten, bestaande strategieën en aanvullende opmerkingen uit de praktijk. 

Een interview leent zich, gezien de criteria, uitstekend als dataverzamelingstechniek voor 

dit onderzoek. Het open karakter van een interview biedt mogelijkheden om respondenten 

uitleg over het onderzoek te geven en om open vragen te kunnen stellen wat kan zorgen 

voor de gewenste rijkheid aan informatie. 

Het interview zal de onderdelen van de onderzoeksopzet uit figuur 6.1 bevatten. Zoals de 

figuur illustreert, bieden de CRE aspecten in het derde onderdeel van de onderzoeksopzet 

ruimte voor de implementatie van zowel de directe als de indirecte invloeden van CRE op 

de corporate brand; de aspecten waarborgen veel factoren die invloed hebben op de 

perceptie van mensen en op het gedrag van werknemers. 

De complexe werking van het sturen van gedrag met CRE, de indirecte invloed, maakt 

echter dat het zeer moeilijk zal zijn deze invloed door middel van interviews inzichtelijk te 

maken. Veelal zullen verschillende combinaties en specifieke toepassingen van CRE 

aspecten ertoe leiden dat gedrag kan worden gestuurd. Specialistische kennis is nodig om 

CRE zó vorm te geven dat gedrag van werknemers kan worden gestuurd. Kennis die 

mogelijk psychologen bezitten, maar waarover mensen binnen bedrijven wellicht niet 

allemaal beschikken. Bovendien zouden psychologen de bedrijven zeer goed moeten 

kennen of doorgronden om te bepalen welke toepassingen voor het bedrijf benodigd zijn. 

Voor dit onderzoek zal de indirecte invloed van CRE op de corporate brand daarom niet 

verder worden onderzocht. 

6.1.1 Ontwikkeling Interview 

De onderdelen van de onderzoeksopzet in figuur 6.1 dienen te worden uitgewerkt tot 

vragen voor het interview. Ook voor de aanvullingen uit de praktijk zal expliciet ruimte 

worden geboden in het interview. Om tot een interview te komen zullen alle onderdelen 

van het model uit figuur 6.1 én het onderdeel 'aanvullingen uit de praktijk' worden 

besproken waarbij vragen worden geformuleerd. 
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De typen bedrijven 

De typen bedrijven die in dit onderzoek worden meegenomen en dus worden benaderd 

om te interviewen zijn: de multinationale bedrijven, de architectenbureaus, de 

makelaarskantoren en de advocatenkantoren. Voor zover het mogelijk is, zal geprobeerd 

worden van elk type bedrijf evenveel respondenten te interviewen. 

Teneinde adequate informatie te kunnen verkrijgen, zullen personen binnen de bedrijven 

geïnterviewd worden die voldoende kennis en betrokkenheid hebben ten aanzien van 

strategie en toepassing van branding op beleidsniveau. Daarom zal geprobeerd worden de 

directeuren of corporale real estate managers van de bedrijven te interviewen. 

Twee vragen moeten worden geformuleerd om te verifiëren welke functie de betreffende 

persoon heeft binnen het bedrijf en om welk type bedrijf het gaat: 

• 

• 

Welke functie bekleedt u in uw bedrijf? 

D Gorparate Real Estale manager 

0 Directeur 

0 Anders: ......... ....... .. ... ..... ... . 

Hoe zou u uw bedrijf typeren? 

0 Multinationaal bedrijf: werkzaam als .......... .. ....... ........ .. . 

0 Architectenbureau 

0 Makelaarskantoor 

0 Advocatenkantoor 

0 Anders, namelijk: ..................... ..... .. . . 

De bedrijfsidentiteit 

De variabele uit de onderzoeksopzet die wellicht de hoofdrelatie kan toelichten in dit 

onderzoek is de bedrijfsidentiteit die kan worden onderverdeeld in een zestal 

organisatiekenmerken; cultuur, strategie, structuur, gedrag, communicatie en design. Om de 

zes kenmerken van een organisatie inzichtelijk te maken, dienen voor elke 

organisatiekenmerk zorgvuldig gekozen vragen te worden gesteld. De aard van de 

organisatiekenmerken maakt het mogelijk voor elk kenmerk tientallen vragen te kunnen 

afleiden, maar voor dit interview dienen de vragen relevant te zijn om eventuele 

strategieën voor branding met CRE te kunnen verklaren of toelichten. Er zullen velen 

vragen mogelijk zijn bij bijvoorbeeld het organisatiekenmerk 'communicatie', maar enkel 

vragen die vanuit het branding principe interessant zijn, zijn van belang. Zo zal een vraag 

als 'hoeveel computers met internetverbinding heeft u gemiddeld per werknemer ter 
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beschikking?' niet relevant zijn voor dit onderzoek. Daarbij wordt beoogd dat een beperkt 

aantal vragen per organisatiekenmerk wordt gesteld. 

De organisatiekenmerken zullen apart worden besproken. 

Cultuur 

Om relevante aspecten over de organisatiecultuur te weten te komen, zal gevraagd 

worden naar de missie, de waarden en de normen van het bedrijf. De missie, de 

waarden en de normen van een bedrijf zullen belangrijke aanwijzingen kunnen geven over 

de karakterisering van het bedrijf. Het is van belang te weten welke kerngedachten; welke 

normen en waarden, ten grondslag liggen aan het functioneren van het bedrijf. Welk doel 

streeft het bedrijf na met deze kerngedachten; hoe formuleren zij hun missie? En tot op 

welk niveau worden de missie, normen en waarden nageleefd en geïmplementeerd? 

Gezien het feit dat (de vragen en) de antwoorden ten aanzien van de missie, normen 

en waarden geen rechtlijn ige antwoorden kunnen opleveren, zal de vraag open gesteld 

worden. Omdat een zo kort en bondig mogelijk antwoord wenselijk is, zal tevens 

gevraagd worden naar eventuele stukken uit het beleidsplan waarin de missie, waarden en 

normen worden geformuleerd. De vraag tot op welk niveau de missie, waarden en 

normen worden nageleefd en geïmplementeerd zal meer gesloten kunnen worden gesteld, 

aan de hand van een schaal. 

Eén vraag met een subvraag, kan worden geformuleerd om de organisatiecultuur te 

doorgronden: 

• Hoe worden de waarden, normen en missie door uw bedrijf verwoord? 
Indien opgesteld in bv. beleidsplan, graag hier vernoemen, anders naar eigen inzicht invullen 

o Zou u in de volgende schaal kunnen aangeven in hoeverre deze 

waarden, normen en missie worden geïmplementeerd, danwel nageleefd 

in het bedrijf? 
Het behalen van doelstellingen , gedrag van werknemers, productontwikkeling, 

presentatie enz. 

Weinig 
implementatie I._____,__---''-----''-----'-----'---' 

en naleving in bedrijf 

Implementatie en 
naleving door hele bedrijf 

54 



Strategie 

Bij het organisatiekenmerk 'strategie' draait het om differentiatie en positionering van het 

bedrijf in de markt. Voor branding is het van belang te weten in welke markten het 

bedrijf actief is, met welke concurrerende partijen het bedrijf te maken krijgt en hoe 

strategieën ten aanzien van concurrentie eruit zien. Deze zaken geven inzicht in mogelijke 

beweegredenen voor bedrijven om bepaalde strategieën ten aanzien van branding te 

ontwikkelen. 

Gesloten vragen zijn mogelijk over de positionering van het bedrijf in lokale of 

internationale markten, wat kan zorgen voor gemakkelijke één op één vergelijkingen tussen 

antwoorden van verschillende bedrijven. Maar meer open vragen zijn nodig om te weten 

te komen hoe de concurrentie van de bedrijven eruit ziet en hoe/ of zij daar hun 

strategieën op instellen. 

Een drietal vragen kan voor het organisatiekenmerk 'strategie' worden geformuleerd: 

• 

• 

• 

Structuur 

Hoe is uw bedrijf gepositioneerd in de markt; op welk schaalniveau 
is zij georiënteerd? 

D Lokaal 
D Regionaal 
D Nationaal 
D Internationaal 

Hoe zou u de concurrentie van uw bedrijf omschrijven? (in aantallen, 
in grootte, in belang) 

Hoe onderscheidt uw bedrijf zich van de concurrentie/hoe verstevigt 
uw bedrijf haar concurrentiepositie? 

Het organisatiekenmerk 'structuur' draait om de grootte en de hiërarchie van het bedrijf. 

Van belang om te weten is hoe groot het bedrijf is qua vestigingen en medewerkers in 

de front office en hoe de hiërarchie, ofwel de 'machtsverdeling', van het bedrijf eruit ziet 

voor zowel vestigingen op zich als voor netwerken van vestigingen. Deze factoren kunnen 

wellicht toelichten waarom bepaalde bedrijven wel of niet een uitgewerkt strategisch beleid 

voor corporate branding met CRE wensen. Daar waar vestigingen onderdeel zijn van een 

groter (brand) netwerk met één moederbedrijf, zijn de vestigingen met eenzelfde brand 
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van belang om de grootte van het bedrijf inzichtelijk te maken. Het totaal van vestigingen 

van een bedrijf (dus ook vestigingen met een andere brand, maar eenzelfde 

moederbedrijf) zijn van belang voor een juiste interpretatie van de hiërarchie. 

Vragen over de omvang van het bedrijf kunnen voornamelijk met cijfers worden 

beantwoord en de vraag over de hiërarchie aan de hand van vergelijkingen met 

organisatievormen die in de bedrijfskunde worden onderscheiden; de lijnorganisatie, de lijn

staforganisatie, de functionele organisatie, de matrixorganisatie en de netwerkorganisatie. 

Hier zal ter verduidelijking van de gegeven antwoorden gevraagd worden naar een 

organisatieschema van het bedrijf. Een drietal hoofdvragen kan worden geformuleerd, 

waarvan voor de eerste een tweetal subvragen noodzakelijk is: 

• 

• 

• 

Telt uw bedrijf meerdere vestigingen? 
Indien er sprake is van dochterondernemingen of moederbedrijven, worden hier bedrijven 

bedoeld gelijksoortig in werkveld en brand (naam, reclame-uitingen e.d.) 

D Ja (ga verder met de subvragen) 

D Nee ( sla de subvragen over) 

o Hoeveel vestigingen telt uw bedrijf? 

vestigingen in Nederland ( . . . . . . . . . vestigingen in het buitenland) 

o Circa hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

werknemers op deze vestiging ( . . . . . . . . . werknemers totaal) 

Circa hoeveel medewerkers telt de front office van deze vestiging? 
De front office is het gedeelte van het bedrijf waar klanten worden ontvangen 

. . . . . . . . . medewerkers 

Hoe kunt u de hiërarchie van uw bedrijf, voor uw vestiging (en het netwerk 

van vestigingen) beschrijven met behulp van verschillende organisatieschema's? 
Zou u een organisatieschema bij het interview kunnen leveren? 

D Lijnorganisatie (iedere medewerker heeft één directe baas) 

D Lijn-staforganisatie (binnen de organisatie wordt ruimte gemaakt op 

hoger niveau voor een gespecialiseerde staffunctionaris, die mee 

discussieert, maar deze heeft geen beslissingsbevoegdheid) 

D Functionele organisatie (specialisme staat voorop. Voor elke werknemer 

wordt een programma van opeenvolgende handelingen samengesteld ) 

D Matrixorganisatie (systeem met twee bazen) 

D Netwerkorganisatie (grote aantallen hooggekwalificeerde medewerkers. 

Strategie wordt met name door onderhandelingen bepaald) 
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Gedrag 

Gedrag als organisatiekenmerk van een bedrijf gaat voornamelijk om hoe werknemers zich 

(zouden) moeten gedragen. Zoals is gebleken uit analyse van werknemer branding 

strategieën en de Behaviour setting Theory, wordt gedrag gestuurd door een combinatie 

van CRE, de 'harde' factoren, en 'softe' factoren. De softe factoren zijn vergelijkbaar met 

werknemer branding strategieën en vormen een essentieel middel om gewenst gedrag bij 

werknemers te bewerkstelligen. Inzicht in de werkelijke mate en de gewenste mate van 

toepassing van werknemer branding strategieën bij bedrijven kan bijdragen de behoefte aan 

beïnvloeding van het gedrag door CRE te verklaren. 

De aard van verlangde antwoorden maakt het noodzakelijk drie open vragen te stellen: 

• 

• 

• 

Heeft uw bedrijf bepaalde richtlijnen over hoe werknemers zich zouden 
moeten gedragen als zij in contact komen met klanten? Zo ja, waar richten 
deze richtlijnen zich met name op? 

Wordt er specifieke, actieve aandacht besteed aan het bewerkstelligen van 
gewenst gedrag onder werknemers? 
- Wordt er actief gezocht naar een persoon-organisatie-fit? 

Opmerkingen: 

- Wordt het management als voorbeeldfunctie voor gedrag gezien? 

Opmerkingen: 

- Worden trainingen en workshops voor gewenst gedrag verzorgd ? 
Opmerkingen: 

- Wordt goed werk/goed gedrag beloond? 
Opmerkingen : 

- Aanvullend: 

D Ja D Nee 

D Ja D Nee 

D Ja D Nee 

D Ja D Nee 

Hoe zou de aandacht aan het bewerkstelligen van het gewenste gedrag 
er idealiter uitzien, wat zijn verbeterpunten, uitgaande van de vorige vraag? 

Communicatie 

Communicatie als organisatiekenmerk draait om de middelen en soorten communicatie die 

binnen een bedrijf voorkomen. Van belang is te weten met welke soorten 

communicatiemiddelen het bedrijf boodschappen naar buiten brengt, in welke mate face to 

face dienstverlening in het bedrijf voorkomt in verhouding tot andere vormen van 

dienstverlening en hoe face to face dienstverlening eruitziet. Dit inzicht in voorkeuren en 

toepassingen van communicatiemiddelen kan wellicht de behoefte aan het betrekken van 

CRE als communicatiemiddel voor de corporate brand toelichten . 
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De aard van de vragen maakt het mogelijk de vragen gesloten te stellen. Een viertal 

vragen kan worden geformuleerd: 

• 

• 

• 

• 

Geef een rangschikking (met getallen 1 t/m 5) van de volgende 
middelen van communicatie/reclame die door uw bedrijf worden gebruikt, 
waarbij 1 het voornaamste communicatiemiddel is: 

- Media (tv, radio, kranten, tijdschriften e.d.) 

- Internet (eigen website, banners en links op andere websites) 

- Billboards, posters, flyers e.d . 

- Sponsoring (van activiteiten, clubs) 

- Bedrijfskleding, -auto's, -gebouwen enz. 

- Anders, nl: •oo· · ···· · · ··········· · ········ ·· 

Geef van de volgende soorten dienstverleningen aan in welke mate ze 
voorkomen in uw bedrijf ( een schatting) 
Gelieve in totaal op 100% uit te komen 

Afspraken maken voor face to face dienstverlening via bijv. telefoon telt niet mee 

- Zelfregulerend (waar geen werknemers bij te pas komen, 
zoals bij zelfvoorzienende internetsites of betaalautomaten) . . . . . . . . . . . . % 

-Op afstand (d .m.v. telefoon, internet e.d.) 000000 000000 % 

- Face to face (direct contact tussen klant en werknemer) 00 00 00 00 00 00 % + 

100% 

Indien er face to face dienstverlening voorkomt in uw bedrijf; wat komt voor 
in de fysieke omgeving waar klanten komen? 

Meerdere 

D 
D 
D 
D 
D 

antwoorden mogelijk 

Balie 

Receptioniste/ secretaresse 

Wachtruimte 

Werkplek dienstverlenende 

Werkplek dienstverlenende 
kantoor) 

werknemer in 

werknemer in 

wachtruimte of open ruimte 

afgescheiden ruimte ( apart 

Anders, namelijk: . 00 00 00 00 00 .oo . 00.00 . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 •• 00 00 00. 

Opmerkingen: .............. ..................... ... ...... ........ . . 

Hoe lang verblijven klanten ongeveer in de front office van uw bedrijf per 
bezoek? (gelieve in percentage aan te geven en in totaal op 100% uit te komen) 

- 0-10 minuten 000000000000000 % 

- 10-30 minuten 00 00 000 000000 00 % 

- meer dan 30 minuten % + 

100% 
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Design 

Voor design als organisatiekenmerk geldt dat het wordt benaderd vanuit de 4P's; product, 

presentation, property en publication. De essentie van het te onderzoeken 

organisatiekenmerk gaat om het belang dat bedrijven hechten aan het design van de 

4P's. Aan de hand daarvan kan een inschatting worden gemaakt van het algehele belang 

van design binnen het bedrijf en dus wellicht later toelichting geven aan het belang dat 

zij hechten aan design van CRE. 

Daarna vormt design een belangrijke schakel in het interview naar de vragen over het 

belang en toepassing van branding m.b.t. CRE. Zoals figuur 6.1 illustreert, vormt de 

architectonische stijl de onderlegger voor het belang en toepassing van branding m.b.t. 

