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Samenvatting

Kernvraag bij het thema duurzaamheid, comfort en veiligheid is: Wat zijn de eisen van 

eindgebruikers van kantoren op deze onderwerpen en hoe bepalend deze zijn bij de 

keuze van een kantoor? 

Hoe verder wij ons verdiepten in het thema duurzaamheid, comfort en veiligheid in rela-

tie tot de eisen die eindgebruikers stellen aan hun huisvesting hoe meer wij in verwar-

ring raakten. De indeling van de gebruikerswensen in de thema’s volgens de NEN 8021 

geeft duidelijkheid maar al snel bleek dat het thema duurzaam, comfort en veiligheid 

een overlap heeft met bijna alle andere deelonderzoeken.

Locatie Kwaliteiten

Werkplek-concept
Flexibiliteit

Voorzieningen

Financieel
Juridisch

Proces Representatieviteit
Uitstraling

Duurzaamheid, Comfort & Veiligheid

Hierdoor is het lastig om deze thema’s eenduidig te duiden. Onze bevindingen komen 

dan ook vaak overeen met de bevindingen uit de andere onderzoeken. Ook binnen de 

inmiddels breed geaccepteerde duurzaamheidscertificering van BreaamNL komen onze 

thema’s in meerdere categorien terug.

Voor wat betreft de gevonden onderzoeken is onze constatering dat:

• er nauwelijks onderzoek is betreffende de keuzen van het MKB.

• niet altijd duidelijk wordt of de keuzen bij bestaande bouw anders zijn dan bij 

nieuwbouw. 

Deze aspecten zouden in het vervolgonderzoek nader in kaart kunnen worden gebracht, 

zie daarvoor hoofdstuk vijf.

De belangrijkste motieven die in ons onderzoek naar 

boven zijn gekomen op het thema duurzaamheid, com-

fort en veiligheid bij de keuze van huisvesting zijn:

• Gezondheid en comfort zijn in het kader van een 

hogere productiviteit belangrijker geworden dan 

energiebesparing. Het lijkt er op dat energiebespa-

ring al meer common sense geworden is.

• Als eindgebruikers de keuze hebben gaat de voor-

keur uit naar het verduurzamen van bestaande 

gebouwen. Waarbij zij kiezen voor een grootstede-

lijke locatie met aansluiting op goed openbaar ver-

voer én een goede bereikbaarheid per auto. 

• Het aspect “flexibiliteit” in de vorm van her in te 

delen, akoestiek, klimaat en ruimtelijkheid zijn 

door de invoering van Het Nieuwe Werken belang-

rijker geworden.

Het lijkt er op dat inves- 

teren in duurzaamheid 

terugverdiend moet

worden. Problematiek daarbij 

is dat gebruikers in kortere ter-

mijnen denken (huurcontracten 

van 5 jaar zijn tegenwoordig heel 

gewoon om in te kunnen spelen 

op veranderdingen binnen bedrij-

ven) dan eigenaren (deze denken 

in 10-15 jaar). Voor de investerin-

gen in echte duurzaamheid is de 

verbinding tussen eigenaars- en 

gebruikersbelangen dus cruciaal.
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• Eindgebruikers zijn bereid een extra premie te 

betalen voor duurzaamheid, comfort en veiligheid 

mits er realistische en zichtbare voordelen tegen-

over staan (ook in de vorm van imagoverbetering).

• Bij bestaande bouw zien we in de praktijk dat er 

meer focus is op ‘proven technologie” dan op inno-

vatie. Er wordt meer gekeken naar ‘wat kunnen 

we’ met de huidige techniek binnen het bestaande 

casco dan naar ‘wat willen we’. De integratie van 

casco en techniek is in nieuwbouw beter mogelijk. 

De reden hiervoor is dat de investering in een 

bestaand pand veelal hoger is dan bij nieuwbouw 

om dezelfde ambitie te realiseren.

• Gedrag van de eindgebruiker heeft een grote 

impact op duurzaamheid maar is niet zo eenvoudig 

te bereiken als het aanbrengen van technologie.

Quick-wins kunnen behaald worden door:

• te investeren in gedrag en de techniek dit te laten ondersteunen;

• veel meer samen te gaan gebruiken (delen is het nieuwe hebben).

