
Occupier Cost Index

Oktober 2021



Management daalt van € 435  
met 4% naar € 416

Mens & Organisatie stijgt van 
€ 999 met 1% naar € 1.005

ICT stijgt van € 1.965  
naar € 1.969 (+0%)

Gebouw & Infrastructuur 
daalt van € 6.297 met 3% 
naar € 6.078

In 2021 daalden de totale 
kosten voor een fte in Europa 
met 2% naar €9.468

De OCI toont de kantoorkosten per fulltime equivalent 
(fte) voor 29 Europese landen, gebaseerd op de 
Europese norm voor ordening van facility management 
kosten: de EN15221-4. Vorig jaar werkten bijna alle 
kantoormedewerkers in Europa lange periodes thuis. 
Ondanks alle lege werkplekken, veranderde er weinig in de 
uitgaven die bedrijven hadden om een fulltime werknemer 
een jaar te laten werken op kantoor. De betekenis van 
facility management en kantoorhuisvesting werd door 
de onzekere coronatijd onderwerp van discussie. De 
werkomgeving werd met kleine ingrepen aangepast aan 
de nieuwe situatie, maar de grotere investeringen in 
het gebouw en de werkomgeving werden op de lange 
baan geschoven. De dienstverlening op kantoor werd 
aangepast aan de lage bezettingsgraad, maar bestaande 
contracten zoals voor bedrijfsrestaurants werden niet of 
nauwelijks gecorrigeerd. Alleen variabele kosten zoals 
vergaderdiensten vervielen, maar deze werden deels 
vervangen door hogere kosten voor de thuiswerkplek of 
extra schoonmaak van kantoor.

 Ņ Lagere kosten management, onder 
andere door verminderde inzet externen.

 Ņ Lagere kosten tactisch management 
van het gebouw. Daar staan hogere 
kosten tactisch management van de 
services tegenover. Ook kosten account-
management stijgen. Meer kosten 
voor afstemmen services, zowel met 
leverancier als met  
interne klant.

 Ņ Hogere kosten planning, control  
en administratie.

 Ņ Arbeidskosten stijgen opnieuw licht.

 Ņ Hogere kosten beveiliging  
(en handhaving).

 Ņ Lagere kosten vaste catering- 
contracten, weggevallen variabele 
kosten hospitality.

 Ņ Opvallende stijging document 
management. Verschuiving interne 
naar externe dienstverlening.

 Ņ Gemiddelde huurkosten stabiel,  
wel enkele landen met uitschieters.

 Ņ Minder activiteiten op het gebied  
van de werkplekomgeving leiden  
tot lagere kosten.

 Ņ Daling reguliere kosten schoonmaak 
overstijgt extra kosten werkzaamheden 
door coronacrisis.

 Ņ Lagere energie- en onderhoudskosten.

 Ņ Verschuiving naar de cloudwerkplek. 
Lagere kosten centrale & gedistri- 
bueerde diensten. Hogere kosten  
voor werkplekbeheer. 

 Ņ Stijging kosten telematica en 
servicedesk. De thuiswerkplek vergt 
meer ondersteuning. Lagere kosten 
trainingen door verschuiving van  
fysiek naar online. 



