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VOORWOORD
De Nederlandse kantorenmarkt verandert snel. Waar een aantal jaren geleden de leegstand 
op de kantorenmarkt nog torenhoog was en onoplosbaar leek, daalt het aanbod van kantoor-
ruimte de laatste jaren weer sterk. Een van de zaken die heeft bijgedragen aan de daling van 
de leegstand is de sterke opmars van flexibele kantoorconcepten. Hoewel deze concepten 
in de crisis door veel beleggers als tijdelijke oplossing werden gezien om de leegstand te 
verminderen, schieten de concepten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Flexibele 
kantoorconcepten voorzien in een groeiende behoefte van kantoorgebruikers aan flexibele en 
tijdelijke huisvesting. 

Deze uitgave gaat in op de opkomst van deze kantoorconcepten in Nederland. Stec Groep  
onderzocht waarom deze concepten zo populair zijn. Wat betekent de opkomst van flexibele 
kantoorruimte voor de kantorenmarkt en de rol van de makelaar? Zijn flexibele kantoorconcepten 
een hype of is de opkomst van deze concepten een structurele verandering in de kantorenmarkt? 
In deze uitgave proberen wij u een antwoord op deze vragen te geven.

Ik wens u veel leesplezier. 

Marcel de Boer
Voorzitter NVM Business 
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NVM BUSINESS DE OPKOMST VAN FLEXIBELE KANTOORCONCEPTEN 

INLEIDING

ACHTERGROND
Op de kantorenmarkt is meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling 
van de lengte van huurcontracten. Maar ook het feit dat voorzieningen gedeeld worden en de 
mogelijkheid om (tijdelijk) een werkplek te huren in plaats van kantoorruimte laten die behoefte 
zien. Het aantal aanbieders van flexibele kantoorruimte is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 
de grote steden krijgen flexconcepten een steeds groter aandeel in de kantooropname. 

Als branchevereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen wil de NVM 
bijdragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van de kantorenmarkt. In onderhavige publi-
catie is de markt voor flexibele kantoorruimte onderzocht. Economisch adviesbureau Stec Groep 
heeft dit onderzoek in opdracht van NVM Business uitgevoerd.

LEESWIJZER
Allereerst volgt een samenvatting met de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 

In hoofdstuk 1 wordt een marktbeeld geschetst van de opkomst van flexconcepten in Nederland. 
Welke soorten en typen onderscheiden we? Welke aanbieders zijn er en wat is hun groeistra-
tegie? Welke diensten bieden ze aan en waarin verschillen de aanbieders van elkaar? Wat zijn 
belangrijkste doelgroepen en hun huisvestingswensen? En op welke locaties en in wat voor type 
panden zien we de concepten terug? 

Vervolgens leest u in hoofdstuk 2 de belangrijkste marktontwikkelingen die van invloed zijn op 
de markt voor flexibele kantoorruimten. Welke rol spelen flexconcepten binnen de Nederlandse 
kantorenmarkt? Zijn flexibele kantoorconcepten slechts een hype? Of gaat het om een structurele 
verandering op de Nederlandse kantorenmarkt? 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken welke invloed de opkomst van de flexconcepten heeft op de 
kantorenmarkt en wat dit betekent voor de kantorenmarkt van Nederland over 10 jaar.

Tot slot geeft hoofdstuk 4 kort enkele aanbevelingen aan vastgoedadviseurs en makelaars: 
wat betekent de opkomst van flexibele kantoorconcepten voor hun dagelijkse praktijk? En hoe 
hierop in te spelen?
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Kantoorgebruikers zijn bereid een hogere (all-in) huurprijs te betalen voor een flexconcept, omdat 
hier flexibiliteit in tijd en ruimte tegenover staat en zij gebruik kunnen maken van gemeenschap-
pelijke ruimtes en voorzieningen. De prijs per vierkante meter bij een flexconcept is flink hoger 
dan bij het huren van reguliere kantoorruimte. Daar staat tegenover dat eindgebruikers dan de 
beschikking krijgen over volledig ingerichte kantoorruimte, receptie-, telefoonbeantwoording-, 
postverwerking-, print- en kopieermogelijkheden en gebruik van een restaurant en/of ICT-sup-
port. Voor een aanbieder van een flexibel kantoorconcept zit het verdienmodel vooral in een zo 
hoog mogelijke bezettingsgraad en de verkoop van aanvullende diensten en abonnementen. 

Er zijn meerdere redenen waarom flexibele kantoorconcepten zeker geen hype zijn:
• Flexconcepten sluiten uitstekend aan bij de wensen en eisen van de nieuwe generatie 

werknemers.
• Nieuwe werkvormen (waaronder de voorkeur voor een ‘agile’ aanpak bij veel bedrijven 

komende jaren) vragen om flexibele werkruimten, waarbij er de mogelijkheid is om schaal 
en activiteiten op korte termijn te vergroten of te verkleinen, maar die ook minder locatiege-
bonden zijn.

• De groei van double-digit-bedrijven kan optimaal worden gefaciliteerd in een aantrekkelijke 
flexibele werkomgeving op een (vaak) goed bereikbare locatie (met auto en ov). 

• Door verandering van accountancyregels zullen mogelijk meer bedrijven voorkeur krijgen voor 
het gebruik van serviced offices (en/of flexibele contracten met een operator). 

• Voor bestaande leegstaande kantoorpanden zijn flexconcepten een passend vervangings-
product; de verwachting is dat de groei van flexconcepten flink doorzet, in combinatie met 
een afname van het aantal vierkante meters in gebruik bij grotere eindgebruikers op de 
‘reguliere’ kantorenmarkt. 

• De toenemende ruimtedruk in het Central Business District (CBD) van grote steden vraagt om 
slimme kantoorconcepten die op een efficiënte manier gebruikmaken van de schaars beschik-
bare ruimte en vooral gericht zijn op de combinatie van ontmoeten en werken. 

• Flexconcepten bieden gebouweigenaren meer mogelijkheden voor de combinatie van functies 
binnen één gebouw en stimuleren daarmee mixed-use ontwikkeling. 

Hoewel het aantal flexconcepten de laatste jaren sterk is gegroeid, staat de markt voor flex-
concepten in Nederland nog in de kinderschoenen. Op dit moment hebben serviced offices 
en co-working spaces in Nederland een marktaandeel van circa 2 tot 3%. Dit aandeel neemt 
vooral in de grote steden sterk toe. 

De verwachting is dat het marktaandeel van flexconcepten in Nederland de komende jaren 
explosief groeit met circa 20 tot 30% per jaar. Dit betekent dat over vijf jaar zo’n 5 tot 10% van 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Flexibele kantoorconcepten - de verhuur van kantoorruimte waarbij de eindgebruiker de keuze 
heeft uit vele vormen van kantoorruimten die voor een korte of langere periode kunnen worden 
gebruikt en waarbij een breed pakket aan diensten wordt aangeboden - zijn bezig met een 
sterke opmars op de Nederlandse kantorenmarkt. Steeds meer beleggers en exploitanten van 
kantoorruimte bieden deze dienst aan. 

De toename van het aantal aanbieders is het gevolg van de snelle groei van het aantal zzp’ers 
van de afgelopen jaren en het nieuwe werken en de daarmee samenhangende behoefte van 
kantoorgebruikers aan flexibiliteit. Daarnaast zijn in de crisisperiode zijn ook veel kantooreige-
naren een businesscenter begonnen om een leegstaande verdieping op te vullen.

Met flexconcepten worden in de praktijk vooral serviced offices en co-working spaces bedoeld. 
Serviced offices zijn volledig uitgeruste en ingerichte kantoren die van ondersteunend personeel 
zijn voorzien, waarbij voor een vast bedrag voor een flexibele periode verschillende typen 
werkplekken (kantoorunits/-ruimte en/of vergaderruimte) kunnen worden gehuurd. In co-working 
spaces worden vooral gezamenlijke of zelfstandige werkplekken flexibel verhuurd en wordt meer 
ingespeeld op ontmoeten, beleving en het creëren van samenwerking en interactie. Dankzij 
een uitgebreid aanbod aan diensten en faciliteiten wordt een community gecreëerd. Overigens 
wordt het onderscheid tussen serviced offices en co-working spaces minder groot: veel aanbie-
ders bieden hybride vormen aan.

Het gros van de bedrijven dat gebruikmaakt van flexconcepten zijn kleine bedrijven tot tien 
werkzame personen. Daarbij gaat het om zzp'ers en start-ups, maar ook het reguliere mkb en 
(projectteams van) grotere bedrijven. Ook worden flexconcepten gebruikt als satelliet-/invlieglo-
catie voor grote zakelijke dienstverleners. Grotere eindgebruikers hebben graag een flexconcept 
in hun kantoorpand gevestigd, om zo te profiteren van de reuring en dynamiek. 