In de NEN 8021 wordt comfort gedefinieerd als de kwaliteit van de werkomgeving en de 

mate waarin de werkomgeving is aan te passen aan de wensen van de gebruikers Voor 

wat betreft comfort is er weinig specifiek onderzoek gedaan naar gebruikerseisen voor 

bestaande bouw. Er is wel veel onderzoek gedaan naar de invloed van comfort op de 

tevredenheid van de gebruikers. Vanuit de praktijk lijkt Comfort gezien te worden als 

iets dat per definitie goed moet zijn. Het is dus een belangrijk item maar wordt in de 

beleving van eindgebruikers goed afgedekt door minimaal te voldoen aan de normen 

van de RGD. Ook hier geldt dat eindgebruikers hier (extra) voor willen betalen als dit een 

hogere medewerkerstevredenheid tot gevolg heeft.

Veiligheid wordt in NEN 8021 zowel gedefinieerd als de veiligheid van het gebouw en de 

omgeving (sociale veiligheid) als de beveiligingsmogelijkheden en –voorzieningen. Voor 

wat betreft beveiligingsmogelijkheden en –voorzieningen van een gebouw vinden wij 

weinig onderzoek over het keuzegedrag van de eindgebruiker. Dit zou in vervolgonder-

zoek verder uitgezocht moeten worden. 

Uit de praktijk komt o.a. het volgende naar voren: 

• Bij organisaties met een hoog risicoprofiel zijn over het algemeen beveiligingsproto-

cols en –eisen aanwezig die vervolgens in het keuzeprofiel worden opgenomen.

• Eindgebruikers gaan er van uit dat ieder gebouw minimaal voldoet aan de wette-

lijke veiligheidseisen en dat de eigenaar hiervoor zorg draagt.

• Met de invoering van Het Nieuwe Werken concepten wil men gastvrijheid en open-

heid. Hierdoor ontstaat een ontwikkeling naar een meer mensvriendelijke en 

natuurlijke beveiliging waarbij de beveiligingsschil verder gebouwinwaarts wordt 

gelegd.

Voor het vervolgonderzoek is de aanbeveling om meer onderzoek op te zetten naar de 

gebruikerseisen op het gebied van Comfort en binnen het thema Veiligheid specifiek 

naar de eisen op het gebied van de beveiligingsvoorzieningen.

 Door meer volgens de 

 circulaire economie 

principes te denken en

gebouwen als grondstoffenban-

ken te benaderen zouden we hier 

oplossingen voor moeten kunnen 

vinden. Greenlease construc-

ties zijn hierin een eerste stap. 

Eigenaar- en gebruikersbelangen 

worden hier met elkaar 

verbonden.
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Inleiding

1.1 Context

Vanuit het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren, van 27 juni 2012, hebben CoreNet en 

FMN zich als doel gesteld om inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers, van MKB 

tot multinational, stellen aan hun huisvesting. CoreNet en FMN hebben hiervoor een 

gezamenlijke werkgroep opgericht die (twee)jaarlijks onderzoek moet gaan uitvoeren 

naar de eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten, 

flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie. 

Het onderzoek is opgesplitst in thema’s op basis van de structuur van de norm NEN 8021 

“Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen”. 

Als eerste stap voor het (twee)jaarlijkse onderzoek is bestaand onderzoek bekeken en 

op een rij gezet.

In dit deelrapport zijn de eisen van de eindgebruikers op de thema’s “Duurzaamheid, 

Comfort en Veiligheid” op een rij gezet. 

1.2 Onderzoeksvraag thema duurzaamheid, comfort & veiligheid

Kernvraag bij het thema duurzaamheid, comfort en veiligheid is: Wat zijn de eisen van 

eindgebruikers van kantoren op deze onderwerpen en hoe bepalend deze zijn bij de 

keuze van een kantoor?  

1.3 Afbakening

Dé eindgebruiker bestaat niet, er is een grote diversiteit aan eindgebruikers. Keuzen blij-

ken zeer afhankelijk te zijn van de soort gebruiker.

In de term eindgebruiker zitten ook nog twee niveaus. Het individu en de organisatie als 

eindgebruiker.

In dit onderzoek wordt met de eindgebruiker diegene bedoelt die beslist over de kan-

toorkeuze.

De onderzoeken die bekeken zijn betreffen de kantoorkeuze in Nederland en Europa.

Er is geprobeerd zoveel mogelijk te zoeken naar recente onderzoeken, niet ouder dan 

vijf jaar, over bestaand vastgoed. Het gaat tenslotte over het oplossen van leegstaande 

kantoorpanden.

1.4 Methodologie

Als definitie voor de te onderzoeken thema’s is de NEN 8021 gehanteerd. De NEN 8021 is 

een methodiek om de functionele prestaties van bestaand vastgoed te kunnen vergelij-

ken met de functionele eisen van een organisatie.

