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Die lastige eindgebruiker 

Jos Teunissen 
Directeur EMEA Real Estate & Facilities 

In antwoord op de uitnodiging om aan Het Vastgoedsymposium deel te nemen, is het bestuur van 
CoreNet Global Benelux chapter, de uitdaging aangegaan om een bijdrage te leveren. Namens 
CoreNet mocht ik, één van de eindgebruikers uit het bestuur, een presentatie geven. Vanwege de 
ervaringen die wij allen hebben opgedaan met ontwikkelaars en verhuurders, waarin we nogal eens 
direct of impliciet het label/lastig' hebben gekregen, is voor ons aandeel de titel"De lastige eindge
bruiker" gekozen. We hebben willen laten zien dat en ook hoe de eisen van de eindgebruikers ten aan-

o 
zien van bedrijfsvastgoed veranderen door veranderende eisen aan de afdeling Real Estate en de Real 
Estate managers. Dit artikel bevat naast mijn eigen tekst ook bijdragen van meerdere CoreNet 
Benelux bestuursleden. 

Veranderende eisen 
De eisen van de eindgebruikers veranderen in snel 
tempo. Voor Het Vastgoedsymposium hebben we 
gekozen dit toe te lichten ten aanzien van de 
volgende oorzaken: 

Financieel 
Het Nieuwe Werken 
Duurzaamheid en C02 uitstoot 
Her-ontwikkelen bestaande vastgoed 
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen 

Dit is geen uitputtende maar wel een representa
tieve lijst van oorzaken. In het vervolg van dit artikel 
komen bovenstaande onderwerpen ieder 
uitgebreider aan bod. 

Het is belangrijk voor de rest van dit betoog om 
vast te stellen wat de eindgebruiker van bedrijfs
vastgoed wil. Hij/zij wil: 

• Ontzorgd worden; 
• Niet te veel betalen; 
• Dat de aanbieders van vastgoed hen zien als klant; 
• Dat ook de aanbiedersmarkt Maatschappelijk 
verantwoord onderneemt, net als zijzelf; 
• Dat de markt haar rol pakt en met oplossingen 
komt; 
• Dat de markt aanbiedingen doet op basis van TCO 
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- Total Cost of Ownership ( huur inclusief energie
en andere servicekosten). 

De eindgebruiker is de laatste jaren veel mondiger 
geworden. Dit heeft een aantal oorzaken. Real 
Estate managers werken nauw samen met service 
providers waardoor kennis overgedragen dan wel 
ingekocht wordt. De afdeling Real Estate wordt 
meer als een strategische functie gezien in 
bedrijven omdat het senior management is gaan 
inzien dat vastgoed een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het bedrijfsresultaat. Real Estate profes
sionals zijn beter opgeleid, zijn vaker afkomstig uit 
de operationele bedrijfsvoering (in tegenstelling 
tot afkomstig uit bouwkunde of architectuur) en 
zijn verantwoordelijk voor veel meer dan alleen de 
stenen. Dit zijn allen redenen waarom ontwikke
laars en verhuurders geconfronteerd worden met 
een steeds mondiger en ter zake deskundige 
eindgebruiker. 

Financieel 
Op financieel gebiéa wil de eindgebruiker flexibi
liteit van het vastgoed qua indeling, grootte, 
gebruik en natuurlijk qua KOSTEN, maar ook de 
contractvormen moeten de mogelijkheid bieden 
voor wijzigingen op korte termijn. Dus overeen
komsten worden bij voorkeur afgesloten voor een 
maximale huurtermijn van 5 jaar. Bij Sybase zit daar 
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ook altijd een break-optie in om al na drie jaar te 
kunnen opzeggen. Uiteraard berekenen verhuur
ders een penalty indien die break gebruikt wordt. 

Hoewel dit (zover mij bekend) niet door onderzoek 
wordt gestaafd is m.L de gewenste flexibiliteit in de 
vastgoed portfolio een reden waarom Multitenant 
gebouwen in opmars zijn. Sybase heeft bijna 
uitsluitend kantoren in Multitenant gebouwen. Wij 
zijn in de meeste plaatsen niet groot genoeg voor 
een eigen gebouw. Dus dan moet de keus gemaakt 
worden tussen een klein eigen kantoor of een 
ruimte in een gebouw met meerdere bedrijven. 
Onze keuze gaat dan uit naar de laatstgenoemde 
optie omdat we hierdoor een betere uitstraling 
kunnen hebben en het over het algemeen makke
lijker is om de ruimte te verkleinen dan wel te 
vergroten. 