Het merendeel van de flexconcepten heeft een vloeroppervlak van tussen de 1.000 en 
5.000 m2 groot. Verreweg de meeste concepten zijn gevestigd in de G4 en de eerste steden-
ring daarbuiten (o.a. Zwolle, Apeldoorn, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch en Breda). 
Flexconcepten op bereikbare knooppuntlocaties met voldoende voorzieningen zijn het meest 
kansrijk. Locaties hierbuiten hebben eigenlijk alleen voldoende potentie wanneer het concept/
de identiteit voldoende beleving heeft. 
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Het faciliteren en ontzorgen van de kantoorgebruiker zal een steeds grotere rol spelen bij de 
verhuur van kantoorruimte. De hotellisering van de kantorenmarkt speelt niet alleen bij flexope-
rators, maar zal ook de standaard worden op de ‘reguliere’ kantorenmarkt. Dit maakt ook dat 
op lange termijn het onderscheid tussen flexconcepten en de reguliere verhuur van kantoorruimte 
minder groot zal zijn. Kantoorbeleggers zullen de verhuur en vooral het pakket van aanvul-
lende diensten overlaten aan intermediairs. Voor beleggers krijgt de verhuur van kantoorruimte 
daarmee meer het karakter van indirect vastgoed. Hiermee verschuift mogelijk ook het verdien-
model voor beleggers: de focus ligt meer op alleen de ‘stenen’, terwijl een intermediair een groot 
deel van de waardeontwikkeling in de beleggingsketen voor zijn rekening zal nemen. 

de kantorenmarkt uit serviced offices en co-working spaces bestaat. Net als op de ‘reguliere’ 
kantorenmarkt zal toenemende concentratie plaatsvinden binnen de G4, aangevuld met vier 
tot vijf grote kantoorsteden daarbuiten. Flexconcepten op ov-knooppuntlocaties in binnensteden 
(CBD, aangevuld met centrum daar direct omheen) zullen de sterkste groei kennen. Naast dat 
grotere organisaties voorkeur hebben voor vestiging in een pand samen met een flexconcept 
en ook personeel de mogelijkheid geven om in flexconcepten te werken, zullen ook corporates 
meer en meer gebruik gaan maken van flexconcepten. 
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ruste werkplekken die ondernemingen op een flexibele manier konden gebruiken. In 1989 
richtte Dixon in Brussel Regus op. In korte tijd opende Regus vele serviced offices in Europa 
en later daarbuiten en gedurende de jaren negentig werd de markt voor serviced offices 
snel volwassen (Laterveer, 2011).

Flexibele kantoorconcepten zijn bezig met een sterke opmars op de Nederlandse kantorenmarkt. 
De toename van het aantal flexibele kantoorconcepten is niet alleen het gevolg van de snelle 
groei van het aantal zzp'ers van de afgelopen jaren en het nieuwe werken en de daarmee 
samenhangende behoefte van kantoorgebruikers aan flexibiliteit. In de crisisperiode zijn ook veel 
kantooreigenaren een businesscenter begonnen om een leegstaande verdieping op te vullen. 
Toen de markt weer aantrok zijn ze ermee doorgegaan, omdat er inmiddels een groeiende 
markt voor was en omdat het risico op leegstand minder groot is dan bij een single-tenantkantoor. 

Door de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de afgelopen 
decennia en de opkomst van ‘het nieuwe werken’ zijn tijd en plaats rekbare begrippen 
geworden. Kantoorgebruikers kunnen op allerlei plekken werken en op verschillende plaatsen ter 
wereld tegelijkertijd aanwezig zijn. Fysiek op de ene, virtueel op de andere. Digitale informatie 
is overal beschikbaar. Werknemers zijn daardoor meer in staat zelf hun werktijd in te delen, 
en te bepalen wáár ze het beste kunnen werken: men is met andere woorden plaats- en tijdon-
afhankelijk. Flexibele kantoorconcepten zijn bedoeld om deze nieuwe manieren van werken 
én deze nieuwe generatie werknemers optimaal te ondersteunen. Steeds meer beleggers en 
exploitanten van kantoorruimte bieden deze diensten aan. 

Het is alweer enige tijd geleden dat Regus de alleenheerser was op de markt voor flexibele 
kantoorhuisvesting. Inmiddels telt de Nederlandse markt meer dan zestig serieuze aanbieders. 
Met name vanaf 2012 is er een explosieve groei zichtbaar, vooral te danken aan de opkomst van 
concepten als Tribes, The Office Operators en HNK (Het Nieuwe Kantoor), die in slechts enkele 
jaren vele locaties hebben geopend. Vanaf 2016 betraden ook meer buitenlandse concepten 
de Nederlandse markt, zoals WeWork uit de Verenigde Staten, Merkspace uit Israël en Rent24 
uit Duitsland. De verwachting is dat de komende jaren het aantal aanbieders (en locaties) verder 
zal groeien. Het traditionele langjarige huurcontract staat onder druk, ook bij grotere kantoor-
gebruikers. Terwijl de Nederlandse kantorenmarkt veranderde van een uitbreidingsmarkt naar 
een vervangingsmarkt, groeide de markt voor flexconcepten in diversiteit en omvang.

NVM BUSINESS DE OPKOMST VAN FLEXIBELE KANTOORCONCEPTEN 

1. MARKTBEELD

WAT IS EEN FLEXIBEL KANTOORCONCEPT?
Een flexibel kantoorconcept heeft betrekking op de verhuur van kantoorruimte waarbij de eind-
gebruiker de keuze heeft uit vele vormen van kantoorruimten die voor een korte of langere 
periode kunnen worden gebruikt en waarbij een breed pakket aan diensten wordt aangeboden. 
Zo kunnen een of meerdere (flexibele) werkplekken, een kantoorunit of vergaderruimte voor 
een uur, een dag(deel), week, maand etc. gehuurd worden, waarbij diensten kunnen worden 
afgenomen, afhankelijk van de behoefte van de kantoorhoudende organisatie of zzp’er (zelf-
standige zonder personeel).

De genoemde diensten kunnen betrekking hebben op secretariële en administratieve onder-
steuning, catering, ICT-voorzieningen, print- en kopieerfaciliteiten, postverwerkings-, receptie- en 
telefoonbeantwoordingsmogelijkheden etc. Naast de genoemde flexibiliteit speelt de sociale 
component van flexibele kantoorconcepten een belangrijke rol. Dankzij het delen van ruimtes 
en faciliteiten in flexibele kantoorconcepten kan kruisbestuiving plaatsvinden en kunnen huurders 
zich onderdeel voelen van een ‘community’; aanbieders van flexconcepten spelen sterk in op dit 
community-gevoel, om zich hiermee te onderscheiden. 

HISTORIE EN ONTWIKKELING
Flexibele kantoorruimte als dienst is in de jaren zestig ontstaan in de Verenigde Staten. 
De ontwikkeling begon met bedrijven die naast hun diensten ook kantoorruimte gingen 
aanbieden aan kantoorhoudende organisaties. Dit waren veelal callcenters en bedrijven 
die secretariële ondersteuning leverden (Peltier, 2001; Meunier, 2015; Koch, 2016). Onder 
andere HQ Business Centers uit San Francisco, OfficePlus uit Saint Louis en OmniOffices 
uit Atlanta waren pioniers op de markt voor flexibele kantoorruimte. Het verschil met de 
conventionele aanbieders van kantoorruimte in die tijd was dat deze ‘serviced offices’ 
een werkomgeving aanboden met faciliteiten, zoals gedeelde ontmoetings- en vergader-
ruimtes, communicatie-infrastructuren en technologische middelen. Met behulp van franchi-
seconcepten groeide het aantal serviced offices sterk. Aan het eind van de jaren zeventig 
werden ook de eerste concepten in Londen geopend. Dit was de start van een wereldwijde 
groei van het aantal serviced offices. In dezelfde tijd constateerde de Brit Mark Dixon dat 
veel zakenmensen en ondernemers genoodzaakt waren om vanuit hotels te werken bij 
gebrek aan een meer professionele werkplek en dat er behoefte was aan volledig uitge-
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SOORTEN EN TYPEN FLEXCONCEPTEN
In de literatuur (Weijs-Perree, et al, 2016; Gibson & Lizieri, 2010) worden vier typen flexibele 
kantoorconcepten onderscheiden: businesscenters, serviced offices, co-working spaces en 
incubators.

• In een businesscenter huren eindgebruikers kleinschalige kantoorruimte/kantoorunits voor een 
vast bedrag en een flexibele periode. De units zijn veelal slechts minimaal of niet ingericht. De 
eindgebruikers delen (algemene) gemeenschappelijke voorzieningen zoals receptie en sanitair 
en kunnen tegen betaling een beperkt aantal additionele diensten en faciliteiten afnemen. Busi-
nesscenters zijn vergelijkbaar met kantoorverzamelgebouwen (multi-tenant), maar beschikken 
over een klein aantal aanvullende diensten en bieden veelal meer flexibiliteit in huurcontracten.

• Serviced offices zijn volledig uitgeruste en ingerichte kantoren die van ondersteunend 
personeel zijn voorzien. Voor een vast bedrag kunnen voor een flexibele periode verschillende 
typen werkplekken (kantoorunits, kantoorruimtes en/of vergaderruimtes) gehuurd worden. De 
huurders delen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals receptie, pantry en reproruimte. 
Tegen betaling kunnen huurders additionele diensten en faciliteiten op maat afnemen. De 
serviced offices bieden voornamelijk een concept rond ‘ontzorgen’, gemak en service. Zij 
spreken vooral de zakelijke markt aan (corporates, zakelijke dienstverleners als juristen, accoun-
tants, etc.) Denk hierbij aan concepten als Color Business Centers, FlexOffiZ en Regus. Zij 
zitten op uitstekend bereikbare locaties langs de snelweg of op knooppuntlocaties, waar de 
zakelijke werknemer die veel onderweg is eenvoudig kan ‘inchecken’. Hier zijn alle faciliteiten 
aanwezig die het de flexibele huurder makkelijk maken om alleen met zijn werk bezig te zijn.

