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Voorwoord 

 

 

In het kader van mijn studie Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen 

heb ik gekozen voor een onderzoeksopdracht bij het Kennislab voor Urbanisme. Het 

onderzoek is onderdeel van mijn afstudeertraject, waarbinnen tevens de participerende 

stage valt. Binnen het Kennislab voor Urbanisme wordt onderzoek gedaan naar het 

economisch versterken en innovatief maken van de Westas. Negen studenten hebben 

onderzoek gedaan naar verschillende aspecten die de Westas economisch kunnen 

versterken en innovatiever maken. Ik ben een van deze negen studenten en binnen het 

overkoepelende onderzoek richt mijn onderzoek zich op de huisvesting van innovatieve 

startende bedrijven in de Westas. 

Naar aanleiding van diverse gesprekken met partners van het Kennislab voor Urbansime en 

andere deskundigen ben ik bij het thema bedrijfshuisvesting voor startende bedrijven 

gekomen. De thematiek spreekt me erg aan, omdat het zich richt op bedrijfshuisvesting en 

gebiedsontwikkeling. Het huisvesten van bedrijven vind ik erg interessant, omdat het 

besluitvormingsproces erg zakelijk is en de huisvesting bij moet dragen aan een beter 

bedrijfsresultaat. De locatie is bij bedrijfshuisvesting heel bepalend. De manier waarop een 

gebied wordt ontwikkeld is om die reden van invloed op de vraag naar het ontwikkelde 

bedrijfsonroerendgoed.  

In dit onderzoek wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de vraagzijde van de 

vastgoedmarkt, namelijk de vraag van startende bedrijven in de Westas. De behoefte van 

deze startende bedrijven is achterhaald en daarmee is vervolgens naar het huidige aanbod 

voor startende bedrijven gekeken. Op deze manier heb ik in kaart gebracht hoe de 

huisvesting van startende bedrijven de Westas economische kan versterken en innovatiever 

kan maken. 

Zonder de tijd en aandacht van diverse mensen was dit onderzoek niet als zodanig tot stand 

gekomen. Allereerst wil ik graag dhr. Wesselink bedanken voor de mogelijkheid die me 

gegeven is om binnen het Kennislab voor Urbanisme onderzoek te doen. Bovendien wil ik 

mw. Wolf bedanken voor de begeleiding bij het onderzoek vanuit de opleiding. 

 

 

Schiphol, 12 juni 2014 

 

Ruth Engels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Management samenvatting 
 
 
‘Nederland heeft ondernemers nodig om uit de crisis te komen’ zegt de heer Kamp, minister 
van Economische Zaken. Volgens hem zien ondernemers namelijk overal kansen en werken 
ze hard. De Nederlandse overheid is zich bewust van het belang van ondernemerschap en 
innovatie. De overheid streeft ernaar om het voor ondernemers eenvoudiger te maken om 
innovatieve producten op de markt te brengen. Als deze innovatieve startende bedrijven 
eenmaal groeien, ontstaat veelal de behoefte aan huisvesting (MIT, 2013). 
 
Dit onderzoek richt zich op innovatieve startende bedrijven in de Westas. De Westas van 
Amsterdam was tot een half jaar geleden een gebied zonder naam. Nu gaat het gebied, dat 
ligt tussen Zaandam, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem, verder als de Westas van 
Amsterdam. De Westas is een gebied om te werken, wonen en recreëren.   
 
De opdrachtgever van dit onderzoek is het Kennislab voor Urbanisme. Het doel van de 
opdrachtgever is om samen met overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven de 
stedenbouwkundige vraag van vandaag te beantwoorden. Deelnemende bedrijven en 
overheidsinstanties zijn de partners van het Kennislab en mogen vragen voorleggen aan het 
Kennislab. Deze vragen zijn samengevoegd tot de onderzoeksvraag; ‘Hoe kun je de Westas 
versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft?’ Negen studenten 
geven door middel van onderzoek antwoord op de onderzoeksvraag. Dit onderzoek vormt 
een deel van het antwoord op de hoofdvraag van het Kennislab.  
 
Het doel van dit onderzoek is een advies uitbrengen over wat er in de Westas verbeterd 
moet worden, om te voldoen aan de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende 
bedrijven. Dit onderzoek richt zich op de behoefte op het gebied van huisvesting die 
innovatieve startende bedrijven hebben. De probleemstelling van het onderzoek luidt als 
volgt; ‘Wat moet er in de Westas veranderen op het gebied van bedrijfshuisvesting, om te 
voldoen aan de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven?’ De volgende 
deelvragen komen voort uit de probleemstelling. 

1. Welke innovatieve startende bedrijven zijn gevestigd in de Westas? 
2. Wat is de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in de Westas? 
3. Aan welke huisvestingsbehoefte wordt onvoldoende voldaan in de Westas? 

 
Om antwoord te geven op de probleemstelling is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, 
omdat hierbij de beleving van de geïnterviewde centraal staat. Welke innovatieve startende 
bedrijven er in de Westas zijn, is achterhaald met de gegevens van de Kamer van 
Koophandel. De huisvestingsbehoefte is beschreven aan de hand van vijftien interviews met 
innovatieve startende bedrijven en onderbouwd met literatuuronderzoek. Om te kijken of aan 
de huisvestingsbehoefte wordt voldaan in de Westas is literatuuronderzoek verricht en zijn 
interviews afgenomen met vastgoedprofessionals.  
 
De meeste startende bedrijven in de Westas zijn werkzaam in de topsector Creatieve 
Industrie of in de topsector High Tech. Het aantal bedrijven in de topsector Creatieve 
Industrie is in verhouding bovendien het meest toegenomen. Bij bedrijven in de Creatieve 
Industrie zijn wel het minste aantal personen werkzaam per bedrijf, namelijk gemiddelde 
slechts twee personen. In de topsector High Tech zijn daarentegen gemiddeld vijf personen 
werkzaam per bedrijf. Bedrijven in deze topsectoren beschikken de eerste vijf jaar wel over 
gemiddeld hetzelfde aantal werknemers, namelijk één. Bij één op de vier startende bedrijven 
in de Westas werken momenteel twee personen. 
 
De huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven is verzamelend door interviews 
en literatuuronderzoek. De informatie over de huisvestingsbehoefte is samengebracht 



 

 
 

infiguur 1, de behoeftepiramide. De behoeftepiramide is samengesteld om de 
huisvestingsbehoefte eenvoudig en duidelijk weer te geven. De behoeftepiramide is 
geïnspireerd op de piramide van Maslow, dat is een theorie waarmee de behoeften van 
consumenten verklaard kan worden. Als de onderste laag van de piramide; de primaire 
behoefte, is vervuld heeft het startende bedrijf pas behoefte aan de laag erboven. Zolang de 
behoefte in de onderste laag niet vervuld is, zal er geen behoefte zijn naar de lagen erboven. 
Zo werkt het voor iedere laag, als een laag is vervuld ontstaat de behoefte aan hetgeen in de 
laag erboven staat beschreven (Maslow, A.H.).  
 
De onderste laag van de piramide geeft de primaire behoefte weer; betaalbaarheid en 
voldoende omvang. Startende bedrijven vinden de betaalbaarheid van de huisvesting het 
belangrijkst. Daarnaast is het erg belangrijk dat de huisvesting van voldoende omvang is. 
Zodra de huisvesting betaalbaar en van voldoende omvang is, ontstaat de behoefte aan 
flexibele huurcontracten, uitbreidingsmogelijkheden, snelle internetverbinding en 
bereikbaarheid. Dat is de behoefte aan zekerheid. Startende bedrijven ervaren de huidige 
huurcontracten met huurperiodes van vijf jaar als te bindend. Startende bedrijven willen niet 
jarenlang vastzitten aan een huurcontract, bovendien willen ze graag de mogelijkheid 
hebben om de huisvesting uit te breiden. Als deze behoeften vervuld zijn, krijgt het startende 
bedrijf een sociale behoefte. Onder de sociale behoeften vallen voldoende parkeerplaatsen, 
mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en de nabijheid van andere bedrijven. Startende 
bedrijven willen zich graag huisvesten in de buurt van andere bedrijven om eenvoudig een 
netwerk op te kunnen bouwen. Nadat er in de sociale behoefte is voorzien, ontstaat de 
behoefte aan representatieve huisvesting. Dat is de laatste behoefte die startende bedrijven 
hebben ten aanzien van de huisvesting. Met behulp van de behoeftepiramide is vervolgens 
gekeken naar de huidige mogelijkheden voor startende bedrijven in de Westas. 

 
         Figuur 1: Behoeftepiramide 

 
 



 

 
 

De stap naar commerciële huisvesting wordt door startende bedrijven als groot ervaren. Dit 
komt door de bindende huurcontracten en niet betaalbare huisvesting. De vraag en het 
aanbod van huisvesting voor startende bedrijven komt in de Westas dan ook niet bij elkaar. 
Startende bedrijven zijn op zoek naar een hoog voorzieningenniveau voor een lage prijs. 
Traditionele verhuurders kunnen niet aan deze vraag van startende bedrijven voldoen. 
 
Vastgoedprofessionals zien coworking space als de stap tussen het werken vanuit huis en 
het huren van commerciële huisvesting. Coworking space is een vrij onbekend concept, 
maar wordt wel gezien als aanvulling op de markt. Het opzetten van een rendabele 
coworking space is volgens de vastgoedprofessionals mogelijk als dat gebeurt in een al 
ontwikkeld kantoorpand voorzien van alle voorzieningen. Bovendien zien de 
vastgoedprofessionals in het beheren van de coworking space een bedrijf op zich. Het 
hanteren van de gebruikscontracten en het voorzien in de behoefte van de startende 
bedrijven kost tijd en geld.  
 
De locatie die geschikt is voor coworking space moet volgens de vastgoedprofessionals in 
ieder geval in de buurt zijn van horeca voorzieningen en moet goed bereikbaarheid zijn. Een 
levendige werkomgeving is de plek waar coworking space kan slagen. De Minervahaven in 
Amsterdam is hiervoor erg geschikt. Dit is een representatieve stedelijke omgeving. Het is de 
plek voor de commerciële Creatieve Industrie, voorzien van bijzondere horecagelegenheden 
en een industrieel karakter. Gelegen nabij de binnenstad van Amsterdam en het Centraal 
Station. 
 
Voor ontwikkelaars van de Minervahaven is het creëren van een coworking space 
aantrekkelijk, omdat zij de toekomstige gebruiker zo al naar het gebied halen. Bovendien 
zorgt een coworking space voor meer levendigheid in het gebied. De gemeente Amsterdam 
heeft belang bij deze coworking space, aangezien het kan worden gecreëerd in leegstaande 
kantoorruimtes, deze zullen daarom niet verloederen. Daarnaast zal de Westas 
economische versterken, omdat startende bedrijven geld uit gaan geven aan huisvesting en 
de productiviteit van startende bedrijven stijgt in een coworking space. De startende 
bedrijven zullen dus sneller groeien en meer omzet genereren. Innovatiever zal de Westas 
op deze manier ook worden, want de kans op open innovatie is in een coworking space 
hoog.  
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Inleiding 
 
‘Nederland heeft ondernemers nodig om uit de crisis te komen’ zegt de heer Kamp, minister 
van Economische Zaken. Volgens hem zien ondernemers namelijk overal kansen en werken 
ze hard. Deze houding zal Nederland nodig hebben om de financiële crisis achter zich te 
laten. De financiële crisis waarmee de wereldwijde economie sinds 2008 te maken heeft 
duurt nog steeds voort. Naast dat de economische crisis een bedreiging vormt voor veel 
startende bedrijven biedt het ook kansen. Zo is de Nederlandse overheid zich bewust van 
het belang van ondernemerschap en innovatie. De overheid streeft ernaar om het voor 
ondernemers eenvoudiger te maken om innovatieve producten op de markt te brengen, dit 
doormiddel van innovatiekredieten en fiscale voordelen (Rijksoverheid, 2012). 
  
Vanuit de overheid wordt het starten van innovatieve bedrijven gestimuleerd. Als deze 
innovatieve startende bedrijven eenmaal groeien, ontstaat veelal de behoefte aan 
huisvesting. Vaak wordt bij de start van het bedrijf nog vanuit de zolderkamer gewerkt, maar 
als het bedrijf eenmaal werknemers gaat aantrekken voldoet de zolderkamer niet meer. Hier 
ontstaat de behoefte aan huisvesting voor innovatieve startende bedrijven, maar wat is die 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven precies? Als deze 
huisvestingsbehoefte eenmaal bekend is, kan worden gekeken of de huidige huisvesting in 
de Westas hieraan voldoet of dat er verandering gewenst is. 
 
Dit onderzoek richt zich op innovatieve startende bedrijven in de Westas, het gebied tussen 
Zaandam, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem. De Westas van Amsterdam was tot een half 
jaar geleden een gebied zonder naam. Amsterdam Connecting Trade bracht in 2011 de 
publicatie ‘Brandpunt Logistieke Westas’ uit. In deze publicatie werd de naam ‘Westas’ voor 
het eerst genoemd. Het is een belangrijk gebied binnen de Metropoolregio Amsterdam en 
heeft vooral een logistiek karakter. Dit logistieke karakter is ontstaan door de drie mainports 
die in het gebied gevestigd zijn, namelijk; Schiphol, Port of Amsterdam en Greenport 
Aalsmeer. Mainports zijn belangrijke knooppunten in transportroutes. Naast dat de Westas 
een gebied is om te werken, wonen en recreëren er ook veel mensen. De Westas is dus een 
veelzijdig gebied. 
 
De opdrachtgever van dit onderzoek is het Kennislab voor Urbanisme, kortweg Kennislab 
genoemd. Het Kennislab richt zich op de Westas en doet onderzoek naar vragen vanuit de 
praktijk. Deze vragen worden door de partners van het Kennislab samengevoegd tot een 
hoofdvraag. De hoofdvraag van het Kennislab luidt als volgt: ‘Hoe kun je de Westas 
versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft?’ Negen studenten 
geven door middel van onderzoek antwoordt op de hoofdvraag. De studenten zijn verdeeld 
in vier subgroepen, iedere subgroep gaat in op een ander deel van de hoofdvraag. 
 
Dit onderzoek richt zich op de vraag en het aanbod van bedrijfshuisvesting voor innovatieve 
startende bedrijven in de Westas. In hoeverre sluit het aanbod aan bij de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven, met als uitgangspunt dat de 
Westas economische sterker en innovatiever zal worden, wanneer er geschikte 
bedrijfshuisvesting voor innovatieve startende bedrijven is. 
 
Het onderzoek bestaat uit verschillende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk komt de 
aanleiding aan bod. Bovendien zijn in het eerste hoofdstuk de probleemstelling en de 
bijbehorende deelvragen beschreven. Daarna volgt in het tweede hoofdstuk het 
onderzoeksontwerp. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het derde 
hoofdstuk. Tot slot volgt er een conclusie en de aanbevelingen. 
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1. Probleemanalyse 
 

Geen ideale werkplek voor de ondernemer 
 
 
 

De huisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas wordt in dit hoofdstuk nader 
beschreven. Bovendien wordt ingegaan op de manier waarop innovatieve startende 
bedrijven de Westas economisch kunnen versterken en innovatiever kunnen 
maken.Innovatie, ofwel vernieuwing, heeft betrekking op het uitvoeren van nieuwe ideeën en 
het ontwikkelingen van nieuwe producten.  
 
 

1.1 Kennislab voor Urbanisme 
 
‘Hoe houd je de stad fit en vitaal?’ dit is de algemene vraag van het Kennislab. Het Kennislab 
is een extern R&D-lab, waarbinnen overheidsinstanties, kennisinstellingen en bedrijven zich 
bezighouden met hedendaagse stedenbouwkundige vragen. Binnen het Kennislab doen 
studenten van diverse opleidingen onderzoek naar deze stedenbouwkundige vragen. De 
overheidsinstellingen en bedrijven die aangesloten zijn bij het Kennislab worden gezamenlijk 
de partners genoemd. Deze partners stellen één hoofdvraag op, waarmee de studenten 
vervolgens aan de slag gaan. De volgende partners zijn aangesloten bij het Kennislab; 

 Port of Amsterdam;  
 Greenport Aalsmeer; 
 SADC; 
 Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam; 
 Stadsdeel Nieuw-West;  
 Economische Zaken Amsterdam; 
 Gemeente Haarlem; 
 Gemeente Zaanstad; 
 Schiphol Group; 
 Siemens.  

Deze partners hebben gezamenlijk de volgende vraag opgesteld; ‘Hoe kun je de Westas 
versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft?’ Negen studenten 
geven, doormiddel van verschillende onderzoeken, gezamenlijk antwoord op die hoofdvraag. 
Voordat er, naar aanleiding van de hoofdvraag, onderzoeken worden gedaan is er met de 
partners gesproken over deze hoofdvraag en wat zij daarmee willen achterhalen. 
 
Een onderwerp dat naar boven kwam tijdens de gesprekken met de partners, is de 
huisvesting van innovatieve startende bedrijven. Partner van het Kennislab dhr. Karssing van 
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam, geeft aan dat er weinig aandacht uitgaat naar 
innovatieve startende bedrijven in de Westas. Veel aandacht vanuit de overheid gaat uit naar 
de drie mainports in het gebied, namelijk; Schiphol, de haven van Amsterdam en Greenport 
Aalsmeer. Als er meer aandacht wordt besteed aan ondernemers zal de Westas economisch 
en innovatief groeien. Om innovatieve startende bedrijven te enthousiasmeren voor dit 
gebied, is het van belang dat de behoeften op het gebied van huisvesting van deze 
ondernemers bekent zijn. Met de kennis over de huisvestingsbehoefte kan vervolgens een 
advies worden uitgebracht over verbeteringen op het gebied van de huisvesting van 
innovatieve startende bedrijven te voldoen. 
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De hoofdvraag van de partners richt zich op het gebied de Westas. Amsterdam Connecting 
Trade bracht in 2011 de publicatie ‘Brandpunt Logistieke Westas’ uit. In deze publicatie werd 
de naam ‘Westas’ voor het eerst genoemd. Daarvoor had het gebied, dat nu Westas heet, 
geen naam. De Westas is een gebied zonder duidelijke grenzen, met in het noorden de 
haven van Amsterdam, in het oosten de A10, in het zuiden de bloemenveiling Aalsmeer en 
in het westen Haarlem. Op onderstaande kaart is de Westas weergegeven. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Kaart Westas 

 
 
De Westas vormt een belangrijk gebied binnen de Metropoolregio Amsterdam, in dit gebied 
zijn honderden bedrijven gevestigd die banen bieden aan duizenden mensen. De bedrijven 
in de Westas zijn veelal internationaal georiënteerd en hebben belang bij een vliegveld of 
haven in de buurt. Naast dat er veel bedrijven in de Westas zijn, die voor veel 
werkgelegenheid zorgen, wonen er ook mensen in de Westas. Woongebieden zoals 
Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, Haarlem, Zaanstad en Haarlemmermeer hebben tevens 
belangen bij de Westas. Voor de gemeenten van de woongebieden is het belangrijk dat de 
leefbaarheid gewaarborgd wordt. Het behoudt van de natuur in de Westas en het inperken 
van overlast van de mainports zijn daarbij van belang (Provincie Noord-Holland, 2011). 
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1.2 Probleemoriëntatie 
 
In de Westas is het aantal startende ondernemingen het afgelopen jaar toegenomen, vooral 
in Haarlem zijn veel zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) actief. Bovendien was in 2012 
het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel in de Haarlemmermeer nog nooit zo 
hoog. In Zaanstad en Amsterdam groeit het aantal startende bedrijven ook. Voor Amsterdam 
geldt dat vooral de Creatieve en ICT kansrijke sectoren zijn (ING Economisch Bureau, 2013). 
 
In Amsterdam wordt op bepaalde plekken al veel aandacht besteed aan innovatieve 
startende bedrijven, maar in de Westas is dat veel minder het geval. In de Westas is het van 
belang dat er meer aandacht wordt besteed aan startende bedrijven. Dhr. Karssing van 
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam zegt hierover het volgende; ‘De Westas heeft 
groei van onderop nodig, maar de startende bedrijven in de Westas stellen wel andere eisen 
dan de startende bedrijven in Amsterdam’. De Westas staat, volgens dhr. Karssing, een 
beetje stil, er is meer dynamiek nodig om het gebied economisch sterker te maken. 
Bovendien zegt hij hierover het volgende; ‘een economisch sterk gebied is dynamisch en 
bestaat niet alleen uit grote spelers, maar ook uit kleine startende bedrijven die voor 
vernieuwing zorgen.’ Er moet in de Westas dus meer aandacht uitgaan naar de innovatieve 
startende bedrijven. Dhr. Cherribi, manager public affairs Havenbedrijf Amsterdam, is er van 
overtuigd dat bedrijven zich willen vestigingen in een aangename, menselijke werk- en 
woonomgeving. 
 
1.2.1 Innovatieve bedrijven 
‘Innovatie is de invoering van iets nieuws’, volgens dhr. Nauta lector innovatie aan de 
Hogeschool Arnhem. Hij noemt innovatie gecombineerd met ondernemerschap de motor van 
de economie. Innovatieve en ondernemende mensen die de uitdaging aangaan en een 
bedrijf opstarten zijn dus erg belangrijk voor de economie. Zowel kennisinstellingen als de 
overheid zien het belang van innovatie in combinatie met ondernemerschap in. Minister van 
Economische Zaken, dhr. Kamp, geeft aan dat kennis en innovatie erg belangrijk zijn om 
economische groei te realiseren. De overheid wil daarom investeren in innovatieve 
ondernemingen (Regeerakkoord Kenniseconomie, 2013). 
 
Het belang van innovatie wordt door kennisinstellingen, de overheid en bedrijven erkend. 
Echter blijkt dat Nederland, als het gaat om innovatie, een ‘volger’ en geen ‘leider’ is. 
Nederland is geen voorloper als het gaat om innovatieve ontwikkelingen, voorlopers zijn wel 
landen als Zweden, Denemarken en Zwitserland. Daarnaast neemt het aantal innovatieve 
bedrijven in Nederland niet toe (TNO, 2012). 
 
