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INLEIDING

De gemeente Leidschendam-Voorburg 
(LV) is een gemeente in de provincie 
Zuid-Holland die circa 76.000 inwoners 
telt. Het sterkste punt van gemeente LV 
is de kwaliteit van wonen. Aanvullend wil 
de gemeente werken aan het versterken 
van haar economisch profi el en het 
ondernemersklimaat. Hiermee kan de 
gemeente LV zich onderscheiden in 
de regio en de gemeente aantrekkelijk 
maken en houden voor zoveel mogelijk 
mensen. 

Gemeente LV telt bovengemiddeld veel 
zelfstandig ondernemers zonder perso-
neel (Zzp’ers). In hoofdstuk 1 wordt 
daar uitgebreider bij stilgestaan.
Voor kleine zelfstandig ondernemers is 
er op dit moment een beperkt aantal 
locaties in de gemeente waar zij met 
elkaar in één gebouw kunnen werken. 
Sommige van die locaties zijn perma-
nente verzamelgebouwen. Andere 
bedrijfsverzamelgebouwen zijn van 
tijdelijke aard in afwachting van heront-
wikkeling van het gebied waar het 
tijdelijke verzamelgebouw is gesitueerd. 

DEFINITIE BEDRIJFSVERZAMEL-
GEBOUW
Een bedrijfsverzamelgebouw is een 
gebouw waar meerdere bedrijven bij 
elkaar gehuisvest zijn. De bedrijven 
hebben gemeenschappelijke voorzie-
ningen en diensten. Daardoor hebben 
ze gedeelde servicekosten. Veel bedrijfs-
verzamelgebouwen kiezen voor een 

bepaalde branchering zodat er een opti-
male kruisbestuiving tussen de huurders 
onderling kan optreden.

DE OPDRACHT:
DRAAGVLAKONDERZOEK

Het Platform Economie Onderwijs & 
Arbeidsmarkt (EOA) wil onderzoeken of 
er voldoende draagvlak bestaat onder 
zelfstandig ondernemers om een nieuw 
permanent bedrijfsverzamelgebouw te 
realiseren. In hoofdstuk 2 beschrijf ik 
op welke wijze ik te werk gegaan ben in 
mijn onderzoek.

DE DRAAGVLAK INTERVIEWS

Op basis van een aantal onderzoeksvra-
gen zijn circa 50 bedrijven geïnterviewd.
Deze bedrijven zijn voor het overgrote 
deel ZZP’ers en met hun bedrijf gere-
gistreerd in LV. Ik heb me bij de selectie 
van de ondernemers gefocust op de 
ondernemers die in de twee tijdelijke 
verzamelgebouwen gehuisvest zijn. 
Immers, zij zijn op korte termijn op 
zoek naar een andere bedrijfsruimte. In 
hoofdstuk 3 worden de twee tijdelijke 
locaties omschreven. 
Daarnaast heb ik ook een aantal onder-
nemers gesproken die met hun bedrijf 
op hun huisadres staan ingeschreven. 
De conclusies van die  interviews staan 
beschreven in hoofdstuk 4. 
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Behalve de interviews met de onderne-
mers heb ik ook gesproken met diverse 
medewerkers van Platform Economie, 
Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA), de 
gemeente LV en MKB Leidschen-
dam-Voorburg. 

De aanbevelingen uit alle gesprekken 
staan beschreven in hoofdstuk 5 en 6. 
Uit de interviews kwamen zeven locaties 
naar voren die mogelijk geschikt zijn 
om er een bedrijfsverzamelgebouw te 
realiseren. In hoofdstuk 7 staan deze 
locaties beschreven. Om een goed 
beeld van de locaties te krijgen heb ik 
ook gesproken met  de desbetreff ende 
projectontwikkelaars, vastgoedeigena-
ren of makelaars van die locaties. Aan 
het eind van hoofdstuk 7 omschrijf ik  
aanbevelingen voor welke locaties het 
meest geschikt zijn om een bedrijfsver-
zamelgebouw te realiseren. 

Tot slot is een overzicht van alle geïnter-
viewde ondernemers en stakeholders 
als bijlage toegevoegd.

5
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Volgens het CBS is het aandeel Zzp’ers in 
de gemeente LV ruim twee keer zo hoog 
als het landelijk gemiddelde. (24,7% 
versus 11,5%). Zzp’ers in Leidschen-
dam-Voorburg zijn voor het grootste 
deel actief in de commerciële zakelijke 
dienstverlening. Ze werken vanuit huis, 
vanuit een bedrijfsverzamelgebouw 
(op tijdelijke of permanente basis) of op 
locatie bij opdrachtgevers. In sommige 
gevallen zijn ze parttime ondernemer 
en werken ze daarnaast gedeeltelijk in 
loondienst. Het gemiddelde inkomen 
van een zzp’er in Leidschendam-Voor-
burg ligt een stuk hoger dan het gemid-
delde landelijke inkomen van een zzp’er. 
(bron: CBS-Lokale Economie | 2019). De 
lokale economie steunt sterk op zzp’ers 
vanwege het vertrek van een aantal 
grote bedrijven in de afgelopen tien jaar. 

In het Platform Economie, Onderwijs 
& Arbeidsmarkt (EOA) is een van de 
thema’s waaraan gewerkt wordt ‘Ruimte 
voor Ondernemen’. Om inzicht te 
krijgen in de wensen en mogelijkheden 
van ondernemers trekken het Platform 
EOA, de gemeente en MKB Leidschen-
dam-Voorburg hierin samen op.

DE OPDRACHT VAN PLATFORM 
ECONOMIE, ONDERWIJS & 
ARBEIDSMARKT

Platform EOA heeft  Paradijsvogel Advies 
verzocht om een draagvlakonderzoek 
uit te voeren onder zzp’ers geregis-
treerd in gemeente LV. Het onderzoek 
is gericht op het inventariseren van 
draagvlak en potentie om een nieuw en 
permanent bedrijfsverzamelgebouw te 
realiseren in gemeente LV. Het onder-
zoek is niet gericht op de marktvraag 
en -aanbod van andere economische 
huisvestingsvormen, zoals bedrijventer-
reinen en single tenant kantoren.

