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SAMENVATTING EN CONCLUSIES -1

De Rijksoverheid kan een substantiële bijdrage leveren aan de Kabinets-
doelstellingen op het gebied van wonen.
Omdat:
› Er een overschot is aan kantoormetrage in NL
› Ook in de rijkshuisvesting, doordat er (post corona) meer thuis gewerkt zal worden
› Elk woningaanbod tegemoet komt aan het schreeuwend tekort aan woningen in NL

Doordat:
› Het Rijk zijn huisvestingsbehoefte inkrimpt en herverdeelt
› Men rekening houdt met grote regionale verschillen in de vraag (woningbehoefte) en het  

aanbod van rijkseigendomspanden

Het Rijk houdt de uitvoerbaarheid in eigen hand
De neveneffecten voor het RVB (herhuisvestingsopgave) zijn te overzien
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES -2

De omvang van het maximale transformatiepotentieel (stelsel kantoren + 
(bijzondere) specialties; 105 objecten) betreft 13.751 appartementen.
Maximale transformatie in 86 objecten (cat. 1 en cat. 2) resulteert in:
› Woonstarters 1 lage koopkracht: 3.082 1 persoons woningen a 50 m2 BVO 
› Woonstarters 2 lage koopkracht: 2.366 2 persoons woningen a 75 m2 BVO
› Middeninkomens: 4.171 woningen a 120 m2 BVO
› Ouderen met zorgvraag: 1.640 woningen a 120 m2 BVO
› Bijzondere groepen: 2.492 woningen a 50 m2 BVO

(o.a. statushouders, daklozen, arbeidsmigranten)

De geraamde investeringskosten door marktpartijen bedragen 2,1 miljard euro 
excl. BTW voor het maximale transformatiepotentieel.

De omvang van het transformatiepotentieel voor alleen stelsel-kantoren betreft 
6.868 appartementen.
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INLEIDING EN AANLEIDING

Ministerie van BZK stelt aan Kenniscentrum CfPB de vraag om:
› inzicht in de transformatiepotentie: kunnen we Rijkskantoren 

transformeren naar woningen?

Verdiepende onderzoeksvragen: 
› Is transformatie van rijkskantoren haalbaar? 
› Hoeveel levert het op, wat kost het voor de nieuww eigenaar? 
› Wie help je ermee verder en vooral kan het? 
› Wat zijn de succesfactoren voor deze transformatiepotentie?
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ONDERZOEKSVOLGORDE
› Fase 1: quick scan / vooronderzoek; doorlooptijd 2 weken, uitgevoerd in 

oktober 2020 en separaat gerapporteerd  “Transformatiepotentie 
Rijkskantoren”, oktober 2020.

› Fase 2: verdiepend onderzoek 
› doorlooptijd 4 weken, november, december 2020.
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FASE-1: RESULTAAT QUICK SCAN*
› Richt transformatie van rijkskantoren naar woningen op doelgroepen met hun eigen specifieke woonbehoeften:

» Woonstarters met lage inkomen.
» Lagere en middeninkomens.
» Ouderen met laag inkomen (zonder vermogen) en zorgbehoefte.
» Bijzondere groepen (arbeidsmigranten, daklozen, etc > logiesfunctie).

› Zoek de transformatiemogelijkheden van rijkskantoren naar woningen in:
» Eigendomspanden > 5.000 m2 BVO.
» Gelegen in stedelijk gebied of in stedenbouwkundige ontwikkelingsplannen.
» Er is aanbod in deze categorie panden zowel naar locatie als naar omvang (de technische kwaliteiten kunnen 

uiteenlopen).
» Werk met scenario’s met aannames voor leegkomende m2.

› Randvoorwaarden:
» Ministeries en Rijksdiensten voeren het thuiswerken door.
» Zorg voor nieuwe masterplannen: voortouw ligt bij de ministeries, hun thans veranderende behoeften zijn bepalend 

en niet het bestaande vastgoedaanbod. Portefeuillestrategie is volgend.
» Er wordt niet ingeleverd op de normen voor de Rijkswerkplekken.
» Financierbaarheid transformatie (residuele waarde vs boekwaarde).
» Zorg voor incentives voor diverse actoren.

* Zie bijlage 1
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Reactie onderzoekers: 
Transformatie van kantoren naar woningen in het hogere segment van de 
markt is sowieso kansrijker/meer haalbaar.