Het aantal innovatieve Nederlandse bedrijven neemt dan niet toe, maar Nederlandse 
bedrijven zijn wel innovatief in vergelijking met andere landen stelt onderzoeksbureau TNO. 
Maar wat is precies een ‘innovatief bedrijf’? Als innovatie het invoeren van iets nieuws is, dan 
is een innovatief bedrijf; een bedrijf dat iets nieuws invoert. Het doel van innovatie binnen 
een bedrijf is veelal om een duurzame groei te realiseren (Syntens Innovatie Centrum, 
2013). 
 
1.2.2 Topsectoren 
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen negen topsectoren, dit zijn sectoren die 
kennisintensief zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke 
vraagstukken. In al deze topsectoren speelt innovatie een rol. Bovendien investeert de 
overheid in deze topsectoren om ze te stimuleren zich nog meer te richten op innovatie. 
Startende bedrijven die innovatief zijn, zullen veelal behoren tot deze 
topsectoren(Planbureau voor de Leefomgeving, 2012). 
 
De negen topsectoren zijn in tabel 1 weergegeven. De topsectoren hebben een sterke 
clustering in delen van Nederland. Er is sprake van sterke clustering als in een gebied 
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meerdere gelijksoortige bedrijven en instanties dichtbij elkaar gevestigd zijn. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving(2012) heeft onderscheid gemaakt in verschillende types van 
clustering, deze types zijn hieronder beschreven. 

 Type 1;     Sterke clustering, groot aantal banen en sterke specialisatie. 
 Type 2;     Sterke clustering, klein aantal banen en sterke specialisatie. 
 Type 3;     Sterke clustering, groot aantal banen en geen sterke specialisatie. 

 
Met een sterke specialisatie wordt bedoeld dat de topsector een belangrijke pijler is van de 
regionale economie. Zoals uit tabel 1 is op te maken vindt er in de sector Agri and Food geen 
sterke clustering plaats in de Westas. Daarnaast blijkt uit de tabel dat sommige sectoren wel 
beschikken over een sterke clustering maar niet over een sterke specialisatie in de Westas. 
Nederland is voor de beoordeling van de verschillende types onderverdeeld in regio’s, maar 
de Westas zelf is niet als regio opgenomen. De volgende regio’s vormen gezamenlijk wel de 
Westas; Bollenstreek, Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek en Groot-Amsterdam. 
 
 

Topsector 

 

Regio in de Westas Type 

 

1. Life Sciences and Health Bollenstreek 1 

Agglomeratie Haarlem 1 

Zaanstreek 2 

  

2. High Tech Zaanstreek 2 

Groot-Amsterdam 3 

  

3. Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen 

Bollenstreek 1 

Groot-Amsterdam 3 

  

4. Logistiek Groot-Amsterdam 3 

  

5. Creatieve Industrie Groot-Amsterdam 1 

Agglomeratie Haarlem 2 

  

6. Water Zaanstreek 2 

  

7. Chemie Zaanstreek 2 

  

8. Energie Groot-Amsterdam 1 

  

9. Agriand Food Geen sterke clustering in de Westas 

Tabel 1: Topsectoren Westas (Planbureau voor de Leefomgeving, 2012) 

 

 

Bij het beoordelen van de relevantie van de topsectoren in de Westas is gekeken welke 
typering de topsector heeft, om er zeker van te zijn dat er sterke clustering en specialisatie 
plaats vindt. Dit zijn de typeringen 1 en 2. Bovendien moeten de topsectoren in meerdere 
gebieden actief zijn die gezamenlijk de Westas vormen. Dat komt neer op de volgende 
topsectoren; Life Sciences and Health, High Tech, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 
Creatieve Industrie. De topsectoren High Tech en Creatieve Industrie bevatten veel meer 
startende bedrijven dan de andere topsectoren, daarom zal dit onderzoek zich richten op 
deze twee topsectoren (Kamer van Koophandel, 2013).Innovatieve startende bedrijven in de 
Westas zullen veelal werken in een van deze twee topsectoren(Rijksoverheid, 2012). 
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1. High Tech 
Hieronder vallen alle technologische uitdagingen, van systemen tot productie. De 
sector is nauw verweven met maakindustrieën(CBS, 2012). 

2. Creative Industrie 
Onder deze sector vallen bedrijven die innovatie aanwakkeren in andere sectoren. 
Het zijn bedrijven die zich richten op het gebied van design, media, games, 
architectuur, entertainment en mode(CBS, 2012). 

 

1.2.3 Huisvestingsbehoefte van startende bedrijven 
De huisvesting is van grotere invloed op een bedrijf dan over het algemeen wordt 
aangenomen. Huisvesting heeft de functie van het bieden van onderdak aan een bedrijf, 
maar de huisvesting is ook van invloed op vele aspecten binnen het bedrijfsleven. De 
huisvesting bepaalt mede hoe een bedrijf werkt en is van invloed op de productie en 
logistiek. Daar blijft het niet bij, de huisvesting is bovendien van invloed op het gevoel dat 
klanten hebben met het bedrijf. Daarnaast is de huisvesting vaak een van de grootste 
kostenposten voor een bedrijf (Mooij, 2010).  
 
De juiste huisvesting is van belang om een goede start te maken en het bedrijf te laten 
groeien. De eisen die aan huisvesting door bedrijven worden gesteld, is afhankelijk van de 
fase waarin het bedrijf zich bevindt. Volgens de Kamer van Koophandel (2009) besluiten 
startende bedrijven ongeveer twee jaar na de start van het bedrijf, bedrijfsruimte te zoeken 
buiten de woonomgeving. Na twee jaar hebben bedrijven dus behoefte aan commerciële 
huisvesting. 
 
De organisatiekundige dhr. Greiner beschreef de groeifasen van een onderneming en gaf 
deze weer in het Groeimodel (1972). In dit groeimodel, zie figuur 3, worden zes fasen 
genoemd met als variabele de tijd. Tijdens iedere fase verandert de behoefte van het bedrijf 
op het gebied van huisvesting. In de eerste fase van een bedrijf wordt de minste waarde 
gehecht aan de locatie. De meeste waarde wordt gehecht aan een aanwezig afzetgebied, 
hiermee wordt bedoeld dat er klanten in de nabije omgeving zitten. Voor de keuze van de 
huisvesting van een bedrijf in de eerste fase is de huurprijs van de bedrijfsruimte het 
belangrijkst. Dit zal nadat het bedrijf groei doormaakt afnemen, de oppervlakte en 
zichtbaarheid worden dan belangrijker. Betaalbare huisvesting is van belang om een goede 
start te maken als bedrijf, aangezien het bedrijf op dat moment nog weinig inkomsten heeft 
(Jacobs, 2008). 
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       Figuur 3: Groeimodel van E. Greiner (1972) 

  

 

1.2.4 Afbakening van het onderzoek 
Het onderwerp van dit onderzoek is het aansluiten van het aanbod van bedrijfshuisvesting bij 
de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in de Westas. Met de 
huisvestingsbehoefte in dit onderzoek wordt het onderdak dat innovatieve startende 
bedrijven in de Westas nodig hebben bedoeld. De huisvestingsbehoefte zal worden 
beoordeeld aan de hand van de volgende onderdelen; functionaliteit, locatie, 
representativiteit, werkklimaat en exploitatie(Stichting Bouwresearch, 1992). Deze vijf 
onderdelen vormen gezamenlijk de huisvestingsbehoefte.  
 
De huisvestingsbehoefte kan vervolgens worden vergeleken met verschillende soorten 
bedrijfshuisvesting. Om te bepalen welk soort bedrijfshuisvesting de Westas moet faciliteren 
om aan de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven te voldoen. Onder 
verschillende soorten bedrijfshuisvesting vallen bijvoorbeeld; bedrijfsverzamelgebouwen, 
flexibele werkplekken en de combinatie wonen en werken.  
 
Dit onderzoek richt zich op startende bedrijven in de topsectoren waarin een sterke 
clustering en specialisatie plaatsvindt binnen de Westas, omdat in deze sectoren innovatieve 
bedrijven starten. Daarnaast moet de topsector een sterke clustering vormen in meerdere 
regio’s die gezamenlijk een gebied vormen waarin de Westas ligt. De topsectoren waar dit 
onderzoek zich op richt zijn; Creatieve Industrie en High Tech. 
 
Het onderzoek richt zich op startende bedrijven, dit zijn bedrijven die tot vier jaar geleden zijn 
gestart. Binnen de doelgroep vallen dus de bedrijven die momenteel op zoek zijn naar 
huisvesting en bedrijven die kort geleden die behoefte hadden. Bedrijven die twee tot vier 
jaar oud zijn en momenteel al zijn verhuisd kunnen wel de verhuisredenen beschrijven.  
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1.3 Probleemomschrijving 
 
Aandacht voor de innovatieve startende bedrijven in de Westas is nodig, om het een 
economisch sterker en innovatiever gebied te maken. Als deze aandacht uitgaat naar de 
bedrijfshuisvesting die aansluit bij de huisvestingsbehoefte van innovatieve ondernemers 
dan zullen deze ondernemers eerder in de Westas blijven of zich er vestigen. Dit hoofdstuk 
gaat in op de probleemomschrijving van het onderzoek. Op welke manier dit onderzoek 
eraan kan bijdragen dat de huisvesting van startende bedrijven meer aandacht krijgt. 

 

1.3.1 Doel Kennislab voor Urbanisme  
Het doel van de opdrachtgever is om samen met overheidsinstanties kennisinstellingen en 
bedrijven de stedenbouwkundige vraag van vandaag te beantwoorden. Deelnemende 
bedrijven en overheidsinstanties mogen vragen voorleggen aan het Kennislab, studenten 
gaan vervolgens met die vragen aan de slag. De hoofdvraag die de partners hebben 
geformuleerd luidt als volgt; ‘Hoe kun je de Westas versterken zodat het een economisch 
sterk en innovatief gebied blijft?’  

 

1.3.2 Onderzoeksdoel 
Het doel van het onderzoek is een beschrijving geven van het soort bedrijfshuisvesting dat 
aansluit bij de huisvestingsbehoefte van innovatie startende bedrijven. 

 

1.3.3 Probleemstelling 
Dit onderzoek richt zich op de behoefte op het gebied van huisvesting die innovatieve 
startende bedrijven hebben. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt;  
 

 
‘Wat moet er in de Westas veranderen op het gebied van bedrijfshuisvesting, om te voldoen 

aan de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven?’ 
 
 

Onder deze probleemstelling vallen een drietal deelvragen, deze luiden als volgt; 
 

1. Welke innovatieve startende bedrijven zijn gevestigd in de Westas? 
Deze deelvraag geeft inzicht in de doelgroep van het onderzoek. Voordat de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in kaart kan worden 
gebracht, is het van belang om te weten hoeveel en waar in de Westas innovatieve 
startende bedrijven gevestigd zijn. Bovendien geeft deze deelvraag weer in welke 
topsectoren de innovatieve startende bedrijven werkzaam zijn.  
 

2. Wat is de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in de Westas? 
Voordat er kan worden gekeken wat er in de Westas moet veranderen om beter aan 
te sluiten bij de huisvestingsbehoefte, is het van belang om eerst de 
huisvestingsbehoefte in kaart te brengen. Als de huisvestingsbehoefte onderzocht is 
kan hieruit worden afgeleid welke behoefte in de Westas nog niet voldoende wordt 
vervuld. 
 

3. Aan welke huisvestingsbehoefte wordt onvoldoende voldaan in de Westas? 
Nadat de huisvestingsbehoefte in kaart is gebracht kan deze worden vergeleken met 
het aanbod voor startende bedrijven in de Westas. Vervolgens kan daaruit worden 
afgeleid aan welke huisvestingsbehoefte onvoldoende wordt voldaan. Naar 
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aanleiding van die resultaten kan er worden beschreven wat er in de Westas moet 
veranderen om beter aan te sluiten bij de huisvestingsbehoefte. 
 

1.3.4 Verwachtingen 
Uit onderzoek van dhr. De Ruiter (2012) naar de huisvesting van ondernemers in 
Amsterdam, is gebleken dat ondernemers behoefte hebben aan betaalbare huisvesting, van 
de juiste afmetingen met voldoende parkeerplaatsen. Dat de betaalbaarheid en de juiste 
afmetingen van belang zijn voor bedrijven in de startfase blijkt ook uit onderzoek van dhr. 
Jacobs(2008). Echter blijkt uit dat onderzoek dat startende bedrijven de nabijheid van 
klanten belangrijker vinden dan voldoende parkeerplaatsen. Aangezien bovenstaande 
onderzoeken zijn uitgevoerd onder een andere doelgroep en in andere gebieden, zal dit 
onderzoek niet direct dezelfde resultaten laten zien. Wel is de verwachting dat innovatieve 
startende bedrijven behoefte hebben aan betaalbare huisvesting van voldoende afmeting. 
Daarnaast wordt verwacht dat voldoende parkeerplaatsen en de nabijheid van klanten 
tevens behoeften zijn van innovatieve startende ondernemers. 
 
Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel(2013) bleek dat bedrijven voornamelijk 
behoefte hebben aan voldoende parkeerplaatsen. Bovendien hadden bedrijven behoefte aan 
voldoende omvang van de bedrijfshuisvesting met de mogelijkheid om uit te breiden. Tot slot 
waren de exploitatiekosten van de huisvesting belangrijk voor de keuze van 
bedrijfshuisvesting. Dit onderzoek was echter niet alleen gedaan onder startende bedrijven 
maar onder alle type bedrijven. Daar komt bij dat het onderzoek niet specifiek over de 
Westas ging. Wel is de verwachting dat bovengenoemde behoeftes ook de behoeftes zijn 
van innovatieve startende bedrijven. 
 
‘De afgelopen jaren overleefde in Nederland slechts 50% van de starters de eerste vijf jaar’ 
(MKB, 2011). Daarnaast had Nederland in 2012 wederom last van de crisis, de Nederlandse 
economie kromp in dat jaar met 1,2 procent (CBS, 2012). De betaalbaarheid van de 
huisvesting is erg belangrijk voor startende bedrijven, omdat ze in een economisch onzekere 
tijd een bedrijf starten en hierdoor waarschijnlijk niet eenvoudig aan kapitaal kunnen komen. 
Bedrijven willen dan niet teveel geld uitgeven aan huisvesting (MKB, 2011). Verwacht wordt 
daarom allereerst dat de veranderingen moeten plaatsvinden op het gebied van exploitatie 
van de bedrijfshuisvesting, zoals beter betaalbare huisvesting of flexibelere huurcontracten. 
Naar aanleiding van de bovengenoemde literatuur zullen er waarschijnlijk veranderingen 
plaats moeten vinden qua locatie en functionaliteit van de bedrijfshuisvesting. 
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2. Onderzoeksontwerp 
 

De ideale werkplek voor de ondernemer achterhalen 
 
 
 
Om antwoord te geven op de probleemstelling is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, 
omdat hierbij de beleving van de geïnterviewde centraal staat. Kwalitatief onderzoek is het 
meest geschikt om de huisvestingsbehoefte te achterhalen, omdat je op die manier meer 
inzicht krijgt in de achterliggende redenen van de huisvestingsbehoefte. Bovendien roept de 
probleemstelling kwalitatieve vragen op daarom moeten er kwalitatieve gegevens verzameld 
worden. De onderzoeksmethoden die zijn gebruikt in dit hoofdstuk zijn per deelvraag 
beschreven. Bovendien is in dit hoofdstuk beschreven hoe de betrouwbaarheid en validiteit 
van het onderzoek zijn verhoogt. 

 

2.1 Innovatieve startende bedrijven 
 
De eerste deelvraag; welke innovatieve startende bedrijven zijn gevestigd in de Westas?, is 
beantwoord door middel van deskresearch. Via de Kamer van Koophandel zijn de gegevens 
verzameld van startende bedrijven in innovatieve topsectoren in de Westas. Vervolgens is 
bepaald onder welke topsector het innovatieve startende bedrijf valt en waar in de Westas de 
startende bedrijven gevestigd zijn (Zee van der. F, e.a. 2012). 
 

2.2 De huisvestingsbehoefte 
 
Bij de beantwoording van de tweede deelvraag; wat is de huisvestingsbehoefte van 
innovatieve startende bedrijven in de Westas?, is gebruik gemaakt van interviews. Er is 
gekozen voor half gestructureerde interviews zodat de uitkomsten van de interviews zoveel 
mogelijk vergelijkbaar zijn. De resultaten uit de interviews moeten de huisvestingsbehoefte 
weergeven, daarom is het belangrijk dat de interviews vergeleken kunnen worden en dat 
dezelfde vragen worden gesteld. 
 
De innovatieve startende bedrijven in de Westas vormen de doelgroep. Niet alle innovatieve 
startende bedrijven zijn geïnterviewd. Allereerst was dat niet mogelijk gezien het tijdsbestek, 
omdat er honderden innovatieve startende bedrijven in de Westas gevestigd zijn. Bovendien 
levert iedere geïnterviewde na een aantal interviews minder nieuwe informatie. Nadat de 
eerste deelvraag is beantwoord, zijn vijftien innovatieve startende bedrijven geïnterviewd. De 
interviews zijn telefonisch afgenomen bij de oprichters van de innovatieve startende 
bedrijven.  
 
De innovatieve startende bedrijven zijn per e-mail benaderd, de lijst met de benaderde 
bedrijven en de e-mail bevinden zich in bijlage 2. Bedrijven die een week later nog niet 
hadden aangegeven of ze mee wouden werken aan het onderzoek, zijn telefonisch 
benaderd. Om non-respons te voorkomen is in de e-mail duidelijk het belang van de 
innovatieve startende bedrijven bij dit onderzoek beschreven. Bovendien was vermeld dat de 
resultaten, na afloop van het onderzoek, met de respondent zouden worden gedeeld.  
 
Voorafgaand aan de interviews is het interviewprotocol opgesteld, dit is terug te vinden in 
bijlage 2. Hieronder zijn de onderzoeksvragen weergegeven met de bijbehorende 
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interviewvragen. De verantwoording van de onderzoeksvragen en interview vragen is 
weergegeven in bijlage 3. 
 
 
Onderzoeksvraag 1.Wat is de huidige situatie van het bedrijf? 
 
Interviewvragen  

- Wat is de hoofdtaak van uw bedrijf? 
- In welk jaar is het bedrijf opgericht? 
- Hoeveel werknemers heeft het bedrijf? 
- In wat voor een soort bedrijfshuisvesting zit het bedrijf momenteel? 
- Thuis werken? Hebt u behoefte aan andere huisvesting? 
- Nee? Verwacht u dat die behoefte de komende jaren wel zal ontstaan?  
- Bent u tevreden over de huidige huisvesting?  
- Zou u wat willen veranderen? 

 
  
Onderzoeksvraag 2. Wat is de primaire huisvestingsbehoefte? 
 
Interviewvragen 

- Aan hoeveel vierkante meter bedrijfsruimte heeft uw bedrijf momenteel behoefte? 
- Wat wilt u in totaal aan huur- en servicekosten per vierkante meter per jaar uitgeven? 
- Als u het zelf mocht bepalen, voor hoelang zou u dan maximaal een huurcontract 

afsluiten? 
- Aan hoeveel parkeerplaatsen heeft u behoefte? 
- Welk onderdeel is het belangrijkst; betaalbaarheid, voldoende afmeting of voldoende 

parkeerplaatsen? 
 

 
Onderzoeksvraag 3. Wat is de behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden en nabijheid van het 
afzetgebied? 
 
Interviewvragen 

- Hebt u behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden van de huisvesting? 
- Is het belangrijk voor het bedrijf om dicht bij de klanten gevestigd te zijn? 

Antwoord op de vorige vraag ‘ja’, ga verder met de volgende vragen. 
- Waarom is dat belangrijk voor het bedrijf? 
- Wat is belangrijker dicht bij het afzetgebied gevestigd zijn of 

uitbreidingsmogelijkheden hebben?  
 

 
Onderzoeksvraag 4. Wat is de sociale huisvestingsbehoefte? 
 
Interviewvragen 

- Wilt u dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd zijn?  
Ja? 

- Waarom wilt u dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd zijn? 
Nee? 

- Waarom wilt u niet dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd zijn? 
- Speelt de bereikbaarheid een grote of een kleine rol in de keuze voor 

bedrijfshuisvesting? 
Grote rol 

- Waarom is de bereikbaarheid zo belangrijk voor u? 
- Voor wie moet de bedrijfshuisvesting bereikbaar zijn?  
- Wat verstaat u onder goede bereikbaarheid? 
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Kleine rol 
- Waarom is de bereikbaarheid minder belangrijk voor u? 
- Voor wie moet de bedrijfshuisvesting bereikbaar zijn? 

 
 

Onderzoeksvraag 5. Waar moet de huisvesting op het gebied van waardering aan voldoen? 
 
Interviewvragen 

- Gebruikt u de bedrijfshuisvesting als visitekaartje voor uw bedrijf? 
Ja? 

- Waar moet de bedrijfshuisvesting qua uitstraling aan voldoen om representatief te 
zijn? 

- Hoe ziet een representatieve locatie voor de bedrijfshuisvesting eruit? 
Nee? 

- Hebt u wel de behoefte aan representatieve bedrijfsruimte? 
Ja?  

- Waar moet de bedrijfshuisvesting qua uitstraling aan voldoen om representatief te 
zijn?  

- Hoe ziet een representatieve locatie voor de bedrijfshuisvesting eruit? 
 

 
Onderzoeksvraag 6. Waar moet de huisvesting op het gebied bedrijfsvoering aan voldoen? 
 
Interviewvragen 

- Hoeveel procent van alle kosten gaan op aan huisvesting? 
- Wat vindt u van dat percentage? 
- Zou u iets willen veranderen aan dat percentage? 

 
 
Het interview is in veel gevallen opgenomen met een voice recorder, in sommige gevallen 
wou de respondent dat liever niet. Bij de interviews die niet zijn opgenomen, zijn tijdens het 
interview alle antwoorden op de vragen genoteerd. Nadat de interviews zijn afgenomenzijn 
ze uitgeschreven en geanalyseerd. 
 