HUIDIG AANBOD BEDRIJFSVER-
ZAMELGEBOUWEN

In de gemeente worden vier bedrijfs-
verzamelgebouwen behuisd door 
kleine zelfstandige ondernemers. Het 
Alpha gebouw aan de van Alphenstraat 
in Voorburg en De Unie aan de Jacob 
van den Eyndenstraat in Voorburg zijn 
permanente verzamelgebouwen. Daar-
naast zijn er twee tijdelijke verzamelge-
bouwen, in afwachting van herontwik-
keling van het gebied, te weten VHS42 
aan de Herenstraat 42 in Voorburg en 

HOOFDSTUK 1

DE ROL VAN BETEKENIS VAN 
DE ZZP’ER VOOR DE GEMEENTE 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG
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Sector V aan de Vlietweg/Overgoo in 
Leidschendam. Naast de vier bedrijfsver-
zamelgebouwen is er ook een Business 
center aan het Oosteinde in Voorburg.

DIT ONDERZOEK GEEFT 
ANTWOORD OP DE VOLGENDE 
VRAGEN:

1. Is er onder zzp’ers actief in gemeen-
te LV behoeft e aan de realisatie van 
een nieuw bedrijfsverzamelgebouw 
met een permanent karakter?

2. Hoe zou zo’n nieuw bedrijfsverza-
melgebouw eruit moeten zien qua 
voorzieningen, gemiddeld huurprijs-
niveau, branchering en omgeving?

3. Welke bestaande locaties in de 
gemeente LV zijn kansrijk om juist 
daar een bedrijfsverzamelgebouw te 
realiseren en waarom?

KANTTEKENING CORONA 
PERIODE

Sinds onze samenleving door het corona 
virus is geraakt heeft  dit ook een groot 
eff ect op onze ondernemers, de wijze 
van ondernemen en de behoeft e naar 
passende bedrijfshuisvesting. Wat nu de 
norm is - zoveel mogelijk thuiswerken, 
zo min mogelijk persoonlijke contacten- 
is hopelijk post-corona (grotendeels) 
van de baan. Ik ben voor dit onderzoek 
uitgegaan van het gegeven dat onze 
samenleving en daarmee het onder-
nemersklimaat dit jaar voorzichtig gaat 
herstellen van de pandemie. Wel heb ik 
in de aanbevelingen rekening gehouden 
met het feit dat mensen vaker vanuit 
huis zullen blijven werken dan pre-co-
rona en (nog) meer fl exibiliteit verlan-
gen in hun behoeft e naar passende 
bedrijfshuisvesting buitenshuis. 
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DIT ONDERZOEK GEEFT 
ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN:

1. Is er onder zzp’ers actief in 
gemeente LV behoeft e aan 
de realisatie van een nieuw 
bedrijfsverzamelgebouw 
met een permanent karakter?

2. Hoe zou zo’n nieuw bedrijfs-
verzamelgebouw eruit moeten 
zien qua voorzieningen, 
gemiddeld huurprijsniveau, 
branchering en omgeving?

3. Welke bestaande locaties in 
gemeente LV zijn kansrijk om juist 
daar een bedrijfsverzamelgebouw 
te realiseren en waarom?
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DE START

Bij aanvang heb ik een aantal gesprek-
ken gevoerd met de opdrachtgevers; 
Kim van Loon (coördinator Platform 
Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt),  
wethouder Astrid van Eekelen en 
Benedikte Zijlstra (voorzitter MKB 
Leidschendam-Voorburg) om de 
opdracht te bespreken en de lijnen uit te 
zetten. 

DESKRESEARCH

Als deskresearch heb ik me verdiept 
in de Agenda 2019-2022 van Platform 
Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, 
in de openbare data beschikbaar op 
www.waarstaatjegemeente.nl, 
www.kvkregiodata.nl en de Lokale 
economie 2018 en 2019 van het CBS. 

• INTERVIEWS 
STAKEHOLDERS 

Ik heb circa 20 stakeholders gespro-
ken, onder andere met medewerkers 
van Platform Economie, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt, gemeente LV en MKB 
Leidschendam-Voorburg om de juiste 
achtergrondinformatie te verkrijgen. 

• INTERVIEWS 
ZZP’ERS

In LV zijn circa 4.000 ZZP’ers geregis-
treerd. Voor dit onderzoek heb ik inter-
views gehouden met ZZP’ers die een 
kantoor huren in de twee tijdelijke verza-
melgebouwen. Het gaat dan om verza-
melgebouw Sector V in Leidschendam 
en verzamelgebouw VHS42 in Voorburg. 
Voorts heb ik een aantal zzp’ers bena-
derd die met hun bedrijf op hun huis-
adres staan ingeschreven. De complete 
lijst met geïnterviewde ZZP’ers (totaal 
50) is als bijlage bij dit onderzoek opge-
nomen.

HOOFDSTUK 2

METHODIEK & 
PLAN VAN AANPAK
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De onderzoeksvragen:
1. Wat is de naam van je bedrijf, sinds wanneer ben 

je actief als zzp’er en wat voor soort 
onderneming heb je?

2. Je werkt nu vanuit huis of vanuit een 
tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw. 
Bestaat bij jou de behoeft e om naar een 
permanent bedrijfsverzamelgebouw te gaan? 
Zo ja, waarom? Zo, nee, waarom niet?

3. Indien ja, hoe zou een permanent verzamelge-
bouw er in jouw ogen uitzien qua locatie, 
voorzieningen, vloeroppervlak en maximaal 
huurprijsniveau?

4. Ken jij gebouwen of locaties in gemeente LV die 
jij kansrijk vindt om te laten onderzoeken?

11



12

HOOFSTUK 3

ACHTERGROND BESTAANDE 
TIJDELIJKE VERZAMELGEBOUWEN

VLIETWEG 14/15, LEIDSCHENDAM

Op deze locatie bevond zich jarenlang het Nationaal Bureau voor Toerisme. 
Na hun vertrek kwam het gebouw beschikbaar als tijdelijk onderkomen voor 
kleine zelfstandig ondernemers. Onder de naam Sector V is het een bedrijfs-
verzamelgebouw waar kantoorruimte wordt verhuurd aan zzp’ers actief in 
dienstverlening, maakindustrie en (para)medische zorg. De locatie wordt 
geëxploiteerd door het bedrijf Conceptors, dat meer verzamelgebouwen in 
de gemeente exploiteert. De locatie maakt onderdeel uit van kantoren-
gebied Overgoo, waarvoor een grote herontwikkeling op stapel staat. 
Zolang de bouwplannen nog niet defi nitief zijn kunnen de ondernemers in 
hun tijdelijke onderkomen blijven werken.