CRE. Vragen over de architectonische stijl met haar thema en tijdsdimensie vormen een 

geschikte introductie om daarna vragen te stellen over belang en toepassing van deze 

stijl, thema's en tijdsdimensies in specifieke aspecten van CRE. Een viertal vragen kan 

worden geformuleerd, waarvan de eerste twee tamelijk open zijn van karakter: 

• 

• 

• 

• 

Aan welke middelen van het bedrijf besteedt uw bedrijf veel 
aandacht/energie/geld wat betreft design? 
(producten, verpakkingen, bedrijfskleding, bedrijfsauto's, reclamedrukwerken, 
inboedel, bedrijfsgebouwen, relatiegeschenken enz.) 

Met welke term zou u uw bedrijf en haar identiteit het beste kunnen 

omschrijven ( een term te karakteriseren als thema) ? (professionalisme, 

dynamisch, kunstzinnig, hightech, speels, statig, conventioneel, expressief enz.) 

Welke tijdsgeest past het best bij (het design van) uw bedrijf? 
D Klassiek/Traditioneel 
D Modern/Eigentijds 
D Futuristisch/ Avant-garde 
D Klassiek/Tijdloos 
D Anders, namelijk: . 0. 0 0 0 •••••• 0 •• 0 ... 0 0 

Vindt u dat aspecten uit de twee voorgaande vragen zouden 
moeten terugkomen in (bepaalde delen van) uw bedrijfshuisvesting? 

D Ja 

D Nee 

Opmerkingen: 
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Om tot een logische en prettige opbouw van het interview te komen, zal de volgorde van 

de vragen van de organisatiekenmerken iets worden veranderd. Zo is het niet wenselijk 

vroeg in het interview te vragen naar relatief onconcrete aspecten, zoals bij het 

organisatiekenmerk 'cultuur'. De volgorde zal zijn: structuur, strategie, cultuur, 

communicatie, gedrag en design. 

Belang en toepassing branding 

Het laatste onderdeel uit de onderzoeksopzet zal inzicht moeten geven over welk belang 

de verschillende type bedrijven hechten aan branding m.b.t. CRE en hoe zij toepassing 

ervan zouden vormgeven. Hierbij is noodzakelijk te weten te komen welke waarde de 

bedrijven hechten aan welke CRE aspecten - bekeken vanuit het corporate branding 

principe; van welke aspecten van de bedrijfshuisvesting vinden bedrijven dat ze idealiter 

zouden moeten aansluiten bij de bedrijfsidentiteit? 

Eén vraag met meerdere subvragen kan worden gesteld om de gewenste toepassing van 

CRE t.a.v. corporate branding te meten, waarbij de CRE aspecten afgeleid van de 

REN2003 worden gebruikt als middel: 

• Welke van de volgende aspecten van bedrijfshuisvesting zouden idealiter 
moeten aansluiten bij de bedrijfsidentiteit (veelal aspecten genoemd bij de 
laatste vragen van 'design') en/ of welke aspecten acht u van belang 
aangaande het uitdragen van uw bedrijfsidentiteit? 
En indien u de aspecten van belang acht, welke waarde hecht u aan 
deze aspecten? 

Graag aangeven met cijfers 1 t/m 5, waarvan 5 erg veel waarde is en 1 erg weinig . 
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Locatie Imago 

Functionaliteit 

Logistiek 

Gebouw Imago 

Layout 

Logistiek 

Comfort 

Veiligheid 

Faciliteiten 

Milieu 

Locatie typering 

bv. Industrieterrein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving 

van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 

Inrichting privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) 

Voorzieningen 

Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of OV 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 

Verschijningsvorm (historisch, organisch, modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 

Hoofdentree gebouw 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen (zitruimte, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone-indeling 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) 

Toegankelijkheid I Geschiktheid 

Ontsluiting en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoepassingen 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings) toepassingen 

~ 
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Aanvullingen uit de praktijk 

Nieuwe inzichten, bestaande strategieën en aanvullende opmerkingen uit de praktijk krijgen 

ook een plek in het interview. In het interview dient vóór de vraag over de CRE 

aspecten te worden geïnformeerd naar algehele brandingstrategieën en CRE, zodat 

bedrijven niet worden 'gestuurd' door de voorgedragen CRE aspecten. Een interessant 

onderscheid dat gemaakt kan worden binnen de aanvullingen is hoe bedrijven de 

strategieën idealiter vormgeven en hoe zij het nu, in werkelijkheid doen. Óf bedrijven in 

werkelijkheid met strategieën bezig zijn of wat belemmeringen zijn om de ideale 

brandingstrategieën te implementeren. 

De vragen over de aanvullingen uit de praktijk leveren twee open vragen op. Subvragen 

kunnen ervoor zorgen dat de respondenten toelichting krijgen bij de open vraag: 

• 

• 

Hoe ziet de brandingstrategie van uw bedrijf er in zijn totaliteit nu, 

in werkelijkheid uit? Hoe krijgt bedrijfshuisvesting daarin een plaats? 

- Met welke middelen zet u branding van uw bedrijf in ? 

- Acht u bedrijfshuisvesting als brandingstrategie waardevol? 

- Was uw bedrijf betrokken bij de bouw en inrichting van de 

bedrijfshuisvesting? 

- Hoe ziet uw bedrijfshuisvesting eruit? (extravert, introvert, verzamelgebouw, 

nieuwbouw, huur /koop) 

- Zou bedrijfshuisvesting een rol kunnen spelen bij het sturen van gedrag 

van werknemers ? 

Hoe ziet de brandingstrategie van uw bedrijf er in zijn totaliteit er idealiter uit? 
Hoe krijgt bedrijfshuisvesting daarin een plaats? Waarin verschilt dit met 
de antwoorden gegeven in de vorige vraag (en waarom zit daar een verschil? ) 

De vragen over de typen bedrijven, de bedrijfsidentiteit, belangen en toepassingen van 

brandingstrategieën en aanvullingen uit de praktijk resulteren in 23 vragen. Zoals is 

besproken dient de volgorde van de vragen over de bedrijfsidentiteit te worden veranderd, 

maar ook de open vragen over de toepassing en belang van brandingstrategieën (de 

aanvullingen uit de praktijk) moeten gesteld worden vóórdat de gesloten vraag over de 

CRE aspecten wordt gesteld. De opbouw van de vragen wordt hierdoor logisch en de 

respondent wordt niet 'gestuurd' bepaalde antwoorden te geven. 

Het totale interview is weergegeven in bijlage 2. 
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6.1.2 Respondenten 

De respondenten die zijn geïnterviewd, zijn zoals eerder is aangegeven, personen binnen 

de bedrijven die op beleidsniveau voldoende kennis en betrokkenheid hebben ten aanzien 

van strategie en toepassing van branding. Naast de directeuren en corporate real estate 

managers van bedrijven zijn in sommige gevallen ook marketing en sales managers 

geïnterviewd, aangezien zij ook veel affiniteit en inzicht bleken te hebben op het gebied 

van strategie en branding op beleidsniveau. 

Om verder tot een gezonde mix binnen de vier typen bedrijven te komen is geprobeerd 

een variatie van grote en kleine bedrijven te benaderen ( met uitzondering binnen het type 

multinationale bedrijven, omdat deze bedrijven allemaal groot zijn) . 

Praktische belemmeringen als agendaproblemen en onvoldoende bereidheid van 

respondenten om mee te willen werken aan het onderzoek, maakt dat niet voor alle type 

bedrijven evenveel respondenten konden worden geïnterviewd. 

Uiteindelijk zijn 19 interviews afgelegd; Multinationale bedrijven: 4 

Architectenbureaus: 6 

Makelaarskantoren: 6 

Advocatenkantoren: 3 

Een overzicht van de geïnterviewde bedrijven en respondenten is te vinden in bijlage 3, 

waarbij relevante kenmerken van het bedrijf zijn opgenomen in het bedrijfsprofiel. 

6.2 Dataverwerking 

De dataverwerking betreft het organiseren en kort bespreken van de gegeven antwoorden 

in de interviews. De bedrijfsidentiteit en het belang en de toepassing van branding m.b.t. 

CRE (de scores voor de CRE aspecten) zullen aan de orde komen. Het overige deel 

van het interview, de aanvullingen uit de praktijk, zullen bij de data-interpretatie in de 

volgende paragraaf terugkomen om bedrijfsidentiteit in relatie tot de scores voor de 

vastgoedaspecten te kunnen bespreken. 

6.2.1 De bedrijfsidentiteit(en) 

De bedrijfsidentiteit van de bedrijven is in het interview met behulp van een aantal vragen 

die betrekking hebben op de organisatiekenmerken structuur, strategie, cultuur, 

communicatie, gedrag en design inzichtelijk gemaakt. Niet alle vragen uit het interview 

zullen expliciet behandeld worden, maar de meest relevant en interessant gebleken vragen 

zullen worden besproken. De antwoorden op de vragen zullen per organisatiekenmerk met 
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behulp van staafdiagrammen of tabellen worden weergegeven. De volgende legenda is van 

toepassing voor alle staafdiagrammen die zijn gebruikt: 

Multinationale bedrijven (met vermeld welk bedrijf; A: Arcadis, T: TNT Post, R: Rabobank, 1: ING) 

• Architectenbureaus 

• Makelaarskantoren 

• Advocatenkantoren 

Elk gedeelte van de staven in de staafdiagrammen bevat een cijfer dat het aantal 

bedrijven aangeeft dat de staaf vertegenwoordigd. 

Structuur 

De structuur is inzichtelijk gemaakt met de bepaling van het aantal vestigingen dat de 

bedrijven tellen (vraag 3a ) , het aantal medewerkers dat gemiddeld in de front office 

werkt ( vraag 4) en de typering van de organisatie (vraag 5 ) . 

Aantal vestigingen 

>700 

Vraag 3a 

Organisatietypes 

Vraag 5 

Aantal medewerl<ers In de front office per vestiging 

Vraag 4 

Het grootste deel van de bedrijven heeft 

één vestiging. Uitzonderingen worden 

voornamelijk gemaakt door de makelaars

kantoren, die veelal meerdere vestigingen 

hebben in verschillende regio's en de 

multinationale bedrijven, waarbij drie 

van de vier bedrijven meer dan 700 vestigingen tellen. Voor makelaarskantoren geldt dat 

zij vaak regionale kennis nodig hebben en dus kiezen voor meerdere vestigingen; één per 

regio. Voor de Rabobank, ING en TNT Post kan gesteld worden dat zij veel vestigingen 

hebben omdat zij diensten aanbieden voor een relatief klein verzorgingsgebied; klanten zijn 

veelal niet bereid om ver te reizen voor de dienst. 

Het grootste deel van de bedrijven telt ook slechts één tot tien medewerkers in de front 

office per vestiging. De meeste architectenbureaus en advocatenkantoren vormen de 

uitzondering met meer dan 50 werknemers. Voornamelijk de aard van de dienstverlening 

(complexiteit en duur) en de hoeveelheid klanten die zij dagelijks in de huisvesting 

ontvangen kunnen hiervoor verklaringen leveren. 
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De organisatietypering (vraag 5) is het sterkst vertegenwoordigd door de lijn-staf- en 

lijnorganisaties. De bedrijven zijn veelal georganiseerd met afdelingen of functies, die 

verantwoording moeten afleggen bij hogere functies. Opvallend zijn daarnaast ook de 

bedrijven met een netwerkorganisatie: de helft van de architecten verklaard een 

netwerkorganisatie te hebben dat aansluit bij het feit dat zij vaak in teams aan projecten 

werken . 

Strategie 

De strategie van de bedrijven blijkt in dit onderzoek uit de oriëntatie van de bedrijven in 

de markt ( vraag 6) , de concurrentie die ervaren wordt door de bedrijven en het belang 

dat daaraan wordt gehecht ( vraag 7 ) . 

De geïnterviewde makelaarskantoren richten zich voornamelijk op de regionale markt, 

architectenbureaus voornamelijk op de nationale markt en drie van de vier multinationale 

bedrijven richt zich op de internationale markt. Meer variatie is op te merken onder de 

drie advocatenkantoren; zij richten zich ieder op een ander niveau van de markt. 

De concurrentie wordt door het grootste deel van 

de respondenten als groot, met veel belang 

gekarakteriseerd. 

Internationaal 

Vraag 6 

Cultuur 

Concurrentie en belang dat 

daaraan gehecht wordt 

belang 

Veel concurrentie Weinig concurrentie 

Vraag 7 

De vragen in het interview over de normen, waarden en de missie van het bedrijf zijn 

moeilijk onder specifieke categorieën te scharen. Opvallend is wel dat grotere bedrijven de 

normen, waarden en de missie veelal in beleidsplannen hebben vastgelegd en kleinere 

bedrijven niet. Grote verschillen zijn er niet op te merken tussen de gegeven antwoorden. 

De normen en waarden zijn voor veel bedrijven met termen als 'servicegerichtheid', 

'integriteit', 'professionaliteit' en 'betrouwbaar' te omschrijven. 

Communicatie 

De genoemde voornaamste communicatie- of reclamemiddelen in de antwoorden op vraag 

10 geven duidelijk aan dat dat voor alle typen bedrijven internet en media zijn. Voor 

architectenbureaus geldt echter een belangrijke rol van nog een ander communicatiemiddel, 

namelijk netwerken, presentaties en seminars. Geconcludeerd kan worden dat voor alle 
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typen bedrijven geldt dat zij contact met klanten zoeken via externe wegen, maar voor 

architectenbureaus geldt daarbij dat zij dit contact vaak face to face heeft. 

Communicatiemiddel nr. 1 Communicatiemlddel nr. 2 

A,!,R 

Media 

Vraag 10 

De aard van de dienstverleningen maakt dat voor architecten, makelaars en advocaten het 

aandeel face to face dienstverlening het grootste is (vraag 11) . Onder de multinationals 

geldt dit voor Areadis ook, maar voor de Rabobank, ING en TNT Post geldt dat de 

zelfregulerende dienstverlening het meeste voorkomt. 

Mate van voorkomen van dienstverlening 

Multinationals Architecten Makelaars Advocaten Totaal 

Zelfregulerend (5+55+ 78+60) 50% (0+0+0+0+0+0) 0"/o 
AR T I 

Op afstand (15+35+2+10) 15% (1+0+80+0+10+10) 17% 
A R T I 

(5+10+20+5+0+10) 8% (0+10+10) 6% 13% 

(35+30+30+15+0+10) 20% (0+25+40) 22% 19% 

Face to face (80+10+20+30) 35% (99+100+20+100+90+90) 83% (60+60+50+80+100+80) 72% (100+65+50) 72% 68% 
A R T I 

Vraag 11 

Elementen in fysieke ruimte van face to face 

dienstverlening 

Vraag 12 

Uit de antwoorden op vraag 12 kan 

worden afgeleid dat voor veel van de 

geïnterviewde bedrijven de fysieke 

omgeving van de face to face 

dienstverlening uit veel elementen 

bestaat. Opvallend is dat architecten

bureaus vaker dan de andere typen 

bedrijven de werkplek van de 

dienstverlenende werknemer in een open 

ruimte heeft gesitueerd. Het werken in 

teams verklaart deze open structuur. 

Bij de antwoorden bij vraag 13, over de duur van het verblijf van de klanten in de front 

office, valt op dat architectenbureaus en advocatenkantoren aangeven dat het overgrote 

deel van de klanten langer dan 30 minuten binnen is. De makelaarskantoren geven dit 
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ook aan, maar hier is het aandeel klanten dat binnenkomt voor 0-10 minuten groter dan 

bij de andere bedrijven. Onder de multinationals geeft Areadis aan de meeste klanten 

voor meer dan 30 minuten te ontvangen en TNT Post voor minder dan 10 minuten. De 

Rabobank en ING geven een spreiding aan tussen de lengte van de verblijven van de 

verschillende klanten. De duur van de verblijven van de klanten in de front office is 

veelal een directe afgeleide van de aard van de dienstverlening. De complexiteit van de 

dienstverlening in combinatie met de benodigde input of medewerking van de klant 

verklaren vaak de duur van het verblijf. 

Duur van verblijf klanten In front office 

Multinationals Architecten Makelaars Advocaten Totaal 

0-10 min (0+25+100+50) 44% (0+0+0+0+ 10+0) 3% (20+15+10+85+0+0) 22% (0+10+0) 3% 17% 

A R T I 

10-30 min (5+25+0+40) 18% (0+0+0+0+5+0) 2% (20+10+0+10+0+75) 19% (10+20+10) 13% 13% 

A R Tl 

> 30 min (95+50+0+10) 38% (100+100+100+100+85+100) 95% (60+75+90+5+100+25) 59% (90+70+90) 84% 70% 

A R T I 

Vraag 13 

Gedrag 

GedragsrichUijnen 

.. 
A, I, 
R, r 

Geschreven Ongeschreven 

Vraag 14 

De richtlijnen voor het gedrag van werknemers richten zich voor 

bijna alle bedrijven op de omgangsvormen met klanten en andere 

werknemers. De regels zijn voor ongeveer de helft van de 

geïnterviewde bedrijven geschreven en voor de andere helft 

ongeschreven. Voor de geschreven richtlijnen voor 

makelaarskantoren geldt dat deze voornamelijk van de 

branchevereniging afkomstig zijn. 

