
KANTOREN BINNENSTE BUITEN GEKEERD 

Ontwikkelingen in communicatiemedia maken het mogelijk om werkprocessen tijd- en plaatsonafhankelijk te faci-

literen. Traditionele hiërarchische organisaties maken plaats voor dynamische organisaties met meer zelfsturing. 

Hiermee verandert ook de rol van het kantoorgebouw als facilitator van werkprocessen. Het Nieuwe Werken leidt 

tot een netwerk van werkplekken, binnen en buiten het kantoor. Dit artikel bespreekt de huisvestingswensen van de 

creatieve industrie, waarin veel kleine organisaties opereren als een netwerkorganisatie. 
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Waar tijdens de productiemaatschappij grote organisa-
ties nodig waren om concurrentievoordeel te beha-

len, zien we in de moderne kennismaatschappij steeds 
vaker kleine organisaties opereren die samenwerken om 
kennis uit verschillende disciplines te 
integreren. Dit is het principe van de net-
werkorganisatie. Flexibiliteit, ontmoeten 
en overdragen van kennis zijn kernele-
menten om tot een goed eindproduct 
te komen. De bedrijfssector die op dit 
moment het meest werkt volgens de 
principes van een netwerkorganisatie is 
de creatieve industrie. Deze sector werd 
door Richard Florida in 2002 op de kaart 
gezet (Florida, 2002) en is ook onder-
werp van zijn latere boeken uit 2005 en 
2008. De creatieve industrie is de motor 
van een succesvolle kenniseconomie. Op 
dit moment vestigt de creatieve industrie 
zich vaak in oude industriële gebouwen, 
die zijn voorzien van faciliteiten om het 
samenwerken tussen bedrijven te sti-
muleren. Volgens organisatiewetenschappers zullen in de 
toekomst steeds meer bedrijven geherstructureerd worden 
om te kunnen opereren binnen een netwerkorganisatie. 
De creatieve industrie loopt hierin voorop. Om die reden 
is onderzocht welke eisen de creatieve industrie stelt aan 
hun werkomgeving en wat de voorkeuren zijn op drie 
schaalniveaus: locatie, gebouw en gebruik (Arkenbout, 
2012). Deze laatste categorie is nieuw ten opzichte van 
eerder onderzoek naar voorkeuren van kantoorgebruikers 
(Korteweg 2002; Remøy 2010; NVB 2009) en slaat zo een 
brug naar het Facilitair Management.

Methoden
Volgens de Standaard Bedrijfsindeling SBI uit 2009 is 

de creatieve industrie op te delen in drie deelsectoren: 
creatieve zakelijke dienstverlening, kunst, en media & 

entertainment. Voor iedere deelsector afzonderlijk zijn de 
gebruikersvoorkeuren bepaald aan de hand van vijf onder-
zoeksmethoden: literatuuronderzoek, bezoeken aan drie 
creatieve clusters in Nederland (Caballero fabriek, HAKA 

gebouw en Kauwgomballenfabriek) , een 
Delphi studie en een enquête. 

In het Delphi-onderzoek is aan 28 prak-
tijkexperts gevraagd om de gebruikers-
voorkeuren van de creatieve industrie te 
ordenen op volgorde van belang, voor de 
drie genoemde schaalniveaus. Het Delphi 
onderzoek bestond uit twee vragenron-
des en een feedbacksessie. In de eerste 
ronde kregen de panelleden voor het 
waarderen vijf tot tien minuten de tijd. De 
resultaten van de eerste toetsing zijn per 
panellid genoteerd en gedocumenteerd. 
Vervolgens zijn de data geanalyseerd op 
mate van overeenkomst in prioritering 
aan de hand van de statistische coëfficiënt 
Kendall W. De tweede ronde vond plaats 

per mail. Hierin werden de panelleden geïnformeerd over 
de resultaten van de andere panelleden en is hen gevraagd 
of deze informatie aanleiding was hun eerdere oordeel aan 
te passen. Op basis van ronde twee is een definitieve lijst 
opgesteld van tien locatievoorkeuren, elf gebouwvoorkeu-
ren en elf gebruiksvoorkeuren geordend op volgorde van 
belangrijkheid. Op basis van deze uitkomsten zijn vervol-
gens per schaalniveau de drie hoogst scorende aspecten 
geselecteerd. Deze negen aspecten zijn opnieuw voorge-
legd met de vraag deze aspecten te rangschikken op volg-
orde van belangrijkheid. De inzichten hieruit zijn gebruikt 
voor een verdiepende enquête onder 800 respondenten 
verdeeld over 19 creatieve clusters in Nederland. In deze 
enquête is gevraagd naar het belang van huisvestings-
kenmerken op het schaalniveau van locatie, gebouw en 
gebruik, die uit het Delphi-onderzoek belangrijk bleken. 
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Verder zijn vragen gesteld over de gewenste uitstraling, 
ontmoetingsplekken, herkenbaarheid van de gebruiker, 
samenwerken en het wel of niet delen van voorzieningen. 
De respons was bijna 25 procent, waarvan driekwart de 
vragenlijst volledig had ingevuld. Dit lijkt voldoende om er 
conclusies aan te kunnen verbinden. 