Bij het beantwoorden van deze deelvraag is naast interviews tevens gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek. Allereerst is er gebruik gemaakt van de masterscriptie van R. Arkenbout 
(2012) aan de Technische Universiteit Delft. Hij schrijft over de gebruiksvoorkeuren van 
bedrijfshuisvesting voor bedrijven in de creatieve industrie in Nederland. Daarnaast is er 
gebruik gemaakt van het onderzoek dat A. Jacobs heeft verricht aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (2008). Het is een onderzoek naar de ontwikkelingsstadia van 
bedrijven op de huisvestingsbehoefte. Naast deze onderzoeken wordt er bovendien gebruik 
gemaakt van het onderzoek dat J. Van Dinteren heeft verricht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (2010), dat onderzoek gaat over hoe en waar we straks werken. 
Onderzoeksbureau Planteia heeft onlangs onderzoek gedaan naar de impliciete voorkeuren 
van zzp’ers voor een externe werklocatie (2013). Tot slot is er gebruikt gemaakt van het 
onderzoek dat S. De Ruiter heeft gedaan voor het Bureau Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente Amsterdam (2012). Dat onderzoek richt zich op de vraag en aanbod van 
kleinschalige bedrijfsruimte in Amsterdam. 
 

2.3 Huidige huisvesting Westas 
 
De laatste deelvraag; aan welke huisvestingsbehoefte wordt onvoldoende voldaan in de 
Westas?, is tevens onderzocht met behulp van interviews en literatuuronderzoek. De 
interviews zijn gehouden met vastgoedprofessionals in de Westas, dit zijn personen die 
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dagelijks bezig zijn met het bedrijfsvastgoed in de Westas of er een goed beeld van hebben. 
Het was belangrijk om vastgoedprofessionals te interviewen, omdat zij het vastgoed in de 
Westas kennen en kunnen bepalen of de huisvestingsbehoefte hieraan voldoet. Deze 
interviews zijn afgenomen nadat de tweede deelvraag is beantwoord. Er is gebruik gemaakt 
van open interviews. Open interviews geven de respondent de ruimte om zelf dingen aan te 
vullen. Dit is belangrijk bij vastgoedprofessionals aangezien zij meer verstand hebben van 
het onderwerp. Mochten de topics voor het interview niet voldoende ingaan op alle zaken, 
dan kon de respondent dat zelf aanvullen. Op deze manier is er zoveel mogelijk relevante 
informatie boven tafel komen. De volgende topics komen aan bod tijdens het interview; 
 
 
Topic 1 Kaart Westas 
 

De naam Westas is nog niet bij iedereen in het gebied bekend. Daarom wordt 
tijdens het interview een kaart van de Westas laten zien, zodat de informatie 
die de vastgoedprofessional geeft over het juiste gebied gaat. 

 
Topic 2Huisvesting 
 

De vastgoedprofessional zal veel weten over het huidige aanbod van 
bedrijfsvastgoed in de Westas. Die informatie is van belang om die vervolgens 
te vergelijken met de vraag naar bedrijfsvastgoed. 
 

Topic 3 Behoeftepiramide 
 
Naar aanleiding van de huisvestingsbehoefte van de innovatieve startende 
bedrijven wordt een behoeftepiramide ontworpen. Met behulp van deze 
behoeftepiramide kan tijdens de gesprekken met de vastgoedprofessionals 
duidelijk worden weergegeven welke behoeften er uit de interviews naar voren 
kwamen. 

 
Topic 4 Vraag en aanbod 

 
Door het aanbod in de Westas te vergelijken met de vraag die naar voren 
komt in de behoeftepiramide kan er wat worden gezegd over de aansluiting 
van het aanbod op de vraag. Wat er ontbreekt in de markt om te voldoen aan 
de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven. 
 

Topic 5 Aanbevelingen 
 
Als er naar voren is gekomen wat er in de Westas ontbreekt, kan de 
Vastgoedprofessional mogelijk aangeven wat zijn aanbevelingen op dat 
gebied zijn. Wat er in de Westas zal moeten veranderen om te voldoen aan de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven.  

 
 
De vastgoedprofessionals zijn telefonisch benaderd, hiermee is geprobeerd de respons 
verhoogd. De vier vastgoedprofessionals die zijn geïnterviewd zijn werkzaam bij de 
gemeente Amsterdam, SADC (Schiphol Area Development Group), Port of Amsterdam en 
Schenk Makelaars. Er is gekozen voor deze vier vastgoedprofessionals omdat zij 
gezamenlijk veel kennis hebben over de Westas en werkzaam zijn bij zowel de overheid als 
in het bedrijfsleven. De interviews zijn face-to-face afgenomen op de werklocatie van de 
vastgoedprofessionals. De interviews zijn opgenomen, uitgeschreven en geanalyseerd. 
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Bovendien zijn de resultaten uit de interviews onderbouwd met literatuuronderzoek. Hiervoor 
is allereerst gebruikt gemaakt van het onderzoek dat C. Deijl heeft verricht voor de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (2011). Dat onderzoek gaat over coworking in Nederland. Daarnaast 
heeft Deskmag geschreven over het coworkers profile (2011). Als derde bron is het 
onderzoek van M. Laterveer aan de Universiteit Utrecht gebruikt (2011). Dat onderzoek gaat 
over de ontwikkeling van de services officemarkt en het gebruik van services offices in 
Nederland. De New York Times heeft een artikel gepubliceerd over coworking, dit artikel is 
bovendien aangehaald als bron (2008). Onderzoeksbureau Panteia heeft een bruikbaar 
onderzoek verricht naar de veranderingen in de werklocaties van zzp’ers (2012). Bovendien 
wordt het onderzoek van onderzoeksbureau Panteia naar de impliciete voorkeuren van 
zzp’ers voor een externe werklocatie gebruikt voor het beantwoorden van deze deelvraag. 

 

2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Om een kwalitatief goed onderzoek te doen is het van belang om zoveel mogelijk fouten te 
voorkomen. Allereerst wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid, hiermee worden 
toevallige fouten zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt de validiteit van het 
onderzoek besproken, de validiteit heeft betrekking op de systematische fouten die gemaakt 
kunnen worden in een onderzoek. Door vooraf naar de betrouwbaarheid en validiteit van het 
onderzoek te kijken, wordt de kans op het maken van fouten verkleind.  
 

2.4.1 Betrouwbaarheid 
Er is sprake van een betrouwbaar onderzoek als het bij herhaling dezelfde resultaten toont. 
Om de betrouwbaarheid te waarborgen is het belangrijk om toevallige fouten te voorkomen. 
In dit onderzoek is de betrouwbaarheid verhoogd doordat de interviews standaard zijn 
gemaakt. Hiermee wordt bedoeld dat er een vaste vragenlijst is opgesteld die bij alle 
interviews met de innovatieve startende bedrijven is gebruikt. Een standaard vragenlijst 
voorkomt dat bij interviews verschillende vragen worden gesteld. Doordat dezelfde vragen 
zijn gesteld, kunnen de resultaten worden vergeleken.  
 
Naast dat een standaard vragenlijst de betrouwbaarheid heeft verhoogd, heeft tevens een 
proefinterview plaatsgevonden met een startend bedrijf. Bij een proefinterview wordt het 
interview bij een proefpersoon afgenomen en komen mogelijke fouten in het interview naar 
voren. De fouten die naar voren zijn gekomen zijn aangepast in de interviews. De fouten 
bestonden uit begrippen die op meerdere manieren waren te interpreteren en kromme 
vraagstellingen. De begrippen zijn omschreven of vervangen door eenduidigere begrippen. 
De kromme vraagstellingen zijn herschreven tot heldere vragen. 
 
De betrouwbaarheid van het onderzoek is bovendien verhoogd doordat er gebruik is 
gemaakt van een getrianguleerd ontwerp. Bij een getrianguleerd ontwerp wordt gekeken of 
de resultaten uit het onderzoek hetzelfde zouden zijn, als er wordt gekeken vanuit een 
andere invalshoek. In dit onderzoek is triangulatie toegepast door de resultaten uit de 
interviews te vergelijken met literatuur over het thema. 
 
Nadat de resultaten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden deze worden 
nagelezen door een andere onderzoeker. Binnen het Kennislab hebben verschillende 
studenten elkaars onderzoeken nagelezen, om elkaar te wijzen op mogelijke fouten. Dit 
wordt peer examination genoemd. De andere onderzoeker kan mogelijke fouten in de 
resultaten achterhalen.  
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2.4.2 Validiteit 
De validiteit geeft de geldigheid van het onderzoek weer en voorkomt systematische fouten, 
aan alle drie de soorten validiteit is in dit onderzoek aandacht besteed. De interne validiteit is 
verhoogd doordat de interviews zijn opgenomen. Hierdoor zijn de interviews later terug te 
luisteren en kunnen de gegeven antwoorden beter worden geanalyseerd. Bovendien is de 
interne validiteit verhoogd door steeds hetzelfde interview af te nemen, hierdoor zijn de 
interviews vergelijkbaar.  
 
Met externe validiteit wordt de generaliseerbaarheid van het onderzoek bedoeld. 
Generaliseerbaarheid wil zeggen dat de resultaten van het onderzoek representatief zijn 
voor de hele doelgroep. De externe validiteit is in dit onderzoek niet van toepassing, omdat 
de huidige doelgroep als populatie wordt gezien. Uitspraken worden dan ook alleen over 
deze populatie gedaan. 
 
De begripsvaliditeit geeft weer in hoeverre het onderzoek meet wat er gemeten moet 
worden. De begripsvaliditeit is verhoogd door ervoor te zorgen dat alle respondenten de 
begrippen die voorkomen in de interviews hetzelfde interpreteren. Daarom zijn tijdens de 
interviews diverse begrippen uitgelegd. 
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3. Resultaten 
 

De beschrijving van de ideale werkplek voor de ondernemer 
 
 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven is de ideale werkplek voor de ondernemer 
achterhaald met behulp van interviews en literatuuronderzoek. Allereerst is bepaald welke 
innovatieve startende bedrijven op welke plekken in de Westas gevestigd zijn. Vervolgens is 
de huisvestingsbehoefte van deze innovatieve startende bedrijven in kaart gebracht. Zodra 
de huisvestingsbehoefte bekend was, is gezamenlijk met vastgoedprofessionals gekeken 
naar het huidige aanbod in de Westas. Bovendien is beschreven wat er in de Westas 
verbeterd kan worden om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de innovatieve 
startende bedrijven. 
 

3.1 Innovatieve startende bedrijven 
 
Sinds 2009 zijn er in de Westas meer dan 17.000 bedrijven gestart met in totaal 20.945 
werkzame personen. Deze startende bedrijven zijn werkzaam in alle mogelijke sectoren. In 
de twee topsectoren, waarop dit onderzoek zich richt, zijn vanaf 2009 ruim drieduizend 
bedrijven gestart. Het aantal werkzame personen in de twee topsectoren is gezamenlijk bijna 
drieënhalf duizend. De gegevens zijn voor beide topsectoren in tabel 2 weergegeven. 
 
 
Gegevens topsectoren 

* De Kamer van Koophandel maakt gebruikt van adresgegevens en niet van bedrijfsnamen. Er van uitgaande dat 

startende bedrijven over een vestiging beschikken, wordt dat gebruikt als aantal gestarte bedrijven.  

** Het aantal vestigingen is naar verwachting hoger dan het werkelijke aantal bedrijven, aangezien een bedrijf 

meerdere vestigingen kan hebben. 

Tabel 2: gegevens topsector High Tech (Kamer van Koophandel, 2013) 

 

 

In figuur 3 staat aangegeven waar in de Westas deze startende bedrijven zich bevinden. De 
startende bedrijven in de topsector High Tech hebben zich voornamelijk in de steden 
gevestigd. Daarnaast zijn een aantal van deze bedrijven gehuisvestin de haven van 
Amsterdam of op Schiphol. De bedrijven in deze topsector zijn te vinden in alle delen van de 
Westas, startende bedrijven in deze topsector vestigen zich dus niet op een bepaalde plek. 
 
De in totaal meer dan tweeduizend bedrijven in de Creatieve Industrie zitten voornamelijk in 
de stedelijke gebieden. Vooral Zaanstad, Stadsdeel Nieuw-West en Haarlem zijn plekken 
waar de startende bedrijven in deze sector zich vestigen. Uit onderzoek van de Kamer van 
Koophandel (2009) blijkt dat bedrijven na twee jaar de behoefte krijgen aan commerciële 
huisvesting. Waarschijnlijk werkt dan ook een groot aantal van deze startende bedrijven nog 
vanuit huis. 

 
 

 
Creatieve Industrie 

 
High Tech 

 

Aantal gestarte bedrijven sinds 2009* 2.256 769 
Aantal werkzame personen in gestarte bedrijven 2.390 957 
Totaal aantal vestigingen** 6.767 3.553 
Totaal aantal werkzame personen 13.693 17.388 
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Locaties startende bedrijven in de Westas 

 
  High Tech         Creatieve Industrie 

 
      Figuur 4: Locaties startende bedrijven Westas 

 

3.1.1 High Tech 
Dit is de grootste topsector op het gebied van productie, toegevoegde waarde en uitvoer van 
goederen. Daarnaast is dit een van de topsectoren die procentueel beschikt over de meeste 
innovatieve bedrijven. Bovendien overleven bedrijven in de topsector High Tech de eerste 
twee jaar het vaakst, in vergelijking met bedrijven in de andere topsectoren. Negen van de 
tien gestarte bedrijven bestaat na twee jaar nog steeds. Bovendien gaat er binnen deze 
topsector veel aandacht uit naar onderzoek en samenwerking op het gebied van innovatie 
(CBS, 2012). 
 
In vergelijking tot de topsector Creatieve Industrie, zijn in de topsector High Tech in de 
Westas de meeste mensen werkzaam, namelijk meer dan zeventien duizend. Deze 
personen zijn werkzaam bij meer dan drieënhalf duizend vestigingen van bedrijven. Hieruit is 
op te maken dat in een vestiging van een bedrijf in de topsector High Tech gemiddelde vijf 
mensen werkzaam zijn. Sinds 2009 zijn er maar liefst 796 bedrijven in de Westas gestart in 
de topsector High Tech. Dat is een toename in het aantal vestigingen in deze topsector van 
bijna 22%. Gemiddeld werkt hier één persoon per startend bedrijf. Bovendien is bij één op de 
vier bedrijven twee personen werkzaam (Kamer van Koophandel, 2013). 
 
3.1.2 Creatieve Industrie 
Deze topsector bevat de meeste bedrijven van alle topsectoren, namelijk 97 duizend. Onder 
deze bedrijven zijn veel kleine bedrijven en zelfstandigen met weinig personeel. Bovendien is 
de Creatieve Industrie al jarenlang één van de snelst groeiende topsectoren. De Creatieve 
Industrie is tevens erg innovatief en staat daarom op de derde plaats als er wordt gekeken 
naar het aandeel innovatieve bedrijven. Typerend voor deze topsector is dat  het 
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winstoogmerk van deze bedrijven een kleinere rol speelt dan bij bedrijven uit andere 
sectoren (CBS, 2012).    
 
Naast de topsector High Tech is ook de topsector Creatieve Industrie erg groot in de Westas. 
In de topsector Creatieve Industrie zijn in de Westas meer dan dertien duizend personen 
werkzaam, verdeeld over bijna zevenduizend vestigingen van bedrijven. In de topsector 
Creatieve Industrie werken gemiddeld in de Westas twee mensen per vestiging. Dat is erg 
laag in vergelijking tot het gemiddelde van vijf personen in de topsector High Tech. Sinds 
2009 zijn er in de Westas meer dan tweeduizend bedrijven gestart in de topsector Creatieve 
Industrie. Bij deze bedrijven is momenteel gemiddeld één persoon werkzaam. (Kamer van 
Koophandel, 2013).  
 
3.1.3 Conclusie 
De meeste startende bedrijven in de Westas zijn werkzaam in de topsector Creatieve 
Industrie. Het aantal bedrijven in de topsector Creatieve Industrie is in verhouding bovendien 
het meest toegenomen. Bij bedrijven in de Creatieve Industrie zijn wel het minste aantal 
personen werkzaam per bedrijf, namelijk gemiddelde slechts twee personen. In de topsector 
High Tech zijn daarentegen gemiddeld vijf personen werkzaam per bedrijf. Bedrijven in deze 
topsectoren beschikken de eerste vijf jaar wel over gemiddeld hetzelfde aantal werknemers, 
namelijk één. Bij één op de vier startende bedrijven in de Westas werken momenteel twee 
personen. 

 

3.2 De huisvestingsbehoefte 
 
Om de huisvestingsbehoefte te achterhalen zijn vijftien interviews afgenomen en is 
literatuuronderzoek verricht. De interviews zijn afgenomen bij innovatieve startende bedrijven 
in de Westas, werkzaam in de topsectoren High Tech en Creatieve Industrie. In de topsector 
High Tech zijn zes startende bedrijven geïnterviewd en uit de topsector Creatieve Industrie 
negen.  
 
3.2.1 Uitkomsten interviews 
De uitkomsten van de interviews staan hieronder per topic uit de vragenlijst beschreven. Het 
interviewprotocol met daarin de vragenlijst bevindt zich in bijlage 2. 
 
Algemeen 
De eerste vraag is: ‘In wat voor een soort bedrijfshuisvesting zit het bedrijf momenteel?’. 
Hierop antwoordde negen van de geïnterviewde startende bedrijven dat ze momenteel 
vanuit huis werken. De overige startende bedrijven zijn gevestigd in 
bedrijfsverzamelgebouwen of flexplekken. Vervolgens is er gevraagd of de bedrijven 
tevreden zijn met de huidige huisvesting. Hierop antwoordde tien startende bedrijven dat zij 
tevreden zijn met de huidige huisvesting, de overige vijf zijn ontevreden met de huisvesting. 
De reden waarom vijf startende bedrijven ontevreden zijn, is omdat ze onvoldoende ruimte 
hebben en werk en privé moeilijk kunnen scheiden. Opvallend is dat de startende bedrijven 
die ontevreden zijn over de huidige huisvesting werkzaam zijn vanuit huis. 
 
Op de vraag naar het oprichtingsjaar van het bedrijf, antwoordde één derde van de startende 
bedrijven te zijn opgericht in 2009. Er zijn vier startende bedrijven opgericht in 2010 en de 
rest is opgericht in 2011 of 2012. Geen van de geïnterviewde bedrijven is vorig jaar 
opgericht. Bovendien is gevraagd hoeveel personen er momenteel werkzaam zijn binnen het 
bedrijf. Daaruit blijkt dat binnen twee derde van deze startende bedrijven, momenteel één 
persoon werkzaam. Bij de overige geïnterviewde bedrijven zijn momenteel twee personen 
werkzaam, met uitzondering van één startend bedrijf waar drie personen werkzaam zijn. 
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Primaire behoefte 
Naar aanleiding van de vraag naar het belang van betaalbare huisvesting gaven twaalf 
bedrijven aan de betaalbaarheid het belangrijkst te vinden. Wel bleek uit twee interviews dat 
bedrijven geen reëel beeld hebben van de kosten van commerciële huisvesting. Dat was op 
te maken uit het feit dat twee bedrijven aangaven minder dan € 40,- per vierkante meter per 
jaar aan huisvesting te willen betalen. De mening van deze twee bedrijven is dan ook niet 
meegenomen in de berekening van het gemiddelde. Bedrijven gaven aan dat ze gemiddeld 
maximaal € 92,- per vierkante meter per jaar willen betalen voor huisvesting. Gemiddeld 
hebben de geïnterviewde startende bedrijven behoefte aan dertig vierkante meter aan 
bedrijfsruimte.  
 
Vervolgens werd gevraagd of de startende bedrijven huurperiodes van vijf jaar als bindend 
ervaren en aan welke huurtermijn zij de voorkeur geven. Uit deze vraag is gebleken dat de 
huurcontracten als te bindend worden ervaren. Van de geïnterviewde startende bedrijven 
hebben acht bedrijven behoefte aan een huurperiode korter dan een half jaar. Daarnaast 
gaven vijf bedrijven aan geen huurcontract af te willen sluiten met een huurperiode langer 
dan één jaar. Bovendien werd gevraagd aan hoeveel parkeerplaatsen de startende bedrijven 
behoefte hebben. Bijna de helft van het aantal geïnterviewde startende bedrijven gaf aan 
twee tot vier parkeerplaatsen nodig te hebben. Slechts één bedrijf gaf aan dat ze behoefte 
hebben aan meer dan vier parkeerplaatsen. De overige bedrijven hebben voldoende aan 
één of geen parkeerplaats bij de bedrijfshuisvesting. De reden voor bedrijven om geen 
behoefte te hebben aan meer dan één parkeerplaats was in veel gevallen dat ze geen 
klanten op kantoor ontvangen. De parkeerplaatsen zijn in dat geval alleen voor de 
werknemers. 
 
Op de vraag wat het belangrijkste is; betaalbaarheid, voldoende omvang of voldoende aantal 
parkeerplaatsen, werd door bijna iedereen betaalbaarheid geantwoord. Slechts drie 
bedrijven vinden de voldoende omvang van de huisvesting belangrijker dan de 
betaalbaarheid. Voor geen bedrijf is het aantal parkeerplaatsen het belangrijkste in de keuze 
voor bedrijfshuisvesting. Redenen waarom de betaalbaarheid het belangrijkste is, was 
voornamelijk dat de betaalbaarheid het minst flexibel is. Met de omvang en het aantal 
parkeerplaatsen kunnen startende bedrijven flexibeler omgaan. Het maximale bedrag dat ze 
kunnen uitgeven voor huisvesting staat daarentegen vast. 
 
Zekerheid 
Op de vraag: Heeft u meer behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden van de huisvesting of 
aan dichtbij klanten gevestigd zijn?, werd wisselend geantwoord. Dat er behoefte is aan 
uitbreidingsmogelijkheden gaven acht bedrijven aan. De overige zeven bedrijven vonden het 
belangrijker dichtbij klanten gevestigd te zijn. Dit om het persoonlijke contact goed te houden 
en de klanten beter van dienst te kunnen zijn.  
 