SECTOR V 

12
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DE ONDERNEMERS IN SECTOR V

Ondernemers in Sector V zijn bovengemiddeld enthousiast over hun 
huidige onderkomen aan de Vlietweg 15. De locatie, nabij uitvalswegen en 
met gratis en voldoende parkeergelegenheid, is voor veel ondernemers 
goed. De geclusterde branchering op verdiepingen en de aanwezigheid van 
de horecaonderneming ‘Veridius’ die ook een receptiefunctie heeft  zijn ook 
sterke troeven. Wel wordt het gebouw ‘gehorig’ genoemd en is de inter-
netverbinding niet altijd stabiel. Daarnaast is de toekomst van het gebouw 
onzeker en voor sommige ondernemers voelt dit als een belemmering om 
te investeren in hun bedrijf.
Ondernemers in Sector V zijn blij met de locatie en met Leidschendam, 
maar fl exibel qua verhuisbereidheid richting bijvoorbeeld Voorburg. 

TOEKOMST GEBOUW EN ONDERNEMERS IN SECTOR V

Er wordt door de ontwikkelaar op dit moment gewerkt aan een steden-
bouwkundige uitwerking van de ontwikkelvisie. Uitstel van de herontwik-
keling heeft  mogelijk tot gevolg dat de ondernemers die met hun bedrijf 
in Sector V gevestigd zijn langer kunnen blijven. Tegelijkertijd blijft  de 
toekomst onzeker, omdat er nog geen permanente plannen zijn.

13
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HERENSTRAAT 42, VOORBURG

Sinds 1882 bevond zich op deze locatie het gemeentehuis van Voorburg. 
Tot 2015 deed het dienst als servicecentrum voor haar inwoners. Vanwe-
ge centralisatie verhuisde de ambtelijke organisatie van Voorburg naar 
Leidschendam en kwam het gebouw beschikbaar voor een tijdelijke invul-
ling. Sinds 2015 is het gebouw onder de naam VHS42 ondergebracht bij 
Anna Vastgoed & Cultuur en worden ruimtes op bruikleenbasis verhuurd aan 
kleine zelfstandigen.

VHS 42
foto: Sacha Grootjans

14
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DE ONDERNEMERS IN VHS42

Ondernemers in VHS42 zijn heel enthousiast over hun huidige onderkomen. 
De allersterkste troeven van VHS42  zijn de uitstraling van het pand en de 
locatie. De nabijheid van de Herenstraat met al haar voorzieningen wordt als 
ijzersterk genoemd. Ondernemers in VHS42 zijn bovengemiddeld loyaal aan 
(het historische centrum van) Voorburg en staan minder open voor locaties 
buiten (de historische kern van) Voorburg. “Je krijgt een Leidschendammer 
wel naar Voorburg, maar een Voorburger niet naar Leidschendam”, is een 
vaker gehoorde uitspraak tijdens mijn onderzoek. De ondernemers van 
VHS42 weten al een tijdje dat ze binnenkort de locatie moeten verlaten, in 
verband met de naderende herontwikkeling. De einddatum is in het verleden 
een aantal maal uitgesteld.

TOEKOMST GEBOUW EN ONDERNEMERS IN VHS42

Herenstraat 42 maakt onderdeel uit van een grote herontwikkeling, uitge-
voerd door projectontwikkelaar Waaijer uit Voorburg. Medio juli 2021 wordt 
met de sloop gestart, hetgeen betekent dat de tijdelijke bruikleenovereen-
komsten worden beëindigd. Een aantal ondernemers kan mogelijk tijdelijk 
doorstromen naar andere locaties van Anna Vastgoed & Cultuur of verge-
lijkbare beheerders. Anderen zullen met smart wachten op een permanent 
onderkomen, zoals het merendeel van de ondernemers in VHS42 heeft  
aangegeven.

15
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DOELGROEP ZZP’ERS EN DE 
GESTELDE VRAGEN

Ik heb gesproken met ondernemers die 
met hun bedrijf in een tijdelijk bedrijfs-
verzamelgebouw staan ingeschreven 
en met ondernemers die vanuit huis 
werken. De belangrijkste vraag die ik hen 
gesteld heb, is uiteraard of ze behoeft e 
hebben aan een permanente plek in een 
bedrijfsverzamelgebouw. Vervolgens 
is hun gevraagd hoe zo’n verzamel-
gebouw eruit zou moeten zien qua 
voorzieningen en uitstraling, en welke 
prijs ze kunnen betalen. Tot slot heb ik 
onderzocht welke soorten ondernemers 
het best bij elkaar passen en op welke 
locatie dit het best gerealiseerd kan 
worden. 

Samenvattend
De factoren die door de ondernemers 
het vaakst genoemd zijn in de afweging 
om voor een permanent verzamelge-
bouw te kiezen zijn: 
• zekerheid
• prijs
• locatie
• bereikbaarheid
• voorzieningen
• uitstraling
• gezamenlijk optrekken
• fl exibiliteit in de huurvorm

VERHUISBEREIDHEID NAAR 
EEN PERMANENT VERZAMEL-
GEBOUW VANUIT EEN TIJDELIJK 
VERZAMELGEBOUW

Wat is opgevallen in de gesprekken 
tussen ondernemers die hun bedrijf 
hebben in Sector V dan wel in VHS42 is 
dat urgentie een rol speelt bij verhuisbe-
reidheid naar een nieuw onderkomen. 
De ondernemers in VHS42 worden 
Q2- 2021 opgezegd en een aantal van 
hen hebben de verhuisdozen al in hun 
ruimte staan. Zij hebben een veel hogere 
verhuisbereidheid om naar een perma-
nent verzamelgebouw te gaan en zijn 
ook bereid om een (veel) hogere prijs te 
betalen voor een permanent onderko-
men dan de ondernemers bij Sector V, 
waar een einddatum nog niet bepaald is. 
Wat in bijna alle interviews wel naar boven 
komt, is dat een tijdelijke huurovereen-
komst bijdraagt aan een gevoel van 
onrust, onzekerheid en (enige) terughou-
dendheid bij het doen van investeringen 
om het bedrijf te laten groeien. Hierdoor 
ontstaat draagvlak voor de optie om 
naar een permanent verzamelgebouw 
te kunnen gaan. In een aantal gevallen 
kiezen kleine of startende ondernemers 
bewust voor een tijdelijk onderkomen. Dit 
komt het meest voor bij ondernemers in 
de creatieve sector en de maakindustrie. 
De lagere prijs voor de ruimte is in alle 
gevallen de reden.