Gebouw &  
Infrastructuur

Mens &  
Organisatie Management Totaal TrendICT

 Bulgarije € 1.608 € 298 € 702 € 81 € 2.689 -3%

 Kroatië € 2.477 € 468 € 952 € 140 € 4.037 -3%

 Hongarije € 2.707 € 438 € 895 € 122 € 4.162 -4%

 Roemenië € 2.965 € 368 € 756 € 106 € 4.195 -1%

 Slowakije € 2.550 € 580 € 1.181 € 178 € 4.489 3%

 Turkije € 3.294 € 383 € 742 € 148 € 4.566 -5%

 Litouwen € 3.070 € 466 € 959 € 138 € 4.632 -2%

 Polen € 3.510 € 454 € 918 € 138 € 5.019 -5%

 Letland € 3.280 € 589 € 1.011 € 158 € 5.038 -2%

 Estland € 3.381 € 587 € 1.195 € 192 € 5.355 -3%

 Tsjechië € 4.137 € 573 € 1.153 € 223 € 6.086 3%

 Portugal € 3.895 € 655 € 1.325 € 214 € 6.089 1%

 Griekenland € 4.954 € 668 € 1.340 € 246 € 7.208 5%

 Spanje € 5.469 € 841 € 1.664 € 301 € 8.275 -3%

 Rusland € 6.806 € 474 € 1.020 € 100 € 8.400 -2%

 Nederland € 4.997 € 1.246 € 2.406 € 669 € 9.318 -2%

 Europa € 6.078 € 1.005 € 1.969 € 416 € 9.468 -2%

 Oostenrijk € 5.459 € 1.233 € 2.391 € 559 € 9.643 1%

 Ierland € 6.610 € 1.143 € 2.243 € 445 € 10.441 -5%

 Italië € 7.299 € 1.023 € 1.994 € 399 € 10.714 -4%

 Finland € 6.868 € 1.219 € 2.392 € 595 € 11.073 -3%

 Duitsland € 7.271 € 1.221 € 2.364 € 590 € 11.446 2%

 België € 6.923 € 1.326 € 2.548 € 724 € 11.520 -4%

 Denemarken € 7.527 € 1.504 € 2.901 € 811 € 12.742 -3%

 Verenigd Koninkrijk € 10.769 € 1.061 € 2.098 € 379 € 14.307 -1%

 Luxemburg € 9.982 € 1.404 € 2.718 € 724 € 14.828 -3%

 Frankrijk € 10.875 € 1.234 € 2.382 € 499 € 14.990 -3%

 Zweden € 11.698 € 1.304 € 2.550 € 679 € 16.231 -5%

 Noorwegen € 11.208 € 1.575 € 3.047 € 815 € 16.645 -7%

 Zwitserland € 14.274 € 1.293 € 2.592 € 555 € 18.713 2%
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Consumentenprijsindex (CPI)
 Ņ CPI in Europa daalt  

gemiddeld 2%.

 Ņ Zwitserland en Noorwegen 
hebben verreweg de  
hoogste CPI. 

 Ņ Laagste index vindt men 
in Turkije, Roemenië en 
Bulgarije.

 Ņ Zweden is de hoogste 
stijger. Net als vorig jaar 
kent Slowakije de op één 
na hoogste stijging.

 Ņ De CPI daalt het sterkst 
in Turkije en Rusland, 
onvergelijkbaar met andere 
landen. Hongarije is de 
volgende sterkste daler. 

Arbeidskosten
 Ņ Arbeidskosten stijgen in 

Europa gemiddeld met 3%. 
Vorig jaar was dat nog 2%.

 Ņ Noorwegen en 
Denemarken kennen nog 
steeds de hoogste arbeids-
kosten in Europa, gevolgd 
door Luxemburg en België. 

 Ņ Laagste arbeidskosten vindt 
men terug in Oost-Europa, 
met name Bulgarije, 
Rusland, Roemenië, 
Hongarije en Litouwen. 

 Ņ Ook dit jaar vindt men in 
deze de regio de hoogste 
stijging in de arbeidskosten: 
Turkije, Bulgarije, Portugal, 
Litouwen, Slowakije. 

Belangrijkste factoren met invloed op de OCI  Ņ Noorwegen is naast de 
nummer één ook de  
grootste daler dit jaar. 
Ierland, Kroatië en 
Zwitserland zijn de  
overige dalers. 

Huurkosten
 Ņ Huurkosten (als gewogen 

gemiddelde van central 
business district en  
periferie) dalen gemiddeld 
1% in Europa. 

 Ņ Hoogste huurkosten zijn 
traditioneel terug te vinden 
in Frankrijk, Zwitserland, 
Rusland en het Verenigd 
Koninkrijk.

 Ņ Bulgarije, Slowakije en 
Kroatië zijn de landen met 
de laagste huurkosten.

 Ņ Landen met een boven-
gemiddelde stijging in 
huurkosten zijn Kroatië, 
Portugal, Zwitserland, 
Griekenland en Duitsland.

 Ņ Lagere huurkosten zijn 
zichtbaar bij Spanje, 
Noorwegen, Rusland, 
Turkije en Zweden.

Valuta
 Ņ De Turkse lira verliest  

opnieuw veel waarde ten 
opzichte van de euro. 
Na een korte opleving 
vorig jaar verliest ook de 
Russische roebel weer  
veel terrein.

 Ņ Valuta in Hongarije en 
Noorwegen verliezen  
waarde tot bijna 10%. 
Andere valuta beperken  
de daling tussen 0 en 3%. 

 Ņ Alleen op de Zweedse 
kroon (1%) en de Zwitserse 
frank (4%) moet de euro dit 
jaar terrein prijsgeven. 

Energietarieven 
 Ņ Gemiddeld stijgen  

elektriciteitstarieven in 
Europa met 1%.