Gesteld kan worden dat de grootte van het bedrijf vaak maakt dat 

een bedrijf geschreven, danwel ongeschreven richtlijnen heeft. 

De aandacht die besteed wordt aan het 
Aandacht besteedt aan gewenst gedrag 

Persoon- Voorbeeld Trainingen Belonen Anders 
organisalie functie en 

fit workshops 

Vraag 15 

bewerkstelligen van gewenst gedrag onder 

werknemers scoort op veel punten hoog voor 

veel bedrijven (vraag 15) . Makelaars scoren 

echter op geen enkel punt maximaal (er zijn 

in totaal 6 makelaarskantoren) . Ook scoren 

trainingen en workshops minder hoog dan 

andere middelen. 

Onder 'anders' worden veelal middelen als 

uitjes, borrels en één-op-één gesprekken 

genoemd. De aandacht die wordt besteed aan 
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het bewerkstelligen van gewenst gedrag is waarschijnlijk voornamelijk zo groot, doordat de 

kwaliteit van de dienst afhankelijk is van het gedrag van de werknemer; bij veel bedrijven 

is het aandeel face to face dienstverlening het grootst, zoals eerder is gebleken. De drie 

multinationals waar de zelfregulerende dienstverlening het grootste is, vormen de 

uitzondering, maar hier zal de grootte van het bedrijf ertoe leiden dat het bedrijf met 

name door trainingen, voorbeeldfuncties, beloningen etc. de invloed op werknemers zo 

groot mogelijk kan houden. 

Design 

De belangrijk bevonden aspecten van het bedrijf qua design vormen de antwoorden bij 

vraag 17 en zijn gecategoriseerd in drukwerk, website, gebouw, presentatiemiddelen, 

relatiegeschenken en auto's en kleding. Alle bedrijven geven aan dat aan drukwerk veel 

aandacht/energie/geld wordt besteedt wat betreft design. Het gaat hierbij om folders, 

briefpapier, posters, brochures, visitekaartjes enz. Het gebouw scoort daarna hoog voor 

alle architectenbureaus en voor veel van de andere type bedrijven. De website is van 

belang qua design voor voornamelijk makelaars. Opgemerkt moet worden dat 'website' niet 

als voorbeeld in de vraag werd genoemd, wat wellicht invloed heeft gehad op het 

resultaat. Vermoedelijk zou dit aspect vaker zijn genoemd als het als voorbeeld bij de 

vraag werd gegeven; de website vormt namelijk voor veel bedrijven een belangrijk 

communicatiemiddel. 

Over het algemeen geven alle bedrijven aan design belangrijk te vinden, maar de 

toepassing is niet voor ieder bedrijf hetzelfde. 

Veel aandacht/energie/geld besteedt wat betreft 

design 

Vraag 17 

.. 
"' '· "' ' 

Klassiek/ Modern / 
traditioneel eigentijds 

Vraag 19 

njdsgeest passend bij bedrijf 

De meeste bedrijven geven aan dat zij de tijdsgeest 'modern/ eigentijds' het beste bij zich 

vinden passen ( vraag 19 ) . Architecten geven de grootste verscheidenheid in tijdsgeesten 
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aan. Naast modern/eigentijds worden binnen dit type klassiek/tijdloos, tijdloos/poëtisch en 

modern/tijdloos genoemd. 

Uit vraag 18 blijkt dat veel van de 

bedrijven de term 'professionalisme' 

gebruiken om hun bedrijf te 

karakteriseren. Verder varieert de 

typering van de omschrijving van het 

bedrijf voor de verschillende type 

bedrijven. 

Multinationale 
Architecten Makelaars 

bedrïven 
Professionalisme I I I I I I I I I I I 

Dynamisch I I 

Expressief I I 

Transparent 

Kwalitsdef hoogwaardig 

Dienstbaar 

Kunstzinnig 

Puur I eerlijk 

Hoogwaardig 

gestandaardiseerd 

Degelijk/ betrouwbaar 

Onconventioneel 

Zorgzaam 

Innovatief 

Vraag 18 

Advocaten 

11 

Op vraag 20, waar geïnformeerd wordt of aspecten beantwoord in vraag 18 en 19 

zouden moeten terugkomen in (bepaalde delen) van de bedrijfshuisvesting, antwoorden 

alle bedrijven 'ja'. 

6.2.2 Scores vastgoedaspecten (belang en toepassing branding) 

De belangen vertaald naar scores die de bedrijven geven aan de vastgoedaspecten ten 

aanzien van branding, zijn weergegeven in tabel 6.3. De scores van de multinationale 

bedrijven zijn ieder apart weergegeven en van de andere type bedrijven zijn gemiddelden 

aangegeven. Alle scores van ieder apart bedrijf zijn weergegeven in bijlage 4. 

De donker gearceerde scores in tabel 6.3 geven hoge scores aan. Het symbool * geeft 

aan dat de individuele scores van de bedrijven voor het vastgoedaspect meer dan één 

punt verschillen van elkaar (zie bijlage 4 ) . Opvallend is dat álle lage scores en veel 

hoge scores voor de architecten, makelaars en advocaten in tabel 6.3 een * hebben. 

Wellicht zijn persoonskenmerken van de respondenten daarbij van invloed; sommige 

respondenten geven bij een lage of hoge waardering extreem lage of hoge cijfers en 

andere minder extreem lage en hoge cijfers, terwijl de eigenlijke waardering niet veel 

verschilt. 

De interpretatie van de gegeven scores voor de vastgoedaspecten zal gebeuren in de 

volgende paragraaf, waar ook rekening wordt gehouden met de eerder gegeven indicaties 

over de bedrijfsidentiteit en de aanvullingen op de brandingstrategieën die door de 

respondenten zijn genoemd. 
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Welke waarde hecht u aan de aspecten? ( 1-5, waarbij 1 weinig is en 5 veel) 

Cl) c: c: 
::J ~ ~ Cll 
!!! g g 
::J c: c: 
.0 ~ 

Cll 
c: .>< 

1ii .>< ~ ~ c: 
0 c: u Cll ~ 
a.. Cll Cl) 

.l!l .!ll Cll 
.0 '6 u (ij 0 E Q) > I- .0 B Cl u .>< 0 j!l z Cll < ~ < Cll 

~ ~ I- a: :::E 

Locatie typering 3 4 5 5 4,3 4,2* 4,7 4,3* 

Reputatie omgeving 4 4 4 4 3,5 4* 4,3 3,9* 

·~ Landschapsarchitectuur 2 2 3 3 4* 2,7* 1,7* 2,9* 
til u 

Voorzieningen 0 2 4 4 5 2* 3* 1,7* 2,6* -.J 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 1 4 4 3 1,2* 4,7 4* 3,5* 

Bereikbaarheid per auto, fiets of OV 5 4 5 4 4,2 4,7 4,3 4,4 

Façade 2 5 4 5 4,2* 3,3* 3,7* 3,8* 

Mate van herkenbaarheid 2 4 4 5 4,2* 3,8* 4,3 I 4* 

Kwaliteitsn iveau afwerking 2 4 4 5 4,5 3,7 4,3* 4,1* 

Hoofdentree gebouw 3 3 4 5 4,3 4* 4* 4,1* 

Architectonische stijl 2 3 4 2 4,7 3* 3,7* 3,6* 

Horizontale zone-indeling 
=: 4 2 2 5 3,7* 3,2* 2,3* 3,2* 
:::J 

Verticale zone-indeling 0 4 2 2 4 3,3* 3* 1,7* 2,8* .Q 
<ll 
~ Toegankelijkheid/ Geschiktheid 4* 3,7* 5 4 4 4 3,2* 3,7* 

Thermisch comfort 3 3 4 3 3* 3,7* 3,7 3,4* 

Lichttoepassingen 4 4 4 4 3,2* 3,8* 4* 3,7* 

Beveiliging toegang gebouw 4 4 4 3 2,7* 2* 4* 3,4* 

Restauratieve voorzieningen 3 2 2 3 2,8* 1,8* 2,7* 2,4* 

Energie ( besparings) toepassingen 5 4 4 3 2,5* 2,2* 2* 2,6* 

Tabel 6.2: Scores vastgoedaspecten respondenten ( • meer dan 1 punt verschil in score in de individuele waarderingen) 

6.3 Data-interpretatie 

De data uit paragraaf 6.2, de bedrijfsident iteit en de scores voor de vastgoedaspecten, 

zullen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De bedrijfsidentiteit zal voornamelijk dienen 

om de scores bij het belang en de toepassing van branding m.b.t. vastgoed te kunnen 

verklaren of toelichten. 
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Ook de 'aanvullingen uit de praktijk' uit het interview komen in deze paragraaf aan de 

orde. De antwoorden op de betreffende vragen uit het interview blijken een zeer nuttig 

middel om de bedrijfsidentiteiten en de scores voor de vastgoedaspecten beter te kunnen 

begrijpen, koppelen, analyseren en bespreken. 

De data-interpretatie zal binnen de typen bedrijven gebeuren, maar alle interviews van de 

geïnterviewde bedrijven samen zullen ook worden geanalyseerd. Zo zal inzicht kunnen 

worden verkregen in strategieën voor een specifiek bedrijfstype, maar zullen wellicht ook 

uitspraken kunnen worden gedaan over algemene, niet type gebonden, aspecten van 

bedrijven en strategieën ten aanzien van branding. 

6.3.1 Analyse per type bedrijf 

De analyse van de brandingstrategieën per type bedrijf is het beste te passen in een 

verhaalvorm, vanwege de complexe aard van redenen en verklaringen voor bepaalde 

strategieën. Bij de analyse zullen de relevante en van toepassing zijnde 

organisatiekenmerken worden meegenomen. De besproken organisatiekenmerken zullen in 

de kantlijn worden aangegeven. 

De bedrijven als type zullen apart worden geanalyseerd. De verschillende multinationale 

bedrijven zullen echter ieder afzonderlijk worden besproken, omdat de aard van die 

bedrijven zo specifiek is: 

Multinationale bedrijven 

TNT Post kent een unieke strategie als het gaat om bedrijfshuisvesting en beleid. 

Communicatie/ 

reclame 

Met de verdwijnende verkoopwinkels (de echte postkantoren) in steden en dorpen, 

wordt de naamsbekendheid van het bedrijf voornamelijk met auto's en bedrijfskleding 

bewerkstelligd. Daarbij is het grootste deel van de dienstverlening zelfregulerend, 

hoewel daar werknemers veelal wél aan te pas komen, zoals bij postbezorging. De 

echte postkantoren worden vervangen voor verkooppunten in bijvoorbeeld 

supermarkten, waarmee het belang van het design van gebouwen afneemt en van 

bedrijfsauto's, -kleding en verpakkingen toeneemt. Met een internationale oriëntatie 

en veel concurrentie, moeten eenheid en herkenbaarheid van deze auto's en 

bedrijfskleding ten goede komen aan de concurrentiepositie. 

Design 

Strategie 

Structuur In Nederland bestaan er reeds 1850 verkooppunten in winkels, maar door het 

gedeeltelijk vervangen van de circa 800 postkantoren voor extra verkooppunten in 

winkels zal dit toenemen met 750 verkooppunten. De verkooppunten moeten zo 

gelokaliseerd zijn dat mensen er snel en gemakkelijk kunnen komen. Áls klanten in 

de front offices van TNT Post zijn, is dit bijna altijd voor minder dan 10 minuten; 

ze komen voor een snelle handeling. 
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cultuur Kernwaarden als 'betrouwbaar' en 'professioneel' vormen de belangrijkste peilers 

waaraan het bedrijf haar succes afleidt. Echter, het feit dat het bedrijf erg 

milieuvervuilend is door de grote aantallen auto's die dagelijks de post rondbrengen 

en de vliegtuigen die dagelijks op vele continenten post bezorgen, maakt dat het 

bedrijf zich verantwoordelijk wil opstellen tegenover het milieu. Ze willen niet alleen 

iets terug doen voor het milieu, maar ook door energiebesparende maatregelen 

ervoor zorgen dat op de lange termijn de kosten voor het bedrijf naar beneden 

gaan en dat de concurrentiepositie versterkt door het groeiende belang dat de klant 

hecht aan milieubewust ondernemen. Het beleid voor het bedrijf kent drie 

categorieën die ieder voor reductie van energie moeten zorgen; vliegtuigen, auto's 

en gebouwen. Voor de gebouwen geldt dat voor distributiecentra de meeste techniek 

en mogelijkheden voorhanden zijn om de reductie door te voeren. Vandaar dat dit 

jaar het eerste C02 neutrale distributiecentrum is gerealiseerd; meer zullen er 

volgen. Het gebouw is het eerste symbool van de bedrijfsvoering, maar doordat de 

C02 neutrale gebouwen veelal distributiecentra (kunnen) zijn en geen 

verkooppunten en dit meestal geen zichtlocaties e.d. betreffen, wordt de invloed van 

de bedrijfshuisvesting op de beeldvorming van het bedrijf bij klanten klein geschat. 

De scores voor de vastgoedaspecten in paragraaf 6.2.2 hebben dan ook 

voornamelijk betrekking op deze distributiecentra: voornamelijk praktische aspecten 

worden belangrijk geacht, zoals indeling, bereikbaarheid, licht- en ICT toepassingen 

en milieubesparende middelen. 

St roetuur 

Strategie 

Design 

De Rabobank heeft een complex beleid als het gaat om strategie en 

bedrijfshuisvesting. Door de autonomie van de 161 lokale banken van de Rabobank, 

met in totaal ruim 1100 vestigingen, werkt het beleid niet op dezelfde wijze uit en 

kunnen er grote verschillen bestaan tussen vestigingen (in fysieke vorm) . Dit komt 

deels ten goede aan het bedrijf, gezien het karakter van de lokale bank. In 

beginsel werkt men (steeds meer) zó, dat maatwerk van diensten wordt geleverd. 

Hoewel de oriëntatie van het bedrijf over het algemeen nationaal is, wordt op lokaal 

niveau daar waar bijvoorbeeld een locatie veel ouderen kent, een loket bij de 

mensen in het verzorgingshuis geplaatst. In gevallen waar wel huisvesting in 

concrete vorm (in stenen) nodig is, vormt huisvesting het middel om de 

geselecteerde, gewenste diensten in onder te brengen. Design van het gebouw 

wordt daarbij erg belangrijk gevonden . Naast het design van drukwerken, 

relatiegeschenken en auto's wordt het gezien als uiting van het merk. 

Uitgangspunten zijn dat het design van het gebouw transparantie en openheid moet 

uitstralen. Een bestaand pand kan een geschikt object zijn voor de Rabobank, mits 

'er mee gewerkt kan worden', wat wil zeggen dat de gewenste functies erin kwijt 

moeten kunnen, er voldoende raampartijen moeten zijn (transparantie) en voldoende 
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Communicatie/ 

reclame 

Strategie 

Structuur 

Communicatie 

Gedrag 

mogelijkheden voor zaken als vlaggen en raambillboarding. Hier sluit bij aan dat de 

Rabobank het grootste belang hecht aan het vastgoedaspect 'façade' (paragraaf 

6.2.2). 

De locatie is ook zeer van belang. De vestigingen van de Rabobank moeten zijn 

gesitueerd op zogenaamde high-traffic points; op plekken waar mensen toch wel 

naartoe gaan. Van oudsher is dit in het centrum, maar het komt ook voor dat 

andere locaties geschikt zijn. Uit de scores voor de vastgoedaspecten is dit te 

herleiden uit de combinatie van de hoge scores voor locatietypering, reputatie 

omgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid en zichtbaarheid. 

Hoewel het hoge belang dat wordt gehecht aan de façade en de locatie en het 

grote aandeel korte bezoeken van klanten zonder afspraak wijzen op een 

winkelfunctie van de Rabobank, moet onderkend worden dat een groot gedeelte van 

de dienstverlening zelfbediening is en dat reclame voornamelijk via media, sponsoring 

en internet wordt gedaan. Bedrijfshuisvesting speelt voornamelijk een belangrijke rol 

bij het overbrengen van de identiteit voor de Rabobank als 'dichtbij-bank'. 

De brandingstrategie die Areadis voert is een zeer weldoordachte en uitgebreid 

toegepaste strategie. 