• Een co-working space is een gedeelde werkomgeving voor onder andere zelfstandigen, 
freelancers, thuiswerkers en projectteams. Het is een werkplek voor mensen die zelf bepalen 
waar, wanneer en hoe zij werken. In een co-working space kan een gezamenlijke of zelf-
standige/eigen werkplek (flexdesk) gehuurd worden. Vaak is er ook de mogelijkheid om (bij 
doorgroei) een zelfstandige, kleine kantoorunit te huren. Co-working spaces spelen, meer 
dan serviced offices, in op ontmoeten en beleving. Dankzij een uitgebreid aanbod aan 
diensten en faciliteiten wordt een community gecreëerd. Vaak is bijvoorbeeld de gehele 
begane grond ingericht als een soort open sociale ontmoetingsruimte, met eigen restaurant 
of bar, die het ‘thuisgevoel’ moet geven. Er worden allerlei activiteiten en evenementen (meet-
ups, trainingen, borrels, etc.) georganiseerd om het community-gevoel te stimuleren. Dit soort 
concepten trekken doorgaans bedrijven die op zoek zijn naar een informele en inspirerende 
omgeving (techbedrijven, creatieve bedrijven, start-ups). Voorbeelden van dit soort concepten 
zijn WeWork, B. Amsterdam (deels ook te typeren als incubator, door begeleiding van start-
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FIGUUR 1:  RELATIEVE GROEI AANTAL VESTIGINGEN FLEXCONCEPTEN O.B.V. 
CIRCA 30 GROOTSTE FLEXCONCEPTEN (2007=100)

Bron: NVM, 2017; Stec Groep, 2018.

Concept Startjaar (NL) Aantal locaties Reikwijdte / 
Orientatie

Eigendom Aantal nieuwe loca-
ties laatste 3 jaar

Regus 1992 80 Internationaal n.v.t. 13

Flexoffiz 2012 25 Nederland Annexum 9

The Office Operators 2010 17 Benelux n.v.t. 11

Tribes 2015 16 Internationaal Meerdere eigenaren 13

Color Business Center 2001 15 Nederland Regus 5

HNK 2012 13 Nederland NSI 10

Unitz 2011 12 Nederland Kroonenberg Groep Nb

Tauro 1994 10 Nederland Korswagen Groep 1

Workspot 2010 9 Nederland n.v.t. 1

KleinKantoor 2015 7 Nederland n.v.t. 7

Spaces 2009 6 Internationaal Regus 3

Offices for you 2009 5 Nederland n.v.t. 1

TABEL 1:  KENMERKEN GROOTSTE AANBIEDERS IN NEDERLAND (O.B.V. 
AANTAL LOCATIES)

Bron: NVM, 2017 & deskresearch Stec Groep, 
2018. Situatie Q4 2017
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vergaderzalen, flexwerkplekken en/of kleine kantoorkamers, en de etages daarboven vooral 
bestaan uit verschillende (zelfstandige) kantoorunits en/of kantoorruimtes die daarbij gebruik-
maken van de diensten van de desbetreffende aanbieder (Jones, 2016).

Ook is een toegenomen serviceniveau van de concepten zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat er 
zo’n tien diensten en faciliteiten zijn die als het minimumaanbod gezien worden door eindge-
bruikers (Van der Kar, 2016). Dit zijn bijvoorbeeld receptiediensten, de aanwezigheid van een 
pantry, ruime openingstijden, schoonmaak en onderhoud en aanwezigheid van vergaderka-
mers. Vrijwel alle aanbieders beschikken over dit minimale aanbod aan diensten en faciliteiten, 
die ofwel zijn inbegrepen in de huurprijs ofwel flexibel bij zijn te huren en al dan niet gedeeld 
zijn. De markt wordt daarmee meer eenvormig en het onderscheid tussen de typen aanbieders 
is in de praktijk moeilijker te maken.

GROEISTRATEGIE VAN AANBIEDERS
Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar in de groeistrategie van aanbieders van flexconcepten. 
Zo zijn er aanbieders die zeer snel willen groeien naar een landelijke of zelfs internationale 
dekking, zoals Tribes, The Office Operators en FlexOffiZ. Daarnaast zijn er concepten die meer 
een organische groei nastreven: mogelijk uitbreiden, maar alleen als het past bij het concept. 
Tot slot zijn er concepten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om lege kantoren uit de 
portefeuille van een gebouweigenaar te vullen. Van het groeiend aantal aanbieders dat er nu 
is, zullen naar verwachting de sterkste overblijven. Onderscheidend vermogen ten opzichte van 
de concurrentie is de manier om meerwaarde te creëren en als aanbieder boven het maaiveld 
uit te komen. Zo kan een specifieke, brede doelgroep worden aangesproken die onderdeel wil 
uitmaken van een groeiende community. 

De groeistrategie van een aanbieder hangt vaak samen met de eigendomssituatie. Zo is Unitz 
(eigendom van Kroonenberg Groep, belegger in retailvastgoed) ontstaan om leegstaande 
ruimten boven winkelpanden op te vullen. Hierbij wordt, wanneer binnen de eigen portefeuille 
geschikte gebouwen of verdiepingen beschikbaar komen, gekeken of en, zo ja, welke moge-
lijkheden er zijn om een Unitz-concept toe te passen. Er is geen actieve groeistrategie waarbij 
buiten de eigen vastgoedportefeuille wordt gezocht naar lege gebouwen om het concept uit te 
breiden (Vastgoedjournaal.nl, 2016). 

Het concept HNK is in handen van belegger NSI. Waar het concept in eerste instantie vooral 
werd gebruikt om lege kantoren uit de portefeuille te vullen, heeft er bij NSI inmiddels een stra-
tegische heroriëntatie plaatsgevonden. NSI focust nu volledig op de kantorenmarkt en is actief 

ups) en Spaces. Zij zitten doorgaans op wat meer multifunctionele locaties met veel ‘reuring’ 
en/of in de grotere kantoorsteden.

• Een incubator is een serviced office of een co-working space waar het begeleiden en onder-
steunen van huurders, via bijvoorbeeld trainingen of financieringsmogelijkheden, centraal staat. 
Een incubator probeert een innovatieve en inspirerende werkomgeving te creëren voor start-ups.

In de praktijk zien we dat wanneer over flexconcepten wordt gesproken, vooral serviced offices 
en co-working spaces worden bedoeld. Incubators hebben een ander doel (ondersteunen 
en begeleiden van start-ups) en businesscenters zijn grotendeels vergelijkbaar met multi-tenant 
kantoorverzamelgebouwen. In dit onderzoek richten we ons dan ook vooral op de serviced 
offices en co-working spaces. 

In 1999 bedacht Bernie De Koven (een Amerikaanse gamedesigner, schrijver en docent) 
de term ‘coworking’. Hij zag dit als een methode om samen te werken zonder concur-
rerend te zijn, waarbij mensen ieder aan eigen projecten kunnen werken. De eerste 
formele co-working space werd echter pas in 2005 opgericht door Brad Neuberg (Van 
Meel, 2015; Jones, 2016). Nadat hij zijn baan als softwareprogrammeur had opgezegd, 
startte hij als freelancer. Ondanks dat hij blij was met deze stap van bedrijfsleven naar 
zelfstandig ondernemer, miste hij de aanwezigheid van anderen en de structuur van 
werken in een kantoor. Dat bracht hem tot het opstarten van een co-workinglocatie 
genaamd de ‘Spiral Muse co-working community’ in San Francisco. Dit was oorspronke-
lijk een loft (woon-/werkplek) voor drie werknemers en stond gedurende de dag tevens 
open voor anderen. Min of meer gelijktijdig met het initiatief van Neuberg, kwamen 
ook op andere plekken vergelijkbare concepten op, zoals Republikken (Kopenhagen) en 
Impact Hub (Londen). Deze laatste co-working space beschikt inmiddels over meer dan 
80 locaties en 11.000 leden. 

Serviced offices en co-working spaces zijn steeds populairder, groeien sterk in aantal en bieden 
een breed scala aan diensten en voorzieningen. Het belangrijkste verschil tussen serviced offices 
en co-working spaces ligt in het voornemen van aanbieders van co-working spaces om samen-
werking en interactie (community) tussen co-workers te stimuleren (Kojo & Nenonen, 2014). Meer 
en meer serviced offices bieden echter een hybride concept, waarbij in een gebouw naast 
serviced offices ook ruimte is voor co-working. Daarnaast bieden flexibele kantoorconcepten 
vaak verschillende typen kantoorruimte aan, variërend van een flexdesk (in een co-working 
space) tot eigen kantoorruimte in een serviced office. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de 
begane grond van een kantoorpand en de eerste etage zijn ingericht als co-working space, met 
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plekken in Nederland (en daarbuiten) te werken, anderzijds biedt het de werknemers inspiratie 
en de voordelen om contact op te doen met andere partijen, buiten de eigen organisatie. 
Internationale bedrijven hebben daarbij veelal voorkeur voor een concept dat ook internatio-
naal actief is (zoals Regus) om zo werknemers maximaal te kunnen faciliteren. Lokale creatieve 
bedrijven hebben juist vaak weer voorkeur voor dat ene specifieke concept met bijzondere 
uitstraling in hun eigen stad of regio (zoals BINK36 in Den Haag).