 Ņ Noorwegen kent een  
zeer grote daling in  
elektriciteitstarieven. 
Aanzienlijke dalingen zijn 
er verder in Turkije, Italië, 
Estland en Bulgarije. 

 Ņ In Oostenrijk, Nederland 
en Polen stijgen  
elektriciteitstarieven  
meer dan 10%.

 Ņ In deze OCI zien we  
nog een sterke daling van 
gastarieven in Europa  
van 14%.

 Ņ In Griekenland, Zweden, 
Litouwen en Bulgarije is  
de daling meer dan 25%. 

 Ņ Alleen Nederland heeft  
gestegen tarieven (+3%)  
en is samen met het VK  
(+/- 0%) de enige niet-daler. 

Laagste kosten 
gebouw & infrastructuur
Bulgarije

Gevolgd door Kroatië, 
Slowakije en Hongarije

Laagste kosten 
mens & organisatie

Bulgarije

Gevolgd door Roemenië, 
Turkije en Hongarije

Grootste daling in kosten 
gebouw & infrastructuur

Zweden

Gevolgd door Polen, 
Noorwegen en Turkije

Hoogste kosten 
gebouw & infrastructuur

Zwitserland

Gevolgd door Zweden, 
Noorwegen en Frankrijk

Hoogste kosten 
mens & organisatie

Noorwegen

Gevolgd door Denemarken, 
Luxemburg en België 

Grootste  stijging in kosten 
mens & organisatie
Slowakije

Gevolgd door 
Litouwen, Portugal, Roemenië

Grootste stijging in kosten 
gebouw & infrastructuur 
Griekenland

Gevolgd door Tsjechië, 
Duitsland, Zwitserland

Grootste daling in kosten 
mens & organisatie
Bulgarije

Gevolgd door Noorwegen, 
Rusland en Ierland



Mens & Organisatie
Diensten voor een veilige en  aangename 
werkomgeving:  catering, document management, 
 kantoorartikelen, receptie  en beveiliging.

Management
Management betreft strategisch en tactisch 
management van de facilitaire organisatie, maar 
ook de ondersteunende facilitaire  functies zoals 
servicedesk en inkoop zijn hierbij inbegrepen.

ICT
Diensten en producten om ervoor te zorgen dat 
medewerkers alle (digitale) hulpmiddelen kunnen 
gebruiken.  De diensten betreffen connectiviteit, 
training, hard- en software.

Gebouw & Infrastructuur
Diensten en middelen voor het voorzien in 
huisvesting. Hieronder vallen huurkosten, 
(afschrijvings-)kosten voor renovaties en 
aanpassingen van de werkomgeving, meubilair, 
belastingen, onderhoud, schoonmaak  
en energie.



Colliers is een beursgenoteerde vastgoedadviseur (NASDAQ, TSX: CIGI) en staat voor de nieuwe 
vastgoedwereld. We dragen bij aan een betere samenleving door een actieve rol te spelen in het 
oplossen van vastgoedvraagstukken. 

We verbinden globale marktontwikkelingen en complexe data met de wereld van vastgoedeigenaren, 
vastgoedinvesteerders en huurders van vastgoed. Dit stelt ons in staat de sector van morgen te 
begrijpen en expert te zijn op de toekomst van vastgoed. 

Dankzij deze inzichten kunnen we waarde toevoegen aan de verschillende fases van de vastgoedcyclus 
en strategische klantrelaties opbouwen. We bieden creatieve oplossingen die niet alleen vandaag 
aantrekkelijk zijn, maar ook in de toekomst relevant en duurzaam blijven.

In Nederland werken we met 330 professionals die anders denken en de beste ideeën delen in een 
cultuur van ondernemerschap en klantgerichtheid. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een 
betrouwbare partner die doordacht advies geeft. En een partij die hen de juiste kansen laat zien in 
de sectoren:

Over Colliers

Natuurlijk zijn we aangesloten bij de belangrijkste organisaties in ons vakgebied zoals het Nederlands 
Register van Vastgoed Taxateurs, The Royal Institution of Chartered Surveyors, het Kwaliteitsregister 
van Makelaars Vastgoedcert en de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Stadionplein 14 | 1076 CM Amsterdam | Tel: +31 (0)20 540 55 55 . 
amsterdam.office@colliers.com  |  www.colliers.nl

Hotels

Religieus Vastgoed

Retail

Denise Hoogendoorn

Rudy Litjens

denise.hoogendoorn@colliers.com
+31 6 36 44 46 13

rudy.litjens@colliers.com
+31 6 51 13 46 15

Offices

Residentieel

Healthcare

Food & Beverage

Logistics & Industrial