1. Het is aannemelijk dat het hogere segment aantrekkelijk is voor 
projectontwikkelaars. Dus een hogere residuele waarde (c.q. verkoop-
opbrengst) voor het RVB

2. De kans is groot dat er ruime koopkrachtige vraag is voor het hogere 
segment koopwoningen.

FEEDBACK VAN BZK OP RESULTAAT FASE 1
“Beperk je niet te zeer in de doelgroepen waarvoor woningen beschikbaar 
kunnen komen.”
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FASE-2: ONDERZOEKSAANPAK

Onderzoeksmodel met vijf vragen (zie blz 8)

1

2
3

4

5voorbeelden

1. We schetsen de uitgangspunten van 
onze berekeningen.

2. We bepalen het theoretisch 
maximale transformatiepotentieel.

3. We berekenen de investeringskosten 
die horen bij dit potentieel.

4. We illustreren het transformatie-
potentieel in 5 case studies en 
tevens valideren we het rekenmodel.

5. We benoemen de randvoorwaarden. 

i
verwijst naar de onderzoeksvraag op volgende 

bladzijde
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ONDERZOEKSVRAGEN

1. Wat zijn de gebouw/markt gerelateerde factoren waarmee je de transformatiepotentie kunt 
bepalen? Wat zijn de beleidsrelevante argumenten voor transformatie? Wie zijn de 
doelgroepen?

2. Wie en wat heb je nodig om tot een succesvolle transformatie te komen?
3. Zijn er naast de gebouw/marktfactoren en belanghebbenden nog andere succesfactoren 

voor een succesvolle transformatie?
4. Wat is de verdeling van de panden voor de rijkshuisvesting in categorieën, variërend van 

maatschappelijk, technisch en financieel haalbaar en aantrekkelijk aan de ene kant tot 
maatschappelijk, technisch en financieel risicovol en onaantrekkelijk aan de andere kant?

5. Is het mogelijk in een casestudie voor enkele te selecteren rijksgebouwen te bepalen wat de 
transformatiepotentie is voor de betreffende panden: potentiële afzetmarkt, 
verduurzamingsopbrengsten (cf. Regeerakkoord), bijdrage aan reductie van het 
woningtekort, kosten, opbrengsten, transformatietijdpad etc. Zijn er quick wins? Is er een 
plan van aanpak te maken voor de langere termijn? En wat is de kans op 
generaliseerbaarheid?
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HET AANBOD: SELECTIE VAN OBJECTEN

› Er is een bestand van Rijkspanden (eigendom en huurpanden) geleverd door BZK/DGOO: 1.496 
objecten.

› Er is een bewerkt bestand  van Rijkspanden (eigendom en huur) geleverd door het RVB: 151 
objecten die door het RVB beoordeeld zijn op transformatiemogelijkheden.

› Er is een mechanisme bepaald voor de selectie van te beschouwen panden uit lijst BZK/DGOO, 
dat mechanisme selecteert aan de hand van twee criteria:

» Eigendomspanden: stelsel-kantoren + stelsel-(bijzondere) specialties
» > 5.000 m2

› Na toepassing resteert een werkbestand (bijlage 2) waarin zijn opgenomen: object, plaats, 
ligging, eigendom, m2 bvo, mate van geschiktheid voor transformatie in drie categorieën (zie 
blz. 13).

› In totaal betreft de onderzochte kantorenportefeuille 1,8 miljoen m2 BVO. 
› We bepalen de categorieën woningen per object. Het is een keuze uit vijf typen (zie blz. 14). 
› In een aantal potentieel te transformeren objecten zijn kantoren èn woningen voorzien.
› We laten huurpanden buiten beschouwing; de eigenaar bepaalt. 
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SELECTIE TE BESCHOUWEN PANDEN: UITKOMSTEN
› Aantal beschouwde gebouwen na selectie: 105 objecten

» waarvan transformatiepotentie 1: goed mogelijk: 61 objecten (cat. 1)
» waarvan transformatiepotentie-2: onzeker: 25 objecten (cat. 2)
» waarvan transformatiepotentie-3: niet mogelijk: 19 objecten (cat. 3)

