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VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de master Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit onderzoek heb ik geprobeerd de toegevoegde 
waarde van flexibele kantoorhuisvesting aan te tonen door middel van een evaluatieinstrument. Tijdens 
mijn literatuurstudie ben ik erachter gekomen dat flexibiliteit al decennia lang onderwerp van discussie 
is, maar dat er verschillende kwesties binnen het thema spelen. Flexibiliteit hangt niet alleen af van het 
vastgoed van een organisatie, maar de organisatie zelf en de personen werkzaam bij de organisatie spelen 
tevens een grote rol binnen dit onderwerp. Deze ontdekkingen hebben het onderzoek tot de laatste 
dag interessant gemaakt en het voor mij persoonlijk boeiend gehouden gedurende de laatste negen 
maanden. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen met de hulp van een aantal mensen die ik hiervoor wil bedanken. 
Allereerst wil ik Jos Smeets en Jos Lichtenberg bedanken voor hun begeleiding vanuit de TU/e. De 
begeleidingen gaven mij steeds nieuwe inzichten en leverden goede discussies op met betrekking tot het 
onderwerp. Af en toe had ik een duwtje in de goede richting nodig om weer verder te kunnen met het 
onderzoek en die is mij dan ook meerdere malen gegeven door beide heren. De eerste paar maanden 
van dit onderzoek heeft Rianne Appel-Meuienbroek de begeleiding vanuit de TU/e voor haar rekening 
genomen en bij deze wil ik haar dan ook hiervoor bedanken. Vervolgens wil ik mijn externe begeleider 
Berend van Egmond van VEG lnterior Building Systems B.V. bedanken voor zijn inzet met betrekking tot 
het vinden van de juiste case study en het kritisch doornemen van mijn instrument. De gesprekken op 
kantoor en in de auto op weg naar Nijmegen hebben een grote bijdrage geleverd aan dit onderzoek en 
aan mijn persoonlijke gedachtegang wat betreft de toegevoegde waarde van flexibiliteit. Dit is ook de plek 
waar ik het ROC Nijmegen wil bedanken voor haar medewerking, met in het bijzonder Thom Verleg en 
Cindy Nijholt, die mij voorzien hebben van de juiste informatie en geholpen hebben met het afnemen van 
de enquêtes. 

Mijn familie wil ik bedanken voor het geduld en begrip dat zij hebben getoond, niet alleen in de laatste 
negen maanden, maar gedurende mijn gehele studie. In het bijzonder wil ik mijn vader Frans bedanken 
die met zijn specialisme mij heeft kunnen voorzien van nuttige praktische informatie betreffende vastgoed 
in het algemeen en het onderwerp. Mijn vriendin Nadja bedank ik voor de verbeteringen die zij heeft 
aangedragen voor dit onderzoek en de interesse die zij in mijn afstuderen getoond heeft. 

Dan rest mij alleen nog u veel plezier te wensen tijdens het lezen van dit onderzoek. 

Richard de Jong 
September 2011 
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SAMENVATTING 

Aanleiding 

CREM is het management dat zorg draagt voor het vastgoed van een onderneming, waarbij het probeert 

de belangen van de onderneming en de behoeften van de gebruikers te behartigen met beperkte financiële 

middelen. Sinds de jaren '80 is de bestuurlijke aandacht voor het vastgoed van een onderneming enorm 

gestegen. Dit is veroorzaakt door de stijgende kosten van huisvesting en de opkomst van de ICT. ICT 

maakt het mogelijk voor ondernemingen om over de gehele wereld te opereren. Dit biedt niet alleen 

mogelijkheden, maar heeft ondernemingen ook geconfronteerd met de moeilijkheden bij het beheren 

van een wereldwijde vastgoedportefeuille . Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bedrijsvoering moet 

worden bijgesteld. Om het vastgoed efficiënter te benutten en beter aan te laten sluiten op de strategieën 

van de onderneming zijn erverschillendevastgoedstrategieën opgesteld. Dezevastgoedstrategieën variëren 

van kostenreductie, het vergroten van de productiviteit tot het promoten van de marketing & verkoop. 

Één van de vastgoedstrategieën die is opgesteld is het vergroten van de flexibiliteit, waarbij flexibiliteit 

betrekking kan hebben op de fysieke werkruimte, de mate van aanpasbaarheid van een gebouw of de 

eigendomsvorm van een kantoorgebouw. 

Het realiseren van een flexibel kantoorgebouw vereist een grotere investering dan het realiseren van een 

traditioneel kantoorgebouw. De verwachting bij een flexibel kantoorgebouw is dat de operationele kosten 

en de onderhoudskosten per vierkante meter zullen stijgen, daartegenover zal het totale aantal vierkante 

meters dat de onderneming gebruikt dalen. Om de investering in een flexibel kantoorgebouw te kunnen 

onderbouwen is het belangrijk dat er een instrument wordt ontwikkeld waarmee de toegevoegde waarde 

van flexibiliteit kan worden aangetoond. De probleem- en doelstelling van dit onderzoek zijn als volgt 

geformuleerd : 

Op welke manier kan de toegevoegde waarde van flexibele kantoorhuisvesting worden aangetoond? 

DOELSTELLING 

Het aantonen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit, teneinde de kosten en opbrengsten van 

flexibele kantoorgebouwen voor organisaties inzichtelijk te maken. 

Flexibiliteit 
Ondernemingen hebben diverse redenen om flexibiliteit als vastgoedstrategie te adopteren. Kortere 
planningen binnen de onderneming, onzekerheid door het gebruik van proefprojecten, herstructurering 
van de organisatie, onverwachte groei door fusie en overname en verhuizingen binnen de organisatie zijn 
de vijf hoofdredenen. Corporate real estate managers hebben verschillende vormen van flexibiliteit om 
met deze kwesties om te kunnen gaan. Zo zijn er de fysieke, functionele en financiële flexibiliteit. De fysieke 
flexibiliteit van een kantoorgebouw hangt samen met het ontwerp van een gebouw. De constructie, schil 
en Building Services bepalen de mate van fysieke flexibiliteit. Bij het evalueren van de fysieke flexibiliteit 
zal er onder andere gekeken worden naar de positionering van de kolommen en de vorm en afmetingen 
van een gebouw. De REN (Real Estate Norm) is een meetmethode die speciaal ontwikkeld is om een 

7 



objectieve discussie over vastgoed mogelijk te maken. Met de REN kunnen de aspecten die de fysieke 
flexibiliteit van een gebouw bepalen worden geëvalueerd. 
De functionele flexibiliteit wordt bepaald door de vaste inrichting, systemen en losse inrichting van een 
kantoorgebouw. De vraag die centraal staat is welke functies of activiteiten een gebouw kan huisvesten 
en welke aanpassingen vereist zijn om deze functies te veranderen. Termen als aanpasbaar, demontabel, 
verdeel baar, multifunctioneel en universeel beschrijven de functionele flexibiliteit van een kantoorgebouw. 
Een onderdeel hiervan is de manier waarop een organisatie flexibel kan werken. Potentiële kosten van een 
flexibele werkomgeving zijn de investering in renovatie en afwerkingsniveau, de aanleg van geavanceerde 
ICT en verminderde productiviteit door bijvoorbeeld meer afleiding. Om de vergelijking te kunnen 
maken tussen een traditioneel kantoorconcept en een flexibel kantoorconcept is het noodzakelijk dat 
de kosten van beide concepten vergelijkbaar zijn. Een LCC analyse maakt dit mogelijk door niet alleen de 
initiële investering weer te geven, maar ook de operationele kosten en de onderhoudskosten. Potentiële 
opbrengsten kunnen daarentegen een afname van vierkante meters en een hogere productiviteit door 
verbeterde communicatie tussen werknemers onderling zijn. Het meten van de arbeidsproductiviteit van 
kantoorgebruikers is niet eenvoudig. De enige manier die op dit moment geaccepteerd lijkt, is het meten 
van de gepercipieerde productiviteit, waarbij aan werknemers wordt gevraagd of zij productiever zijn gaan 
werken. 
De financiële flexibiliteit van een kantoorgebouw wordt bepaald door het huurcontract dat is afgesloten of 
de optie om het gebouw in eigendom te hebben. Om te kunnen reageren op de veranderingen in de markt 
is het wenselijk dat organisaties flexibele contracten kunnen afsluiten. Een voorbeeld in de praktijk is het 
service kantoor, waarbij korte huurcontracten kunnen worden afgesloten. De prijs voor deze contracten 
ligt doorgaans hoger dan bij een standaard huurcontract. De financiële flexibiliteit is niet meegenomen 
in de ontwikkeling van het instrument, omdat deze geen raakvlakken heeft met de fysieke en functionele 
flexibiliteit. 

Evaluatieinstrument 
Het doel van het evaluatieinstrument is het voor corporate real estate managers inzichtelijk te maken 
wat de totale kosten en opbrengsten van flexibele kantoorhuisvesting zijn . Instrumenten en modellen uit 
het de literatuur werden ontwikkeld om telkens een deelaspect van flexibiliteit te evalueren, maar een 
integraal instrument is tot op heden niet gemaakt. De opbouw van het instrument is stapsgewijs en telt 
in totaal vijf stappen. Om een compleet beeld van een kantoorgebouw te schetsen is het essentieel dat 
er geen stappen worden overgeslagen en dat elke stap wordt toegespast op de situatie zowel voor als na 
de verhuizing/renovatie naar een flexibel kantoorconcept De eerste stap van het instrument bestaat uit 
het verzamelen van allerlei basisgegevens. Deze gegevens moeten onder andere het bouwjaar, het aantal 
vierkante meters, het aantal verdiepingen en de gebruikte materialen beschrijven. Functionele gegevens 
over de organisatie en haar werkprocessen worden ook in de eerste stap beschreven. De tweede stap 
is het evalueren van de fysieke flexibiliteit door middel van de REN. De derde stap is het evalueren van 
de functionele flexibiliteit, waarbij met een LCC analyse wordt bekeken of de overgang naar een flexibel 
kantoorconcept de gewenste besparing oplevert. De vierde stap is het meten van de arbeidsproductiviteit 
van de werknemers met behulp van een enquête. Een onderdeel van de vierde stap is het berekenen 
wat een toename/afname van de arbeidsproductiviteit de organisatie kost in de jaren dat lhet flexibele 
kantoorconcept wordt toegepast. De vijfde en laatste stap is de conclusie. 

Om de werking van het instrument te toetsen is er een casestudy uitgevoerd. De casestudy is uitgevoerd met 
de medewerking van het ROC Nijmegen. Het ROC Nijmegen heeft haar ondersteunende diensten verhuist 
van de Wolfskuilseweg 279 in Nijmegen (traditioneel kantoorconcept} naar een nieuw onderwijsgebouw 
aan de Campusbaan 6 in Nijmegen (flexibel kantoorconcept}. De casestudy heeft alleen betrekking gehad 
op unit B2 van de Campusbaan, hier zijn 75 medewerkers (64,55 fte} geplaatst die afkomstig zijn van zowel 
de Wolfskuilseweg als unit A4 van de Campusbaan. In totaal heeft dit een besparing van183m 2 opgeleverd. 
De evaluatie van de fysieke flexibiliteit heeft aangetoond dat het gebouw aan de Wolfskuilseweg beter 
scoort dan het gebouw aan de Campusbaan . Beide gebouwen scoren overigens niet hoog, dit wordt onder 
andere veroorzaakt door de grote stramienmaat en de belemmering van de vrije indeelbaarheid. De 
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evaluatie van de functionele flexibiliteit levert een aantal interessante conclusies op. Het gebouw aan de 
Wolfskuilseweg bestond uit een aantal kantoorruimtes per verdieping waar één, twee of drie werknemers 
gehuisvest waren, de werknemers hadden allen een vaste werkplek. Daartegenover is de kantoorunit B2 
aan de Campusbaan een open ruimte met flexibele werkplekken. Deindeelbaarheid van de Campusbaan is 
hierdoor gemakkelijk aan te passen aan de wensen van de organisatie, dit maakt de functionele flexibiliteit 
van de Campusbaan groter dan die van het kantoor aan de Wolfskuilseweg. Hierbij komt dat het ROC 

Nijmegen de komende tien jaar meer dan €510.000,- bespaart door de verhuizing van de ondersteunende 

diensten naar de Campusbaan. Om de invloed van dit nieuwe kantoorconcept op de werknemers van het 

ROC Nijmegen te meten zijn er 15 enquêtes gehouden (31% van de populatie). De werknemers hebben in 

de enquête moeten aangeven wat de waardering is voor de faciliteiten van zowel de Wolfskuilseweg als de 

Campusbaan en in hoeverre de productiviteit en afleiding zijn afgenomen of toegenomen. De waardering 

voor de algemene indruk, de concentratiewerkzaamheden en het informeel overleg zijn significant lager bij 

het nieuwe kantoorconcept. De waardering voor de communicatie met het management, communicatie 

met medewerkers en het formeel overleg zijn gelijk gebleven. De gemiddelde productiviteit van de 
werknemers is afgenomen van 87% naar 71% en de gemiddelde afleiding is toegenomen van 12% naar 
35%. Ervan uitgaande dat het percentage van de afname van de productiviteit in de komende tien jaar 

gelijk blijft komt dit neer op verlies van €6.260.501,-. Hierbij moet worden aangetekend dat het verlies aan 

arbeidsproductiviteit niet direct is terug te zien op de begroting van het ROC Nijmegen, dit in tegenstelling 

tot de besparing van het aantal vierkante meters. 

Conclusies en aanbevelingen 
De doelstelling van dit onderzoek is het aantonen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit met 
betrekking tot de huisvesting van een organisatie. Flexibiliteit word gezien als een strategische beslissing 
en kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. In dit onderzoek is getracht een instrument te 
ontwikkelen waarmee een corporate real estate manager een kantoorgebouw kan evalueren en daarmee 
de toegevoegde waarde van flexibele huisvesting aan kan tonen. Er is gebleken bij de toetsing van het 
instrument dat de arbeidsproductiviteit een grote rol speelt bij de beoordeling van het implementeren van 
een flexibel kantoorconcept. Één van de aanbevelingen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is 
daarom een accuratere meting van de arbeidsproductiviteit van kantoorgebruikers te ontwikkelen. Tevens 
is aangetoond door middel van een LCC dat door de invoering van een flexibel kantoorconcept de kosten 
van huisvesting gedrukt kunnen worden. Wanneer er meer kantoorgebouwen geëvalueerd gaan worden 
met het ontwikkelde instrument kan er wellicht een relatie worden ontdekt tussen de fysieke flexibiliteit 
van een gebouw en de kosten voor de functionele flexibiliteit, daarnaast kan er meer worden gezegd over 
de toegevoegde waarde van flexibiliteit als er meer data beschikbaar is. Dit verreist een uniforme manier 
van onderzoeken en dit onderzoek biedt hiervoor een geschikt instrument. 
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1 PROBLEEMBESCHRIJVING 

Om het onderwerp van dit onderzoek duidelijk en inzichtelijk te maken worden in de eerste twee 

paragrafen van dit hoofdstuk de aanleiding, probleemstelling en doelstelling beschreven . In de 

twee laatste paragrafen van dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet weergegeven met daarbij 

een leeswijzer ter verduidelijking van het onderzoek. 

1.1 AANLEIDING 

Er is in de afgelopen decennia een grote verandering geweest in het managen van een corporate 

real estate portfolio . Van bijzaak is corporate real estate management (CREM) gegroeid naar een 

professionele discipline (Dewulf et al. 2000). De oorzaak hiervan ligt in het feit dat organisaties 

in de laatste eeuw gegroeid zijn van eenmanszaken tot multinationals. Hiermee is ook de 

vastgoedportefeu ille van een organisatie gegroeid. Om deze groei van de vastgoedportefeuille aan 

te kunnen is een gespecialiseerde afdeling in het leven geroepen (Krumm et al. 1998). Zowel het 

kader waarin een organisatie zich begeeft als de positie van de vastgoedafdeling zijn in de laatste 

decennia geëvolueerd . Als deel van deze evolutie zijn de wensen van een organisatie ten opzichte 

van vastgoed ook veranderd . Traditionele producten en diensten gebaseerd op de aanwezigheid van 

gekwalificeerd personeel zijn niet langer een concurrentievoordeel. Gestandaardiseerde producten 

en diensten, ooit een concurrentievoordeel, zijn nu verkrijgbaar tegen een concurrerende prijs. 

Operationele effectiviteit is gedegradeerd tot een noodzaak. De toenemende eisen die aan de 

corporate real estate afdeling worden gesteld vereisen een andere soort toegevoegde waarde . 

Corporate real estate afdelingen moeten evolueren om met deze toenemende eisen om te gaan 

(Dewulf et al. 2000) . Joroff et al. (1993) heeft een model ontwikkeld waarin de evolutie van de 

corporate real estate afdeling weergegeven wordt. De vijf stappen in dit model zijn taskmaster, 

controller, dealmaker, entrepreneur en business strategist, waarbij een taskmaster voorziet in 

fysieke ruimte en de business strategist de bedrijfsstrategie probeert te koppelen aan het vastgoed 

van een organisatie door middel van vastgoedstrategieën. Het is wenselijk dat een CREM afdeling 

in de categorie business strategist valt en hiermee een vijfde bedrijfsmiddel wordt (naast kapitaal, 

human resources, technologie en informatie). 

Een geïntegreerde bedrijfsstrategie zou moeten leiden tot een vastgoed strategie die verzekert dat 

vastgoed gerelateerde acties direct te linken zijn aan de strategische doelen van een organisatie. 

De rol van het vastgoed binnen de bedrijfsstrategie moet meer zijn dan alleen kostenreductie van 

de fysieke structuur of het uitbesteden van activiteiten om operationele effectiviteit te bereiken 
(Krumm, 2001). Er zijn door Nourse en Roulac (1993) en de Jonge (1996) verschillende soorten 

vastgoedstrategieën beschreven die omvatten hoe een bedrijf besluiten met betrekking tot het 

vastgoed kan nemen. Naast de strategieën zoals het verhogen van de productiviteit, kostenreductie 

en marketing is het verhogen van de flexibiliteit een vastgoedstrategie die beschreven wordt. 

Elk strategisch vastgoed model moet erkennen dat CREM van oudsher gericht is op het voldoen 

aan de continue behoefte aan accommodatie, het verstrekken van de faciliteiten voor de 
productie en levering van goederen en diensten van een organisatie. Om hun grootste uitdaging 

in de hedendaagse concurrentiestrijd aan te gaan hebben bedrijven een flexibele, efficiënte, 

innovatieve en productieve werkomgeving nodig (Lindholm et al. 2006). Tegenwoordig bestaat 
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de werkomgeving van vele organisaties, door de opkomst van de service- en kennisindustrie, voor 

een relatief groot deel uit kantoren. De term flexibiliteit wordt daarom in de literatuur veelal 

gekoppeld aan kantoorgebouwen (Worthington, 2001). 

Volgens Gibson (2001) zijn er verschillende redenen waarom flexibiliteit zo belangrijk is geworden. 

Organisaties hebben te maken met een omgeving die snel verandert en steeds moeilijker te 

voorspellen is. Dit heeft geleid tot een kortere planningshorizon binnen bedrijven, waardoor 

corporate real estate managers zich onder druk gezet voelen om het aantrekken van nieuwe 

ruimte of de dispositie van overtollige ruimte te realiseren binnen onrealistische termijnen. 

Een andere oorzaak is de manier waarop senior managers steeds vaker te maken hebben met 

onzekerheid en hierop inspelen door te experimenteren en het opzetten van proefprojecten. Elk 

van deze initiatieven moet worden ondergebracht in een ruimte, die bij succes drastisch moet 
uitbreiden en bij mislukking zal worden afgestoten. Als laatste reden zijn organisaties zichzelf 

voortdurend opnieuw aan het uitvinden. Er zijn talloze interne initiatieven die de manier waarop 

een onderneming opereert en haar kernactiviteiten veranderen. Dit heeft geleid tot veranderingen 

in de processen en activiteiten die een gebouw moet ondersteunen. De mogelijke vermindering 

van het ondersteunend personeel en de toename in de kenniswerkers is een manifestatie van deze 

trend. Corporate real estate managers worden geconfronteerd met het beheren van een asset, die 

inherent inflexibel is in een wereld die steeds meer waarde aan flexibiliteit hecht. Daarom is dit 

één van de belangrijkste uitdagingen voor corporate real estate managers, toch is het nog steeds 

onduidelijk hoe een flexibele vastgoedportefeuille bereikt kan worden. De vraag is of corporate 

real estate managers bereid zijn om extra te betalen voor flexibiliteit, waarbij voorop staat dat 

de leidinggevende van de corporate real estate manager de toegevoegde waarde van flexibiliteit 
erkent en hier budget voor vrijmaakt. 

Het is bevorderlijk om de investering die moet worden gedaan voor het realiseren van flexibiliteit 

in een life cycle casts (LCC) analyse te verwerken. In dit kader 'kan bepaald worden wat de totale 

verwachte netto contante waarde van de kosten zullen zijn, deze kosten bestaan uit de initiële 

investering in flexibiliteit, plus de toekomstige uitgaven aan onderhoud en huur (Greden et 

al. 2005). Met deze manier van berekenen wordt er meer dan alleen gekeken naar kosten, er 
wordt gekeken naar het gehele proces. Met een LCC kunnen de opbrengsten en kosten van een 

investering in flexibiliteit tegen over elkaar worden gezet over de gehele levensduur van een 

kantoorconcept. 

14 



1.2 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING 

Om een flexibel kantoorgebouw te realiseren zal er een investering moeten worden gedaan door 

de onderneming (in het geval van eigendom) die groter za l zijn dan bij een traditioneel kantoor. 

Tevens wordt beschreven in de literatuur (Steiner, 2005; van der Voordt, 2004) dat de operationele 

kosten en de onderhoudskosten per vierkante meter per jaar groter zullen zijn bij een flexibel 

kantoorgebouw. Daar staat tegenover dat de organisatie minder vierkante meters gebruikt en dat 

de kosten om een flexibel kantoorgebouw of een gedeelte ervan te herinrichten (bijvoorbeeld bij 

een mutatie in de organisatie) minder zullen zijn dan bij een traditioneel kantoor. Om deze initiële 

investering en toekomstige kosten in een flexibel kantoorgebouw te kunnen verantwoorden bij de 

directie van de onderneming moet een corporate real estate manager de toegevoegde waarde van 

een flexibel kantoorgebouw kunnen aantonen. In de literatuur wordt aan de ene kant geschreven 

over flexibiliteit en welke elementen belangrijk .zijn om een kantoorgebouw als flexibel te typeren 

en aan de andere kant wordt er geschreven over de opbrengsten van een flexibel kantoorgebouw 
en dan voornamelijk over de toegevoegde waarde van de nieuwe werkmethoden. 

Het probleem dat hier tegen het licht wordt gehouden is dat de kosten en opbrengsten van een 

flexibel kantoorgebouw niet inzichtelijk genoeg zijn gemaakt om te kunnen constateren dat 

flexibiliteit een toegevoegde waarde heeft. Corporate real estate managers moeten nog steeds 
met argumenten gebaseerd op gevoel en intuïtie aantonen dat het zinvol is om te investeren in 

een flexibel kantoorgebouw. In dit onderzoek wordt getracht om een instrument te ontwikkelingen 

waarmee corporate real estate managers een flexibel kantoorgebouw kunnen evalueren. Met dit 

instrument kan worden aangetoond dat de flexibiliteit een toegevoegde waarde heeft voor zowel 

de organisatie als de onderneming. 

Om het probleem concreet te maken en om dit onderzoek sturing te geven zijn de volgende 

probleemstelling en doelstelling geformuleerd. Om tot een gegronde conclusie te komen van 

de probleemstelling is deze opgesplitst in verschillende onderzoeksvragen. De combinatie van 

antwoorden op deze onderzoeksvragen zullen een antwoord vormen op de probleemstelling. 

PROBLEEMSTELLING 

Op welke manier kan de toegevoegde waarde van flexibele kantoorhuisvesting worden 

aangetoond? 

ONDERZOEKSVRAGEN 

a. Wat is het theoretisch kader van corporate real estate management? 

b. Op welke manieren is flexibiliteit te bereiken met betrekking tot vastgoed? 

c. Wat is een LCC en welke toegevoegde waarde heeft het voor een berekening? 

d. Welke investeringen zijn nodig om een flexibel kantoorgebouw te realiseren? 

e. Hoe zijn de opbrengsten van flexibele kantoorruimte meetbaar te maken? 

f. Hoe kan de toegevoegde waarde van flexibiliteit berekend worden? 

DOELSTELLING 

Het aantonen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit, teneinde de kosten en opbrengsten 

van flexibele kantoorgebouwen voor organisaties inzichtelijk te maken. 
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1.3 ONDERZOEKSOPZET 

De onderzoeksopzet zorgt ervoor dat het onderzoek naar de flexibiliteit van kantoorgebouwen 

gestructureerd wordt uitgevoerd. Dit onderzoek is opgedeeld in drie fases: oriëntatie, 

literatuurstudie en praktijk. De oriëntatie fase gaat in op de probleembeschrijving van het 

onderzoek. De onderzoeksopzet maakt deel uit van de probleembeschrijv ing en is schematisch 

weergegeven in figuur 1.1. Het tweede deel van dit onderzoek zal bestaan uit een literatuurstudie 

waarin wetenschappelijke bronnen zu llen worden gebruikt om de achtergrond en inhoud van 

CREM, flexibiliteit en LCC te beschrijven. De bevindingen van deze literatuurstudie worden 

gebruikt om een theoretisch instrument te ontwikkelen waarmee de toegevoegde waarde van 

flexibiliteit kan worden aangetoond. Het laatste deel van dit onderzoek zal het instrument toetsen 

in de praktijk met behulp van een case study. Hierin wordt een voorbeeld uit de praktijk getoetst 

aan het instrument. 

(1) Probleembeschrijving ·.c:; 
m 
+J 
c Aanleiding : (1) 
·;:: 

Probleemstelling 0 
Doelstelling 
Onderzoeksopzet 

/ 
.!!! 

CREM Flexibiliteit LCC 'U 
:::l ....., 
V1 .... Achtergrond Object niveau Methodiek :::l 
:::l Definitie CREM Portfolio niveau Levenscyclus ....., 
m .... Strategisch niveau Invloed op organisatie Levensduur (1) 
+J 

:.:i 

Ontwikkelen instrument toegevoegde waarde flexibiliteit 

Doel en opbouw 

Toetsing instrument m.b.v. case study 

Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 1.1 Plan van Aanpak 
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1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 1 wordt de probleembeschrijving van dit onderzoek beschreven. Dit hoofdstuk bevat 

de aanleiding, probleemstelling, doelstelling, onderzoeksopzet en de leeswijzer van dit onderzoek. 

In de aanleiding worden de redenen gegeven waarom de focus van ondernemingen het laatste 

decennia zo gericht is op de flexibiliteit van kantoorgebouwen. De probleemstelling en doelstelling 

formuleren het probleem en doel in een compacte vorm. De onderzoeksopzet zorgt ervoor dat 

dit onderzoek methodisch en gestructureerd uitgevoerd wordt. Deze leeswijzer is bedoeld als 

handleiding voor het onderzoek. 

In hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader van CREM beschreven. De achtergrond van CREM 

geeft een beknopte geschiedenis met daarin belangrijke hoofdpunten in het managen van een 

corporate real estate portefeuille. De definitie en spanningsvelden maken duidelijk wat CREM 

inhoudt en met welke actoren van vastgoed CREM te maken heeft. De laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk heeft betrekking op het strategische niveau dat CREM kan bereiken, waardoor het een 

toegevoegde waarde is voor de onderneming. 

In de literatuur zijn veel verschillende invalshoeken gekozen voor flexibiliteit. Het kan gaan 

om gebouwen die makkelijk aanpasbaar zijn aan de gebruikers, gebouwen waarbij flexibele 

huurcontracten zijn afgesloten of vastgoedportefeuilles die flexibel opereren. Daarnaast zijn 
organisaties het laatste decennia flexibeler gaan werken met als grootste voorbeeld "Het 

Nieuwe Werken". In hoofdstuk 3 wordt een volledig en gestructureerd overzicht gegeven van de 

verschillende vormen van flexibiliteit en de gevolgen hiervan. 

Om de kosten van een flexibel kantoorgebouw inzichtelijk te maken is er voor gekozen om in 

dit onderzoek gebruik te maken van de methode Life Cycle Casts (LCC). Hierdoor worden niet 

alleen de kosten inzichtelijk gemaakt voor het realiseren van een flexibel kantoorgebouw, maar 

kunnen ook de toekomstige kosten worden vergeleken. De definitie van LCC wordt in hoofdstuk 4 

beschreven, evenals de methodiek en de levenscyclus en -duur van vastgoed. 

In hoofdstuk 5 wordt met behulp van de beschreven literatuur een instrument ontwikkeld waarmee 

een flexibel kantoorgebouw geëvalueerd kan worden. De kosten en opbrengsten van een flexibel 

kantoorgebouw worden inzichtelijk gemaakt en er kan met dit instrument in één overzicht bekeken 

worden of de investering een toegevoegde waarde voor de onderneming heeft opgeleverd. Het 

instrument wordt in dit hoofdstuk getoetst door middel van één case study. Het ROC Nijmegen 

heeft de ondersteunende diensten zoals de afdelingen ICT, Communicatie en Marketing en het 

Servicebedrijf ondergebracht in een nieuw gebouw met een flexibele werkomgeving. Met behulp 

van het evaluatieinstrument zal bekeken worden of deze investering in flexibiliteit zich op de lange 

termijn terugverdient. 

In hoofdstuk 6, tevens het laatste hoofdstuk, worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. 
Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de vooraf gedefinieerde probleemstelling en doelstelling door 

middel van een conclusie. Tevens zullen aanbevelingen worden gedaan voor zowel organisaties als 

voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 
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2 THEORETISCH KADER CREM 

In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst waarin CREM zich op dit moment bevindt. De 

achtergrond van CREM is in het kort beschreven om te verduidelijken waar CREM zijn oorsprong 

heeft gekregen. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt dieper op de spanningsvelden 

binnen CREM ingegaan en hoe CREM van toegevoegde waarde voor de onderneming kan zijn. De 

derde paragraaf zal CREM op een strategisch niveau beschrijven. De laatste paragraaf bevat de 

conclusie van dit hoofdstuk. 

2.1 ACHTERGROND 

Als er gekeken wordt naar de architectuurgeschiedenis valt op dat het grootste gedeelte van alle 

gebouwen tot aan de 19e eeuw waren ontworpen om de kerk, staat of het leger te voorzien van 

accommodatie. Industriële activiteiten waren meestal gekoppeld aan de woning van de eigenaar. 

Het management van het constructieproces en de activiteiten rondom vastgoed management 

waren in de handen van de eigenaar of directeur van het bedrijf (Dewulf et al. 2000). Tijdens 

de industriële revolutie en het begin van het massaproductie tijdperk (begin 1900), was de 

meerderheid van de bedrijven tevreden met hun eigen groeivooruitzichten, dit resulteerde in 

een actieve bestuurlijke focus op de efficiëntie van de productiemechanismen. De mechanisatie 

van productieprocessen creëerde mogelijkheden voor bedrijven om in een hoog tempo uit te 

breiden. De uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
en de daaruit voortvloeiende vraag naar huisvesting resulteerde in de oprichting van afdelingen 

die verantwoordelijk werden voor het vastgoed en het facilitair management van een organisatie 

(Krumm, 2001). 

Tot aan de jaren '60 waren activiteiten gerelateerd aan vastgoed gelimiteerd tot het thuisland 

van de organisatie. De groei van bedrijven en de steeds groter wordende geografische spreiding 

van bedrijfsvoering zorgde ervoor dat tussen 1960 en 1970 de afstand tussen de gecentraliseerde 

vastgoedafdelingen en de operationele bedrijfseenheden groter werd . Een antwoord hierop was 

dat vastgoedafdelingen werden gedecentraliseerd . De scheiding tussen de lokale en centrale 

afdelingen resulteerde in een scheiding tussen operationele (lokaal) en strategische (centraal) 

afdelingen. (Dewulf et al. 2000). Waar de gecentraliseerde afdelingen in het hoofdkantoor nog 

steeds betrokken waren bij investeringsbeslissingen, in sommige gevallen zelfs bij het ontwerp en 

de realisatie van gebouwen, werden operationele activiteiten steeds meer overgelaten aan lokale 

afdelingen (Krumm, 2001). 

De stijgende kosten van huisvesting, voornamelijk gecreëerd door de oliecrisis van 1973, in 

combinatie met de introductie van ICT en globalisatie van de markten zorgden voor bestuurlijke 

aandacht voor vastgoed en onroerend goed. De opkomst van de computer, waarmee sneller 

informatie kan worden uitgewisseld, zorgde ervoor dat organisaties over de gehele wereld konden 

opereren. Dit heeft het bedrijfsproces versneld, waardoor (in combinatie met de recessie van 

eind jaren '80) ondernemingen bedrijfsprocessen moesten herontwerpen en de kosten van de 

bedrijfsvoering naar beneden moesten bijstellen (Dewulf, 2000). Het begin van de jaren '80 was 

een keerpunt in het perspectief van ondernemingen op het beheer van vastgoedportefeuilles. 
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Zowel de omslag in strategisch denken en de veranderende vraag naar accommodatie heeft de 

discipline van CREM sterk beïnvloed . Sinds de jaren '80 is het beroep van een corporate rea l estate 

manager sterk beïnvloed door de overgangen binnen de zakelijke omgeving. Internationalisering 

bood niet alleen nieuwe mogelijkheden maar heeft ondernemingen ook geconfronteerd met de 

moeilijkheden bij het beheren van een wereldwijde vastgoedportefeuil le. Fusies, crisissen en 
reorganisaties hebben bedrijven gedwongen om hun in-house activiteiten te herzien. 

In lijn met de herstructurering hebben bedrijven zich steeds meer gericht op hun kernactiviteiten. 

Activiteiten die, mits er geen concurrentievoordeel was, werden uitbesteed aan derden tegen 

concurrerende prijzen of van betere kwaliteit . Deze trend, die van invloed was op het personeel 

en de ondersteunende afdelingen, leidde tot een nieuwe houding ten opzichte van het beheer van 

de vastgoed portefeuille. Het outsoureen van activiteiten met betrekking tot vastgoed was echter 

alleen mogelijk als gevolg van de beschikbaarheid van professionele dienstverleners (Krumm, 

2001) . 

2.2 DEFINITIE EN SPANNINGSVELDEN CREM 

Corporate real estate is een term die gebruikt wordt om het onroerend goed in eigendom en/of 

gebruik door een zakelijke onderneming of organisatie voor haar eigen operationele doeleinden 

te beschrijven. Een corporate real estate portfol io omvat meestal een hoofdkantoor, een aant al 

kantoren en soms diverse productie-en retail sites. Corporate real estate is één van de grootste 

asset categorieën in de wereld. De waarde van de Europese corporate real estate wordt geschat op 

meer dan de totale Europese institutionele vastgoedbeleggingsportefeuille. Krumm en Linneman 

(2001) schatten de waarde van de totale Nederlandse corporate rea l estate op ongeveer 220 
miljard euro. De totale vastgoedportefeuille van de Nederlandse institutionele belegger is minder 

dan een derde van deze waarde (Brounen et al. 2005). De waarde van corpo rate real estate op de 

balans van Nederlandse bedrijven is ongeveer 175 miljard euro. Dit geldt alleen voor gebouwen 

die in eigendom zijn van de onderneming, gehuurde objecten zij n niet meegenomen in de 

berekening (Van Eist et al. 2003) . De manier van berekenen zal van invloed zij n op de uiteindelijke 

totale waarde van vastgoed dat op de balans staat bij grote ondernemingen, echter geven zowel 

Jones Lang Lasalle als Krumm en Linneman aan dat het om een significante waarde gaat in de 

totale Nederlandse vastgoedsector die vele malen groter is dan de beleggingswaarde van de 

institutionele belegger. 

Om een vastgoedportefeuille van een onderneming te kunnen managen is er in de loop van tijd 

een specialisme ontstaan. Het management van de corporate real estate afdeling wordt aangeduid 

met Corporate Real Estate Management, kortweg CREM. De definitie van CREM volgens Dewulf et 

al. (2000) kan als volgt worden omschreven: 

"Het management dat zorg draagt voor de vastgoedportefeuille van een onderneming door de 
portefeuille en diensten af te stemmen op de behoefte van de kernactiviteiten, op een manier die 
ervoor zorgt dat er maximale toegevoegde waarde wordt geleverd aan de activiteiten en om bij te 
dragen aan een optimale prestatie van de organisatie." 
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In de literatuur worden veel verschillende theorieën beschreven over de spanningsvelden binnen 

CREM. Van Eldonk et al. (1999) geeft aan dat de corporate real estate afdeling, die verantwoordel ijk 

is voor het vastgoed van een onderneming, wordt geconfronteerd met drie verschillende, veelal 

tegenstrijdige, belangen in vastgoed. Er moet rekening worden gehouden met de volgende drie 

belangen (zie figuur 2.1): 

• Het algemeen beleid van de onderneming, dat veelal gedreven wordt door 

aandeelhouderswaarde en 'corporate identity'. 

• De belangen van de gebruiker moeten worden behartigd. Vastgoed moet uiteindelijk een 

bijdrage leveren aan de kernactiviteit. 

• De financiële efficiëntie van vastgoed speelt een grote rol. Een corporate real estate afdel ing 

moet de investeringen en operationele kosten optimaliseren. Met de middelen die een 

corporate real estate afdeling heeft moet een zo groot mogelijke bijdrage worden geleverd 

aan de onderneming. 

Deze belangen zullen niet altijd overeenkomen en daardoor opereert een corporate real estate 

afdeling in een bepaald spanningsveld . Het spanningsveld tussen de bedrijfsdoeleinden en de 

behoeften van de gebruikers wordt gezien als de meest belangrijke. Het doel van de corporate 

real estate afdeling is om de juiste balans te vinden in dit spanningsveld . Een corporate real estate 

strategie moet worden afgestemd op de bedrijfsstrategie gezien vanuit zowel een zakelijk oogpunt 

als vanuit een gebruikersoogpunt. Daarom moet een corporate real estate afdeling niet alleen 

technische vaardigheden, maar ook managementvaardigheden, proces- en markt expertise en 

financiële kennis in huis hebben. Met andere woorden, CREM is meer dan het beheer van de 

fysieke ruimte gemaakt van bakstenen en cement. 

Corporale 

Users Money 

Figuur 2.1 Spanningsvelden binnen CREM (van Eldonk et a/.1999) 
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Een andere visie op CREM is beschreven door Dewulf et al. (2000). Deze beschrUft dat de rol van 

vastgoed veranderd is en dat het niet meer gezien wordt als een noodzakelijk kwaad maar dat het 

kan bijdragen aan de prestaties van de onderneming. Deze rol kan variëren van het m inimaliseren 

van kosten tot het promoten van een bedrijfsimago. Deze nieuwe manier van benaderen is nodig, 

omdat vastgoed een grote impact heeft op de balans van een onderneming en op de operationele 

uitgaven. Corporate real estate assets zijn vaak meer dan 20% van de totale assets van een 

onderneming. Gemiddeld hebben 35% van alle operationele uitgaven te maken met het vastgoed 

van een onderneming. Bij de meeste ondernemingen wordt de waarde van een bezitting pas 

zichtbaar wanneer de economie mindere tijden beleefd en de winst afneemt. H.et managen van 

een corporate real estate portefeu ille betreft een breed spectrum van activiteiten variërend van 

acquisitie tot dispositie en alles wat daar tussen komt. Het grote verschil met het managen van 

een vastgoedportefeuille van een onderneming is dat de nadruk ligt bij de gebruiker van het object 

en niet bij het maximaliseren van het rendement. Het rendement van een corporate rea l estate 

portefeuille ligt bij de winst die wordt behaald met de kernactiviteiten van een onderneming. Een 

corporate real estate afdeling moet een balans vinden tussen de tegenstrijdige belangen van de 

verschillende bedrijfseenheden in de onderneming. 

CREM heeft te maken met verschillende management terreinen . Deze te rreinen kunnen worden 

onderverdeeld in vier verschillende perspectieven: bedrijfsperspectief (business perspective), 

vastgoed perspectief (real estate perspective), strategisch accent (strategie focus) en het 
operationele accent (operationa l focus). De vier management terreinen en perspectieven zijn 

weergegeven in figuur 2.2. In de figuur zijn alleen de extreme mogelijkheden weergegeven, in 

werkelijkheid zijn er veel grijze gebieden. 

Business RealEstale 
Perspective Perspective 

Strategie General As set 
Foc.us Management Management 

/ 
CREM 

Operariona t Facility Cost 
Focu:; Management Control 

Figuur 2.2 Spanningsvelden binnen CREM (De wulf et al. 2000) 

22 



Bij het general management ligt de focus op het behalen van zakelijke doelstellingen met 

betrekking tot winst en continuïteit op lange termijn. Daarom zullen vastgoed beslissingen alleen 

effectief zijn wanneer deze beslissingen algemene zakelijke doelstellingen van de onderneming 

ondersteunen. Facility management beoogt om optimale support voor de kernactiviteiten van de 

gebruiker in de onderneming te bieden. Deze afdeling is betrokken bij alle dagelijkse behoeften 

van de gebruikers op het gebied van huisvesting. Asset management bekijkt de financiële 

mogelijkheden van vastgoed in relatie tot de financiële positie van de onderneming. Voorbeelden 

hiervoor kunnen gezocht worden in de financiële wereld, een bank zal een afweging moeten 

maken tussen aandelen en vastgoed, waarbij het rendement van vastgoed gemiddeld lager ligt, 

maar voor het risico geldt hetzelfde. De laatste categorie is cast control, hier ligt de nadruk op het 

minimaliseren van uitgaven en het behalen van de financiële doelen en richtlijnen gesteld door de 

onderneming. CREM is veelal geconcentreerd op de onderste helft; facility management en cast 

control. Deze terreinen zijn gefocust op de gebruikers en niet op de bedrijfsstrategie. Wanneer 

CREM van toegevoegde waarde wil zijn voor de onderneming moet het doorschuiven naar het 

bovenste gedeelte van het schema. 

Van Beukering (2005) geeft aan dat CREM een onderdeel is van huisvestingsmanagent. De 

definitie van CREM die van Beukering geeft is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Suyker 

(1996). Het model heeft veel weg van het model van Dewulf (2000), maar wordt gekenmerkt door 

het verschil dat er niet over cast control wordt gesproken maar over bouwprojectmanagement. 

Om de bedrijfsstrategie te kunnen uitvoeren zijn er ondersteunende processen nodig. Facility 

management is er om deze bedrijfsprocessen te ondersteunen. Zoals het general management 

en facility management van elkaar afhankelijk zijn, zo kunnen ook vastgoedmanagement en 

bouwprojectmanagement niet zonder elkaar functioneren. Waarbij vastgoedmanagement 

vooral kijkt naar het beheer van complexen en de haalbaarheid van (her)ontwikkeling en 

bouwprojectmanagement eindverantwoordelijk is voor de realisatie van deze (her)ontwikkelingen. 

De vakgebieden facility management en bouwprojectmanagement zijn tegenwoordig aan elkaar 

gekoppeld om voldoende flexibiliteit te realiseren tussen de kernactiviteiten en het vastgoed. 

Om de scheiding tussen de vier gebieden te verwijderen wordt een integrale benadering toegepast. 

General Management 

Strategie en besluiten : 
-Bedrijfsstrategie en corpora te identHy 
-Afstemmen huisvestingsbeleid op bedrijfsbeleid 
- locatiebeslissing 
-Budget- en financiële criteria 
-Algehele goedkeuring 

Vastgoedmanagement 

Analyses, transacties en contracten: 
Vastgoed- en huisvestingsgegevens · 

Haalbaarheids· en financiële analyses -
Juridische beoordeling · 

Onderhandelingen/contracten · 
Rendement en boekwaarde· 

------------~] CREM ~~------------
Beheer en huisvesting : 
· Boekhouding van de huisvestingskosten 
· BudgettE>ring: kosten en kapitaal 
-Technische diensten beheer en onderhoud 
-Meubilair en werkplek 
· Inhuren van diensten 

Facility Management 

Figuur 2.3 Spanningsvelden binnen CREM (van Beukering, 2005} 

Projectrealisatie: 
PvE en ontwerp · 

Nieuwbouw/verbouw 
lnrichtingspakket · 

Criteria : verhouding kosten en kwaliteit · 
Toezicht : planning, kosten en kwaliteit · 

Bouwprojectmanagement 
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DeCREM afdeling zorgt ervoor dat er een koppeling is tussen de vier gebieden. De functie van de 

corporate real estate manager is om de schakel te zijn tussen het general management en de 

facility managers verspreid over de verschillende gebouwen van een onderneming, maar ook om 

de rol van projectmanager aan te nemen tijdens de uitvoering van projecten. Daarnaast houdt 

een corporate real estate manager zich bezig met het vastgoedmanagement, zorgt ervoor dat 

rapportages en analyses bij het general management terecht komen en doet voorstellen ten 

aanzien van huisvesting. 

Van Driel (2006) kiest voor een andere benadering en beschrijft CREM aan de hand van een 

drietal abstractie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. In figuur 2.4 zijn deze niveaus 

weergegeven met in het kort beschreven de inhoud van het desbetreffende niveau. Het 

strategische niveau heeft als doel om een alomvattend strategisch plan te ontwikkelen voor het 

vastgoed van een onderneming. Dit plan omvat alle uitgangspunten van het vastgoedbeleid en 

de manier waarop deze uitgangspunten kunnen worden geoperationaliseerd. Deze doelstellingen 

moeten overeenkomen met de algemene doelstellingen gesteld door de Raad van Bestuur van 

een onderneming. Informatie vanuit de twee andere niveaus (tactisch en operationeel) is hierbij 

essentieel. Het analyseren en inventariseren is van belang op het tactische niveau. Een performance 

analyse is nodig om te bepalen of de objecten nog voldoen aan de vastgestelde criteria van het 

strategische vastgoedplan. De conclusies van deze analyses zullen worden teruggekoppeld naar 

het strategische niveau, waar beslissingen zullen worden genomen over de gehele portefeuille. 

Het daadwerkelijk ontwikkelen, afstoten of aankopen van een object gebeurt op het tactische 

niveau. Het dagelijkse management van de objecten en locaties wordt gevoerd op het operationele 

niveau. Het betreft hier het beheren van de objecten op het gebied van administratie, techniek en 

commercieel gebied. Om efficiëntie te bereiken op dit niveau moet er doelmatig, gestructureerd 
en klantgericht worden gehandeld. Op deze manier zal de gebruiker niet gestoord worden tijdens 

bedrijfsprocessen. Deelniveaus zoals property management, gebiedsmanagement en facility 

management vallen onder het operationele niveau. 

Strategisch 
(Portfoliomanagement) 

Tactisch 
(Assetmanagement) 

Operationeel 
(Propertymanagement) 

performance analyses 
acquisitie nieuwe objecten 

(her)ontwikkelen 
dispositill! 

property management 
park/gebiedsmanagement 
hulsvestingsmanagement 

facility management 

Figuur 2.4 Spanningsvelden binnen CREM (van Drie/, 2006} 
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2.3 CREM OP STRATEGISCH NIVEAU 

De vraag naar efficiëntere benutting van ruimte en een hogere productiviteit heeft ervoor gezorgd 

dat bedrijven een reeks strategieën hebben vastgesteld voor het beheer van vastgoed. De opkomst 

van CREM als een aparte discipline heeft de zoektocht naar strategieën gesteund die bedoeld zijn 

om de toegevoegde waarde van het vastgoed en gerelateerde diensten aan de care business te 

vergroten (Lindholm et al. 2006) . Om deze toegevoegde waarde te realiseren is het van belang om 

een relatie te leggen tussen bedrijfsstrategieën en vastgoedstrategieën. Hiervoor is het nodig dat 

deCREM afdeling van een bedrijf het niveau van business strategist bereikt zoals beschreven door 

Joroff et al. (1993). CREM wordt hierin geplaatst naast kapitaal, human resources, technologie en 

informatie als vijfde strategisch bedrijfsmiddeL Om dit vijfde bedrijfsmiddel te worden is het nodig 

dat CREM een evolutie ondergaat. Er zijn vijf stappen geïdentificeerd waarnaar een CREM afdeling 

kan evolueren. Deze stappen zijn: 

• Taskmaster; In deze fase houdt een corporate real estate afdeling zich voornamelijk bezig 

met het technische aspect van vastgoed. Het voorziet de onderneming in de behoefte naar 

ruimte en zorgt voor het beheer van het gebouw. 

• Controller; Analyses uitvoeren en terugkoppelingen naar het general management. Waarbij 

het voornaamste doel is om de huisvestingskosten te minimaliseren. In deze fase wordt 

veel informatie verzameld over het bedrijfsvastgoed om het te kunnen vergelijken en te 

besturen. 

• Dealmaker; De dealmaker zorgt ervoor dat problemen met betrekking tot vastgoed worden 

opgelost op een manier die financiële waarde creëert voor de bedrijfseenheden. Het gebouw 

wordt niet meer gebruikt in de manier waarop de gebruikers het willen, maar de corporatere al 
estate afdeling probeert om het gebouw te standaardiseren ten behoeve van de prestatie. 

• Entrepreneur; Een corporate real estate afdeling in deze fase opereert als een zelfstandig 

vastgoedbedrijf. Het doet voorstellen die overeenkomen met een voorstel van een extern 

bedrijf. Het probeert om een match te vinden tussen de bedrijfsplannen van de verschillende 

eenheden en de markt . 

• Business strategist; In de laatste fase van de evolutie begeeft een corporate real estate 

afdeling zich in de strategische fase. De afdeling probeert om te reageren op bedrijfstrends 

en op deze manier een toegevoegde waarde te creëren voor het gehele bedrijf door zich op 

de missie te richten in plaats van het vastgoed . 

Deze stappen zijn evolutionair, dit betekend dat de corporate real estate afdeling begint als 

taskmaster en wanneer voldoende geëvolueerd is deze eindigt als business strategist. In de 

voorgaande paragraaf werd CREM in het model van Van Driel (2006) ingedeeld op drie niveaus 

en kijkend naar de bovenstaande stappen van de evolutie kan worden gesteld dat taskmaster en 

controller zich op het operationele niveau bevinden, dealmaker en entrepreneur actief zijn op het 

tactische niveau en de business strategist handelt op het strategische niveau. 

Om CREM van toegevoegde waarde op het resultaat van de onderneming te kunnen laten zijn is 

er een omslag nodig in het benaderen van CREM. Het besef dat zowel materiële als immateriële 

vaste activa belangrijk zijn voor een succesvolle ondersteuning van de care business pleit voor 

een bredere visie van de bijdrage van vastgoed aan de onderneming. Niet alleen directe facilitaire 

kosten, maar de indirecte kosten en de bijdrage aan het lange termijn succes van de care business 

moeten worden geïdentificeerd en gemeten. Hierbij worden nieuwe technieken en tools gebruikt 
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voor het meten van prestaties, productiviteit, bruikbaarheid en functionaliteit die het gevolg 

zijn van vastgoed beslissingen in plaats van alleen te vertrouwen op de traditionele financiële 

maatregelen die corporate real estate managers voorstellen (Lindholm et al. 2006}. Strategische 

planning kost tijd en geld. Strategische planning is voor ondernemingen alleen interessant als 

het proces rendabel is en als de voordelen opwegen tegen de kosten. Een probleemgebied 

voor onderzoekers in het strategische management is de identificatie en het kwantificeren van 

de bijdrage van specifiek beleid en besluiten tot het bereiken van de financiële doelstellingen 

van de onderneming, in het bijzonder ondersteunende diensten zoals corporate real estate. Om 

een strategische rol te kunnen spelen in de organisatie zijn betere vastgoedprestatie modellen 

nodig die meten hoe vastgoed een toegevoegde waarde kan leveren aan de onderneming. Dit 

in tegenstelling tot modellen die alleen de kosten berekenen voor een onderneming (Nourse, 

1994). 

Ramakers (2008) geeft een overzicht van literatuur die geschreven is over vastgoedstrategieën. 

De essentie van deze strategieën zijn gebaseerd op de strategieën die opgesteld zijn door De 
Jonge (1996) en Nourse en Roulac (1993}. Om de bedrijfsdoelstellingen effectief te ondersteunen 

kunnen er meerdere vastgoedstrategieën worden vereist. In het onderzoek van Nourse en Roulac 

(1993} worden acht soorten vastgoedstrategieën beschreven die omvatten hoe besluiten kunnen 

worden genomen met betrekking tot bedrijfseigendom men. De eerste zeven strategieën omvatten 

gemeenschappelijke corporate rea l estate beslissingen over de selectie van locaties, inrichting, 

ontwerp en leasing, maar deze worden geplaatst in een strategische context binnen de bredere 

doelstellingen van de onderneming. Sommige omvatten de traditionele doelstellingen van het 

verminderen van de kosten en faciliteren van de productie, de activiteiten en dienstverlening. 

Daarbij is ook flexibiliteit een vastgoedstrategie en wordt vastgesteld dat vastgoedstrategieën 

kunnen worden geïntegreerd met andere functionele strategieën, zoa ls human resources en 

marketing. Om corporate real estate als vijfde bedrijfsmiddel aan te wijzen heeft de Jonge (1996} 

zeven strategieën opgesteld. Er wordt netals bij Nourseen Roulac (1993} gewezen op kostenreductie, 
flexibiliteit, en de relatie tussen vastgoed en marketing als een manier waardoor vastgoed waarde 

kan toevoegen aan de onderneming. De strategieën van De Jonge (1996} verschillen van die van 

Nourse en Roulac (1993} door faciliterende elementen te herformuleren tot het vergroten van de 
productiviteit, duidelijker het vergroten van waarde als strategie te formuleren, het veranderen 

van cultuur als strategie toe te voegen en het groeperen van vastgoedbesl issingen in het kader 

van risicobeheersing (Lindholm et al. 2006}. De verschillende vastgoedstrategieën van Nourse en 
Roulac (1993} en De Jonge (1996} zijn hieronder weergegeven in tabel 2.1. 