Sinds 2005 bestaan de International Financial 
Reporting Standards (lFRS). Dit is een boekhoud
kundige standaard voor jaarverslagen van bedrij
ven. Daarnaast zijn binnen Amerikaanse, beursge
noteerde bedrijven controles en rapportages 
volgens de Sarbanes Oxley Act (SOX) ingevoerd. 
Deze wet was een direct gevolg van schandalen bij 
Emron, Arthur Andersen en WorldCom. Voor onze 
Real Estate afdeling betekent dit veel interne en 
externe controles, het maken van FAS-13 work
sheets en Lease abstracts voor huurovereen
komsten die niet in de Engelse taal zijn gemaakt. 
Deze wetgevingen dwingen eindgebruikers 
terdege na te denken over de financiële kant van 
vastgoed en dus hierover vragen te stellen aan de 
verhuurder. 

Door de crisis, maar ook vanwege een gezond 
streven om de kosten te beheersen, wordt binnen 
bedrijven grote nadruk gelegd op kostenbeheer
sing en -besparing. Daar vastgoed vaak de 2e of 3e 
kostenpost is in een bedrijf, wordt de afdeling Real 
Estate geacht een substantiële bijdrage in deze te 
leveren. Vanwege de wens om aanwezige subsidies 
en belastingvoordelen te gebruiken, wordt ook 
druk op gebouweigenaren uitgeoefend om dit 
mogelijk te maken. Enkele mogelijkheden die 
gebruikt kunnen worden zijn: 

EIA: Energie Investerings Aftrek 
MIA: Milieu Investerings Aftrek 
VAMIL: Willekeurige aftrek milieu bedrijfs
middelen 

Het nieuwe werken 
Het nieuwe werken is geen doel op zich, maar is 
een manier om zaken op te lossen als mobiliteits
management en het aantrekken (met name de Y- of 
Einsteingeneratie) en behouden van getalenteerd 
personeel. Daarnaast kan er een kostenreductie 
van het vastgoed gerealiseerd worden doordat 
minder vierkante meters nodig zijn. Tenslotte 
draagt het ook bij om de C02 uitstoot te vermin
deren doordat er minder woon-werk kilometers 
gemaakt worden, maar ook omdat er minder be
drijfsmiddelen nodig zijn en kleinere kantoren 
minder energie verbruiken. 

Het nieuwe werken brengt met zich mee dat er 
vertrouwen in medewerkers is dat zij hun werk toch 
wel doen, ondanks de grotere vrijheid. Hiervoor is 
een veranderde stijl van leidinggeven en beoorde
len nodig. De manager controleert en beoordeelt 
niet op aanwezigheid van de medewerker maar op 
output. Een 40-uren arbeidsovereenkomst is 
achterhaald en ik vind dat deze vervangen zou 
moeten worden door een prestatie contract met 
daarin bijvoorbeeld een soort Service Level Agree
ment (SLA) en elk kwartaal nieuwe doelen 
(Management by Objectives). Bij het Nieuwe 
Werken doet het kantoor meer dienst als een 
ontmoetingsplaats waar (kennis-) medewerkers 
een deel van hun werk doen, samen komen om 
elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te 
vergaderen en vervolgens elders hun werk gaan 
doen. Men werkt /lAny time, Any place'~ 

De indeling en inrichting van kantoren moet hierop 
aangepast worden. Er komen dus verschillende 
plekken voor diverse werkzaamheden: formele 
meetings, informele meetings, concentratie werk
plekken, collaboratie werkplekken, plekken voor 
(video-) conferencing etc. Ook de uitstraling moet 
vriendelijker. De Groningse onderzoeker Mark 
Mobach vergelijkt de twee soorten kantoren, als 
volgt: Knuffelkantoor ipv Buffelkantoor.lk citeer:/lln 
het buffel kantoor werken mensen knalhard in 
ruimtes zonder kleur, maar met een zakelijke 
uitstraling. In het knuffelkantoor wordt gestuurd 
op output. Er wordt meer belang gehecht aan het 
welbehagen van medewerkers. Een huiselijke sfeer 
draagt daaraan bij:' Een ander voorbeeld van hoe 
het Nieuwe Werken de werkplek veranderd komt 
van onderzoek door Prof. Bernard Drion e.a. die in 
hun boek Work in Wonderland de vergelijking 
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maken met hotels. 

Bij het Nieuwe Werken horen ook IT voorzieningen 
als Cloud computing. Dat wil zeggen werken met 
gebruik van het internet, werken in de 'Cloud: Denk 
hierbij aan software-as-a-service, infrastructure-as
a-service en hardware-as-a-service. Op die wijze 
hoeven bedrijven ook geen gigantische data
centers in hun kantoren te hebben omdat ze dit 
allemaal inhuren. 