Afgaand op de ervaringen van makelaars hebben grote organisaties daarnaast graag een 
flexibel kantoorconcept in hun kantoorpand gevestigd. In de eerste plaats zien bedrijven dit als 
kans om hun eigen ingekrompen meters te ‘slijten’ en in de tweede plaats om te profiteren van 
de reuring en dynamiek. Verder zijn de contacten met kleinere bedrijven aantrekkelijk en wint het 
bedrijf het voordeel van gemeenschappelijke faciliteiten als een grand café of businesslounge. 
De combinatie van een of meerdere grote huurders met een flexconcept zal naar verwachting 
de komende jaren toenemen. Een voorbeeld hiervan is technologiebedrijf Uber die samen met 
Spaces ruimte huurt in The Cloud (Vastgoedmarkt, 2017). Het volledig intrek nemen van grotere 
eindgebruikers in een flexconcept komt nog beperkt voor. Vaak is de huur van ‘reguliere kantoor-
ruimte’ voordeliger dan vestiging in een flexibel kantoorconcept. Bovendien hechten grotere 
eindgebruikers traditioneel nog meer aan eigen uitstraling en identiteit. De verwachting is echter 
dat op termijn ook (middel)grote partijen meer en meer voorkeur krijgen voor flexkantoren, zeker 
op toplocaties in de grote kantoorsteden (G4), waar het aanbod aan kwalitatief moderne 
kantoorpanden schaars is of wordt. 

FIGUUR 2:  AANTAL BEDRIJVEN NAAR TYPE FLEXCONCEPT EN 
AANTAL WERKZAME PERSONEN (GROOTTEKLASSE)1

Bron: Vastgoeddata.nl, 2017 (op basis van KvK en 
LISA & CreditSafe); Bewerking: Stec Groep, 2018
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1 Gebaseerd op geregistreerde eindgebruikers met een postadres in flexkantoor. Flexibele werknemers met een abonnement voor een flexdesk zijn hier dus niet in opgenomen.

op zoek naar nieuwe investeringen voor de kantorenportefeuille en uitbreiding en versterking van 
het HNK-concept. In het jaarverslag van NSI (2016) staat: ‘Het HNK-concept begon ooit als 
een defensieve strategie, als een innovatieve manier om langdurige leegstand in delen van de 
kantorenportefeuille aan te pakken. Maar inmiddels vormt dit concept het fundament voor onze 
visie op hoe we de huurder van de toekomst optimaal van dienst kunnen zijn. (…) Wij geloven 
dat er capaciteit in de markt is voor ten minste nog 10 HNK’s en we zullen deze kenmerken 
meenemen in de verdere uitrol van onze HNK activiteiten.’ 

Het merendeel van de concepten (naar schatting meer dan driekwart), zoals WeWork, B. 
Amsterdam en Tribes, komt niet van een belegger en de wens om de leegstand in eigen porte-
feuille een halt toe te roepen, maar gaat om specifieke operators van flexconcepten. Zij huren 
langjarig een (deel van een) kantoorpand of kopen (incidenteel) een gebouw. Door de struc-
turele leegstand op de kantorenmarkt kunnen operators van flexibele kantoorconcepten tegen 
relatief gunstige prijzen een gedeelte van een pand huren. Door de lagere huurkosten kan een 
interessante propositie worden gedaan voor eindgebruikers. Voor de gebouweigenaar levert dit 
extra reuring op met meer kans op verhuur van de overige leegstaande ruimten. Tevens is de 
eigenaar af van de zorg voor het service-aanbod. Bijkomend voordeel is dat veel exploitanten 
van flexconcepten, in tegenstelling tot de huidige trends op de kantorenmarkt, voorkeur hebben 
voor langjarige huurcontracten, om zo de investeringskosten terug te verdienen en een sterke 
marktpositie op te bouwen. 

EINDGEBRUIKERS
Flexconcepten hebben (vanzelfsprekend) met elkaar gemeen dat ze gebruikers faciliteren die 
op zoek zijn naar flexibiliteit. Het gaat om huurders die graag faciliteiten delen met andere 
gebruikers, die in staat willen zijn hun huisvesting aan te passen aan groei of krimp en/of 
gebruikers die op zoek zijn naar een pand waarin zij kunnen werken met gelijkgestemden. 
Flexconcepten spelen in op de groeiende behoefte van werknemers aan verschillende soorten 
werkplekken binnen één gebouw met verschillende faciliteiten. Op het ene moment is een 
afgesloten ruimte nodig om een telefoongesprek te voeren, op het andere moment een verga-
derruimte voor een projectoverleg.

Het gros van de bedrijven (zie figuur 2) dat gebruikmaakt van flexibele kantoorconcepten zijn 
kleine bedrijven tot circa tien werkzame personen. Daarbinnen vallen zzp’ers en start-ups, maar 
ook het reguliere mkb, projectteams van grotere bedrijven of een satelliet-/invlieglocatie voor 
grote zakelijke dienstverleners. Steeds meer grotere bedrijven bieden hun werknemers de moge-
lijkheid om in flexconcepten te werken. Dit geeft enerzijds de mogelijkheid om op meerdere 
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naar doorstarter (met mogelijk personeel) in een zelfstandige kantoorunit. Het binden van eindge-
bruikers (abonnees) aan een concept is dan ook van groot belang voor een flexconcept. Juist dat 
maakt branding en het creëren van een sterk merk met groot marktaandeel zo belangrijk voor 
een flexconcept, met als uiteindelijke doel dat eindgebruikers/abonnees specifiek onderdeel 
willen zijn van dat ene flexconcept, waar je als gebruiker graag mee geassocieerd wilt worden 
en waar je je ‘thuis’ voelt. 

OMVANG VAN FLEXCONCEPTEN
Het merendeel van de vestigingen van flexconcepten is tussen de 1.000 en 5.000 m² groot. 
De gemiddelde omvang is circa 2.500 m². Dit betreft de oppervlakte van het concept zelf, niet 
de totale omvang van het pand.

FIGUUR 4:  OMVANG VESTIGINGEN FLEXCONCEPTEN NAAR GROOTTEKLASSE Bron: NVM, 2017 & deskresearch 
Stec Groep, 2018.
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Flexconcepten vestigen zich nauwelijks in panden kleiner dan 1.000 m². Zo’n 40% van de 
vestigingen is gevestigd in panden tussen de 1.000 en 5.000 m² en bijna een derde in panden 
groter dan 10.000 m². Dit heeft onder meer te maken met het feit dat flexconcepten in de eerste 
crisisjaren zijn gebruikt om grotere leegstaande panden op te vullen (om vervolgens ook een 
aantrekkende werking op nieuwe eindgebruikers te hebben). Flexconcepten moeten daarnaast 
een bepaalde kritische massa hebben om te kunnen functioneren. Met onvoldoende ruimte 
kan immers niet flexibel worden ingespeeld op de behoefte van huurders. Daarnaast zoeken 
flexconcepten ook buiten de reguliere kantoorpanden naar karakteristieke locaties, in bestaand 
leegstaand vastgoed zoals: bedrijfspanden (met voldoende, rauwe uitstraling), kerken en maat-
schappelijk vastgoed, zoals scholen.

FIGUUR 3:  AANTAL BEDRIJVEN NAAR TYPE FLEXCONCEPT EN  
NAAR SECTOR

Bron: Vastgoeddata.nl, 2017 (op basis van KvK en 
LISA & CreditSafe); Bewerking: Stec Groep, 2018
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Ook binnen het type flexconcept is onderscheid te maken in omvang en doelgroepen. Gebrui-
kers van co-working spaces zijn over het algemeen zzp’ers/freelancers (circa twee derde van 
het totale aantal gebruikers, zo blijkt uit figuur 2) die behoefte hebben aan een professionele 
werkplek (veelal een flexdesk) waar zij op een flexibele manier gebruik van kunnen maken. Een 
ander belangrijk kenmerk is dat zij andere ondernemers willen ontmoeten. De ontmoetingen 
zijn zowel vanuit sociale als vanuit zakelijke overwegingen van belang. Co-working spaces, 
met hun specifieke community’s en uitstraling spelen hier in hun branding dan ook sterk op 
in. De gebruikers van co-working spaces zijn voornamelijk afkomstig uit de creatieve sectoren 
(creatieve industrie, circa 40%). Uit analyse blijkt dat zakelijke en financiële dienstverleners ook 
een aanzienlijk deel van de gebruikers in de co-working spaces (30%, zie figuur 3). 

De gebruikers van serviced offices (waarin veelal een kantoorunit wordt aangeboden) zijn vaak 
bedrijven met meerdere werknemers (veelal tot zo’n 10 werkzame personen) en hebben behoefte 
aan flexibilisering van de huisvesting, een korte huurtermijn en de mogelijkheid om tussentijds 
ruimte op te nemen of af te stoten. Daarbij hebben zij vaak meer dan gebruikers van co-working 
spaces behoefte aan het afnemen van diensten die worden aangeboden. De gebruikers van 
serviced offices zijn afkomstig uit zowel de publieke als de private sector. Eindgebruikers in de 
zakelijke, financiële en overige dienstverlening overheersen in serviced offices (circa driekwart 
van het totale aantal eindgebruikers, zie figuur 3). 

Doordat flexconcepten meer hybride worden en daarmee binnen één concept zowel co-working 
spaces (flexdesks, zowel tijdelijk als vast) als serviced offices (kantoorunits) worden aangeboden, 
gaan de doelgroepen meer door elkaar heen lopen. Bovendien biedt dit ook de mogelijkheid 
voor doorgroeien binnen een flexconcept: van een startende onderneming met een flexdesk 
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Den Haag) of de Van Nelle Fabriek (Rotterdam). De kracht van flexibele kantoorconcepten zit 
juist in het binden van een brede scope aan doelgroepen: van het toenemend aantal freelancers 
en zzp’ers tot werknemers van bedrijven die flexibel kunnen werken op meerdere plekken of 
kleinere bedrijven die een zelfstandige kantoorunit huren. Investeren in merknaam en branding 
helpt sterk bij het creëren van een hip imago en een gewilde plek. WeWork, Tribes en B. 
Amsterdam zijn hier goede voorbeelden van. Dit maakt concepten populair, zelfs wanneer de 
locatie (zoals bijvoorbeeld B. Amsterdam op Riekerpolder) niet het meest optimaal is. 