Nourse en Roulac (1993) De Jonge (1996) 

1. Occupancy cast minimization Cast reduction 

2. Flexibility lncrease of flexibility 

3. Promate Human Resources objectives Risk control 

4. Promate marketing message PR and marketing 

5. Promatesales and selling process lncrease of value 

6. Facilitate and control production, operations, service delivery lncreasing productivity 

7. Facilitate managerial process and knowledge work Changing the culture 

8. Capture the real estate value creation of business 

Tabel 2.1 Vastgoedstrategieën volgens Nourse en Rou/ac {1993} en Oe Jong (1996) 
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Op zoek naar het meest recente en complete overzicht van vastgoedstrategieën (zie tabel 2.2) 

komt Lindholm et al. (2006) naar voren. Opmerkelijk is dit niet omdat de auteur de strategieën van 

Nourse en Roulac (1993) en De Jonge (1996) combineert (Ramakers, 2008). 

Lindholm, Gibler en Leväinen (2006} 

1. Cast minimization 

2. lncrease innovations 

3. lncrease flexibility 

4. lncrease productivity 

5. lncrease value 

6. lncrease employee satisfaction 

7. Promate marketing & sales 

Tabel 2.2 Vastgoedstrategieën volgens Lindholm et al. {2006} 

De strategie van het vergroten van de flexibiliteit kan zowel betrekking hebben op de fysieke 

werkruimte als op de financiële aspecten van een gebouw. Veel bedrijven vormen en hervormen 

werkteams op een reguliere basis. Ze experimenteren met flexplekken en duobanen, die 

het mogelijk maken voor werknemers om ruimte te delen. Bedrijven willen ook klaar zijn om 

snel in een markt te kunnen stappen en deze met dezelfde snelheid te kunnen verlaten door 

de veranderende condities op deze markten. In tegenstelling tot deze opvattingen staat dat 

de meeste huurcontracten voor een lang termijn zijn afgesloten en dat werkplekken relatief 

nagelvast zijn, wat zorgt voor de verplichting van de onderneming om te betalen voor ruimte die 

niet optimaal is voor haar activiteiten. Als de werkplek één van de belangrijkste drijfveren is voor 

flexibiliteit voor de onderneming, dan is een vastgoedstrategie die zich richt op het leveren van 

flexibele ruimte die overeenkomt met de duur van de zakelijke behoeften van de onderneming 

door de kern strategie te ondersteunen van toegevoegde waarde aan de onderneming. Een aantal 

operationele beslissingen die kunnen voortvloeien uit een flexibele vastgoedstrategie zijn; het 

kiezen van ruimtes die kunnen worden aangepast voor meerdere doeleinden en werknemers, het 

creëren van flexibele werkplekken binnen de constructie, het onderhandelen van korte termijn 

huurovereenkomsten met opties voor groei en krimp en huren in plaats van de aankoop van 

panden die niet essentieel zijn voor de care business (Lindholm, Gibler & Leväinen, 2006). 
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2.4 CONCLUSIE 

Corporate real estate is in een zeer korte periode gegroeid van een noodzakelijk kwaad naar een 

asset die meerwaarde voor de onderneming kan betekenen. Waar corporate real estate in het 

begin van de 20e eeuw nog bestond uit werkruimten gekoppeld aan de woning van de eigenaar, 

is het hedendaags gegroeid met ondernemingen die vestigingen over de gehele wereld hebben. 

Corporate real estate is met 175 miljard euro in waarde één van de grootste asset categorieën 

in Nederland. De stijgende kosten voor huisvesting en de opkomst van de ICT hebben een grote 

bijdrage geleverd aan de bestuurlijke focus van corporate real estate. Voor het managen van 

corporate real estate is een aparte afdeling in het leven geroepen genaamd CREM (corporate real 

estate management). Een veel gebruikte definitie van CREM is: 

"Het management dat zorg draagt voor de vastgoedportefeuille van een onderneming door de 
portefeuille en diensten af te stemmen op de behoefte van de kernactiviteiten, op een manier die 
ervoor zorgt dat er maximale toegevoegde waarde wordt geleverd aan de activiteiten en om bij te 
dragen aan een optimale prestatie van de organisatie." 

Een CREM afdeling heeft te maken met verschillende spanningsvelden. De afdeling koppelt de 

resultaten van het vastgoed terug naar de directie van een onderneming en probeert hierbij 

de strategische doelen opgesteld door de directie te koppelen aan vastgoedstrategieën. Tevens 

draagt de afdeling de zorg voor de gebruikers van de vastgoedportefeuille en stuurt het facility 

management aan. CREM probeert hierbij een toegevoegde waarde te leveren aan de onderneming 

waarbij de prestaties van de gebruikers worden gemaximaliseerd met een beperkt budget. 

De meeste van deze afdelingen opereren op het operationele en tactische niveau, maar om van 

toegevoegde waarde te zijn voor de onderneming is het van belang dat corporate real estate 

op het strategische niveau opereert en daarmee het vijfde bedrijfsmiddel wordt. Dit kan bereikt 

worden door een aantal strategieën te volgen. Één van deze strategieën is flexibiliteit. Hierbij 

wordt beoogd om in een vastgoedportefeuille te beschikken over zowel gebouwen met flexibele 

fysieke werkruimte als met flexibele huurcontracten. 
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3 FLEXIBILITEIT KANTOORGEBOUWEN 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op flexibiliteit die betrekking heeft op vastgoed. Om de toegevoegde 

waarde van flexibiliteit aan te tonen is het van belang om de term met betrekking tot vastgoed 

te onderzoeken. Om de term flexibiliteit te verduidelijken zal er eerst een definitie worden 

beschreven in combinatie met de redenen waarom flexibilite it de afgelopen jaren een belangrijke 

strategie voor bedrijven is. Hierop volgt een paragraafwaarin verschillende vormen van flexibiliteit 

worden beschreven. De derde paragraaf gaat dieper in op een vastgoedportefeuille en hoe deze 

flexibel kan opereren. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal de invloed van een flexibel 

kantoorgebouw op het presteren van een organisatie worden beschouwd. 

3.1 DEFINITIE FLEXIBILITEIT 

De term flex ibel wordt door het woordenboek Van Dale letterlijkvertaald als soepel, buigzaam. In de 

figuurlijke zin betekent flexibel het gemakkelijk aan te passen aan wisselende omstandigheden. Dit 

brengt meteen een tegenstrijdigheid met zich mee wanneer het vertaald wordt naar de bebouwde 

omgeving. Vastgoed is namelijk van nature inflexibel, gebouwen zijn niet soepel, buigzaam en 

gemakkelijk aan te passen . In de literatuur wordt de term aanpasbaarheid (adaptability) soms 

gebruikt, maar deze gaat vaak alleen over de technische aspecten van een gebouw. De financiële 

kant wordt daarin vergeten. Zo beschrijft Arge (2005} aanpasbare kantoorgebouwen en verdeelt 

deze aanpasbaarheidover generaliteit (het veranderen van de gebruiker zonder de eigenschappen 

van het gebouw te veranderen}, flexibiliteit (het gemakkelijk veranderen van het gebouw bij een 

andere functie of gebruiker) en elasticiteit (de mogelijkheid om een gebouw uit te breiden of te 

partitioneren conform de wensen van de gebruiker) . De termen flexibiliteit en aanpasbaarheid 

worden door elkaar gebruikt. In dit onderzoek wordt de term flexibiliteit als lijdend beschouwd en 

is aanpasbaarheid een onderdeel van de flexibiliteit van een kantoorgebouw. 

Er zijn verschillende redenen waarom flexibiliteit een belangrijke strategie is voor corporate real 

estate managers. Gibson (2001} heeft deze beschreven en komt tot de conclusie dat er in totaal 

vijf (hoofd) redenen zijn. 

• Kortere planningen binnen ondernemingen waardoor de planningshorizon van onderdelen 

die behoefte hebben aan ruimte minder is dan drie jaar. Corporate real estate managers 

krijgen bij de helft van alle business cases minder dan zes maanden de tijd om een nieuwe 

ruimte te verkrijgen . 

• Onzekerheid bij corporate real estate managers door het gebruik van proefprojecten. Deze 

proefprojecten hebben een ruimte nodig en hebben een onzeker verloop. Wanneer er 

succes wordt geboekt bij een proefproject zal er nieuwe ruimte nodig zijn op korte termijn . 

Tegengesteld zal het management bij een mislukt proefproject zo snel mogelijk van de ruimte 

af willen . 

• Het herstructureren van de organisatie is een andere reden . Door verbeterde technologie zijn 

organisaties veranderd . Dit heeft geleid tot een verandering in de processen en activiteiten 

die gebouwen moeten ondersteunen. Flexibele werkplekken en het werken op afstand zijn 
het gevolg hiervan. 
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• De groei van een onderneming door middel van fusie en overname heeft nieuwe uitdagingen 

voor organisaties gebracht . Corporate real estate managers krijgen de taak om overbodige 

ruimte van de hand te doen . De kosten van het herstructureren van de vastgoedportefeui lle 

om te voldoen aan de eisen van de nieuwe organisatie kunnen enorm zijn. 

• Corporate real estate managers moeten een manier vinden om ook de minder strategische 
veranderingen van accommodatie te voorzien. Personeel verhuist binnen de organisatie op 

een reguliere basis en dit is kostbaar. De churn-rate (het jaarlijkse tota le aantal verplaats ingen 

gedeeld door het gemiddelde aantal werknemers in dat jaar) van grote organisaties ligt tussen 

de zestig en honderd procent. 

3.2 FLEXIBILITEIT OP OBJECT NIVEAU 

Flexibiliteit kan op meerder niveaus worden beschreven. In deze paragraaf zal er worden bekeken 

op welke manieren een object uit de vastgoedportefeuille van een organisatie flexibe l kan zijn. 

Gibson (2001) heeft drie perspectieven met betrekking tot flexibilite it beschreven waar de 

corporate real estate manager invloed op heeft. De drie perspectieven zijn: fysieke flexibiliteit, 

functionele flexibiliteit en financiële flexibiliteit. In deze paragraaf worden de drie perspectieven 

dieper uitgelicht. 

3.2.1 FYSIEKE FLEXIBILITEIT 

Bij de zoektocht naar een flexibel gebouw voor de organisatie zal eencorporatere alestate manager 

de fysieke flexibiliteit van een gebouw evalueren. Dit houdt in dat de wijze waarop de interne ru imte 

kan worden gebruikt wordt geëvalueerd. De verschillende aspecten van het onroerend goed die 

worden geëvalueerd zijn; de verschillende lay-outs die een gebouw zou kunnen ondersteunen, 

de positionering van de kolommen, de vorm en grootte van de vloerplaten en de toereikendheid 

van de diensten die het gebouw moeten huisvesten. Fysieke flexibiliteit hangt samen met het 

ontwerp van een gebouw, hierbij wordt gelet op bruikbare gebieden, modulaire vloerplaten en de 

mogelijkheid om de interne configuratie van de ruimte te veranderen. In Groot Brittannië is er druk 

op de projectontwikkelaars en de leveranciers om kantoren op te leveren die fysiek aanpasbaar 

zijn, met de aanbevolen specificaties van het British Council for Offices. De nadruk binnen dit 

debat ligt op het ontwerp, constructie en Building Services in plaats van op de manier waarop het 

gebouw uiteindelijk is ingericht (Gibson, 2001). 

Orgar)isaties zijn flexibel en dynamisch en hebben zoals aangegeven in de vorige paragraaf een 

planningshorizon die korter is dan drie jaar, dit terwijl gebouwen ontworpen zijn voor een langere 

termijn. Hierdoor ervaren sommige bedrijven onroerend goed als een last; hoge investeringskosten, 

hoge onderhoudskosten, vaak onderbenut en de aanschaf of verkoop neemt veel tijd in beslag. 

Gebouwen kunnen echter een meerwaarde bieden voor de organisatie, mits deze zorgvu ldig 

gekozen en goed beheerd worden. Deze meerwaarde kan uit meerdere aspecten bestaan zoals; 

een waardevolle bron van inkomsten, een stimulans voor samenwerking en innovatie, aandacht 

voor de expressie van bedrijfscultuur en een symbool voor het publiek, personeel en klanten van 

het bedrijf. Door het erkennen van de levenscyclus van ontwerpbeslissingen, kunnen lange termijn 

beslissingen worden genomen over de locatie, schi l en de structuur van het gebouw, terwijl er 

toch wijzigingen kunnen worden aangebracht in de Building Services, systemen en het interieur 

om aan specifieke activiteiten en veranderende behoeften van de organisatie te voldoen. 
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Bij het ontwerpen of het selecteren van een gebouw ligt de nadruk op de flexibiliteit van het 

gebouw. Het maken van een flexibel gebouw impliceert het overwinnen van de neiging tot een 

over gespecificeerd ontwerp. Een strategie voor een flexibel gebouw brengt met zich mee het 

anticiperen op de kwaliteit van de ruimte die nodig zal zijn. Kan het gebouw zowel cellulair als open 

plan kantoorruimte huisvesten en is het mogelijk om restaurantfuncties of conferentiefaciliteiten 

door het veranderen van de inrichting en diensten binnen een standaard schil te realiseren. Facility 

managers worden voortdurend geconfronteerd met het afstemmen van vraag en aanbod, zodat 

korte termijn behoeften van de gebruiker worden gekoppeld aan de capaciteit van het gebouw. 

Om dit te bereiken is het belangrijk om de verschillen in technische levensduur aan te geven van 

de verschillende gebouwelementen (zie tabel 3.1). 

Element van het gebouw Technische levensduur 

Locatie Eeuwig 

Constructie 50-75 jaar 

Schil 25jaar 

Building Services 10-15jaar 

Vaste inrichting 5-7 jaar 

Systemen 3jaar 

Losse inrichting Dagelijks 

Tabel 3.1 Technische levensduur van de elementen van een gebouw (Worthington, 2001} 

De constructie van een gebouw is de graadmeter voor de levensduur van een gebouw en zal 

minimaal 50 jaar mee gaan. De belangrijkste ontwerpbeslissingen worden genomen over de vorm, 

grootte en het aanpassingsvermogen van zowel technische als organisatorische veranderingen. 

Dit zijn lange termijn beslissingen die moeilijk te veranderen zijn tijdens de levensduur van het 

gebouw en zullen een grote impact hebben op de flexibiliteit van een gebouw. De schil, met een 

25-jarige technische levensduur, biedt de mogelijkheid om het beeld van het gebouw te verbeteren 

en aan te passen aan de tijdsgeest . De Building Services voorzien het gebouw van verwarming, 

ventilatie, verlichting en kabeldistributie en kunnen 10 of 15 jaar meegaan. De uitdaging is om 

voldoende capaciteit te creëren voor adequate koeling, bekabeling en voeding om de groei van de 

technologische ontwikkelingen aan te kunnen. De capaciteit van de gebouwschil moet voldoende 

zijn om veranderingen in het aanbod en de technologie van diensten in de tijd aan te kunnen 

(Worthington, 2001). 

De fysieke flexibiliteit wordt bepaald door de constructie, schil en Building Services. Deze drie 

elementen kunnen zo worden ontworpen dat de eigenschappen van het gebouw weinig tot niet 

veranderd hoeven te worden bij een andere gebruiker. De belangrijkste ontwerpbeslissingen die 

ervoor zorgen dat een kantoorgebouw een hoge generaliteit (het veranderen van de gebruiker 

zonder de eigenschappen van het gebouw te veranderen) heeft zijn : gebouwbreedte, vloerhoogte 

en het technisch raster, waarbij voor alle drie de eigenschappen van het gebouw ruimte wordt 

gelaten voor uiteenlopende werkplekontwerpen of oplossingen. Bovendien dragen een verlaagd 

plafond, VAV (variabel luchtvolume) ventilatie, het 3D en in zones in te delen van elektrische en 

ICT diensten (draadloos, wanneer dit veilig en betrouwbaar is) bij aan een hoge generaliteit van 

kantoorgebouwen. 
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Een tweede dimensie van fysieke flexibiliteit is de mogelijkheid om bepaalde delen van een 

gebouw af te splitsen of om het gebouw zowel verticaal als horizontaal uit te breiden en wordt 

ook wel elasticiteit (de mogelijkheid om een gebouw uit te breiden of te partitioneren conform de 

wensen van de gebruiker) genoemd. Deze mogelijkheid van een gebouw of een verzameling van 

gebouwen om uit te breiden, zowel horizontaal als verticaal, hangt af van de gebouwvorm of de 

indeling van de ruimte om verschillende delen van het gebouw door verschillende organisaties te 

gebruiken, het scheiden van functies en het toestaan van grote onafgebroken ruimten, beschikbare 

ruimte, de capaciteit van bestaande structuren en infrastructuur, de architectonische indeling van 

het gebouw/ complex, enz. Deze mogelijkheden zijn vaak beperkt omdat de constructie en schil 

er niet op gemaakt zijn om deze aanpassingen mogelijk te maken . Het tegenovergestelde kan ook, 

de mogelijkheid om delen van een gebouw te slopen (Arge, 2005; Blakstad, 2001). 

Om het voor corporate real estate managers mogelijk te maken om de fysieke flexibiliteit van 

een kantoorgebouw te evalueren is er een uniforme meetmethode opgesteld door de REN (Real 

Estate Norm). De REN is een meetmethode die een objectieve discussie over onroerend goed 

op basis van kwaliteit mogelijk maakt . Het is een zo volledig mogelijke lijst van geselecteerde 

kwaliteitsaspecten. Met behulp van REN kan algemeen inzicht worden verkregen in de gewenste 

of bestaande kwaliteit van de kantoorruimte (Stevens, 1992). De kwaliteitsaspecten van REN zijn 

niet alleen gespecificeerd in flexibiliteit, maar beschrijven elk element van een kantoorgebouw. 

In dit onderzoek zijn alleen de aspecten van belang die invloed hebben op de flexibiliteit van een 

kantoorgebouw. Het zijn in grote lijnen dezelfde aspecten die al beschreven zijn in deze paragraaf, 

maar er zijn ook nieuwe aspecten bijgevoegd zoals toegang tot het gebouw en daglichttoetred ing. 

Het grote versch il met andere bronnen is dat de REN aangeeft in hoeverre een gebouw flexibel is. Dit 

wordt gedaan door de aspecten in te delen in een schaal van één t/m vijfwaarbij wordt beschreven 

in hoeverre een element van een gebouw als flexibel kan worden beschouwd. Zo is bijvoorbeeld 

een stramien van meer dan 3600 mm het minst flexibel en een stramien van minder dan 950 

mm het meest flexibel. Dit heeft ermee te maken hoe gemakkelijk het is om een kantoorgebouw 

in te delen in verschillende units. Fysieke flexibiliteit bestaat uit verschillende componenten die 

allemaal een andere uitwerking hebben op de flexibiliteit van een kantoorgebouw. In tabel 3.2 zijn 

alle componenten op een rij gezet. 

Element van het gebouw Aspecten voor flexibiliteit 

Constructie en schil 

Building Services 

Gebouwvorm 

Gebouwbreedte 

Vloerhoogte 

Functionele organisatie 

Positionering van kolommen 

Toegang van het gebouw 

Daglichttoetreding 

Mogelijkheid om te kunnen uitbreiden/slopen 

Technisch raster 

Installaties 

Verlaagd plafond 

3D en zone indeelbaar elektrisch systeem en ICT 

Tabel 3.2 Componenten van fysieke flexibiliteit 
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3.2.2 FUNCTIONELE FLEXIBILITEIT 

Wanneer er vanuit functionele flexibiliteit naar een kantoorgebouw wordt gekeken zal bekeken 

worden welke activiteiten het gebouw kan ondersteunen. De vraag welke functies of activiteiten 

geschikt zouden zijn voor hetgebouwwordt hierbij gesteld. Doorveranderingen in de werkprocessen 
binnen een organisatie veranderen ook de activiteiten en taken die een individu moet uitvoeren. 

Een voorbeeld hiervan is de verschuiving van een archief dat bestaat uit dossiers vol met papier 

naar een ICT afdeling die het archief digitaal bewaard. Beide nemen ruimte in beslag, maar de 

voorwaarden die aan deze ruimte worden gesteld zullen verschillend zijn. Fysieke en functionele 

flexibiliteit lopen hierdoor door elkaar heen, want bij het veranderen van een functie zullen er ook 

fysieke aanpassingen worden gedaan. De nadruk binnen functionele flexibiliteit ligt dan ook op de 
inrichting van een gebouw (Gibson, 2001). 

Functionele flexibiliteit gaat over hoe een organisatie gebruik maakt van de ruimte en de 

functionele mogelijkheden van de ruimte. De functionele mogelijkheden van de ruimte zijn 
gerelateerd aan multifunctionaliteit. Het is gewenst om een ruimte te realiseren die toekomstige 

veranderingen kan opvangen, het gaat hierbij om de keuze van een losse/strakke pasvorm tussen 
de activiteiten en het gebouw. Als het gaat om het gebruik van de ruimte door de organisatie, dan 

zijn de belangrijkste kwesties werkplek strategieën (flexplekken, gedeelde werkruimten, enz.), 

variërende dichtheid, draaiuren en flexibele locaties om te kunnen werken. Om de functie van een 
gebouw aan te kunnen passen zonder een te grote investering te moeten doen zijn er drie soorten 

manieren om functionele flexibiliteit te realiseren. Deze drie soorten flexibiliteit zijn weergegeven 

in tabel 3.3 (Biakstad, 2001) . 

Manieren om functionele flexibiliteit te realiseren 

Aanpasbaar 

Verdeelbaar 

Demontabel 

Herschikbaar 

Verstelbaar 

Verwisselbaar 

Veranderbaar 

Mobiel 

Vormbaar 

Modulair 

Afkoppelbaar 

Het vermogen om te veranderen 

in een bestaande hoofdstructuur. 

Aantal ingebouwde mogelijkheden 

om elementen en systemen te 

herschik~en, weg te nemen, of toe 

te voegen. 

De mogelijkheden om het gebouw in 

In zones verdeelbaar verschillende functionele eenheden 

Collectief /aparte in te delen. Dit hangt af van de 

Centrale 1 decentrale functionele indeling van het gebouw, 

de relatie tussen de eenheden, 

de toegankelijkheid van de aparte 

eenheden, enz. 

Multifunctioneel Universeel De eigenschappen van een gebouw 

of systeem op basis waarvan deze 

kan worden gebruikt op verschillende 

manieren en voor verschillende 

functies. Dit is afhankelijk van zowel 

de ruimtelijke en constructieve 

afmetingen, de interne lay-out en de 

Robuust 

Genereus 

Ruim 

Over volumineus 

capaciteit van het gebouw. 

Tabel 3.3 Functionele flexibiliteit door middel van uitbreiding/splitsing (Biakstad, 2001} 
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Bij het gebruik van een ruimte door een organisatie is het van belang om te bekijken of er om 

flexibel te werken een flexibele ruimte nodig is. Gibson (2003) geeft aan dat organisaties op drie 

manieren flexibel kunnen werken: 

a. Contractueel; werknemers kunnen arbeid verrichten op basis van een doorlopend contract, 

contract op jaarbasis, contract op projectbasis enz. 

b. Tijd; werknemers werken op tijden waar de werkgever en werknemer het beiden mee eens 

zijn. Dit kan formeel zijn (part-time, full-time) of informeel (er zijn doelen gesteld met een 

deadline, maar werknemers kunnen werken wanneer het hun uitkomt). 

c. Locatie; werknemers werken op de meest passende locatie. Dit betreft thuiswerken, bij 

klanten of op een satellietkantoor. 

Alleen de laatstgenoemde is duidelijk van invloed op de ruimte en op de werkplek. De toenemende 

diversiteit van manieren om werknemers aan te nemen en te managen zorgt ervoor dat de vraag 
naar een nieuwe werkplek strategie toeneemt. Flexibel werken heeft te maken met werknemers 

die aangemoedigd worden op de beste locatie te willen werken, waarbij zij meerdere activite iten 

ondernemen op verschillende locaties zowel in de organisatie als daarbuiten. Het doel hiervan is 

om zowel de productiviteit en de kwaliteit van het werk te verhogen. Hierdoor komt het dat de 

impact van het flexibele werken groter is op de vastgoedportefeuille van een organisatie dan op 

de individuele contracten van de werknemers. Zowel ingehuurde werknemers als werknemers 

met vaste contracten kunnen geschikt zijn om flexibel te werken ten opzichte van de locatie. In 

Nederland is deze trend duidelijk zichtbaar onder de naam "Het Nieuwe Werken" (HNW). Bijl 

(2007) omschrijft HNW als: 

"Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie 

als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om 

vernieuwing van de fysieke werkplek( ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl 

en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager." 

De nieuwe werkmethoden omvatten verschillende manieren om een kantoorgebouw in te richten 

die geëvolueerd zijn van het traditionele kantoor waar werk meestal gedaan werd door een 

werknemer met een vast bureau. De nieuwe werkmethoden gaan ervan uit dat de beste locatie 

om een activiteit te ondernemen afhangt van de activiteit zelf. Zo kunnen open plan werkplekken 

goed zijn voor administratief werk en vergaderzalen voor teamwerk. Het ligt aan de organisatie 

welk type kantoor aansluit bij de activiteiten, hierbij za l een combinatie van werkmethoden het 

meest effectief zijn. Deze nieuwe werkmethoden hebben twee grote gevolgen tot zich. Ten eerste 

kunnen de werknemers die veelal niet op de traditionele locaties werken een vermindering zijn 

op de vraag naar ruimte en zullen hierdoor de kosten van huisvesting verlagen. Ten tweede zal de 

ruimte die wordt ontwikkeld voor de organisatie een andere functie hebben en daardoor anders 

ontworpen en beheerd moeten worden. 

Vos et al. (1999) hebben voor de nieuwe werkmethoden een kader gemaakt waarin drie 

dimensies aan elkaar worden gekoppeld. De locatie, ruimte en het gebruik hiervan worden daarin 

weergegeven (zie tabel 3.4). Voor elke activiteit is het mogelijk om een dimensie te ki·ezen. Dit 

kader kan worden gebruikt door corporate real estate managers om een goede werkomgeving 

te creëren voor de werknemers van de organisatie. Door te kijken naar dit kader is het duide lijk 

dat binnen dezelfde fysieke oplossing (bv. combi kantoor), verschillende oplossingen voor gebruik 

(1:1 of gedeeld) en diverse mogelijke locaties (centraal- decentraal) gebruikt worden. De opties 
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zijn afhankelijk van alle drie de dimensies. De grotere variatie is een weerspiegeling van de 

ontwikkeling in de nieuwe werkmethoden tijdens het laatste decennium. Er zijn meer beschikbare 

alternatieven nu dan in het traditionele kantoorontwerp. Door deze grotere verscheidenheid aan 

keuzes, kan men beter inspelen op snelle veranderingen en ontstaat een grotere onzekerheid over 

hoe het kantoorgebouw zal gebruikt worden in de toekomst. 

Plaats Ruimte Gebruik 

Hoofdkantoor 

Telewerk kantoor : 

Satellietkantoor 

Business center 

Gastkantoor 

Thuiskantoor 

Instant-kantoor 

Cellenkantoor 

Kantoortuin 

Open plan kantoor 

Combikantoor 

Tabel 3.4 Plaats, ruimte en gebruik (Vos et al. 1999} 

Persoonlijke werkplek (1:1) 

Gedeelde werkplek (l :x) 

Flexibele werkplek (x:x) 

Organisaties in Nederland evalueren maar zelden of deze nieuwe werkmethoden nu ook echt een 

toegevoegde waarde levert voor de organisatie. Een integrale overweging over de voor- en nadelen 

ontbreekt en deze is nodigvoorde besluitvormingvoor een investering in nieuwe werkmethoden. In 

deze overweging moeten zowel financiële als niet-financiële overwegingen worden meegenomen. 