Vervolgens zijn de gevonden onderzoeken gerangschikt naar deze thema’s. Naast de 

conclusies uit de onderzoeken zijn praktijkvoorbeelden onderzocht op dezelfde onder-

werpen om te kijken of hier trends of ontwikkelingen te ontdekken zijn.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk drie treft u de bevindingen uit de diverse onderzoeken en praktijkvoor-

beelden per thema aan. In hoofdstuk vier wordt de overlap met de andere onder-

zoeksthema’s verwoord. In hoofdstuk vijf treft u tenslotte onze aanbevelingen voor het 

vervolgonderzoek aan.
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Gebruikerswensen t.a.v. 
duurzaamheid, comfort & 
veiligheid
2.1 Duurzaamheid

2.1.1 Definitie

In de NEN 8021 wordt duurzaamheid gedefinieerd als de wijze waarop het gebouw in 

de huidige vorm duurzaam is en in hoeverre duurzaamheid in de toekomst kan worden 

gewaarborgd. 

Duurzaamheid op korte termijn heeft betrekking op materiaalgebruik, energiezuinigheid 

(energielabel en herwinbare energiebronnen) en voorzieningen. Duurzaamheid op lange 

termijn heeft betrekking op de potentie van het gebouw om te worden aangepast aan 

veranderende inzichten over bijvoorbeeld het gebruik, sloop of herontwikkeling naar een 

andere functie.

Met bovenstaande definitie in het achterhoofd hebben wij de onderzoeken op dit onder-

werp bekeken. In Nederland wordt om duurzaamheid te borgen gecertificeerd. De meest 

gebruikte certificatie voor bestaande gebouwen is BREEAM – in use1. Binnen BREEAM-in 

use hanteert men de volgende onderwerpen: Management, Gezondheid & comfort, 

Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. Hier 

zit comfort en veiligheid ook in. In de bekeken onderzoeken zijn deze onderwerpen dan 

ook niet altijd uit elkaar te halen.

2.1.2 Bevindingen uit onderzoeken en praktijkvoorbeelden

De gevonden onderzoeken gaan veelal over de grotere corporate bedrijven en nieuw-

bouw. We hebben nauwelijks onderzoek gevonden over de gebruikerswensen van het 

MKB. Ook bij de praktijkvoorbeelden gaat het veelal over de grotere bedrijven die meer 

dan één gebouw hebben.

Wat geeft de doorslag bij duurzaamheidsbeslissingen2:

Gezondheid en welzijn van de medewerkers, en daarmee de arbeidsproductiviteit, is 

boven het verminderen van energielasten en het inkopen van groene stroom komen te 

staan.

• Duurzame mobiliteit is gestegen in 

prioriteit. Er is steeds meer interesse 

in goed bereikbaar zijn met de auto én 

met het openbaar vervoer. Het gevolg 

is een sterke verschuiving in de loca-

tievoorkeur van eindgebruikers.

1 http://www.breeam.nl/bestaande_bouw/categorieen_in-use (12 maart 2014).

2 Onderzoek Jones Lang Lasalle, sustainability, 2013

Letten op energiever-

bruik is ondertussen 

gewoonte geworden.
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• Als eindgebruikers de keuze hebben gaat de voorkeur uit naar het verduurzamen 

van bestaande gebouwen. Waarbij zij kiezen voor een grootstedelijke locatie met 

aansluiting op goed openbaar vervoer én een goede bereikbaarheid per auto.

• De groep eindgebruikers die geen ambities heeft met duurzame huisvesting is 

gestegen van 12% naar 30%. De reden hiervan is onbekend.

• Het aspect “Flexibiliteit”, in de vorm van her in te delen, wordt door de invoering 

van Het Nieuwe Werken steeds belangrijker bij discussies betreffende het herge-

bruik van bestaand vastgoed.

Bereidheid om extra te betalen voor duurzaamheid3:

• 83% van de gebruikers zijn bereid om een premie voor duurzaamheid boven op de 

huurprijs te betalen als er duidelijke en realistische voordelen tegenover staan. 

• 70% van de gebruikers is bereid om tussen de 1-5% extra te betalen. 

• 13% van de gebruikers is bereid om meer dan 5% extra 

te betalen.

• De eindgebruikers die niet bereid zijn om een extra 

premie te betalen vinden dat de eigenaar voor de duur-

zaamheid van hun huisvesting verantwoordelijk is. Deze 

huurder is alleen bereid een hogere huur te betalen als 

de verhuurder een besparing op de energiekosten kan 

garanderen. Deze eindgebruiker wil dus alleen betalen 

als hij dat terug ziet in lagere exploitatielasten. De eige-

naar wil zijn investering echter terug zien.