Sociale behoefte 
Op de vraag: ‘Wilt u dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd te zijn?’, antwoordde 
twaalf startende bedrijven behoefte te hebben aan huisvesting in de buurt van andere 
bedrijven.  Dit willen de startende bedrijven graag omdat ze op die manier de mogelijkheid 
hebben om te netwerken en samen te werken. Bovendien gaven vier bedrijven aan dat 
dichtbij andere bedrijven gevestigd zijn zorgt voor een goed ondernemersklimaat en een fijne 
werksfeer. Opvallend was dat het bedrijven niet uitmaakt of het gelijksoortige of totaal andere 
bedrijven zijn waar ze dichtbij gevestigd zijn. De overige drie startende bedrijven gaven aan 
niet de behoefte te voelden om dichtbij andere bedrijven gevestigd te zijn. De voornaamste 
reden daarvoor was dat ze niet samenwerkten met andere bedrijven. 
 
De bereikbaarheid speelt een grote rol voor de bedrijven die klanten op kantoor ontvangen. 
Echter wordt de bereikbaarheid over het algemeen door de geïnterviewde startende 
bedrijven niet als erg belangrijk beschouwd. Hiervoor gaven drie bedrijven als reden dat alles 
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in de Westas wel goed bereikbaar is, afhankelijk van het tijdstip. Bovendien moet de 
huisvesting voor negen van de geïnterviewde bedrijven slechts bereikbaar zijn voor het 
personeel. 
 
Ontplooiing 
Voor twee derde van de geïnterviewde startende bedrijven is het niet belangrijk dat de 
huisvesting momenteel representatief is. De overige startende bedrijven hebben wel de 
behoefte aan representatieve huisvesting. Onder een representatieve huisvesting wordt 
veelal verstaan; een modern interieur dat een luxueuze en professionele uitstraling heeft. De 
startende bedrijven die geen behoefte hebben aan representatieve uitstraling ontvangen de 
klanten niet op kantoor of werken nog thuis. 
 
 
3.2.2 Literatuuronderzoek 
De resultaten uit het literatuuronderzoek zijn tevens weergegeven onder de topics uit de 
vragenlijst. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van vijf relevante bronnen.  
 
Primaire behoefte 
In 2012 is in opdracht van Economische Zaken Amsterdam onderzoek gedaan naar de vraag 
en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam (Ruiter de, S). Gebleken is dat 
zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) gemiddelde de behoefte hebben aan 49 m2. De 
huurprijs die ze hier voor willen betalen is maximaal 99 euro per m2 per jaar. De overige 
ondernemers hebben behoefte aan 114 m2, ze willen hier maximaal 96 euro per m2 per jaar 
voor betalen. Niet zzp’ers hebben dus behoefte aan meer vierkante meters en willen 
gemiddeld minder betalen.  
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat een vijfde van de ondernemers ontevreden is over de 
huidige werkruimte. Opvallend is dat het grote deel van deze ontevreden ondernemers op 
het moment werkt vanuit huis. Zzp’ers zien het scheiden van wonen en werken als een 
verbeterpunt. De doorslaggevende aspecten als het gaat om de keuze voor 
bedrijfshuisvesting zijn betaalbaarheid, voldoende omvang en voldoende 
parkeergelegenheid (Ruiter de, S. 2012).  
 
Dat de betaalbaarheid en voldoende omvang belangrijk zijn voor startende bedrijven wordt 
bevestigd in ander onderzoek (Jacobs, A. 2008). Tevens blijkt uit dat onderzoek dat voor 
startende bedrijven flexibele huisvesting belangrijk is, dus dat de huisvesting beschikt over 
uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien blijkt dat de aanwezigheid van het afzetgebied 
belangrijk is voor de startende bedrijven. 
 
Zekerheid 
Uit onderzoek naar de behoefte van ondernemers uit de Creatieve Industrie, is gebleken dat 
ze behoefte hebben aan huurprijzen die inclusief de faciliteiten zijn. Faciliteiten zoals 
internetverbinding, beveiliging, service kosten en de kosten voor gemeenschappelijke 
ruimtes. Zodat de kosten van de huisvesting overzichtelijk zijn (Arkenbout, R. 2012). 
 
Bovendien hebben startende bedrijven behoefte aan flexibele huurtermijnen en zouden dan 
ook eerder de stap maken om commerciële kantoorruimte te gaan huren. Prof. Dr. Van 
Dinteren zegt over de toekomstige huisvesting van ondernemers het volgende: 
‘ondernemers zijn op zoek naar kostenbesparingen in de huisvesting, naar hogere 
productiviteit en naar mogelijkheden om personeel zo flexibel mogelijk in te zetten.’ De 
werkgevers en werknemers willen flexibeler werken, door deze trend zal een andere 
verhouding tussen economie en ruimte ontstaan. In de toekomst zal het aantal ondernemers 
stijgen en zij zullen veelal vanuit huis werken of op locaties die op dat moment schikken, 
functies worden meer gemengd. De werktijden worden bovendien ook flexibeler en niet meer 
van negen tot vijf (Dinteren van, J. 2010).  
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Ondernemers die zoekende zijn naar andere huisvesting ervaren dat het lastig is om te 
vinden waar men behoefte aan heeft. De hoge huurprijs in combinatie met de locatie en de 
afmetingen vormen voornamelijk een probleem. Bovendien ervaren de ondernemers de 
voorwaarden in het huurcontract als een belemmering (Ruiter de, S. 2012). Vooral startende 
bedrijven die momenteel nog vanuit huis werken vinden de stap naar commerciële 
huisvesting groot. Met name de veelal hoge huurprijzen en de lange huurtermijnen maken 
dat ondernemers het als een grote stap ervaren. Daar komt bij dat de oppervlakte van veel 
werkruimtes niet aansluit bij de wensen van de startende bedrijven (Vries de, N. Deijl, C.& 
Bruins, A. 2012).  
 
Sociale behoefte 
Uit onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van ondernemers in de Creatieve Industrie blijkt 
tevens dat er behoefte is aan flexibele huisvesting. Daarmee wordt bedoeld dat de 
huisvesting flexibel in te delen is en dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Bovendien hebben 
ondernemers uit de Creatieve Industrie behoefte aan huisvesting die wordt gedeeld met 
andere ondernemers en waar gemeenschappelijke ruimtes zijn. Zodat ze eenvoudig met 
elkaar in contact komen en kennis en middelen kunnen delen (Arkenbout, R. 2012).  
 
Ontplooiing 
Uit onderzoek naar ondernemers in Amsterdam blijkt dat de representativiteit belangrijk is 
voor bedrijven die momenteel al gevestigd zijn in commerciële huisvesting en niet meer 
vanuit huis werken (Ruiter de, S. 2012). De representativiteit van de huisvesting wordt 
belangrijker voor bedrijven na verloop van tijd (Jacobs, 2008). 
 

3.2.3 Conclusie 
Uit zowel de interviews als het literatuuronderzoek blijkt dat de betaalbaarheid van de 
bedrijfshuisvesting de grootste behoefte is voor startende bedrijven. Daarnaast hebben 
startende bedrijven er vooral behoefte aan dat de huisvesting van voldoende omvang is. 
Bovendien blijkt uit de literatuur dat startende bedrijven behoefte hebben aan flexibele 
huisvesting, hiermee worden uitbreidingsmogelijkheden bedoeld. Echter kwamen deze 
resultaten niet geheel overeen met de behoeften van de geïnterviewde bedrijven. De 
geïnterviewde bedrijven gaven aan tevens behoefte te hebben aan de nabijheid van klanten.  
 
Huurcontracten worden als te bindend ervaren, blijkt zowel uit de interviews als het 
literatuuronderzoek. Startende bedrijven hebben niet de behoefte aan een huurcontract voor 
vijf jaar en zijn opzoek naar een flexibeler huurcontract. Voor startende bedrijven is het een 
grote stap om een huurcontract af te sluiten voor vijf jaar, dit is in sommige gevallen zelfs de 
reden dat ze langer vanuit huis blijven werken. Huurcontracten van een half jaar tot één jaar 
passen meer bij de behoefte van startende bedrijven. 
 
Startende bedrijven hebben behoefte aan bedrijfsruimte nabij andere ondernemers. Zodat ze 
hun eigen netwerk kunnen vergroten en het draagt bij aan een ondernemersklimaat. 
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3.3 Huisvesting in de Westas 
 
Nu de huisvestingsbehoefte is onderzocht kan deze worden vergeleken met het aanbod en 
de mogelijkheden in de Westas. Dit wordt gedaan door middel van literatuuronderzoek en 
interviews met vastgoedprofessionals. Allereerst is in de literatuur gezocht naar een soort 
huisvesting dat aansluit bij de huisvestingsbehoefte. Vervolgens is aan de 
vastgoedprofessionals gevraagd of dat type huisvesting voldoende aanwezig is in de 
Westas. 
 

3.3.1 Bedrijfshuisvesting 
Er zijn veel verschillende soorten bedrijfshuisvesting, echter zijn deze niet allemaal geschikt 
voor het huisvesten van startende bedrijven. Voor een startend bedrijf is het huren van een 
heel kantoorpand of een vloer veelal te groot en daarom niet geschikt. Soorten 
bedrijfshuisvesting die bij startende ondernemers passen, bieden kantoorruimtes met een 
beperkt aantal vierkante meter. De volgende drie soorten bedrijfshuisvesting zijn geschikt 
voor het huisvesten van startende bedrijven; flexibele kantoorruimte, 
bedrijfsverzamelgebouw en coworking spaces. In deze paragraaf worden deze typen 
bedrijfshuisvesting vergeleken met de huisvestingsbehoefte en de geschiktheid bepaald. Dit 
is weergegeven in de tabellen. De punten waarop de geschiktheid wordt bepaald zijn 
voorgekomen uit de interviews met de startende bedrijven en het literatuuronderzoek (Vries, 
de. N, Deijl, C. & Bruins, A. 2012).  
 
Flexibel kantoor 
Een flexibel kantoor houdt in dat startende bedrijven kantoorruimte kunnen huren voor een 
beperkte tijd. De kantoorruimte is compleet ingericht en is al te huren vanaf een dagdeel. 
Voordeel van deze mogelijk is dat de startende bedrijven het kantoor zelf niet meer hoeven 
in te richten en hierdoor geld besparen. Bovendien zijn er vaak meer flexibele kantoren bij 
elkaar gevestigd waardoor startende bedrijven werken in een omgeving met meer startende 
bedrijven. De kosten van een flexibel kantoor zijn op de lange termijn wel relatief hoog (Vries 
de, N.E. & Besselaar van den, R. 2013). 
 
Aanbieders van flexibele kantoren richten zich voornamelijk op zzp’ers, maar startende 
bedrijven maken ook gebruik van flexibele kantoren. Het aandeel startende bedrijven met 
meer dan één werknemer dat flexibele kantoren huurt is echter erg laag. Flexibele kantoren 
maken het voor de ondernemers mogelijk om te netwerken en eenvoudig nieuwe 
ondernemers te leren kennen (Laterveer, M. 2011). 
 
 

 Huisvestingsbehoefte Geschiktheid Opmerking 

1. Betaalbaarheid +  

2. Voldoende omvang + Ruimtes van verschillende afmetingen te 

huren. 

3. Flexibele huurcontracten + Huur al mogelijk vanaf dagdelen. 

4. Uitbreidingsmogelijkheden -/+ Huur van grotere ruimtes mogelijk. 

5. Snelle internetverbinding + Ruimtes voorzien van internetverbinding. 

6. Bereikbaarheid -/+ Afhankelijk van de locatie. 

7. Voldoende parkeerplaatsen -/+ Verschilt per flexkantoor. 

8. Netwerk opbouwen + In het flexkantoor huren meerdere bedrijven, 

maar wel zelfstandige ruimtes. 

9. Nabijheid bedrijven + In het flexkantoor huren meerdere bedrijven. 

10. Representativiteit -/+ Verschilt per werkplek. 

Tabel 3: Flexkantoor 
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Bedrijfsverzamelgebouw 
In een bedrijfsverzamelgebouw zijn verschillende units te huur door bedrijven. De units zijn 
afsluitbare zelfstandige werkruimtes. Een bedrijfsverzamelgebouw beschikt daarnaast vaak 
over gemeenschappelijke vergaderruimtes en voorzieningen die alle huurders delen. De 
kosten voor de voorzieningen blijven hierdoor beperkt. Bovendien kunnen startende 
bedrijven in contact komen met andere startende bedrijven en van elkaars netwerk 
profiteren. Nadeel van een bedrijfsverzamelgebouw is voor veel startende bedrijven de 
bindende huurcontracten met lange huurtermijnen (Laterveer, M. 2011). 
 
 
 

 
 

 
Huisvestingsbehoefte 

 
Geschiktheid 

 
Opmerking 
 

1. Betaalbaarheid -/+ Huurprijzen per vierkante meter per maand 

2. Voldoende omvang + Units zijn er in verschillende afmetingen. 

3. Flexibele huurcontracten - Huurperiodes van vijf jaar. 

4. Uitbreidingsmogelijkheden -/+ Verschilt per bedrijfsverzamelgebouw. 

5. Snelle internetverbinding + Over het algemeen standaard voorziening. 

6. Bereikbaarheid -/+ Afhankelijk van de locatie. 

6. Voldoende 
parkeerplaatsen 

+ Parkeerplaatsen veelal apart bij te huren. 

7. Netwerk opbouwen -/+ In het pand bevinden er meerdere bedrijven maar 

wel in afgesloten ruimtes. 

8. Nabijheid bedrijven + In een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere 

bedrijven gevestigd. 

9. Representativiteit + Verschilt per bedrijfsverzamelgebouw. 

Tabel 4: Bedrijfsverzamelgebouw 

 

 

 
Coworking space 
Coworking space is een nieuwe manier van huisvesting van startende bedrijven. In 
Nederland zijn de eerste coworking spaces rond 2008 ontstaan, in de Verenigde Staten 
bestaan coworking spaces al sinds 2005 (New York Times, 2008). Een coworking space is 
een ruimte of meerdere ruimtes voorzien van werkplekken waar ondernemers kunnen 
werken. Het is voornamelijk bedoeld voor zzp’ers en startende bedrijven en de nadruk ligt op 
het sociale aspect dat het biedt. Ondernemers werken namelijk gezamenlijk in een ruimte en 
komen dus makkelijker met elkaar in contact. Bovendien is het mogelijk om voor korte tijd 
een afgesloten ruimte te huren, voor vergaderingen of om persoonlijke gesprekken te 
voeren. Het voordeel van deze nieuwe manier van huisvesting is dat startende bedrijven 
eenvoudig in contact komen met elkaar en de kosten beperkt blijven. Bovendien zitten de 
ondernemers niet vast aan huurcontracten met lange huurtermijnen. Huren is al mogelijk 
vanaf een dagdeel en er kan eenvoudig langer worden gehuurd (Laterveer, M. 2011). 
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Huisvestingsbehoefte 

 

 
Geschiktheid 

 
Opmerking 

1. Betaalbaarheid + Zijn verschillende huurvormen mogelijk. 

2. Voldoende omvang + Oppervlakte wordt gedeeld met andere 

bedrijven, geen zelfstandige werkruimte. 

3. Flexibele huurcontracten + Te huren vanaf een paar uur. 

4. Uitbreidingsmogelijkheden -/+ Mogelijkheid om meerdere werkplekken te 

huren. 

5. Snelle internetverbinding + Ingericht op bedrijven die veel gebruik maken 

van internet. 

6. Bereikbaarheid -/+ Afhankelijk van de locatie. 

7. Voldoende parkeerplaatsen -/+ Verschilt per coworking space. 

8. Netwerk opbouwen + Werkruimte delen verschillende bedrijven. 

9. Nabijheid bedrijven + Werkt in dezelfde ruimte als andere bedrijven. 

10. Representativiteit + Over het algemeen een zakelijk luxe uitstraling. 

Tabel 5: Coworking space 

 

3.3.2 Coworking space 
De coworking space sluit het beste aan bij de behoefte van startende bedrijven, dat is af te 
leiden uit de beoordeling van de geschiktheid. In 2011 is een onderzoek gedaan naar 
coworking wereldwijd (Deskmag & Technical Universitaet Berlin). Uit dat onderzoek bleek 
dat coworkers houden van kleine en interactieve werkruimtes met flexibele openingstijden. 
Het belangrijkste aan de werkruimte is een goede internetverbinding voor bijna alle 
coworkers, gevolgd door printers en vergaderruimtes.  
 
Om hun werk goed uit te kunnen voeren vinden de coworkers het belangrijk dat ze op ieder 
moment van de dag gebruik kunnen maken van de werkplek en niet gebonden zijn aan 
werktijden. Bovendien vinden ze de interactie en de mogelijkheden om te netwerken met 
andere ondernemers erg belangrijk. Ondernemers willen onderling graag kennis delen. 
Daarbij komt dat de lage kosten van een coworking space door velen ondernemers als erg 
belangrijk worden ervaren (Deskmag & Technical Universitaet Berlin, 2011). 

Het merendeel van de ondernemers die gebruik maken van coworking space zijn werkzaam 
in de Creatieve Industrie en Nieuwe Media. Met Nieuwe Media worden website- en applicatie 
ontwikkelaars en programmeurs bedoeld. Na vier jaar gebruik te hebben gemaakt van 
coworking space krijgen ondernemers vaak de behoefte aan meer vaste huisvesting 
(Deskmag & Technical Universitaet Berlin, 2011). 

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2011) naar coworking spaces blijkt 
dat bijna 80% van de coworkers de coworking space als bron van innovatie ervaren. Het 
delen van kennis en andere manieren van denken zorgt voor nieuwe ideeën. Uit het 
onderzoek blijkt zelfs dat startende bedrijven die gebruik maken van coworking space 
ongeveer 6% meer inkomen genereren dan gelijksoortige bedrijven in andere huisvesting. 
De redenen voor de stijging van het inkomen zijn het toenemen van de productiviteit en 
kennisdeling zijn. 
 
Bovendien is innovatie een belangrijk gegeven om te kunnen concurreren. Steeds meer 
bedrijven streven naar open innovatie (het delen van kennis en ideeën met andere 
bedrijven). Om de kans op open innovatie te vergroten, is het voor bedrijven belangrijk om 
makkelijk in contact te komen met andere bedrijven. In een coworking space komen 
startende bedrijven eenvoudig met elkaar in contact en is de kans op open innovatie daarom 
groot. Open innovatie is het delen van innovatieve producten of processen met andere 
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bedrijven om ze op die manier realiseerbaar te maken(Deskmag & Technical Universitaet 
Berlin, 2011). 

Veel startende bedrijven merkten na gebruik te maken van coworking spaces dat de 
productiviteit is toegenomen. Het werken in een ruimte met andere startende bedrijven werkt 
motiverend en een externe locatie zorgt voor minder afleiding van privézaken. Bovendien 
vinden startende bedrijven dat coworking spaces kennis bevorderend zijn. Deze eenvoudige 
manier van in contact komen met andere bedrijven zorgt voor een makkelijke manier van het 
delen van kennis (Deijl, C. 2011). 
 
 

3.3.3 De Westas 
Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat coworking space het beste aansluit bij de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven. Om te achterhalen of een 
coworking space past binnen de Westas is het gesprek aan gegaan met onderstaande 
vastgoedprofessionals. 

- Dhr.Feurke; senior project manager bij SADC (Schiphol Area Development 
Company) 

- Dhr. Van Agtmaal; senior stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam Stadsdeel 
Nieuw-West 

- Dhr. Bouwman; bedrijfsmakelaar bij Schenk Makelaars 
- Dhr. Lotze; unit manager real estate bij de Port of Amsterdam 

 
De resultaten uit het literatuuronderzoek zijn meegenomen in de gesprekken met 
bovengenoemde vastgoedprofessionals. Tijdens de gesprekken is allereerst gekeken naar 
het huidige aanbod van bedrijfshuisvesting voor startende bedrijven in de Westas. 
Vervolgens is gevraagd in hoeverre de vastgoedprofessionals een coworking space vinden 
aansluiten bij de vraag van startende bedrijven. Bovendien is gevraagd of het creëren van 
een coworking space realiseerbaar is in de Westas. De gesprekken met de 
vastgoedprofessionals eindigden met het adviseren van een geschikte locatie voor een 
coworking space in de Westas. 
 
 
Huidig aanbod Westas 
‘Veel aanbod sluit niet aan op de vraag van startende bedrijven in de Westas’ vindt dhr. 
Bouwman. Startende bedrijven willen kleine ruimtes huren, ze zijn volgens hem erg kritisch 
en verwachten veel voor weinig. Veel eigenaren van bedrijfsvastgoed besluiten om hun 
vastgoed op te delen in units, dit zijn kleine ruimtes die apart verhuurd kunnen worden, met 
als doel ze te verhuren aan kleine bedrijven. Dit lijkt een eenvoudige oplossing om startende 
bedrijven te voorzien van passende huisvesting, helaas blijkt dit in de praktijk ingewikkelder 
dan verwacht. ‘Het voorzieningsniveau van een unit moet voor een startend bedrijf erg hoog 
liggen anders blijven ze liever vanuit huis werken’, geeft dhr. Bouwman aan. Kantoorpanden 
die eigenaren van het vastgoed hebben opgedeeld in units, voldoen vaak niet aan het 
gewenste voorzieningsniveau. ‘De mogelijkheid om kleine ruimtes te huren is iets waar een 
aantal jaar al vraag naar is, maar waar het aanbod totaal niet aansluit’ aldus dhr. Bouwman. 
 
Niet alleen dhr. Bouwman ervaart dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen, ook dhr. Lotze 
merkt dat. Hij zegt daarover het volgende; ‘in de haven van Amsterdam zijn er weinig 
mogelijkheden voor startende bedrijven om zich te vestigen’. Er zijn wel mogelijkheden zoals 
in het eerste deel van de haven, dat het dichtste bij de binnenstad van Amsterdam ligt. Daar 
bevinden zich veel bedrijven in de Creatieve Industrie, daar is het huren van kleine units 
vanaf ongeveer 60 m2 mogelijk. Voor startende bedrijven zijn die afmetingen vaak al te groot. 
Daarnaast zijn er in de haven kantoorgebouwen en kleine logistieke bedrijfsruimtes die te 
huur zijn vanaf 100 m2. In de haven van Amsterdam is het onmogelijk om kleine 
bedrijfsruimtes te huren voor ondernemers die nog alleen werken. 
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De stap naar het huren van commerciële kantoorruimte met een bindend huurcontract is 
voor startende bedrijven groot, merkt ook dhr. Van Agtmaal. ‘Er is niets tussen het werken 
vanuit huis en het huren van een kantoorruimte is, terwijl dat een grote overgang is’. 
 