Negatieve effecten zoals de weerstand van personeel tegen een nieuw kantoorconcept of een 

minder productieve afdeling door het toepassen van een nieuwe werkmethode zijn niet direct 

uit te drukken in geld. Het is daarom van belang om bij de toegevoegde waarde van deze nieuwe 

werkmethoden rekening te houden met deze effecten, deze kunnen zowel positief als negatief zijn. 

Sommige effecten kunnen uit worden gedrukt in geld, het verlies in productiviteit bijvoorbeeld, 

bij andere effecten is het niet mogelijk om deze in geld uit te drukken, bijvoorbeeld het verlies 
van iemands status in de organisatie (bij een gedeelde werkplek omgeving zal een individu 

minder status genieten bij zijn collega's) . Om optimale beslissingen te nemen met betrekking tot 

de nieuwe werkmethoden is het noodzakelijk om een volledige lijst te ontwikkelen waarin alle 

effecten worden beschreven. Deze lijst wordt weergegeven in tabel 3.5 (van der Voordt, 2004). 

Potentiële kosten Potentiële opbrengsten 

Investering in renovatie en afwerkingsniveau 

Investering in geavanceerde ICT 

Aanpassing van bestaande installaties 

Huur van externe werkplekken 

Verlies in productiviteit 

Verminderde tevredenheid 

Minder m2 vloeroppervlakte 

Lagere energie- en onderhoudskosten 

Lagere mutatiekosten 

Hogere productiviteit 

Verbeterde communicatie 

Verbeterde concentratie 

Hogere tevredenheid 

Minder arbeidsverzuim 

Klanttevredenheid (positief image) 

Tabel 3.5 Kosten en opbrengsten van functionele flexibiliteit (bewerking: van der Voordt, 2004} 
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In tabel 3.5 zijn sommige potentiële kosten en potentiële opbrengsten vanzelfsprekend, andere 

niet. Het implementeren van flexibele werkplekken is tweeledig, aan de ene kant zorgt het ervoor 

dat werknemers geen vaste werkplek meer hebben en daardoor flexibel! moeten werken en aan 

de andere kant is de omgeving flexibel. Wanden zijn verplaatsbaar, ruimtes kunnen gemakkelijk 

een andere functie krijgen en werkplekken kunnen zowel bijgeplaatst als verwijderd worden. De 

flexibele omgeving zorgt ervoor dat de investeringskosten in eerste instantie veelal hoger zullen 

uitvallen dan bij een traditioneel ontwerp van het kantoorgebouw. Het interieur bestaat vaak 

uit duur meubilair, koffiecorners en zithoeken. Dit wordt gedaan om het verlies van iemands 

persoonlijk bureau te compenseren. Tevens zal de ICT afdeling niet alleen uitgebreid worden, 

maar ook een bepalende rol gaan spelen. Werknemers zullen vanaf elke werkplek moeten kunnen 

inloggen en de beschikking hebben over internet. Van werknemers die flexibel werken wordt 

verwacht dat ze niet altijd op het kantoor zijn, daardoor zullen er externe werkplekken gehuurd 

moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan telewerk kantoren die Vos et al. (1999) heeft 

beschreven. Wanneer een kantoorgebouw niet recentelijk gebouwd is zullen de installaties (waar 

in de voorgaande paragraaf al aandacht aan is besteed) moeten worden aangepast op de nieuwe 

indeling. Hier komt meteen weer de koppeling met fysieke flexibiliteit naar voren, wanneer in 

de ontwerpfase van het gebouw rekening is gehouden met toekomstige veranderingen zal het 

aanpassen van de installaties beduidend minder kosten dan wanneer het ontworpen is naar de 

wensen van de gebruikers van het verleden. 

Een belangrijke graadmeter voor het realiseren van een flexibel kantoorgebouw is de productiviteit. 

De productiviteit kan zowel negatief als positief uitvallen. Verlies in productiviteit kan gebeuren 

door afleiding door geluid, de tijd die men kwijt is naar het zoeken van een werkplek en inloggen op 

een computer en door weerstand van de werknemers tegen werkplekinnovaties. Reden waarom 

de productiviteit zal verbeteren zijn het beter communiceren en informatie overdragen tussen 

werknemers, verbeterde bereikbaarheid door ICT, een hogere capaciteit voor de organisatie en 

werknemers om problemen op te lossen en minder ziekteverzuim. Een ander argument voor het 
realiseren van een flexibel kantoorgebouw is het gebruik van de ruimte. De totale vloeroppervlakte 

zal minder worden met hetzelfde aantal werknemers of er kunnen meer werknemers op dezelfde 

vloeroppervlakte. Hiermee worden diverse kosten bespaard, niet alleen de totale kosten voor de 

huur zullen naar beneden gaan, ook de energiekosten en onderhoudskosten gaan naar beneden. 

Een nadeel hiervan kan wel zijn dat bijvoorbeeld schoonmaakkosten omhoog gaan, omdat 

doorgaans bij een flexibel kantoorconcept meer glas wordt gebruikt. 
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3.2.3 FINANCIËLE FLEXIBILITEIT 

Financiële flexibiliteit gaat over de mogelijkheid om vastgoed snel te kunnen aantrekken en om 

vastgoed snel van de hand te kunnen doen. Obstakels voor deze handelswijze zijn het afsluiten 

van langdurige huurcontracten en het in eigendom hebben van een gebouw. In de literatuur is 

financiële flexibiliteit minder beschreven dan fysieke en functionele flexibiliteit. Dit komt mede 

doordat huurcontracten vaak voor een langere periode moesten worden afgesloten (in Nederland 

was de norm 10 jaar, in hetVerenigd Koninkrijk veelal25 jaar) . De literatuur die financiële flexibiliteit 

beschrijft komt door deze lange huurtermijn meestal uit het Verenigd Koninkrijk. Corporate real 

estate managers vonden in het verleden dat de enige manier om financiële flexibiliteit te verkrijgen 

was via het in eigendom hebben van een gebouw. Het argument hiervoor was dat alleen de eigenaar 

de totale controle heeft over wat er kan gebeuren met een gebouw. Een huurovereenkomst heeft 

altijd zowel contractuele als financiële beperkingen. (Gibson, 2001) . 

Langdurige huurcontracten beperken de flexibiliteit van de huurder. Dergelijke contracten 

hebben in het verleden ervoor gezorgd dat de klant in de vastgoedbranche niet de huurder maar 

de belegger was. Twee decennia geleden is er een omslag gekomen in deze denkwijze. Door 

de recessie eind jaren 180 werden bedrijven zich bewust van het feit dat ze werden gezien als 

oversized, traag en inefficiënt. De focus van de bedrijven werd hierdoor gelegd op outsourcen, 

downsizen en herontwikkelen. Dit zorgde voor een meer flexibele en efficiënte manier van 

bedrijfsvoering. Organisaties zochten naar flexibiliteit om te kunnen reageren op veranderingen 

en onzekerheid in de markt. De verhouding tussen de belegger of eigenaar en huurder is door 

deze recessie veranderd. Door de recessie werd de leegstand voor kantoren groter en verschoof 

de markt naar de vraagzijde. De behoeften van de huurders werden hierdoor belangrijker dan de 

wensen van de beleggers of eigenaren. Zo is het gekomen dat de traditionele benaderingen op het 

eigendomsrecht werden uitgedaagd om aan de behoeften van de steeds dynamischer en meer 

concurrerende zakelijke omgeving te voldoen. De traditionele huurovereenkomsten waren niet 

geschikt om mee te gaan in de dynamische zakelijke omgeving, en het antwoord lag in een meer 

klantgerichte benadering op basis van flexibele huurcontracten en verbeterde dienstverlening. 

In het Verenigd Koninkrijk waren van de 4.713 huurcontracten getekend ~ n 1996 er 55% van 

een looptijd van vijf jaar of minder. In het centrum van Londen is de gemiddelde lengte van een 

huurcontract teruggelopen van 20 jaar in 1989 tot 8 jaar in 1996 (Harris, 2001). 

Om de groeiende behoeften naar flexibele contracten te onderzoeken werd er begin 1999 een 

onderzoek gehouden onder 17 grote multinationals in het Verenigd Koninkrijk (samen goed voor 

vijf miljoen vierkante meter vloeroppervlak). Ongeveer de helft van deze ruimte werd gehuurd. 

Onder de respondenten wordt een vijf jarig huurcontract gezien als het contract met de grootste 

flexibiliteit, daarna is de meest flexibe1le vorm het in eigendom hebben van een gebouw. Een 15 

jarig huurcontract wordt gezien als het minst flexibel. Een volledig overzicht is te vinden in tabel 

3.6. 

Contractvorm Index Rank 

5 jarig huurcontract 74.12 1 

Eigendom 70.59 2 

15 jarig huurcontract met opzegmomenten bij jaar 5 en 10 65.88 3 

10 jarig huurcontract 56.47 4 

15 jarig huurcontract 28.82 5 

Tabel 3.6 Voorkeur contractvorm (O'Roarty, 2001) 
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Extra huurprijzen 0% 10% 15% 20% 30% 

Standaard kantoor 11,8% 58,8% 11,8% 11,8% 5,8% 

Kantoor met hoge investeringenkosten 30,8% 38,5% 0,0% 23,1% 7,7% 

Hoofdkantoor 25,0% 50,0% 12,5% 6,3% 6,3% 

Satellietkantoor 13,3% 40,0% 6,7% 26,7% 13,3% 

Tabel3.7 Hogere huurprijzen voor 15 jarig huurcontract met opzegmomenten bij jaar 5 en jaar 10 (O'Roarty, 2001} 

Een 15 jarig huurcontract met opzegmomenten bij jaar 5 en 10 wordt onder de organisaties 

gezien als minder flexibel dan het in eigendom hebben van een gebouw, maar de indexscore en 

rank geven wel aan dat het als een goed alternatief wordt gezien en duide'lijk meer flexibiliteit 

biedt dan een huurcontract van 10 jaar of langer. Voor een flexibel contract moet in de regel 

meer betaald worden . De respondenten werden gevraagd hoeveel zij meer wilde betalen voor 

een 15 jarig huurcontract met opzegmomenten bij jaar 5 en 10. Uit tabel 3.7 blijkt dat bedrijven 

meer willen betalen voor een dergelijk type huurcontract. Vooral bij een satellietkantoor willen 

organisaties meer betalen (86,7% van de respondenten geeft aan 10% of meer te willen betalen) 

voor een flexibel huurcontract, dit is het gevolg van de grotere onzekerheid over de toekomst van 

de activiteiten die plaatsvinden in deze kantoren, die meer mobiel, tijdelijk en van voorbijgaande 

aard zijn (O'Roarty, 2001). 

Deze veranderingen in de vastgoedsector betekende de opkomst van een nieuw soort kantoor. 

Het service kantoor. De looptijd van een contract bij een service kantoor is veel korter dan bij de 

traditionele contracten en zelfs van flexibele contracten met een looptijd van vijf of tien jaar. De 

looptijd van service kantoren hangt af van de wensen van de klant. Drie maanden is bijvoorbeeld 

geen uitzondering. Hierdoor hebben corporate real estate managers meer financiële flexibiliteit 

gekregen. Het belangrijkste verschil met de traditionele benadering is dat business centers ruimte 

of werkomgevingen aanbieden, in plaats van onroerend goed. Servicecontracten vervangen 
huurcontracten, met korte termijn afspraken die meestal gaan om het verlenen van de bemande 

voorzieningen; gedeelde bijeenkomst- of conferentieruimte; volledig uitgeruste werkomgevingen 

en IT-en communicatie-infrastructuur. In het begin van het service kantoor waren het alleen de 

kleine bedrijven die de uitstraling van een multinational wilde hebben, maar veranderingen in de 

economie en bedrijven heeft ervoor gezorgd dat ook de grotere bedrijven nu gebruik maken van 

service kantoren (Harris, 2001; Gibson, 2001) . 

De toename van de vereiste flexibiliteit is echter niet gepaard gegaan met het vermogen van 

de taxateur om deze contracten te waarderen . In het verleden waren de waarderingsmodellen 

gebaseerd op vergelijking het belangrijkste instrument van de analyse. Huurpr,ijzen werden bepaald 

door vergelijking met andere recente contractprijzen van verhuur. Dit was mogelijk, en passend, 

door de uniformiteit van de huurcontracten binnen elke deelmarkt van de vastgoedsector. De eisen 

van het bedrijfsleven om flexibele huurcontracten af te sluiten zijn echter niet gepaard gegaan met 

de bereidheid van beleggers en eigenaren om dergelijke huurovereenkomsten te verlenen . De 

huurders hebben altijd verklaard dat zij bereid zijn te betalen voor de vereiste nieuwe flexibiliteit, 

maar de beleggers en eigenaren (en in het bijzonder hun vertegenwoordigers) hebben zich verzet 

tegen deze verandering, omdat ze de prijs van de flexibiliteit niet kunnen berekenen. 

Verschillen tussen het vastgoed en het vergelijkingsmateriaal werden weerspiegeld in opwaartse 

of neerwaartse correcties van de opbrengst. Historisch gezien zijn deze verschillen doorgaans 

fysiek van aard (bijvoorbeeld de locatie en/of specificatie), en de huurprijs werd bepaald door 
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vergelijkingspunten van vergelijkbare kenmerken. Als de onderliggende kenmerken van de 

vergelijkingspunten uiteenlopen, dan is de methode van vergelijking niet in staat om correct weer 

te geven wat de impact van deze veranderingen zijn op de prijs. De taxateur heeft de neiging tot 

overcompenseren door het verhogen van de huur naar een minder gunstige toekomst, uitgaande 

van een 'in het slechtste geval' uitkomst van de flexibele mogelijkheden. Hierdoor gaat de taxateur 

uit van een verhoogde huur en een hoger rendement. Het hogere rendement wordt veroorzaakt 

doordat de investering in een flexibel contract minder aantrekkelijk is mede door een hoger 

risico. 

Het is van belang bij het berekenen van de huurprijs voor een flexibel contract rekening te houden 

met verschillende scenario's. Wanneer een huurcontract voor een kortere periode loopt is het 

gebruikelijk dat de huurprijs hier op aangepast wordt, maar zoals bovenstaand alliet zien bestaan 

er contracten waarbij een looptijd van 15 jaar is afgesproken met opzegmomenten bij jaar vijf 

en jaar tien. Dit brengt onzekerheid mee voor de belegger. Een goede manier om de huurprijs te 

berekenen is om bij dit voorbeeld het slechtste scenario (bv. na vijf jaar opzegging en dan twee 
jaar leegstand} dat mogelijk is en het beste scenario (bv. geen opzegging, maar 15 jaar huren} 

dat mogelijk is uit te werken met de DCF methode. Hierbij dienen wel een aantal varianten bij te 

worden gevoegd, bijvoorbeeld een half jaar leegstand door een opzegging na vijf jaar. Wanneer 

de huurprijzen voor de verschillende varianten berekend zijn kan met een risicoanalyse de factor 

berekend worden. Als bijvoorbeeld 50% van de contracten niet wordt onderbroken tussentijds, 

dan is de factor 0,50. Bij de andere varianten kan dan ook een factor worden berekend (French, 

2001}. 

Organisaties zijn steeds vakerop zoek naarfinancië'le flexibiliteit en bereid om extra kosten te maken. 

De reden dat er nog steeds langdurige huurcontracten worden afgesloten zijn de welwillendheid 

van de beleggers en eigenaren, of beter gezegd het ontbreken daarvan. De financiële flexibiliteit 

van een gebouw heeft niets te maken met fysieke en functionele flexibiliteit. Een kantoorgebouw 

of zelfs een hele portefeuille kan flexibel zijn vanuit een financieel oogpunt, maar hoeft niet flexibel 

te zijn in de zin van aanpasbaarheid. 
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3.3 FLEXIBILITEIT OP PORTFOLIO NIVEAU 

Corporate real estate managers moeten met betrekking tot vastgoed rekening houden met een 

strategische beslissing. Wanneer is flexibiliteit nodig en wanneer is het niet essentieel. Het is 

duidelijk dat sommige aspecten van flexibiliteit alleen haalbaar zijn tegen een hogere investering. 

Dit is het geval bij de invoering van gestandaardiseerde kantoorindelingen door het gehele 

kantoorgebouw. Dit betekent vaak aanzienlijke investeringen in nieuw meubilair en apparatuur. 

Het huren van een service kantoor brengt hogere kosten met zich mee over een lange periode dan 

het huren van een kantoor met een standaard huurcontract. Als de flexibiliteit binnen het gebouw 

niet vereist is voor de huidige of toekomstige organisatorische activiteiten dan worden de extra 

investeringen of kosten overbodig. 

Om een portfolio te beheren is het belangrijk om onderscheid te maken tussen gebouwen die 

behoren tot de care portefeuille (gebouwen voor de lange termijn) en gebouwen die alleen 

ondersteunend zijn of waarvan verwacht wordt dat ze binnen korte tijd afgestoten kunnen 

worden (zie figuur 3.1). Gebouwen behorend bij de care portefeuille kunnen gebouwen zijn die 

strategisch gevestigd zijn (fabrieken), landmark gebouwen die de geschiedenis en de cultuur van de 

organisatie uitdrukken (hoofdkantoor) en ruimtes die specifiek betrekking hebben op onderzoek 

en ontwikkeling. Dit zijn de gebouwen waarin de organisatie bereid is om te investeren, maar 

waar ook een hoge mate van controle wordt geëist om de veranderende organisatie te kunnen 

huisvesten. Het gaat hier vooral om functionele flexibiliteit, de mogelijkheid om het gebruik van 

het gebouw te veranderen, en bij sommige aspecten fysieke flexibiliteit. Financiële flexibiliteit 

wordt minder belangrijk geacht omdat deze gebouwen vaak in eigendom van de onderneming 

zijn of gehuurd worden voor een langere periode. Het eerste niveau van non-care vastgoed is 

wanneer numerieke flexibiliteit is vereist. Omdat de vraag naar producten of diensten fluctueert 

over de conjunctuurcyclus, wil de organisatie in staat zijn om de vraag aan te kunnen in tijden van 

hoogconjunctuur, maar ook de kosten in tijden van recessie te verminderen. De tweede laag van 

non-care vastgoed is voor korte termijn huur. Dit kan gebruikt worden voor trainingsfaciliteiten 

of proefprojecten en wordt geleverd door de service kantoren. Hierbij gaat het vooral om de 

financiële flexibiliteit (Gibson, 2001). 

(numerieke flexibiliteit) 
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Figuur 3.1 Flexibiliteit in een portfolio (Gibson, 2001) 
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3.4 DE INVLOED VAN FLEXIBILITEIT OP DE ORGANISATIE 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is beschreven hoe een flexibel kantoorgebouw 

gerealiseerd kan worden. Er zijn verschi llende concepten beschreven met daarbij de bijbehorende 

bouwtechnische en financiële consequenties. Deze manier van bouwen heeft als gevolg dat er 

meer geïnvesteerd moet worden in een kantoorgebouw. De grotere investeringskosten worden 

veroorzaakt door het aantrekkelijke ontwerp van het kantoorgebouw, het individueel aanpasbare 

interieur en een hightech ICT afdeling die het mogelijk maakt om flexibele werkplekken te 

creëren. 

Om deze investering te kunnen verantwoorden richting de onderneming hebben corporate real 

estate managers een aantal voordelen c.q. opbrengsten die een flexibel kantoorgebouw met zich 

meebrengt. Deze voordelen kunnen uiteenlopen van een positief imago naar zowel de klant als de 

werknemer, het aantrekken en behouden van schaarse klanten en personeel tot het verhogen van 
de productiviteit en de tevredenheid van de medewerker. Waar de onderneming zich echter het 

meest mee bezig houdt is het bereiken van betere prestaties tegen lagere kosten. Hierbij wordt 

er vanuit gegaan dat bij een flexibel kantoorgebouw de kosten kunnen worden gedrukt doordat 

er gemakkelijk kan worden omgegaan met krimp en groei van de organisatie. Voor de werknemer 

is het belangrijk dat zij plezier in hun werk behouden bij de verandering van een kantoorgebouw. 

Een gemeenschappelijke overtuiging is dat het opgeven van een persoonl ijk bureau in strijd is met 

de menselijke basisbehoeften voor privacy, personalisatie en het uiten van iemands status. Dit 

kan worden gecompenseerd door goede architectuur en een modern interieur (van der Voordt, 

2004). 

De vraag blijft of deze flexibele kantoorgebouwen aan de verwachtingen voldoen. Zijn de flexibele 

werkplekken nu echt efficiënter en aangenamer of werken open kantoorruimtes en de constante 

verandering van de werkplek de productiviteit tegen? Worden de extra kosten gecompenseerd 

door het verwachte rendement in de vorm van een hogere productiviteit en een efficiënter 

gebruik van de ruimte? Er is op dit gebied nog niet veel beschreven in de literatuur. Veel van 

de beslissingen aangaande flexibele kantoorgebouwen en flexibele werkplekken worden gedaan 
op intuïtie en gevoel. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen in de toekomst is het 

belangrijk om alle voor- en nadelen van flexibele kantoorgebouwen te kunnen meten. 

Croon (1998) komt tot de conclusie dat de kosten per werknemer door de invoering van gedeelde 

werkruimten tot 60 procent kunnen da len, afhankelijk van de huur van de kantoorruimte. Op basis 
van een casestudy bij het Cascade gebouw in Groningen, stelt Troost (2000) dat de voordelen uit 

ruimtebesparing vaak verloren gaan als gevolg van hogere investeringen in ICT, duurder interieur, 

renovatie kosten en vergoedingen voor adviseurs en procesbegeleiding. Het kee rpunt waarop de 

voordelen opwegen tegen de kosten is afhankelijk van de periode van de afschrijvingen en het 

niveau van de huur. Het keerpunt is eerder bere ikt als de huren hoog zijn. Vastgesteld werd dat 

voor een huur van €110,- exclusief BTW per m2 vloeroppervlak en een afschrijvingstermijn van 

tien jaar voor vast meubilair en vUf jaar voor beweegbaar meubilair om tot een positief resultaat 

te bereiken, ten minste 24 procent vermindering van de ruimte noodzakelijk was. Als de huur 

€330,- exclusief BTW per m2 was zou slechts 9 procent minder in de ruimte nodig zou zijn om de 
extra kosten te compenseren (van der Voordt, 2004). 
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De vierkante meters die een onderneming bespaard zijn te vergelijken met de situatie zoals 

die voorheen was, maar de productiviteit van de organisatie is minder goed meetbaar en 

kwantificeerbaar. Om de toegevoegde waarde van een flexibel kantoorgebouw aan te kunnen 

tonen moet er dus kunnen worden aangetoond dat de productiviteit van de werknemers 

verhoogd wordt. Daarom is het belangrijk om een duidelijke definitie van de term productiviteit 

te formuleren. Het begrip productiviteit verwijst in de economie naar de relatie tussen efficiëntie 

en effectiviteit (in 't Veld, 2002). Volgens van der Voordt (2004) wordt in de wetenschappelijke 

literatuur productiviteit gedefinieerd als de relatie tussen output en input. De output is het aantal 

producten, de kwaliteit van de producten en het bedrijfsresultaat uitgedrukt als de nettowinst 

of het marktaandeel. De input heeft betrekking op alle bedrijfsmiddelen die worden gebruikt: 

arbeid (aantal full-time werknemers), kapitaal, technologie, informatie (opleiding, onderwijs), 

voorzieningen en diensten, met inbegrip van onroerend goed en facilitaire dienstverlening. Er zijn 

drie manieren om de productiviteit te vergroten; 

• Vergroot de output met dezelfde input (verbetering van de effectiviteit) . 

• Bereiken van dezelfde output met minder input (verbeterde efficiëntie). 

• Realiseren van een relatief sterkere toename van de output in vergelijking met de stijging van 

de input (zowel effectiever en efficiënter). 

Er moet worden erkend dat eerdere onderzoekers moeite hebben gehad om te definiëren 
wat de betekenis is van de productiviteit van de werknemers op een kantoor. Er lijkt geen 

algemeen aanvaarde definitie van de productiviteit van kantoorgebruikers te zijn, laat staan 

een overeengekomen wijze van meten van de productiviteit van deze kantoorgebruikers. Eerder 

onderzoek naar de relatie tussen de kantooromgeving en de productivite it van de werknemers 

heeft de neiging te worden verricht in twee belangrijke onderzoeksgebieden, die van facilitair 

management (in het bijzonder de werkplek) en omgevingspsychologie. Later onderzoek suggereert 

dat deze grenzen beginnen te vervagen. De gemaakte pogingen om de fysieke omgeving in verband 

te brengen met de productiviteit van de werknemers vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: die 

van kantoorinrichting en comfort. De schaarse onderzoeken die proberen om de gedragsomgeving 

in verband te brengen met de productiviteit van werknemers vallen uiteen in interactie en afleiding. 

Deze verbanden zijn weergegeven in figuur 3.2 (Haynes, 2007) . 

Fysieke omgeving 

Kantoorinrichting 

/ 

Kantooromgeving Productiviteit 

[ Interactie / 

I Afleiding 

Gedragsomgeving 

Figuur 3.2 Theoretisch kader productiviteit in het kantoor (Haynes, 2007) 
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In sommige gevallen is het meten van de productiviteit van een enkele werknemer een makkelijke 

taak. In de auto-industrie kan er het aantal auto's per dag die van de lopende band rollen worden 

gemeten. Voor andere beroepen is het moeilijk aan te geven wat productiviteit nu werkelijk 

inhoudt. Hierbij moet worden gedacht aan beroepen in de kennis-industrie. Het is ingewikkeld 

om bijvoorbeeld de productiviteit van een manager te bepalen. In de literatuur worden om de 

productiviteit van de werknemers van een organisatie te meten vijf manieren gebruikt: 

• Feitelijke arbeidsproductiviteit: hierbij worden cijfers vergeleken met elkaar, hoeveel werk 

wordt er gedaan per uur. 

• Gepercipieerde productiviteit: er wordt gevraagd in welke mate werknemers vinden dat 

zij productiever zijn gaan werken. Hierbij kunnen vragen worden gesteld in hoeverre de 

omgeving hierbij een rol speelt. Tegenovergesteld kan er worden gevraagd of er meer of 

minder afleiding is binnen het kantoor. 

• Tijdsbesteding: hoeveel tijd wordt er bespaard door het invoeren van een verandering binnen 

het kantoor, bijvoorbeeld een nieuw archief. Hetzelfde geld voor de tijd die een werknemer 

kwijt is met het opruimen van een bureau. 

• Afwezigheid door ziekte (een vorm van non-productiviteit) 

• Indirecte indicatoren: wordt er door de werkplek innovaties meer met elkaar gecommuniceerd 

en speelt dit een rol in het efficiënt omgaan met projecten en opdrachten. 