› Ligging van deze panden:
» kantorenwijk: 17 objecten 
» stadscentrum: 51 objecten
» woonwijk: 30 objecten
» bedrijventerrein: 6 objecten
» (overige en/of geïsoleerd: 1 object)
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SELECTIE TE BESCHOUWEN PANDEN: UITKOMSTEN
› Aantal beschouwde gebouwen na selectie alleen stelsel-kantoren: 63 

objecten
» waarvan transformatiepotentie 1: goed mogelijk: 42 objecten (cat. 1)
» waarvan transformatiepotentie-2: onzeker: 15 objecten (cat. 2)
» waarvan transformatiepotentie-3: niet mogelijk: 6 objecten (cat. 3)

› Transformatie in 42 (alleen cat. 1) objecten resulteert in:
Woonstarters 1 lage koopkracht: 1.814 1 persoons woningen a 50 m2 BVO 
Woonstarters 2 lage koopkracht: 1.250 2 persoons woningen a 75 m2 BVO
Middeninkomens: 2.141 woningen a 120 m2 BVO
Ouderen met zorgvraag: 901 woningen a 120 m2 BVO
Bijzondere groepen: 762 woningen a 50 m2 BVO
(o.a statushouders, daklozen, arbeidsmigranten)

>        Totaal aantal woningen stelsel-kantoren, cat. 1: 6.868 woningen
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DE VRAAG: TYPE WONINGEN IN HET ONDERZOEK

› nationale woningbehoefte
› sterke regionale verschillen
› vastgesteld lokaal beleid, gemeentelijke woonvisies, afwegingskaders, etc

› Woonstarters 1 lage koopkracht: 1 persoons appt. a 50 m2 BVO  
› Woonstarters 2 lage koopkracht: 2 persoons appt. a 75 m2 BVO
› Middeninkomens: appt. a 120 m2 BVO
› Ouderen met zorgvraag:  appt. a 120 m2 BVO
› Bijzondere groepen: appt. (logiesfunctie) a 50 m2

BVO (o.a statushouders, daklozen, arbeidsmigranten)
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DE MATCH TUSSEN VRAAG EN AANBOD

› MAXIMALE POTENTIE AANTAL WONINGEN: 13.751 (cat. 1 + cat.2)
› Zonder de departementale kantoorbehoefte te beschouwen.
› Dit betreft 1,5 mln m2 BVO (83%) van de Rijkskantorenvoorraad 

eigendomspanden. 
› Dit aantal is als volgt gespecificeerd:

» BVO Woonstarters 1 lage koopkracht (1ps): 3.082 woningen
» BVO Woonstarters 2 lage koopkracht (2ps): 2.366 woningen
» BVO Middeninkomens: 4.171 woningen 
» BVO Ouderen met zorgvraag: 1.640 woningen
» BVO Bijzondere groepen o.a statushouders, daklozen, arbeidsmigranten: 2.492 

woningen
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DE INVESTERINGSKOSTEN – METHODE

Zie voor een uitleg  bijlage 7
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DE INVESTERINGSKOSTEN – EEN TOTAALRAMING

MAXIMALE POTENTIE AANTAL WONINGEN: 

Cat. 1-stelsel kantoren: 1.143 miljoen euro; gemiddeld 1.513 euro per m2

BVO
Cat. 1-stelsel (bijzondere) specialties: 529 miljoen euro; gemiddeld 1.647 
euro per m2 BVO

Cat. 2-stelsel kantoren: 267 miljoen euro; gemiddeld 926 euro per m2 BVO
Cat. 2-stelsel (bijzondere) specialties: 202 miljoen euro; gemiddeld 1.323 
euro per m2 BVO
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TRANSFORMATIE NADER BEKEKEN: CASE STUDIES

 Karel de Grotelaan 4 in Eindhoven (gebouwnummers 100175G02 en 
100175G03); WOONWIJK  95 appt middeninkomens + 120 appt ouderen met 
zorgvraag + 3000m2 kantoren

 Turfmarkt 147 in Den Haag (gebouwnummer 101048G01); STADSCENTRUM 40% 
transformeren (bovenste deel woningen, onderste deel kantoren en 
vergaderen): 218 appt middeninkomens + 278 appt ouderen met zorgvraag + 
65.469 m2 kantoren

 Bezuidenhoutseweg 20 in Den Haag (gebouwnummer 100963G01); 
STADSCENTRUM 64 appt 2p lage koopkracht + 1.293 m2 BVO kantoren

 Reeweg 16 in Rotterdam (gebouwnummer 100814G01), BEDRIJVENTERREIN 128 
appt bijzondere groepen 