HOOFSTUK 4

DE UITWERKING VAN DE 
INTERVIEWS
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Samenvattend
Op basis van de gevoerde gesprekken 
in dit onderzoek lijkt er sprake van 
voldoende draagvlak onder onderne-
mers in beide tijdelijke verzamelgebou-
wen om naar een permanent verzamel-
gebouw te gaan, mits:
• randvoorwaarden zoals locatie en 

voorzieningen goed zijn
• er diversiteit is in prijsniveaus van de 

aangeboden ruimtes

VERHUISBEREIDHEID NAAR 
EEN PERMANENT VERZAMEL-
GEBOUW VAN ONDERNEMERS 
INGESCHREVEN OP HUN HUIS-
ADRES

Veel zzp’ers in gemeente LV staan met 
hun bedrijf op hun huisadres ingeschre-
ven. Dat heeft  meerdere redenen. Ofwel 

ze werken vanuit huis ofwel ze werken 
elders bij opdrachtgevers en staan op 
die locatie niet ingeschreven. 
Een aantal ondernemers die ik heb 
gesproken werkt in verzamelgebouwen 
in de omliggende gemeenten, zoals 
Rijswijk (Plaspoelpolder) of Den Haag 
(HNK-Leidschenveen, BINK36, Caballe-
rofabriek). De reden hiervoor kan zijn dat 
er een gebrek is aan voldoende bedrijfs-
ruimtes in gemeente LV. Een derde 
groep staat op het huisadres ingeschre-
ven, maar werkt veel buitenshuis of op 
locatie bij hun opdrachtgever.

Ondernemers die met hun bedrijf op 
hun huisadres staan geregistreerd 
missen een zakelijke ontmoetingsplek, 
nu meer dan pre-corona. Zij staan meer 
dan gemiddeld open om hun bedrijfs-
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Samenvattend
Op basis van de gevoerde gesprekken in 
dit onderzoek lijkt er voldoende draag-
vlak onder ondernemers die nu vanuit 
huis werken om naar een verzamelge-
bouw te gaan voor zakelijke doeleinden. 
En ook een aantal ondernemers dat met 
hun bedrijf thuis staat ingeschreven 
maar buiten de gemeente naar een 
verzamelgebouw gaat, zou liever in hun 
woongemeente in een verzamelgebouw 
werken dan buiten de gemeente. Wel is 
het met het ‘nieuwe normaal’ van belang 
dat in alle te maken keuzes bij de realisa-
tie van een permanent verzamelgebouw 
fl exibiliteit bovenaan de lijst staat, zodat 
elke ondernemer bij de zoektocht naar 
een passende bedrijfsplek in een verza-
melgebouw volop keuzevrijheid heeft .

activiteiten in deze periode juist ook 
vanuit een permanent verzamelgebouw 
te doen. Het willen sparren, netwerken, 
ontmoeten van collega’s en een zake-
lijke plek hebben om met relaties af te 
spreken wordt het vaakst genoemd. 
Hierbij is fl exibiliteit in de te maken 
huurkeuzes van nog groter belang dan 
voorheen. 

DE VOORDELEN VAN EEN 
KANTOOR VERSUS DE VOOR-
DELEN VAN THUIS 

Huren van een fl explek, fl exibel per 
dagdeel huren van een vergaderruim-
te, huren van een klein kantoor en de 
mogelijkheid om te kunnen doorgroeien 
naar een grotere ruimte zijn criteria die 
vaker genoemd worden. Goed internet, 
een receptiefunctie en goede koffi  e in 
een gemeenschappelijke ontmoetings-
ruimte mag daarbij niet ontbreken.

© ditt offi  cemakers
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HUURPRIJZEN

Ondernemers met een bruikleenover-
eenkomst betalen gemiddeld geno-
men minder dan ondernemers met 
een vast huurcontract. Dit heeft  niet 
alleen te maken met de basis vierkante 
meter prijs, maar met name ook met 
de servicekosten. Hoe meer services, 
hoe duurder de exploitatie. Niet alle 
ondernemers zijn bereid om een hogere 
huurprijs te betalen dan nu het geval 
is. Sommige ondernemers hebben het 
standpunt dat zij een lagere huurprijs 
willen betalen omdat ze een start-up 
of non-profi torganisatie zijn. Anderen 
maken zich zorgen om hun bestaans-
recht vanwege corona en hebben nu al 
moeite om rond te komen. 

De gemiddelde huurprijs die onderne-
mers betalen in beide tijdelijke verza-
melgebouwen varieert per gebouw, per 
verdieping en per afmeting. Gemiddeld 
wordt in een tijdelijk verzamelgebouw 
voor een unit van 25 m² tussen de €250 
- €500 per maand excl. btw. betaald. Bij 
BINK36 en de Caballerofabriek in Den 
Haag bijvoorbeeld betalen ze €500 excl. 
btw. per maand.
De ondernemers in VHS42 zijn bereid 
om een hogere prijs te betalen, omdat 
ze liefst zouden terugkeren naar een 
permanente werkplek in hetzelfde 
gebouw. Ze weten dat de Herenstraat 
een chique straat is en Herenstraat 42 
na herontwikkeling een gewilde plek is. 
De ondernemers bij Sector V zijn minder 
bereid om een hogere prijs te betalen 
dan nu het geval. Ze krijgen relatief veel 
‘waar voor hun geld’ en willen het liefst 

© ditt offi  cemakers
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blijven.  Toch zullen een aantal onderne-
mers wel bereid zijn om een hogere prijs 
te betalen voor een permanente ruimte, 
omdat ze de onzekerheid over de 
toekomst van Sector V onprettig vinden. 
Ondernemers die gewend zijn om vanuit 
huis te werken of juist nu vanwege 
corona thuis moeten werken zijn ook 
bereid te betalen voor diensten in een 
bedrijfsverzamelgebouw. Maar dan 
veelal op fl exibele basis, zoals het huren 
van ruimtes per dagdeel, tegen betaling 
het gebouw gebruiken als postadres, 
afspreken met zakelijke relaties in het 
bedrijfscafé of het huren van een fl ex 
kantoor.