 
Coworking space 
‘Dit coworking space concept ken ik nog niet in de Westas’ zegt dhr. Fleurke. Volgens drie 
vastgoedprofessionals is dit concept nog niet aanwezig in de Westas, wel kennen zij 
concepten die erop lijken. Bovendien was de term coworking space bij drie 
vastgoedprofessionals nog niet bekend. Alleen dhr. Bouwman kent in Hoofddorp een plek 
waar het concept van coworking space wordt aangeboden. 
 
In het concept coworking space zien alle vastgoedprofessionals kansen, maar iedereen ziet 
het wel op een andere manier vorm krijgen. Dhr. Van Agtmaal vindt coworking space een 
heel goed idee, voornamelijk omdat het de stap is tussen thuiswerken en het huren van een 
kantoor met vast huurcontract. Het is volgens hem; ‘de stap in professionaliteit maken als 
startend bedrijf, maar er niet aan vast zitten.’ Hij ziet veel kansen is het creëren van 
coworking space in combinatie met iets anders, zoals kinderopvang of horeca.  
 
Dhr. Bouwman ziet kansen in het creëren van een coworking space als de prijs voor een 
werkplek rond de tweehonderd euro per maand ligt. ‘Voor startende bedrijven is het huren 
van een unit vaak te duur, als een coworking space onder die huurprijs zit dan is er zeker 
een markt voor’, dhr. Bouwman. Het is volgens hem een goed concept voor bedrijven die 
huisvesting nodig hebben in de vorm van kantoorruimte. Hij ziet het minder slagen bij 
bedrijven die bovendien bedrijfsruimte nodig hebben. Voornamelijk omdat bedrijven vaak de 
bedrijfsruimte niet willen delen en het zelf willen beveiligen. Coworking space zal dus erg 
geschikt zijn voor de topsector Creatieve Industrie en voor bedrijven in de topsector High 
Tech die geen bedrijfsruimte nodig hebben. 
 
Met de mening dat coworking space minder geschikt is voor bedrijven die behoefte hebben 
aan bedrijfsruimte is dhr. Fleurke het eens. Hij is denkt dat bedrijven hun bedrijfsruimte liever 
niet willen delen met andere startende bedrijven. ‘Coworking space is voornamelijk geschikt 
voor bedrijven die alleen kantoorruimte nodig hebben’ aldus dhr. Fleurke. 
 
Dhr. Lotze is bovendien van mening dat de coworking space kansen heeft de in de Westas. 
Hij zegt erover het volgende; ‘er is zeker een markt voor het concept van coworking space 
en zal een toegevoegde waarde hebben op de markt.’ Hij sluit aan bij de mening van de dhr. 
Bouwman dat ondernemers opzoek zijn naar het totaalpakket. Ze willen zelf niets hoeven 
regelen en de huisvesting moet voldoen aan een hoog voorzieningenniveau. 
 
 
Realiseerbaarheid 
Startende bedrijven hebben dus behoefte aan een hoog voorzieningsniveau voor een lage 
prijs. Bovendien denken de vastgoedprofessionals dat coworking space een aanvulling zou 
zijn op de markt. De vraag is dan in hoeverre het haalbaar is om een coworking space te 
creëren die aan het hoge voorzieningsniveau voldoet. 
 
Volgens dhr. Bouwman is het creëren van een coworking space realiseerbaar als de ruimte 
er al op ingericht is. Vanuit het niets dit opzetten is volgens hem erg lastig, omdat de kosten 
dan te hoog zullen zijn. Hij ziet dit concept vooral vormkrijgen als het binnen een reeds 
gehuurd kantoor gecreëerd wordt waar een aantal meters leegstaan. Hij denkt dat het 
realiseerbaar is omdat; ‘alle voorzieningen en het beheer dan al is geregeld’. Het concept is 
volgens hem dus realiseerbaar als het voortkomt uit een plek waar alle voorzieningen al zijn, 
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bovendien is de beheerfunctie die erbij komt kijken erg groot. Dhr. Fleurke is het hiermee 
eens; ‘het is realiseerbaar in een bestaand kantoorpand zodat de kosten minimaal blijven.’ 
 
Dhr. Lotze ziet dan ook echt een werk in het beheren van coworking space. Een bedrijf dat 
meerdere locaties van coworking space in het bezit heeft en beheert. Dhr. Bouwman is het 
hier mee eens; ‘een traditionele verhuurder kan deze beheertaak er niet zomaar bij nemen, 
daar moet echt een ander bedrijf opgezet worden.’ 
 
Het opzetten van een coworking space is dus volgens de vastgoedprofessionals 
realiseerbaar als het gebeurd in een kantoor wat is voorzien van alle voorzieningen en als 
het goed wordt beheerd. Bovendien is het belangrijk dat de kosten zoveel mogelijk beperkt 
blijven, omdat de huuropbrengsten kunnen variëren per maand afhankelijk van hoeveel er 
gebruikt van wordt gemaakt. 
 
 
Locatie coworking space 
De locatie van coworking space zal erg bepalend zijn voor het slagen van de coworking 
space. Bij bedrijfsvastgoed is het kenmerkend dat de locatie erg belangrijk is, dat is bij een 
coworking space niet anders. 
 
Dhr. Van Agtmaal ziet vergelijkbare concepten al wel binnen de ring van Amsterdam, maar in 
stadsdeel Nieuw-West niet. Wel valt het hem op dat steeds meer creatieve mensen die 
eerder alleen binnen de ring wilden wonen op zoek gaan naar meer betaalbare woningen in 
het stadsdeel Nieuw-West. Deze creatieve mensen zijn volgens hem mogelijk de doelgroep 
voor een coworking space. ‘Stadsdeel Nieuw-West tegen de ring van Amsterdam aan is 
daarom een geschikt gebied voor coworking space’ volgens dhr. Van Agtmaal. Dhr. Fleurke 
denkt ook dat een coworking space misschien wel verankerd moet zijn in een buurt of wijk. 
Dan zou stadsdeel Nieuw-West tegen de ring van Amsterdam een geschikte locatie zijn. 
 
‘Ik kan me een coworking space in Hoofddorp of Nieuw Vennep ook wel voorstellen, in 
iedere stedelijke omgeving eigenlijk wel’ aldus dhr. Van Agtmaal. Daar heb je alleen wel een 
hele andere doelgroep dan in Amsterdam Nieuw-West. ‘Doelgroep denken is essentieel bij 
dit concept’ vindt dhr. Fleurke. Volgens hem kunnen er verschillende soorten coworking 
space ontstaan door onderscheid te maken in doelgroepen. De locatie voor de coworking 
space is in dat geval afhankelijk van de doelgroep waarop het is gericht. 
 
Het eerste deel van de haven van Amsterdam, de Minervahaven, is volgens dhr. Lotze een 
geschikte plek voor een coworking space. ‘In dat gebied zijn veelal de commercieel creatieve 
bedrijven gevestigd, een groot verschil met Amsterdam Noord waar vooral de ambachtelijk 
creatieve bedrijven gevestigd zijn’ zegt hij. Hij is van mening dat de groep commercieel 
creatieve bedrijven de doelgroep is die behoefte heeft aan coworking space. Bovendien 
zullen ontwikkelaars in de haven van Amsterdam dit concept zien zitten. ‘Je haalt namelijk de 
startende bedrijven naar dit gebied die uit kunnen groeien tot grote bedrijven, die 
toekomstige gebruiker heb je op die manier al in je gebied’ dhr. Lotze.  
 
‘Startende bedrijven zijn erg kritisch, ze willen alles hebben anders blijven ze thuiswerken’ 
merkt dhr. Bouwman. Hij merkt bovendien dat de bereikbaarheid van de huisvesting erg 
belangrijk is en dat het voorzieningsniveau hoog moet zijn. Niet alleen voorzieningen in de 
huisvesting, maar ook in de directe omgeving moeten er voorzieningen zijn zoals een 
supermarkt en horecagelegenheid. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan een echte 
werklocatie waar ook veel andere startende bedrijven gevestigd zijn. 
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3.3.4 Conclusie 
De stap naar commerciële huisvesting wordt door startende bedrijven als groot ervaren. Dit 
komt door de bindende huurcontracten en niet betaalbare huisvesting. De vraag en het 
aanbod van huisvesting voor startende bedrijven komt in de Westas dan ook niet bij elkaar. 
Startende bedrijven zijn op zoek naar een hoog voorzieningsniveau voor een lage prijs. 
Traditionele verhuurders kunnen niet aan deze vraag van startende bedrijven voldoen. 
 
De vastgoedprofessionals zien coworking space als de stap tussen het werken vanuit huis 
en het huren van commerciële huisvesting. Coworking space is een vrij onbekend concept, 
maar wordt wel gezien als aanvulling op de markt. Het opzetten van een rendabele 
coworking space is volgends de vastgoedprofessionals mogelijk als dat gebeurd in een al 
ontwikkeld kantoorpand voorzien van voorzieningen. Bovendien zien de 
vastgoedprofessionals in het beheren van de coworking space een bedrijf op zich. Het 
hanteren van de gebruikscontracten en het voorzien in de behoefte van de startende 
bedrijven kost tijd en geld. De Minervahaven is een zeer geschikte locatie voor een 
coworking space gericht op de commerciële Creatieve Industrie en ontwikkelaars zullen 
openstaan voor het creëren van een coworking space. 
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4. Conclusie 

Dit is de ideale werkplek voor de ondernemer 
 
  
De onderzoeksvraag luidt als volgt; ‘Wat moet er in de Westas veranderen op het 
gebied van bedrijfshuisvesting om te voldoen aan de huisvestingsbehoefte van 
innovatieve startende bedrijven?’ 
 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is deze opgedeeld in drie deelvragen. De eerste 
deelvraag is;  
 

Welke innovatieve startende bedrijven zijn gevestigd in de Westas? 
 
Innovatieve startende bedrijven in de Westas zijn werkzaam in de topsectoren High Tech en 
Creatieve Industrie. Deze topsectoren kennen veel startende bedrijven in de Westas. Om 
ervoor te zorgen dat deze topsectoren rijk vertegenwoordigd blijven in de Westas zal er 
passende huisvesting nodig zijn. De topsectoren High Tech en Creatieve Industrie hebben 
behoefte aan betaalbare huisvesting van voldoende omvang. De huisvestingsbehoefte die 
startende bedrijven hebben sluit niet aan bij het aanbod in de Westas. Vraag en aanbod 
komen niet bij elkaar.  
 
Voordat er kan worden bepaald wat er in de Westas moet veranderen op het gebied van 
bedrijfshuisvesting, is het van belang om de huisvestingsbehoefte in kaart te brengen. De 
tweede deelvraag gaat over die huisvestingsbehoefte en luidt als volgt;  
 

Wat is de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in de Westas? 
 
De informatie over de huisvestingsbehoefte is samengebracht in figuur 5, de 
behoeftepiramide. De behoeftepiramide is samengesteld op basis van de interviews en het 
literatuuronderzoek, om de huisvestingsbehoefte eenvoudig en duidelijk weer te geven.  
 
De behoeftepiramide is geïnspireerd op de piramide van Maslow, dat is een theorie waarmee 
de behoeften van consumenten verklaard kunnen worden. Als de onderste laag van de 
piramide; de primaire behoefte, is vervuld heeft het startende bedrijf pas behoefte aan de 
laag erboven. Zolang de behoefte in de onderste laag niet vervuld is, zal er geen behoefte 
zijn aan de lagen erboven. Zo werkt het voor ieder laag, als een laag is vervuld ontstaat de 
behoefte aan hetgeen in de laag erboven (Maslow, 1943).  
 
De onderste laag van de piramide geeft de primaire behoefte weer; betaalbaarheid en 
voldoende omvang. Zodra de huisvesting betaalbaar en van voldoende omvang is, ontstaat 
de behoefte aan flexibele huurcontracten, uitbreidingsmogelijkheden, snelle 
internetverbinding en bereikbaarheid. Dit is de behoefte aan zekerheid. Als deze drie 
behoeften tevens zijn vervult, krijgt het startende bedrijf sociale behoeften. Onder de sociale 
behoeften vallen: voldoende parkeerplaatsen, mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en 
de nabijheid van andere bedrijven. Nadat er in de sociale behoefte is voorzien, ontstaat er 
behoefte aan representatieve huisvesting. Dit is de laatste behoefte die startende bedrijven 
hebben ten aanzien van hunhuisvesting. Met behulp van de behoeftepiramide is vervolgens 
gekeken naar de huidige mogelijkheden voor startende bedrijven in de Westas. 
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`

        Figuur 5:Behoeftepiramide 

 
Nadat de huisvestingsbehoefte in kaart is gebracht, is er gekeken in hoeverre deze aansluit 
bij de bedrijfshuisvesting in de Westas. De laatste deelvraag luidde ook als volgt;  
 

Aan welke huisvestingsbehoefte wordt onvoldoende voldaan in de Westas? 
 
Er is gekeken naar drie soorten bedrijfshuisvesting namelijk: flexibele kantoorruimte, 
bedrijfsverzamelgebouw en coworking space. Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat 
coworking space het beste aansluit bij de behoefte van startende bedrijven. Dat coworking 
space de beste middenweg is tussen koffietent en de commerciële huisvesting is bovendien 
bevestigd door vastgoedprofessionals. 
 
In de Westas zal dus coworking space moeten worden gecreëerd om te voldoen aan de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven. De vastgoedprofessionals zien 
een coworking space in de Westas slagen, mits het in een bestaand gebouw komt met de 
benodigde voorzieningen. Het beheren van een coworking space is erg belangrijk en 
kostbaar, omdat gebruikscontracten moeten worden gehandhaafd en er moet worden 
voorzien in de behoeften. Een geschikte locatie voor een coworking space moet volgens de 
vastgoedprofessionals in ieder geval in de buurt zijn van horecavoorzieningen en goed 
bereikbaar zijn. Een levendige werkomgeving is de plek waar coworking space kan slagen. 
De Minervahaven in Amsterdam is hiervoor erg geschikt. Dit is een representatieve stedelijke 
omgeving. Het is de plek voor de commerciële Creatieve Industrie, voorzien van bijzondere 
horecagelegenheden en een industrieel karakter. Gelegen nabij de binnenstad van 
Amsterdam en het Centraal Station. 
 
Voor ontwikkelaars van de Minervahaven is het creëren van een coworking space 
aantrekkelijk, omdat zij de toekomstige gebruiker zo naar het gebied halen. Bovendien zorgt 
een coworking space voor meer levendigheid in het gebied. De gemeente Amsterdam heeft 
belang bij deze coworking space, aangezien het kan worden gecreëerd in leegstaande 
kantoorruimtes, deze zullen daarom niet verloederen. Daarnaast zal de Westas economisch 
sterker worden omdat startende bedrijven geld uit gaan geven aan huisvesting en de 
productiviteit van startende bedrijven stijgt in een coworking space. De startende bedrijven 
zullen dus sneller groeien en meer omzet genereren. Innovatiever zal de Westas op deze 
manier ook worden, want de kans op open innovatie is in een coworking space hoog. 
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5. Aanbevelingen 

Realiseren van de ideale werkplek voor de ondernemer 
 
 
De Westas zal economisch sterker en innovatiever worden als er geschikte huisvesting 
wordt geboden aan startende bedrijven. Deze conclusie is voortgekomen uit het onderzoek. 
Het onderzoek stuurt aan op de volgende aanbevelingen. 
 
1. Meer startende bedrijven in de Westas onderzoeken 
Om de Westas economisch sterker en innovatiever te maken is het belangrijk om aan de 
huisvestingsbehoefte van de startende bedrijven die hier al gevestigd zijn te voldoen. In dit 
onderzoek is de huisvestingsbehoefte van startende bedrijven slechts beperkt onderzocht. 
Om een completer beeld van de huisvestingsbehoefte en om generaliseerbare cijfers te 
krijgen, zullen veel meer startende bedrijven betrokken moeten worden bij een onderzoek. 
Door middel van digitale enquêtes kan een grotere groep worden benaderd die meer 
bruikbare gegevens op zullen leveren. Op deze manier zal de huisvestingsbehoefte van 
startende bedrijven binnen de Westas specifieker in kaart kunnen worden gebracht. 
 
2. Doelgroep denken 
Coworking space kan de oplossing, van een niet bij elkaar komende vraag en aanbod, zijn 
op meer plekken dan alleen in de Minervahaven. Essentieel hiervoor is wel het doelgroep 
denken, hiermee wordt bedoeld dat startende bedrijven kunnen worden onderverdeeld in 
doelgroepen. Een doelgroep zou bijvoorbeeld creatieve zzp’ers kunnen zijn die gebruik 
maken van het openbaar vervoer, een andere doelgroep zullen startende bedrijven op het 
gebied van techniek kunnen zijn die veel gebruik maken van de auto. Deze twee 
doelgroepen hebben weer behoefte aan een andere locatie van de coworking space. Een 
coworking space in de Minervahaven zal dan ook andere startende bedrijven trekken dan 
een coworking space in Amsterdam Nieuw-West of Hoofddorp. Voordat een coworking 
space gecreëerd wordt, is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de doelgroep. 
Heeft de doelgroep behoefte aan goede verbinding met het openbaar vervoer of komen ze 
veelal met de auto? Doelgroep denken zorgt ervoor dat de coworking space voorziet in de 
voorzieningen die de startende bedrijven nodig hebben. 
 
3. Implementeren uitkomsten onderzoek 
Uit het onderzoek is gebleken dat de Minervahaven een geschikte plek is voor het 
huisvesten van startende bedrijven in een coworking space. In de Minervahaven kan daarom 
in gesprek worden gegaan met ontwikkelaars over de mogelijkheden om een coworking 
space daadwerkelijk te creëren. Bovendien kan er in de Westas worden gekeken naar meer 
locaties waar behoefte is aan een coworking space. Bij deze zoektocht naar geschikte 
plekken zal het doelgroep denken een belangrijke rol spelen. Het denken vanuit een 
bepaalde doelgroep zal namelijk bepalen in hoeverre een coworking space op een bepaalde 
locatie zal slagen.  
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6. Discussie 
 

Is de ideale werkplek van de ondernemer juist? 
 
 
 
De discussie bestaat uit een kritische reflectie op het onderzoek en een beoordeling van het 
vernieuwende aspect van het onderzoek. De kritische reflectie richt zich op de gemaakte 
keuzes binnen het onderzoek en het proces. Bovendien wordt er ingegaan op de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 
 
Kritische reflectie 
Tijdens de afbakening van het onderzoek heb ik er voor gekozen om de 
huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in kaart te brengen. Bij de start van 
het onderzoek liep ik tegen het probleem aan dat ik een afweging moest maken of een 
bedrijf wel of niet innovatief is. Om deze afweging niet voor ieder bedrijf apart te hoeven te 
maken, heb ik ervoor gekozen bedrijven te selecteren uit twee innovatieve topsectoren. Door 
het maken van deze keuze is het onderzoek beperkt. Het gevolg hiervan is, dat het niet 
duidelijk wat de huisvestingsbehoefte van startende bedrijven in andere topsectoren is. 
Achteraf gezien was het beter geweest om vooraf meer onderzoek te verrichten naar 
innovatieve bedrijven en de topsectoren, om op die manier tot een betere afbakening te 
komen. Door de tijdsdruk heb ik daar niet genoeg aandacht aan besteed. 
 
Bij de start van het onderzoek had ik verwacht dat er veel startende bedrijven mee zouden 
willen werken aan het onderzoek. Helaas viel de respons tegen, slechts vijftien bedrijven 
hebben deel genomen aan het interview naar de huisvestingsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat 
de resultaten uit de interviews niet te generaliseren zijn naar alle startende bedrijven in de 
Westas. De uitkomsten van het onderzoek zullen mogelijk hierom niet representatief zijn. 
Terugkijkend op het onderzoek was het waarschijnlijk beter geweest om op een andere 
manier de gegevens van de huisvestingsbehoefte te achterhalen, of via andere 
communicatiewegen de doelgroep te benaderen voor een interview. 
 
Gedurende de interviews viel het me op dat startende bedrijven lang niet altijd op de hoogte 
zijn van hun eigen huisvestingsbehoefte. Daarom was het moeilijk om de 
huisvestingsbehoefte te achterhalen. Ik heb daarom meer literatuuronderzoek verricht dan 
dat ik vooraf van plan was. Achteraf gezien had ik mij meer moeten verdiepen in literatuur 
over de huisvestingsbehoefte van bedrijven om betere vragen te kunnen stellen aan de 
startende bedrijven. Deze fout heb ik kunnen voorkomen bij het interviewen van de 
vastgoedprofessionals. Ik heb daar vooraf de huisvestingsmogelijkheden bekeken om 
vervolgens betere antwoorden te krijgen tijdens de interviews. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek heb ik de betrouwbaarheid verhoogd door een standaard 
vragenlijst op te stellen voor de interviews met de startende bedrijven. Met deze vragenlijst 
heb ik eerst een proefinterview afgenomen met een startend bedrijf. Naar aanleiding van dat 
interview heb ik de standaard vragenlijst gedeeltelijk aangepast. Tijdens het interview kwam 
naar voren dat sommige vragen onduidelijk waren of een overlapping hadden met elkaar. In 
de vragenlijst zaten bovendien nog begrippen die op diverse manier waren te interpreteren. 
De onduidelijke vraagstellingen en begrippen zijn herschreven of vervangen door 
eenduidigere begrippen. De aangepaste vragenlijst is als standaard gebruikt voor de 
interviews met de startende bedrijven. Tijdens de interviews hadden sommige vragen extra 
uitleg nodig, maar over het algemeen werden de vragen op dezelfde manier geïnterpreteerd. 
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De standaard vragenlijst heeft het mogelijk gemaakt om de antwoorden uit de interviews met 
elkaar te vergelijken en om tot een behoeftepiramide te komen. 
 