Om onze benadering te valideren zijn vier case studies uitgevoerd:
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CASE 1: KAREL DE GROTELAAN 4  EINDHOVEN
Opbrengst 
laagbouw
› woonwijk 
› 120 appartementen 

ouderen met zorg 

Opbrengst toren
>      woonwijk 
>      120 appartementen           
middeninkomens 
>     3.000 m2 kantoren

Huidige gebruiker
Kantoren Overig NL

“De locatie in hoofdzakelijk een woonwijk en de twee verschillende bouwdelen
bieden kansen om voor verschillende doelgroepen woningen te realiseren.
Ouderenhuisvesting in de laagbouw en appartementen voor lage en 
middeninkomens in de toren. Eindhoven heeft een duidelijk tekort aan woningen
deze groepen in het centrum. De transformatie kan tevens een gebiedstransformatie
versnellen.”

Zie voor een uitleg  bijlage 3
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CASE 2: TURFMARKT 147 IN DEN HAAG
Opbrengst als we 
40% van het 
kantoor-oppervlak 
transformeren 
naar woningen
› stadscentrum 
› 218 appartementen 

middeninkomens  
278 appartementen 
ouderen met 
zorgbehoefte

Huidige gebruiker
Kantoren Den Haag

“De locatie, de uitstraling van het complex maar ook de hoge boekwaarde en 
verbouwkosten noodzaken de inzet voor een klantgroep die een hoge huurprijs 
kan opbrengen. Te denken valt aan young-potentials die kiezen voor een 
carrière in de politiek of internationale contacten, oudere alleenstaanden en 
kenmerkend voor Den Haag: expats.”

Zie voor een uitleg  bijlage 4
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CASE 3: BEZUIDENHOUTSEWEG 20 DEN HAAG
Opbrengst bij 85% 
transformeren 
naar woningen
› stadscentrum 
› 68 appartementen 

middeninkomens

Huidige gebruiker
Kantoren Den Haag 

“Om aan de huidige eisen te voldoen zullen de verbouwkosten hoog zijn. Dit in 
combinatie met de binnenstedelijke locatie noodzaakt een klantgroep die een
hogere huurprijs kan opbrengen. Te denken valt aan young-potentials die
kiezen voor een carrière in de politiek of internationale contacten, oudere 
alleenstaanden en kenmerkend voor Den Haag: expats.”

Zie voor een uitleg  bijlage 5
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CASE 4: REEWEG 16, ROTTERDAM
Opbrengst bij 
transformatie naar 
logiesfunctie
› bedrijventerrein 
› 128 onzelfstandige 

verblijfsruimten 
voor bijzondere 
groepen

Huidige gebruiker
Verzamelgebouw

“De locatie aan de rand van het havengebied (weliswaar op ruim 1,5 km van 
een woongebied) geeft een in de huidige situatie een beperking tot de 
bestemming logies. Gezien de weerstand van buurtbewoners bij de realisatie 
van huisvesting voor arbeidsmigranten in woonbuurten, is deze locatie terzijde 
van Pendrecht een goede locatie voor deze vorm van huisvesting. Een koppeling 
met hun werk in de haven ligt voor de hand.”

Zie voor een uitleg  bijlage 6
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HOE WIJZIGT DE BEHOEFTE AAN RIJKSKANTOREN?
De huisvestingsopdracht luidt: Ondersteunen primaire processen 
De  beleidsontwikkeling lezen we in: Ambitie Rijksdienst 2022
Onderliggend onderzoek: We Werken Thuis  (CfPB, Aestate, TUD, TUE)

Het volume en de kwaliteit van ‘nieuwe’ rijkskantoren kan bepaald worden met:
› aangepaste FWR-normen
› actueel activiteitenprofiel voor werk thuis, op kantoor en elders
› PACT redeneer- en rekenmodel voor plekken en activiteiten;  berekent volume 

(metrage Rijkshuisvesting) en werkplekmix (op Rijksoverheidsniveau) of per 
ministerie.

› daarvan afgeleid is de vastgoedstrategie: 
» behouden, renoveren, afstoten, verwerven
» vast te leggen in Masterplannen 2022 (locaties en metrages, 

gebruiksvergoeding op basis van fte en regio)
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BIJDRAGEN AAN KABINETSBELEID

Er zijn generieke bijdragen aan kabinetsbeleid:

“Voor komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en 
huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke 
groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad.”