Samenvattend
Op basis van de gevoerde gesprekken in 
dit onderzoek lijkt er voldoende draag-

vlak onder ondernemers om een hogere 
prijs te betalen voor een bedrijfsruimte 
in een nieuw te realiseren permanent 
verzamelgebouw. Gemiddeld zou een 
ruimte van 25 m² tussen de €375- €500 
per maand excl. btw. kunnen kosten. 
Huurders kan een menu aan services 
aangeboden worden, waarvoor zij additi-
oneel betalen. Ook met huurprijzen kan 
gevarieerd worden, door starters of klei-
nere bedrijven een lager bedrag te laten 
betalen voor een iets minder courante 
ruimte in het gebouw. Zodra een onder-
nemer groei doormaakt zou deze ook 
binnen het gebouw kunnen verhuizen 
en meer marktconform kunnen gaan 
huren. 

20
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TIJDELIJK VERSUS PERMANENT 
HUREN

Sommige ondernemers kiezen bewust 
voor vestiging van hun bedrijf in tijde-
lijke verzamelgebouwen. De lagere 
huurprijs, de kortere opzegtermijn en 
het gevoel van meer fl exibiliteit worden 
hierbij als redenen genoemd. De meeste 
ondernemers die ik gesproken heb 
staan open voor een plek in een perma-
nent verzamelgebouw, omdat een tijde-
lijk huurcontract ook onrust met zich 
meebrengt. Om de zoveel tijd je kantoor 
moeten verlaten, voelt voor de meesten 
onstabiel. Echter, de lagere huurprijs en 
de onzekere tijd waarin we nu leven zijn 
op dit moment van invloed op de keuze 
om te verhuizen naar een permanent 
verzamelgebouw.

Samenvattend
Redenen voor een zzp’er om niet naar 
een permanent verzamelgebouw te 
willen verplaatsen is de hogere huur-
prijs die hij niet wil of kan betalen en de 
behoeft e aan kortlopende huurcontrac-
ten.

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW 
VERSUS BUSINESS CENTER

Er zijn in de regio diverse bedrijfsver-
zamelgebouwen, zoals hierboven 
benoemd. Daarnaast zijn er ook vormen 
van Business Centers actief, zoals HNK, 
Tauro, Regus en dichterbij het Business 
Center van de Regenbogen groep dat 
is gevestigd aan het Oosteinde 137 in 
Voorburg. Bij een Business Center gaat 
het ondernemers voornamelijk om het 
huren van een ruimte, meer dan om het 
onderdeel te willen uitmaken van een 
concept of kruisbestuiving.

© ditt offi  cemakers
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Veel ondernemers die hebben meege-
werkt aan het onderzoek geven aan baat 
te hebben bij branche – of organisatie 
versterkende collega-huurders in het 
gebouw. Dit betekent dat het zinvol 
is om clusters te maken van branche 
versterkende huurders bij elkaar op een 
gang en/of organisatie versterkende 
huurders bij elkaar, die in potentie alle 
huurders in het gebouw als hun klant 
kunnen zien. 

HOOFDSTUK 5

CONCLUSIES PER 
BEDRIJFSTAK

Elk type bedrijf heeft  specifi eke huis-
vestingswensen. Bepaalde branches 
passen beter met hun bedrijf op een 
bedrijventerrein dan in een bedrijfsver-
zamelgebouw. En niet alle bedrijven die 
goed in een bedrijfsverzamelgebouw 
passen kunnen worden samengevoegd 
met andere branches. In de fase van 
conceptontwikkeling is het van belang 
om een verzamelgebouw te ontwerpen 
waarbij de huurders een aanwinst zijn 
voor het gebouw, voor elkaar en voor de 
omgeving van het gebouw.

22
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HOOFDSTUK 5

Zzp’ers die elke dag klanten ontvangen 
zijn het meest bereid naar een perma-
nent verzamelgebouw te verhuizen. 
Zij willen duidelijkheid en stabiliteit en 
kunnen hun werk niet of nauwelijks 
thuis doen. (Para) medische zorg, 
welzijn, sport & ontwikkeling/
coaching zijn branches die dit het 
vaakst aangeven. Volgens makelaars 
en vastgoedeigenaren is binnen deze 
branche de grootste vraag naar bedrijfs-
ruimte.

Op basis van de gevoerde gesprekken 
in dit onderzoek, zijn zzp’ers actief in 
zakelijke dienstverlening bereid om 
naar een permanent verzamelgebouw 
te gaan. Zij willen het minst graag 
thuiswerken vanwege uitstraling, profes-
sionaliteit, scheiding werk/privé en de 
behoeft e aan ontvangst van zakelijke 
relaties in een zakelijke omgeving. Deze 
branche is het meest vertegenwoordigd 
als zzp’er in onze gemeente. 

1. 2.
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Zzp’ers actief in de maakindustrie zijn 
bereid om naar een permanent verza-
melgebouw te gaan omdat voor hun 
machines veel ruimte nodig is die ze 
thuis niet hebben. 
In de Bedrijfshuisvestingsstrategie Den 
Haag 2019 en Visie Bedrijventerrein 
Westvlietweg 2020 staat beschreven dat 
er een groot tekort is aan bedrijfsruimte 
voor de maakindustrie. Deze branche 
heeft  de hoogste eisen qua milieucate-
gorie en bereikbaarheid (begane grond 
of grote goederenlift ) indien ze veel 
verplaatsingen doen met hun produc-
ten. Het is dus niet vanzelfsprekend dat 
deze categorie in een nieuw bedrijfsver-
zamelgebouw gehuisvest kan worden.