FIGUUR 6:  LOCATIES FLEXCONCEPTEN IN NEDERLAND: CONCENTRATIE IN DE 
RANDSTAD EN DE EERSTE STEDENRING DAARBUITEN

FIGUUR 5:  PANDOMVANG VAN VESTIGINGEN FLEXCONCEPTEN NAAR 
GROOTTEKLASSE

Bron: NVM, 2017 & BAG, 2017; Bewerking: 
Stec Groep, 2018.
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LOCATIES
Flexibele kantoorconcepten zijn verspreid door Nederland te vinden. Via platforms als Deskboo-
kers.com is in elke regio wel een flexibele werkruimte te huren. Op basis van een analyse van de 
25 grootste flexconcepten toont figuur 6 een overzicht van de vestigingen van flexibele kantoor-
concepten in Nederland. De meeste flexconcepten zijn geconcentreerd in de G4 (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Meer dan de helft van alle vestigingen bevinden zich in deze 
steden. In de eerste stedenring daarbuiten (o.a. Zwolle, Apeldoorn, Arnhem/Nijmegen, Den 
Bosch, Breda) komt ook nog een aanzienlijk deel van de vestigingen voor (iets minder dan 40%). 
In de meer perifere regio’s zijn er voornamelijk flexconcepten (van de 25 grootste ketens) in de 
stedelijke knooppunten zoals Groningen en Maastricht (iets minder dan 10%). 

Ook in geografische spreiding is er verschil tussen de serviced offices en de co-working spaces. 
Serviced offices zitten over het algemeen meer verspreid door het land op goed bereikbare 
locaties (snelweg, ov-knooppunt). Hierdoor zijn dit ideale plekken voor huurders/werknemers 
die veel onderweg zijn en een ‘invlieglocatie’ zoeken. Met een membership kunnen zij op elk 
moment inchecken tussen afspraken door. De co-working spaces zijn vooral gevestigd in de G4. 
Zij bieden vooral huisvesting voor de grote massa aan tech-, media- en creatieve start-ups in de 
grote steden die graag in het centrum of juist op een bijzondere locatie zitten in multifunctionele 
gebieden met veel reuring (zie figuur 7).

Flexconcepten op bereikbare knooppuntlocaties met voldoende voorzieningen (gemengde 
economische zones, zoals de binnenstad, het CBD en enkele ‘hippe’ voorstadlocaties) zijn het 
meest kansrijk. Locaties buiten het centrum hebben eigenlijk alleen voldoende potentie wanneer 
het concept/de identiteit voldoende beleving heeft, denk bijvoorbeeld aan BINK36 (Binckhorst, 
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HUURPRIJZEN
Eindgebruikers zijn bereid een hogere (all-in) huurprijs te betalen wanneer hier flexibiliteit in tijd 
en ruimte tegenover staat en zij gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke ruimtes en 
voorzieningen. De prijs per vierkante meter bij een flexconcept is hoger dan bij het huren van 
een regulier kantoor. Daar staat tegenover dat eindgebruikers dan vaak de beschikking krijgen 
over een volledig ingericht kantoor, bemande receptie, telefoonbeantwoording-, postverwer-
king-, print- en kopieermogelijkheden, gebruik van een restaurant en/of ICT-support. Hiermee 
besparen zij hoge investeringen aan de voorkant. 

Rekenvoorbeeld 1: Zelfstandige kantoorruimte van circa 20 tot 25 m² kost bij een flexcon-
cept circa 700 euro per maand. Dit komt neer op een huurprijs van circa 28 tot 35 euro 
per m². Per jaar betekent dit, bij volledige bezetting, een opbrengst van 336 tot 420 euro 
per m². Dat is, zelfs bij een bezettingsgraad van 50%, vaak meer dan de gemiddelde 
huurprijs van circa 150 tot 160 euro per m² per jaar voor reguliere kantoorruimte op een 
secundaire locatie in de Randstad. Door naast zelfstandige kantoorruimte ook co-working 
spaces (zowel ‘fixed desks’ als ‘flexdesks’) aan te bieden verbetert de bezettingsgraad. 
Voor een fixed desk wordt circa 225 euro per maand gevraagd. Uitgaande van circa 5 m² 
komt dit neer op een huurprijs van circa 45 euro per m², ofwel 540 euro per m² per jaar. 
Een flexdesk bedraagt 175 euro, uitgaande van circa 5 m² komt dit op 35 euro per m². 
Wanneer we uitgaan van een minimale bezetting van twee derde van de tijd, betekent dit 
een vierkantemeterprijs van 280 euro per m² per jaar.
 
Rekenvoorbeeld 2: Een flexconcept rekent voor een eigen bureau (in een gedeelde ruimte) 
330 euro per maand. Uitgaande van circa 5 m² kantoorruimte betekent dit circa 66 euro 
per m² per maand. Dit komt neer op circa 790 euro per m² per jaar. Dit betekent dat 
zelfs wanneer 50% van de kantoorvloer effectief wordt benut en kan worden verhuurd én 
minimaal twee derde van de tijd wordt verhuurd, de opbrengst boven de geschatte reguliere 
huurprijs ligt van circa 200 tot 250 euro per m² per jaar voor deze specifieke locatie.

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde huurprijs voor zowel een kantoorunit als 
een flexwerkplek bij twintig grotere aanbieders. Naast onderlinge prijsverschillen (deels ook 
gebaseerd op andere services/diensten en daarmee niet volledig vergelijkbaar) zijn ook op 
locatieniveau bij één aanbieder verschillen in prijs zichtbaar. Zo is een locatie in Amsterdam 
bijvoorbeeld vaak duurder dan die van dezelfde aanbieder op een locatie buiten de G4. 
Daarmee is de markt voor flexconcepten min of meer vergelijkbaar met die van hotels, waar 
kamerprijzen op de meest populaire locaties ook hoger geprijsd zijn.

FIGUUR 7: LOCATIES CO-WORKING SPACES ( ) EN SERVICED OFFICES ( )2

2  Op basis van vestigingen van 
FlexOffiZ en Color Business 
Center voor serviced offices 
enerzijds en vestigingen van 
Spaces, Tribes en WeWork voor 
co-working spaces anderzijds.
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internettoegang (Deloitte Real Estate UK, 2015). Additioneel betalen reguliere kantoorgebruikers 
gemiddeld zo’n 25 euro per vierkante meter per jaar aan servicekosten boven op de kale 
huurprijs (Vastgoed Management Nederland, 2017). Dat komt neer op zo’n 20% van de totale 
huisvestingslasten bij huur van reguliere kantoorruimte. Per saldo is het werkelijke prijsverschil 
tussen reguliere kantoorruimte en kantoorruimte in een flexibel kantoorconcept daardoor minder 
groot. Los van de prijs is de centrale vraag voor de potentiële eindgebruiker dan ook vooral: 
wat is belangrijker, de stenen of de sfeer? Maar ook: veel flexibiliteit en aanvullende diensten/
services (en daarmee gemiddeld een hogere vierkantemeterprijs) of minder flexibiliteit en een 
beperkt aanbod van aanvullende diensten/services (in een regulier kantoor)?

Voor de aanbieder van een flexibel kantoorconcept zit het verdienmodel vooral in een zo 
hoog mogelijke bezettingsgraad en de verkoop van aanvullende diensten en abonnementen. 
Daarbij speelt uiteraard ook de huurprijs die de aanbieder betaalt aan de gebouweigenaar een 
belangrijke rol. Ook speelt mee dat wanneer eindgebruikers een (flex)abonnement hebben, zij 
daar mogelijk niet altijd even intensief gebruik van maken (vergelijkbaar met abonnementen bij 
sportscholen waar onbeperkt kan worden gesport, maar waarvan consumenten vaak ‘slechts’ 
een paar keer per week enkele uren gebruikmaken). Door te zorgen voor veel abonnees (bij 
voorkeur van flexwerkplekken waar dagelijks verschillende abonnees gebruik van maken) neemt 
ook de winstgevendheid van het concept toe. 

MARKTAANDEEL
Hoewel het aantal flexconcepten de laatste jaren sterk is gegroeid, staat de markt voor flex-
kantoren in Nederland nog in de kinderschoenen. Op dit moment hebben serviced offices 
en co-working spaces in Nederland een marktaandeel van circa 2 tot 3%. Dit aandeel neemt 
vooral in de grote steden toe: zo bedroeg het marktaandeel in Amsterdam van serviced offices 
én co-working spaces circa 7% van de totale opname in 2016. Uitgaande van de gegevens 
van de NVM bedroeg dit percentage in 2017 circa 15% (NVM, 2017). De verwachting (Savills, 
2017) is dat het aandeel van flexkantoren in de opname van kantoorruimte de komende vijf jaar 
met 20 tot 30% per jaar zal groeien. De snelle groei is niet opmerkelijk: flexconcepten betalen 
zich uit. Sterke concepten zoals WeWork, Spaces, en B. Amsterdam zien er aantrekkelijk uit en 
hebben een sterk imago en hoge bezettingsgraad, waardoor ze premiumprijzen kunnen vragen 
voor hun kantoorruimte. 