Areadis kent over het gehele bedrijf een internationale oriëntatie, maar per vestiging 

is de oriëntatie regionaal. Nederland kent 10 Areadis vestigingen met 35 tot 750 

medewerkers in de front office, waar veel klanten worden ontvangen die vaak meer 

dan 30 minuten per bezoek in de gebouwen zijn. De dienstverlening is uitgebreid 

en persoonlijk. De dienstverlening vindt veelal face to face plaats en 

omgangsvormen voor werknemers met klanten zijn geschreven. Daarbij wordt veel 

extra aandacht besteed om gewenst gedrag onder werknemers te bewerkstelligen. 

Voor het ingenieursbureau is maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheid integraal onderdeel van haar bezigheden. Daardoor is investeren in 

cultuur maatschappelijke projecten, ontwikkeling van milieubesparende middelen en het 

Design 

Communicatie 

minimaliseren van milieubelasting bij projecten zeer belangrijk voor het bedrijf. De 

eigen huisvesting moet het maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstrepen. 

Het moet aan klanten laten zien wat het bedrijf kan en waar zij voor staat. Niet 

alleen toont kunst in de huisvesting betrokkenheid bij culturele en maatschappelijke 

activiteiten, maar voldoet de bedrijfshuisvesting ook aan een aantal belangrijke 

criteria die voornamelijk op milieuvriendelijkheid sturen. Zo is er gebruik gemaakt van 

warmte-koude opslag en andere duurzame installaties, wordt verbouw verkozen 

boven nieuwbouw en worden gebouwen bij OV knooppunten gesitueerd. 

Het grote gedeelte van de dienstverlening dat face to face plaatsvindt, kan mede 

het belang aan branding van het gebouw verklaren. Het design van het gebouw 

wordt daarbij zeer belangrijk gevonden. Areadis gebruikt de media, het internet en 
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Strategie 

Structuur 

Communicatie 

Gedrag 

het gebouw als middelen om te communiceren/reclame te maken naar klanten en 

ervaart de locatie van het gebouw bij een OV knooppunt daarbij als een belangrijk 

onderdeel om hun statement te maken ( vandaar de hoogste score in paragraaf 

6.2.2 bij de locatietypering en de bereikbaarheid), maar het imago van het gebouw 

en de milieumaatregelen scoren ook hoog. Beperkingen worden ondervonden bij het 

uitdragen van andere, niet zichtbare, milieubesparende middelen in de 

bedrijfshuisvesting. 

Voor ING is de brandingstrategie voor hun bedrijfshuisvesting de komende tijd van 

zeer groot belang. Door de overname van de Postbank doelen zij op een 

verstevigde concurrentiepositie doordat zij naast de van oudsher sterk ontwikkelde 

adviesfunctie van de ING, het gebruiksgemak, waar de Postbank sterk in is, verder 

willen ontwikkelen. Met een internationale oriëntatie met 275 bankkantoren in 

Nederland en 'honderden' in het buitenland, spelen eenheid en herkenbaarheid van 

design, reclame en boodschappen van het bedrijf een grote rol. Reclame wordt door 

veel kanalen naar buiten gebracht, maar kent een licht accent op media, internet 

en werknemers. Werknemers worden getypeerd als ambassadeurs van het bedrijf en 

er wordt veel aandacht en energie besteed aan het bewerkstelligen van gewenst 

gedrag. 

De huisstijl speelt een belangrijke rol in alle reclame en communicatie. Met 

cultuur kernwoorden als professioneel, dynamisch en 'de beste zijn', wordt de huisstijl 

Design (oranje en de leeuw) zeer verweven in de verpakkingen, presentaties, kleding, 

reclamedrukwerken, inboedel enz. Voor het design van de bankkantoren is een 

standaard, zeer precies uitgewerkt ontwerp gemaakt. De bankkantoren zijn te typeren 

als winkels. Het zijn veelal bestaande panden in het centrum nabij andere 

voorzieningen, waar veel mensen zijn. Klanten komen dan ook vaak voor korte 

bezoeken binnen. De gevel en de inrichting zijn daarbij de allerbelangrijkste 

onderdelen van het ontwerp, zoals de scores voor de vastgoedaspecten in paragraaf 

6.2.2 illustreren. De inrichting van de winkelpanden is daarbij uiterst zorgvuldig 

ontworpen, waarbij kennis van de retailbranche is gebruikt; het bepaalt tot in detail 

het gebruik van licht en zichtlijnen en het ontwerp voor de indeling. In de 

hoofdkantoorvestigingen worden minder klanten ontvangen, maar met de keuze voor 

zichtlocaties en enkele opvallende, excentrieke gebouwen maakt ING ook met deze 

panden duidelijk aan klanten wie zij zijn. De hoofdkantoren zijn onderscheidend met 

in veel gevallen een onderscheidende architectuur (hoewel niet één bepaalde 

architectonische stijl gewenst is voor alle panden) en een goede locatie; 

representatief en goed bereikbaar. Het hoofdkantoor in Amsterdam is daarbij het 

boegbeeld; het is opvallend en staat in Amsterdam, het centrum van de financiële 

wereld. 
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Architectenbureaus 

Design De architectenbureaus geven allemaal aan dat veel onderdelen van het bedrijf wat 

Communicatie 

Strategie 

Structuur 

betreft design belangrijk zijn. Alle architecten geven aan dat het gebouw daarbij een 

van de belangrijkste middelen is. Bij de vastgoedaspecten in paragraaf 6.2.2 werd 

voornamelijk hoog gescoord onder 'imago', waarbij het imago van het gebouw wel 

hoger scoorde dan het imago van de locatie. De hoogste score wordt gehaald voor 

de architectonische stijl van het gebouw; deze moet doordacht, één constant 

systeem en passend bij het bedrijf zijn. Daarbij moet het kwaliteitsniveau van de 

afwerking zeer hoog zijn. Kenmerkend voor architectenbureaus zijn uitspraken in de 

trant van 'met het gebouw laten zien wat je kan', maar ook 'laten zien wie je 

bent'. Niet alle architectenbureaus zitten nu in een pand waar duidelijk te zien is 

wat voor bedrijf het is, wat het kan en wie ze zijn. Maar in een ideale situatie 

zouden veel architecten zelf hun huisvesting ontwerpen, die zou worden getypeerd 

als extravert. In gevallen waar architecten niet hun huisvesting zelf hebben kunnen 

ontwerpen, proberen ze de inrichting optimaal naar hun wens in te vullen. 

Opvallend is de verscheidenheid aan voorkeuren die worden aangegeven voor de 

locatietypering. De typering wordt als belangrijk ervaren, maar de typering van de 

locatie zélf, verschilt nogal. Deze loopt uiteen van centrumlocaties tot 

bedrijventerreinen en kantorenwijken. Een duidelijke verklaring voor de keuze voor 

een bepaalde locatie is er niet, maar de meerderheid van de architectenbureaus 

achten het interessant dat de locatie een 'hotspot' is. Voor de een is dat een 

centrumlocatie waar 'hét gebeurt', voor de ander is dat een bedrijventerrein tussen 

andere bedrijven en sommige geven aan dat een (uniek) verzamelgebouw (als de 

Van Nelle fabriek) een optie is om met andere creatieve of bouwkundige bedrijven 

te clusteren, zodat synergie kan ontstaan. 

Bij elk architectenbureau geldt dat het eerste contact met klanten veelal buiten de 

deur plaatsvindt. Door middel van seminars, vaktijdschriften, persoonlijk contact, 

netwerken en internet wordt voor het eerst kennis gemaakt met de identiteit van het 

bedrijf door klanten. Deze middelen moeten er voor zorgen dat de klant kiest voor 

het bedrijf boven de grote aantallen concurrerende architectenbureaus. De 

bedrijfshuisvesting vormt voor veel bureaus een middel om de eerste indruk van de 

bedrijfsidentiteit te bevestigen. Bij het kleinste bedrijf dat is geïnterviewd is de rol 

van bedrijfshuisvesting echter minimaal, aangezien veel van hun klanten de 

bedrijfshuisvesting helemaal niet zien. Het contact vindt veelal alléén buiten de deur 

plaats (voornamelijk op locatie) of via internet of telefoon. Over het algemeen kan 

echter wel gesteld worden dat de zichtlocatie als minder belangrijk wordt ervaren; 

klanten leren het bedrijf dus niet kennen doordat ze het gebouw hebben gezien. 

Een aanvullende verklaring voor het feit dat de zichtlocatie minder belangrijk is, is 

dat de architectenbureaus voorname/ijk nationaal gericht zijn; met één of twee 
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Communicatie 

kantoren kunnen de bureaus niet met hun huisvesting in het zicht liggen van alle 

potentiële klanten. 

Naast het imago van de locatie en het gebouw in het algemeen, scoort ook de 

horizontale indeling van de huisvesting hoog bij architectenbureaus. 

Architectenbureaus geven aan dat de indruk die klanten krijgen over de manier 

waarop gewerkt wordt door werknemers van belang is voor de beeldvorming van het 

bedrijf . Klanten worden vaak rondgeleid door de werkplaatsen van de architecten en 

tekenaars. Het overgrote deel van de bezoekende klanten verblijft ook meer dan 30 

minuten in de front office van het bedrijf per bezoek; klanten kunnen in die tijd 

een goede indruk krijgen van het bedrijf. Drie architectenbureaus in dit onderzoek 

bestaan uit 50 tot 100 werknemers die vaak in teams samenwerken. Het benodigde 

samenwerken en de beeldvorming van de werkwijze bij klanten maken wellicht dat 

Gedrag architectenbureaus veel aandacht besteden aan het bewerkstelligen van gewenst 

Communicatie 

gedrag door middel van onder andere uitjes en één-op-één gesprekken. Veel 

aandacht wordt besteed aan de indeling en opstelling van de werktafels (veelal in 

open ruimten ) . 

Makelaarskantoren 

Het belang dat door makelaarskantoren gehecht wordt aan hun bedrijfshuisvesting is 

door veranderingen in hun markt aan het afnemen. Huisvesting van 

makelaarskantoren heeft van vroeger uit een winkelfunctie waar veel klanten zonder 

afspraak binnen kunnen lopen. Deze functie kent het makelaarskantoor nog steeds, 

maar die wordt aanzienlijk kleiner. Voornamelijk de zelfregulerende websites zorgen 

ervoor dat steeds minder klanten woningen komen bezichtigen in brochures en in de 

etalages van de makelaarskantoren. Klanten komen nu nog voornamelijk binnen voor 

afspraken die langer duren dan 30 minuten. Grote brancheorganisaties (in dit geval 

ERA en Remax) geven in hun beleid/advies aan hun aangesloten makelaars 

steeds vaker aan dat prioriteit zou moeten liggen bij goedkoop en goed bereikbaar 

en niet zozeer bij centrum en zichtlocatie. 

Onderscheid moet wel gemaakt worden tussen de verschillende type makelaars; 

opvallend is dat voornamelijk de makelaarskantoren met een accent op makelaardij 

voor bestaande woningen de voorkeur in de toekomst (gaan) uitspreken voor 

goedkope, goed bereikbare locaties. Kantoren die bedrijfshuisvesting of nieuwbouw 

aanbieden zullen naar verwachting ook in de toekomst nog belang hechten aan 

andere aspecten van de bedrijfshuisvesting, omdat hier regelmatig klanten worden 

ontvangen om meer informatie over het pand of project te verschaffen. Ook de 

makelaardij voor bestaande woningen die nog extra diensten aanbiedt zoals 
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Communicatie 

Gedrag 

hypotheken, verzekeringen e.d. zien huisvesting als een belangrijk middel om klanten 

bekend te maken met het bedrijf. 

Vooralsnog is de omslag voor de bestaande woningmakelaardij nog niet volledig 

doorgezet; uit de scores voor de vastgoedaspecten in paragraaf 6.2.2 en bijlage 4 

blijkt dat bijna alle makelaars nog steeds groot belang hechten aan locatietypering 

en reputatie; zij willen daar zitten waar mensen komen. De oriëntatie van de 

makelaarskantoren is vaak regionaal. Veel kantoren hebben meerdere vestigingen (in 

dit onderzoek hadden de meeste makelaarskantoren 2 tot 15 vestigingen) met ieder 

haar eigen regionale oriëntatie. De kantoren geven aan in centrumlocaties te willen 

zitten, veelal in de buurt van de vele concurrerende makelaarskantoren. Veel 

geloven nog in de voorbijgangers op zaterdag die in hun etalages naar het aanbod 

kijken, hoewel dit aantal fors is geslonken ten opzichte van een aantal jaren terug. 

Uit de scores voor de vastgoedaspecten in paragraaf 6.2.2 en bijlage 4 kan verder 

worden afgeleid dat de locatie qua zicht en bereikbaarheid zeer belangrijk is. 

Hoewel communicatie voornamelijk via internet, kranten en tijdschriften plaatsvindt, is 

de locatie qua zicht en bereikbaarheid belangrijk omdat zo de naam van het bedrijf 

met haar huisstijl ( kleuren, afbeeldingen e.d. ) bij klanten bekend wordt/blijft; 

architectonische stijl is minder belangrijk . De bereikbaarheid is tevens belangrijk voor 

de klanten die een afspraak hebben bij de makelaar; de klanten moeten direct bij 

het kantoor kunnen parkeren, ook voor een korte afspraak. 

Het feit dat de makelaars tamelijk individueel en op locatie werken (objecten 

worden vaak door één makelaar behandeld ) , maakt verder dat in verhouding tot de 

andere type bedrijven minder aandacht besteed wordt aan gewenst gedrag. 

Brancheorganisaties geven wel vaak cursussen over vakgespecificeerde aspecten als 

onderhandelen. 

Advocatenkantoren 
Voordat tot de analyse van de advocatenkantoren overgegaan wordt, moet opgemerkt 

worden dat de drie advocatenkantoren die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek niet 

representatief zijn voor alle advocatenkantoren in Nederland. Twee van de drie 

advocatenkantoren zijn namelijk relatief groot met circa 70 en 175 advocaten en 

juristen; slechts 0,8% van alle advocatenkantoren in Nederland had meer dan 60 

advocaten in dienst in 2007 [ABN AMRO, 2008]. Ruim 83% van de 

advocatenkantoren bestond uit 1 tot 5 advocaten. Het derde advocatenkantoor telt 6 

front office medewerkers, waarvan 3 advocaten en behoort daarmee tot deze zeer 

grote groep advocatenkantoren. Bij de analyse van de kantoren voor dit onderzoek 

zal des te meer (ten opzichte van de andere type bedrijven) in gedachte moeten 
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Communicatie 

worden gehouden dat de resultaten niet per se van toepassing zijn op alle 

advocatenkantoren. 

Voor de drie kantoren die zijn geïnterviewd geldt dat zij het eerste contact/reclame 

maken via internet. Het tweede belangrijke middel is voor het kleine kantoor mond

tot-mond reclame en voor de twee grote kantoren sponsering en netwerken. 

Huisvesting is daarna een middel om bij de face to face dienstverlening (die vaak 

op het kantoor of in de rechtbank plaatsvindt) die veelal meer dan 30 minuten 

duurt, het beeld van het bedrijf bij klanten te bevestigen. 

Voor de drie advocatenkantoren die zijn geïnterviewd geldt dat zij allen de typering 

van de locatie de (gedeelde) hoogste scoren toekennen. Bij de twee grote 

kantoren geven overige hoge scores bij reputatie omgeving, zichtbaarheid, 

herkenbaarheid en kwaliteitsniveau afwerking het grote belang aan dat wordt gehecht 

aan aanzien en kwaliteit . Letterlijk gesitueerd zijn middenin een hoogwaardige 

zakelijke markt, met een kwalitatief hoogwaardig pand, draagt bij de professionaliteit 

en kwaliteit van het bedrijf uit te stralen. Architectonische stijl is daarbij een middel 

om kwaliteit uit te stralen, maar hoe het gebouw er precies uitziet, hoeft niet 

bepalend te zijn voor het bedrijf om zich er te vestigen. Volgens een van de twee 

advocatenkantoren ( Boekel de Nerée) is het daarbij niet wenselijk dat de hand van 

de architect kenbaar is in het gebouw (voornamelijk praktische bezwaren zoals 

belemmeringen mogelijkheden aanpassingen) . Maar een opvallend, apart gebouw kan 

zeker een belangrijk aanvullend middel zijn om op een gewenste manier op te 

vallen, volgens het andere advocatenkantoor ( Banning) . Design in andere 

bedrijfsmiddelen is voor de twee grote bedrijven ook belangrijk; zij geven duidelijk 

Design aan dat drukwerken, het gebouw, relatiegeschenken e.d. zeer belangrijk zijn. Termen 

c ultuur die de cultuur van de grote bedrijven typeren zijn 'groeien' en 'commercieel 

aanpakken'. 

Cultuur 

Voor het kleine advocatenkantoor geldt dat haar positionering in de markt maakt dat 

zij een zeer andere invulling geeft aan de keuze voor locatie en huisvesting. 