Bron: Regeerakkoord Rutte III, Vertrouwen in de toekomst (10 oktober 2017)
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BIJDRAGEN AAN KABINETSBELEID -2
Er zijn specifieke bijdragen aan kabinetsbeleid voor de rijksdienst.

› De overheid is vergrijst.
› De overheid kampt met beperkte aantrekkelijkheid als werkgever voor 

jong talent.
› De overheid/publieke sector heeft een kans om aantrekkelijker te worden 

doordat:
» de overheid 1 persoons, 2 persoons (getransformeerde) woningen 

beschikbaar stelt aan starters in publieke sector (Rijksambtenaren, 
politieagenten, onderwijzers, zorgmedewerkers, etc.) en vergroot 
daarmee haar aantrekkelijkheid als werkgever voor jonge mensen; 

» dit is geen nieuw idee: dienstwoningen waren vroeger gemeengoed.
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CONCLUSIES IN 5 ANTWOORDEN (VANAF DIA 26)

1. Dit zijn de gebouw/markt gerelateerde factoren waarmee je de transformatiepotentie 

kunt bepalen. Dit zijn de beleidsrelevante argumenten voor transformatie. Dit zijn de 

doelgroepen.

2. Deze mensen heb je nodig om tot een succesvolle transformatie te komen.

3. Dit zijn naast de gebouw/marktfactoren en belanghebbenden nog andere 

succesfactoren voor een succesvolle transformatie.

4. Dit is de verdeling van de panden voor de rijkshuisvesting in categorieën, variërend 

van maatschappelijk, technisch en financieel haalbaar en aantrekkelijk aan de ene kant 

tot maatschappelijk, technisch en financieel risicovol en onaantrekkelijk aan de andere 

kant.

5. We hebben vier casestudies uitgevoerd en bepaald wat de transformatiepotentie is 

voor deze panden: potentiële afzetmarkt, verduurzamingsopbrengsten (cf. 

Regeerakkoord), bijdrage aan reductie van het woningtekort, kosten, opbrengsten, 

transformatietijdpad etc. Dit zijn de quick wins. Zo ziet het plan van aanpak uit voor de 

langere termijn. Ook is generaliseerbaarheid bepaald.
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Dit zijn de gebouw/markt gerelateerde factoren waarmee je de 
transformatiepotentie kunt bepalen. Dit zijn de beleidsrelevante argumenten voor 
transformatie. Dit zijn de doelgroepen.

> kantoren, eigendom, > 5.000 m2 BVO
> locatie, afstand OV, snelwegafrit, centrum
> woondoelgroepen (5) en passend bij gemeentelijk woonbeleid
> bouwjaar, plattegrond 
> investeringskosten, (verkoop)opbrengsten, residuele waarde

Overzicht van 105 objecten met transformatiepotentie.

Conclusie 1
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CONCLUSIES-2
Deze mensen/partijen heb je nodig om tot een succesvolle transformatie te komen.

 de nieuwe eigenaar, dat is vaak een ontwikkelaar
 de gemeente, als verantwoordelijke voor de (ruimtelijke) uitgangspunten
 een beleggende partij (voor de investeringsbadkuip)
 een woningbouwcoöperatie voor het sociale deel (woonstarters lage koopkracht)
 particulieren met midden-inkomens als huurder; vastgoedbelegging
 een ouderenzorginstelling als koper van de appt voor ouderen met een zorgvraag
 particulieren met midden-inkomens als koper-eigenaar

De ontwikkelende partij (de koper) is de regisseur van het proces.

Voor bijzondere doelgroepen (asielzoekers, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, 
etc.) kan deze regierol door het RVB (in opdracht van bijvoorbeeld SZW en 
BZK/DGOO) worden opgepakt.

Conclusie 2
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CONCLUSIES-3
Dit zijn naast de gebouw/marktfactoren en belanghebbenden nog andere 
succesfactoren voor een succesvolle transformatie.

 departementen moeten (kunnen en willen) krimpen in metrage
 RVB moet objecten (kunnen en willen) afstoten
 de (nieuwe) eigenaar moet ambities en uithoudingsvermogen hebben
 de gemeente moet ambities en bestuurlijke kwaliteit hebben
 een sociale woningbouwcoöperatie moet mogelijkheden zien.