Er is geen algemeen geaccepteerde manier voor het meten van productiviteit op een kantoor, 

maar er lijkt te worden aanvaard dat een systeem waarbij werknemers zelf hun productiviteit 

beoordelen beter is dan helemaal geen systeem voor het meten van de productiviteit. In veel 

onderzoeken beschreven in de literatuur worden de gegevens over de productiviteit in een nieuw 

kantoor tegenover een meer traditioneel kantoor niet vergeleken op het individuele niveau 

van een werknemer, maar op het niveau van de gehele organisatie door het vergelijken van de 

groepsgemiddelden. Een argument voor het meten op individueel niveau is dat wanneer de 

samenstelling van de onderzoeksgroep is gewijzigd, het lastig kan zijn om vast te stellen of de 

veranderingen zijn veroorzaakt door het nieuwe kantoor of de nieuwe samenstelling van de groep. 

Hoewel de gepercipieerde productiviteit waarschijnlijk een redelijke indicatie van de werkelijke 

productiviteit is, en in het bijzonder van het effect (positief of negatief) op de productiviteit van 

een individu, is de betrouwbaarheid en validiteit van deze meetmethode twijfelachtig. Aan de ene 

kant, omdat sociaal wenselijke antwoorden zeer waarschijnlijk zijn en niemand antwoorden zal 

geven waaruit blijkt dat hij of zij onproductief is. Aan de andere kant, omdat het waarschijnlijk is 

dat de productiviteit wordt gemeten als de tevredenheid van de werknemer. Het is aannemelijk 

dat mensen die tevreden zijn met een bepaald concept meer geneigd zijn om het effect op hun 

productiviteit te bekijken in een positief licht, terwijl de ontevreden mensen meer geneigd zijn 

om het effect als negatief te beschouwen. Dus hoewel de gegevens over de gepercipieerde 

productiviteit hun waarde hebben moet ook aandacht worden besteed aan andere indicatoren 

zoals tevredenheid (van der Voordt, 2004; Haynes, 2008). 

Het feit dat de personele kosten (voornamelijk het salaris) van een onderneming aanzienlijk hoger 

zijn dan de facilitaire kosten is investeren in de kwaliteit van de werkomgeving de meest effectieve 

manier van bestrijding van het verlies van productiviteit. Het CPB heeft berekend dat het bruto 

modaal inkomen van een Nederlandse werknemer in 2011 rond de €32.500,- per jaar ligt. Hier 

tegenover staan de werkplekkosten (opgebouwd uit huur, onderhoud, belasting en inrichting) 

2008 van een werknemer in West-Europa rond de $11.660,- (ongeveer €8.000,-) per jaar (zie figuur 

3.3) liggen. In tegenstelling tot ziekte en ongevallen, kunnen vermoeidheid en het werken met 
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tegenzin invloed hebben op een groot aantal mensen. Dit houdt in dat de negatieve effecten op 

de prestatie van een afzonderlijke werknemer niet bijzonder groot hoeft te zijn om te resulteren in 

een relatief hoog verlies van productiviteit voor de organisatie als geheel (Roelofsen, 2002). 

Totale kantoorkosten per regio 
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Figuur 3.3 Jaarlijkse kosten werkplek (DTZ, 2008) 
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De ruimte per werkplek varieert sterk over de gehele wereld. Zo is de gemiddelde werkplek in 

Noord-Amerika 22 m2 en in West-Europa 16 m2. De verschuiving naar meer flexibele, kleinere 

werkruimten om de kosten van het vastgoed te verminderen is een heersende wereldwijde trend. 

Zo is het gebruik van de ruimte in Sydney aanzienlijk gedaald van ongeveer 20 m2 per persoon in 

2002 tot ongeveer14m 2 per persoon in 2005, een kostenbesparing van ongeveer €5.700,- per 

persoon per jaar (Steiner, 2005). 

De opbrengsten van de flexibiliteit van een kantoorgebouw voor een organisatie kunnen dus 

worden gemeten aan de hand van het verhogen van de productiviteit en de vermindering van 

vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak. De sleutel van effectieve ruimte planning is verder 

denken dan de verdelingen van de werkstations en het vertegenwoordigen van het bedrijfsimago 

door middel van design en kleur door een op voorhand bepaald budget. Werknemers hebben 

behoefte aan verschillende soorten omgevingen afhankelijk van de specifieke activiteit die zij op 

een bepaald moment uitvoeren en ze moeten in staat zijn om die ruimte te veranderen wanneer er 

wijzigingen optreden in die activiteiten . Meer flexibele ruimte is nodig om het beste uit werknemers 

te halen en veel van deze nieuwe concepten kunnen daadwerkel'ijk leiden tot vermindering van 

de vloeroppervlakte. Budgettaire beperkingen betekenen dat sommige bedrijven bestaande 

systemen op de werkplek die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe werkplek innovaties 

recyclen. Een grotere initiële investering kan gecompenseerd worden in termen van een grotere 

motivatie en productiviteit van de werknemers. Bedrijven moeten meer gaan nadenken over de 

omzet per vierkante meter in plaats van de kosten per vierkante meter (Steiner, 2005) . 

De laatste stap om de invloed van flexibiliteit op de organisatie te kunnen berekenen is de verhoging 

van de productiviteit van de werknemers weer te kunnen geven in euro's per vierkante meter. 

Wargocki et al. (2006) heeft een berekening gemaakt om een investering in het binnenklimaat 

van een kantoorgebouw te kunnen verantwoorden. Deze manier van berekenen kan ook worden 

gebruikt voor een investering in flexibiliteit. De eerste stap van de berekening bestaat uit het 
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waarderen van een werknemer. Deze bestaat uit salaris, overhead kosten en w inst. De tweede 

stap is het bepalen van het aantal vierkante meters dat een werknemer in beslag neemt. Op 

deze manier kan de parameter euro's per vierkante meter per jaar (€/m2/j) worden berekend. 

Door deze te vermenigvuldigen met het percentage dat de werknemer productiever is geworden 

krijgt men de waarde van de verhoogde productiviteit. De derde en laatste stap is het bepa len 

en berekenen van de levensduur van de investering en van de interne opbrengstvoet (IRR). Met 

deze parameters kan bepaald worden hoeveel euro er beschikbaar is voor de investering die de 

verhoofde productiviteit met zich mee brengt. 

Een kort voorbeeld om het bovenstaande te verduidelijken. Een werknemer verdient gemiddeld 

bij de onderneming €2.500,- per maand. De overheadkosten zijn 80% en de w inst is gemiddeld 

10%. De waarde van het werk dat de werknemer uitvoert is per jaar €2.500,- x 12 x 1,8 (overhead) 

x 1,1 (winst)= €59.400,-. Het kantoorgebouw heeft een totale vloeroppervlakte van 1500 m2 en 

er werken 75 mensen. De €/m2/j wordt dan €59.400,- I (1500/75) = €2.970,- en de waarde van 

een verhoogde productiviteit van 5% per vierkante meter per jaar wordt dan €2 .970,- x 0,05 = 

€148,50. Wanneer de onderneming een interne rentevoet van 10% hant eert en de levensduur 

wordt op 10 jaar geschat is een investering van €912,- per vierkante meter te verantwoorden. 

Bij deze laatste berekening wordt gebruik gemaakt van de formule opbrengsten jaar x=jaar 0*1/ 

(1+1RRAx). Waarbij jaar 0 in bovenstaand geval €148,50 is en de IRR 0,10. 
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3.5 CONCLUSIE 

Flexibiliteit betekent letterlijk soepel en buigzaam, figuurlijk betekent het gemakkelijk aan te 

passen. Vastgoed en specifiek kantoren zijn van nature niet flexibel. In de eerste plaats omdat 

vastgoed nagelvast is en bestaat uit metselwerk, beton en staal. In de tweede plaats omdat bij 

een verandering in de organisatie een kantoorgebouw niet gemakkelijk (zonder grote investering) 

aan te passen is aan de nieuwe situatie. Verschillende redenen hebben ervoor gezorgd dat 

ondernemingen behoefte hebben aan flexibele huisvesting. Een kortere planningshorizon (minder 

dan 3 jaar), opzetten van proefprojecten, herstructureringen, groei door fusie en overname en het 

vaker verhuizen van personeel naar andere locaties zijn de vijf hoofd redenen. 

Er zijn drie vormen van flexibiliteit; fysieke, functionele en financiële. De eerste twee vormen van 

flexibiliteit hebben betrekking op het gebouw, financiële flexibiliteit gaat in op de verschillende 

vormen van huur en eigendom en heeft geen meerwaarde voor de ontwikkel ing van een 
evaluatieinstrument. Of een gebouw fysiek flexibel is wordt bepaald door het ontwerp. Elementen 

als positie van de kolommen, verschi llende lay-outs die het gebouw kan huisvesten, grootte van 

de vloerplaten, daglichttoetreding en installaties bepalen de mate van flexibiliteit. Een corporate 

real estate manager zal dit meenemen in de keuze van een gebouw. Bij f unctionele flexibi liteit 

gaat het om de inrichting van een gebouw. Functionele flexibiliteit gaat over hoe een organisatie 

gebruik maakt van de ruimte en de functionele mogelijkheden van de ruimte. De functionele 

mogelijkheden van de ruimte zijn gerelateerd aan multifunctionaliteit, het is gewenst om een ru imte 

te realiseren die toekomstige veranderingen kan opvangen. Demontabele wanden, indeelbaar en 

modulair worden hier belangrijk geacht. De nieuwe werkmethode is een trend die samenhangt 

met functionele flexibiliteit. De nieuwe werkmethoden omvatten verschillende manieren om een 

kantoorgebouw in te richten die geëvolueerd zijn van het traditionele kantoor waar werk meestal 

gedaan werd door een werknemer met een vast bureau. De nieuwe werkmethoden gaan ervan 

uit dat de beste locatie om een activiteit te ondernemen afhangen van de activiteit zelf. Zo kunnen 
open plan werkplekken goed zijn voor administratief werk en vergaderzalen voor teamwerk. 

Het realiseren van een flexibel kantoorgebouw dat gemakkel ijk aan te passen is aan de wensen 

van de organisatie vereist een grotere investering. Deze grotere investeringskosten worden 

veroorzaakt door het aantrekkelijke ontwerp van het kantoorgebouw, het individueel aanpasbare 

interieur en een hightech ICT afdeling die het mogelUk maakt om flexibele werkplekken te creëren . 

Aan de andere kant zal een flexibel kantoorgebouw opbrengsten met zich mee brengen. Zo hoeft 

er minder geïnvesteerd te worden bij een verandering van de organisatie aan de inrichting, omdat 

deze gemakkelijk aan te passen is. Er hoeven minder vierkante meters vloeroppervlakte gehuurd 

te worden en in de literatuur is al meerdere malen aangetoond dat de productiviteit van de 

werknemers omhoog gaat. 
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4 LIFE CYCLE COSTS 

Om de toegevoegde waarde van flexibiliteit aan te tonen is het van belang om de life cycle casts 

(LCC) van een kantoorgebouw te kunnen berekenen. Dit hoofdstuk zal beginnen met de definitie 

van LCC en de daarbij behorende methodiek gevolgd door een paragraaf met de LCC van vastgoed. 

Tenslotte zal het verband tussen LCC en de flexibiliteit van een kantoorgebouw beschreven 

worden. 

4.1 DEFINITIE LCC 

Een LCC analyse is een instrument om een overzicht te geven van de eerste en de daaruit 

voortvloeiende kosten van bouwgerelateerde besluiten. Deze cijfers over de kosten kunnen worden 

gebruikt om hogere investeringen te rechtvaardigen, bijvoorbeeld in de kwaliteit of de flexibiliteit 

van een gebouw door middel van een kostenbesparing op de lange termijn. Aan de andere kant 

kan een LCC worden gebruikt om duidelijke besparingen in de fasen van de bouw, het onderhoud 

of renovatie te vermijden, die leiden tot aanzienlijk hogere kosten in de gebruiksfase. Een LCC is 

een instrument voor het optimaliseren van gebouwen met een lange termijn perspectief en voor 

het benutten van de economische principes van duurzaamheid (Pelzeter, 2007). 

Er is niet éénduidelijke definitie van een LCC. Er worden doorverschillende organisatiesverschillende 

definities gebruikt. Een veel gebruikte definitie van LCC is opgesteld door de International 
Organization for Standardization (ISO): "de totale kosten van een gebouw of haar elementen 
gedurende de gehele levensduur, hierbij inbegrepen de kosten van planning, ontwerp, acquisitie, 
onderhoud en dispositie, verminderd met de restwaarde." Een andere definitie opgesteld door het 

Nationallnstitute of Standards and Technology (NIST) van LCC is: u de totale verdisconteerde kosten 
van bezit, exploitatie, het onderhoud en voor de verwijdering van een gebouw of een gebouw 
systeem gemeten over een bepaalde periode". Het verschil in de twee definities is dat de NIST 

duidelijk aangeeft dat de kosten verdisconteerd moeten worden. 

Wat alle verschillende definities gemeen hebben met elkaar is dat ze de eerste en de daaruit 

voortvloeiende kosten tijdens de levensduur van een gebouw combineren. Een LCC moet worden 

onderscheiden van een life cycle assessment (LCA), hierbij worden alleen ecologische aspecten 

meegenomen in de analyse. Een LCA heeft geen verband met economische aspecten. In sommige 

gevallen kunnen gebouwen niet alleen worden vergeleken op basis van de kosten, omdat de 

opbrengsten verschillend zijn. In dat geval wordt de term life cycle economy (LCE) gebruikt. LCE 

wordt gedefinieerd als 11de relatie tussen de life cylce income en life cycle costs 11 (Pelzeter, 2007). 

In dit onderzoek wordt een LCC uitgevoerd. De opbrengsten van een flexibel kantoorgebouw zullen 

grotendeels uit een lagere huur en minder onderhoudskosten bestaan. Doordat deze opbrengsten 

verwerkt kunnen worden als kosten in de LCC is het niet nodig om de life cycle income van een 

flexibel kantoorgebouw te berekenen. Een verhoogde productiviteit zoals in het vorige hoofdstuk 

beschreven kan in een ander stadium worden verwerkt en wordt niet direct meegenomen in de 

LCC. 
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4.2 METHODIEK 

Met het berekenen van de LCC wordt gebruik gemaakt van drie stappen (zie figuur 4.1). De eerste 

stap is het verzamelen van algemene gegevens van het gebouw. Dit kunnen gegevens zijn over 

de locatie, constructie, materialen, technische installaties etc. Tevens wordt het gebruik (soort, 

intensiteit, kwantiteit) van deze data geïnventariseerd. Gegevens kunnen worden ingedeeld 

naar de fasen tijdens de levensduur van het gebouw (ontwerpfase, gebruiksfase), maar ook naar 

functionele elementen (constructie, afwerking) of technische- en economische levensduur. Vaak 

worden er meerdere manieren gebruikt bij het opstellen van een LCC. Van deze data worden de 

processen afgeleid die bestaan uit materiaalstromen, energiestromen en a1nbeid. Combinaties van 

deze drie processen kunnen elke activiteit gedurende de levenscyclus (constructie, onderhoud, 

operationeel) van een gebouw beschrijven. Het doel van het weergeven van het niveau van de 

processen tussen de data van het gebouw en het koppelen van de kosten is om inzichtelijk te 

maken hoeveel een gebouw consumeert voordat er prijzen aan gekoppeld worden. Op deze manier 

kunnen energiebesparingen zichtbaar worden en spelen trends in gas- of olieprijzen geen rol. De 

tweede stap in het opstellen van een LCC is het koppelen van prijzen. Zowel aan de gegevens van 

de locatie, constructie etc. als aan de materiaalstromen, energiestromen en arbeid. De derde stap 

geeft de vorm en eenheid van de berekening weer (Pelzeter, 2007). 

-Gebouw, gebruik 

Stap 1 Data verzamelen 

Stap 2 Prijzen koppeten 

Stap 3 Berekeninc 

"------Resultaat 

Figuur 4.1 Overzicht stappenplan LCC {Pelzeter, 2007} 
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De derde stap in het maken van een LCC is de meest lastige. Er zijn diverse variabelen die zorgvuldig 

gekozen moeten worden. Bij de berekening moet er rekening mee worden gehouden dat er twee 

soorten kosten zijn . Zo zijn er de initiële kosten en toekomstige kosten . De initiële kosten zijn alle 

kosten die voorafgaand aan de bezetting van het gebouw worden gemaakt zoals ontwerpkosten, 

constructie kosten, installatiekosten, kosten voor afwerking etc. Toekomstige kosten zijn alle kosten 

die na de bezetting van het gebouw gemaakt worden en worden meestal ondergebracht in de 

categorieën operationele kosten (huur, schoonmaak), onderhoud (installaties, ICT) en reparatie 

kosten, vervangingskasten (meubilair, installaties), mutatiekosten (verhuiskosten, aanpassingen) 

en restwaarde . 

Een toekomstige uitgave die nadere uitleg nodig heeft is die van de restwaarde. Restwaarde is 

de netto waarde van een gebouw aan het einde van de LCC analyse . In tegenstelling tot andere 

toekomstige uitgaven kan de residuele waarde positief of negatief zijn . Een LCC is een optelling 

van de kosten, een negatieve restwaarde wijst op een waarde in verband met het gebouw aan het 

einde van de LCC analyse. Dit kan de waarde van de grond zijn, het dak dat onlangs vervangen werd 

of doordat de constructie van het gebouw nog zou kunnen functioneren voor de komende dertig 

jaar. De reden voor de resterende waarde is niet belangrijk, maar het is een materiële vaste activa 

van het gebouw en moet worden opgenomen in de LCC. Een positieve restwaarde geeft aan dat 

er verwijderingskasten voor het gebouw zijn aan het einde van de LCC analyse. Misschien zijn dat 

de kosten voor het verwijderen van gevaarlijke stoffen of het slopen van de structuur. Ongeacht 

de oorzaak, dit zjjn kosten voor de eigenaar van het gebouw en moeten worden opgenomen in 
de LCC. 

De berekening voor de LCC bestaat uit kosten die gemaakt worden in de toekomst. Om deze kosten 

met elkaar te kunnen vergelijken moet er worden berekend wat de kosten zijn in het basisjaar van 

de LCC analyse. De manier van berekenen die hiervoor wordt gebruikt is de Net Present Value 

(NPV) c.q. Netto Contante Waarde (NCW). Om een NPV berekening te maken is het van belang 

dat er een disconteringsvoet wordt gebruikt. De disconteringsvoet is de rendementseis van de 

investeerder en wordt uitgedrukt in een percentage, waarmee de kosten in de toekomst contant 
kunnen worden gemaakt (Present Value) . De formule om de PV uit te rekenen is Rt/((1+i)l\t), 

waarbij Rt de cash flow is in een bepaald jaar, i de disconteringsvoet ent het jaartal is. De som van 

dePVis de NPV. Er mag vanuit worden gegaan dat de initiële kosten worden gemaakt in het jaar 

0. De lengte van de LCC kan worden aangepast aan het object dat bestudeerd wordt (gebouw of 

element) . De lengte zal tevens afhangen van de levensduur van een gebouw of element van een 

gebouw, de levensduur van vastgoed wordt behandeld in de volgende paragraaf (Barringer et al. 

1996; Mearig et al. 1999). 
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4.3 LEVENSCYCLUS EN LEVENSDUUR VAN VASTGOED 

Om de LCC van een kantoorgebouw te berekenen is het belangrijk om te weten wat de levenscyclus 

en levensduur van een gebouw is. Een traditionele levenscyclus van een gebouw is weergegeven 

in figuur 4.2. 

Initiatief Haalbaarheid Realisatie Beheer 

Figuur 4.2 Levenscyclus van een gebouw 

Het bouwproces wordt gekenmerkt door een hoge mate van voorspelbaarheid en lange 

ontwikkelingscyclus. Het lineaire model is gebaseerd op de veronderstelling dat alles is gedaan in 
de juiste volgorde en dat het mogelijk is om het proces te structureren op een rationele manier 

langs een tijdlijn . De ontwikkeling van het gebouw, het ontwerp en de bouw zijn gebaseerd op 

vooraf gedefinieerde processen en stabiele modellen. Tegenwoordig is het steeds moeilijker om 

de toekomstige behoeften te voorspellen. Dit wordt veroorzaakt door kortere innovatie cycli. 

Plotselinge veranderingen creëren een noodzaak om te kunnen beginnen met de ontwikkeling van 

een gebouw zonder dat de doelstellingen en specificaties duidelijk zijn. Het design team heeft te 

maken met veranderingen te allen tijde tijdens het proces. Het proces verschuift hierdoor van een 

lineaire naar een cirkelvormige ontwikkeling. Deze cirke lvormige ontwikkeling betekent dat, zoals 

veranderingen gebeuren tijdens het leven van het gebouwcyclus, er niet één definitieve, stabiele 

toestand, maar een continue stroom van veranderingen en aanpassingen zullen zijn bij gebouwen 
(Biakstad, 2001) . 

Deze stroom van veranderingen en aanpassingen zullen van invloed zijn op de levensduur van het 

gebouw. De levensduur van een gebouw kan vanuit drie perspectieven worden bekeken. Zo is er 

de functionele levensduur, de technische levensduur en de economische levensduur. Voor een 

onderneming zijn alle drie de vormen van levensduur belangrijk. De functionele levensduur van 

een gebouw is de tijdsperiode waarin een organisatie kan opereren zonder grote veranderingen 

aan het gebouw. De vereiste prestatie van het gebouw hangen niet alleen af van de gebruiker, 

maar hangt ook af van de regelgeving. Veiligheids- en milieueisen nemen toe in de tijd en 

kunnen de functionele levensduur van een gebouw verkorten. De technische levensduur is de 

tijdsperiode waarin het gebouw voldoet aan de technische prestatiecriteria van een bepaalde 

onderhoudsstrategie. In het verleden was een technische levensduur van 50 jaar normaal. Nu 
komt het voor dat er kantoren worden opgeleverd met een maximale levensduur van 15 jaar 

om daarna weer herontwikkeld te worden. De economische levensduur van een gebouw is de 

tijdsperiode waarin het gebouw voldoet aan de rendementseisen van de belegger. Wanneer een 

belegger te weinig rendement over een investering maakt is een gebouw economisch niet meer 

aantrekkelijk. 

Elke keer dat er functionele en technische aanpassingen ten behoeve van de prestaties van een 

gebouw worden gedaan zullen de uitgaven en inkomsten veranderen . De gemiddelde functionele 
levensduur is steeds korter geworden, dit komt doordat bedrijven op zoek zijn naar een sneller 

rendement. De onzekerheden bij bedrijven worden veroorzaakt door de snelle veranderingen in 

de economie en leiden tot een afname van de functionele levensduur van gebouwen. Tegel ijkertijd 
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leiden de veiligheids-en de milieueisen naar de wens voor duurzame gebouwen en een verlenging 

van hun technische levensduur. Bovendien vermindert hetverkorten van de technische levensduur 

de kosten niet in dezelfde verhouding als de kwaliteit, waardoor het in feite een deel van de 

investering vernietigt (Dewulf et al. 2000) . 

4.4 LCC EN FLEXIBILITEIT 

Er rest nu nog steeds de vraag wat de toevoeging is van het berekenen van de LCC van een 

kantoorgebouw om de toegevoegde waarde van flexibiliteit in een kantoorgebouw te kunnen 

aantonen. Deze toevoeging van de LCC is tweeledig. Ten eerste is het zonder een LCC berekening 

niet mogelijk om aan te tonen wat de kostenbesparing is van het realiseren van een flexibel 

kantoorgebouw. Het besparen van kosten is immers één van de redenen voor een onderneming 

om te investeren in flexibiliteit. Er zal data uit het verleden nodig zijn in combinatie met prognoses 

voor de toekomst om een realistische inschatting te maken welke kosten nu bespaard worden en 

of deze opwegen tegenover de kosten van het realiseren van een flexibel kantoorgebouw. Tevens 

is het mogelijk met een LCC berekening om de totale kosten van het ,investeren in een flexibel 

kantoorgebouw aan te tonen en niet alleen de initiële investeringskosten. 

De tweede reden om een LCC berekening te gebruiken is om aan te tonen dat het investeren in een 

flexibel kantoorgebouw en daarmee investeren in de nieuwe werkplekstrategieën de functionele 

levensduur van een kantoorgebouw kan verlengen. Wanneer de functionele levensduur van een 

kantoorgebouw tot haar einde komt is het mogelijk om te herinvesteren in dezelfde indeling c.q. 

opzet van het kantoor of om ervoor te kiezen om het kantoor te herontwikkelen c.q. te verhuizen 

naar een ander kantoorgebouw. Er kan ook worden aangetoond met een LCC dat een herinvestering 

in een flexibel concept een kostenbesparing op de lange termijn betekent . 

4.5 CONCLUSIE 

Bij het berekenen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit is het noodzakelijk om een LCC 

analyse uit te voeren. De definitie van LCC is: "de totale verdisconteerde kosten van bezit exploitatie, 
het onderhoud en voor de verwijdering van een gebouw of een gebouw systeem gemeten over een 
bepaalde periode'~ Met een LCC kan een overzicht worden gegeven van de initiële kosten en de 

daaruitvoortvloeiende kosten. De initiële kosten bestaan uit de ontwerpkosten, constructiekosten, 

installatiekosten, kosten voor afwerking etc. De daaruit voortvloeiende (toekomstige) kosten 

zijn operationele kosten (huur, schoonmaak), onderhoud (installaties, ICT) en reparatie kosten, 

vervangingskasten (meubilair, installaties), mutatiekosten (verhuiskosten, aanpassingen) en 

restwaarde. Om een goede inschatting te maken van de toekomstige kosten is het belangrijk om 

de levensduur van een element te weten. Belangrijk bij het opstellen van een LCC analyse is om 

de kosten die gemaakt worden in de toekomst te verdisconteren. De gebruikte methode hierbij is 

de NPV, hierdoor kunnen verschillende scenario's met elkaar vergeleken worden . 
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5 EVALUATIEINSTRUMENT FLEXIBILITEIT 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal een instrument worden ontwikkeld waarmee een 

kantoorgebouw kan worden geëvalueerd en de toegevoegde waarde van flexibiliteit kan worden 

aangetoond. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt het evaluatieinstrument getoetst 

door middel van een casestudy. 

5.1 INSTRUMENTONTWIKKELING 

In deze paragraaf zal een instrument ontwikkeld worden waarmee een flexibel kantoorgebouw 

geëvalueerd kan worden. Dit instrument zal met behulp van de informatie uit de voorgaande 

hoofdstukken gerealiseerd worden. In de eerste subparagraaf zal het doel en de opbouw van het 

instrument worden beschreven. In de tweede subparagraaf wordt het instrument beschreven met 

daarbij de essentiële elementen van het instrument. 

5.1.1 DOEL EN OPBOUW 

Er zijn al verscheidene modellen en instrumenten verschenen die allemaal een deelaspect van 

flexibiliteit in kantoorgebouwen onderzoeken. Zo zijn er modellen die de arbeidsproductiviteit 

meten, er zijn instrumenten die de arbeidssatisfactie meten en er zijn modellen om de huidige 

prestaties van een kantoorgebouw te meten. Een integraal instrument om de toegevoegde waarde 

van een flexibel kantoorgebouw aan te tonen is er nog niet. Het doel van dit evaluatie-instrument 

is daarom om de toegevoegde waarde van een flexibel kantoorgebouw aan te kunnen tonen. 