• De bereidheid om te betalen voor een duurzame huisvesting is hoger bij de gebrui-

kers dan bij eigenaar gebruikers, echter die eigenaar gebruikers zijn, als zij inves-

teren, bereid iets meer te investeren. Tegelijk zeggen eigenaar gebruikers dat zij 

verwachten dat de extra kosten hoger zullen zijn dan 5%. En dat schrikt vervolgens 

af om daadwerkelijk te gaan investeren.

Niet bereid 
te betalen

1-5%
premie

6-9%
premie

>9%
premie

Gebruikers 17% 70% 7% 6%

Eigenaars / gebruikers 19% 52% 22% 7%

• Eigenaar gebruikers bekijken investeringen over een langere termijn dan huurders 

en eigenaren die niet zelf de gebruikers zijn.

Duurzaamheid en milieuvriendelijke gedrag4:

• Duurzaamheid heeft de focus veelal liggen op technische oplos-

singen om energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen. Ook 

proberen we met technische oplossingen het gebruik van kantoren 

te sturen. Denk aan bewegingsmelders die er voor zorgen dat de 

gebruiker niet zelf het licht aan of uit hoeft te doen. Echter het 

beïnvloeden van gebruikersgedrag zonder het invoeren van tech-

nische maatregelen, heeft de potentie reeds bijna een derde (27%) 

van het energieverbruik van kantoorgebouwen terug te dringen.

3 Onderzoek Jones Lang Lasalle, sustainability, 2013

4 Jager, 2007; Gobster et al., 2003; Poortinga et al., 2002

Duurzaamheid in een 

stroomversnelling?

  Er moet winst voor 

zowel de gebruiker als 

de investeerder zijn.
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Duurzaamheid van bestaande gebouwen5:

• Gebouwen gebouwd in de periode van 2002 tot 2012 laten geen verbetering meer 

zien in energieverbruik.

• Monumentale bestaande panden zijn vooral duurzaam in het hergebruik van mate-

rialen, veel minder in energiezuinigheid.

• Flexibiliteit, herindeelbaarheid, draagt bij aan duurzaamheid en is cruciaal voor de 

her inzet van bestaand vastgoed.

• Gebouwen met een groen energielabel zijn geschikter voor een hogere bezettings-

graad. Omdat zij een hoogwaardiger binnenklimaat hebben. Een vraag die voort-

komt uit de invoering van Het Nieuwe Werken.

Bij de keuze over duurzaamheid in de praktijk:

• gaat het altijd om geld, de terugverdientijd (life cycle costs). Of men hierin ook de 

meer zachte aspecten zoals imago en maatschappelijk ondernemen in meeneemt is 

afhankelijk van de organisatie en in hoeverre duurzaamheid daarin van belang is.

• zien we per branche een soort maatschappelijke ondergrens in het toepassen van 

duurzaamheid. De overheidsorganisaties hebben een afgedwongen ondergrens.

• zien we dat indien men extra duurzaamheidsaspecten wil toepassen men moet 

proberen dit financieel hard te maken om ook geld te krijgen voor de extra inves-

tering.

• blijkt dat het werken met een checklist voor de duurzaamheid of het aangaan van 

een certificering zoals BREEAM, helpt bij het vasthouden aan deze ambitie. BREEAM 

stelt heldere eisen waar tijdens bezuinigingsronden niet zomaar aan getornd kan 

worden. Doet men dat wel dan verliest men zijn certificering. Het lastige van 

BREEAM is dat het een hele lading administratieve bewijsvoering vraagt. Men zou 

ook kunnen afspreken dat de BREEAM eisen als checklist wordt gebruikt en dat 

daarmee de normen vast worden gehouden.

• dat zelfs als men experts voor duurzaamheid in een organisatie aanstelt dit geen 

effect heeft als er geen organisatie strategie is op het gebied van duurzaamheid.

• zien we dat toekomstbestendigheid (flexibiliteit bij verandering) in het kader van 

steeds sneller veranderende organisaties een belangrijk onderwerp is.

• zien we dat men focussed op “proven technologie”, men is zelden koploper in inno-

vatie.

• zien we dat men bij bestaande bouw meer kijkt naar “wat kunnen we” gezien de 

bestaande situatie dan naar “wat willen we”. De reden hiervoor is dat de inves-

teringen in een bestaand pand veelal hoger zijn dan bij nieuwbouw om dezelfde 

ambitie te realiseren.

• zien we dat het ook daadwerkelijk zichtbaar maken wat men aan duurzaamheid 

doet van belang is voor de imagoverbetering.

• zien we dat het gebouw als grondstofleverancier (circulaire economie) langzaam in 

opmars komt.