Doordat het kantoor voor een groot gedeelte werkzaam is in de gesubsidieerde 

rechtshulp, hecht zij grote waarde aan normen als 'zorgzaam' en 'er zijn voor 

iedereen'. Zij willen een locatie in de woonwijk; temidden van de lagergeschoolde, 

minder bedeelde (potentiële) klanten. Minder hoge scores worden gegeven aan 

kwaliteitsniveau, de voorzieningen in het gebouw en architectonische stijl, maar 

tegelijkertijd moeten deze niet té hoogwaardig zijn, omdat dit niet past bij het 

laagdrempelige kantoor 'om de hoek'. Verder is herkenbaarheid van belang, zodat 

mensen het kantoor gemakkelijk kunnen vinden. 

Voor alle drie de advocatenkantoren kan gesteld worden dat naast de locatie het 

kwaliteitsniveau ( in brede zin ) van het gebouw een bepalende factor is; voor de 
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Structuur 

grote kantoren moet deze hoog zijn en voor de kleine, gesubsidieerde rechtshulp 

juist niet. De bedrijfsdoelen en de positionering in de markt lijken hierbij de 

belangrijkste factoren te zijn die van invloed zijn op de voorkeuren; de combinatie 

groot en commercieel gericht en klein en gesubsidieerd lijken te verklaren waarom 

gekozen wordt voor een locatie en pand met een bepaalde uitstraling. 

De analyses van de interviews per type bedrijf kunnen worden samengevat tot figuur 6.3: 

Multinationale bedrijven ArchHactenbureaua Makelaarskantoren Advocatenkantoren 
TNT Post Ratiobank Areadis ING 

Belang branding Gemiddeld- Gemiddeld Groot Groot Gemiddeld- Gemiddeld

klein 

Groot 

m.b.v. huisvesting klein groot 

Locatie 

Pand 

Verkooppunten Hlgh-traffic 

in winkels en points; waar 

distributiecentra mensen toch 

vn. op bedrij- wel komen 

venterrein zon-

der zichtlocatie 

Distributiecentra Moet mee 

zijn C02 neu- 'gewerkt kun

traai voor kos- nen worden'; 

tenreductie en 

concurrentie

positie 

transparant en 

mogelijkheden 

voor reclame 

'Op' OV- Op plekken 

knooppunten, waar mensen 

in het komen; in het 

centrum centrum, 

tussen andere 

voorzieningen 

Moet milieu- De inrichting 

vriendelijk zijn, en de façade 

maar er zijn zijn belangrijk

beperkingen bij ste onderdelen 

het uitdragen van het stan-

daarvan daard ontwerp 

Imago van belang 

maar invulling varieert: 

van centrum tot 

bedrijventerrein en van 

verzamel- tot eigen 

gebouw 

Moet identiteit 

bevestigen. Indeling 

van pand van belang 

voor indruk werkwijze 

voor klanten 

Verschuift van centrum 

waar veel mensen 

komen met goede 

zichtlocaties, naar 

goedkopere locaties 

Huisstijl op gevel 

belangrijker dan 

architectonische stijl 

Voor grote kantoren in 

hoogwaardige zakelijke 

kantorenwijken. Klein 

kantoor In wijk, bij 

klanten 

Voor grote kantoren 

kwalitatief hoogwaardig 

pand, klein kantoor 

juist niet kwalitatief 

hoogwaardig 

Aanvullend De echte 

postkantoren 

met zicht-

Winkelfunctie Klanten zijn Winkelfunctie Voornamelijk voor Winkelfunctie 

verdwijnt langzaam 

door o.a. internet, 

voornamelijk voor 

makelaardij voor 

bestaande woningen 

Aanzien en kwaliteit 

belangrijk voor grote 

kantoren, 

laagdrempeligheld 

belangrijk voor het 

kleine kantoor 

locaties ver

dwijnen 

beperkt door door aard groeit door wensen t.a.v. het 

internetdienst- dienstverlening groter pand is de werkelijke 

verlening en lang binnen; gebruiksgemak situatie soms anders 

reclame met indruk pand is dat moet dan de ideale 

vn. media belangrijk worden bereikt situatie 

Figuur 6.3: Samenvatting analyses interviews per type bedrijf 

6.3.2 Algemene analyse bedrijven 

Een algemene analyse, waarbij de bedrijven worden geanalyseerd zonder daarbij specifiek 

een indeling te maken naar typen bedrijven, levert een aantal bevindingen. De 

bevindingen worden gekoppeld aan de organisatiekenmerken die erop van toepassing zijn. 

Enkele algemene trends/constanten vullen de bevindingen uit de analyse per type bedrijf, 

in paragraaf 6.3.1, aan: 

Strategie Mate van concurrentie lijkt geen invloed te hebben op het belang dat 

wordt gehecht aan branding m.b.v. huisvesting of de toepassing ervan. Zowel bedrijven 

die aangeven concurrentie te ervaren van twee of drie bedrijven als bedrijven die veel 
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meer concurrenten hebben, geven aan branding m.b.v. gebouwen belangrijk te vinden 

en sommige niet. 

Communicatie - Bij bedrijven waar veel klanten worden ontvangen in de huisvesting, 

wordt veel waarde gehecht aan imago van locatie en gebouw. 

Communicatie en Design - Geen van de geïnterviewde bedrijven geeft aan dat het 

bedrijfsgebouw het belangrijkste middel tot reclame maken is (TNT Post geeft aan dat 

auto's en bedrijfskleding de belangrijkste middelen zijn). Wél geven alle bedrijven aan 

dat (bepaalde delen van) de bedrijfshuisvesting de kernwaarden en de tijdsgeest van 

het bedrijf moet uitstralen. 

Design - De huisstijl is voor veel bedrijven een belangrijk middel om herkenbaar te 

zijn. Voor vrijwel alle bedrijven is het van belang dat de huisstijl in alle drukwerken, 

brieven, internetsites e.d. verweven is. 

Communicatie/Reclame - Waar andere vormen van communicatie of reclame (dus niet 

huisvesting) belangrijk zijn bij het bereiken van de doelgroep, zoals media, netwerken, 

internet enz., is zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute minder van belang. Hier wordt 

dus het eerste belangrijke contact met klanten direct of indirect veelal buiten de deur 

gezocht. 

Communicatie/Reclame - Voor bedrijven waar de werving van opdrachten of het 

binnenhalen van klanten meer 'persoonlijk' gebeurt (via seminars, presentaties, mond

tot-mond reclame en netwerken) , zoals bij architectenbureaus, advocatenkantoren en 

(in mindere mate) Arcadis, worden locatietypering, representativiteit van de locatie en 

imago van het pand belangrijk bevonden. Bedrijven waar klanten veelal zelf de weg 

naar het bedrijf moeten vinden, zoals de Rabobank, ING en makelaarskantoren geven 

ook aan deze aspecten belangrijk te vinden, maar de beargumentering is meer 

praktisch van aard en geeft aan dat voornamelijk de mensenstromen en zichtbaarheid 

de drijfveren zijn. Dit, in tegenstelling tot de argumenten van architectenbureaus, 

advocatenkantoren en Areadis die de essentie van branding beter benaderen met 

uitspraken als 'middenin de financiële wereld' gevestigd willen zijn, of 'op OV 

knooppunten, zodat milieubesparing kan worden gerealiseerd'. 

Communicatie/Reclame - Waar klanten zelf de weg naar het bedrijf moeten vinden en 

waar dus naamsbekendheid essentieel is (zoals bij TNT Post, de Rabobank, ING en 

makelaarskantoren) , is de huisstijl veelal sterker verweven in de bedrijfshuisvesting dan 

bij bedrijven waar het contact met klanten directer en persoonlijker is. Kleur, logo's en 

vormen worden aan de binnen- danwel de buitenkant van het gebouw toegevoegd of 

geïntegreerd. 

Gedrag - Voor vrijwel alle bedrijven zijn alle genoemde vormen van aandacht besteden 

aan gewenst gedrag onder werknemers van belang, met als kleine uitzondering het 

verzorgen van trainingen en workshops. De aandacht die wordt besteed aan gewenst 

80 



gedrag wijst op behoefte aan het interne branding principe (besproken in hoofdstuk 

5), waar bedrijfshuisvesting invloed op kan hebben. 

Structuur - De grootte van de bedrijven lijkt geen directe invloed te zijn voor het 

belang dat wordt gehecht aan branding. Grotere bedrijven geven veelal stellig aan een 

doordachte strategie te hebben, maar kleine bedrijven zijn hier 

mee bezig. De toepassing van marketing strategieën bij grotere 

reclame/communicatie middelen) is uitgebreider dan bij kleinere 

spelen wellicht financiële en praktische belemmeringen als het 

(onbewust) 

bedrijven 

bedrijven, 

ontbreken 

specifieke functie als PR manager, CRE manager of sales manager een rol. 

ook zeer 

(inzet van 

maar hier 

van een 

Structuur - Het aantal vestigingen van het bedrijf hangt voor veel van de geïnterviewde 

bedrijven samen met de grootte van het bedrijf en, nog belangrijker, de mate waarin 

het bedrijf een winkelfunctie kent. Een hoge mate van winkelfunctie van het bedrijf, 

zorgt voor een grote behoefte aan bereikbaarheid, locaties in centra en verweving van 

de huisstijl in het pand. 

Cultuur Cultuur lijkt geen concreet aspect te zijn om te verklaren of illustreren 

waarom of hoe branding van bedrijfshuisvesting voor bedrijven van belang is. In 

sommige gevallen geven de normen en waarden wel indicaties over hoe het gebouw 

eruit moet zien (professioneel of zorgzaam en laagdrempelig), maar de normen en 

waarden geven niet direct aan hoe groot het belang is dat gehecht wordt aan 

branding. 

Opvallend is dat de meeste verbanden kunnen worden gelegd tussen de keuze voor een 

bepaalde strategie en toepassing van branding m.b.t. CRE en de organisatiekenmerken 

communicatie en design. Communicatie en design binnen een bedrijf leveren de meeste 

verbanden met brandingstrategieën en het grootste effect op de brandingstrategieën. 

6.4 Terugkoppelingen 

Enkele terugkoppelingen van de resultaten uit het praktijkonderzoek naar het 

literatuuronderzoek zullen worden besproken. 

De resultaten uit het praktijkonderzoek ondersteunen de relaties die zijn gelegd in figuur 

3.3, in hoofdstuk 3. De figuur geeft de invloed van design, communicatie en gedrag 

op de corporate brand aan en uit de analyses van de interviews blijkt dat ook design 

en communicatie de belangrijkste verklaringen geven voor een bepaalde 

brandingstrategie. Bedrijfscommunicatie en design als concrete vormen van informatie 

overbrengen naar mensen, bepalen voor het grootste deel de mate en vorm waarin 

CRE nog de bedrijfsidentiteit moet communiceren. 

De CRE aspecten in relatie tot imago en de corporate brand die door Hatch [2006] 

en St rat i [ 1999] worden genoemd in hoofdstuk 4, staan de constatering bij dat 'stijl' 
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breed moet worden geïnterpreteerd. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat stijl wordt 

bepaald door architectuur, door vastgoedaspecten, maar ook door niet-vastgoedaspecten 

waarbij de huisstijl wordt aangebracht in de inrichting en aankleding van het gebouw 

door middel van logo's, kleur en vorm. Meer van toepassing zou dus zijn als 'stijl' 

niet alleen de architectonische stijl zou omvatten, maar ook de huisstijl. Hatch [2006] 

en Strati [1999] spreken in dit verband over stijl verwerkt in landschapsarchitectuur, 

design en decor en over artefacten en ambiance factoren. 

De belangrijk verwachte CRE aspecten voor corporate branding uit hoofdstuk 4, tabel 

4.3, blijken in het praktijkonderzoek niet allemaal belangrijk gevonden te worden. De 

hoogste scores worden in het praktijkonderzoek gegeven aan de locatietypering, terwijl 

dit aspect in het literatuuronderzoek niet als belangrijk wordt geschat. Ook opvallend 

zijn de relatief lage scores in het praktijkonderzoek voor de zone-indelingen en 

thermisch comfort, terwijl de layout en de ambiancefactoren van het gebouw in de 

literatuur belangrijk wordt geschat. De architectonische stijl scoort in het 

praktijkonderzoek ook niet zo hoog als verwacht. Echter, gezien de constatering dat 

'stijl' breed geïnterpreteerd zou moeten worden, kan deze discrepantie worden 

genuanceerd. Wél scoren de reputatie van de omgeving, de façade, de mate van 

herkenbaarheid, het kwaliteitsniveau van de afwerking, de hoofdentree van het gebouw 

en in mindere mate de toegankelijkheid en de lichttoepassingen hoog bij de 

verwachtingen in het literatuuronderzoek en in de resultaten van het praktijkonderzoek. 

Terugkoppelingen van het praktijkonderzoek naar het hoofdstuk 5 van het 

literatuuronderzoek, de indirecte invloed van CRE op de corporate brand, kunnen niet 

worden gemaakt, aangezien het praktijkonderzoek niet ingaat op deze invloed. De hoge 

mate van toepassing van de 'softe' factoren van de Behaviour setting Theory door de 

bedrijven in het praktijkonderzoek indiceert echter wel dat werknemer branding gewenst 

is. Wellicht dat CRE kan bijdragen aan verdere ontwikkeling van werknemer branding 

voor deze bedrijven. 

6.5 Conclusies 

De analyses uitgevoerd in dit hoofdstuk vormen een eerste inzicht in de strategieën en 

toepassing van branding met betrekking tot CRE. Het beperkt aantal respondenten en de 

complexe aard van redenen om voor een bepaald pand of bepaalde locatie te kiezen ten 

behoeve van branding zijn de belangrijkste indicatoren waaruit moet worden afgeleid dat 

de resultaten niet van toepassing (hoeven te) zijn op alle bedrijven. 

In beginsel is het onderzoek beperkt tot dienstverlenende bedrijven; voor andere sectoren 

als kennisinstellingen, industriële bedrijven en organisaties in retail en leisure hoeven de 

resultaten niet van toepassing te zijn. Daarbij zijn de toepassingen die elk bedrijf aangeeft 
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belangrijk te vinden zeer uiteenlopend. Niet één algemene strategie met bepaalde 

vastgoedaspecten als belangrijkste middelen om branding neer te zetten kan worden 

ontdekt voor alle bedrijven. 

De meeste overeenkomsten en vergelijkbare scores zijn te ontdekken voor de 

vastgoedaspecten binnen de typen bedrijven. Het type bedrijf maakt dat de algehele 

strategieën of 'verhalen' van de bedrijven, zonder expliciet te kijken naar vastgoedscores, 

op elkaar lijken. Hoewel veel hoge gemiddelde scores bij de architecten, makelaars en 

advocaten vaak meer dan een punt verschil hebben bij de individuele scores, zijn de 

argumenten en de toelichtingen die de bedrijven hierbij geven te passen binnen één trend 

of strategie. Waar voor de één reputatie van de omgeving belangrijk is omdat hier 

aanzien wordt genoten, is voor de ander dit minder van belang, maar wordt om dezelfde, 

niet gewilde aanzien, gekozen voor een locatie in een wijk . De argumenten en 

toelichtingen bij de scores voor de organisatiekenmerken gaan vaak over de 

organisatiekenmerken die de bedrijfidentiteit vormen. Hieruit volgt de conclusie dat de 

bedrijfsidentiteit een zeer belangrijke peiler vormt om de brandingstrategie te bepalen voor 

een bedrijf. Dát de toepassingen en strategieën voor de type bedrijven anders zijn, is in 

ieder geval gebleken. 

Voor alle bedrijven die zijn geïnterviewd samen zijn ook enkele verbanden geconstateerd 

tussen de organisatiekenmerken (de bedrijfsidentiteit) en bepaalde strategieën zoals is 

besproken in paragraaf 6.3 .2, echter dit aantal is beperkt en heeft slechts betrekking op 

sómmige kenmerken van het bedrijf. Een van de belangrijkste constateringen is dat 

onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven die kiezen voor een bepaald pand om 

de bedrijfsidentiteit te bevestigen (bedrijven waar de werving van klanten veelal persoonlijk 

gebeurt) en bedrijven die kiezen voor een bepaald pand om op te vallen en mensen te 

trekken (bedrijven waar klanten veelal zelf de weg naar het bedrijf moeten vinden) . De 

bedrijven waar opvallen en mensen trekken belangrijk is, voegen veelal de huisstijl toe 

aan bestaande panden met logo's, kleur en vormen en bij bedrijven waar de werving 

veelal persoonlijk gebeurt, moet de huisvesting de identiteit bevestigen door te laten zien 

wat de bedrijven kunnen of waar ze voor staan. Het design van het bedrijf wordt dus 

door sommige bedrijven door niet-vastgoedaspecten uitgedragen en door sommige bedrijven 

juist door vastgoedaspecten. 

