
 

Leegstaande werkplekken kosten werkgever meer dan reiskostenvergoeding 

Nederland heeft een enorm overschot aan kantoren. Naar schatting 8 miljoen vierkante            
meter kantoorvastgoed staat leeg. Hier bovenop is nog eens een grote hoeveelheid            
kantoorruimte die in gebruik is, maar in de praktijk weinig wordt gebruikt omdat             
werknemers niet op hun plek bezig zijn. Met prijsprikkels kunnen werkgevers hun            
medewerkers aanzetten om hun gedrag te veranderen zodat het kantoorgebruik          
efficienter wordt. 

Bezettingsgraad 55 procent 

Volgens Daan van Egeraat van de Stichting Mobiliteit.NU (www.mobiliteit.nu) is de           
gemiddelde bezettingsgraad van kantoorruimte gemiddeld 55 procent. De rest van de tijd            
wordt de ruimte niet gebruikt, terwijl de werkgever wel kosten maakt. “Dat is nog eens 18                
miljoen vierkante meter leegstand. In totaal hebben we dus geen 8, maar 26 miljoen              
vierkante meter leegstand”, rekent hij voor. 

Lege werkplekken: 9 miljard euro 

Werkgevers geven volgens Van Egeraat gemiddeld 3700 euro per werknemer per jaar uit aan              
die lege kantoorwerkplekken. Het in de lucht houden van niet-gebruikte werkplekken kost            
meer dan het vergoeden van de reizen die werknemers voor het werk maken. Voor het               
Nederlandse bedrijfsleven gaat het om een bedrag van ongeveer 9 miljard euro per jaar.              
“Dat is een verbijsterend cijfer. Het is twee keer de omzet van de leasebranche.” 

Prijsprikkels 

Volgens Van Egeraat kunnen prijsprikkels worden ingezet om het gebruik van           
kantoorfaciliteiten te beïnvloeden. Een relatief eenvoudige manier hiervoor, is door te           
sleutelen aan de parkeerkosten van werknemers. Hiermee is de laatste jaren hier en daar              
voorzichtig begonnen. Van Egeraat heeft het bij twee ziekenhuizen helpen invoeren. Het            
Bronovo-ziekenhuis in Den Haag en het Isala-ziekenhuis in Zwolle. 

Meer parkeergeld als je dichter bij het werk woont 

De systemen van de ziekenhuizen zijn er vooral op gericht om medewerkers te bewegen niet               
met de auto te komen. Bij Bronovo betalen medewerkers op de momenten dat             
parkeerplekken schaars zijn voor bezoekers. Daarnaast betalen medewerkers die dichter bij           



het ziekenhuis wonen meer parkeergeld. Medewerkers die af en toe met de auto komen (de               
meerderheid), blijken nu de pieken te mijden. 

Gebruik kantoor spreiden 

Maar variabilisatie van de parkeertarieven kan ook worden ingezet om de drukte op kantoor              
te spreiden en zo efficiënter gebruik te maken van faciliteiten. “Je hebt gewoon een              
prijsmechanisme. Betalen voor een parkeerplek kan natuurlijk mensen te ontmoedigen op           
bepaalde tijden op kantoor te komen.” 

Werkplek: verbind gedrag aan bedrag 

Een andere manier om werknemers te stimuleren op andere tijden te komen is ze te laten                
betalen voor hun werkplek. Het idee hiervan is dat medewerkers die de pieken mijden              
goedkoper uit zijn. Met het geld dat de werkgever nu besteedt aan lege werkplekken, kan hij                
medewerkers belonen die buiten de pieken (naar tijd en plaats) werken. Kleine beloningen             
blijken vaak al effekt te hebben - terwijl het besparingspotentieel enorm is. En trouwens: zo               
los je en passant ook nog eventjes het fileprobleem op. 

  

 