• zien we dat het belang van duurzaamheid onder Nederlandse grotere organisaties 

lijkt toe te nemen.

• zien we een verschil tussen het MKB en de grotere corporate bedrijven:

• Hoe kleiner de MKB-er hoe minder men geneigd is te investeren in de langere ter-

mijn.

• De corporate bedrijven hebben eerder een lange termijn visie waarin men bereid is 

te investeren mits het gaat om panden waar men voor langere tijd in zit.

5 Dutch Green Building benchmark 2012 voor energieverbruik kantoren



12

2.2 Comfort

2.2.1 Definitie

In de NEN 8021 wordt comfort gedefinieerd als de kwaliteit van de werkomgeving en 

de mate waarin de werkomgeving is aan te passen aan de wensen van de gebruikers. 

Het gaat dan om licht (beleving en lichttoetreding), lucht (kwaliteit binnen en buiten), 

temperatuur (hoe is de koeling en de verwarming te beïnvloeden), geluid (van buiten en 

binnen), individuele regelbaarheid en uitzicht.

In diverse andere NEN normen worden deze eisen meetbaar gemaakt. Ook binnen 

BREEAM wordt dit op verschillende plekken in de diverse hoofdstukken gedaan.

2.2.2 Bevindingen uit onderzoeken en praktijkvoorbeelden

Voor wat betreft comfort is er weinig specifiek onderzoek gedaan naar gebruikerseisen 

voor bestaande bouw. Er is wel veel onderzoek gedaan naar de invloed van comfort op 

de tevredenheid van de gebruikers.

Onderstaand dus vooral conclusies uit praktijkvoorbeelden.

Wat geeft de doorslag bij comfortbeslissingen?

• Comfort lijkt gezien te worden als iets dat per definitie goed moet zijn. Het is dus 

een belangrijk item maar wordt in de beleving van eindgebruikers goed afgedekt 

door minimaal te voldoen aan de normen van de RGD. Niet duidelijk is of gebruikers 

voldoende kennis hebben van deze RGD norm en de onderliggende eisen. Dit zou 

een vraag voor nader onderzoek kunnen zijn.

• Met de nieuwe kantoorconcepten die bij de invoering van Het Nieuwe Werken ont-

staan ziet men wel meer aandacht voor alles wat te maken heeft met een hogere 

bezettingsgraad zoals de akoestiek en de ruimtelijkheid, zo wordt vaak de eis voor 

de minimale hoogte van de binnenruimte hoger (naar zo’n 3 meter).

Bereidheid om extra te betalen voor comfort6

• Men is bereidt hiervoor te betalen, dit in directe relatie tot de medewerker tevre-

denheid.

Comfort van bestaande gebouwen:

• Geluid wordt als probleem ervaren in nieuwere open kantoorconcepten. Het gaat 

dan overigens over meer dan geluid: “reuring”, de combinatie van geloop en geluid.

• Oudere gebouwen kunnen vaak open concepten niet aan wat betreft het klimaat 

(meer mensen in een gebouw waar de lay-out van de installaties niet op uitgelegd is).

Bij de keuze over comfort in de praktijk:

• zien we een aantal aspecten die belangrijker worden:

• het individueel kunnen regelen van installaties

• het zelf kunnen openen van ramen

• genoeg verse lucht zonder tocht

• het reduceren van geluid tussen ruimten (overspraak - met name van

 bespreekruimtes).

6 (Koppels, 2012; Koppels, et al., 2011):
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2.3 Veiligheid

2.3.1 Definitie

In de NEN 8021 wordt veiligheid zowel gedefinieerd als de veiligheid van het gebouw en 

de omgeving (sociale veiligheid) als de beveiligingsmogelijkheden en –voorzieningen.

2.3.2 Bevindingen uit onderzoeken en praktijkvoorbeelden

Bij de keuze van een gebouw is met name de sociale veiligheid een belangrijk aspect. 

Dit onderwerp wordt uitgebreid toegelicht in het thema locatie en hebben wij om die 

reden hier dan ook niet verder onderzocht.

Voor wat betreft beveiligingsmogelijkheden en –voorzieningen van een gebouw vinden 

wij weinig onderzoek over het keuzegedrag van de eindgebruiker. Dit zou in vervolgon-

derzoek verder uitgezocht moeten worden.

Brandveiligheid hebben we in dit onderzoek niet meegenomen, wij denken dat veel 

gebruikers denken dat dit in de wet en voorschriften is vastgelegd en daarmee geregeld is.

Uit de praktijkvoorbeelden komen wel enkele zaken naar boven:

Wat geeft de doorslag bij veiligheidsbeslissingen?