Bovendien staat tegenover de groei van flexconcepten een afname van de gemiddelde trans-
actieomvang op de ‘reguliere’ kantorenmarkt. Dit maakt ook dat het marktaandeel van flex-
concepten relatief (nog) sterker groeit; naast groei van aantal aanbieders en concepten is een 

Aanbieder / concept Kantoorruimte / Office Space Flexibele werkplek / Co-working space

Atoomclub prijs op aanvraag € 250 per maand

B. Amsterdam € 700 (en prijs op aanvraag) per maand € 75 (5 dagen) tot € 225 (full-time) per maand

CIC Rotterdam € 350 tot € 600 per maand € 250 per maand

Color Business Center € 300 tot € 500 per maand vanaf € 125 per maand

Flexoffiz € 180 tot € 500 per maand € 99 tot € 225 per maand

HNK prijs op aanvraag prijs op aanvraag

Igluu prijs op aanvraag vanaf € 143 per maand

MyOffice € 495 per maand € 225 per maand

Office Hotel vanaf € 295 per maand (vast kantoor) €9 per uur flexibel kantoor; gratis flexplekken

Offices for you € 700 (2 pers.) tot € 2.700 (6 pers.) per maand € 125 tot € 175 per maand

Out of Space prijs op aanvraag € 250 per maand

OVVice prijs op aanvraag € 249 per maand

Place for Bizz vanaf € 360 per maand € 10 per bezoek

Regus variërend (bijv. 12 tot 60 in Amsterdam per dag) per dag vanaf € 4 (bijv. Nijmegen) tot € 12 (bijv. 
Amsterdam)

Scalehub € 1.250 (4 pers.) tot € 3.000 (10 pers.) per maand € 250 per maand

Spaces prijs op aanvraag € 225 per maand

Superstudio's prijs op aanvraag prijs op aanvraag

Tauro prijs op aanvraag prijs op aanvraag

Tribes vanaf € 350 per maand € 150 to € 450 per maand

WeWork vanaf € 430 per maand € 230 tot € 330 per maand

TABEL 2:  OVERZICHT KOSTEN VOOR KANTOORRUIMTE (SERVICED OFFICE/
KANTOORUNITS) EN FLEXIBELE WERKPLEKKEN (FLEXDESK/CO-WORKING 
SPACE) VOOR 20 FLEXIBELE (VEELAL HYBRIDE) FLEXCONCEPTEN 

Bron: Deskresearch 
websites aanbieders, 
Q3/4 2017

Per saldo is het huren van kantoorruimte in een flexibel kantoorconcept voor eindgebruikers 
weliswaar duurder, maar de totale kosten (inclusief faciliteiten en huur minder meters) lopen 
minder uiteen dan op basis van doorrekening van de vierkantemeterprijs zou worden verwacht. 
Dat komt doordat alleen de ruimte gehuurd wordt die wordt gebruikt als werkplek; keuken, 
kantine en receptie zijn onderdeel van het totaalconcept. Vergaderzalen kunnen, afhankelijk 
van het abonnement, vaak separaat worden gehuurd. Daarmee is het aantal vierkante meters 
dat wordt gehuurd al snel 30 tot 40% minder. Bovendien bieden flexconcepten ook faciliteiten/
services die bij reguliere kantoorruimte als additionele kosten worden gerekend, boven op de 
kale huurprijs, de zogenoemde servicekosten. Denk aan beveiliging, schoonmaak, receptie en 
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2.  WAAROM FLEXIBELE KANTOOR
CONCEPTEN ZEKER GEEN HYPE ZIJN

ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDSMARKT
Arbeid wordt steeds flexibeler. Contracten zijn tijdelijk en mensen switchen vaker van baan. Ook 
het aantal freelancers groeit sinds 2008 elk kwartaal. De verwachting is dat het aantal freelan-
cers/zzp’ers de komende jaren zal blijven groeien. Werken is daarnaast minder plaats- en tijd-
afhankelijk, waardoor de scheidslijn tussen werk en privé (naast werken dus ook wonen) steeds 
vager wordt. Millennials (mensen die rond 2000 volwassen zijn geworden), maar (op termijn) 
ook Generatie Z (geboren 1995 – 2010), geven de voorkeur aan leven in de stad en zijn 
minder welwillend om ver te reizen naar hun werk. Deze vooral hoogopgeleide jonge mensen 
hechten meer waarde aan beleving (of gebruik) dan aan bezit. Zij vragen zich daardoor steeds 
meer af wat ze per se nodig hebben en wat niet (de keuze tussen ‘need to have’ en ‘nice to 
have’ wordt scherper). 

In 2020 vormen de millennials meer dan 50% van de beroepsbevolking wereldwijd (PWC, 
2011) en naar schatting zo’n 30 tot 40% van de beroepsbevolking in Nederland. Een van de 
grootste uitdagingen in Nederland is hoe om te gaan met de verouderende (en afnemende) 
beroepsbevolking. Dit zal een strijd om talentvolle, jonge werknemers tot gevolg hebben waarbij 
bedrijven moeten inspelen op de behoeften en wensen van deze generatie. Kwaliteit van leven 
in combinatie met flexibel omgaan met werk/carrière zijn belangrijke elementen die van invloed 
zullen zijn op de toekomst van de kantorenmarkt (Savills, 2017). Flexconcepten in het CBD/
centrum van de stad sluiten goed aan bij de locatiewensen van millennials en geven bedrijven 
zo de mogelijkheid om talent aan te trekken. 

De werkfactoren die deze nieuwe generatie belangrijk vinden, sluiten goed aan bij wat flexibele 
kantoorconcepten aanbieden. Denk hierbij aan onder meer veel faciliteiten (voor een soepele 
balans tussen werk en privé), toegankelijke technologie, uitstekende koffie (meer dan gewone 
koffie of cappuccino), naast open werkruimtes ook de mogelijkheid om diverse soorten ruimtes te 
kunnen creëren, ‘third spaces’ voor ontmoeten en aandacht voor gezondheid (voedsel, natuurlijk 
licht, fitness) en duurzaamheid.

afname van reguliere kantoorruimte zichtbaar. Ook het feit dat binnen de Central Business 
Districts (CBD’s) van de G4 slechts een beperkt aanbod van hoogwaardige, moderne kwaliteit 
beschikbaar is, speelt een belangrijke rol. Er is een tekort aan modern aanbod voor kleinschalige 
en middelgrote eindgebruikers die op zoek zijn naar kantoorruimte binnen de CBD’s. Dit leidt 
deze partijen naar de serviced offices, waar bovendien ook nog flexibel kan worden gehuurd. 

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de meest volwassen markt voor flex-
concepten. Hier geldt echter dat het marktaandeel van flexconcepten vooral in de grote steden 
sterk is. In Londen zijn flexconcepten (serviced offices en co-working) de laatste drie jaar goed 
voor gemiddeld zo’n 10% van de totale opname. Londen is wereldwijd dan ook een van de 
koplopers op het gebied van flexconcepten en heeft een sterke groei gekend: in het tweede 
kwartaal van 2017 hadden flexibele kantoorconcepten zelfs een aandeel van bijna een kwart 
van de totale opname van kantoorruimte (Savills, 2017). 

28 
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alle leases straks op de balans komen van (beursgenoteerde) bedrijven (met uitzondering van 
kortlopende contracten). Bedrijven die op basis van de IFRS rapporteren zullen hierdoor andere 
aspecten laten meewegen in hun huisvestingsstrategieën. Leases korter dan 12 maanden of 
contracten met serviced offices (waar een andere organisatie eigenaar/huurder is van een 
object/ruimte) zijn hiervan uitgesloten. Bedrijven hebben hierdoor mogelijk sneller voorkeur voor 
flexibele, kortlopende contractvormen.

FLEXCONCEPTEN PASSEND VERVANGINGSPRODUCT VOOR 
BESTAANDE, LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN
De Nederlandse kantorenmarkt is geen uitbreidingsmarkt meer. Kwantitatief zijn er meer dan 
voldoende kantoormeters in Nederland om in de toekomstige vraag te voorzien, zo concludeert 
bijvoorbeeld ook CPB/PBL (Buitelaar, et al., 2017) in hun meest recente studie. De kantorenmarkt 
is een vervangingsmarkt, waarbij het vooral gaat om kwalitatief de juiste meters op de beste 
plekken (her)ontwikkelen. 

De verwachting is dat de groei van flexconcepten flink doorzet, maar vooral ook in combinatie 
met afname van metrage van de grotere eindgebruikers in ‘reguliere’ kantoorruimte. Flexcon-
cepten zijn vooral ook een vervangingsproduct. Met andere woorden: het aandeel van flex-
concepten neemt toe in een over het geheel afnemende kantorenmarkt. Enerzijds groeit het 
marktaandeel van flexconcepten, zowel absoluut in aantal als relatief, anderzijds neemt de 
kantorenvoorraad als geheel af (mede als gevolg van onttrekkingen). Ook dit heeft invloed op 
het marktaandeel van flexconcepten (dat daardoor relatief sneller groeit). 

Flexibele kantoorconcepten zullen sowieso groeien in aantal doelgroepen en gebruikers. 
Steeds meer kantoorgebruikers zullen hun weg weten te vinden naar deze concepten. Nu in 
‘slimme gebouwen’ bij te houden is hoeveel kantoorvloer binnen een gebouw ook echt benut 
wordt, zullen contracten hieraan worden aangepast. We gaan een tijdsperk afsluiten waarin 
een etage of kantoorvloer langdurig werd verhuurd. Ook de grote corporates nemen in vloer-
oppervlak af, concentreren en consolideren zich, en hebben abonnementen bij flexconcepten. 
Dit is uiteindelijk wat veel talentvolle werknemers lijken te wensen. En de druk op het binden 
van talentvolle mensen krijgt steeds meer invloed op huisvestingsbeslissingen van werkgevers 
die strijden om talent. 