Als groot voordeel van het Nieuwe Werken geldt 
een verbeterde Work-life balance, een betere 
balans tussen werk en privé. Kantoorgebouwen zijn 
daarom bij voorkeur in de buurt van faciliteiten als 
winkels zodat het eenvoudig wordt om even 
tussendoor inkopen te doen. Hierbij passen dus 
eigenlijk geen kantoorruimtes in bedrijven terrein 
aan de rand van de stad. Tenzij de hele omgeving 
waarin het kantoor staat, ontwikkeld en aangepast 
wordt. 

Duurzaamheid en C02 uitstoot 
Klimaatbeheersing in vastgoed is zeer belangrijk. 
Het energie certificaat helpt om dit zichtbaar en 
meetbaar te maken. Ideaal gezien hebben we 
allemaal C02 neutraal vastgoed. Eindgebruikers 
eisen duurzame oplossingen omdat ze zich bewust 
zijn van hun verantwoordelijkheid maar ook omdat 
de medewerkers, klanten en stake-holders hier om 
vragen. Enkele jaren geleden was duurzaamheid en 
de Carbon footprint slechts hier en daar zichtbaar. 
Tegenwoordig is het een voorwaarde en er is geen 
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eindgebruiker meer die zich hier niet voor inzet en 
die geen duurzaamheid eist bij aanhuur/aankoop 
van vastgoed. De vraag naar duurzame toepas
singen in kantoren is heden ten dage meer 
standaard dan uitzondering. 

Er zijn momenteel al zeker 13 groen-certificeringen 
als Energielabel, Greencalc, Green Building Council, 
LEED, BREEAM, etc. BREEAM is de meest 
uitgebreide die tot wel 12 criteria meet. Ik heb 
recentelijk een grote verbouwing gedaan aan ons 
kantoor in Maidenhead, UK. Daar hebben we door 
het toepassen van een Hoog Rendement (HR) 
verwarmmings- en koelingssysteem (HVAC) en 
overal energiezuinige verlichting voorzien van 
bewegingssensors, het energielabel van dat pand 
kunnen terugbrengen van F naar C. De kosten hier
voor zijn voor een deel door Sybase en een ander 
deel door de verhuurder gedragen. 

Green lease overeenkomsten zijn nog vrij nieuw. 
Een tip: Zorg er in ieder geval voor dat hierin ook 
afspraken gemaakt worden over het meten, 
waarderen en rapporteren van de gemaakte 
afspraken. Sybase heeft vorige maand voor ons 
kantoor in Kista Sweden, de eerste renewal met 
Green lease contract in Europa getekend. Het initia
tief hiertoe kwam van de verhuurder!! Hierin zijn 
afspraken geregeld aangaande energiegebruik, 
afval management en gebruikte materialen in/om 
het gebouw. Naar verwachting is hierdoor 100/0 
korting op de kosten voor energie verbruik en 
koeling mogelijk. 



De overheid draagt als eindgebruiker ook bij door 
alleen nog gebouwen met C-Iabel te huren. 

Het verduurzamen van een pand kost geld, dus 
verhuurder en eindgebruiker zullen overeen 
moeten komen of de kosten gedeeld worden, en zo 
ja op welke manier. In ieder geval zal er vaak een 
discussie zijn over het thema verduurzamen. 

Her-ontwikkelen bestaand vastgoed 
Over dit onderwerp is al veel gesproken en geschre
ven. Afhankelijk van welke bronnen men raad
pleegt, worden er andere cijfers genoemd, maar de 
consensus is toch wel dat de leegstand van 
kantoren vastgoed in Nederland schrikbarend 
hoog is. Volgens mijn bronnen staat gemiddeld 
140/0 van de beschikbare kantooroppervlakte leeg. 
In sommige gebieden is dat aanzienlijk hoger. Als 
voorbeeld dicht bij huis voor mij, eind 2009 was er 
ca. 25% leegstand op het industrieterrein Lage 
Weide waar Sybase haar Nederlandse kantoor 
heeft. En bijna 35°;ó in het aangrenzende Maarssen. 

Het CoreNet standpunt is dan ook dat er geen 
nieuwe panden gebouwd zouden moeten worden 
als er nog voldoende voorraad is van bestaande 
panden (met vergelijkbare functie) die, duurzaam 
herontwikkeld kunnen worden. 

Het slopen van oude gebouwen en vervolgens 
bouwen van nieuwe is minder gewenst vanwege 
het feit dat dit een dubbele milieubelasting geeft: 

a) Duur sloopmateriaal moet worden gestort, 
verbrand of gerecycled. 

b) Nieuwbouw betekent productie van 
nieuwe materialen en verbruik van nieuwe 
grondstoffen. 