• Dit is zeer afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende organisatie. Bij orga-

nisaties met een hoog risicoprofiel zijn over het algemeen beveiligingsprotocols en 

–eisen aanwezig die vervolgens in het keuzeprofiel worden opgenomen.

• Eindgebruikers gaan er van uit dat ieder gebouw minimaal voldoet aan de wette-

lijke veiligheidseisen en dat de eigenaar hiervoor zorg draagt.

• Als men extra moet beveiligen doet een eindgebruiker dit het liefst op een zo 

natuurlijk mogelijke manier, zonder allerlei extra (zichtbare) maatregelen. Als de 

locatie en ligging een betere beveiliging bieden zonder extra maatregelen dan zal 

men daar zeker voor kiezen.

Bereidheid om extra te betalen voor veiligheid:

• De eindgebruiker vindt het logisch om extra betalen als hij ook extra vraagt.

Veiligheid van bestaande gebouwen:

• Deze is alleen in haar specifieke situatie te beoordelen.

Bij de keuze over veiligheid in de praktijk:

• Met de invoering van Het Nieuwe Werken concepten wil men gastvrijheid en open-

heid. Hierdoor ontstaat een ontwikkeling naar een meer mensvriendelijke en 

natuurlijke beveiliging. Restaurant e.d. staan open voor iedereen. De beveiligings-

schil schuift gebouw inwaarts.
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Overlap met de andere 
onderzoeksthema’s

Gedurende dit deelonderzoek bleek dat het thema duurzaam, comfort en veiligheid een 

overlap heeft met bijna alle andere onderzoek-thema’s van het Corenet en FMN onder-

zoek.

Locatie Kwaliteiten

Werkplek-concept
Flexibiliteit

Voorzieningen

Financieel
Juridisch

Proces Representatieviteit
Uitstraling

Duurzaamheid, Comfort & Veiligheid

Hierdoor is het lastig om de thema’s eenduidig te duiden en komen onze bevindingen 

vaak overeen met de bevindingen uit de andere onderzoeken.

In het thema Mens en Organisatie wordt als belangrijke trend voor de toekomst gezien 

dat de lineaire economie plaatst maakt voor circulaire economie wat, indien dit principe 

wordt vertaald richting huisvesting, veel aspecten van duurzaamheid en comfort raakt. 

Duurzaamheid wordt een belangrijker thema.

Het Thema Kwantiteiten laat als belangrijke ontwikkeling zien dat door verandering in 

het gebruik de ruimtebehoefte per medewerker afneemt van 21 m2 in 2005 naar ca. 17 

m2 vvo nu. De werkplek blijft even groot maar er worden minder werkplekken in kanto-

ren gemaakt omdat werkplekken gedeeld worden. Deze afname in ruimtegebruik heeft 

een directe relatie met het totale energiegebruik voor een organisatie en daarmee een 

relatie met het thema duurzaamheid. 

Binnen het thema Werkplekconcepten en Flexibiliteit wordt aangegeven dat als basis 

voor een goede inrichting een goede lay out van het gebouw van belang is. Hetzelfde is 

ook van toepassing op de lay out van de basisinstallaties om deze te kunnen verduurza-

men. Een hoogwaardige activiteit gerelateerde werkomgeving is mede afhankelijk van de 

extra investering in een duurzaam en comfortabel installatiesysteem. Vaak wordt dit in 

samenhang gerealiseerd. 

Verder kan Duurzaamheid sterk bijdragen aan de in dit deelonderzoek benoemde 

onderwerpen als identiteit en branding. Ook het genoemde ‘adaptief vermogen’ van een 

gebouw kan als ‘duurzaam’ worden gezien en heeft een directe relatie met innovatieve, 

duurzame installatietechniek.

Met het thema Locatie is een directie relatie met betrekking tot de omgevingskwaliteit 

en de ervaren sociale veiligheid. Verder wordt duurzaamheid/kwaliteit in dit deelonder-

zoek genoemd als een van de redenen waarom organisaties zich vestigen in met alle 

vormen van vervoer goed bereikbare stadscentra. Het belang van duurzaamheid wordt 

genoemd als belangrijk locatiecriterium waarvan de eindgebruiker verwacht dit aan te 
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treffen in gebouwen in de stadscentra. Hiermee wordt duurzaamheid ook gerelateerd 

aan mobiliteit.

Verder wordt in dit onderzoek aangegeven dat gebruikers in eerste instantie zoeken naar 

oplossingen in de bestaande vastgoedvoorraad, waarbij vastgoedaanbieders uitgedaagd 

worden om deze locaties te laten voldoen aan eisen en wensen van de gebruiker. Steeds 

meer zijn dit eisen op het gebied van energieprestatie en comforteisen van gebouwen 

en gebouwinstallaties.