Resultaten
Wat het meest belangrijk is voor de huisvesting qua 

locatie, gebouw en gebruik verschilt per deelsector. De 
creatieve zakelijke dienstverlening stelt andere eisen dan 
de kunstsector en media & entertainment. Op het schaal-
niveau van locatie en gebruik stemmen de gebruikersvoor-
keuren van de drie deelsectoren vrijwel overeen, maar op 
gebouwniveau zijn er duidelijke verschillen in gebruikers-
voorkeuren. Kunstenaars hechten vooral veel waarde aan 
een flexibel indeelbare bedrijfsruimte met een extra vrije 
verdiepingshoogte. De creatieve zakelijke dienstverlening 
en media & entertainment hechten meer waarde aan de 
representativiteit van de huisvesting, herkenbaarheid en 
uitstraling van het imago van de organisatie. 

Gebruikersvoorkeuren ten aanzien van de locatie
Voor de creatieve industrie blijken fysieke bereikbaar-

heid, sociale veiligheid en de aanwezigheid van restaurant 
en café zwaar te wegen bij de keuze een bedrijfshuisves-
ting. De aanwezigheid van overige voorzieningen in de 
omgeving worden als minder belangrijk ervaren en volgen 
onderaan in volgorde van belangrijkheid. De creatieve 
industrie wenst voor de bedrijfshuisvesting een goede 
bereikbaarheid per fiets en dicht gelegen bij openbaar ver-

voer opstappunten. In het kader van de vindbaarheid en 
klanttevredenheid is het wenselijk als de bedrijfshuisves-
ting ook gemakkelijk met de auto te bereiken is. Verder is 
de sociale veiligheid van de locatie van groot belang. Een 
veilige locatie met minder kans op inbraken representeert 
een prettige leefomgeving. Veelal zijn veilige gebieden 
voorzien van verschillende functies en faciliteiten, waar-
door een vierentwintig-uur-actief gebied wordt gecreëerd. 
De aanwezigheid van bijvoorbeeld een café en restaurant, 
is een middel om een vierentwintig-uur-actief gebied te 
creëren. Verder kunnen cafés in het gebied fungeren als 
een ‘derde werkplek’ waar men elkaar kan ontmoeten, 
werken en kennis kan delen. 

Volgens de respondenten van de enquête is een restau-
rant en café niet belangrijk voor de keuze van een bedrijfs-
huisvesting. Dit staat in tegenstelling tot wat de literatuur 
en praktijkexperts belangrijk noemen. Wellicht heeft dit te 
maken met een verschillend referentiekader van praktijk-
experts en gebruikers.

Gebruikersvoorkeuren ten aanzien van het 
gebouw

Voor de huisvesting van de creatieve industrie dient 
een gebouw flexibel indeelbaar te zijn, moeten er aan 
meerdere huurders afsluitbare bedrijfunits worden aan-
geboden, en moet het interieur representatief zijn. De 
gebruiker wil indelingsflexibiliteit en de mogelijkheid om 
meer of minder vierkante meters te huren. De creatieve 
industrie is het liefst gehuisvest in een gebouw waarin 
gemeenschappelijke ruimten worden gedeeld met mede-

De drie bezochte creatieve clusters: Caballero fabriek (links-
boven), Kauwgomballenfabriek (linksonder) en HAKA gebouw 
(rechts).



huurders, als middel en kans op nieuwe samenwerking, 
kennisoverdracht en het delen van kosten. Het aanbieden 
van meerdere kleine bedrijfsruimtes in eenzelfde pand 
is wenselijk voor deze doelgroep. Met betrekking tot de 
herkenbaarheid en zichtbaarheid van de 
bedrijfshuisvesting hecht de creatieve 
industrie over het algemeen meer waarde 
aan een representatief interieur dan exteri-
eur. Men wenst een inspirerende creatieve 
werkomgeving, waardoor innovatie wordt 
geprikkeld.

Gebruikersvoorkeuren ten aanzien 
van het gebruik

De creatieve industrie hecht veel 
waarde aan faciliteiten en diensten die zijn 
inbegrepen in de huurprijs, zoals internet 
(wifi), beveiliging en ontmoetingsplekken. 
Het al dan niet ontzorgen en flexibiliteit 
is voor jonge bedrijfsorganisaties in de 
creatieve industrie een belangrijke vesti-
gingskeuze voor hun bedrijfshuisvesting. Faciliteiten die 
behoren tot de meer functionele aspecten zijn minder van 
belang bij de keuze van een bedrijfshuisvesting en scoren 
lager in belangrijkheid.