Zzp’ers actief in de bouw hebben 
behoeft e aan een gebouw met rol-
deuren om hun bus te kunnen bevoorra-
den en fl exibel in en uit te kunnen rijden. 
Een branche waar de komende jaren 
veel werkgelegenheid voor is weggelegd 
is gericht op energietransitie. Bedrijven 
die hier actief in zijn zoeken ook een 
plek, maar bedrijventerreinen zijn meer 
geschikt dan een bedrijfsverzamelge-
bouw waar voornamelijk dienstverlening 
plaatsvindt. Een voorbeeld van dergelij-
ke bedrijfshuisvesting is Bedrijventerrein 
Westvliet.
Ondernemers actief in de maakindustrie 
en de bouw combineren minder goed 
met ondernemers actief in de (para) 
medische zorg of zakelijke dienstverle-
ning. 

4.3.
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Zzp’ers actief in kunst, cultuur en 
expressie, zoals fi lmmakers, toneelspe-
lers, muzikanten, beeldend kunstenaars, 
zangers en scholen die deze kunsten 
doceren zoeken ook een permanente 
plek. Ze zoeken echter vaak een ander 
type ruimte met een ander prijsniveau. 
Bovendien produceren ze geluid en dat 
gaat minder goed samen met onder-
nemers die in stilte hun werk doen. Als 
een verzamelgebouw een kelder heeft  
zou dit een ideale plek voor hen zijn. Zij 
hebben immers geen direct daglicht 
nodig. Een leeg schoolgebouw, lege 
fabriek of bijvoorbeeld een voormalige 
brandweerkazerne zou ideaal zijn om 
daar ateliers van te maken. 

Samenvattend
Bijna elke bedrijfstak zoekt bedrijfsruim-
te in onze gemeente. Sommige bedrijfs-
takken passen qua bedrijfsactiviteiten 
beter op een bedrijventerrein, apart in 
een eigen kantoor, of ze stellen specifi e-
ke eisen aan het gebouw qua licht, lucht, 
geluid en toegankelijkheid. Het advies is 
om een permanent bedrijfsverzamelge-
bouw te realiseren voor de twee secto-
ren die het best bij elkaar passen en dat 
zijn zakelijke dienstverlening en (para)
zorg, leefstijl en coaching. 

5.
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HOOFDSTUK 6

VERSTERKENDE ASPECTEN 
VOOR EEN BEDRIJFS-
VERZAMELGEBOUW

Een aanwinst voor een verzamelgebouw 
is een horecabedrijf direct naast de 
ingang van het pand, danwel dat het 
bedrijfsverzamelgebouw ligt in een 
winkelgebied waar horeca aanwezig 
is. Slim gepositioneerd (zoals bijvoor-
beeld bij Sector V) zou deze ook de 
functie van centrale receptie, ontvangst, 
post en catering bij vergaderingen 
kunnen verzorgen. Indien deze hore-
cavoorziening ook bereikbaar is voor 
passanten kan dat zowel extra reuring 
in het gebouw als ook extra inkomsten 
genereren. Het verzamelgebouw zoveel 
mogelijk openstellen voor de buurt 
geeft  het een extra dimensie.

Een andere extra inkomstenbron is 
fl exibele zaalverhuur. Veel organisa-
ties zoeken ruimte voor vergaderingen, 
seminars of bijeenkomsten. Tegelijker-
tijd gaan steeds meer bedrijven naar het 
‘nieuwe werken’ en zijn vergaderruimtes 
in die bedrijven weggehaald. Flexibele 
verhuur met catering op maat zorgt 
voor extra opbrengsten van het verza-
melgebouw, wat het exploitatiemodel 
sterker maakt. 
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HOOFDSTUK 7

POTENTIËLE LOCATIES VOOR 
EEN PERMANENT 
VERZAMELGEBOUW IN LV

DE KERNWINKELGEBIEDEN IN 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

De gemeente Leidschendam-Voorburg 
heeft  naast Westfi eld Mall of the Nether-
lands drie kernwinkelgebieden. Twee 
ervan zijn gesitueerd in Voorburg, te 
weten De Julianabaan en het Huygens-
kwartier. In Leidschendam bevindt zich 
het derde kernwinkelgebied; Leidschen-
dam Centrum.

DE IDEALE LOCATIE VOOR EEN 
NIEUW VERZAMELGEBOUW IN 
DE GEMEENTE 

De beste locatie voor vestiging van een 
nieuw en permanent bedrijfsverzamel-
gebouw:
• bevindt zich nabij uitvalswegen
• heeft  voldoende (gratis) parkeerplek
• is in - of in de nabijheid van - een 

winkelgebied met voorzieningen

De drie kernwinkelgebieden in de 
gemeente zijn voor een groot deel 
gevuld met eenmanszaken die extra 
klandizie goed kunnen gebruiken. Het 
zou voor alle drie deze winkelgebieden 
een aanwinst zijn als er een permanent 

bedrijfsverzamelgebouw in hun buurt 
gesitueerd zou zijn. Dit wordt onder-
schreven door de centrummanager 
van de drie kernwinkelgebieden in de 
gemeente. De aanwezigheid van een 
bruisend bedrijfsverzamelgebouw 
zorgt voor verbinding en economische 
versterking van het winkelgebied en 
voorziet in de wens van de ondernemers 
ín het gebouw om dichtbij voorzienin-
gen te werken en verblijven. 

POTENTIEEL GESCHIKTE 
LOCATIES

Op basis van alle interviews zijn een 
aantal locaties genoemd die in de buurt 
van de vier winkelgebieden gesitueerd 
zijn, dichtbij uitvalswegen met voldoen-
de parkeerplek. Deze locaties zijn:

1. Herenstraat 42, Voorburg - 
voormalig raadhuis 

2. Parkweg 1, Voorburg - 
voormalig politiebureau

3. Bibliotheek aan de Vliet, Voorburg
4. Burgemeester Feithplein, Voorburg
5. Stationsplein 4-6, Voorburg
6. Van Ruysdaellaan, Leidschendam
7. Damlaan 40, Leidschendam
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Locatie eigendom van de gemeente 
LV, maar wordt verkocht aan Waaijer 
Projectrealisatie. Gesproken met Maikel 
Ruhl namens Waaijer projectrealisatie en 
Ariën Versteeg van de gemeente LV.

Het voormalig Raadhuis aan de Heren-
straat 42 vormt onderdeel van een grote 
herontwikkeling in het gebied door 
ontwikkelaar Waaijer Projectrealisatie. 
In het gebouw zit op het moment een 
tijdelijk verzamelgebouw met circa 45 
bedrijven. Een groot aantal van deze 
ondernemers zou willen terugkeren 
zodra de herontwikkeling is afgerond. 
Zij zijn bereid om in de tussentijd elders 
in te trekken tot de verbouwing afge-
rond is. 