Gebruikers blijken eerder in duurzaamheid te investeren als het betreffende pand een 

goede locatie heeft.

In het thema Proces – financieel en juridisch, wordt aangegeven dat huurders pleiten 

voor het aanbieden van keuzemogelijkheden en voorinvestering door de verhuurder bij 

het betrekken van nieuwbouw of hoogwaardige renovatie op het gebied van binnenkli-

maat, duurzaamheidsmaatregelen, de afwerking van openbare ruimten, toegankelijkheid 

en beveiliging. Hier ligt een directe relatie met het thema Duurzaamheid, Comfort en 

Veiligheid. Ook wordt genoemd dat de staat van het gebouw, de duurzaamheid en de 

bereikbaarheid als belangrijke keuzebepalende factoren worden gezien bij herhuisves-

tingsprocessen.
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Aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek

De conclusies die uit de bestaande onderzoeken en praktijkvoorbeelden zijn gekomen 

zouden meegenomen moeten worden in de (twee)jaarlijkse onderzoeken. Daarnaast de 

volgende punten die daar aan toegevoegd zouden moeten worden of waar extra aan-

dacht aan besteed moet worden:

• In het vervolgonderzoek een duidelijk onderscheid maken in soort gebruiker en de 

aandacht ook vestigen op het MKB. Voor het MKB zou navraag gedaan kunnen wor-

den bij de Kamer van Koophandel en de Rabobank.

• Onderwerp duurzaamheid:

• Vervolgonderzoek doen aan de hand van de definitie uit NEN 8021.

• Onderzoek naar duurzaamheidseisen bij bestaande bouw.

• De reden onderzoeken waarom er een steeds groter percentage geen ambities

 heeft met duurzaamheid.

• Onderzoeken of er een relatie ligt tussen de invoering van Het Nieuwe Werken

 en verduurzamen.

• Onderwerp comfort:

• Onderzoek opzetten naar de gebruikerseisen op dit gebied in relatie tot

 kantoorkeuze.

• Onderzoek naar kennis van de gebruiker over de normen van de RGD.

• Onderwerp veiligheid:

• Vervolgonderzoek naar de gebruikerseisen op het gebied van met name de

 beveiligingsvoorzieningen.
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Bijlage 1
NEN 8021

De NEN 8021 is een methodiek om de functionele prestaties van bestaande utiliteits-

gebouwen te kunnen vergelijken met de functionele eisen van een organisatie: de 

gebruiksprestatie van een gebouw.

Onderwerpen die daarin benoemd worden binnen de in dit rapport onderzochte thema’s 

zijn:

• Comfort: Licht Beleving / Aanwezigheiddetectie

Lucht Kwaliteit binnen / kwaliteit buiten

Temperatuur Warmteoverlast

Geluid  Buitengeluid / binnengeluid

Bediening Individuele regelbaarheid

Uitzicht Zicht op buiten vanaf de werkplek

• Duurzaamheid: Energie  Eenergielabel / herwinbare energiebronnen

• Flexibiliteit: Indeling Flexibiliteit bij wijzigingen van de indeling

Omvang Krimp- /groeiflexibiliteit

• Veiligheid: Sociaal Sociale veiligheid

Beveiliging (Veiligheidsvoorzieningen)
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Bijlage 2
Breeam-NL in use

Breeam-NL (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is 

een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De 

methode omvat verschillende keurmerken, waaronder BREEAM-NL In-Use. Dit keurmerk 

beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.

Binnen dit keurmerk moet op een heel aantal onderwerpen gescoord worden. Het totaal 

aantal punten bepaald vervolgens welk certificaat men behaald (hoe meer punten hoe 

hoger het certificaat en hoe duurzamer). De verdeling van de punten over de diverse 

onderwerpen is als volgt:

Management Materialen Transport Afval Water Gezondheid Vervuiling Energie
Landgebruik & 

Ecologie

Asset 0,00% 21,00% 25,00% 9,00% 8,00% 12,00% 3,00% 8,00% 14,00%

Beheer 15,00% 15,00% 31,50% 0,00% 5,50% 7,50% 0,00% 12,50% 13,00%

Gebruik 12,00% 15,00% 19,50% 18,50% 3,50% 4,50% 11,50% 5,00% 10,50%



20

Bijlage 3
Primaire bronnen

• Heeswijk, V. van, (2012). Wegingsonderzoek naar marktopinie bij het verduurza-

men van gebouwen. Afstudeeronderzoek, Fontys, in opdracht van het Dutch Green 

Buildings Council.