De totaalscores voor de CRE aspecten van alle bedrijven (paragraaf 6.2.2) illustreren dat 

over het algemeen het grootste belang wordt gehecht aan de bereikbaarheid. Echter, voor 

het ene bedrijf is bereikbaarheid per auto belangrijk en voor het andere bedrijf 

bereikbaarheid per fiets of OV. Daarnaast wordt de locatietypering belangrijk bevonden, 

maar ook bij dit aspect is de invulling voor elk bedrijf anders ( het ene bedrijf wenst op 

een centrumlocatie te zitten, terwijl het andere bedrijf in een woonwijk gevestigd wil zijn ) . 

Verder scoren de gebouwaspecten 'herkenbaarheid', 'kwaliteitsniveau afwerking' en 
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'hoofdentree gebouw' hoog in de totaalscores. Opvallend is dat de architectonische stijl 

niet door elk bedrijf belangrijk bevonden is in het praktijkonderzoek. Meer van toepassing 

is als 'stijl' breder wordt geïnterpreteerd; als de architectonische stijl van het gebouw en 

de (huis) stijl aangebracht in de inrichting en aankleding onder dit aspect vallen. De 

huisstijl of de architectonische stijl vormen namelijk wél voor veel bedrijven de onderlegger 

van de gebouwaspecten. 

Met de bereikbaarheid en de locatietypering als belangrijkste bevonden CRE aspecten, kan 

geconcludeerd worden dat meer locatieaspecten hoog scoren dan gebouwaspecten. 

De bedrijfsidentiteit als samenhangend geheel van organisatiekenmerken vormt de behoefte 

aan een bepaald pand en een bepaalde locatie. Voor alle bedrijven vormt de totale 

bedrijfsidentiteit als het ware een blauwdruk voor de toepassing en belang van branding 

ten aanzien van bedrijfshuisvesting. De organisatiekenmerken communicatie en design lijken 

de belangrijkste invloed te hebben; de invulling van deze aspecten bij het bedrijf vormen 

veelal de meest concrete invloed op de toepassing en belang van de betrokkenheid van 

branding van het gebouw. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen vormen de afronding van dit onderzoek. Door een reflectie 

en beschouwing op het totale onderzoek kunnen conclusies worden getrokken over de 

bruikbaarheid, relevantie en toepassing van de onderzoeksresultaten en kunnen 

aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan. 

7.1 Conclusies 

Allereerst dient te worden teruggekoppeld naar de doelstelling uit hoofdstuk 1; 

Het vaststellen van de aspecten van Gorparate Real Estate die kunnen bijdragen aan het 

versterken van corporate branding van bedrijven om op basis daarvan meer inzicht te 

krijgen in een strategische positionering van Gorparate Real Estate voor Gorparate Real 

Estate managers. 

Het literatuuronderzoek in de hoofdstukken 3, 4 en 5 en het onderzoek in de praktijk 

uiteengezet in hoofdstuk 6, hebben samen de informatie geleverd om de doelstelling te 

behalen. 

Het literatuuronderzoek levert voornamelijk inzicht in de invloeden van CRE op de 

corporate brand; hoe deze te doorgronden zijn en welke relaties te ontdekken zijn tussen 

CRE en de corporate brand. De analyse van de literatuur levert modellen die de directe 

en de indirecte invloed van CRE, via werknemers, op de corporate brand illustreren. Voor 

CRE managers kunnen deze inzichten bijdragen aan het vormen van een strategie. De 

managers kunnen namelijk beter bewust zijn van de effecten van hun strategieën. Zij 

dienen stil te staan bij de invloed die keuzes hebben op het gedrag van werknemers en 

het beeld dat klanten van het bedrijf krijgen. Voornamelijk bij de invloed die CRE heeft 

op werknemers kunnen ook andere middelen dan CRE worden afgestemd om het effect te 

optimaliseren. Het literatuuronderzoek stelt verder dat een succesvolle corporale brand, of 

de brandingstrategie, in beginsel een afgeleide dient te zijn van de bedrijfsidentiteit die 

wordt gevormd door een zestal organisatiekenmerken; bedrijfscultuur, -strategie, -structuur, 

gedrag, design en -communicatie. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt de bedrijfsidentiteit inderdaad een zeer bepalende factor te 

zijn voor de strategie; voor elk van de 19 geïnterviewde bedrijven is de bedrijfsidentiteit 

uniek en daardoor de strategie. Door de relevante organisatiekenmerken van de 

bedrijfsidentiteit te koppelen met de belangrijk bevonden vastgoedaspecten verschaft het 

praktijkonderzoek inzicht in de wijze waarop CRE aspecten kunnen worden afgeleid van de 

bedrijfsidentiteit. Echter algemene, voor alle bedrijven van toepassing zijnde, strategieën of 

toepassingen zijn er niet door de complexe aard van redenen om, ten behoeve van 
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branding, voor een bepaald pand of bepaalde locatie te kiezen. Een brandingstrategie is 

afhankelijk van veel aspecten die voor veel bedrijven anders zijn. Daarbij is door het 

beperkte aantal respondenten geen groot overzicht van bestaande bedrijfsidentiteiten 

ontstaan. Een groot overzicht met meerdere bedrijven met een vergelijkbare identiteit zou 

beter inzicht kunnen verschaffen in constanten tussen de identiteit en de strategie. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat over het algemeen 'design' en 'communicatie' van het 

bedrijf voor het grootste deel de mate en vorm bepalen waarin CRE (nog) de 

bedrijfsidentiteit moet communiceren. De meeste verbanden kunnen worden gelegd tussen 

de keuze voor een bepaalde strategie en toepassing van branding m.b.t. CRE en de 

invulling en vormen van de organisatiekenmerken communicatie en design. 

De, in het literatuuronderzoek belangrijk geschatte, architectonische stijl is niet door elk 

bedrijf belangrijk gebleken. Meer van toepassing is als de architectonische stijl van het 

gebouw èn de (huis) stijl aangebracht in de inrichting en aankleding onder dit aspect 

vallen. De huisstijl of de architectonische stijl vormen namelijk wél voor veel bedrijven de 

onderlegger van de gebouwaspecten. Zo is onderscheid te maken tussen bedrijven die 

mensen door middel van hun huisvesting willen aantrekken; zij brengen de huisstijl veelal 

aan in inrichting en aankleding, en bedrijven waarbij de werving van klanten veelal 

persoonlijk gebeurt; zij verweven de identiteit in de huisvesting. 

Een indicatie van algemene belangrijke aspecten kan worden gegeven door middel van de 

totaalscores van de vastgoed aspecten. De 'bereikbaarheid', 'locatietypering', 

'herkenbaarheid gebouw', 'kwaliteitsniveau afwerking' en 'hoofdentree gebouw' scoren 

hoog. De precieze invulling van deze aspecten voor veel bedrijven anders zijn. Zo zal is 

de voorkeur voor een locatietypering voor sommige bedrijven 'woonwijk' en voor andere 

'centrum'. Daarbij moet worden opgemerkt dat de belangrijke CRE aspecten volgens de 

totaalscores niet voor alle bedrijven van toepassing hoeven zijn. De verschillen tussen de 

individuele scores verschillen namelijk in bijna alle gevallen meer dan één punt. 

De stelling dat in ieder geval voor dienstverlenende bedrijven branding met betrekking tot 

CRE van belang zou zijn, kan als juist worden aangenomen. Bijna alle respondenten 

gaven aan de betrokkenheid van CRE in de brandingstrategie op de één of andere 

manier belangrijk te vinden. TNT Post vormt de grootste uitzondering met het kleinste 

belang dat wordt gehecht aan CRE in verband met branding. Terugkoppeling naar de 

afbakening in hoofdstuk 2 levert een karakterisering van het bedrijf als meer 

'zelfbedienend' dan 'inter-persoonlijk', waar zelfbediening veelal buiten de deur plaatsvindt. 

De dienst die TNT Post levert, komt voornamelijk tot stand zonder persoonlijk contact 

tussen klant en werknemer en zonder dat de klant de huisvesting van het bedrijf hoeft te 

betreden. De veronderstelling dat voor bedrijven met voornamelijk inter-persoonlijke 
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dienstverlening het belang van CRE het grootst is voor branding lijkt hiermee te zijn 

bevestigd. 

7.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek kan verder worden verdiept, uitgebreid en verbeterd. Een aantal 

aanbevelingen kan worden gedaan voor verder onderzoek: 

Meer uitgebreide steekproef - Bij de dataverzameling kan een profielschets van 

bedrijven binnen een type kunnen worden gebruikt om te komen tot een voorselectie 

van bedrijven, zodat één bedrijfsidentiteit onderzocht kan worden binnen een type 

bedrijf. Ook kan toespitsing op één type bedrijf ruimte bieden om meerdere bedrijven 

binnen het type te onderzoeken, zodat de analyses uitgebreider en betrouwbaarder zijn. 

Betrekken van klanten bij praktijkonderzoek - Door het interviewen van niet alleen de 

CRE managers, directeuren of marketing en sales personen binnen bedrijven, maar ook 

de klanten van de bedrijven, kunnen de resultaten van het onderzoek worden verrijkt. 

Deze interviews zouden zich moeten richten op het achterhalen van aspecten van CRE 

die door klanten als meest typerend voor het bedrijf of meest belangrijk worden 

ervaren. 

Verbeteren van het interview - Het resultaat van het praktijkonderzoek levert een 

middel om tot een terugkoppeling naar de vorming van het interview te komen. De 

vragen voor het interview zijn in paragraaf 6.1.1 geselecteerd door de verwachte 

relevantie voor branding in te schatten. Ná de interviews kan echter worden 

geconstateerd dat enkele vragen niet relevant zijn en dat bij sommige vragen een 

specifieker antwoord gewenst is. Met deze inzichten kan het interview worden 

verbeterd. 

Vertaling bedrijfsidentiteit naar CRE - Dit onderzoek heeft zich gericht op het belang 

en de toepassing van branding m.b.t. CRE. Aanvullende inzichten kunnen worden 

verkregen door verder onderzoek te richten op de precieze vertaling van de 

bedrijfsidentiteit naar het CRE. Dit onderzoek zou zich onder andere richten op de 

architectonische stijl; hoe dient een bedrijfsidentiteit te worden vertaald naar kleuren, 

vormen en materialen? Maar ook: welke locaties hebben welke invloed op het beeld 

van het bedrijf bij mensen? 

Literatuur- en praktijkonderzoek toespitsen op zorginstellingen - De relevantie van dit 

onderzoek voor zorginstellingen is wellicht groot. De liberalisering van de zorg brengt 

meer vrijheid voor de invulling van het beleid voor de instellingen met zich mee, wat 

marktwerking bevordert en wellicht voor een grotere behoefte zorgt aan het creëren van 

een heldere identiteit van de instellingen. Ter verkenning van de belangen en 

toepassingen van brandingstrategieën voor CRE voor zorginstellingen is één zorginstelling 

geïnterviewd. De geïnterviewde zorginstelling geeft aan veel aandacht en criteria te 
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hebben voor huisvesting teneinde het beeld van het bedrijf te laten aansluiten bij de 

identiteit van de doelgroep. Wellicht dat de huisvesting voor andere zorginstellingen ook 

op deze manier van belang is. Onderzoek gericht op enkel zorginstellingen (zonder 

andere typen bedrijven ) is aan te bevelen, aangezien verschillende soorten zorg en 

zorg-woonconcepten de identiteit van zorginstellingen erg complex kan maken en 

verdieping in deze identiteiten noodzakelijk is. 

Toepassing van CRE ten behoeve van werknemer branding - Het literatuuronderzoek 

heeft een aantal bevindingen opgeleverd ten aanzien van de invloed van CRE op de 

corporate brand via de werknemers. Voor het praktijkonderzoek is echter gesteld dat de 

toepassing van CRE ten behoeve van werknemer branding niet onderzocht kon worden 

door middel van interviews met CRE managers. Verder onderzoek waar bijvoorbeeld 

psychologen, personeelsmanagers en/of omgevingspsychologen bij worden betrokken kan 

wellicht wel voor de gewenste verdieping zorgen . 

Opstellen van een model - Een ( beslissings ) model kan de bruikbaarheid en 

toepasbaarheid van de resultaten van dit onderzoek vergroten. Een model dat CRE 

managers met behulp van een aantal vragen kan leiden naar een passende strategie 

en nuttige aanbevelingen ten aanzien van CRE. Een veel uitgebreider praktijkonderzoek 

moet hier echter aan ten grondslag liggen; voor zover mogelijk dienen dan 'alle' 

bedrijfsidentiteiten binnen een type bedrijf te zijn onderzocht, zodat het model niet voor 

een select aantal CRE managers van toepassing is. Ook zouden 'standaard profielen' 

van bedrijven kunnen worden opgesteld waaraan bedrijven zich kunnen toetsen, die 

gekoppeld zijn aan een aan te bevelen strategie of toepassingen. 

Praktijkonderzoek uitbreiden naar andere landen Het belang en de toepassing van 

CRE aspecten voor verschillende bedrijven kan door onder andere cultuurverschillen in 

andere landen andere resultaten opleveren. Zo kan extravertheid of anonimiteit de 

cultuur van een land typeren. Ter verrijking van de resultaten zou het praktijkonderzoek 

in andere landen interessant zijn. 
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Bijlage 1; Officestyles van Atelier-V 

De zeven officestyles van Atelier-V en een korte uitleg over de onderzoeksmethode zijn 

uiteengezet in deze bijlage. 

De zeven officesty/es: 

Statusgevoelige professionals 

De statusgevoelige professionals vertegenwoordigen kantoororganisaties die zich al hebben 

bewezen. Het zijn vaak grote multinationale ondernemingen. Deze bedrijven hebben al een 

reputatie en grote naamsbekendheid opgebouwd. De bedrijfsnaam is een merk, een naam 

in de markt. Een typerend kenmerk van de statusgevoelige professionals is dat zij 

risicomijdend en behoudend zijn. 

Bureaucratische tunetioneten 

De bureaucratische functionelen vertegenwoordigen kantoororganisaties die, in tegenstelling 

tot de statusgevoelige professionals, minder afhankelijk zijn van hun reputatie en naam bij 

het grote publiek. Gedacht kan worden aan grote semi-overheidsorganisaties maar ook 

kennisintensieve dienstverleners met een meer technische achtergrond. Klanten moeten de 

weg feilloos naar deze organisaties vinden - en in die zin moet het kantoorgebouw 

prominent zichtbaar zijn - maar het kantoorgebouw zelf heeft geen cruciale rol in het 

uitdragen van het merk. 

Stedelijke specialisten 

Stedelijke specialisten vertegenwoordigen kantoororganisaties die afhankelijk zijn van de 

stedelijke omgeving waarin zij zich bevinden. De stad inspireert en houdt deze 

organisaties alert, omdat de core business van interactieve stedelingen dynamisch is. Het 

vermogen om in te spelen op ontwikkelingen is van levensbelang. Daarnaast wonen de 

meeste medewerkers in de gevestigde stad. Gedacht kan worden aan kleine en 

middelgrote zakelijke dienstverleners, bij wie de nadruk meer op de inhoud ligt dan op de 

creativiteit. 

Extraverte trendsetters 

Extraverte trendsetters vertegenwoordigen kantoororganisaties die een statement willen 

maken. Zij vormen - vinden zij - 'de crème de la crème' op hun vakgebied, waarbij 

creativiteit en innovativiteit hoog in het vaandel staan. Het kantoorgebouw van de 

extraverte trendsetters moet deze kwaliteiten versterken en daarmee dient het net zo 

spraakmakend, bijzonder en trendy te zijn. Sobere verkooporganisaties Sobere 

verkooporganisaties vertegenwoordigen kantoororganisaties waarbij alles draait om productie 

97 



en verkoop. Het kantoorgebouw faciliteert deze functies voor de organisatie en de 

medewerkers, maar speelt geen rol in de beeldvorming richting klanten. Gedacht kan 

worden aan kantoren in een industriële omgeving en distributiecentra. Sobere 

verkooporganisaties vallen vaak onder tussen- en groothandelorganisaties. De 

kantoorgebouwen zijn vaak solitair gesitueerd buiten de bebouwde kom. 

Ingetogen conservatieven 

Ingetogen conservatieven vertegenwoordigen kantoororganisaties die opereren in de meer 

traditionele kennisintensieve dienstverleningssector. Daarbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld kleine en middelgrote notariskantoren, accountants, ambassades I consulaten, 

belastingadviseurs en private banken. Degelijk, conservatief, statig en daarmee relatief stijf. 

Ze zijn niet extravert maar hebben wel een degelijke uitstraling. Het merendeel van de 

ingetogen conservatieven ontvangt weinig klanten. 

Maatschappelijke dienstverleners 

De maatschappelijke dienstverleners vertegenwoordigen kantoororganisaties die veel prioriteit 

geven aan het faciliteren van de sociale interactie tussen de werknemers. Veel van de 

maatschappelijke dienstverleners zijn echte overheidsinstellingen zoals ministeries, 

stichtingen, verenigingen, provinciale overheidsinstellingen, waterschappen, zorginstellingen, 

maar ook organisaties als Kadaster en Vakbonden. Zij zien hun kantoorgebouw als een 

belangrijke ontmoetingsplek. 