Bij de beantwoording van de tweede en de derde deelvraag is er sprake van triangulatie, 
want er is gebruik gemaakt van meerdere methodes van dataverzameling. Namelijk het 
afnemen van interviews en het verrichten van literatuuronderzoek. Door gebruik te maken 
van triangulatie zijn de resultaten betrouwbaarder geworden. 
 
Naast de betrouwbaarheid is ook geprobeerd om de validiteit van het onderzoek te 
verhogen, dit is deels gelukt. Door alle interviews op te nemen met een voice - recorder is 
het gelukt om de interne validiteit te verhogen. Dit maakt het mogelijk om de interviews terug 
te luisteren en de gegeven antwoorden rustig te analyseren.  
 
Het is helaas niet gelukt om de externe validiteit te verhogen. Er zijn slechts vijftien startende 
bedrijven uit een groep van veel startende bedrijven geïnterviewd. De resultaten zijn daarom 
niet te generaliseren. De resultaten uit de interviews zijn niet direct representatief voor de 
hele groep. Om het onderzoek wel te kunnen generaliseren hadden meer startende 
bedrijven moeten worden geïnterviewd, dat is helaas niet gelukt. 
 
In het onderzoek heb ik mijn creativiteit gestopt in het ontwerpen van de behoeftepiramide en 
de tabellen die de geschiktheid van de diverse huisvestingsmogelijkheden beoordelen. De 
behoeftepiramide heb ik ontworpen naar aanleiding van de vele uitkomsten van de 
interviews en het literatuuronderzoek. Graag wilde ik deze uitkomsten over de behoefte 
overzichtelijk weer geven, daarom heb ik de behoeftepiramide ontworpen. De 
behoeftepiramide is geïnspireerd op de piramide van Maslov (1943). Deze behoeftepiramide 
heb ik vervolgens gebruikt tijdens de interviews met de vastgoedprofessionals. Het is een 
eenvoudige weergave van de resultaten van de tweede deelvraag. Wel is de 
behoeftepiramide slechts gebaseerd op de resultaten uit vijftien interviews en 
literatuuronderzoek, de behoeftepiramide is om die reden niet te generaliseren naar alle 
startende bedrijven in de Westas. 
 
Mijn creativiteit zit bovendien in het ontwerpen van de tabellen waarin de geschiktheid van 
de huisvestingsmogelijkheden wordt weergegeven. De drie huisvestingsmogelijkheden: 
flexkantoor, bedrijfsverzamelgebouw en coworking space, heb ik beoordeeld op de punten 
uit de behoeftepiramide. Op die manier heb ik geprobeerd om het type bedrijfshuisvesting te 
selecteren die het meest bij de behoefte past. De beoordeling van de geschiktheid is gedaan 
met behulp van plussen en minnen en is gebaseerd op de opgedane kennis tijdens de 
opleiding en literatuur. De tabellen zijn echter niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd. 
Toch heb ik er voor gekozen om ze wel te plaatsen in het onderzoek, omdat het inzichtelijk 
maakt waarom coworking space het beste aansluit bij de behoefte van startende bedrijven. 
 
Vernieuwend aspect 
Om het vernieuwende aspect van het onderzoek te beoordelen ben ik in gesprek gegaan 
met dhr. Hekman. Hij is intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van een coworking 
space in Groningen en kan daarom goed beoordelen in hoeverre het onderzoek 
vernieuwend is. Deze coworking space is het Launchcafe en bevindt zich in de binnenstad. 
Nadat ik het onderzoek had afgerond, heb ik het hem laten lezen en hebben we het 
vernieuwende aspect van het onderzoek in het Launchcafe besproken. Hieronder geef ik zijn 
mening weer ten aanzien van het vernieuwende aspect van het onderzoek. 
 
Allereerst maakt hij onderscheid in twee soorten vastgoedonderdelen, namelijk de harde en 
de zachte vastgoedonderdelen. Met harde vastgoedonderdelen doelt hij op de prijs, aantal 
vierkante meters en aantal parkeerplaatsen. Daartegenover staan de zachte 
vastgoedonderdelen zoals de beleving van mensen, verhoogde productiviteit en de 
meerwaarde voor het netwerk. De zachte vastgoedonderdelen zijn niet in cijfers uit te 
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drukken en daarom moeilijk te beoordelen. Bij de huidige benadering van bedrijfsvastgoed 
gaat het veelal nog om de harde vastgoedonderdelen en minder om de beleving en 
verhoging van de productiviteit voor het personeel. In het onderzoek wordt de beoordeling 
van vastgoed vanuit die harde vastgoedonderdelen gedaan. Terwijl hij van mening is dat in 
de toekomst veel meer de zachte vastgoedonderdelen van belang zullen zijn. Het is een 
nieuwe manier van kijken naar bedrijfsvastgoed, bedrijven worden zich meer bewust van de 
invloed die de huisvesting op het personeel heeft. Voor bedrijven wordt het steeds 
belangrijker dat het personeel kan werken in een prettige omgeving zodat het zorgt voor 
betere resultaten.  
 
Specifiek voor startende bedrijven betekent dit, dat de prijs en aantal vierkante meters voor 
starters niet belangrijk is. Wel is het belangrijk dat ze kunnen werken in een inspirerende 
omgeving en omringt zijn door het netwerk. Opvallend is dat het onderzoek is opgezet vanuit 
de harde vastgoedonderdelen, maar toch uitkomt bij een coworking space als beste 
huisvesting voor startende bedrijven. Doordat het onderzoek is opgezet vanuit de harde 
vastgoedonderdelen is dat op zich niet erg vernieuwend, aangezien er al vele onderzoeken 
zijn gedaan naar startende bedrijven. Het was vernieuwender geweest als het onderzoek 
vanuit de zachte vastgoedonderdelen was gedaan, ook omdat het veel ingewikkelder is om 
dat te onderzoeken. 
 
Tevens merkte hij op dat het onderzoek niet zorgt voor nieuwe resultaten voor personen die 
al veel kennis hebben op het gebied van coworking space. Wel is het onderzoek 
vernieuwend voor personen die nog vanuit de traditionele manier naar huisvesting voor 
startende bedrijven kijken. Het is een goede introductie van een coworking space en hij 
verwacht dat het ervoor zal zorgen dat personen op een andere manier naar 
bedrijfshuisvesting gaan kijken. Dat de prijs en het aantal vierkante meters onderdoet voor 
de mogelijkheid tot netwerken in een inspirerende omgeving. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het succesvol runnen van een coworking space veel aandacht en 
expertise vergt en dat er gekozen moet worden voor een specifieke doelgroep. Dhr. Hekman 
beaamde dit, volgens hem is het erg belangrijk om marketing te voeren en dat er gericht 
wordt op een specifieke doelgroep.  
 
Het onderzoek biedt dus weinig nieuwe informatie, maar zegt wel wat over een gebied dat 
nog niet eerder als geheel is onderzocht. Het gebied waar het onderzoek zich op richt is 
daarom wel nieuw. Verder is het onderzoek vanuit een traditionele kijk op vastgoed in 
gestoken en zijn de harde vastgoedonderdelen voornamelijk onderzocht. Dat is helaas niet 
vernieuwd. Wel is het onderzoek een goede introductie van een coworking space voor veel 
mensen. 
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Bijlage 1 Gegevens Kamer van Koophandel 
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Bijlage 2Interviewgegevens innovatieve startende bedrijven 
 
Interviewprotocol 
Introductie 

 Voorstellen; Ruth Engels van Hanzehogeschool Groningen, loop afstudeerstage bij 
het Kennislab voor Urbanisme….. 

 Waardering deelname; fijn dat u mee wilt werken aan onderzoek….. 

 Gespreksdoel; informatie verzamelen over de huisvestingsbehoefte…. 

 Belang van informatie; in de toekomst beter worden ingespeeld op de 
huisvestingsbehoefte van u…. 

 Opbouw; allereerst algemene vragen, primaire behoefte, zekerheid,  

 Geschatte duur; 15 minuten. 

 Wat gebeurt er met de informatie; verwerkt in onderzoek, wilt u de samenvatting van 
het onderzoek ontvangen? 

 
Kern 

 Vragenlijst 

 Probleemstelling onderzoek: Wat moet er in de Westas veranderen op het gebied 
van bedrijfshuisvesting om te voldoen aan de behoefte van innovatieve startende 
bedrijven in de Westas? 

 Deelvraag: Wat is de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven in de 
Westas? 

 
Topic 1. Wat is de huidige huisvesting?  

- Wat is de hoofdtaak van uw bedrijf? 
- In welk jaar is het bedrijf opgericht? 
- Hoeveel werknemers heeft het bedrijf? 
- In wat voor een soort bedrijfshuisvesting zit het bedrijf momenteel? 
- Thuis werken? Hebt u behoefte aan andere huisvesting? 
- Nee? Verwacht u dat die behoefte de komende jaren wel zal ontstaan?  
- Bent u tevreden over de huidige huisvesting?  
- Zou u wat willen veranderen? 

 
Topic 2. Wat is de primaire huisvestingsbehoefte?  

- Aan hoeveel vierkante meter bedrijfsruimte heeft uw bedrijf momenteel 
behoefte? 

- Wat wilt u in totaal aan huur en service kosten per vierkante meter per jaar 
uitgeven? 

- Als u het zelf mocht bepalen, voor hoelang zou u dan maximaal een 
huurcontract afsluiten? 

- Aan hoeveel parkeerplaatsen heeft u behoefte? 
- Welk onderdeel is het belangrijkst; betaalbaarheid, voldoende afmeting of 

voldoende parkeerplaatsen? 
 

Topic 3. Wat moet de huisvesting qua zekerheid bieden? 
- Hebt u behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden van de huisvesting? 
- Is het belangrijk voor het bedrijf om dicht bij de klanten gevestigd te zijn? 

Ja?  
Waarom is dat belangrijk voor het bedrijf? 
Wat is belangrijker dicht bij het afzetgebied gevestigd zijn of 
uitbreidingsmogelijkheden hebben?  

 
Topic 4. Wat is de sociale huisvestingsbehoefte?  

- Wilt u dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd te zijn?  
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Ja 
Waarom wilt u dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd zijn? 
Nee 
Waarom wilt u niet dichtbij andere/gelijksoortige bedrijven gevestigd zijn? 

- Speelt de bereikbaarheid een grote of een kleine rol in de keuze voor 
bedrijfshuisvesting? 

Grote rol 
Waarom is de bereikbaarheid zo belangrijk voor u? 
Voor wie moet de bedrijfshuisvesting bereikbaar zijn?  
Wat verstaat u onder goede bereikbaarheid? 
Kleine rol 
Waarom is de bereikbaarheid minder belangrijk voor u? 
Voor wie moet de bedrijfshuisvesting bereikbaar zijn? 

 
 
Topic 5. Waar moet de huisvesting op het gebied van waardering aan voldoen?  

- Gebruikt u de bedrijfshuisvesting als visitekaartje voor uw bedrijf? 
Ja 
Waar moet de bedrijfshuisvesting qua uitstraling aan voldoen om 
representatief te zijn? 
Hoe ziet een representatieve locatie voor de bedrijfshuisvesting eruit? 
Nee 
Hebt u wel de behoefte aan representatieve bedrijfsruimte? 

Ja  
Waar moet de bedrijfshuisvesting qua uitstraling aan voldoen om 
representatief te zijn?  
Hoe ziet een representatieve locatie voor de bedrijfshuisvesting eruit? 

 
Topic 6. Waar moet de huisvesting op het gebied bedrijfsvoering aan voldoen? 

- Hoeveel procent van alle kosten gaan op aan huisvesting? 
- Wat vindt u van dat percentage? 
- Zou u iets willen veranderen aan dat percentage? 

 

Afsluiting 

 Samenvatten 

 Respondent mogelijk aanvullen; zijn er verder nog dingen die u kwijt wilt over uw 
huisvestingsbehoefte? 

 Bedanken 
 
 

 
Lijst met benaderde innovatieve startende bedrijven 
1. Amplife Media 
2. Excertus Project Management 
3. QEC 
4. Studio Serton 
5. VergelijkFiets 
6. Emaya 
7. Webspeaking 
8. IG Soft 
9. Khormaloo 
10. Kuijpie Development 
11. Spoo 
12. Local isp 
13. Tipspot Services 

14. Energiemissie 
15. Publish Vision 
16. Zeco Projects 
17. Waldram ICT 
18. Devergy 
19. Passlinq 
20. DMC 
21. Konnektid 
22. Aurum 
23. Somehow 
24. Think Bananas 
25. Admend 
26. Zeco Projects 
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27. Visual 24 
28. ZOONG 
29. Verweij art director 
30. About Concepts 
31. DMP Marketing 
32. Zuid Wester Design 
33. Zlim bi 2 
34. Freeyee Film en Video 
35. Lizacompany 
36. Display Solution 
37. JMPM 

38. Grafic Rescue 
39. Metaal Specialist 
40. Eye for Creations 
41. PWPhoto 
42. AA Studio 
43. Multi Graffiti 
44. Wens 3D Sign 
45. Videobob 
46. Interimmimo 
47. NUA styling 
48. Crown Social Suport 

 

Email met uitnodiging voor deelname aan het onderzoek 
Geachte innovatieve ondernemer, 
 
in het kader van mijn studie Vastgoed en Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen 
loop ik mijn afstudeerstage bij het Kennislab voor Urbanisme. Het Kennislab doet onderzoek 
naar het economische en innovatief versterken van de Westas(het gebied met in het oosten 
Amsterdam, in het zuiden Aalsmeer, in het westen Haarlem en in het noorden Zaandam). 
Innovatieve ondernemers versterken de economie, maar dan moeten deze innovatieve 
ondernemers zich natuurlijk wel hier willen vestigen. 
 
Binnen het Kennislab mag ik onderzoek doen naar de huisvestingsbehoefte van innovatieve 
ondernemers. Volgens mij bent u een innovatieve ondernemer! Daarom zou ik graag 
telefonisch een interview bij u afnemen over de huisvestingsbehoefte van uw bedrijf. De 
uitkomsten van het interview worden vervolgens vergeleken met het aanbod in de Westas. 
Uiteindelijk zal het onderzoek de huisvestingsbehoefte van innovatieve ondernemers 
weergeven en bovendien laten zien wat er in de Westas moet veranderen om aan te sluiten 
bij de huisvestingsbehoefte van innovatieve startende bedrijven. 
 
Uw gegevens zal ik persoonlijk behandelen en niet aan derden verstrekken. De uitkomsten 
van het onderzoek zal ik uiteraard met u delen. Graag hoor ik of u een uurtje tijd voor mij 
heeft! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ruth Engels 
 
Student Vastgoed en Makelaardij Hanzehogeschool Groningen 
Laborant Kennislab voor Urbanisme 
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Bijlage 3 Verantwoording interview 
 

Onderzoeksvragen Interviewvragen Verantwoording 

1. Wat is de huidige situatie 
van het bedrijf? 

 Deze onderzoeksvraag maakt 

duidelijk welk bedrijf het precies is 

en hoe de momenteel gehuisvest 

zijn. Het is van belang om deze 

vraag te stellen, omdat de huidige 

situatie van het bedrijf is van 

invloed op de behoefte naar 

huisvesting. 

 Wat is de hoofdtaak van uw 
bedrijf? 

Geeft weer welke topsector het 
bedrijf actief is. 

 In welk jaar is het bedrijf 
opgericht? 

Geeft weer hoe lang het bedrijf al 
bestaat, dat is van invloed op de 
behoefte. 

 Hoeveel werknemers heeft het 
bedrijf? 

Heeft het bedrijf slechts huisvesting 
nodig voor de oprichter of ook voor 
werknemers. 

 In wat voor een soort 
bedrijfshuisvesting zit het bedrijf 
momenteel? 
- Thuis werken? Hebt u 
behoefte aan andere 
huisvesting?  
- Nee? Verwacht u dat die 
behoefte de komende jaren wel 
zal ontstaan? 

De behoefte die een bedrijf heeft 
kan voortkomen uit de huidige 
huisvesting. 

 Bent u tevreden over de huidige 
huisvesting?   

De tevredenheid kan aangeven in 
hoeverre de huidige huisvesting 
aan de behoefte voldoet. 

 Wat zou u willen veranderen? De verandering geeft aan waar nog 
behoefte naar is. 
 

 

2. Wat is de primaire 
huisvestingsbehoefte? 
 

 De primaire huisvestingbehoefte is 
de behoefte die voor bedrijven 
doorslaggevend zal zijn in de keuze 
voor huisvesting, deze 
onderzoeksvraag geeft de 
belangrijkste behoefte weer. 

 Aan hoeveel vierkante meter 
bedrijfsruimte heeft uw bedrijf 
momenteel behoefte? 

De afmeting van de huisvesting is 
voor erg van belang, bedrijven 
willen passende afmetingen van 
huisvesting. 

 Wat wilt u in totaal aan huur- en 
servicekosten per vierkante 
meter per jaar uitgeven? 

Voor startende bedrijven is de 
huisvesting vaak een grote 
kostenpost en het is daarom erg 
belangrijk dat de kosten betaalbaar 
zijn. 

 Als u het zelf mocht bepalen, 
voor hoelang zou u dan 
maximaal een huurcontract 
afsluiten? 

Huurperiodes van vijf jaar zijn 
gebruikelijk bij 
bedrijfsonroerendgoed. De 
verwachting is dat startende 
bedrijven dat de bindend ervaren 
en daarom langer wachten met het 
huren van huisvesting. 

 Aan hoeveel parkeerplaatsen 
heeft u behoefte? 

De behoefte aan parkeerplaatsen 
kan doorslaggevend zijn in de 
keuze voor huisvesting. 

 Welk onderdeel is het 
belangrijkst; betaalbaarheid, 
voldoende afmeting of 

Deze vraag geeft aan welk van de 
drie aspecten nou het belangrijkste 
is voor de startende bedrijven. 
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voldoende parkeerplaatsen? 
 

3. Wat is de behoefte aan 
uitbreidingsmogelijkheden en 
nabijheid van het 
afzetgebied? 

 Uit vooronderzoek is gebleken dat 
er behoefte is aan 
uitbreidingsmogelijkheden en de 
nabijheid van het afzetgebied. 
Deze onderzoeksvraag kijkt of daar 
ook sprake van is bij de startende 
bedrijven in de Westas. 

 Hebt u behoefte aan 
uitbreidingsmogelijkheden van 
de huisvesting? 

Uitbreidingsmogelijkheden geven 
het bedrijf zekerheden dat ze 
kunnen groeien en krimpen in het 
pand. 

 Is het belangrijk voor het bedrijf 
om dicht bij de klanten 
gevestigd te zijn? 
- Ja?  
Waarom is dat belangrijk voor 
het bedrijf? 
Wat is belangrijker dicht bij het 
afzetgebied gevestigd zijn of 
uitbreidingsmogelijkheden 
hebben? 

De locatie van vastgoed is altijd erg 
belangrijk en de nabijheid van het 
afzetgebied is vaak gunstig, 
belangrijk is om te achterhalen 
hoeveel behoefte bedrijven eraan 
tegenwoordig aan hebben. 

 

4. Wat is de sociale 
huisvestingsbehoefte? 
 

 Bedrijven hebben vaak ook een 
sociale behoefte bij de huisvesting. 
Deze onderzoeksvraag maakt 
duidelijk in hoeverre deze sociale 
behoefte bij startende bedrijven 
aanwezig is. 

 Wilt u dichtbij 
andere/gelijksoortige 
bedrijven gevestigd te zijn?  
- Ja 
Waarom wilt u dichtbij 
andere/gelijksoortige 
bedrijven gevestigd zijn? 
- Nee 
Waarom wilt u niet dichtbij 
andere/gelijksoortige 
bedrijven gevestigd zijn? 

De behoefte wordt uiteindelijk 
verwerkt in een 
huisvestingsconcept. Daarvoor is 
het belangrijk om te weten of 
bedrijven graag bij elkaar gevestigd 
zijn. 
 

 Speelt de bereikbaarheid 
een grote of een kleine rol in 
de keuze voor  
bedrijfshuisvesting? 
- Grote rol 
Waarom is de 
bereikbaarheid zo belangrijk 
voor u? 
Voor wie moet de 
bedrijfshuisvesting 
bereikbaar zijn?  
Wat verstaat u onder goede 
bereikbaarheid? 
- Kleine rol 
Waarom is de 
bereikbaarheid minder 
belangrijk voor u? 
Voor wie moet de 

De bereikbaarheid wordt vaak 
belangrijk gevonden voor bedrijven, 
maar hoe belangrijk dit precies is 
en of dat samenhangt met voor wie 
het bereikbaar moet zijn is 
onbekend.  
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bedrijfshuisvesting 
bereikbaar zijn? 

 

5. Waar moet de huisvesting 
op het gebied van 
waardering aan voldoen? 
 

 Grote bedrijven gebruiken de 
huisvesting als visitekaartje voor 
het bedrijf, belangrijk is om te 
achterhalen of kleine bedrijven daar 
ook al mee bezig zijn. 

 Gebruikt u de 
bedrijfshuisvesting als 
visitekaartje voor uw bedrijf? 
- Ja 
Waar moet de 
bedrijfshuisvesting qua 
uitstraling aan voldoen om 
representatief te zijn? 
Hoe ziet een representatieve 
locatie voor de 
bedrijfshuisvesting eruit? 
- Nee 
Hebt u wel de behoefte aan 
representatieve bedrijfsruimte? 
       -Ja  
Waar moet de    
bedrijfshuisvesting qua 
uitstraling aan voldoen om 
representatief te zijn?  
Hoe ziet een representatieve 
locatie voor de 
bedrijfshuisvesting eruit? 

 

Representatieve huisvesting is 
vaak duurdere huisvesting. Daarom 
is het van belang om te weten hoe 
belangrijk dit voor startende 
bedrijven is. 

 

6. Waar moet de huisvesting 
op het gebied bedrijfsvoering 
aan voldoen? 
 

 
 

 

De huisvesting is voor startende 
bedrijven vaak de grootste 
kostenpost, daarom is het erg 
belangrijk om te achterhalen wat de 
behoefte van bedrijven op dit vlak 
is. 

 Hoeveel procent van alle kosten 
gaan op aan huisvesting? 

