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Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het  
bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor 
een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die van 
belang zijn voor de toekomst van een organisatie. Medewerkers zijn 
daarentegen net zo belangrijk voor de continuïteit van organisaties.

Maar wat vindt de Nederlandse kantoormedewerker nu  
van het kantoorpand waarin zij werken?
Colliers International deed, in samenwerking met USP marketing  
consultancy en PropertyNL, onderzoek naar de wensen van de  
kantoormedewerker en presenteert u hierbij de Colliers International 
Office Review 2014.

In Nederland zijn circa 1,5 miljoen mensen werkzaam als kantoor- 
medewerker, dit betreft 20% van de totale werkgelegenheid. Deze 
eindgebruikers van de kantoorruimten in Nederland  bepalen uiteindelijk 
grotendeels waar de ideale werkplek aan moet voldoen. In dit rapport 
staan de belangrijkste bevindingen beschreven.

In het rapport worden de tevredenheid over de locatie en kantoorpand, 
het nieuwe werken en de meest opvallende aanbevelingen van de  
Nederlandse kantoormedewerker besproken. 
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LOCATIE
TEVREDENHEID BEREIKBAARHEID KANTOORPAND

LAAGST SCORENDE ELEMENTEN LOCATIE   
1 Aanwezigheid kinderopvang 4,0 
2 Aanwezigheid sportfaciliteiten 4,7 
3 Aanwezigheid overige winkels 5,7 

HOOGST SCORENDE ELEMENTEN LOCATIE
1 Bereikbaarheid per fiets of lopend 7,6
2 Bereikbaarheid per auto 7,6
3 Parkeergelegenheid voor fietsen 7,6  

Nederlandse kantoormedewerkers zijn redelijk tevreden over de locatie 
van hun kantoorpand en geven het gemiddeld een 7,1. Op punten als 
bereikbaarheid met de auto en veiligheid scoren de kantoorpanden het 
beste, over de aanwezigheid van faciliteiten rond het kantoorpand zoals 
horeca, fitness en kinderopvang zijn de werknemers het minste tevreden. 
Oudere werknemers (55+) waarderen hun kantoorlocatie het best met  
een 7,5, terwijl jongeren (onder de 35) met een 7,1 minder enthousiast  
zijn. Mannen en vrouwen waarderen hun kantoorlocatie relatief gelijk  
met 7,1 versus 7,2.

In het algemeen lopen de scores bij mannen en vrouwen niet ver uiteen, 
een uitzondering is de aanwezigheid van winkels en horeca in de directe 
omgeving van het kantoorpand waar vrouwen gemiddeld een half punt 
meer geven dan mannen.  Ook de scores tussen het uitvoerend personeel 
en het management lopen niet ver uiteen. Op bepaalde aspecten zijn er  
wel verschillen. De managers zijn meer tevreden over de aanwezige 
faciliteiten zoals kinderopvang en fitness dan het uitvoerende personeel.  
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28%

6%

39%

23%

5%

Nee

Anders / geen mening

Ja, het gaat ten koste  
van de levendigheid

Ja, de omgeving  
wordt minder

Ja, de veiligheid  
komt in het gedrang

IS 
LEEGSTAND 
VERVELEND

?

LEEGSTAND
LEEGSTAND WORDT VOORAL DOOR VROUWEN EN OUDEREN ALS VERVELEND ERVAREN

Eén op de vijf kantoormedewerkers heeft te 
maken met leegstand rondom hun kantoor.   
Van de mensen die leegstand vervelend  
vinden (57% van de ondervraagden) zijn er  
drie redenen genoemd: de verminderde 
levendigheid, de verminderde uitstraling en 
de veiligheid. Vrouwen  vinden leegstand 
vervelender dan mannen (62% versus 52%).  

Dat de veiligheid en de levendigheid in het 
gedrang komt  wordt meer door vrouwen 
ervaren dan door mannen. Mannen hebben 
vooral problemen met  de verminderde 
levendigheid rondom het kantoor. 

Ten slotte storen jongeren zich minder aan 
leegstand (45%) dan mensen van middelbare 
leeftijd (64%) en  ouderen  (67%).    
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KANTOORPAND
OUDEREN ZIJN MEER TEVREDEN OVER HUN KANTOORPAND DAN JONGEREN

KANTOORPAND
LAAGST SCORENDE ELEMENTEN   
1 Het aantal en soort planten  op de werkvloer 5,9
2 Klimaatbeheersing op uw werkplek 6,0
3 De luchtventilatie op uw werkplek 5,7 

HOOGST SCORENDE ELEMENTEN
1 Het geluid van buiten 7,5
2 Kwaliteit van apparatuur 7,3
3 Toegankelijkheid van het pand 7,3

Net als de locatie van hun kantoorpand wordt het kantoorpand zelf ook met 
een 7,1 gewaardeerd. Naast de planten scoort vooral de klimaatbeheersing 
slecht. Mannen zijn iets tevredener dan vrouwen over dit onderwerp met een 
half punt meer. Tussen jongeren en ouderen zijn er kleine verschillen op dit 
onderwerp. 