Gelukkig zijn er ook nieuwe regels gekomen voor 
gemeenten ten aanzien van het verstrekken van 
vergunningen en bouwgronden voor het ontwik
kelen kantoorparken aan stadsranden. Dit past 
binnen het streven naar duurzaam herontwikkelen 
en het past ook goed binnen concept van het 
Nieuwe Werken, vooral als het gaat om bestaande 
panden in binnensteden die worden herontwik
keld. In steden zijn alle faciliteiten aanwezig voor 
een maximale combinatie van werk en privé, plus 
binnensteden zijn goed bereikbaar met het open
baar vervoer. Sybase heeft nu ook in haar shortlist 
voor nieuwe kantoorruimte in Frankfurt een 
herontwikkeld pand in het stadscentrum 
opgenomen. 

Een goed voorbeeld van een duurzaam herontwik
keld bestaand pand is het kantoor van AT Osborne 
in Baarn. Deze villa "Rusthoek" uit 1711 is herbouwd 
in 1905 en door de eigenaar Triodos Vastgoed 
samen met de huurder,' duurzaam gerenoveerd in 
2009. 
Enkele feiten: 

Na renovatie in 2009 gegaan van energie
label G naar C 
Vermindering van het gasverbruik met 66%. 
De C02-uitstoot is verminderd met 26%. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------
181 



...... 

de totale energiekosten zijn gedaald met 25%. 
Architect gebruikte Triodos Toets voor Duur

zaam Vastgoed: People (sociale kwaliteit), Planet 
(milieu kwaliteit), Profit (economischekwaliteit) en 
Project (ruimtelijke kwaliteit). Voor deze ijkpunten 
geldt een score van 1 tot 10. Over de gehele linie 
zijn deze scores verbeterd. 

Bij de renovatie en inrichting is gebruik 
gemaakt van milieuvriendelijke en hergebruikte 
materialen. Dat gaat van de verf op de kozijnen tot 
de gerecyclede vloerbedekking, van de cellulose
vlokken en de kleikorrels waarmee het dak en de 
vloeren zijn geïsoleerd tot het cradle-to-cradle 
meubilair. 

AT Osborne heeft tegelijkertijd ook het Nieuwe 
Werken ingevoerd. Ze hebben slechts 12 vaste 
werkplekken, voor de rest zijn de werkplekken flexi
bel. De ruimtes hebben verschillende sferen door 
gebruik van kleur, kunst en design. Om met Mor
bach te spreken: Een echt Knuffelkantoor! 

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen 
AgentschapNL definieert deze term als volgt: 
"Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
wil zeggen dat een bedrijf zich bewust toont van zijn 
totale effect op de samenleving, dus niet alleen let op 
(korte termijn) winst, maar ook zijn bijdrage aan 
sociale aspecten en het milieu betrekt bij zijn bedrijfs
beslissingen." 

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker dat ze 
goed scoren op de Dow Jones Sustainability index 
en FTSE4good. In veel ondernemingen wordt er al 
gerapporteerd volgens de Triple Bottom Line 
reporting (zie ook hierboven): People, Profit, Planet 
en vaak wordt daaraan toegevoegd, Project. 

Medewerkers en aandeelhouders willen trots zijn 
op hun bedrijf. Klanten vragen bij offerte aanvra
gen, om bewijs dat het bedrijf waar ze potentieel 
zaken mee gaan doen ook Maatschappelijk 
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Verantwoord onderneemt. Eindgebruikers willen 
zien dat ook service verle-ners, beleggers, ontwik
kelaars, vastgoed eigenaren, kortom allen die 
betrokken zijn bij de keten voor het tot stand 
komen van hun kantoor, Maatschappelijk Verant
woordelijk ondernemen. 

Concluderend 
We kunnen constateren dat door diverse externe 
invloeden de vraag van eindgebruikers binnen de 
kantorenmarkt aanzienlijk veranderd is. Deze 
externe invloeden zijn geïdentificeerd en zijn met 
name: Het Nieuwe Werken; Kosten besparen; Duur
zaamheid ; Hergebruik bestaand vastgoed; Groen 
ondernemen; Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 

Om aan deze veranderende vraag van eindgebruik
ers te voldoen moeten marktpartijen en overheid 
samenwerken. De overheid zal haar sturende en 
faciliterende rol moeten intensiveren. CoreNet 
Global wil bijdragen door professionals samen te 
brengen, kennis te delen, discussies op gang te 
brengen en stelling te nemen. 

Ons antwoord op de centrale vraag van Het Vast
goedsymposium: Herdefiniëren op de Kantoren-
markt; Wenselijk of Onontkoombaar' is ......... . 
herdefiniëren kantorenmarkt is onontkoombaar. 