• Becker, S. (2010). Onderzoek naar de aspecten van duurzaamheid die gebruikers 

belangrijk vinden. Presentatie – Seminar Duurzame Kans Bestaande Kantoren, 23 

april 2010.

• DGBC, (2013). Dutch Green Building Benchmark 2012. Dutch Green Buildings Council, 

September 2013. Bron: http://www.dgbc.nl/downloads/DGB-Benchmark_2012-web.pdf.

• JLL, (2010). Gebruikersvisie op duurzame huisvesting. Jones Lang Lasalle IP, INC. 

2010. Bron: http://www.forumduurzaamwerken.nl/media/91897/gebruikersvisie_op_

duurzame_huisvesting_2010_resultaten.pdf.

• Steg, L. & Vlek, C. (2008). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative re-

view and research agenda. Journal of Environmental Psychology, Vol. 29, pp. 309-317.

Aanbevolen literatuur
• DTZ Zadelhoff, (2012). Goed verhuurd vastgoed is groen. Presentatie – Platform 

Duurzaam Vastgoed, 16 februari 2012. Bron: http://www.slideshare.net/

NLduurzaamvastgoed/goed-verhuurd-vastgoed-is-groen-jp-klep-en-a-jongbloed-dtz-

zadelhoff, Datum bekeken: 19 maart 2014. 

• Eichholtz, P., N. Kok, & Quigley, J. M. (2010). “Doing Well by Doing Good? Green 

Office Buildings.” American Economic Review 100(5): 2492-2509.

• Fuerst, F. and P. McAllister (2011). “Green Noise or Green Value? Measuring the 

Effects of Environmental Certification on Office Values.” Real Estate Econ. Real 

Estate Economics 39(1): 45-69.

• Gobster, P.H., Palmer J.F. & Crystal, J.H. (2003). Ervin H. Zube (1931-2002): The 

significance and impact of his contributions to environment-behavior studies. 

Environment and Behavior, Vol 35 (2), pp. 165-186.

• Gatersleben, B., Steg, L. & Vlek, C. (2002). Measurement and determinants of envi-

ronmentally significant consumer behavior. Environment and Behavior, Vol. 34 (3), 

pp. 336-362.

• Jager, W. (2007). Simulating human behavior for understanding and managing envi-

ronmental resource use. Journal of Social Issues, Vol. 63 (1), pp. 97-116

• JLL, (2013). Occupier Special Sustainability 2013. Jones Lang Lasalle IP, INC. 2013. 

Bron: http://www.joneslanglasalle.nl/ResearchLevel1/JLL_Occupier_Special_

Sustainability_Duurzaamheid_2013.pdf, Datum bekeken: 19 maart 2014. 

• Kok, N. and M. Jennen (2012). “The impact of energy labels and accessibility on 

office rents.” Energy Policy 46(0): 489-497.

• Kaiser, F.G. (1998). A general measure of ecological behavior. Journal of applied 

Social Psychology, Vol. 28 (5), pp. 395-422.

• Kaiser, F.G. & Gutscher, H. (2003). The proposition of a general version of the Theory 

of Planned behavior: predicting ecological behavior. Journal of Applied Social 

Psychology, Vol. 33 (3), pp. 586-603.

• Kaiser, F.G., Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological 

behavior. Journal of Environmental Psychology, Vol. 19, pp. 1-19.

• Koppels, P. W. (2012). Negative externalities of structurally vacant offices: the story 

continues (No. eres2012_266). European Real Estate Society (ERES).



21

• Koppels, P., Remøy, H., & El Messlaki, S. (2011). The Negative Externalities of 

Structurally vacant offices. ERES.

• Poortinga, W., Steg, L. & Vlek, C. (2002). Environmental risk concern and preferen-

ces for energy-saving measures. Environment and Behavior, Vol.34 (4), PP. 455-478.

• Roux, P. le, Pullen, W., Dekker, K. and Hanekamp, J. (2009). Kosten-

kwaliteitvraagstukken over huisvesting en organisatie. Casus Energiesimulaties 

Rijkshuisvesting. Ongepubliceerde rapportage, Centre for People and Buildings, 

DelftSaunders, (2003).



22

Bijlage 4
Bekeken praktijkvoorbeelden
bestaande bouw

Er zijn tijdens dit onderzoek meer praktijkvoorbeelden besproken maar deze kunnen 

niet altijd benoemd worden. Onderstaand de voorbeelden die wel benoemd kunnen wor-

den:

• DHV, Amersfoort

• Caballero fabriek, Den Haag

• Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden

• Enexis bovenregionaal kantoor, Zwolle
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