Wel zijn ouderen met een 7,4 in het algemeen meer tevreden over het 
kantoorpand en de werkplek, jongeren geven hier een 7,1. Ouderen zijn meer 

tevreden over zaken als de uitstraling van het pand, de kantine en de kwaliteit 
van het meubilair. Alleen over de geluidsoverlast zijn de ouderen minder 
positief dan jongere werknemers. 

Managers en uitvoerend personeel zijn over het kantoorpand redelijk gelijk 
qua mening. Het uitvoerend personeel is echter minder tevreden over de 
klimaatbeheersing dan de managers (5,7 vs 6,2). 
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29%

14%

57%

23%

69%

8%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Weet niet / 
 geen mening

Een flexibele werkplek

Een vaste werkplek

UitvoerendManagement

De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving van het traditionele werken naar 
het nieuwe werken zichtbaar. Steeds meer bedrijven krimpen onder het mom van het 
nieuwe werken het aantal vierkante meters kantoorruimte in en gaan voor flexibele 
werkplekken. Opvallend gegeven is dat ruim 40% van de kantoormedewerkers die  
nu een flexibele werkplek heeft liever hun vaste werkplek terug zouden hebben  
en dat slechts 29% de flexibele werkplek zeker wil behouden. Het merendeel van  
de kantoormedewerkers heeft momenteel nog een vaste werkplek en ze willen  
deze in de toekomst ook graag behtouden. 

“IK HEB EEN VOORKEUR VOOR EEN FLEXIBELE WERKPLEK OMDAT  
HET IN MIJN FUNCTIE PRETTIG IS ALS JE NAAST IEMAND KUNT  

ZITTEN WAARMEE JE SAMEN MOET WERKEN”

Managers hebben vaker een voorkeur voor een flexibele werkplek dan uitvoerend 
personeel. Eén van de meest genoemde redenen waarom men op een flexibele 
werkplek wil zitten is dat het erg nuttig is om voor verschillende werkzaamheden  
op verschillende plekken te zitten. Het merendeel van zowel personen werkzaam  
in een managementfunctie als uitvoerend personeel geeft desondanks een voorkeur 
aan vaste werkplekken. Men blijft het liefst op de vertrouwde werkplek zitten, men  
wil niet elke dag spullen verplaatsen en men wil niet elke dag de hoogte van het 
bureau en de bureaustoel opnieuw instellen.  

 

HET NIEUWE WERKEN
FLEXIBILITEIT NIET GEWENST
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16%

21%

8%

10%

20%

12%

13%

13%

15%

18%

8%

16%

21%

9%

18%

16%

8%

14%

18%

22%

4%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

<35 JAAR 35 - 55 JAAR >55 JAAR

Kantoortuin
Grote open ruimte  

met veel werkplekken

Groepswerkplek
> 6 personen

5-6 persoonskamer

4 persoonskamer

3persoonskamer

2 persoonskamer

Individuele kamer

Het nieuwe werken wordt ook vaak geassocieerd 
met een verandering in de indeling van het  
kantoor. Kenmerkend hiervoor zijn grote  
open ruimtes met veel werkplekken. 

“IK HEB EEN VOORKEUR VOOR EEN  
VASTE WERKPLEK OMDAT JE DAN  
KAN LATEN LIGGEN WAARMEE JE  

BEZIG BENT EN JE HOEFT ’S MORGENS 
NIET TE VECHTEN OM DE BESTE PLEK”

Het blijkt dat jongere werknemers (<35 jaar) 
vaker de voorkeur geven om in zo’n kantoortuin 
of groepswerkplek te zitten dan middelbare en 
oudere werknemers. Desondanks is er binnen  
alle leeftijdsgroepen nog altijd een sterke voorkeur 
om in kleinere units met minder mensen te zitten.

HET NIEUWE WERKEN
FLEXIBILITEIT NIET GEWENST
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33%

34% 16%

17%

Klimaat
Overig

Faciliteiten
Werkplek

ONDERWERPEN 
VAN 

AANBEVELINGEN

AANBEVELINGEN VAN MEDEWERKERS 

Wij hebben de medewerkers naar verbeterpunten van 
de werkomgeving gevraagd. Opvallend is dat  
hier twee categorieën duidelijk uitspringen. 