Geeft weer hoe relatief hoog de 
huisvestingskosten zijn. 

 Wat vindt u van dat 
percentage? 

Geeft weer wat de startende 
bedrijven hiervan vinden. 

 Zou u iets willen veranderen 
aan dat percentage? 

Deze vraag geeft aan of startende 
bedrijven iets willen veranderen 
aan het percentage en dus ergens 
anders behoefte aan hebbem. 
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Bijlage 4 Schematische uitwerking interviews innovatieve startende bedrijven 

     Vraag Onderwerp 
  

Antwoord 

2. Oprichtingsjaar bedrijf   CI HT 

  2009 
   

4 2 

  2010 
   

2 2 

  2011 
   

2 1 

  2012 
   

1 1 

  2013           

       3. Aantal werknemers, inclusief oprichter CI HT 

  1 
   

6 4 

  2 
   

2 2 

  3 
   

1   

  4 
    

  

  5           

       4.  Type huidige huisvesting   CI HT 

  Thuis 
   

5 4 

  Bedrijfsverzamelgebouw 
 

2 1 

  Flexplek 
   

1 1 

  Bij een ander bedrijf in   1   

       5. Tevredenheid huidige huisvesting CI HT 

  Tevreden 
  

6 4 

  Ontevreden     3 2 

       8. Voorkeur duur huurcontract   CI HT 

  < 0,5 jaar 
  

5 3 

  0,5 - 1 jaar 
  

3 2 

  1 - 3 jaar       1 1 

       9. Voorkeur aantal parkeerplaatsen CI HT 

  Geen 
   

1   

  1 
   

2 4 

  2 tot 4 
   

5 2 

  > 5       1   

       10. Belangrijkst     CI HT 

  Betaalbaarheid 
  

7 5 

  Voldoende afmeting 
 

2 1 

  Aantal parkeerplaatsen       

       11. Voorkeur voor CI HT 
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uitbreidingsmogelijkheden 

  Ja 
   

4 4 

  Nee       5 2 

       12. Voorkeur dichtbij klanten   CI HT 

  Ja 
   

4 3 

  Nee       5 3 

       12b. Belangrijkst     CI HT 

  Uitbreidingsmogelijkheden 
 

5 5 

  Dichtbij klanten     4 1 

       13.  Voorkeur dichtbij andere bedrijven CI HT 

  Ja 
   

7 5 

  Nee       2 1 

      
  

14. Rol bereikbaarheid     CI HT 

  Grote rol       4 4 

  
 

Klanten 
  

3 1 

  
 

Leveranciers 
  

1 

  
 

Personeel 
 

3 4 

  Kleine rol     5 2 

  
 

Klanten 
  

1   

  
 

Leveranciers 
 

1   

    Personeel   3 3 

      
  

15. Huisvesting is visistekaartje   CI HT 

  Ja 
   

3 2 

  Nee       6 4 
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Bijlage 5Interviewgegevens vastgoedprofessionals 

 
Interviewprotocol 
Introductie 

 Voorstellen; ik ben Ruth Engels van Hanzehogeschool Groningen en loop mijn 
afstudeerstage bij het Kennislab voor Urbanisme. Binnen het Kennislab doen negen 
studenten verschillende onderzoeken naar het economisch versterken en innovatief 
maken van de Westas.  

 Waardering deelname; fijn dat u mee wilt werken aan onderzoek. 

 Gespreksdoel; kijken of de huisvestingsbehoefte aansluit bij het aanbod in de Westas 
en of er dingen op het gebied van bedrijfshuisvesting voor startende bedrijven moet 
veranderen. 

 Belang van informatie; dat er aanbevelingen kunnen worden gedaan op het gebied 
van de bedrijfshuisvesting van startende bedrijven.  

 Opbouw; allereerst algemene vragen, vervolgens vragen huidige aanbod in de 
Westas en daarna over coworking space in de Westas. 

 Geschatte duur; 60 minuten. 

 Wat gebeurt er met de informatie; verwerkt in onderzoek, mag ik uw naam weergeven 
in het onderzoek? 

 

Kern 

 Mijn onderzoek richt zich op de innovatieve startende bedrijven in de sectoren 
Creatieve Industrie en High Tech. Ik heb de huisvestingsbehoefte van deze 
innovatieve startende ondernemers uitgewerkt en wil graag kijken in hoeverre deze 
huisvestingsbehoefte aansluit bij het huidige aanbod in de Westas. Om daarmee 
bovendien te bepalen wat er moet er veranderen om beter aan de 
huisvestingsbehoefte te voldoen. 

 Kaart Westas 

 Behoeftepiramide 

 Huisvesting van startende bedrijven in de Westas 

 Aansluiting aanbod bij vraag 

 Coworking space meerwaarde Westas 

 Aanbevelingen bedrijfshuisvesting Westas 
 

Afsluiting 

 Samenvatten 

 Respondent mogelijk aanvullen; zijn er verder nog dingen die u kwijt wilt over uw de 
bedrijfshuisvesting van startende bedrijven in de Westas? 

 Bedanken 
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Bijlage 6 Uitwerking interviews vastgoedprofessionals 
 
SADC 
ReinoudFleurke 
Evert van de Beekstraat 356, The Outlook, gebouw C, 2e verdieping 
22 januari 2014 om 14:00 
 
< Ik denk dat de beste manier van huisvesting van startende bedrijven in de Westas is de 
coworking space. 
< Bestaand concept, bedrijfspand waarin verschillende bedrijven, zzp’ers, ondernemers 
kunnen werken. Ze huren geen ruimte, maar ze betalen geld om gebruik te mogen maken 
van de werkruimte. Er zijn dus niet afzonderlijke kamers die gehuurd worden, maar zijn 
gemeenschappelijke ruimtes met werkplekken waar gebruik van kan worden gemaakt. In 
Amerika zijn ze hiermee in 2005 begonnen. Ik denk dat het is wat ondernemers willen; ze 
willen niet vast zitten aan huurcontracten van vijf jaar, ze willen flexibele werkruimte en ze 
willen in contact komen met andere bedrijven. Hierdoor bouwen ondernemers gemakkelijk 
een netwerk op. 
> Je huurt dan per maand een bureau of hoe gaat dat in zijn werk? 
< Je kunt huren voor een maand inderdaad, maar ook voor kortere periodes als een dag of 
een week. Je huurt ook niet echt een eigen bureau, maar je huurt het recht om gebruik te 
maken van de werkruimte en de voorzieningen. 
> Welke voorzieningen hebben die mensen dan allemaal nodig of wat hebben ze niet nodig 
dat wel in een standaard kantoor zit? 
< Eigenlijk alle voorzieningen wel nodig die een gewoon kantoor ook hebben, zoals; 
koffiecorner, printer/kopieerapparaat, toiletten. 
> Kunnen wij hier ook coworking beginnen? 
< Dat zou kunnen ja. 
> Kan het dan ook overal in de Westas? 
< Als daar de vraag voor is dan kan dat natuurlijk, maar dat was tevens mijn vraag aan jou. 
Wat jij ervan vindt en hoe jij de kansen van coworking in de Westas ziet. 
> Ik kan daar niet gelijk antwoord opgeven, ik denk aan een aantal dingen. Als het hier kan 
dan kan het dus ook op Sloterdijk en dan kan het eigenlijk overal. Je hebt gewoon ruimte 
nodig met bureaus erin. 
<Ja en je hebt vraag nodig. 
> Een koffieautomaat en mogelijk iemand die de telefoon aanneemt, maar dat kan allemaal 
georganiseerd worden. 
> Kan het bijvoorbeeld ook in leegstaande kantoorpanden? In Sloterdijk staan bijvoorbeeld 
heel veel kantoorpanden leeg. 
> Waarom zou je het dan daar doen of waarom zou je het op een bedrijventerrein doen? De 
belangrijkste dingen zijn dan namelijk; openbaarvervoer. Sloterdijk is wel heel goed 
bereikbaar. 
>Belangrijk is om allereerst goed te bepalen wat de doelgroep precies is. Zijn het 
hippe creatieve mensen die alleen een laptop nodig hebben? Dat zijn veel mensen die 
misschien geen auto hebben, zich met het openbaarvervoer voort bewegen en die in 
de stad wonen. Als jouw doelgroep is de zzp’er, die in Hoofddorp woont in een 
nieuwbouwwijk. Die allemaal met de auto naar hun klanten gaan, dan hebben die 
behoefte aan parkeerplekken en goede bereikbaarheid. 
< Daar kan natuurlijk onderscheid in worden gemaakt, coworking spaces voor verschillende 
doelgroepen. 
>Doelgroep denken is essentieel, voor wie is het. Ik begrijp dat het vooral mensen zijn 
die alleen werken. Zou je ook als je een bedrijf van drie of vier personen terecht 
kunnen op een coworkingsapce? 
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< Dat zou in principe kunnen, maar uit onderzoek is gebleken dat bedrijven na vier jaar geen 
behoefte meer hebben aan coworking space en een eigen plek willen. 
> Ik ken namelijk een bedrijf met vier personen, een internetbedrijf en die huren gewoon een 
verdieping in een leegstaand kantoor. Ze huren dat antikraak. Zou zo’n bedrijf ook behoefte 
hebben aan een coworking space? 
< Ik denk dat dat bedrijf net te groot is en die fase voorbij zijn. Die hebben denk ik behoefte 
aan een ruimte voor zichzelf en willen niet bij andere bedrijven aan tafel zitten. Het bedrijf 
heeft waarschijnlijk ook al een netwerk opgebouwd. Een coworking space is vooral erop 
gericht dat je niet alleen werkt. Anders werken mensen veel thuis en dan ben je snel afgeleid 
door privézaken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat mensen productiever zijn in een 
coworking space dan thuis. Het is voornamelijk het bieden van een werksfeer ik denk dat dat 
heel erg de meerwaarde is. 
> Dan zou je heel snel de conclusie kunnen trekken dat het zzp’ers zijn. Dan kun je 
onderscheid kunnen maken in verschillende types zzp’ers. Mogelijk kun je kijken naar 
verschillende sectoren. 
 
< Mijn onderzoek richt zich op de Creatieve Industrie en High Tech, vooral voor de Creatieve 
Industrie zal dit concept goed kunnen werken. 
> Dan is de vraag wat zijn de alternatieven voor die mensen? Thuis werken of kantoor 
huren? 
< Als mensen eenmaal geld verdienen willen ze waarschijnlijk ook wel geld uitgeven aan 
huisvesting en werken in een sociale omgeving. 
> Doelgroep verder definiëren en kijken naar de Creatieve Industrie. 
> Er wordt vaak over de Westas gezegd dat er weinig Creatieve Industrie zit, dan denk ik 
meer aan Amsterdam Noord en Centrum. 
< Toch blijkt de Creatieve Industrie heel groot, met meer dan tweeduizend startende 
bedrijven in de Westas. 
> Het mooiste was als je nu nog kon kijken of coworking space is wat de startende bedrijven 
die jij hebt geïnterviewd is wat ze willen hebben. 
> Startende bedrijven willen flexibiliteit in huurcontracten en ruimte. 
>Seadsto Meet is een initiatief van de overheid, om ruimtes die niet gebruikt worden in 
overheidsgebouwen op te vullen met zzp’ers. 
> Zou dit concept op Amsterdam Ospdorp Businesspark kunnen slagen, dan zijn mijn 
vragen; hoeveel willen die mensen betalen, is het dus rendabel? Hoeveel meters hebben 
deze mensen nodig? Is het voldoende dat er een tram om de hoek is of willen ze dichterbij 
grote openbaarvervoer knooppunten zitten? 
< Dat is natuurlijk het nadeel van bedrijventerreinen, die zitten vaak aan de rand van de start. 
< Zijn er al gelijksoortige concepten in de Westas om een kantoor te huren? 
>Ik weet dat er in Amsterdam Osdorp ergens een initiatief zit waar je ruimtes kunt 
huren, maar ik weet niet of dat ook echt coworking space is of dat het meer 
flexkantoren zijn. 
>Misschien zou je bij een bestaand bedrijf op Amsterdam Osdorp Businesspark 
plekken vrij kunnen maken voor coworking space. Er staan veel panden daar leeg, dus 
misschien zou je daar tijdelijk ruimte kunnen maken hiervoor. Het moet wel in een 
bestaand pand, zodat de kosten laag blijven en het is bovendien duurzamer. 
> Je kunt het altijd proberen in een tijdelijke ruimte en als het slaagt dan overstappen naar 
een echt pand. 
< De gemiddelde startende ondernemer wil tussen de € 90,- tot € 100,- per jaar per vierkante 
meter betalen. Die bedrijven zitten dan hier echt onderin de markt. 
> Hoeveel zijn mensen dan te betalen voor een coworiking plek? Ik denk dat het veel minder 
moet zijn dat het bedrag per jaar per vierkante meter, omdat mensen geen eigen plek 
hebben. Als jij kan garanderen dat er altijd plek is voor de ondernemers, dan kun je natuurlijk 
weer meer vragen. 
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> Het is wel belangrijk dat er veel mensen zijn die daar gebruik van willen maken, omdat de 
kosten voor de voorzieningen al hoog zijn. Als er dan maar weinig coworkers zijn dan is dat 
natuurlijk niet rendabel. 
> Een bedrijventerrein is wel goedkoper qua huur dan een kantorenlocatie. Vooral als het 
tijdelijk dan kun je goedkoop een plek huren om een coworking space van te maken. 
>Probleem is wel de kantoren die nu leeg staan en goedkoop te huren zijn, zijn vaak 
ook de plekken waar iets mis mee is. Bijvoorbeeld niet goed bereikbaar zijn of mindere 
uitstraling hebben. Daar moeten coworkers dan wel willen zitten. 
>Amsterdam Noord is ook een hipgebied geworden, dat was het ook niet vanaf het 
begin af aan.AmsterdamOsdorp Businesspark is niet echt een hip gebied, dat zou het 
dan echt moeten worden. 
> Ik weet gewoon niet goed hoe het zal werken, uiteindelijk moeten de ondernemers zelf 
gaan vertellen wat ze ervoor over hebben en waar ze willen zitten. 
< Zijn er al soortgelijke werkplekken in de Westas? 
>Ik ken in Hoofddorp en Nieuw-West wel dingen, maar die zijn allemaal niet echt jouw 
concept. 
> In Nieuw-West heb je de Oude Notweg dat is ook niet direct jouw concept, want daar 
worden kleine kantoorruimtes verhuurd. 
>Het antwoord is dus nee, ik ken jouw concept nog niet in de Westas. 
>Trouwens jij hebt het over kantoren en de gemeente Amsterdam wil geen kantoren 
op de bedrijventerreinen. Dus eigenlijk kan jou concept ook niet op een 
bedrijventerrein en moet het op een stedelijke locatie. 
< Als de coworkers ook behoefte hebben aan bedrijfsruimte dan zou het dus wel op een 
bedrijventerrein kunnen? 
>Ja, als bedrijven bedrijfsruimte en kantoor nodig hebben kan dat. Ik denk echter wel 
dat het minder geschikt is voor coworking, omdat mensen dan een eigen 
bedrijfsruimte willen en dat liever niet willen delen. 
< Ja, want dan moet je die bedrijfsruimte weer opdelen in aparte delen. 
> Klopt en dan is het weer gewoon traditioneel kantoorpand. 
< Als je kijkt naar Amsterdam Osdorp Businesspark, daar is veel beweging van al het 
verkeer die door de Westas rijdt. Dat is een plek die goed bereikbaar is. Dat is namelijk het 
grote nadeel van Amsterdam, als jij een kantoor hebt in Amsterdam en dus Amsterdam in 
moet sta je soms wel een uur vast. Dan is aan de snelweg weer heel aantrekkelijk, maar dat 
geldt dus vooral voor ondernemers uit de regio en niet voor mensen uit Amsterdam. 
< Het is inderdaad belangrijk om heel goed na te denken over voor wie de coworking space 
is. Ik denk dat het echt een kleinschalig concept moet zijn. 
>Misschien zelfs verankerd in de buurt of wijk, dat zou kunnen. Maar dan past een 
bedrijventerrein er weer niet goed bij, omdat het buiten de stedelijke structuur valt. 
< Krijg je de indruk dat zzp’ers en ondernemers opzoek zijn naar een plek op een 
bedrijventerrein? 
> Nee, maar dat komt ook omdat het zichzelf uit selecteert. Die meters zijn er gewoon niet, 
de panden zijn veelte groot voor startende bedrijven. 
> Ondernemershuis Nieuw-West weet alles over de startende bedrijven in Nieuw-West. Want 
dat is een plek waar startende bedrijven informatie kunnen inwinnen over het starten van het 
bedrijf. Zij weten precies waar de ondernemers zitten en hoe ze zich bewegen. Daar zou je 
meer informatie vandaan kunnen halen. 
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Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West 
Pieterjan van Agtmaal 
Plein ’40-’45 1, Tuinstadhuis 
22 januari 2014 van 15:00-16:00 
 
< Ik heb de huisvestingsbehoefte in kaart gebracht van de ondernemers en daarna ben ik 
gaan kijken wat daar het best op aansluit. Zelf denk ik dat coworking space het beste 
aansluit bij de behoefte van de startende bedrijven. Nu ben ik erg benieuwd wat jij hiervan 
vindt. 
>Ik vind het zeker een heel goed idee, omdat ik denk dat er wat werkplekken betreft 
niets zit tussen werken in een koffietentje en het huren van een kantoor met een vast 
huurcontract. Dat tussengebied is gewoon leeg. Volgens mij is er op Ijburg mogelijk al 
wel zo iets, maar aan deze kant van de stad zover ik weet niets. 
> Wat wij eigenlijk zien is dat er heel veel van dat soort voorzieningen vooral binnen de ring 
zitten als ze er al zijn. Wel zien we steeds meer een overloop van het centrum richting de 
ring zone. In Nieuw-West zie je dat vooral in het zuiden, er worden koopwoningen gebouwd 
en komen veel creatievelingen. We zien gewoon echt het type nieuwe stedeling, dat zijn 
vaak jonge mensen, creatievelingen, zzp’ers en gezinnen die hier komen wonen. Mensen 
zoeken net buiten de ring plekken waar de prijzen lager zijn en je meer krijgt voor je geld. 
< Je weet niets in dat gebied wat op een coworking space lijkt? 
>Nou eigenlijk niet. Ik weet wel dat er Caffeemedia zit, dat is een koffietentje waar je 
ook zaaltjes kunt huren om te vergaderen. Dat is eigenlijk een bestaand 
kantoorgebouw wat is omgebouwd tot een koffietentje en daar kun je ook ruimtes 
huren. 
< Maar niet echt om dagelijks te werken? 
>Nee, dat is echt puur om te vergaderen. Dit is dan denk ik wel een goed initiatief om 
bij aan te haken, dat zit tevens in het zuiden van Nieuw-West. 
< Dus ze verhuren aan bedrijven? 
>Ja, aan de overheid en bedrijven het is meer een vergaderzaal, zover ik weet. Dus dat 
is wel een interessante ontwikkeling die aangeeft dat de behoefte er dus ook is. Je ziet 
in die buurt ook steeds meer studenten komen wonen, dat is een andere belangrijke 
groep. Studenten komen ook in die ringzone wonen, omdat kantoorpanden daar 
worden omgebouwd naar studentenhuisvesting. Dus op basis van korte contracten 
mag je daar dan wonen. 
> Mogelijk kan ook een hotel jou concept ook omarmen en als extra functie aanbieden. 
< Een hotel heeft natuurlijk vaak wel een representatieve uitstraling. 
> Ja, het Tramada Hotel dat daar zit verhuurd al wel zaaltjes, maar heeft niet dit concept. Ik 
zie jou concept wel slagen als je aansluit bij al bestaande functies. 
> Of zelfs bij broedplaatsen aan te sluiten, die kunnen op die manier ook meer geld 
genereren om de kunst activiteiten uit te kunnen voeren. 
>Vooral in dat overgangsgebied zal het goed passen. 
<Ja het moet natuurlijk wel een werksfeer hebben, ik denk dat ze niet willen zitten tussen 
alleen maar woningen. 
> Klopt, je wilt een beetje die combinatie. Alhoewel het gebied heeft wel veel wonen, maar je 
zit ook bij heel veel bedrijvigheid rond wonen, onderwijsinstellingen en veel zorg. In de zone 
zitten dus wel verschillende takken van bedrijvigheid. 
< Ik zag dat er veel startende bedrijven gevestigd zijn in Nieuw-West, zouden die allemaal 
vanuit huis werken? 
>Veel wel, van oudsher in dit gebied zien we heel veel inschrijvingen van de Kamer 
van Koophandel op woon adressen. 
< Waarom is dat? 
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> Dat kunnen die mode bedrijven zijn, dat zijn dan geen naaiateliers maar handelaren en 
exporteurs. Daarnaast zien we veel aannemersbedrijven die vanuit huis werken. Het zijn 
hele kleinschalige bedrijven. 
 