Een concept zou ontwikkeld kunnen 
worden voor deze locatie, dat ook het 
winkelgebied versterkt. Ik adviseer om 
een verkennend gesprek te voeren met 
Waaijer en de mogelijkheden te onder-
zoeken.

HERENSTRAAT 42, 
VOORBURG

PARKWEG 1, 
VOORBURG
Locatie eigendom van 
Rijksvastgoedbedrijf.

Dit gebouw is niet binnen bezichtigd, 
omdat het nog steeds in gebruik is door 
een onderdeel van de politie. Het is in 
eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 
Studie vanaf de buitenkant toont aan 
dat het gebouw zeker geschikt is om 
er een bedrijfsverzamelgebouw van te 
maken. Het is een pand op een zichtlo-
catie, direct naast de snelweg bij binnen-
komst in Voorburg. Qua uitstraling komt 
het gebouw in de huidige staat niet tot 
z’n recht wat aangepakt zou kunnen 
worden. Vermoedelijk komt het gebouw 
over twee jaar op de markt, waarna het 
afwachten is wie het gebouw koopt en 
welke invulling het krijgt. Het zou tegen 
die tijd zeer de moeite waard zijn om 
opnieuw naar die locatie te kijken.

1.
2.
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sie of de bibliotheken in Voorburg en 
Leidschendam samengevoegd gaan 
worden op een nieuwe plek of op twee 
plekken blijven. Op dit moment zijn de 
huidige locaties van de bibliotheken in 
Voorburg en Leidschendam ongeschikt 
om er een bedrijfsverzamelgebouw 
te realiseren. Wel zijn er kansen om 
ondernemers, creatieve clubs, een 
goede horecapartij (huiskamerfunctie) 
en onderwijsinstellingen (taalscholen, 
huiswerkbegeleiding, etc.) te integreren 
in de bibliotheek. Hier zou een apart 
onderzoekstraject voor kunnen worden 
opgestart.

KON. JULIANALAAN 
257, VOORBURG
Bibliotheek aan de Vliet. Locatie eigen-
dom van gemeente LV. Gesproken met 
Gerard Hendriks, directeur.

De toekomst van bibliotheken is aan 
verandering onderhevig. De hoofd-
activiteit van een bibliotheek is het 
tegen kleine vergoedingen uitlenen 
van boeken om het lezen en schrijven 
te stimuleren. Hier zouden meer func-
ties aan toegevoegd kunnen worden, 
waarmee bezoekersaantallen en 
verdienmodel geoptimaliseerd worden. 
Op dit moment loopt er een participa-
tieonderzoek onder de inwoners van 
gemeente LV hoe zij de bibliotheek 2.0 
optimaal vormgegeven zien. Daarnaast 
is de locatie van de bibliotheek in Voor-
burg onderdeel van winkelcentrum 
‘De Julianabaan’ waar een renovatie/
herontwikkeling gaat plaatsvinden. 
Tot slot speelt ook de interne discus-

3.
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Locatie eigendom van Holland Immo 
Groep. Verkopende partij De Maese
Gesproken met Jakko Dekker, directeur 
De Maese en Steven de Neeff , BOG 
makelaar.

In de twee voormalige kantoorgebou-
wen worden 60 vrije sector huurappar-
tementen gerealiseerd. Op de begane 
grond - de zogeheten plint - is circa 600 
m² commerciële ruimte voor bedrij-
vigheid opgenomen. De locatie vlakbij 
winkelcentrum ‘Julianabaan’, de snel-
weg, voldoende parkeergelegenheid in 
de omgeving en de aanwezigheid van 
openbaar vervoer maken het kansrijk 
om voor de plint ondernemers aan te 
trekken. 
De koppeling met Theater Ludens zou 
ideaal zijn om er een (theater)restaurant 
te realiseren. Het theater beschikt al 
over een kleine keuken. 
Ik adviseer om met de makelaar in 
gesprek te gaan om de mogelijkheden 
te verkennen.

BURG. FEITHPLEIN,
VOORBURG

STATIONSPLEIN 4-6
VOORBURG

4.
5.

Locatie eigendom van Time Equities
Gesproken met John Schepens, direc-
teur

Aan het Stationsplein 4-6 is een gebouw 
gesitueerd van bijna 10.000 m². Het 
betreft  het voormalige onderkomen 
van Huawei. Het gebouw is recentelijk 
gekocht door Time Equities dat zelf ook 
in het gebouw gehuisvest is. Time Equi-
ties heeft  meerdere kantoorgebouwen 
in Nederland, waarin het een business 
center concept uitrolt onder de naam 
SQM Offi  ces. Ze verhuren veelal aan 
grote organisaties. Sinds Time Equities 
het gebouw heeft  aangekocht, wordt 
het heel actief beheerd. Inmiddels is 
bijna 6.000 m² verhuurd. Op nummer 4 
staan de begane grond en 1e verdieping 
nog vrij. Het metrage is circa 1.400 m². 
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VAN RUYSDAELLAAN, 
LEIDSCHENDAM
Locatie eigendom van Waterland Real 
Estate. Gesproken met Feike Siewertsz 
van Reesema, directeur.

Dit project omvat de herontwikkeling 
van een groot kantoorgebouw tot een 
woongebied van circa 150 woningen 
en circa 2.000 m² commerciële ruimte 
op de begane grond. Het is gesitueerd 
vlakbij de Mall of the Netherlands, verder 
zijn in de directe omgeving voornamelijk 
woningen. Het ligt voor de hand om in 
de plint voorzieningen aan te brengen 
die een toegevoegde waarde hebben 
voor de omwonenden in het gebied, 
bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeu-
ten, tandartsen, naschoolse opvang, 
etcetera. 
Uit gesprekken met vastgoedpartijen en 
makelaars blijkt dat deze branches actief 
op zoek zijn naar bedrijfsruimte.
Ook voor deze locatie wordt geadviseerd  
met de eigenaar een verdiepingsslag te 
maken.