Korte uitleg over het ondeTZoek van Atelier-V: 

In totaal zijn er 26.618 (mede) -beslissers van kantoororganisaties benaderd voor 

deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 1.243 personen de vragenlijst volledig 

ingevuld. Dit betekent een respons van 5%. 

De doelgroep van het kwantitatief online onderzoek zijn (mede) -beslissers binnen 

kantoororganisaties. Om een totaalbeeld van de kantorenmarkt in Nederland te verkrijgen, 

dienen kantoororganisaties van verschillende segmenten afkomstig te zijn. Er is gestreefd 

naar een representatieve steekproef voor de kantorenmarkt in Nederland. Het databestand 

van 'The Question Library' is gebruikt als ijk-bestand . De respons is vergeleken met de 

gegevens van dit bestand. Naar aanleiding van deze gegevens is een wegingscorrectie 

toegepast op sectoren en de grootte van kantoororganisaties. Hierbij was de 

minimumweegfactor 0,33 en de maximumweegfactor 2,88. Respondenten die werkzaam zijn 

in de branche 'zakelijke dienstverlening' waren oververtegenwoordigd en in 

kantoorgebouwen met meer dan 100 werknemers waren ondervertegenwoordigd in de 

respons. Deze respondenten zijn respectievelijk naar beneden en naar boven gewogen, 

zodat de verdeling overeen komt met die van het ijkbestand. 
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In het kwalitatieve onderzoek zijn single interviews gehouden en is besproken wat deze 

personen en hun organisatie belangrijk vinden aan een kantoorgebouw, welke bedrijfscultuur 

zij nastreven ( intern en extern ) en hoe dit met elkaar samenhangt. Op basis van de 

resultaten van dit kwalitatieve onderzoek is een hypothetisch segmentatiemodel 

geconstrueerd. 

Op basis van een hypothetisch segmentatiemodel is in onderling overleg besloten welke 

factoren of dimensies kantoororganisaties belangrijk zijn bij de keuze van een nieuw 

kantoorgebouw. Deze factoren zijn verwoord in stellingen. Daarnaast zijn foto's van 

automodellen uitgezocht die de emotionele waarden en de identiteit van kantoorgebouwen 

tot uiting zouden kunnen brengen. Deze automodellen zijn gekozen op basis van het 

Censydiam-model. Dit model segmenteert automodellen op basis van emotionele en 

functionele kenmerken. 

De stellingen over kantoorbeleving, de vragen over bedrijfscultuur, de foto's van 

automodellen en achtergrondvragen over de kantoororganisaties en respondenten vormen de 

kwantitatieve vragenlijst. 

Ook is in het onderzoek gebruik gemaakt van Mentality-informatie. Deze informatie maakt 

het mogelijk de normen en waarden van het personeel binnen de verschillende segmenten 

te analyseren. Deze aanvullende informatie biedt meer inzicht in de bedrijfsstijl van de 

kantoororganisaties. 

Per kantoorbelevingssegment is geïnventariseerd tot welke sociale milieus het personeel 

behoort. Er is gebruik gemaakt van beschikbare informatie uit het bestaande Mentality

bestand. Uit dit bestand zijn mensen geselecteerd op basis van: 

- branche werkzaam 

- opleidingsniveau 

- leeftijdsklasse 

Vervolgens is gekeken tot welke sociale milieus deze mensen boven- en 

benedengemiddeld behoren. 
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1. 

Bijlage 2; Interview 'Corporate branding and Real Estate' 

Dit interview zal dienen om belangen en visies van het bedrijfsleven over bedrijfshuisvesting als 

onderdeel van Corporale branding te verkrijgen, waarbij Corporale branding gaat over het uitdragen 

van de bedrijfsidentiteit. Allereerst volgen twee algemene vragen, waarna vragen over de 

bedrijfsidentiteit worden gesteld. Tot slot zal naar brandingstrategieën worden gevraagd. De 

bedrijfsidentiteit dient als onderlegger om wellicht bij analyse van de brandingstrategieën deze te 

kunnen toelichten of verklaren. 

Het interview duurt naar verwachting ongeveer één uur. 

Welke functie bekleedt u in uw bedrijf? 

D Corporale Real Estale manager 

D Directeur 

D Anders: .... .... ... .. ..... ... .. .. .. .. . 

Naam geïnterviewde: 

Naam bedrijf: 

2. Hoe zou u uw bedrijf typeren? 

D Multinationaal bedrijf; 

D 
D 
D 
D 
D 

Architectenbureau 

Makelaarskantoor 

Advocatenkantoor 

Zorginstelling 

Anders: .. .. .. ...... .... .... ....... .. 

De bedrijfsidentiteit 

3. Telt uw bedrijf meerdere vestigingen? 

Datum: 

Indien er sprake is van dochterondernemingen of moederbedrijven, worden hier bedrijven bedoeld gelijksoortig 

in werkveld en brand (naam, reclame-uitingen e.d.) 

4. 

D Ja (ga verder met vraag 3a en b) 

D Nee (ga verder met vraag 4) 

3a. Hoeveel vestigingen telt uw bedrijf? 

vestigingen in Nederland ( . . . . . . . . . vestigingen in het buitenland) 

3b. Circa hoeveel werknemers telt uw bedrijf in totaal, met alle vestigingen? 

. . . . . . . . . werknemers in totaal 

Circa hoeveel medewerkers telt de front office van deze vestiging? 

De front office is het gedeelte van het bedrijf waar klanten komen 

medewerkers 

5. Hoe kunt u de hiërarchie van uw bedrijf beschrijven met behulp van verschillende 

organisatieschema's (en indien van toepassing van het netwerk van vestigingen) ? 

Zou u een organisatieschema bij het interview kunnen leveren? 

D Lijnorganisatie (iedere medewerker heeft één directe baas) 

D Lijn-staforganisatie (binnen de organisatie wordt ruimte gemaakt op hoger 
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niveau voor een gespecialiseerde staffunctionaris, die mee discussieert op hoger niveau, 

maar deze heeft geen beslissingsbevoegdheid ) 

0 Functionele organisatie (specialisme staat voorop. Voor elke werknemer wordt een 

programma van opeenvolgende handelingen samengesteld) 

0 Matrixorganisatie (systeem met twee bazen) 

D Netwerkorganisatie (grote aantallen hooggekwalificeerde medewerkers. Strategie 

wordt met name door onderhandelingen bepaald) 

6. Hoe is uw bedrijf gepositioneerd in de markt; op welk schaalniveau is zij georiënteerd? 

0 Lokaal 

0 Regionaal 

0 Nationaal 

0 Internationaal 

7. Hoe zou u de concurrentie van uw bedrijf omschrijven? (in aantallen, in grootte, in belang) 

8. Hoe onderscheidt uw bedrijf zich van de concurrentie/hoe verstevigt uw bedrijf haar 
concurrentiepositie? 

9. Hoe worden de waarden, normen en missie door uw bedrijf verwoord? 

Indien opgesteld in bv. beleidsplan, graag hier bij1everen, anders naar eigen inzicht invullen 

Normen en Waarden: 
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9a. Zou u in de volgende schaal kunnen aangeven in hoeverre deze waarden, 

normen en missie worden geïmplementeerd, danwel nageleefd in het bedrijf? 

Het behalen van doelstellingen, gedrag van werknemers, productontwikkeling, presentatie 

enz. 

Weinig implementatie 

en naleving in bedrijf 

Implementatie en naleving 

door hele bedrijf 

10. Geef een rangschikking (met getallen 1 t/m 5) van de volgende middelen van 

communicatie/reclame die door uw bedrijf worden gebruikt, waarbij 1 het voornaamste 

communicatiemiddel is: 

- Media (tv, radio, kranten, tijdschriften e.d.) 

- Internet (eigen website, banners of links op andere websites e.d.) 

- Billboards, posters, flyers e.d. 

- Sponsoring (van activiteiten, clubs e.d . ) 

- Bedrijfskleding, -auto's, -gebouwen enz. 

- Anders, namelijk: ...................................... . 

11. Geef van de volgende soorten dienstverleningen aan in welke mate ze voorkomen in uw bedrijf 

(een schatting ) 

12. 

Gelieve in totaal op 100% uit te komen 

Afspraken maken voor face to face dienstverlening via bijv. telefoon telt niet mee 

- Zelfregulerend (waar geen werknemers bij te pas komen, 

zoals bij zelfvoorzienende internetsites en betaalautomaten) 

- Op afstand ( d.m.v. telefoon, internetafspraken e.d.) 

- Face to face (direct contact tussen klant en werknemer) 

..................... % 

..................... % 

% + 

100 % 

Indien een bepaald percentage van de dienstverlening face to face plaatsvindt, graag vraag 12 en 13 

beantwoorden, ga anders door met vraag 14. 

Bij face to face dienstverlening, wat komt voor in de fysieke omgeving waar klanten komen? 

( meerdere antwoorden mogelijk ) 

0 Balie 

0 Receptioniste/ secretaresse 

0 Wachtruimte 

0 Werkplek dienstverlenende werknemer in wachtruimte of open ruimte 

0 Werkplek dienstverlenende werknemer in afgescheiden ruimte (apart kantoor) 

Anders, namelijk: 

13. Hoe lang verblijven klanten gemiddeld in de front office van uw bedrijf per bezoek? 

(gelieve in percentage aan te geven en in totaal op 100% uit te komen) 

- 0-10 minuten .............. . 

- 10-30 minuten 

- meer dan 30 minuten + 

100% 
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14. Heeft uw bedrijf bepaalde richtlijnen over hoe werknemers zich zouden moeten gedragen als zij in 
contact komen met klanten? Zo ja, waar richten deze richtlijnen zich met name op? 

15. Wordt er specifieke, actieve aandacht besteed aan het bewerkstelligen van gewenst gedrag onder 
werknemers? 

- Wordt er actief gezocht naar een persoon-organisatie-fit? 

Opmerkingen: 

- Wordt het management als voorbeeldfunctie voor gedrag gezien ? 

Opmerkingen: 

- Worden trainingen en workshops voor gewenst gedrag verzorgd? 

Opmerkingen: 

- Wordt goed werk/goed gedrag beloond? 

Opmerkingen: 

- Aanvullend: .... ............ ..... .. ................... .. ...... .. ........ .. ....... .. .................... .. 

0 Ja 

0 Nee 

0 Ja 

0 Nee 

0 Ja 

0 Nee 

0 Ja 

0 Nee 

16. Hoe zou de aandacht aan het bewerkstelligen van het gewenst gedrag er idealiter uitzien, wat zijn 
verbeterpunten, uitgaande van vraag 15? 

17. Aan welke middelen van het bedrijf besteedt uw bedrijf veel aandacht/energie/geld wat betreft 
design? ( producten, verpakkingen, bedrijfskleding, bedrijfsauto's, reclamedrukwerken, inboedel, 
bedrijfsgebouwen, relatiegeschenken enz. ) 
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18. Met welke term zou u uw bedrijf en haar identiteit het beste kunnen omschrijven (een term te 

karakteriseren als thema) ? (professionalisme, dynamisch, kunstzinnig, hightech, speels, statig, 

conventioneel, expressief enz. ) 

19. Welke tijdsgeest past bij (het design van) uw bedrijf? 

D Klassiek/Traditioneel 

D Modern/Eigentijds 

D Futuristisch/ Avant-garde 

D Klassiek/Tijdloos 

D Anders, namelijk: ... ........... ..... .. 

20. Vindt u dat aspecten beantwoord in vraag 18 en 19 zouden moeten terugkomen in ( bepaalde delen 

van) uw bedrijfshuisvesting? 

D Ja 

D Nee 

Opmerkingen of uitleg: 

Corporate brandingstrategieën in werkelijke situatie 

21. Hoe ziet de brandingstrategie van uw bedrijf er in zijn totaliteit nu, in werkelijkheid uit? Hoe krijgt 

bedrijfshuisvesting daarin een plaats? 

- Met welke middelen zet u branding van uw bedrijf in ? 

- Acht u bedrijfshuisvesting als brandingstrategie waardevol? 

- Was uw bedrijf betrokken bij de bouw en inrichting van de bednjfshuisvesting? 

- Hoe ziet uw bedrijfshuisvesting eruit? (extravert, introvert, verzamelgebouw, nieuwbouw, 

huur/koop) 

- Zou bedrijfshuisvesting een rol kunnen spelen bij het sturen van gedrag van werknemers ? 
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22. 

Corporate brandingstrategieën in ideale situatie 

Terugkoppelend naar vraag 21: Hoe zou de brandingstrategie van uw bedrijf er in zijn totaliteit er 

idealiter uitzien? Hoe krijgt bedrijfshuisvesting daarin een plaats? Waarin verschilt dit met de 

antwoorden gegeven in vraag 21 (en waarom zit daar een verschil? ) 

23 . Welke van de volgende aspecten van bedrijfshuisvesting zouden idealiter moeten aansluiten bij de 

bedrijfsidentiteit (veelal aspecten genoemd bij de vragen 18 en 19); welke waarde hecht u aan 

deze aspecten? En hoe geeft u invulling aan deze aspecten? 

De waarde graag aangeven met cijfers 1 t/m 5, waarvan 5 erg veel waarde is en 1 erg weinig. 
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24. 

Locatie Imago 

Functionaliteit 

Logistiek 

Gebouw Imago 

Layout 

Logistiek 

Comfort 

Veiligheid 

Faciliteiten 

Milieu 

Locatie typering 

bv. Industrieterrein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving I 
van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 

Inrichting privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) 

Voorzieningen 

Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of OV 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 

Verschijningsvorm (historisch, organisch, modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 

Hoofdentree gebouw 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen (zitruimte, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone-indeling 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 

Ontsluiting en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoepassingen 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings) toepassingen 

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? 
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Bijlage 3; Respondenten en bedrijfsprofielen 

Multinationale bedrijven 

TNT Post 
Respondent: Managing director TNT Real Estale dhr. F. Verwaaijen, geïnterviewd op 28 oktober 2008 

- Gore business: post- en pakjesorders verwerken 

- Aantal vestigingen: 750 in Nederland, 2000 in het buitenland 

- Aantal medewerkers: 160.000 medewerkers in totaal 

- Opmerkingen: Bijna 80% van de dienstverlening vindt plaats zonder contact tussen 

klant en werknemer en het overgrote deel van de klanten komen uit het 

bedrijfsleven 

ING 
Respondent: Manager facilities dornestic banking dhr. H. Wesse/ en senior consultant dhr. L. Hendriks, 

geïnterviewd op 18 november 2008 

- Gore business: Financiële instelling die diensten levert op het gebied van 

bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. 

- Aantal vestigingen: 25 hoofdkantoren en 275 bankkantoren in Nederland en 

'honderden of duizenden in het buitenland' 

- Aantal medewerkers: 30.000 in Nederland, waarvan circa 10.000 in de front office 

en 130.000 in totaal 

- Opmerkingen: ING bank en de Postbank gaan in 2009 samen verder als ING; 

de lancering van het nieuwe ING betekent het afstoten van 90 winkels en het 

verwerven van 123 nieuwe winkels 

Ra bobank 
Respondent: Marketing manager dhr. P. Mutsaers, geïnterviewd op 27 oktober 2008 

- Gore business: Coöperatieve leenbank als kredietinstelling met maatschappelijke 

betrokkenheid en verantwoord ondernemen als uitgangspunten 

- Aantal vestigingen: 750 in Nederland, 2000 in het buitenland 

- Aantal medewerkers: 160.000 medewerkers in totaal, met medewerkers in de front 

office variërend van 1 tot 30 

- Opmerkingen: De Rabobank kent relatief gezien een accent op activiteiten op het 

platteland ten opzichte van de stad 

Areadis 
Respondent: Adviseur vastgoed dhr. K. van der Horst, geïnterviewd op 3 november 2008 

- Gore business: Een multinationaal bedrijf dat projectmanagement, adviezen en 

ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en 

leefbaarheid, binnen de thema's Mobiliteit, Milieu en Ruimte, Water en Wonen en 

Werken. 