<Zzp’ers willen wel waarschijnlijk wel dichtbij huis gevestigd zijn. Bovendien heb ik in 
onderzoeken gelezen dat mensen productiever zijn in een coworking space dan thuis. 
>Ja, ik denk ook met de horeca dat je daar snel wordt afgeleid. Als je echt aan het 
werk moet is dat lastiger. Misschien is een combinatie mogelijk met kinderopvang, dat 
zou ook heel interessant zijn. Vooral omdat de kinderopvang steeds duurder wordt. 
< Denk je dat daar een grote markt voor is, het combineren van werkplek en kinderopvang? 
>Nou ik zie in mijn omgeving dat mensen constant bezig zijn met de kinderen op te 
halen en weg te brengen. Als je die combinatie kan bieden, misschien dat je dan ook 
een nieuwe markt aanwakkert. 
> Dat zie ik vooral in het zuiden van Nieuw-West gebeuren. Dan zit je overal dichtbij, je 
zit zo op Schiphol of op de Zuidas. 
> Sloterdijk zou ook een interessante kunnen zijn. 
< Ik denk als je je richt op creatievelingen dat Sloterdijk daar minder bij aansluit. 
> Dat klopt dat sluit daar minder goed op aan. We zien ook een ontwikkeling van creatieve 
mensen in de Janevertstraat. Daar willen wij ook actiever op gaan zitten. Meest potentie 
heeft het zuidelijke deel van Nieuw-West, hoe verder je naar het noorden gaat hoe minder 
mensen er zitten die daar behoefte aan hebben. 
< Staan er ook kantoren leeg in dat gebied? 
> Het grootste gedeelte van dat gebied is wel verhuurd er zijn niet zoveel lege plekken in die 
buurt. 
> Sloterdijk is ook weer duurder dan het zuiden van Nieuw-West. Het zuiden van Nieuw-
West is niet zo heel sjiek en bedrijven zitten daar soms ook omdat het niet zo sjiek is. Het is 
traditionele bedrijvigheid dat hier zit en overheidsinstanties. 
> Creatieve bedrijven die houden wel van een aparte uitstraling die wel professioneel blijft. 
< Ik sprak met SADC en die hadden het ook over het Ondernemershuis, weet jij daar meer 
van? 
> Helaas, heb ik de afgelopen jaren niet veel van Ondernemershuis gehoord. 
< Wat is dat dan voor een instantie? 
> Dat is een semioverheidsinstelling, maar de meeste aanvragen van bedrijven komen toch 
hier binnen dus dan zouden wij die dingen ook weten. Wel heb ik aan collega’s nog 
gevraagd of ze het concept kennen, maar niemand weet zoiets in deze buurt te noemen. 
Een aantal noemde wel Ijburg, maar niet in dit gebied. 
< Zou er dan wel een markt voor zijn? 
>Ik denk als je aansluit bij iets anders wel. Ik zie het echt als tussenfase voor 
bedrijven, de mogelijkheid tussen thuiswerken of horecalocatie en een kantoor huren. 
Wel die stap in professionaliteit maken maar er niet aan vast zitten. Ik denk dat in deze 
buurt er wel markt voor is. 
< Weet je nog andere plekken in de Westas waar dit concept zou kunnen slagen? 
>Het is echt een groot gebied, ik zie me dat in Hoofddorp en Nieuw Vennep ook wel 
voorstellen. In principe kan ik het me in iedere woonwijk voorstellen waar geen 
voorzieningen zijn. 
< In Nieuw-West wonen natuurlijk wel meer mensen per vierkante meter. 
>Ja en je hebt hier ook het nieuwe type stedeling, creatieve mensen. Je hebt hier meer 
alternatieve mensen dan in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Ik denk wel dat je echt in 
stedelijke gebieden moet zitten. 
> In Haarlem zit je dan ook snel in het centrum. In Zaandam heb je op zich ook wel de 
potentie, daar wonen natuurlijk heel veel mensen die heel erg op Amsterdam gericht zijn, 
maar niet willen wonen in een wijk zoals Nieuw-West. 
< SADC had het ook nog over Amsterdam Osdorp Businesspark, wat vindt jij daarvan? 
>Nee, dat is niet geschikt dan zit je ook naast een vinexwijk. Daar zitten helemaal geen 
creatieve mensen, dat is bijna te vergelijken met Hoofddorp alleen iets cultureler. Je 
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vindt daar niet dezzp’ers die je wilt hebben. Het ligt ook niet direct aan de snelweg, het 
heeft als grote kracht dat je adres in Amsterdam is en niet in Lijnden. Dat is voor 
bepaalde bedrijven heel belangrijk en dat is soms gewoon geld waard. 
> In Schinkel zitten ook wel veel creatieve bedrijven, daar zou het ook nog kunnen. Dat ligt 
wel net buiten ons stadsdeel, het is ook een doorgroei locatie. Je zou ook echt op Schinkel 
moeten inzoomen, Schinkelhaven. 
< Hier zitten dus ook veel bedrijven? 
> Ja, er zitten ook gewoon bouwmarkten er zitten verschillende dingen. Eyeworks is daar 
ook gegroeid. Het zit ook echt vlak naast de Zuidas, maar heeft toch een hele andere sfeer. 
< Heb je ook enig idee wat de kosten zijn voor zo’n kantoorpand? 
> Nee, dat weet ik niet precies. Ik kan je wel doorverwijzen naar iemand van Economische 
Zaken Amsterdam die daar misschien wel meer over weet. 
> Dus het gebied in het zuiden van Nieuw-West is erg geschikt ook met het oogpunt dat de 
wijken naar het centrum helemaal vol zijn. Ze moeten wel deze kant op. 
< Zou het ook bij een buurthuis kunnen? 
> Nee, dat zou ik niet doen. Dat heeft toch een hele andere uitstraling dan een kantoorpand. 
Ik zou dan toch eerder de broedplaats doen, daarvan zijn er verschillende in dit gebied. Dat 
zijn kunstenaars die een leegstaand pand in gebruik hebben genomen. Je kunt zoeken op 
www.mapsamsterdam.nl daar staan wel kaarten op waar die broedplaatsen zijn. 
< Is Sloterdijk ook een goede plek? 
> Sloterdijk kan een plek zijn om mensen te ontmoeten door de goede bereikbaarheid, maar 
niet een goede werkplek. 
< Of Haarlem? 
> Daar zitten wel wat creatieve bedrijven, maar dan kom je wel snel uit op een 
bedrijventerrein. Dan zou ik gaan zitten bij de Lichtfabriek bij het Spaarne. 
< Wat is dat precies? 
> Dat is gewoon een hele oude fabriek waar ook voorstellingen en feesten zijn. Ik vind dat 
wel een aantrekkelijke plek en lijkt me ook een goede plek. In Haarlem wonen wel nog heel 
wat zzp’ers. 
< Waarschijnlijk ook wel mensen die willen betalen voor een werkplek? 
> Ja, dat klopt. Vooral als je het vergelijkt met het gebied van Amsterdam dat in de Westas 
ligt.  
< Denk je dat mensen wel willen betalen voor coworking space? 
>Ja, dat denk ik wel, je moet op een gegeven moment gewoon echt je huis uit en wat 
professionelere ruimte hebben. Ik geloof wel dat die markt er is ja vooral in het zuiden 
van Nieuw-West. 
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Schenk Makelaars 
Almar Bouwman 
Kruisweg 855 Hoofddorp 
23 januari 2014 om 10:00 
 
< Wat vindt u van het aanbod van bedrijfshuisvesting van startende bedrijven? 
> Je ziet dat heel veel aanbod niet is aangesloten op de vraag van startende bedrijven. 
Je ziet nu wel voorkomen dat eigenaren die leegstand hebben gaan kijken naar het 
verhuur van units, maar daar komt wel meer bij kijken dan alleen maar een kamer 
afsluiten. Dus het is wel iets waar een aantal jaren al vraag naar is, maar waar het 
aanbod totaal niet op aansluit. 
< U merkt dat dus heel erg in de markt dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen? 
> Nou zeker, met name de kleinere units. Je ziet gewoon dat je het echt goed geregeld 
moet hebben wil je de units kunnen verhuren en het echt wil werken. Het is niet alleen 
een slot op een kamer zetten en verhuren, die mensen hebben ook voorzieningen 
nodig. Zoals een keuken, toilet en gemeenschappelijke voorzieningen. Vaak zie je met 
internet en dat soort dingen, ze hebben dat ook allemaal nodig en dan is dat allemaal 
niet geregeld. Er wordt door verhuurders niet goed over nagedacht. 
< Ik denk dat coworking space wel aansluit bij de behoefte van startende bedrijven, kent u 
die term? 
> Nee. 
< Dat is een kantoorruimte voorzien van verschillende werkplekken waar een ondernemer 
zijn laptop open kan klappen en kan gaan zitten werken. Die kunnen al voor een dag 
toegang tot de werkplekken huren. 
> Aan de wiegebruinlaan in Hoofddorp daar wordt het op die manier aangeboden en in de 
wijkermeerstraat wordt het concept bovendien aangeboden. 
< Is daar animo voor? 
> Dat weet ik niet, wij zijn daar niet bij betrokken. Ik weet wel dat in de wijkermeerstraat de 
startende bedrijven gelieerd moeten zijn aan de hoofdhuurder van het gebouw, dus in 
dezelfde sector werkzaam moeten zijn. Dat maakt het al lastiger om het te verhuren. 
< Dat is dus een bedrijf die zijn leegstaande meters verhuurd aan startende bedrijven? 
> Ja. 
< Dat is dus nog wel een iets andere constructie. 
> Dat is een hele vloer die niet in gebruik is, daar kun je een werkplek huren. 
< Kloppen er ook bedrijven bij jullie aan die zeggen dat ze daar naar opzoek zijn? 
> Nou niet per werkplek nee. Wat we wel merken is dat we veel vraag krijgen naar kleinere 
units. 
< Hoe oud zijn die bedrijven? 
> In 2010 en 2011 is het aantal inschrijvingen in de Kamer van Koophandel in Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep erg hoog was. Dat waren dan vooral ouderen die ontslagen waren en hadden 
besloten om voor zichzelf te beginnen. 
< Op welk gebied richten jullie je precies? 
> Voor de verhuur en verkoop hebben we eigenlijk de hele Haarlemmermeer en alle 
aangrenzende gemeenten met uitzondering van Haarlem en Amsterdam. 
< Hoe oud zijn de bedrijven die bij jullie aankloppen voor het huren van een unit? 
> Dat varieert ook, over het algemeen zijn het startende bedrijven maar je hebt ook bedrijven 
die krimp hebben doorgemaakt en die weer helemaal teruggaan naar de basis. 
< Ik heb het idee dat de stap voor startende bedrijven groot is om een commerciële 
bedrijfsruimte te huren. 
> Wat ik veel hoor is dat het huren van een vaste unit gewoon vaak te duur is voor 
ondernemers. Het kost toch een paar honderd euro in de maand en thuis betaal je dat 
niet. Voor startende bedrijven zijn die kosten gewoon erg hoog. Als in jou concept een 
werkplek ongeveer 150 tot 200 euro in de maand kost dan geloof ik qua prijs daar 
meer is. 
< Wat heeft een gemiddelde ondernemer te besteden naar jou idee? 



 

62 
 

> Als je kijkt naar mensen die met zijn tweeen zijn dan willen die maximaal 500 euro voor 
betalen per maand voor 50 vierkante meter. De grens van eenpitters ligt vaak op de 250 tot 
300 euro. 
< Denk je dat een coworking space zou aansluiten? 
> Qua prijs denk ik wel. 
< Is het ook rendabel? 
> Ik denk als je dat vanuit het niets gaat opzetten dat het lastiger is. Je moet er echt 
volledig op ingericht zijn. Ik denk dat anders de kosten erg onderschat worden. 
< Ik sprak gisteren iemand bij de gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West en die zij dat 
hij het wel zag zitten maar dan wel in combinatie met iets. Wat vind jij daarvan? 
> Wij zeggen wel van meng de functies op kantorenlocaties heel erg. Er staat veel leeg 
en als er dan ook geen andere functies zijn wordt het gebied heel onaantrekkelijk. Ik 
snap de opmerking wel, maar als je binnen een kantoorfunctie dingen wil combineren 
is wel lastig. Ik zie het meer voor me in een gebouw dat al gehuurd wordt en een paar 
meters leegstaan. 
< Wat denkt u dat een geschikte locatie is voor een coworking space? 
> Wat wij heel erg merken is dat bereikbaarheid alles is. Ondernemers zijn erg kritisch, ze 
willen alles hebben anders blijven ze thuis werken. Vindbaarheid is ook erg belangrijk. 
< Ziet u dat op een kantorenlocatie of in een centrum van de stad? 
>Nou je moet kijken naar de voorzieningen die in de buurt zijn, dat is wel erg belangrijk. Er 
moet in de omgeving wat de doen zijn en andere ondernemers zitten.  
< Welke voorzieningen zijn het belangrijkste? 
> Bereikbaarheid ook met openbaarvervoer, horeca, supermarkt. De zzp’er is heel 
kritisch die willen gewoon alle voorzieningen hebben want die kunnen ze niet voor 
zichzelf creëren. 
< Is de zzp’er kritisch, omdat ze veel mogelijkheden hebben? 
> Nee, want ze hebben helemaal niet veel keus. Ik denk dat wat zij willen eigenlijk 
helemaal niet bestaat. Ik denk dat jou concept kan slagen als het voortkomt uit een 
plek waar alle voorzieningen al zijn. De beheer functie de erbij komt kijken is gewoon 
erg groot. 
< Als ik jou mag samenvatten dan denk jij dat het kan slagen als het beheer al is geregeld en 
het niets nog helemaal moet worden opgebouwd. 
> Ja, dat denk ik. Een traditionele verhuurder die dit erbij wil gaan doen dat zie ik niet 
slagen, daar moet echt een bedrijf op worden gezet dan. 
< Denkt u dat de vraag hierna toe zal nemen de komende jaren? 
> Ja, ik geloof wel in de zzp’ers dat aantal zal blijven groeien. Je moet je niet richten 
op de zzp’ers die zijn ontstaan uit frustratie en niet uit inspiratie. 
< Los van de coworking space, wat denkt u dat er moet veranderen om beter aan te sluiten 
bij de vraag? 
> Er moet op gebouw niveau nog heel veel gebeuren, het aanbod van ruimtes die zijn 
bedoelt voor zzp’ers die kloppen qua meters wel maar niet qua voorzieningsniveau. 
< Hebt u het idee dat de markt al wat aantrekt? 
> Ja, voorzichtig wel. De transactieduur is korter geworden. 
< Welke bedrijven zijn nu wel opzoek naar andere huisvesting? 
> Vooral datacentra en de kledingbranche. 
< Denkt u dat de coworking space ook kan werken voor bedrijven die echt een bedrijfshal 
nodig? 
> Je ziet dat wel bij logistieke centra, dat bedrijven een pallet kunnen plaatsen en alles er om 
heen geregeld is. Dat zijn wel allemaal logistieke bedrijven. 
< Zou het ook in andere sectoren kunnen zoals high tech? 
> Vaak niet, omdat ze ook zitten met veiligheidseisen. Dan willen ze dat toch liever allemaal 
zelf regelen. 
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Port of Amsterdam 
Jeroen Lotze 
De Ruijterkade 7, 8e verdieping 
24 januari 2014 van 13:00-14:00 
(Voice Recorder was leeg, tijdens het interview is meegeschreven) 
 
Er zijn vier clusters in de haven te onderscheiden. 
1. Energie 
2. Logistics, heel erg groeiende markt in deze haven. Dit cluster maakt gebruik van 
containervervoer. De haven van Amsterdam kan niet de grootste containerschepen uit Azië 
hebben, dat kan de haven van Rotterdam wel. De haven van Amsterdam richt zich daarom 
op de markten uit andere delen van de wereld met iets minder grote containerschepen die 
wel de haven in kunnen. 
3. MRA, dat zijn de bulkgoederen zoals soja en cacao.  
4. Real estate, dat zijn de rechtstreekse klanten van het havenbedrijf afdeling Real 
Estate. Bedrijven krijgen grond in erfpacht en mogen daar vervolgens op bouwen. 
Bijna alle panden in de haven zijn dus in bezit van de bedrijven die erin gevestigd zijn 
of zijn in bezit van ontwikkelaars die ze verhuren aan partijen. De erfpacht wordt 
uitgegeven met een minimum van vijf jaar en een maximum van 50 jaar. 
Bijna alle delen van de bedrijfspanden in de haven die leegstaan staan op www.apre.nl 
Amsterdam Port Real Estate. Het havenbedrijf host die site en bedrijven kunnen de 
vrijstaande ruimte in hun bedrijfspand via de site aanbieden. Zo kunnen ze delen verhuren 
aan andere bedrijven. Door deze site is de leegstand in het havegebied ook beter inzichtelijk 
gemaakt. Het leegstandcijfer is momenteel ongeveer 9%. De afgelopen jaren heeft dat 
geschommeld tussen de 8,5% en de 10%. 
Het havenbedrijf host die site, ook al zijn de leegstaande meters niet direct negatief voor 
hen. Wel krijgen door de leegstaande meters de bedrijven die erfpachten van het 
havenbedrijf problemen en kunnen panden verpauperen. Dus om te voorkomen dat het 
gebied er minder goed uitziet en de kopers in problemen komen, bieden ze de mogelijkheid 
om de leegstaande meters online aan te bieden. 
In het eerste deel van de haven, dat het dichtste bij de binnenstad ligt, bevinden zich 
veel bedrijven uit de Creatieve Industrie. Vooral mode en media bedrijven zijn daar 
gevestigd. In het zuiden van het havengebied, niet direct aan het water, zitten veel 
kantoorgebouwen en kleine logistieke bedrijven. In het eerste deel van de haven 
worden kleine units verhuurd vanaf ongeveer 60 m2 voor ongeveer een bedrag van € 
140,- per vierkante . Mogelijkheden om een bedrijfspand te huren kan vanaf ongeveer 
100 m2, dan heb je een vloer en een paar kantoorplekken voor.   
In de haven bevindt zich momenteel na mijn weten nog geen coworking space. We 
hebben wel is naar zoiets gekeken met ontwikkelaars. Maar momenteel gaat het zo 
goed met de markt dat er eigenlijk geen sprake van is. Als de meters gewoon gehuurd 
kunnen worden door bedrijven dan is dat eenvoudiger dan het ombouwen naar een 
coworking space. Het nadeel is natuurlijk dat je heel veel moet regelen, allemaal 
aparte contracten. In het havengebied is wel de mogelijkheid om zaaltjes te huren, 
Kunstuitleen verhuurt bijvoorbeeld zaaltjes.  
< Is er een markt voor coworking space? 
>Er is wel zeker een markt voor jou concept van de coworking space, het heeft zeker 
ook een toegevoegde waarde op de markt. Zzp’ers en ondernemers zijn toch op zoek 
naar het totaalpakket en willen zelf niet al die dingen hoeven regelen. 
< Op welke plek zou coworking space in het havengebied kunnen? 
>Ik denk aan twee plekken. Allereerst in de Minervahaven, dat is een hip gebied erg 
geschikt voor bedrijven in de Creatieve Industrie. Daarnaast denk ik aan een plek dicht 
aan de snelweg in het zuiden van het havengebied. Dat zou dan in combinatie kunnen 
met een plek voor vrachtwagenchauffeurs. Vrachtwagenchauffeurs hebben dan wel 
aan andere horeca behoefte, toch denk ik dat dit wel een goede combinatie kan zijn. 
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Dit is dan wel een andere doelgroep zzp’er en ondernemers dan in de Minervahaven. 
Momenteel is er namelijk in de hele haven nog niets voor vrachtwagenchauffeurs, dus 
daar is ook echt vraag naar. 
< Is er nog ruimte over in de haven? 
> Ja, er is nog ongeveer 15% uitgeefbare grond. Wel worden de bedrijven die daar willen 
gebouwen gescreend. Ze moeten echt een link hebben met de haven en de haven er een 
beter gebied van maken. De missie is ook echt om te groeien als haven. 
< Hoe ziet de Minervahaven er momenteel uit, zijn daar nog stukken  grond uitgeefbaar? 
> Momenteel willen we niet meer dat er meer gebouwd wordt op de Minervahaven, omdat 
we dan bang zijn dat dingen leeg komen te staan. De stukken grond die momenteel 
leegstaan zijn ingericht als evenemententerreinen. Zo blijft het gebied levendig en blijft de 
leegstand laag.  
< Is er veel verschil in de prijzen van de grond in de haven? 
> Ja, er is veel verschil in de grondprijs, maar bedrijven betalen netto ongeveer evenveel. 
Dat komt doordat er onderscheid kan worden gemaakt in grond en zeehavengeld. Bedrijven 
die veel gebruik maken van het water betalen meer zeehavengeld en minder geld voor de 
grond. Bedrijven die nauwelijks gebruik maken van de haven betalen meer voor de grond. Zo 
betaald ieder bedrijf ongeveer evenveel. 
< In Amsterdam Noord zijn ook veel creatieve mensen te vinden, is dat dezelfde doelgroep 
als de Minervahaven? 
>Nee, daar zit wel een duidelijk verschil in. Het valt allemaal onder de Creatieve 
Industrie, maar de bedrijven zijn wel erg verschillend. Ik maakt altijd het volgende 
onderscheid, in Amsterdam Noord zitten de ambachtelijk creatieve mensen en in de 
Minervahaven zitten de commercieel creatieve mensen. 
< De Minervahaven zou daarom ook erg geschikt zijn voor coworking? 
>Ja, ik denk dat dat de doelgroep creatieve mensen zijn die daar wel behoefte aan 
hebben. 
< Hoe denk je dat ontwikkelaars zullen reageren op dit concept? 
>Ik denk dat die dat wel zien zitten. Door een coworking space haal je toch de zzp’ers 
en ondernemers naar dit gebied die in de toekomst grotere bedrijven kunnen worden. 
De toekomstige gebruiker heb je dan al eigenlijk in de haven en kun je gemakkelijker 
in het gebied houden als ze groeien en opzoek zijn naar andere huisvesting. Ik denk 
dat ontwikkelaars zeker open staan voor zo’n plan. 
< Waarom is het er dan nog niet? 
> Dat komt waarschijnlijk doordat de markt nu wel goed is. Er zijn voldoende huurders dus 
het is niet noodzakelijk om meters op andere manieren dan traditioneel in te vullen.  
Bovendien zou het ontwikkelaars meer werk opleveren, omdat je dan met meer contracten 
zit. 
< Wat zijn de voorzieningen in de Minervahaven? 
> Er zijn momenteel drie horecavoorzieningen echt hele leuke plekken. Namelijk op een oud 
booreiland, in een pondje en in een oud industrieel pand. Daarnaast staat in de 
Minervahaven het theater waar de musical over Anne Frank zal draaien, die hebben ook 
horecavoorzieningen. Momenteel proberen we ook dat de bus echt over de Minervahaven 
gaat rijden. Nu stopt hij daar nog een stuk vandaan. Dan is het ook goed bereikbaar met het 
openbaarvervoer. Vlak naast de Minervahaven worden binnenkort ook duurdere 
appartementen gebouwd, het is dus een goede omgeving voor zzp’ers en ondernemers.  
< Denkt u dat het coworking space concept kan slagen? 
>Ja, ik denk wel dat je dan meerdere vestigingen moet hebben door Nederland en dat 
het dan echt je business is. 
 