Zo ging 34% van de verbeterpunten over het klimaat 
binnen het kantoorpand. Dit resultaat komt overeen 
met de cijfers die medewerkers geven, want zowel  
de klimaatbeheersing als de luchtventilatie op de 
werkplek scoren het laagst met een 6. Waar de 
luchtventilatie niet één keer boven de zeven scoort 
(N=600). 

Hierin investeren lijkt daarom een goede manier  
voor eigenaren en werkgevers om de werknemers-
tevredenheid te doen stijgen. 

Dit euvel oplossen kost echter wel de nodige 
investeringen en daarmee veel geld.
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“LAAG HANGEND FRUIT”: VERBETER DE WERKPLEK

De andere categorie die er uitspringt is de huidige werkplek. Van alle 
verbeterpunten ging 33% van de aanbevelingen over het verbeteren van  
de werkplek. 

Dit is waarschijnlijk een probleem dat door de werkgever gemakkelijker 
en met minder financiële lasten is op te lossen.  De algemene tevredenheid 
over de huidige werkplek ligt overigens een punt hoger (7) vergeleken met 
het klimaat, maar toch hebben veel medewerkers hier wat op aan te merken. 
De aanmerking zijn in drie subgroepen onder te verdelen: meubilair, daglicht 
en sociale interactie.

“CONTRAST TUSSEN AFDELINGEN, ER MOET MEER EENHEID  
KOMEN EN MEER MOGELIJKHEDEN TOT SOCIALE INTERACTIE.”

FACILITEITEN: ZORG VOOR BETERE HYGIËNE EN KOFFIE

17% van de ondervraagde medewerkers komt met verbeterpunten voor de 
aanwezige faciliteiten. Opvallend hier is dat met name de hygiëne en de 
koffie eruit springen. Veel van de respondenten zijn ontevreden over de 
aanwezige toiletten die vaak verouderd zijn. 

Verder geven zij aan dat de hygiëne van de toiletten te wensen overlaat. 
Daarnaast is opvallend hoeveel belang de Nederlandse kantoormedewerkers 
hechten aan goede koffie. Van alle mogelijk aanbevelingen komt ruim 1/3 met 
de opmerking dat de kwaliteit van de koffie vaak niet voldoet.

“DE KWALITEIT VAN DE KOFFIE MOET BETER  
EN IN DE KANTINE GRAAG MEER KEUZE”

AANBEVELINGEN VAN MEDEWERKERS 
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CONCLUDEREND
Eigenaren en werkgevers kunnen de medewerkers  
tevredenheid op een drietal gebieden verbeteren.  
De meeste opmerkingen werden gemaakt over het  
klimaat (klimaatbeheersing en luchtventilatie), de aan- 
wezige faciliteiten (hygiëne toiletten en met name de  
koffie) en de huidige werkplek waar verouderd meubilair  
en daglicht vooral werden genoemd.

De kosten die deze verbeteringen met zich mee zullen  
brengen verschillen aanzienlijk. Zo is een verbetering van  
de klimaatbeheersing en luchtventilatie natuurlijk veel  
ingrijpender en waarschijnlijk complexer dan het verbeteren 
van de faciliteiten en de werkplek. 
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Colliers International
Buitenveldertselaan 5
1082 VA Amsterdam

T: +31 (0)20 540 55 55
amsterdam.research@colliers.com
www.colliers.nl

USP Marketing Consultancy bv
Max Euwelaan 51
3062 MA Rotterdam

T: +31 (0)10 206 69 00
info@usp-mc.nl
www.usp-mc.nl

PropertyNL
Postbus 75485
1070 AL Amsterdam

T: +31 (0)20 575 33 17 
info@propertynl.com 
www.propertynl.com

METHODOLOGIE
Colliers International heeft in samenwerking met USP marketing Consultancy 
en PropertyNL een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de 
kantoormedewerkers in Nederland. 

Er zijn in totaal ruim 600 kantoormedewerkers bevraagd over de tevredenheid 
met hun huidige werklocatie, hun werkplek, en de voorkeuren ten aanzien van 
de werkplek en het kantoorpand. Naast deze onderwerpen is ook het nieuwe 
werken aan bod gekomen. 

Onder een kantoormedewerker verstaan wij in dit onderzoek  
een werknemer die voor minimaal 24 uur per week in loondienst zijn werk 
verricht, hoofdzakelijk vanachter een bureau. Als aanvullende voorwaarde 
hebben wij in dit onderzoek alleen werknemers meegenomen die in een 
kantoorpand werken waar minimaal 20 werknemers werkzaam zijn. 

Het veldwerk heeft in mei 2014 plaatsgevonden. De netto steekproef bestaat 
uit 609 kantoormedewerkers die  evenredig verdeeld zijn op basis van leeftijd, 
opleidingsniveau, sector en regio. 
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