- Aantal vestigingen: 10 in Nederland, circa 15 in het buitenland, werkzaam in 

meer dan 70 landen 

- Aantal medewerkers: 10.000 medewerkers in totaal, met 600 medewerkers in de 

front office in Amersfoort 

- Opmerkingen: Areadis heeft te maken met klanten uit publieke en private sector l 109 
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Ar eh itecten bureaus 

Van Aken Architecten 
Respondent: Directielid/Bureaumanager dhr. C. de Groot, geïnterviewd op 23 oktober 2008 

- Gore business: Bureau dat ontwerpt en integrale 

bouwcoördinatie uitvoert voor bouwwerken met 

uiteenlopende functies. 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

Aantal medewerkers: 72 medewerkers in front office 

- Opmerkingen: Eerste contacten met klanten vinden 

veelal plaats buiten de deur 
' '"""""'"-"''''' '' .......... ....... --.. _ ..... , ......... - ..... _ .. ............ J 

SATIJNplus Architecten 

t Huisvesting Van Aken Architecten 

in Eindhoven ( Stratumsediik J 

Respondent: Lid Managementteam; communicatie, PR & Marketing mevr. L. Zeekaf-Verblakt, geïnterviewd op 

21 oktober 2008 

"'! 
- Gore business: Bureau dat ontwerpt voor bouwwerken i 

met uiteenlopende functies met als specialisme renovatie, 

restauratie en herbestemmen. 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

Aantal medewerkers: 85 medewerkers in front office 

- Opmerkingen: Eerste contacten met klanten vinden 

veelal plaats buiten de deur. Huisvesting is een door hen 

herbestemde kasteelhoeve 

Architecten aan de Maas 

t Huisvesting SATIJNplus 

Architecten in Bom (Midden 

Limburg, centrum van dorp) 

Respondent: Directielid/Eigenaar dhr. J. de Jong, geïnterviewd op 24 oktober 2008 

- Gore business: Bureau dat ontwerpt voor bouwwerken 

met uiteenlopende functies. 

- Aantal vestigingen: 2 vestigingen; één in Rotterdam, 

één in Maastricht. Dhr. De Jong is werkzaam bij de 

vestiging Maastricht 

- Aantal medewerkers: 50 medewerkers in front office in 

totaal, waarvan circa 40 in Maastricht 

- Opmerkingen: Pand staat dicht bij het centraal station 

van Maastricht. Maastricht is hier gunstig vanwege 

'weekendje weg' mogelijkheden of uitjes voor klanten. 

Houben & van Mierlo Architecten 

t Huisvesting Architecten aan de Maas 

in Maastricht. nabii centraal station 

Respondent: Eigenaar/Architect dhr. J. Houben, geïnterviewd op 23 oktober 2008 

- Gore business: Bureau dat voornamelijk villa's 

ontwerpt, soms ook met interieur en meubilair 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 2 medewerkers in front office 

- Opmerkingen: Contacten met klanten vinden bijna altijd 

plaats buiten de deur, eerste contact veelal via 

kennissen/netwerk van Mierlo 

Architecten in Eindhoven (Lichtstraat. Witte Dame J 
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Vermeulen van Aken Architectuur 
Respondent: Directeur/Architect dhr. C. Vermeulen, geïnterviewd op 14 oktober 2008 

- Gore business: Bureau dat uiteenlopende gebouwen 

ontwerpt voor uiteenlopende gebruikers 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 9 medewerkers in front office 

- Opmerkingen: Eerste contacten met klanten vinden 

veelal plaats buiten de deur; de persoon is hierbij zeer 

belangrijk ('de vent is de tent') 

Spring Architecten 

t Huisvesting Vermeuten van 

Aken Architectuur in Waalre 

(klein bedrijvenpark) 

Respondent: Directeur/Bureaumanager dhr. E. Kooij, geïnterviewd op 28 oktober 2008 

- Gore business: Bureau dat uiteenlopende gebouwen 

ontwerpt voor uiteenlopende gebruikers 

Aantal vestigingen: 1 vestiging 

Aantal medewerkers: 38 medewerkers in front office 

Opmerkingen: De Rotterdamse binnenstad past bij 

identiteit door 'hard werken', deskundig en dienstbaar 
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Straatbeeld huisvesting Spring Architecten in Rotterdam, nabij centraal slation J 

Makelaarskantoren 

ERA de Koning Makelaardij 

Respondent: Directeur/ Make/aar dhr. A. de Koning, geïnterviewd op 14 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met 

voornamelijk woningmakelaardij 

- Aantal vestigingen: 6 vestigingen; in Woerden, Alphen 

aan den Rijn, Gouda, Houten, De Meern en Nieuwkoop 

( dhr De Koning is werkzaam in Woerden) 

- Aantal medewerkers: 13 medewerkers in front office in 

Woerden 

- Opmerkingen: ERA de Koning Makelaardij opereert 

zelfstandig, maar is aangesloten bij de ERA

makelaarsgroep, actief in 28 landen met 3.500 kantoren 

Ma/Com Stad- en regiomakelaars 

t Huisvesting ERA de 

Koning Makelaardij In 
Woerden (Haven; centurn) 

Respondent: Directeur/ Makelaar dhr. H. Goosen, geïnterviewd op 15 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met 

voornamelijk woningmakelaardij 

- Aantal vestigingen: 2 vestigingen; één in Eindhoven, 

één in Roosendaal 

- Aantal medewerkers: 2 medewerkers in front office van 

de vestiging in Eindhoven 

- Opmerkingen: Ma/Com makelaars opereert met 

zelfstandige makelaars binnen de groep. 

t Huisvesting Ma/ Gom stad

en rag/omakelaars in Eindhoven 

( Aalsterweg) (was Remax 

makelaars) 
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Makelaars- en Assurantiekantoor Broekx 
Respondent: Directeur/Makelaar dhr. J. Broekx, geïnterviewd op 13 oktober 2008 

-, 
- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met I 
woningmakelaardij, hypotheken en verzekeringen 

Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 3 medewerkers in front office 

- Opmerkingen: Het betreft een familiebedrijf, waar naast 

i makelaarswerkzaamheden ook hypotheken en 

verzekeringen worden geregeld 

Huisvesting Makelaars- en Assurantiekantoor Broekx ~ 

in Eindhoven ( Geldroosewea) 

Clercx Liebau Bedrijfshuisvesting 
Respondent: Makelaar/Taxateur dhr. J. Verschuren, geïnterviewd op 10 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met 

bedrijfsmakelaardij en daarbij assurantiën en beheer 

aanbiedt 

Aantal vestigingen: 2 vestigingen; één in Helmond, één 

in Eindhoven 

- Aantal medewerkers: 28 medewerkers in front office in 

Helmond 

- Opmerkingen: Het kantoor is deelnemer in het 'living 

centre' die is gevestigd in het kantoor van Clercx 

t Huisvesting Clercx 

Liebau Bedrijfshuisvesting 

in Helmond ( Europaweg) 

Liebau. Hier kunnen klanten alles m.b.t. het organiseren van wonen (hier kunnen zij 

in contact komen met notarissen, advocaten, bouwbedrijven enz.) 

Meeûs Bedrijfsmakelaardij 
Respondent: Alg. directeur MeeiJs bedrijfsmakelaardij dhr. J. van den Bos, geïnterviewd op 7 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met bedrijfsmakelaardij 

- Aantal vestigingen: 15 vestigingen in Nederland, geen in het buitenland 

- Aantal medewerkers: 30 tot 40 medewerkers in front office per vestiging 

- Opmerkingen: Meeus is een van de grootste bedrijfsmakelaars in Nederland 

AB Van den Berg Van Aken Makelaardij 
Respondent: Directeur/Makelaar dhr. N. van Aken, geïnterviewd op 29 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat zich bezighoudt met 

woningmakelaardij 

- Aantal vestigingen: 4 vestigingen; in Eindhoven, 

Veldhoven, Geldrop en Nuenen 

- Aantal medewerkers: 3 medewerkers in front office in 

Eindhoven (waar dhr Van Aken werkzaam is) 

- Opmerkingen: AB makelaars is, naast bestaande bouw, 

actief in verkoop van nieuwbouwprojecten, waardoor ze 

veel presentaties en voorlichting moeten geven 

t Huisvesting AB Makelaardij 

in Eindhoven ( Stationswea ) 
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Advocatenkantoren 

Banning Advocaten 
Respondent: Voorzitter bestuur/ Advocaat dhr. M. Bannenberg, geïnterviewd op 24 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat werkzaam is in zeven 

praktijkgebieden van de rechtsgang met veelal 'grote' 

klanten uit het bedrijfsleven 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 130 medewerkers in front office, 

waarvan circa 70 advocaten 

- Opmerkingen: Banning Advocaten karakteriseert zich als 

onconventioneel en 'cowboyachtig'; extravert, durven en 

doen 

Boekel de Nerée 

i. Huisvesting Banning Advocaten in 

's-Hertogenbosch ( Peleiskwartier) 

Respondent: Facilitair Manager mevr. M. van Beurden, geïnterviewd op 27 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor behartigt de zaken en belangen van cliënten uit het 

bedrijfsleven, de overheid en semi-overheid 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 370 medewerkers in front office, waarvan circa 175 juristen 

- Opmerkingen: Boekel de Nerée profileert zich met name als de gedegen, 

belangrijke speler in een nationale markt, maar in de toekomst wil zij zich meer 

internationaal oriënteren 

i. Huisvestinq Boekel de Nerée in Amsterdam Zuid 

Muurmans & Heezemans Advocaten 
Respondent: Directeur/Advocaat dhr. M. Muurmans, geïnterviewd op 29 oktober 2008 

- Gore business: Kantoor dat voornamelijk werkzaam is 

in de gesubsidieerde tak van het werkveld 

- Aantal vestigingen: 1 vestiging 

- Aantal medewerkers: 6 medewerkers in front office, 

waarvan 3 advocaten 

- Opmerkingen: Muurmans & Heezemans Advocaten 

karakteriseert zich als 'het kantoor op de hoek' met 

inkomensgroepen en sociaal zwakkeren als voornaamste 

doelgroepen 

Huisvesting Muurmens & Heezemans Advocaten in Eindhoven ( Woensel) 
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Bijlage 4; Scores vastgoedaspecten van de bedrijven 

In deze bijlage zijn de scores die de bedrijven aan de vastgoedaspecten hebben 

toegekend weergegeven. De scores zijn per type bedrijf gecategoriseerd en per type 

bedrijf is een totaalscore uitgerekend. Hoge totaalscores zijn met grijstinten gearceerd. 

Voor de multinationale bedrijven zijn geen totaalscores berekend, aangezien de bedrijven 

zo verschillend van aard zijn; de individuele scores kunnen niet zomaar opgeteld worden. 
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Scores vastgoedaspecten Multinationale bedrijven 
Welke waarde hecht u aan de aspecten? ( 1-5) 

1n "" 0 c: 
0.. "' Vl 

.0 '5 0 
~ .0 rl <!) z "' ~ ~ ~ a: 

Locatie typering 
3 4 5 5 

bv. Industrieterrein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving 
4 4 4 4 

van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 
2 2 3 3 

Inrichting privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) 

Voorzieningen 
2 4 4 5 

Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 
1 4 4 3 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of ov 
5 4 5 4 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 
2 5 4 5 

Verschijningsvorm (historisch, organisch, modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 
2 4 4 5 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 2 4 4 5 

Hoofdentree gebouw 
3 3 4 5 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen ( zitruim te, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 
2 3 4 2 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 
4 2 2 5 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone-indeling 
4 2 2 4 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 
5 4 4 4 

Ontsluiting en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 
3 3 4 3 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoepassingen 
4 4 4 4 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 
4 4 4 3 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 
3 2 2 3 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid I bekendheid energie ( besparings ) toepassingen 5 4 4 3 

• • meer dan 1 punt verschil in score in de individuele waarderingen 
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Scores vastgoedaspecten Architectenbureaus Welke waarde hecht u aan de aspecten? (1-5) 

t: 

Q) 
Q) 
-" "0 t: <( t: 

t: t: ~ t: ~ 
"' "' Q) "' ~ "' > ·"' > E en .<=. ~ 

t: t: ::J t: t: o1) 

~ 
t: ::J ~ 

Q) ~ 'ä. ~ ~ Q) .a <( 
-" u z u t: '5 u 
<( ~ --, ~ ~ en 

Q) 0 Q) ~ CJ) iii E ~ E E .0 
~ E E .s 1ll t: 

~ u ~ "' ::J 

~ ~ a. ~ ~ "' 0 
::iE ~ <( (/) <( ::; I <( (/) 

Locatie typering 
4 4 5 4 5 4 26 

bv. Industrieterrein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving 
4 3 4 3 3 4 21 

van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 
4 4 4 4 5 3 24* 

lnrich6ng privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) I 

Voorzieningen 
1 2 3 3 1 2 12* 

Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 
14* 2 4 1 3 2 2 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of ov 
5 4 4 4 4 4 25 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 
5 5 3 3 5 4 25* 

Verschijningsvorm ( historisch, organisch, modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 
4 5 3 3 5 5 25* 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 4 5 4 4 5 5 27 

Hoofdentree gebouw 
4 5 4 4 5 4 26 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen ( zitruim te, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 
5 5 5 4 5 4 28 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 
4 2 4 3 4 5 22* 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone-indeling 
4 2 4 3 4 3 20* 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 
3 3 4 4 2 3 19* 

OntsluWng en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 
2 2 4 4 2 4 18* 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoe passingen 
2 2 4 5 2 4 19* 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 
4 1 4 2 1 4 16* 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 
0 4 4 3 4 2 17* 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings ) toepassingen 1 4 4 2 3 1 15* 

• meer dan 1 punt verschil in score in de individuele waarderingen 
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Scores vastgoedaspecten Makelaarskantoren Welke waarde hecht u aan de aspecten? ( 1-5) 

c c c 
I Cl> 

Cl> "' -" !!? Cl :e > <( 
Cl I I!! ::! c 
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Locatie typering 
2 5 5 4 5 4 25* 

bv. Industrieterrein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving 
3 4 3 5 5 4 24* 

van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 
3 3 1 4 3 2 16* 

Inrichting privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) 

Voorzieningen 
2 4 4 4 2 2 18* 

Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 
4 4 5 5 5 5 28 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of ov 
4 5 5 5 5 4 28 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 
2 2 4 5 4 3 20* 

Verschijningsvonn (historisch, organisch, modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 
1 4 5 5 4 4 23* 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 3 3 4 4 4 4 22 

Hoofdentree gebouw 
4 5 4 5 4 3 24* 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen ( zitruimte, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 
2 4 4 2 3 3 18* 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 
3 3 3 5 3 2 19* 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone- indeling 
3 2 1 4 4 2 16* 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 
4 5 4 2 3 4 22* 

Ontsluiting en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 
4 4 4 5 3 2 22* 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoepassingen 
4 4 4 5 3 3 23* 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 
2 2 1 2 3 2 12* 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 
4 1 3 1 1 1 11* 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings ) toepassingen 2 1 1 4 3 2 13* 

• meer dan 1 punt verschil in score in de individuele waarderingen 
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Scores vastgoedaspecten Advocatenkantoren Welke waarde hecht u aan de aspecte n? (1-5) 

o15 

"' Q) <:: "' <:: <:: 
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Locatie typering 
5 4 5 14 

bv. lndustriete"ein, woonwijk, kantorenwijk, centrum 

Reputatie omgeving 
5 4 4 13 

van bedrijven in nabijheid, sociale veiligheid en niveau stedelijke invulling 

Landschapsarchitectuur 
1 3 1 5* 

Inrichting privé terrein buiten (groen, plavuizen, parkeren, meubels) I 
Voorzieningen 

1 I 3 1 5* 
Aanwezigheid voorzieningen in omgeving 

Zichtbaarheid vanaf hoofdverkeersroute 
5 4 3 12* 

Vanaf auto-, water- en spoorwegen 

Bereikbaarheid per auto, fiets of ov 
5 4 4 13 

Nabijheid verkeersroutes, ontsluiting, routing en parkeervoorzieningen 

Façade 
5 3 3 11* 

Verschijningsvorm (historisch, organisch , modernistisch, hightech) 

Mate van herkenbaarheid 
5 4 4 13 

Onderscheid en herkenbaarheid t.o.v. andere gebouwen 

Kwaliteitsniveau afwerking 5 5 3 13* 

Hoofdentree gebouw 
5 4 3 12* 

Zichtbaarheid en hoeveelheid voorzieningen ( zitruimte, balie e.d.) 

Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 
5 3 3 11* 

Constant systeem van vorm, kleur, en materiaal 

Horizontale zone-indeling 
1 3 3 7* 

Grootte verdiepingsvloer en indeling in units 

Verticale zone-indeling 
1 3 1 5* 

Hoogte verdiepingsvloeren en hoogte gebouw (ook t.o.v. opp) I 

Toegankelijkheid/Geschiktheid 
5 I 3 4 12* 

Ontsluiting en gebruiksgemak voor klanten en werknemers 

Thermisch comfort 

I 
4 3 4 11 

Behaaglijkheid temperatuur door natuurlijke en kunstmatige warmtebronnen 

Lichttoepassingen 
5 3 4 12* 

Zoals licht ervaren wordt door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen 

Beveiliging toegang gebouw 
4 3 5 12* 

Mate en wijze van toegankelijkheid klanten (en werknemers) 

Restauratieve voorzieningen 
1 3 4 8* 

Aanwezigheid restauratieve voorzieningen in gebouw 

Zichtbaarheid/bekendheid energie ( besparings) toepassingen 2 3 1 6* 

• • meer dan 1 punt verschil in score In de individuele waarderingen 
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