Corporate real estate managers kunnen met dit instrument bestaande flexibele kantoorgebouwen 

evalueren en op deze manier aantonen bij de directie van de onderneming dat een investering in 

flexibiliteit zich op de lange termijn uitbetaalt. Het instrument is daarom voornamelijk ontwikkeld 

voor ondernemingen die willen investeren in flexibele kantoorgebouwen. Het kan ook gebruikt 

worden door beleggers die moeite hebben met het vinden van de juiste huurders voor bepaalde 

kantoorgebouwen. Deze kunnen met dit instrument aantonen dat de kosten kunnen worden 

gedrukt door een flexibel kantoorconcept. De verzamelde data kunnen ook worden gebruikt om 

verschillende projecten en gebouwen met elkaar te vergelijken. Op deze manier kunnen flexibele 

kantoorgebouwen die succesvol zijn worden vergeleken met minder succesvolle gebouwen 

waardoor fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

De opbouw van het instrument is stapsgewijs. Elke stap van het instrument moet doorlopen 

worden om de toegevoegde waarde van een flexibel kantoorgebouw aan te kunnen tonen. Als er 

een stap wordt overgeslagen kan er geen compleet beeld worden weergegeven en zal essentiële 

informatie niet beschikbaar zijn. Het instrument is onder te verdelen in vijf hoofdstappen. In de 

eerste stap wordt algemene informatie over het object beschreven. In de tweede en derde stap 

worden respectievelijk de fysieke- en functionele flexibiliteit van het object beschreven. In de 

vierde stap worden de werknemers die werkzaam zijn in een flexibel kantoorgebouw geënquêteerd 

met betrekking tot de productiviteit van deze werknemers. In de laatste stap van het instrument 

worden alle gegevens samengebracht tot een conclusie. In deze conclusie kan worden beschreven 

of de voordelen van een flexibel kantoorgebouw opwegen tegen de nadelen. 
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5.1.2 EVALUATIE INSTRUMENT 

Het evaluatie instrument om de toegevoegde waarde van een flexibel kantoorgebouw aan te 

tonen is hieronder weergegeven in figuur 5.1 en bestaat uit vijf stappen. De vijf stappen zullen in 

deze subparagraaf uitvoerig worden beschreven met daarbij de benodigde gereedschappen die 

nodig zijn om een evaluatie uit te voeren. 

3. Evaluatie functionele flexibiliteit 

4. Productiviteit werknemers 

5. Conclusie 

Figuur 5.1 Evaluatieinstrument 

1. Algemene gegevens kantoorgebouw 

De eerste stap van het instrument bestaat uit het vergaren van alle documentatie die bestaat 

over het desbetreffende object of in het geval van een verhuizing de desbetreffende objecten. 

Algemene informatie zoals bouwjaar, locatie, oppervlaktes, verdiepingen en gebruikte materialen 

worden hier beschreven. Tevens wordt data verzameld over de organisatiekenmerken, 

werkprocessen en facilitaire voorzieningen. Het komt erop neer dat in deze fase zoveel mogelijk 

informatie gebundeld wordt als basis voor de evaluatie van het kantoorgebouw. De aanleiding van 

een evaluatie is de renovatie of verhuizing van een organisatie naar een flexibel kantoorconcept in 

een kantoorgebouw. Relevant voor de uitkomst van de evaluatie zijn de gegevens over de situatie 

van het kantoorgebouw zoals deze voor de overgang naar een flexibel kantoorconcept waren. 

Een interview met de CREM manager is een goede manier om deze gegevens te inventariseren, 

waarbijdeCREM manager tekst en uitleg kan geven over de gang van zaken in het kantoorgebouw. 

Een overzicht van de interviewvragen is weergegeven in bijlage I. 
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2. Evaluatie fysieke flexibiliteit 

De tweede stap bestaat uit het evalueren van de fysieke flexibiliteit. Zoals beschreven in hoofdstuk 

3 heeft fysieke flexibiliteit te maken met de constructie, indeling, vloerplaten, hoogte van de 

verdiepingen etc. Door deze te evalueren kan worden bekeken of het kantoorgebouw in eerste 

instantie wel bedoeld is om een flexibel kantoorconcept te huisvesten. Bij het zoeken naar 

succesfactoren of de reden waarom het nieuwe kantoorconcept niet blijkt te werken kan deze 

stap uitkomst bieden. De evaluatie kan worden uitgevoerd met de REN norm. Deze lijst is een 

middel om de fysieke flexibiliteit te evalueren en wordt weergegeven in bijlage 11. Bouwtekeningen 

kunnen bij deze stap gebruikt worden om bepaalde maten en inzichten te verkrijgen. 

3. Evaluatie functionele flexibiliteit 

In stap drie wordt de functionele flexibiliteit geëvalueerd. Dit houdt in dat de indeling van zowel 

het oude kantoor als het nieuwe kantoor onderzocht wordt. Welke werkplek indeling werd en 

wordt nu gebruikt, hoeveel procent van het vloeroppervlakte werd en wordt nu gebruikt voor 

open ruimte, gesloten ruimte, vergaderruimte etc. en in welke mate is het kantoor aanpasbaar. 

Tevens worden de financiële gegevens van het oude en nieuwe kantoorconcept in een overzicht 

weergegeven. Op deze manier kunnen de gegevens van de oude situatie worden vergeleken met 

de gegevens van de nieuwe situatie en inzichtelijk worden gemaakt waar de voor- en nadelen van 

het nieuwe concept liggen. Belangrijk bij deze stap is dat de LCC van het object worden berekend). 

Op deze manier kunnen er geen financiële gegevens worden overgeslagen of over het hoofd 

worden gezien. 

4. Productiviteit werknemers 

Volgens de literatuur zijn er twee voordelen van een flexibel kantoorgebouw; minder vierkante 

meters per werknemer en een verhoogde productiviteit van de werknemers. In de vorige stap 

kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel vierkante meters er worden bespaard met het nieuwe 

concept. In deze stap wordt de productiviteit van de werknemers gemeten. De productiviteit van 

de werknemers kan worden gemeten met een subjectieve meting. Dit houdt in dat de werknemers 

zelf een enquête invullen waarin zij aangeven in welke mate zij tevreden zijn over het nieuwe 

kantoorconcept, hoeveel procent van de tijd zij productief te werk gaan en hoe vaak ze worden 

afgeleid. De complete enquête is te vinden in bijlage lil. 

5. Conclusie 

De laatste stap bestaat uit het verzamelen van alle gegevens van de stappen één t/m vier om een 

conclusie te trekken. De conclusie bestaat uit een korte samenvatting van het object met daarbij 

de situaties voor en na de renovatie c.q. verhuizing, de financiële gegevens van het object, een 

samenvatting van de verhoogde of verlaagde arbeidsproductiviteit en het gegeven of de flexibiliteit 

van het kantoorgebouw van toegevoegde waarde is. 
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5.2 INSTRUMENTTOETSING 

In deze paragraaf zal het instrument dat ontwikkeld is in de voorgaande paragraaf getoetst worden 

in de praktijk door middel van een casestudy. Voor deze case study is het Regionaal Opleidingen 

Centrum (ROC) in Nijmegen benaderd. Het ROC Nijmegen biedt studenten, zowel jongeren als 

volwassenen, opleidingen aan in het middelbare beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie. 

Tevens is ROC Nijmegen aanbieder van contractonderwijs voor bedrijven en instellingen. Aan het 

ROC Nijmegen studeerden op 1 oktober 2010 meer dan 12.SOO studenten. Er werken ca. 1.200 

medewerkers. In augustus 2010 is de huurverplichting van het ROC Nijmegen van een traditioneel 

kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg in Nijmegen afgelopen en zijn alle werknemers verhuist 

naar andere locaties. Onder deze andere locaties valt de Campusbaan in Nijmegen. Een deel 

van dit relatief nieuwe gebouw is getransformeerd van een onderwijsfunctie naar een flexibel 

kantoorconcept. De subparagrafen van deze paragraaf zijn opgebouwd uit de stappen van het 

instrument. De informatie om de toetsing uit te voeren is verkregen door interviews af te nemen 

met dhr. van Egmond (VEG lnterior Building Systems B.V.), dhr. Verleg (directeur operations ROC 
Nijmegen} en mevr. Nijholt (servicemanager ROC Nijmegen en projectleider verhuizing), enquêtes 

te verspreiden onder de werknemers die de verhuizing hebben meegemaakt en documenten te 

analyseren die beschikbaar zijn gesteld door het ROC Nijmegen. 

5.2.1 ALGEMENE GEGEVENS 

In deze subparagraaf worden de algemene gegevensvan het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg 

279 en het onderwijsgebouw aan de Campusbaan 6, beide gelegen in Nijmegen, beschreven. 

Hierbij worden niet alleen gegevens over de locatie, oppervlakten en bouwlagen behandeld, ook 

de werkprocessen en de organisatiekenmerken van de ondersteunende diensten van het ROC 
Nijmegen worden beschreven. 

KANTOORGEBOUW AAN DE WOLFSKUILSEWEG 279 IN NIJMEGEN 

Figuur 5.1/mpressie kantoorgebouw Wolfskuilseweg 279 

Het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg 279 in Nijmegen is gerealiseerd in 197S en gelegen 

op de hoek met de Energieweg, deze weg is de grens voor bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het 

kantoorgebouw profiteert van de goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein via snelwegen 

AlS, A79 en ASO. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet optimaal. Via zowel 

treinstation Nijmegen Centraal als treinstation Nijmegen Dukenburg duurt het met de bus 20 
minuten voordat het kantoorgebouw bereikt is. Door de goede bereikbaarheid met de auto en de 

matige bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn de 9S parkeerplaatsen die bij het gehuurde 

horen belangrijk voor deze locatie. 

56 



In totaal telt het kantoorgebouw vijf bouwlagen en bestaat het uit twee gebouwen die worden 

verbonden door een trappenhuis. De begane grond bestaat verder uit een entree met tochtsluis 

die leidt naar een ontvangstruimte met een receptie, toiletten, garderobe, een tweede trappenhuis 

en diverse kantoorruimten. De overige verdiepingen bestaan uit kantoorruimten met verschillende 

afmetingen, toiletten, garderobes en werkkasten. Het gebouw beschikt over twee liften, beide 

gevestigd nabij de trappenhuizen. In totaal heeft het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg 

een kleine 4.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.), onderverdeeld in een kelder (300 m2 

v.v.o.), begane grond (995 m2 v.v.o.), 1e, 2e en 3e verdieping (elk 786 m2 v.v.o) en de bovenste 

verdieping (300m2 v.v.o). In het kantoorgebouw waren verschillende ondersteunende diensten 

van het ROC Nijmegen gehuisvest. De diensten bestaan uit de afdelingen ICT, communicatie en 

marketing, personeel en organisatie (P&O), financieel en economische zaken (FEZ), verkoop, 

concernadministratie, projecten bureau en het College van Bestuur. De meeste diensten zijn in 

augustus 2010 verhuisd naar de locatie aan de Campusbaan in Nijmegen. Alleen de verhuizing 

van de afdeling P&O heeft langer op zich laten wachten, dit heeft te maken met het grote fysieke 
archief van de afdeling. Er waren ongeveer 170 werknemers werkzaam in het kantoorgebouw. 

ONDERWIJSGEBOUW AAN DE CAMPUSBAAN 6 IN NIJMEGEN 

Figuur 5.3 Impressie onderwijsgebouw Campusbaan 6 

Het gebouw aan de Campusbaan 6 in Nijmegen is in 2007 opgeleverd en is gelegen naast het 

centraal station van Nijmegen en hiermee goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Door 

deze goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn er relatief weinig parkeerplaatsen 

gerealiseerd naast het gebouw. Voor studenten en werknemers die minder dan een uur reistijd 

hebben zijn regelingen getroffen zoals een fietsplan of korting op het openbaar vervoer zodat zij 

niet met de auto komen. Het gebouw bestaat uit negen verschillende units met vier verdiepingen 

en heeft een bruto vloeroppervlak (b.v.o.) van 30.000 m2
• De begane grond bestaat uit een plaza, 

hierin zijn verschillende winkels en horecagelegenheden gevestigd. De 6.500 studenten van de 

sectoren Economie en Zorg & Welzijn die het gebouw onderdak biedt, meer dan de helft van 

het totaal aantal studenten van ROC Nijmegen, kunnen in de winkels en horecagelegenheden 
ervaring opdoen door middel van een stage of bijbaan. De verdiepingen van de verschillende units 

bestaan uit klaslokalen, praktijklokalen en kantoren en worden verbonden door loopbruggen. De 

meest in het oog springende aspecten van het nieuwe gebouw zijn de ramen en de bijzondere 

geve/bekleding. De buitengevel is doorgetrokken in de centra le hal. De onderste laag van het 

gebouw is transparant gehouden voor een open karakter en voor het behoud van het contact met 

de omgeving. 

In het gebouw aan de Campusbaan zijn verschillende units ingericht als kantoor. In oktober 2009 is 

besloten om efficiënter met de ruimte om te gaan en over te gaan naar een flexibel kantoorconcept. 
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Door deze herinrichting van de ruimte is de capaciteit groter geworden, mede door het aflopende 

huurcontract van de Wolfskuilseweg werd het mogelijk om de werknemers van dat kantoorgebouw 

te huisvesten in de Campusbaan. Er zijn diverse afdelingen verhuist van de Wolfskui lseweg naar 

verschillende units in de Campusbaan. Om een goede vergelijking te maken is er gekozen om het 

flexibele concept van kantoorunit B2 te onderzoeken. In totaal zijn er 75 werknemers werkzaam in 

unit B2 met 64,55 fte. De huidige bezetting van unit B2 wordt hieronder weergegeven. 

Afdelingen Campusbaan unit 82 Werknemers fte 

ICT 34 29,9 

Communicatie en Marketing 14 14 

Klanten Contact Centrum (KCC) & Servicedesk 12 7,27 

Servicebedrijf 15 13,38 

Totaal 75 64,55 

Tabel 5.1 Werknemers van unit 82 

De afdelingen zijn deels afkomstig van de Wolfskuilseweg en deels afkomstig van andere units 

binnen de Campusbaan. Zo verhuisden de afdelingen ICT en Communicatie en Marketing van de 

Wolfskuilseweg naar de Campusbaan en verhuisden het KCC & Servicedesk en het Servicebedrijf 
van unit A4 naar unit B2. Het totaal aantal vierkante meters die voorheen in gebruik waren door 

de verschillende afdelingen was824m2 (Wolfskuilseweg 574m2
, unit A4 250m2

), het totaal aantal 

vierkante meters na de verhuizing en herinrichting in gebruik is 641 m2• De verhuizing levert een 

besparing van 183 m2 op. 
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5.2.2 EVALUATIE FYSIEKE FLEXIBILITEIT 

De fysieke flexibiliteit hangt af van diverse aspecten. Door middel van deze aspecten kan de 

flexibiliteit van de constructie (de positionering van de kolommen, de vorm en grootte van de 

vloerplaten), de schil (mogelijkheid tot uitbreiden, esthetische veranderingen) en de Building 

Services (aanpasbaarheid installaties, mogelijke indelingen) worden geëvalueerd. Een gedeelte 

van de evaluatie van de fysieke flexibiliteit 'kan worden uitgevoerd met de checklist die opgesteld 

is door de REN (bijlage 11) . Over het pand aan de Wolfskuilseweg zijn een beperkt aantal gegevens 

bekend die nodig zijn om de fys ieke flexibiliteit te evalueren. Hiermee zal getracht worden een 

compleet beeld van het kantoorgebouw te geven. 

FYSIEKE FLEXIBILITEIT WOLFSKUILSEWEG 279 

De hoofddraagconstructie van het gebouw is gemaakt van stalen I-profielen, waarbij de kolommen 

zijn omstort met beton. De stramienmaat van deze kolommen is in de breedte 7200 mm en in 

de lengte 3600 mm. Doordat de totale breedte van de gebouwen 14400 mm is, is er geen vrije 

overspanning en zijn er kolommen geplaatst in het midden van de gebouwen (deel A en B). 

Hiermee wordt de vrije indeelbaarheid belemmerd . De hoogte tussen twee verdiepingsvloeren 

gemeten tussen de bovenkant van de afdekvloer en onderkant van de constructievloer ligt 

tussen de 2600 mm en 3000 mm en geeft dus eveneens niet veel ruimte voor het aanpassen van 

installaties voor toekomstige gebruikers. Er zijn diverse installaties aanwezig in het gebouw, zo is er 

airconditioning, topkoeling, mechanische ventilatie, CAT 5 bekabeling, automatische zonwering, 
CV installatie en een inbraak- en brandmeldinstallatie. De klimaatinstallaties zijn niet separaat aan 

te passen. In het kantoorgebouw is het mogelijk om demontabele wanden en systeemp 1lafonds toe 

te passen. De manier om demontabele wanden te positioneren is beperkt door de plaatsing van 

kolommen, kozijnen en het trappenhuis/de liftschacht. De mogelijkheid om het kantoorgebouw in 

verschillende units in te delen is er wel. Doordat er twee ingangen zijn met twee trappenhui2en en 

twee liften is het mogelijk om de gebouwen van elkaar te splitsen, hierdoor zouden er in theor ie 

meerdere huurders gebruik kunnen maken van de gebouwen. De delen die dan verhuurd worden 

liggen tussen de 300 m2 en 400 m2, dit zou wel betekenen dat er op elke verdieping zich een 

andere huurder bevindt, in totaal 16 huurders. De vraag is dan of een eigenaar hier akkoord mee 

gaat. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel punten het gebouw aan de Wolfsku ilseweg 

behaald met de REN checklist . 

Dimensie Punten 

1. Verdiepingshoogte 2 

2. Stramien 2 

3. Belemmering constructie 3 

4. Demontabele delen 3 

5. Installaties 4 

6. Toegang gebouw 4 

7. lndeelbaarheid 3 

Totaal 21 

Tabel 5.2 Fysieke flexibiliteit Wolfskuilseweg 279 volgens REN 
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FYSIEKE FLEXIBILITEIT CAMPUSBAAN 6 

Het gebouw aan de Campusbaan is zoals beschreven ingedeeld in negen verschillende units met 

vier verdiepingen, door deze aparte constructie is het een speciaal gebouw voor een specifieke 

opdrachtgever geworden. Het gebouw is in eerste instantie ontworpen voor onderwijsdoeleinden 

en bij het ontwerp is weinig rekening gehouden met transformaties. De hoofddraagconstructie 

bestaat uit een staalskelet gerealiseerd uit kolommen en liggers met verschillende vormen en 

afmetingen. Het stramien is lastig te bepalen voor het gehele gebouw, omdat de units verschillend 

van opbouw zijn. Het stramien van unit B (waaronder B2) is 7800 mm in de lengte en 7000 mm in 

de breedte, met daarbij aan de zuidkant en noordkant afwijkende waarden van 5950 mm en 7150 

mm in de lengte. De unit is in totaal 37500 mm lang en 16500 mm breed, waardoor er twee rijen 

kolommen op de werkvloer staan. De buitengevel die deels is doorgetrokken naar binnen bestaat 

uit aluminium panelen. De kozijnen van het gebouw zijn gemaakt van aluminium en hebben 

geen uniforme vorm. De kozijnen hebben verschillende vormen zoals driehoeken en ongelijke 

vierkanten en gaan als het ware door de muur of vloer heen. Dit gaat ten kosten van de fysieke 

flexibiliteit, door het gebruik van deze kozijnen kunnen ruimtes niet of moeilijk worden gesplitst 

of herontworpen. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met behulp van betonkernactivering. 

Midden in de constructievloeren zijn slangen aangebracht waar 's winters warm water en 's 

zomers gekoeld water doorheen stroomt. Mede door de betonkernactivering en het gebruik van 

warmteterugwinning uit de ventilatielucht, warmtepompen en warmte/koude opslag in de bodem 

heeft het gebouw een energieprestatiecoëfficiënt die 30% onder de norm ligt. In theorie zou het 

gebouw in de zomer gekoeld moeten worden en in de winterworden opgewarmd. In de praktijk blijk 

dat het bij uiterste temperaturen drie dagen duurt voordat het gebouw een constante aangename 

temperatuur heeft aangenomen. Tevens is het niet mogelijk om de temperatuur te regelen per 

unit of verdieping. Door de ligging van het gebouw aan de spoorweg enerzijds en de busbaan 

anderzijds is door de hoge geluidsbelasting niet mogelijk om ramen te openen. Het gebouw heeft 

één grote entreehal met twee tourniquets waarna via een open ruimte de verschillende units 

kunnen worden bereikt. Deze units hebben aparte stijgpunten wat de fysieke flexibiliteit ten goede 

komt. De liften kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers en minder valide studenten. 

Het gebouw kan wanneer de onderwijsinstelling het gebouw verlaat opgesplitst worden in units 

van 400 m2 tot 900 m2
• Op de verdiepingen kunnen demontabele wanden worden geplaatst. Er 

moet alleen sterk rekening worden gehouden met de kolommen en raampartijen. Het kan door 

het plaatsen van extra wanden voorkomen dat de ruimte die op deze manier gecreëerd wordt niet 

voldoende daglicht krijgt. Het invullen van de checklist van de REN levert de volgende tabel op: 

Dimensie Punten 

1. Verdiepingshoogte 3 

2. Stramien 1 

3. Belemmering constructie 3 

4. Demontabele delen 2 

5. Installaties 3 

6. Toegang gebouw 5 

7. Indeelbaarheld 2 

Totaal 19 

Tabel 5.3 Fysieke flexibiliteit Campusbaan 6 volgens REN 
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5.2.3 EVALUATIE FUNCTIONELE FLEXIBILITEIT 

De functionele flexibiliteit hangt af van de vaste inrichting, systemen en losse inrichting van 

een kantoorgebouw. Er wordt gekeken welke activiteiten een gebouw kan ondersteunen. De 

aanpasbaarheid van een gebouw speelt hierin een grote rol, zo kunnen er een aantal ingebouwde 

mogelijkheden zijn om elementen en systemen te herschikken of weg te nemen, of toe te voegen. 

Het gaat er bij functionele flexibiliteit om hoe makkelijk de functie van een ruimte kan worden 

veranderd . Tevens zijn er belangrijke kwesties zoals werkplek strategieën en flexibele locaties om 

te kunnen werken. Om de gevolgen van functionele flexibiliteit te meten worden de LCC berekend 

van twee scenario's, waarbij scenario 1 betekent dat de organisatie zou blijven functioneren zoals 

dat voor de verhuizing plaatsvond. Scenario 2 betekent dat de organisatie verhuisd is zoals dat ook 

gebeurd is . 

FUNCTIONELE FLEXIBILITEIT WOLFSKUILSEWEG 279 

Figuur 5.4/nrichting kantoorgebouw Wo/fskuilseweg 279 

De Wolfskuilseweg 279 is een traditioneel kantoorgebouw, waarbij elke verdieping dezelfde 

layout heeft (zie bijlage IV). Gebouw A kenmerkt zich door een lange gang met aan beide kanten 

kantoren waar één of twee personen kunnen werken, hierbij heeft elke werknemer een vast 

bureau . De kantoren zijn ongeveer26m 2 (3600 mm x 7200 mm) met uitzonderingen in de hoeken 

van het gebouw. Er zijn geen demontabele wanden geplaatst en aanpassingen van deze layout 

zouden investeringen vereisen . Gebouw B heeft een andere layout, de gang verbindt de twee 

trappenhuizen met elkaar waarbij een hoek van 90° wordt gemaakt. Aan de rechterkant van 

de gang bevindt zich één grote ruimte, waarbij op de tweede verdieping een personeelsruimte 

was ingericht en op de derde verdieping het archief van FEZ zich bevond. De kantoren aan de 

linkerkant van de gang hebben op elke verdieping andere afmetingen. Variërend van 7200 mm x 

3600 mm tot 9000 mm x 10800 mm. Het is duidelijk dat sommige wanden verplaatst zijn, omdat 

bijvoorbeeld op de derde verdieping een kantoor drie deuren heeft. Het is dus mogelijk om de 

interne configuratie te veranderen . De kosten van deze veranderingen zjjn niet bekend. Het is niet 

mogelijk om met simpele aanpassingen de functie van een ruimte te veranderen of de ruimte te 

verdelen in meerdere ruimten. De werknemers van het ROC Nijmegen die werkzaam waren in het 

kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg hadden geen mogelijkheid tot thuiswerken. 

Bij het evalueren van de functionele flexibiliteit behoort ook het evalueren van de organisatie en 

de bijbehorende kosten voor de huisvesting. Doordat een verhuizing van een traditioneel kantoor 
naar een flexibel kantoorconcept ervoor zorgt dat het aantal vierkante meters in gebruik door 

de organisatie wordt verminderd zullen ook de bijbehorende totale onderhoudskosten minder 

worden, waardoor de werkplek van één werknemer per jaar minder zal gaan kosten. Om deze 

verlaging van kosten weer te kunnen geven worden er twee scenario's uitgewerkt over een periode 
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van tien jaar. De kosten van scenario 1 waarbij de afdelingen ICT en Communicatie en Marketing 

niet verhuizen en de organisatie het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg 279 blijft huren zijn 

hieronder weergegeven, een specificatie van de kosten is te vinden in bijlage V. Dit scenario houdt 

tevens in dat de afdelingen KCC & servicedesk en het servicebedrijf gevestigd blijven in het gebouw 

aan de Campusbaan in unit A4. 

Omschrijving Kosten 

Investeringskosten 

Operationele kosten 

Onderhoudskosten 

Overige huisvestingslasten 

Totale kosten periode 2010 t/m 2020 

Tabel 5.4 Huisvestingskosten periode 2010 t/m 2020 scenario 1 

€0 

€ 1.094.239 

€ 49.590 

€ 129.562 

€ 1.273.391 

Het kostenoverzicht is opgebouwd uit investeringskosten, operationele kosten, onderhoudskosten 

en overige huisvestingslasten. Het niet verhuizen van de organisatie betekent dat de 

investeringskosten €0,- zijn. De operationele kosten bestaan voornamelijk uit afschrijvingskosten, 

hu uren schoonmaakkosten en vormen de grootste kostenpost van het totaal. De onderhoudskosten 

bestaan uit het onderhoud van de CV-installatie, elektrische installaties en beveiligingsinstallatie. 

De restwaarde van het kantoorgebouw is niet meegenomen in de berekening, omdat er kan 

worden verondersteld dat de waarden van beide kantoorconcepten na tien jaar geen significante 

verschillen vertonen. Daarnaast heeft deze berekening alleen betrekking op unit B2, dit betekent 

dat de berekening gebaseerd is op het feit dat de werknemers van de Wolfskuilseweg die naar 

unit B2 zijn verhuisd ongeveer 574 m2 in gebruik namen van de 4000 m2 in totaal. Tevens is in 

de berekening rekening gehouden met het feit dat de werknemers van unit A4 die verhuisd 

zijn naar unit B2 250 m2 in gebruik namen. De jaarlijkste stijging van de !kosten is 2% en de 

verdisconteringsvoet 6%, deze laatste is bepaald door de rente van het vreemd vermogen (3-5%) 

te nemen met een opslag voor het te lopen risico (ROC Nijmegen Jaarverslag, 2010) . 
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FUNCTIONELE FLEXIBILITEIT CAMPUSBAAN 6 

Figuur 5.5 Inrichting en details onderwijsgebouw Campusbaan 6 

Het gebouw aan de Campusbaan is voornamelijk ontworpen voor onderwijsdoeleinden met daarbij 

een beperkt aantal ondersteunende diensten. De verhuizing van 170 werknemers is daarmee een 

grote verandering en functionele flexibiliteit (functieverandering van klaslokalen naar kantoren) is 

daarbij geen overbodige luxe. De technische aspecten van elke unit zijn vrijwel identiek, daarom zal 

de evaluatie van de functionele flexibiliteit van de Campusbaan worden uitgevoerd vanuit unit B2. 