Ik schat deze locatie in als zeer veel-
belovend om er een bedrijfsverza-
melgebouw te realiseren. De locatie 
(naast het station, aan het begin van 
de Herenstraat en om de hoek van de 
snelweg) is uitstekend. De afmeting en 
oppervlakteverdeling van het gebouw 
(begane grond 560 m² en 1e verdieping 
780 m²) zijn ruim genoeg. Er zou een 
aparte entree gemaakt kunnen worden 
om bij de receptie van het verzamel-
gebouw te komen. Ik adviseer om voor 
deze locatie ook  een verdiepingsslag te 
maken in de volgende fase.

6.
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VAN RUYSDAELLAAN, 
LEIDSCHENDAM

DAMLAAN 40 EN 40A,  
LEIDSCHENDAM
Locatie eigendom van BPD.
Gesproken met Alfred van Kesteren,
voorzitter winkeliersvereniging 
Leidschendam Centrum en directeur 
van het Veur theater.

Het is een gegeven dat de Damlaan en 
omgeving versterking kan gebruiken 
als het gaat om reuring, bezoekersstro-
men en aanzuigende functies voor het 
gebied. Een bedrijfsverzamelgebouw 
zou zeker een toegevoegde waarde zijn 
voor het winkelcentrum. 
Het gebouw Damlaan 40 heeft  nu een 
tijdelijke invulling.
Ook voor deze locatie zou het raadzaam 
zijn met de eigenaar in gesprek te gaan 
en een nieuwe invulling te onderzoeken.

7.
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Herenstraat 42

Burg. Feithplein

Parkweg 1

Kon. Julianalaan 257

Stationsplein 4-6

LOCATIES IN KAART
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Damlaan 40 en 40a

Herenstraat 42

Burg. Feithplein

Stationsplein 4-6

LOCATIES IN KAART

Van Ruysdaellaan
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HOOFDSTUK 8

AANBEVELINGEN
Op basis van de interviews met ondernemers 
en stakeholders is gebleken dat er voldoende 
draagvlak bestaat om een nieuw en perma-
nent bedrijfsverzamelgebouw te realiseren in 
gemeente LV. 
Kansrijke locaties lijken Herenstraat 42 en
Stationsplein 4 in Voorburg. In Leidschen-
dam komen de Van Ruysdaellaan en Dam-
laan 40 in aanmerking. Het zou raadzaam zijn 
om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met 
de eigenaren van de locaties. Dan kan een 
verdiepingsslag gemaakt worden naar de (fi -
nanciële) haalbaarheid en potentie. Op basis 
van die bevindingen kan dan in de fase erna 
besloten worden welke locaties het beste aan-
sluiten op de wensen van de beoogde doel-
groep ondernemers. Eén of meerdere locaties 
zou dan kunnen worden getransformeerd tot 
een nieuw en permanent bedrijfsverzamelge-
bouw. 
De rol van het Platform EOA, Gemeente LV 
en MKB LV hierbij is onderzoeken, sturen en 
faciliteren; daarna moet de markt het verder 
oppakken. 

37
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OVERZICHT PARTIJEN DIE 
HEBBEN MEEGEWERKT AAN 
DIT ONDERZOEK

BIJLAGE

ONDERNEMERS GEREGISTREERD OP HUN HUISADRES

1. Add your service 

2. Verbinden Dat Loont

3. Human Social Support Coaching

4. Hilbert Krane Fotografi e

5. Verandering in bedrijf 

6. Unlimited people

7. Paradijsvogel Advies

8. Stephan Evenblij

9. Studio Leff 

10. Denise Bruseker fi nancial planning
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11. Marijs Verzekeringsadvies

ONDERNEMERS GEREGISTREERD 
BIJ SECTOR V

1. Zonnevlecht

2. Rose Online Concepts

3. Veridius 

4. Wilenzo

5. Revelation Space

6. Motivate Me 

7. Foodcoach Lisette 

8. Teamprint 

9. Logopedie Jose Nijboer 

10. Zass Fotoos 
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11. TNX ICT 

12. Balieplus

13. Kunztbloemen 

14. Coach 2 Connect  

15. Atelier de Overkant   

16. Dietiste Eline Zuiderwijk 

17. Leo van der Kruk kunstschilder  

18. VDKL Interieurarchitectuur 

19. Atelier Stoer

20. Technisch handelsbureau Dankloff   
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ONDERNEMERS GEREGISTREERD 
BIJ VHS42 

1. Ollibolly Media 

2. Nederlands Tekstbureau 

3. Tree to be creative 

4. Toneelgroep Vest   

5. Huygens Financiële dienstverlening

6. Marcus van Beyma coaching  

7. Mint Support  

8. Hertman Restauratie  

9. Faust Theaterschool 

10. We make forms   

11. Vitamine D   

12. Over Rood  
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13. Van Amerongen fi nancieel advies  

14. Bibi Yang voetrefl ex en massage  

STAKEHOLDERS

1. Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt – 

 Kim van Loon, regie & communicatie  

2. Gemeente LV – Astrid van Eekelen, wethouder 

3. Gemeente LV – Ariën Versteeg, projectleider 

4. Gemeente LV – Remko van Eldik, 

 accountmanager bedrijven

5. Gemeente LV – Jacq. Cornelissen

 centrummanager kernwinkelgebieden

6. MKB LV – Benedikte Zijlstra, voorzitter 

7. MKB LV – Sebastiaan Huis, algemeen bestuurslid

8. MKB LV – Leo Valk, algemeen bestuurslid
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9. Waaijer Projectrealisatie – Maikel Ruhl, managing partner  

10. Bibliotheek aan de Vliet – Gerard Hendriks, directeur  

11. Damlaan Centrum – Alfred van Kesteren, 

 voorzitter winkeliersvereniging  

12. Over Morgen – Corneel Jonkers, adviseur gebiedsontwikkeling 

 winkelcentrum De Julianabaan Voorburg

13. De Maese projectontwikkeling – Jakko Dekker, directeur  

14. Van ’t Hof Rijnland makelaars – Steven de Neeff , 

 makelaar BOG  

15. Time Equities – John Schepens, directeur  

16. Waterland Real Estate – Feike Siewertsz van Reesema, directeur  

17. Conceptors – Lisa van der Zijden, community manager  

18. Anna Vastgoed en Cultuur – Menno Kloeth, operationeel manager 
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