Beleggers hebben ten aanzien van hun (leegstaande) gebouw vaak een voorkeur voor een 
transformatie naar wonen, maar invulling met een flexconcept is voor hen ook interessant. Met 
name op plekken die voor wonen minder geschikt zijn, wordt ook naar flexconcepten gekeken. 

NIEUWE WERKMETHODEN EN REGELS
Uit onderzoek van KPMG (2017) blijkt dat driekwart van de onderzochte bedrijven in Nederland 
en België verwacht dat ‘agile’ de komende jaren de nieuwe norm zal zijn. Agile is een verzamel-
naam voor iteratief projectmanagement. Daarbinnen is ‘scrum’ een ‘agile aanpak’: een vorm van 
projectmatig werken waarin multidisciplinaire projectteams gelijktijdig samen duwen en trekken 
aan een project. Deze projecten worden opgeknipt in kortlopende ‘sprints’ met duidelijke doel-
stellingen en strakke deadlines. Doel is om met projectteams sneller te kunnen inspelen op de 
veranderende wensen van de klant. Bedrijven als Marktplaats, ING, TomTom, Coolblue, Tele2 
en KPN zijn hier inmiddels al mee aan de slag.

Agile werken vraagt om flexibele werkruimten, waarbij er de mogelijkheid is om de schaal 
van activiteiten op korte termijn te vergroten of te verkleinen zonder extra kosten. Dit is belang-
rijk voor de strategie en doorgroeimogelijkheden van een bedrijf. Kantoorgebruikers die agile 
werken, willen zowel op vaste plekken dicht bij elkaar zitten als weer uit elkaar kunnen gaan 
en de voortgang van het proces delen op schermen en whiteboards. Daarvoor is een ‘lenig’ 
kantoor nodig, dat mee verandert met de organisatie en de teams. Bovendien is dit niet puur 
locatiegebonden: teams kunnen ook op andere plekken dan de eigen thuisbasis samenkomen. 
Flexconcepten kunnen snel en gerichter inspelen op de wensen voor een agile werkomgeving. 
Daar komt bij dat deze concepten vaak de mogelijkheid bieden om op meerdere locaties 
(binnen Nederland en/of daarbuiten) ruimte te huren. 

FLEXIBEL INSPELEN OP WENSEN VAN DOUBLE DIGITS
Flexconcepten kunnen, mits voldoende groot van omvang, bedrijven met double-digit-groei 
optimaal faciliteren. Nu merken veel van dit soort bedrijven dat het lastig is om goed te kunnen 
inspelen op de toekomstige ruimtewens: contracten van vijf tot tien jaar bieden onvoldoende 
flexibiliteit om in snelle groei (maar soms ook snelle afname van ruimtegebruik) te kunnen 
voorzien. Daarbij speelt ook een rol dat flexconcepten deze snelle groeiers kunnen voorzien 
van aantrekkelijke werkplekken. Een prettige werkomgeving wordt bij het aantrekken van nieuw 
personeel immers steeds belangrijker. 

VERANDERING VAN ACCOUNTANCYREGELS
Door de verandering in de accountancyregels zullen mogelijk meer bedrijven voorkeur krijgen 
voor gebruik van serviced offices (en/of flexibele contracten met een operator) dan reguliere 
huur. Door nieuwe regels binnen IFRS16 (nieuwe internationale accountancyregels) verdwijnt het 
verschil tussen financial en operational leases vanaf januari 2019. Deze maatregel houdt in dat 
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uitstek geschikt voor ontmoeten en werken. Dit zijn feitelijk niet de locaties (en type bedrijven) 
waar van een werknemer wordt verwacht dat hij vijf dagen in de week achter een bureau zit. 

FLEXCONCEPTEN STIMULEREN MIXED-USE ONTWIKKELING
Niet alleen binnen locaties/gebieden, maar ook binnen gebouwen is sprake van meer focus op 
het combineren van functies (mixed-use ontwikkeling), om zo wonen en werken te kunnen combi-
neren. Flexconcepten bieden steeds meer faciliteiten aan. Denk hierbij aan yoga/mindfulness, 
het organiseren van netwerk/community-bijeenkomsten, vrijdagmiddagborrels, start-upbegelei-
ding (incubators), maar ook sportfaciliteiten en diensten zoals het laten stomen van je pak tot aan 
een atelier voor een maatpak (veelal in combinatie met bestaande retailers). Veel flexconcepten 
hebben al hun eigen apps voor smartphone en laptop, waarop ook andere gebruikers van het 
concept informatie met elkaar kunnen delen. 

Een mooi voorbeeld is WeWork, dat nu naast flexibele kantoorruimte ook experimenteert met 
sportfaciliteiten (Rise by We), een privéschool (WeGrow) en (gedeelde) appartementen (WeLive). 
WeWork wil zo optimaal inspelen op de wensen van de nieuwe generatie, door de scheiding 
tussen privé en werk te verkleinen en een omgeving te creëren waar op korte afstand (en soms 
ook in hetzelfde gebouw) een mix van functies te vinden is. De scheidingslijnen tussen verhuur 
van kantoorruimte en andere diensten (waaronder wonen en leven) zullen hierdoor vervagen.
Voor de gebouweigenaar is deze ontwikkeling interessant: het vraagt om vastgoed dat op 
voorhand al geschikt is voor een veelvoud van functies en flexibel met de wens van de gebruiker 
kan meebewegen. Of het nou gaat om flexibele kantoorruimte of woonruimte. Dit vraagt om een 
andere invulling en een ander type gebouwen, waarbij de kans op forse leegstand, door de 
flexibele invulling, ook minder groot is en daarmee de toekomstpotentie groter. 

Interessant wordt welke invloed dit in de toekomst heeft op de verandering in de manier van 
werken en leven. Hoeft een toekomstige huurder het gebouw echt niet meer uit om straks te 
kunnen wonen, leven en werken?

Dit is tegenstrijdig. Juist de plekken waar ook graag gewoond wordt (binnensteden) zijn ook 
voor flexconcepten het meest interessant. Slechts enkele beleggers kiezen ervoor om zelf een 
kantoorconcept uit te rollen, NSI (Het Nieuwe Kantoor) en Annexxum (FlexOffiZ) zijn hier goede 
voorbeelden van. Het merendeel van de beleggers heeft echter voorkeur voor een operator 
die het concept vormgeeft in een gebouw (en daarmee ook huurder is van de kantoormeters). 
Beleggers geven aan dat het opzetten en succesvol managen van een flexconcept eigenlijk 
niet past bij hun ‘reguliere’ assetmanagement en een totaal eigen wereld en werkveld is. Het 
opzetten van een concept vraagt om veel investeringen en specifieke kennis. Het is dan ook niet 
vreemd dat veel gebouweigenaren voorkeur hebben voor invulling met een operator. 

TOENEMENDE RUIMTEDRUK IN CBD’S VAN GROTE STEDEN
De druk op de binnenstad van grotere steden blijft onverminderd hoog. Juist in de binnensteden 
van de grote kantoorsteden is ook op lange termijn een toenemende behoefte aan kantoorme-
ters, zo blijkt onder meer uit recente prognoses voor de kantorenmarkt in de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland, maar ook uit de vernieuwde kantorenstrategie van Amsterdam. Maar naast 
de toenemende behoefte vanuit kantoorgebruikers, wil ook een groeiende groep consumenten 
midden in de stad wonen. Zij zijn in steeds meer gevallen bereid om qua aantal meters in te 
leveren om op een aantrekkelijke locatie te wonen, wat zich vertaalt in hogere vierkantemeter-
prijzen. Uit onderzoek van Stec Groep (2017) blijkt dat beleggers de grootste voorkeur hebben 
voor centrumlocaties. De kosten zijn daar weliswaar hoger dan op uitleglocaties, maar dat geldt 
ook voor de opbrengsten. Dit maakt ook dat transformatie van kantoren populair is. De druk op 
de beperkte ruimte in de binnensteden van de grotere steden neemt verder toe, wat om efficiënt 
ruimtegebruik vraagt. 

Overheden en marktpartijen worden gedwongen om in hun ruimtelijke programma’s keuzes 
te maken tussen kantoorruimte, wonen en overige voorzieningen op de meest aantrekkelijke 
plekken. Hierbij heeft het ontwikkelen van woningen, gezien de lagere risico's, opbrengsten 
en beperkte leegstand, nog vaak de voorkeur. Dit heeft een afname van bestaande kantoor-
ruimte (door transformatie) en geplande kantoorruimte (plancapaciteit) op de beste plekken voor 
kantoorgebruik tot gevolg. Feitelijk wordt hiermee de druk op de economie en de werkgelegen-
heid steeds groter. Dit vraag niet alleen om nadere strategische keuzes, maar ook om slimme 
concepten waarmee op een efficiënte manier gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare 
ruimte. Naast kleinere woonoppervlaktes (microwonen in hoog stedelijke woonmilieus), passen 
flexibele kantoorconcepten hier ook prima bij. Deze flexconcepten worden intensief benut (veel 
werkzame personen per vierkante meter en daarmee aanzienlijk hogere kantoorquotiënt dan 
de reguliere kantoorgebruikers), zijn modern en van hoge kwaliteit. Bovendien zijn de CBD’s bij 
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3.  DE NEDERLANDSE KANTORENMARKT 
OVER 10 JAAR 

MARKTAANDEEL VAN FLEXCONCEPTEN NEEMT STERK TOE 
De verwachting is dat het marktaandeel van flexconcepten in Nederland de komende jaren 
explosief groeit, met circa 20 tot 30% per jaar. Dit zou betekenen dat over vijf jaar zo’n 5 tot 
10% van de gehele kantorenmarkt bestaat uit serviced offices en co-working spaces. Wanneer 
de markt voor flexconcepten zich de komende jaren verder ontwikkelt, zal ook het aandeel van 
flexconcepten binnen de totale opname van kantoorruimte stijgen. De verwachting is dat flexcon-
cepten een aandeel binnen de opname van 15 tot 20% in de G4 zullen hebben. Het groeiende 
marktaandeel van flexconcepten hangt ook samen met een afnemende kantorenvoorraad als 
geheel. Door onttrekkingen/transformatie daalt de leegstand op de kantorenmarkt, maar ook 
de voorraad als geheel. Afname van de totale voorraad en groei van het aantal flexconcepten, 
zorgt voor relatieve groei van het aandeel flexconcepten. 