Unit B2 is een grote rechthoekige open ruimte van ongeveer641m2 met twee trappenhallen aan de 

zuid- en noordkant van de verdieping. De trappenhallen worden verbonden door een rechte gang, 

waarbij aan elke kant van de gang werkplekken zijn gesitueerd. De afdelingen ICT, Servicebedrijf, 

Communicatie en Marketing en de Servicedesk hebben allen een eigen werkvloer. Werknemers 

van de afdelingen kunnen op elk werkstation inloggen (ook als de eigen werkvloer vol is) en hebben 

ieder een eigen locker en trolley. Voor concentratiewerkzaamheden zijn er drie werkplekken 

geplaatst in afgesloten ruimten bij de trappenhaL De afspraak in de organisatie is dat er maximaal 

twee uur achtereen gewerkt wordt door dezelfde persoon aan een concentratiewerkplek. In het 

midden van de verdieping is een koffiehoek en een kopieerruimte geplaatst. Aan de buitenkant van 

unit B2 zijn twee vergaderzalen gerealiseerd voor formeel overleg. Tevens is er een aanlandplek 

gerealiseerd in het midden van de werkvloer. De plattegrond van de verdieping is te vinden in 

bijlage Vl. Door de open structuur van het concept zullen de kosten van toekomstige interne 

verhuizingen lager zijn dan bij het traditionele kantoorgebouw, dit wordt veroorzaakt doordat 

er alleen werknemers worden verhuisd en geen materiaal. Thuiswerken is in overleg met het 

management een optie, maar wordt voor niemand verplicht gesteld . Er zijn daarom geen extra 

investeringen nodig geweest voor het thuiswerken, een portal waar werknemers kunnen inloggen 

bestond al voor de verhuizing. 

Bij de herinrichting van de verdieping kwamen een paar tekortkomingen van de functionele 

flexibiliteit van het gebouw aan het licht. Bij het realiseren van de vergaderzalen was het eerste 

probleem de plafondeilanden. De plafonds van de verschillende units van het gebouw aan de 

Campusbaan bestaan uit plafondeilanden, waardoor er bij een verandering van functie en 

daarmee het veranderen van de interne configuratie problemen onstaan met de aansluitingen van 

de systeemwanden (zie figuur 6.4). De kozijnen van het gebouw zorgen ook voor problemen met 

het plaatsen van nieuwe wanden en ruimtes. Wanneer een kozijn in tweeën wordt gesplitst door 

middel van het plaatsen van een systeemwand kan het voorkomen dat één deel van het kozijn niet 

past in de nieuwe ruimte. De reden hiervoor kan de positie (laag) zijn of dat het kozijn te klein is om 

te splitsen. Niet alleen het gebouw heeft voor de nodige problemen gezorgd, ook de organisatie 

heeft voor een aantal moeilijkheden gestaan. Onder de medewerkers, waaronder ook met een 

leidinggevende functie, was veel weerstand tegen het nieuwe kantoorconcept. Dit heeft geleid 

tot problemen met betrekking tot de voorlichting onder de medewerkers. Er zijn een workshop en 

twee excursies aangeboden, maar door een matige communicatie van de leidinggevende hebben 
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deze geen aftrek gevonden bij de medewerkers. Het budget voor de verhuizing en renovatie was, 

mede door de late beslissing het meubilair te vervangen en vaste leveranciers te gebruiken, niet 

toereikend, waardoor er de nodige concessies zijn gedaan aan het concept. 

De kosten voor het verhuizen van de Wolfskuilseweg naar de Campusbaan zijn in dit scenario 

verder uitgewerkt. De investeringskosten bestaan uit het aanschaffen van systeemwanden, 

aanpassingen van werktuigbouwkundige installaties en ontwerp- en managementkosten. De 

verhuizing van de organisatie naar de Campusbaan betekent dat de huur van de Wolfskuilseweg 

volledig zal wegvallen. Daarbij komen de lineaire afschrijvingskasten van het nieuwe gebouw, deze 

zijn beduidend minder dan de huur (ruim €572.000 in totaal per jaar) van de Wolfskuilseweg. 

Door het efficiënter omgaan met de ruimte wordt er de komende tien jaar meer dan €510.000 

bespaart. Een compleet overzicht van de kosten is te vinden in bijlage VIl. 

Omschrijving Kosten 

I nveste ri ngs kosten 

Operationele kosten 

Onderhoudskosten 

Overige huisvestingslasten 

Totale kosten periode 2010 t/m 2020 

Tabel 5.5 Huisvestingskosten periode 2010 t/m 2020 scenario 2 

€ 135.587 

€ 559.134 

€ 58.263 

€ 10.148 

{ 763.132 
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5.2.4 ARBEIDSPRODUCTIVITEIT WERKI\JEMERS ROC 1\JIJMEGEN 

De arbeidsproductiviteit van de werknemers speelt een grote rol in het evalueren van een 

flexibel kantoorconcept. Een verlaagde productiviteit kunnen de besparingen op vierkante meters 

immers tenietdoen. In deze subparagraaf worden de resultaten beschreven van de enquête die 

is gehouden onder de werknemers van het ROC nijmegen. Met deze enquête wordt getracht de 

arbeidsproductiviteit te meten van zowel voor de verhuizing als na de verhuizing naar het kantoor 

aan de Campusbaan in Nijmegen. 

OPZET EN UITVOERING 

Een flexibel kantoorconcept kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de 

arbeidsproductiviteit. Een verlies in productiviteit kan worden veroorzaakt door een grotere 

afleiding, ontevredenheid over het concept en door weerstand van de werknemers tegen 

een gedeelde werkplek. Een verbeterde productiviteit kan worden veroorzaakt door betere 

communicatie en informatie overdracht tussen werknemers, verbeterde bereikbaarheid door ICT 

en minder ziekteverzuim. De literatuur geeft aan dat de arbeidsproductiviteit in de meeste gevallen 

hoger uitvalt door invoering van een flexibel kantoorconcept. Om de arbeidsproductiviteit van 

de werknemers van het ROC Nijmegen te toetsen is er een (nul)hypothese opgesteld. De (nul) 

hypothese die is geformuleerd voor deze meting is: 

H
0

: Er is geen verschil tussen de gepercipieerde arbeidsproductiviteit van de werknemers van het 

ROC nijmegen na de verhuizing van het kantoor aan de Wolfskuilseweg naar het kantoor aan de 

Campusbaan. 

De hoofdvraag die hierbij gesteld wordt is of de (nul)hypothese kan worden verworpen en 

wat de kans is dat de gevonden verschillen geen toeval zijn. Door middel van het statistische 

programma SPSS zullen de uitkomsten van de enquête worden geanalyseerd. De gepercipieerde 

arbeidsproductiviteit wordt door de werknemers zelf ingeschat en is een redelijke indicatie van de 

werkelijke productiviteit, maar er zullen altijd andere indicatoren meespelen zoals de tevredenheid 

over een kantoorconcept. Er worden daarom ook vragen gesteld over de tevredenheid over 

bepaalde werkzaamheden in het kantoorconcept. 

De onderzoekseenheden bestaan uit alle werknemers die gewerkt hebben in het kantoor aan de 

Wolfskuilseweg en verhuisd zijn naar unit 82. De totale populatie die in aanmerking komt voor de 

enquête is 48, aangezien alleen werknemers van de afdelingen ICT en Communicatie en Marketing 

verhuisd zijn van de Wolfskuilseweg naar de Campusbaan. De gehele populatie is betrokken bij de 

enquête, er is dus geen steekproef gehouden. De respons van de enquête is N = 15, dit staat gelijk 

aan 31% van de populatie. De reden dat de enquête niet door de gehele populatie is ingevuld is 

dat deze gehouden is in de maand juli en een groot deel van de werknemers van het ROC Nijmegen 

in deze periode op vakantie is. Doordat de respons N < 30 is, wordt er alleen gebruik gemaakt van 

verdelingsvrije toetsen (non-parametrische toetsen). Er is niet gevraagd naar algemene gegevens 

van de respondenten zoals leeftijd of geslacht, omdat het in dit onderzoek puur gaat om de 

arbeidsproductiviteit in relatie tot de werkomgeving. Algemene gegevens kunnen een rol spelen, 

bijvoorbeeld dat oudere werknemers minder snel tevreden zijn met een flexibel kantoorconcept, 

maar zijn niet van belang voor dit onderzoek. 
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RESULTATEN 

Hier zullen de resultaten worden beschreven van de enquête over de arbeidsproductiviteit van de 

werknemers van het ROC Nijmegen die zijn verhuisd van de Wolfskuilseweg naar de Campusbaan 

in Nijmegen. In onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de waardering voor 

de beide kantoorgebouwen. De waarden die zijn weergegeven zijn gemiddelden voor het 

desbetreffende aspect van het kantoorgebouw, waarbij 0 correspondeert met "zeer slecht" en 5 

met "zeer goed". Opvallend is dat het kantoor aan de Wolfskuilseweg op elk vlak beter scoort dan 

het flexibele kantoorconcept aan de Campusbaan, met uitzondering van de waardering voor de 

communicatie met het management, deze is gelijk gebleven. Grote verschillen zijn gevonden bij 

de algemene indruk (van 4,13 naar 3,13) en concentratiewerkzaamheden (van 4,13 naar 2,27). De 

verwachting is bij een verandering naar een flexibel kantoorconcept dat de algemene indruk hoger 

wordt door het gebruik van betere faciliteiten en dat de communicatie met het management en 

de medewerkers verbeterd door een open werkomgeving, dat de concentratiewerkzaamheden 

daarbij omlaag gaan is een ingecalculeerd minpunt. In dit geval blijkt dat de waardering voor de 

nieuwe faciliteiten er niet is. Het verschil bij de communicatie met management, communicatie 

met medewerkers en formeel overleg is niet significant volgens de Wilcoxon T-test (zie tabel 6.6), 

dit betekent dat het verschil op toeval berust. De overige verschillen zijn wel significant, p < 0,01, 

en dit houdt in dat de gevonden verschillen niet op toeval berusten. Er mag gesteld worden dat de 

medewerkers het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg beter beoordelen op algemene indruk, 

concentratiewerkzaamheden en informeel overleg. 

Figuur 5.6 Gemiddelde waardering werkomgeving werknemers ROC Nijmegen 

Aspect Significantie 

Algemene indruk 

Communicatie met management 

Communicatie met medewerkers 

Concentratiewerkzaamheden 

Informeel overleg 

Formeel overleg 

Tabel 5.6 Significantie verschillen volgens Wilcoxon T-test. 
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Bovenstaande gegevens gaan over de waardering van het traditionele kantoorgebouw en het 

flexibele kantoorconcept In de enquête is verder nog gevraagd in hoeverre een werknemer wordt 

afgeleid (door bijvoorbeeld geluid in de omgeving) en wat de gepercipieerde arbeidsproductiviteit 

is. Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde waarde weer van de antwoorden gegeven door de 

medewerkers van het ROC II..Jijmegen. De afleiding is gemiddeld genomen gestegen van 12% in 

het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg naar 35% in kantoorunit B2 aan de Campusbaan, een 

toename van 23%. De gemiddelde arbeidsproductiviteit van de werknemers van het ROC Nijmegen 

neemt af van 87% in de Wolfskuilseweg naar 71% in de Campusbaan, een afname van 16%. Om te 

toetsen of deze verschillen niet op toeval berusten en in hoeverre deze representatief zijn is ook hier 

een Wilcoxen T-test uitgevoerd . Zowel de gevonden verschillen in het percentage afleiding als het 

percentage gepercipieerde arbeidsproductiviteit berusten niet op toeval, p < 0,01. Dit wil zeggen 

dat er gesteld mag worden dat de gemiddelde afleiding en de gemiddelde arbeidsproductiviteit 

van de werknemers van het ROC Nijmegen die verhuisd zijn van de Wolfskuilseweg naar unit B2 

van de Campusbaan respectievelijk zijn toegenomen en afgenomen, waarbij unit B2 een negatieve 

uitwerking heeft op beide variabelen. Hiermee kan de (nul)hypothese worden verworpen. Er 

kunnen geen conclusie worden verbonden aan de relatie tussen de algemene indruk van beide 

gebouwen en de arbeidsproductiviteit, omdat de significantie van de correlatie tussen beide 

variabelen te hoog is, (pWolfskuilseweg= 0,294, Pcampusbaan = 0,621). 
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Figuur 5.7 Gemiddelde afleiding en arbeidsproductiviteit werknemers ROC Nijmegen 

Aspect Significantie 

Afleiding 0,001 

Arbeidsproductiviteit 0,001 

Tabel 5.7 Significantie verschillen volgens Wilcoxon T-test. 
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Om de verlaging van de productiviteit te kunnen vergelijken met de bespar ingen van het flexibele 

kantoorconcept is het noodzakelijk om deze in euro's uit te drukken. De methode die wordt gebruik 

is reeds beschreven in paragraaf 3.4. Om een volledige berekening te maken zijn het gemiddelde 

salaris, de overheadkosten van de organisatie en het aantal medewerkers nodig. Het gemiddelde 

salaris op het ROC Nijmegen is €61.142,- en de overheadkosten zijn gemiddeld voor het hoger 

onderwijs 34,7% (ROC Nijmegen, 2010; Berenschot, 2010) . Er werken 64,55 fte op unit B2. 

De berekening van het ROC Nijmegen komt er als volgt uit te zien . Een werknemer verdient 

gemiddeld bij de het ROC Nijmegen €5 .095,- per maand. De overheadkosten zijn 34,7% en er 

wordt geen winst gemaakt. De waarde van het werk dat de werknemer uitvoert is per jaar €5.095,

x 12 x 1,347 = €82.359,-. Het verlies van de productiviteit is per fte per jaar €13.177,- (€82.359,

x 16%) waard. De totale verlies post wordt in het eerste jaar €850.601,- (€13.177,- x 64,55). Het 

verlies aan productiviteit 'kost' het ROC Nijmegen de komende tien jaar €6 .260.501,- (zie tabel 

6.8), hierbij is een verdisconteringsvoet van 6% gebruikt. 

Jaar Present Value Variabelen Waarden 

2010 -€ 850.601 Gemiddelde salaris 2010 € 61.142 

2011 -€ 802.454 Overheadkosten 34,7% 

2012 -€ 757.032 Totale kosten per werknemer € 82.359 

2013 -€ 714.181 Waarde verlies productiviteit € 13.177 

2014 -€ 673.756 

2015 -€ 635 .619 Verdis co nteri ngsvoet 6% 

2016 -€ 599.640 Fte 64,55 

2017 -€ 565.699 

2018 -€ 533.678 

2019 -€ 503.470 

2020 -€ 474.971 

NPV -€ 6.260.501 

Tabel 5.8 Net Present Value arbeidsproductiviteit en bijbehorende variabelen 
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5.2.5 CONCLUSIE 

De werknemers van de ondersteunende diensten van het ROC Nijmegen zijn verhuisd van het 

traditionele kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg naar het relatief nieuwe gebouw aan 

de Campusbaan, beide gelegen in Nijmegen. Bij deze verhuizing is getracht om unit B2 in het 

gebouw aan de Campusbaan in te richten met een flexibel kantoorconcept, waardoor er minder 

vierkante meters nodig zijn om alle werknemers te huisvesten. Voorheen hadden de afdelingen 

ICT, Communicatie en Marketing, KCC en Servicedesk en het Servicebedrijf ongeveer 824 m2 in 

gebruik, na de verhuizing waren dit er nog 641 m 2
• De verhuizing leverde een besparing op van 

183 m2
. Van beide gebouwen is de fysieke flexibiliteit geëvalueerd, waarmee het kantoorgebouw 

aan de Wolfskuilseweg een beter eindresultaat behaalde. Beide gebouwen scoren niet hoog met 
betrekking tot de fysieke flexibiliteit, dit wordt mede veroorzaakt doordat kolommen de vrije 

indeelbaarheid belemmeren, de grote stramienmaten en de verdiepingshoogten. 

De functionele flexibiliteit van beide gebouwen is tevens geëvalueerd. Het kantoorgebouw 

aan de Wolfskuilseweg biedt weinig alternatieven dan de indeling die er nu is, wanneer er een 

ruimte een functieverandering ondergaat geeft dit problemen wanneer de afmetingen afwijken 

van de stramienmaat Het gebouw aan de Campusbaan levert problemen met de functionele 

flexibiliteit als het gaat om de kozijnen en de plafondeilanden. De kozijnen maken het moeilijk 

om een ruimte van functie te veranderen, omdat deze afwijkende maten en afmetingen hebben. 

De plafondeilanden zorgen ervoor dat aansluitingen moeilijk te realiseren zijn bij het plaatsen 

van demontabele wanden . Daarentegen biedt het flexibele kantoorconcept de organisatie de 

mogelijkheid om interne verhuizingen zonder grote aanpassingen of investeringen uit te voeren. 

Een onderdeel van de functionele flexibiliteit is een berekening wat de huisvesting de komende 

tien jaar gaat kosten in zowel het geval van blijven huren op de Wollfskuilseweg als het verhuizen 

naar de Campusbaan . Het verschil in de totale kosten wordt veroorzaakt door het verschil in 

vierkante meters, kosten van onderhoud en investeringskosten voor het transformeren van unit 

B2 van de Campusbaan. Het verhuizen van de ondersteunende diensten naar de Campusbaan 

levert het ROC Nijmegen de komende tien jaar ongeveer €510.000,- op. 

Een verhuizing van een traditioneel kantoorgebouw naar een flexibel kantoorconcept kan 

gevolgen hebben voor de gepercipieerde arbeidsproductiviteit van de werknemers van het 

ROC Nijmegen. Om de arbeidsproductiviteit te meten is er een enquête gehouden onder 15 

werknemers (31% van de populatie). De uitslag van deze enquête geeft aan dat de werknemers 

van het ROC Nijmegen de nieuwe werkomgeving gemiddeld minder waarderen dan het oude 

traditionele kantoorgebouw. Tevens wordt aangegeven dat de afleiding is toegenomen met 

gemiddeld 23% en de arbeidsproductiviteit is afgenomen met gemiddeld 16%. De afname van de 

arbeidsproductiviteit, ervan uitgaande dat het percentage de komende tien jaar gelijk blijft, zal de 

organisatie omgerekend €6 .260.501,- kosten . Een kanttekening bij dit bedrag is dat het om een 

momentopname gaat en dat er verschillende redenen zijn waarom dit zo wordt ervaren. Zo zijn 

er door de besl,issing het meubilair wel te vervangen en het krappe budget concessies gedaan aan 

het flexibele kantoorconcept. Tevens is de voorlichting van de leidinggevenden aan de werknemers 

nauwelijks uitgevoerd, waardoor de werknemers het gevoel kregen dat deze beslissing hun werd 

opgedrongen en de weerstand tegen het concept alleen maar groter werd . Daarnaast zal het 

ROC Nijmegen dit bedrag niet daadwerkelijk uitgeven, waarbij de besparing van €510.000,- aan 

huisvestingsuitgaven wel daadwerkelijk op de begroting zichtbaar zal zijn. 
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5.2.6 TERUGKOPPELING INSTRUMENT 

In deze subparagraaf zal de werking van het instrument geëvalueerd worden. Door het instrument 

te toetsen met behulp van een case study is duidelijk geworden wat de sterke en zwakke punten 

van het instrument zijn. Allereerst de evaluatie van de fysieke en functionele flexibiliteit, dit is één 

van de sterke punten van het instrument. Door niet alleen de inrichting van een kantoorgebouw te 

evalueren, maar door ook de constructie en indeelbaarheid van een kantoorgebouw te beoordelen 

wordt een compleet beeld gegeven. Op deze manier kan een relatie worden gevonden tussen de 

constructie van een kantoorgebouw en de investeringskosten van de functionele flexibiliteit. De 

investering wordt immers groter wanneer de randvoorwaarden toenemen. Wanneer meerdere 

gebouwen geëvalueerd worden met het instrument zal duidelijk worden hoe sterk deze relatie 

is en waar de verbeterpunten voor het ontwerpen van een flexibel kantoorgebouw liggen. Een 

andere sterke functie van het instrument is de enquête om de arbeidsproductiviteit te meten. 

Deze is gestandaardiseerd en kan op elke organisatie in elk kantoorgebouw in Nederland 

worden toegepast. Hierdoor kan er geen twijfel of discussie ontstaan over de intrepetatie van de 

resultaten . 

Een onderdeel van het instrument dat een vertekend beeld kan geven is het omrekenen van een 

daling of stijging van de arbeidsproductiviteit. Deze wordt weergegeven als percentage en is een 

inschatting van het personeel. Een klein verschil in percentages kan een groot verschil betekenen 

op het eindresultaat. Dit zorgt ervoor dat de besparingen bewerkstelligd door de functionele 

flexibiliteit (flexibel kantoorconcept) teniet worden gedaan door de arbeidsproductiviteit van de 

werknemers. Hierbij komt dat de gepercipieerde arbeidsproductiviteit vaak wordt beïnvloed door 

de tevredenheid van de werknemers. Tijdens de interviews is duidelijk geworden dat bepaalde 

afdelingen negatieftegenover het flexibele kantoorconcept staan. Dit kan de uitslag van de enquête 

sterk beïnvloeden. Een ander punt van kritiek is de functionele flexibiliteit, wanneer deze net zoals 

de evaluatie van de fysieke flexibiliteit met een checklist kan worden uitgevoerd is het makkelijker 

om kantoorgebouwen met elkaar te vergelijken . Het instrument houdt hier op dit moment geen 

rekening mee en geeft alleen weer hoeveel de organisatie bespaard met het toepassen van een 
flexibele kantoorconcept. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Flexibiliteit is al decennia lang onderwerp van discussie bij ondernemingen. Onderzoekers hebben 

steeds vaker aandacht besteed aan het onderwerp, maar bestaande onderzoeken kunnen niet 

aantonen dat investeren in flexibiliteit een toegevoegde waarde heeft voor de onderneming. In 

dit onderzoek is getracht antwoord te geven op bovenstaand dilemma door een instrument te 

ontwikkelen waarmee bestaande gebouwen, waarbij deze investering is gedaan, te evalueren. 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies die uit dit onderzoek voortkomen worden beschreven. 

Tevens zullen er aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en 

aanbevelingen voor organisaties die bereid zijn te investeren in flexibiliteit. 

6.1 CONCLUSIES 

In deze paragraaf zullen de conclusies van dit onderzoek worden behandeld. De probleemstelling 

en de daarbij horende onderzoeksvragen zullen hierbij als leidraad fungeren . Er zal worden 

beschreven waarom flexibiliteit een toegevoegde waarde voor de organisatie kan zijn. 

Flexibiliteit is een strategische beslissing 

De bestuurlijke aandacht voor het vastgoed van een onderneming is sterk gegroeid in de jaren 

'80. De opkomst van ICT heeft internationalisatie en groei mogelijk gemaakt en de wereldwijde 

recessie aan het einde van de jaren '80 heeft ervoor gezorgd dat de kosten van bedrijfsvoering 

moesten dalen. Gemiddeld gaan 35% van de totale operationele uitgaven van een onderneming 

naar het vastgoed en beheer hiervan. Mede door deze ontwikkelingen is er in de loop van de 

tijd een specialisme ontstaan genaamd CREM. CREM is een discipline die zorg draagt voor het 

vastgoed van een onderneming en die probeert het vastgoed af te stemmen op de kernactiviteiten 

van een organisatie zodat deze optimaal kan presteren. Een groot verschil met traditioneel 

vastgoedmanagement waarbij de nadruk ligt bij het maximaliseren van het rendement. 

Om de ruimte efficiënter te benutten en de productiviteit te verhogen hebben bedrijven 

vastgoedstrategieën opgesteld. De CREM afdeling probeert hiermee om te reageren op 

bedrijfstrends en de missie van de organisatie te ondersteunen in plaats van zich alleen te 

richten op de prestatie van het vastgoed. Het besef dat niet alleen directe facilitaire kosten, maar 

ook de indirecte kosten van vastgoed een belangrijke rol spelen in het bedrijfsproces is hierbij 

essentieel. Het meest recente overzicht van de vastgoedstrategieën wordt gegeven door Lindholm 

et al. (2006) en bevat onder andere het vergroten van de flexibiliteit . De flexibiliteit waarover 

geschreven wordt in de literatuur kan worden opgevat in de breedste zin van het woord. Het kan 

zowel betrekking hebben op de werkplek van één enkele werknemer als op de contractvorm van 

de huur. Flexibiliteit is een strategische beslissing die vanaf bestuurlijk niveau ingevoerd dient 

te worden. Werknemers die in een flexibele werkomgeving worden geplaatst dienen de steun 

van het management en bestuur te krijgen. Tevens moet de CREM afdeling ervoor zorgen dat 

gebouwen die niet tot de kernactiviteiten behoren worden vastgelegd voor een korte periode met 

flexibele huurcontracten wanneer dat gewenst is. 
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Verschillende soorten flexibiliteit voor verschillende scenario's 

In dit onderzoek is gebleken dat er een aantal verschillende soorten flexibiliteit bestaan in combinatie 

met vastgoed . Er zijn twee niveaus waarop flexibiliteit betrekking kan hebben, nameliji( het niveau 

van een individueel object in een vastgoedportefeuille of een gehele vastgoedportefeuille in het 

geheel. Een vastgoedportefeuille kan bestaan uit een hoofdkantoor, een aantal vestigingen die de 

kernactiviteiten ondersteunen en gebouwen die proefprojecten en trainingen ondersteunen. Het 

is duidelijk dat een gebruiker andere eisen heeft bij een hoofdkantoor dan bij een gebouw waarin 

een proefproject loopt. De eigendomsvorm (eigendom en huur) en de termijn dat een organisatie 

een gebouw gebruikt zal verschillend zijn bij beide soorten gebouwen. De flexibiliteit die in verband 

wordt gebracht met een vastgoedportefeuille is veelal financieel van vorm . Een organisatie wil bij 

hoogconjunctuur snel haar intrek kunnen nemen in een gebouw, waarbij tegenovergesteld een 

gebouw overbodig is bij laagconjunctuur en daardoor weer snel verlaten moet kunnen worden. 

De flexibiliteit van één enkel gebouw in een vastgoedportefeuille kan op meerdere manieren 

bekeken worden . De fysieke flexibiliteit, deze wordt bepaald door de constructie en installaties, 

heeft betrekking op het ontwerp van een gebouw. De functionele flexibiliteit, deze wordt bepaald 

door de inrichting en de mogelijkheden, heeft betrekkingap de interne configuratie van een gebouw. 

Als laatste de financiële flexibiliteit, deze wordt bepaald door de eigendomsvorm van een gebouw. 