Aanbevelingen
 1. Naar een nieuwe kantoortypologie — initiatiefnemers 
 In het aanbod van vastgoed zien we de nieuwe manieren 

van werken terug in de opkomst van derde werkplek-
ken in de stad zoals Starbucks en de Coffee Company. 
Maar er zijn meer kansen voor initiatiefnemers in de 
(her)ontwikkeling van vastgoed. Het Nieuwe Werken 

vraagt om een nieuwe kantoortypologie, 
die de synergie in het samenwerken van 
organisaties ondersteunt. Een fysieke 
scheiding tussen wonen en werken is 
minder noodzakelijk door de nieuwe 
mogelijkheden in informatietechnologie. 
De creatieve industrie geeft de voorkeur 
aan integratie van wonen, werken en 
recreëren in de stad. Het zijn geen los-
staande concepten die ieder hun eigen 
aanpak en terrein nodig hebben, maar 
juist een goede samenhang en interactie 
vereisen.  Dergelijke concepten kunnen 
mogelijkheden bieden voor hergebruik 
van bestaande gebouwen, en kunnen 
soelaas bieden voor de hoge structurele 
leegstand in kantoorgebouwen De bevin-

dingen kunnen ook gebruikt worden bij de afweging 
tussen hergebruik en sloop.

 2. Herwaardering van de openbare ruimte — gemeentes
 Gemeentelijke instanties zullen met de veranderingen in 

het werkproces de openbare ruimte moeten herwaarde-
ren. Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat de werkomge-
ving zich gedeeltelijk verplaatst uit de kantoorgebouwen 

Top drie van meest belangrijke aspecten voor de locatie, het gebouw en het gebruik, gemeten over alle gebruikersgroepen.
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naar de openbare ruimte. Dit vraagt om een transitie en 
transformatie van de openbare ruimte van verbindings- 
naar ontmoetingsruimte. Om deze transitie mogelijk te 
maken zullen in de openbare ruimtes faciliteiten moeten 
worden geïntegreerd, zoals werk- en 
overlegplekken, oplaadpunten, stop-
contacten en draadloze netwerkpunten 
voor telewerken. Gemeentes moeten 
hun grondpolitiek aanpassen en zoe-
ken naar een meer creatieve mix van 
wonen-werken-fabriceren en recreëren. 
Een continu landschap van activiteiten 
en programma’s die aansluiten op de 
functiemix moet zo ontstaan. 

 3. Gebruik gaat voor locatie — initia-
tiefnemers

 In de vastgoedmarkt heersen twee 
veronderstellingen. Om kantoorgebou-
wen succesvol te verhuren dienen deze 
architectonische kwaliteit te hebben 
en op loopafstand gelegen te zijn van stationlocaties. 
De architectonische kwaliteit representeert het imago 
van de bedrijfsorganisatie en stationlocaties spelen in 
op de bereikbaarheid en mobiliteit van de werknemer. 
Uit het gebruikersonderzoek volgt dat kleine startende 
kantoorhoudende organisaties uit de creatieve industrie 
andere primaire wensen hebben. Bovenaan staat de 
wens dat er faciliteiten en diensten worden aangebo-
den, die het functioneren van hun bedrijfsorganisatie 
ontzorgen. Belangrijk daarbij is dat het pakket aan 
faciliteiten onderdeel is van de huurprijs per vierkante 
meter. De volgende faciliteiten zijn wenselijk: draadloze 
internetaansluiting, verschillende ontmoetingsplekken, 
beveiligingsvoorzieningen voor de bedrijfsruimte en 

de mogelijkheid tot het afsluiten van een maandelijks 
huurcontract. Om de creatieve industrie te bereiken is 
het aanbieden van een adequaat pakket aan faciliteiten 
minstens zo belangrijk als een hoogwaardig architec-

tonisch gebouw op loopafstand van het 
station. 

Transformatiemeter Creatieve 
Industrie

Om zowel aanbieders als vragers van 
huisvesting te ondersteunen in het keuze-
proces is een checklist ontwikkeld, waar-
mee snel inzicht kan worden verkregen 
of een bestaand gebouw aansluit op de 
wensen en voorkeuren van de creatieve 
industrie. Deze bouwt voort op eerder 
door de TU Delft ontwikkelde checklisten 
voor transformatie van kantoren naar 
woningen (Geraedts & Van der Voordt, 
2007) en transformatie van kantoren naar 
zorgfuncties (Remøy & Van der Voordt, 

2011). Er zijn varianten ontwikkeld per deelsector, maar 
het principe is steeds hetzelfde. Per aspect kan worden 
vastgesteld of het desbetreffende gebouw hoog of laag 
scoort. 
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