Het transformeren van kantoren of ander vastgoed naar woningen/appartementen is 
geen sinecure. Transformatietrajecten van vijf jaar of langer zijn meer regel dan 
uitzondering. Ook publiekrechtelijke trajecten zoals wijziging van het 
bestemmingsplan en goedkeuring van ingediende bouwplannen duren lang.  

Conclusie 3
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CONCLUSIES-4
Dit is de verdeling van de panden voor de rijkshuisvesting in categorieën variërend van: 
cat. 1 (stelsel-kantoren): maatschappelijk, technisch (en financieel haalbaar)   
cat. 1 (stelsel-(bijzondere) specialties): maatschappelijk, technisch (en financieel haalbaar)  
cat. 2 (stelsel-kantoren): maatschappelijk, technisch (en financieel risicovol)
cat. 2 (stelsel-(bijzondere) specialties): maatschappelijk, technisch (en financieel risicovol)
cat. 3: transformatie niet mogelijk

Conclusie 4
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CONCLUSIES-5
We hebben ter valdatie vier casestudies uitgevoerd en bepaald wat de 
transformatiepotentie is voor deze panden: potentiële afzetmarkt, 
verduurzamingsopbrengsten (cf. Regeerakkoord), bijdrage aan reductie van het 
woningtekort, kosten, opbrengsten, transformatietijdpad etc. Dit zijn de quick wins. Zo 
ziet het plan van aanpak eruit voor de langere termijn. Ook is generaliseerbaarheid 
bepaald.

 vier casestudies: woonwijk, stadcentrum, bedrijventerrein
 model gevalideerd o.b.v. deze case studies > generaliseerbaarheid
 vertical mixed use is meegenomen (kantoren + commercieel + appartementen)
 er zijn nog mogelijkheden voor verfijning: plattegronden bestuderen, etc.
 PPP-objecten zijn buiten beschouwing vanwege langdurige contracten 
 modelstudie aanvullen (o.a. overdekt parkeren en residuele waarde)
 scenariostudie (–20%, –30%, –40%) uitbreiden met af te stoten huurpanden (huur is 

volgens de DGOO-lijst circa 1,0 miljoen m2 BVO) maakt meer mogelijk  

Conclusie 5
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AANBEVELINGEN (INCL TERMIJN WAAROP DIT KAN)
 Modelleer de opbrengsten (verhuur, verkoop appartementen): 4 weken*.
 Verdisconteer overdekt parkeren BVO in m2: 2 weken*.
 Bepaal de residuele waarde van ieder object (RVB kan deze vergelijken met haar 

waardebepaling (boekwaarde)): 2 – 4 weken*.
 Onderzoek de behoefte aan kantoormetrage gelet op de Ambitie Rijksdienst 

2022: 4 weken*.
 Leg deze studie op de scenario’s voor reductie metrage (–20%, –30%, –40%) van 

huurpanden en eigendomspanden.  

*  CfPB kan binnen deze doorlooptijd de werkzaamheden uitvoeren.
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AANBEVELINGEN RIJK

 Laat RVB en DGOO samen bepalen welke eigendomspanden worden afgestoten 
(en getransformeerd) in het kader van Ambitie Rijksdienst 2022.

 Maak een Masterplan 2022 waarin de ook woonplaatsen van alle 
rijkskantoorambtenaren (ongeveer 80.000 van de 110.000) zijn verwerkt. 

 Neem meer tijd om alle 61 cat. 1 objecten (en 25 cat. 2 objecten) op hun 
transformeerbaarheid te beoordelen (nu 4 cases, dan 86 cases). 

*  CfPB kan binnen deze doorlooptijd de werkzaamheden uitvoeren.
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BIJLAGEN
1. Powerpoint - Rapportage Fase 1: Vooronderzoek / quick scan
2. MS Excel – Pandenlijst
3. factsheet Karel de Grotelaan 4 in Eindhoven
4. factsheet Turfmarkt 147 in Den Haag
5. factsheet Bezuidenhoutseweg 20 in Den Haag 
6. factsheet Reeweg 16 in Rotterdam 
7. methode raming investeringskosten bij de transformatie van kantoorgebouwen
8. pdf tabel-1 aantal potentiële woningen van 5 typen in transformatieklasse 1
9. pdf tabel-2 aantal potentiële woningen van 5 typen in transformatieklasse 2
10. pdf tabel-3 regionale verschillen in woningbehoefte 5 typen
11. pdf tabel-4 gemiddeld investeringsniveau per woningtype