Dit onderzoek heeft vooral betrekking op de fysieke en functionele flexibiliteit, waarbij flexibiliteit 

niet altijd een geschikte strategie is voor een gebouw. Wanneer een organisatie een flexibel 

kantoorconcept wil invoeren (een vorm van functionele flexibiliteit) moet er aandacht worden 

besteed aan de fysieke flexibiliteit. Een gebouw dat niet ontworpen is om flexibel te opereren zal 

grotere investeringen vereisen om een flexibel kantoorconcept te implementeren. De specifieke 

kenmerken van een gebouw bepalen de mogelijkheden met betrekking tot flexibiliteit. 

lCC analyse belangrijk voor evaluatie functionele flexibiliteit 

Een LCC analyse is een overzicht waarin de eerste en de daaruit voortvloeiende kosten van een 

besluit worden weergegeven. Het doel van een LCC is om een hogere investering in bijvoorbeeld 

flexibiliteit te kunnen rechtvaardigen, omdat de kosten die daaruit voortkomen lager zullen zijn. 

Lastige beslissingen in het maken van een LCC zijn het bepalen van de levensduur van een element 

en het percentage van de verdisconteringsvoet. Om een flexibel kantoorconcept te realiseren 

is een hogere initiële investering nodig. Deze kosten kunnen worden rechtvaardigt doordat er 

minder vierkante meters nodig zijn voor hetzelfde aantal werknemers. Deze vermindering van het 

aantal vierkante meters wordt doorgevoerd in de huur c.q. afschrijvingskasten van het gebouw 

waardoor op de lange termijn een besparing zichtbaar wordt. Een LCC geeft een volledig overzicht 

van toekomstige kosten, waarmee een vergelijking kan worden gemaakt op basis van de totale 

kosten en niet alleen de kosten voor de realisatie van een flexibel kantoorgebouw. 

Arbeidsproductiviteit van grote invloed op de toegevoegde waarde van flexibiliteit 

Bij het beoordelen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit is gebleken dat met het veranderen 

van werkprocessen de arbeidsproductiviteit van de werknemers kan veranderen. Dit is vooral 

het geval wanneer een traditioneel kantoor plaats maakt voor een flexibel kantoorconcept. De 

verwachting is dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat doordat werknemers beter kunnen 

communiceren met elkaar en met het management, de werkomgeving de activiteiten van een 

werknemer beter ondersteunt en dat vrijheid en vertrouwen beloond worden. Dat de afleiding van 

de werknemers groter wordt is daarbij een ingecalculeerd risico. Om de arbeidsproductiviteit een 

waarde te geven wordt gerekend met het gemiddelde salaris van een afdeling. Doordat het salaris 

van een werknemer vele malen groter is dan de kosten van de werkplek krijgt men een vertekend 

beeld als de bedragen die worden bespaard met het invoeren van een flexibel kantoorconcept 
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worden vergeleken met de waarde van een toename of afname van de arbeidsproductiviteit. Wat 

een rol speelt bij de besluitvorming van het management is dat de toename of afname van de 

arbeidsproductiviteit een inschatting is van de werknemers en dat deze waarde niet direct terug 

te vinden is op de begroting van een onderneming. Dit in tegenstelling tot de operationele kosten 

en onderhoudskosten van een kantoorgebouw. 

De toegevoegde waarde van flexibiliteit is deels aangetoond 

Het doel van dit onderzoek is het aantonen van de toegevoegde waarde van flexibiliteit, om het 

voor organisaties inzichtelijk te maken wat nu de precieze kosten en opbrengsten van een flexibel 

kantoorgebouw zijn door middel van een instrument. In het vijfde hoofdstuk is met behulp van 

de literatuurstudie een instrument ontwikkeld waarmee de toegevoegde waarde van flexibiliteit 

aan kan worden getoond. Dit instrument evalueert de fysieke en functionele flexibiliteit van een 

kantoorgebouw. Om er zeker van te zijn dat het instrument naar behoren functioneert is het 

instrument getoetst aan de praktijk. De conclusie van deze toetsing is dat door middel van het 

instrument geëvalueerd kan worden in hoeverre de investering in een flexibel kantoorconcept 

beoogde toegevoegde waarde levert. Het instrument biedt een goede leidraad door verschillende 

modules (REN checklist, LCC analyse en enquête ten behoeve van de arbeidsproductiviteit) aan te 

bieden. Tevens heeft de toetsing van het instrument aangetoond dat flexibiliteit een toegevoegde 

waarde heeft voor een organisatie. Dit wordt mede veroorzaakt door de fysieke flexibiliteit. 

Wanneer er bij het ontwerpen van een kantoorgebouw geen rekening wordt gehouden met 

toekomstige aanpassingen vallen de investeringskosten van de aanpassingen onevenredig hoog 

uit. In het geval van het ROC Nijmegen is het gebouw aan de Campusbaan niet ontworpen om 

ondersteunende diensten te huisvesten, waardoor bij de aanpassing van het gebouw een grotere 

investering nodig was dan vooraf begroot. Wanneer de fysieke flexibiliteit van het gebouw hoger 

zou zijn, hadden deze kosten bespaard kunnen worden. 

In dit onderzoek is tevens aangetoond dat het invoeren van een flexibel kantoorconcept op de 

lange termijn minder kosten met zich mee brengt dan een traditioneel kantoorconcept Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat een flexibel kantoorconcept minder vierkante meters vergt 

dan een traditioneel kantoorconcept. Deze afname van vierkante meters wordt doorberekend in 

de huurkosten, afschrijvingskosten, operationele kosten en onderhoudskosten. Daarnaast wordt 

het voor een onderneming met een flexibel kantoorconcept makkelijker om verschuivingen in 

de organisatie op te vangen doordat werknemers geen vaste werkplek meer hebben en vaker 

thuis kunnen werken door de aanleg van een ICT infrastructuur. Bij de beoordeling van een 

flexibel kantoorgebouw moet aandacht worden besteed aan de arbeidsproductiviteit van de 

werknemers. Zoals eerder beschreven kan een verlaging van de arbeidsproductiviteit zorgen 

voor een kostenstijging op de lange termijn. Aanpassingen aan een kantoorconcept waardoor 

werknemers productiever worden zijn in veel gevallen gerechtvaardigd doordat salarissen groter 

op de begroting van een organisatie drukken dan de huisvestingskosten. 
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6.2 AANBEVELINGEN 

In deze paragraaf zullen aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig wetenschappelijk 

onderzoek en aanbevelingen voor organisaties . 

6.2.1 AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Waarde van financiële flexibiliteit 

Een onderdeel dat in dit onderzoek wel is beschreven, maar niet is meegenomen in de ontwikkeling 

van het instrument is de financiële flexibiliteit . De financiële flexibiliteit heeft betrekking op de 

eigendomsvorm van een gebouw. Het in eigendom hebben van een gebouw vereist een totaal 

andere flexibiliteit dan het huren van een gebouw. Het advies is dat ondernemingen alleen nog de 

gebouwen die behoren tot de care portefeuille in eigendom hebben, bij deze gebouwen kunnen de 

fysieke en functionele flexibiliteit groot zijn, de financiële flexibiliteit is klein. Bij kantoorgebouwen 

met een huurcontract kan de financiële flexibiliteit groot zijn, mits er geen termijnen van 10 tot 

20 jaar zijn overeengekomen. Doordat ondernemingen kortere planningen hebben waardoor 

de planningshorizon minder is dan drie jaar worden huurcontracten steeds belangrijker voor 

de CREM afdeling. Het is daarom belangrijk dat beleggers en eigenaren van kantoorgebouwen 

huurcontracten aanbieden met termijnen die korter zijn dan gebruikelijk (tegenwoordig 

ongeveer 5 jaar}. Hier zou dan een hogere vergoeding tegenover kunnen staan. Een aanbeveling 

voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek is het onderzoeken welke waarde een flexibel 

huurcontract heeft met een kortere termijn en meer afgestemd op de behoeften van de gebruiker. 

Een dergelijk onderzoek zou zich daarbij kunnen richten op de belegger en welke standpunten die 

hierin inneemt en wat de gebruiker ervoor over heeft om een flexibel huurcontract af te sluiten . 

Toepassing van evaluatieinstrument op meerdere kantoorgebouwen 

Om de relatie tussen de fysieke en functionele flexibiliteit te kunnen onderzoeken moeten er 

meerdere kantoorgebouwen waarbij een organisatie isovergegaan naareen flexibel kantoorconcept 

worden onderzocht met het evaluatieinstrument dat in dit onderzoek is ontwikkeld. Op dit 

moment is er één kantoorgebouw onderzocht met het instrument en dat is het gebouw aan 

de Campusbaan in Nijmegen van het ROC Nijmegen. De conclusie van die case study is dat er 

in de komende tien jaar kosten worden bespaard op huisvesting, maar dat de gepercipieerde 

arbeidsproductiviteit met 16% gedaald is . Een conclusie die geldt voor het nieuwe onderkomen 

van de ondersteunende diensten van het ROC Nijmegen, maar een flexibel kantoorgebouw van een 

andere organisatie kan andere resultaten laten zien. Daarom is het belangrijk dat het instrument 

op meerdere kantoorgebouwen wordt getest, zodat een uiteindelijke conclusie over fysieke en 

functionele flexibiliteit kan worden getrokken . 

Meten van de arbeidsproductiviteit van kenniswerkers 

Een onderdeel van het instrument is het meten van de gepercipieerde arbeidsproductiviteit 

van de werknemers van een organisatie. In de literatuur wordt beschreven hoe een verhoogde 

arbeidsproductiviteit vertaald kan worden naar een gerechtvaardigde investering in de 

werkomgeving. Een probleem van deze methode is dat één percentage verschil een groot verschil 

betekent in financiële zin . Dit terwijl de percentages zelf zijn aangegeven door de ondervraagde 

werknemers en deze nooit accuraat zullen zijn, een werknemers zal namelijk nooit aangeven 

dat zijn of haar arbeidsproductiviteit met 1 of 2% omhoog is gegaan, dit zal altijd in tientallen 

procenten gaan. Dit zorgt voor een vertekend beeld. Één van de aanbevelingen van dit onderzoek 

is dan ook om een betere meetmethode voor de arbeidsproductiviteit van kantoorgebruikers te 
ontwikkelen. 
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Ontwerpen van flexibiliteit 

In de literatuurstudie van dit onderzoek is gebleken dat er een schaarste is op het gebied van 

wetenschappelijke artikelen die onderzoek doen naar de aspecten van flexibiliteit. Wat maakt 

een gebouw makkelijk aan te passen? Welke onderdelen bepalen de flexibiliteit van een gebouw? 

Wat is de ideale maatvoering voor flexibele huisvesting? Allemaal vragen die niet gemakkelijk 

te beantwoorden zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de invloed van flexibiliteit terwijl 

niet duidelijk is waardoor flexibiliteit bepaald wordt. Flexibiliteit begint met het ontwerp van een 

gebouw. Wanneer in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met gebruikers en de mogelijkheid 

het gebouw aan te passen aan hun wensen kunnen er in de gebruiksfase onnodige kosten worden 

bespaard. 

6.2.2 AANBEVELINGEN VOOR ORGANISATIES 

Evalueer de flexibiliteit van kantoorgebouwen door middel van het instrument 

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom flexibiliteit steeds belangrijker is geworden 

voor organisaties. Er wordt alleen zelden geëvalueerd of flexibiliteit daadwerkelijk een 

toegevoegde waarde heeft. Met het ontwikkelde instrument in hoofdstuk 5 kan worden 

bekeken of een kantoorgebouw voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Het instrument is 

hoofdzakelijk ontwikkeld om achteraf te bekijken of de investering in een flexibele werkomgeving 

rendabel is. Het instrument kan gedeeltelijk ook worden gebruikt om vooraf te bekijken of 

een investering in flexibiliteit rendabel is. Door de REN checklist te gebruiken kan de fysieke 

flexibiliteit worden geëvalueerd. Met de investeringskosten en onderhoudskosten is te berekenen 

hoeveel een besparing van vierkante meters een besparing op de totale kosten betekend. De 

arbeidsproductiviteit kan vooraf niet worden bepaald, wel kan er een enquête voor een renovatie 

of verhuizing worden gehouden en een enquête na de renovatie of verhuizing, op deze manier 

worden werknemers minder beïnvloed door tevredenheid over een bepaald concept. Belangrijk 

bij een renovatie of verhuizing is dat niet alleen naar de kosten wordt gekeken, factoren als 

tevredenheid, arbeidsproductiviteit en communicatie spelen een grote rol. 

Proces belangrijk voor tevredenheid van werknemers 

Tijdens de evaluatie van het gebouw aan de Campusbaan in Nijmegen is gebleken dat de 

tevredenheid van de werknemers over het flexibele kantoorconcept een weerslag heeft op de 

gepercipieerde arbeidsproductiviteit van de werknemers. Een deel van deze ontevredenheid kan 

worden weggenomen door bij de implementatie van een flexibel kantoorconcept het proces beter 

te monitoren en te begeleiden. Door werknemers te betrekken bij de besluitvorming en uitvoering 

wordt de weerstand tegen het concept verlaagd. Voorlichting en training is hierbij essentieel. 

Flexibiliteit niet altijd de juiste strategie 

In de conclusie is al beschreven dat er verschillende soorten flexibiliteit bestaan voor verschillende 

scenario's. Een aanbeveling van dit onderzoek is naar aanleiding daarvan om flexibiliteit niet altijd 

als een juiste strategie te zien. Het kan voorkomen dat er onnodige investeringen worden gedaan 

in een flexibele werkomgeving of flexibel kantoorgebouw, waarbij er slecht wordt omgegaan of 

geen gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteit die geboden wordt. Het is daarom van belang om 

bijvoorbeeld bij het in gebruiknemen van een nieuw kantoorgebouw te weten welke afdelingen 

gehuisvest gaan worden, op deze manier kunnen er huurcontracten worden afgesloten die in 

lijn zijn met de levensduur van de afdelingen. Hetzelfde geldt voor de invoering van een flexibel 

kantoorconcept. Sommige afdelingen zullen hierdoor niet productiever gaan werken en de vraag is 

of de daling in arbeidsproductiviteit opweegt tegen de daling van de totale huisvestingskosten. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: INTERVIEW VRAGEN 

Organisatiekenmerken 

1. Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in dit kantoorgebouw? 

2. Hoeveel van deze werknemers werken fulltime? En hoeveel parttime? 

3. Wat is het gemiddelde salaris van een werknemer (fte)? 

4. Welke afdelingen zijn gevestigd in het kantoorgebouw? 

5. Hoeveel werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken? 

6. Zijn er extra investeringen gedaan in de thuissituatie van deze werknemers? 

7. Hoeveel mutaties zijn er gemiddeld per jaar in de organisatie? 

8. Wat moet er worden aangepast aan het kantoorgebouw bij een mutatie in de organisatie? 

9. Is het kantoorgebouw ervoor gemaakt om deze mutaties te kunnen verwerken? 

10. Zijn de kosten voor mutaties gelijk gebleven/gestegen/gedaald na de renovatie/verhuizing? 

11. Hoeveel is het arbeidsverzuim toegenomen/gedaald sinds renovatie/verhuizing? 

12. Kunt u de overheadkosten van de organisatie uitdrukken in een percentage? 

l<antoorkenmerken 

13. In welk jaar is het kantoorgebouw gebouwd? 

14. Hoeveel vierkante meters heeft het kantoorgebouw? 

15. Hoeveel verdiepingen heeft het kantoorgebouw? 

16. Hoeveel m2 vloeroppervlak wordt er gerekend per werknemer? 

17. Welk kantoorconcept is er toegepast zowel voor als na de renovatie/verhuizing? (cellenstructuur, 

open, kantoortuin, combikantoor, etc.) 

18. Wat zijn de redenen geweest om te verhuizen/renoveren naar een nieuw kantoorconcept? 

19. Wat is de levensduur van dit kantoorconcept? 

20. Heeft iedereen zijn eigen bureau of wordt er gebruik gemaakt van gedeelde werkplekken? 

21. Is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende typen werkplekken? (concentratieruimtes, 

gesloten ruimten, open ruimten) 

22. Hoeveel ruimten zijn er voor formeel en informeel overleg? 

23. Zijn er na de renovatie/verhuizing aanpassingen gedaan aan het kantoor? 

24. In hoeverre is het mogelijk om installaties aan te passen? 
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BIJLAGE 11: REN CHECKLIST 

1. Wat is de hoogte tussen twee verdiepingsvloerengemeten tussen de bovenkant van de afdekvloer 

en onderkant van de constructievloer? (dit is dus exclusief de dikte van de constructievloer) 

D Minder dan 2600 mm 

D Tussen 2600 en 3000 mm 

D Tussen 3000 en 3400 mm 

D Tussen 3400 en 3800 mm 

D Meer dan 3800 mm 

2. Wat is de breedte van het stramien? (met andere woorden: welke mogelijkheden zijn er om het 

gebouw in modules in te delen) 

D Meer dan 3600 mm 

D Tussen 1800 en 3600 mm en soms tussen 1350 en 1800 mm 

D Tussen 1350 en 1800 mm 

D Tussen 1350 en 1800 mm en soms tussen 900 en 1350 mm 

D Tussen 900 en 1350 mm 

3. Op welke manier bepaalt de constructie de indeling van het kantoorgebouw? 

D Indeling is afhankelijk van dragende elementen die niet te verplaatsen zijn 

D Meer dan 10% van de indeling wordt gehinderd door obstakels 

D Tussen 5% en 10% van de indeling wordt gehinderd door obstakels 

D Minder dan 5% van de indeling wordt gehinderd door obstakels 

D Indeling wordt niet belemmerd door dragende elementen die niet te verplaatsen zijn 

4. Is het mogelijk om demontabele delen te gebruiken? 

D Het is niet mogelijk demontabele delen te plaatsen 

D Een aantal demontabele wanden, geen modulair plafond 

D Een aantal demontabele wanden, modulair plafond 

D Demontabele wanden, geen modulair plafond 

D Demontabele wanden en een modulair plafond behoren tot de mogelijkheden 
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5. Zijn de volgende installaties afzonderlijk van elkaar aan te passen. 

a. Klimaatregeling 

b. Ventilatie 

c. Verlichting 

d. Aansluitpunten elektriciteit 

D Installaties zijn niet separaat van elkaar aan te passen 

D Één installatie is separaat aan te passen 

D Twee installaties zijn separaat aan te passen 

D Drie installaties zijn separaat aan te passen 

D Alle installaties zijn separaat van elkaar aan te passen 

6. Op welke manier wordt toegang verleend tot het gebouw? (centrale zone zijn liften en 

trappenhuis) 

D Ingang en centrale zone niet centraal en niet bij elkaar gelegen 

D Ingang en centrale zone niet centraal wel bij elkaar gelegen 

D Ingang en centrale zone centraal en bij elkaar gelegen 

D Gebouw ingedeeld in vleugels met aparte ingang en centrale zone 

D Centrale hoofdingang welke het gebouw verdeeld in vleugels welke voorzien zijn van 

centrale gecombineerde entree en centrale zone 

7. Is er de mogelijkheid om de vloeroppervlakte in te delen in verschillende delen? 

D Meer dan 900 m2 

D Tussen 600 m2 en 900 m2 

D Tussen400m2 en 600m2 

D Tussen 250m2 en 400m2 

D Minder dan250m2 
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BIJLAGE 111: ENQUÊTE WERKOMGEVING 

In het kader van mijn afstudeerscriptie aan de TU/e wil ik u vragen deel te nemen aan deze enquête 

waarmee uw werkomgeving geëvalueerd kan worden. De enquête bestaat uit 8 vragen en zal nog geen tien 

minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en zijn essentieel 

voor het onderzoek. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Vragen over het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg 

1. Wat was uw algemene indruk over de werkomgeving in het kantoorgebouw aan de 

Wolfskuilseweg? 

D Zeer slecht 

D Slecht 

D Neutraal 

D Goed 

D Zeer goed 

2. Hoeveel procent van uw werktijd werd u afgeleid in het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg? 

.. .. .... ... .. % 

3. Hoeveel procent van uw werktijd kon u productief werken in het kantoorgebouw aan de 

Wolfskuilseweg? 

... .. .. ...... % 

4. Kunt u aangeven in hoeverre het kantoorgebouw aan de Wolfskuilseweg de volgende aspecten 

ondersteunde? 

Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeergoed 

Communicatie met management D D D D D 
Communicatie met medewerkers D D D D D 
Concentratiewerkzaamheden D D D D D 
Informeel overleg D D D D D 
Formeel overleg D D D D D 
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Vragen over het kantoorgebouw aan de Campusbaan 

5. Wat is uw algemene indruk over de werkomgeving in het kantoorgebouw aan de Campusbaan? 

D Zeer slecht 

D Slecht 

D Neutraal 

D Goed 

D Zeergoed 

6. Hoeveel procent van uw werktijd wordt u afgeleid in het kantoorgebouw aan de Campusbaan? 

.. ........ .. . % 

7. Hoeveel procent van uw werktijd kan u productief werken in het kantoorgebouw aan de 

Campusbaan? 

............. % 

8. Kunt u aangeven in hoeverre het kantoorgebouw aan de Campusbaan de volgende aspecten 

ondersteunt? 

Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeergoed 

Communicatie met management D D D D D 

Communicatie met medewerkers ,o D D D D 

Concentratiewerkzaamheden D D D D D 

Informeel overleg D D D D D 

Formeel overleg D D D D D 
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BIJLAGE IV: LAYOUT WOLFSKUILSEWEG 
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BIJLAGE V: KOSTEN SCENARIO 1 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringskosten €0 

Operationele kosten 

Afschrijvingskasten gebouw € 5.627 € 5.739 € 5.854 € 5.971 € 6.090 € 6.212 € 6.337 € 6.463 € 6.593 € 6.724 

Afsch rijvi ngskosten installaties € 8.007 € 8.167 € 8.331 € 8.497 € 8.667 € 8.840 € 9.017 € 9.198 € 9.382 € 9.569 

Afschrijvingskasten meubilair € 2.237 € 2.282 € 2.327 € 2.374 € 2.422 € 2.470 € 2.519 € 2.570 € 2.621 € 2.674 

Afsch rijvi ngskoste n apparatuur € 532 € 542 € 553 € 564 €576 € 587 € 599 € 611 € 623 € 635 

Huur € 81.993 € 83.632 € 85.305 € 87.011 € 88.751 € 90.527 € 92.337 € 94.184 € 96.067 € 97.989 

Gas, water en licht € 14.112 € 14.395 € 14.682 € 14.976 € 15.276 € 15.581 € 15.893 € 16.211 € 16.535 € 16.865 

Schoonmaak € 17.487 € 17.837 € 18.193 € 18.557 € 18.928 € 19.307 € 19.693 € 20.087 € 20.489 € 20.898 

Verzekeringen € 1.192 € 1.215 € 1.240 € 1.265 € 1.290 € 1.316 € 1.342 € 1.369 € 1.396 € 1.424 

Belastingen en heffingen € 5.885 € 6.003 € 6.123 € 6.245 € 6.370 € 6.498 € 6.628 € 6.760 € 6.895 € 7.033 

Onderhoudskosten 

CV-installatie € 3.287 € 3.353 € 3.420 € 3.488 € 3.558 € 3.629 € 3.701 € 3.775 € 3.851 € 3.928 

Elektrotechnische installaties € 712 €727 € 741 € 756 €771 € 786 € 802 € 818 € 835 € 851 

Beveiligingsinstallatie € 115 € 117 € 120 € 122 € 124 € 127 € 129 € 132 € 135 € 137 

Overige binnenonderhoudskosten € 2.098 € 2.140 € 2.183 € 2.226 € 2.271 € 2.316 € 2.363 € 2.410 € 2.458 € 2.507 

Overige huisvestingslasten € 16.230 € 16.554 € 16.885 € 17.223 € 17.568 € 17.919 € 18.277 € 18.643 € 19.016 € 19.396 

Cash Flow €0 -€ 159.513 -€ 162.703 -€ 165.957 -€ 169.276 -€ 172.662 -€ 176.115 -€ 179.637 -€ 183.230 -€ 186.895 -€ 190.633 

Discontofactor 1,00 1,06 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,50 1,59 1,69 1,79 

Present Value €0 € -150.484 € -144.805 € -139.341 € -134.083 € -129.023 € -124.154 € -119.469 € -114.961 € -110.623 € -106.448 

Net Present Value (NPV) € -1.273.391 
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BIJLAGE VI: LAYOUT CAMPUSBAAN 
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BIJLAGE VIl: KOSTEN SCENARIO 2 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
I 

Investeringskosten 

Verhuiskosten € 14.295 

Projectmanagement € 12.397 

Ontwerp € 12 .547 

Constructie € 26 .405 

Installaties € 26.333 

ICT € 1.169 

Afwerking € 11.678 

Meubilair € 22.426 

Staartkosten € 662 

Onvoorzien (6%) € 7.675 

Operationele kosten 

Afschrijvingskasten gebouw € 14.417 € 14.705 € 14.999 € 15.299 € 15.605 € 15.917 € 16.235 € 16.560 € 16.891 € 17.229 

Afschrijvingskasten installaties € 20.516 € 20.926 € 21.345 € 21.771 € 22 .207 € 22 .651 € 23.104 € 23.566 € 24.037 € 24.518 

Afschrijvingskasten meubilair € 5.732 € 5.847 € 5.963 € 6.083 € 6.204 € 6.328 € 6.455 € 6.584 € 6.716 € 6.850 

Afschrijvingskasten apparatuur € 1.362 € 1.390 € 1.417 € 1.446 € 1.475 € 1.504 € 1.534 € 1.565 1 € 1.596 € 1.628 

Huur €0 €0 t:o l €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Gas, water en licht € 9.237 € 9.422 € 9.610 I € 9.802 € 9.999 € 10.198 € 10.402 € 10.611 € 10.823 € 11.039 

Schoonmaak € 11.812 € 12.048 € 12.289 1 € 12.535 € 12.786 € 13.041 € 13.302 € 13.568 € 13.840 € 14.116 

Verzekeringen € 1.300 € 1.326 € 1.353 € 1.380 € 1.407 € 1.435 € 1.464 € 1.493 € 1.523 € 1.554 

Belastingen en heffingen € 5.665 € 5.778 € 5.894 € 6.012 € 6.132 € 6.255 € 6.380 € 6.507 € 6.638 € 6.770 

Onderhoudskosten 

CV-installatie € 2.757 € 2.812 € 2.868 € 2.926 € 2.984 € 3.044 € 3.105 € 3.167 € 3.230 € 3.295 

Elektrotechnische installaties € 1.825 € 1.862 € 1.899 € 1.937 € 1.976 € 2.015 € 2.055 € 2.096 € 2.138 € 2.181 

Beveiligingsinstallatie €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Overige binnenonderhoudskosten € 2.716 € 2.771 € 2.826 € 2.883 € 2.940 € 2.999 € 3.059 € 3.120 € 3.183 € 3.246 

Overige huisvestingslasten € 1.271 € 1.297 € 1.322 € 1.349 € 1.376 € 1.403 € 1.432 € 1.460 € 1.489 € 1.519 

Cash Flow -€ 135.587 -€ 78.610 -€ 80.182 -€ 81.786 -€ 83.422 -€ 85.090 -€ 86.792 -€ 88.528 -€ 90.298 -€ 92.104 -€ 93.946 

Discontofactor 1,00 1,06 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,50 1,59 1,69 1,79 

Present Value € -135.587 € -74.161 € -71.362 € -68.669 € -66.078 € -63.584 €-61.185 € -58.876 € -56.654 € -54 .516 € -52.459 

Net Present Value (NPV) ( -763.132 
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