DOMINANTE POSITIE VAN GROTE OPERATORS
Een sterke groei van het marktaandeel van flexconcepten heeft vaak ook een directe relatie met 
de groei van enkele grote spelers. Zo zien we dat WeWork in Londen een agressieve groeistra-
tegie heeft, wat heeft geleid tot een dominante marktpositie op de flexmarkt. Deze groei kwam 
tot uitdrukking in de opnamecijfers en het marktaandeel en had een zichzelf versterkend effect. 
Voor Nederland is de verwachting dat de groei en uitbreiding zullen komen van een beperkt 
aantal zeer krachtige bestaande en nieuwe operators. De komende jaren zal deze groei, in lijn 
met de verwachte groei van het marktaandeel, sterk zijn. Uiteindelijk zal de groei van flexcon-
cepten langzaamaan afnemen en zullen flexconcepten een hoger en stabieler marktaandeel 
hebben binnen de kantorenmarkt.

CONSOLIDATIESLAG WAARIN STERKSTE 
FLEXCONCEPTEN OVERLEVEN
Interessant voor de ontwikkeling van flexconcepten is het moment dat huurprijzen stijgen (zoals 
nu in de G4, maar ook in de G20). De vraag is of de marktpositie van flexconcepten zo sterk 
is dat gebruikers ook bereid zijn om hogere tarieven te betalen wanneer de flexconcepten niet 
meer kunnen vissen uit de grote leegstandsvijver die er tot nu toe was. Hogere kosten voor 
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een operator van flexconcepten betekent ook dat inkomsten moeten groeien om winstgevend 
te kunnen zijn. Lukt het om de bezettingsgraad van flexconcepten verder te optimaliseren? De 
verwachting is dat uiteindelijk een consolidatieslag zal plaatsvinden, waarin ten slotte de sterkste 
concepten overleven; dat betekent concreet dat ook vele aanbieders weer zullen verdwijnen.

CONCENTRATIE IN G4
Net als op de ‘reguliere’ kantorenmarkt is de verwachting dat ook voor flexconcepten een 
toenemende concentratie zal plaatsvinden binnen de G4, aangevuld met vier tot vijf grotere 
kantoorsteden daarbuiten. Naar verwachting zullen flexconcepten op ov-knooppuntlocaties in 
binnensteden (bij voorkeur het CBD aangevuld met het centrum daar direct omheen) de sterkste 
groei kennen. Waarschijnlijk zullen flexconcepten op monofunctionele (snelweg)locaties een 
minder snelle groei kennen. Een deel van deze combinaties zien we vooral als een crisisproduct 
als gevolg van structurele leegstand. Flexconcepten die wel succesvol zijn op deze locaties 
hebben vaak een bijzonder concept of belevingskarakter, om zo sterk onderscheidend te zijn en 
eindgebruikers aan te trekken.

OOK CORPORATES ZULLEN MEER EN MEER GEBRUIKMAKEN 
VAN FLEXCONCEPTEN
Naast dat grotere organisaties voorkeur hebben voor vestiging in een pand samen met een 
flexconcept (zoals Uber samen met Spaces in The Cloud of Houthoff Buruma en Tribes in de 
ITO Toren) en ook personeel de mogelijkheid geven om in flexconcepten te werken, zullen 
corporates, mede gedreven door de nieuwe IFRS16-regels, meer gebruik gaan maken van 
flexconcepten. Flexoperators bieden deze partijen graag ruimte aan voor meerdere jaren. Dit 
is bovendien gunstig voor het businessmodel van operators: een flexconcept is hierdoor minder 
afhankelijk van start-ups en kleine bedrijven. Het binden van een grote(re) corporate geeft meer 
zekerheid. Overigens, ook de contracten die corporates aangaan met een flexconcept zijn vaak 
flexibel: het gaat om een flexibel aantal werkplekken die wisselend kunnen worden ingezet. 
Oftewel, er wordt geen specifiek aantal vierkante meters gehuurd, maar een flexibele schil van 
werkplekken. Zo kan het aantal werkplekken dat een corporate in gebruik heeft, dagelijks fluctu-
eren. Een goed voorbeeld hiervan is de voorgenomen verhuizing van organisatieadviesbureau 
Twijnstra Gudde naar De Nieuwe Stad in Amersfoort. Twynstra Gudde zal hier geen vast aantal 
vierkante meters kantoorruimte huren, maar werkplekken afnemen als een ‘service’, waarbij de 
afname varieert afhankelijk van de behoefte.

FLEXIBELE CONTRACTEN EN HOOG SERVICE-LEVEL WORDEN 
DE STANDAARD
Het faciliteren en ontzorgen van de kantoorgebruiker zal een steeds grotere rol spelen bij de 
verhuur van kantoorruimte. Het service-level dat flexoperators aanbieden, zal gedeeltelijk ook 
worden overgenomen op de ‘reguliere’ kantorenmarkt. Facility management en het ‘in de watten 
leggen’ van de eindgebruiker zullen meer en meer ‘standaard’ zijn bij huur van kantoorruimte. 
Waar het in het traditionele model ging om verhuur van kantoorvloer (‘de stenen’) en een beperkt 
aantal diensten, zal het aanbieden van diensten meer en meer vanzelfsprekend worden. 

Ook contractvormen zullen meer flexibel worden. Dit past ook goed bij de toenemende techno-
logisering van de kantorenmarkt, waar met behulp van slimme gebouwen en koppelingen met 
internet ook precies de bezetting van een kantoor kan worden bijgehouden. Een vertaling naar 
de huurprijs en/of het huurcontract lijkt voor de hand te liggen. De hotellisering van de kantoren-
markt (Colliers, 2015) speelt niet alleen bij flexoperators, maar zal ook de standaard worden op 
de ‘reguliere’ kantorenmarkt. Dit maakt ook dat op lange termijn het onderscheid tussen flexcon-
cepten en de reguliere verhuur van kantoorruimte minder groot zal zijn. Kantoorbeleggers zullen 
de verhuur en vooral het pakket van aanvullende diensten overlaten aan intermediairs (hoteliers/
dienstverleners). 

Voor beleggers krijgt de verhuur van kantoorruimte meer het karakter van indirect vastgoed: 
beleggers nemen meer afstand van hun gebouw; een intermediair (hotelier/dienstverlener) zorgt 
voor de verhuur en een hoog, aanvullend servicelevel. Hiermee verschuift mogelijk ook het 
verdienmodel voor beleggers: de focus ligt meer op alleen de ‘stenen’, terwijl een intermediair 
een groot deel van de waardeontwikkeling in de beleggingsketen voor zijn rekening zal nemen.
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4. ROL VAN DE MAKELAAR

VIJF TIPS VOOR EEN KANTORENMARKT IN TRANSITIE 
1. Heb kennis van de markt voor flexibele kantoorruimte en de diverse aanbieders
Beleggers/gebouweigenaren zullen meer en meer behoefte hebben aan een vastgoedadvi-
seur die goed bekend is binnen de markt van flexibele kantoorconcepten, met als doel om het 
gebouw van de eigenaar/belegger aan de juiste operator te kunnen koppelen. Maar, ook 
andersom, om voor operators het juiste gebouw te vinden. Ook het combineren van reguliere 
kantoorgebruikers én een flexconcept in één gebouw past hier overigens bij, omdat het beide 
partijen voordeel kan bieden. 

2. Niet meer denken in lengte van huurcontracten, maar in bezettingsgraad: 
verdienmodel zal gaan veranderen

Het traditionele verdienmodel op de kantorenmarkt zal gaan veranderen. Het gaat niet langer 
om langjarige huurcontracten, maar om een hoge bezettingsgraad. Dit betekent in de praktijk 
minder borden op de gevel (te koop/te huur) en afwachten tot die ene eindgebruiker zich meldt, 
maar het actief in de markt zetten van een business(flex)concept en daar de juiste partijen aan 
binden. Interessant is ook hoe flexibele kantoorconcepten worden gewaardeerd. Het gaat niet 
langer om de lengte van het huurcontract, maar om de waarde van het businessmodel van het 
flexibele kantoorconcept. Er wordt een merk gecreëerd, waarbij het vastgoed feitelijk onderge-
schikt is. WeWork (en de waarde van WeWork) is hier een mooi voorbeeld van. 

3. Ook begeleiden van eindgebruikers naar juiste flexconcept meer reguliere business maken
Het begeleiden van eindgebruikers naar het juiste flexconcept zal ook voor makelaars meer tot 
de dagelijkse werkzaamheden behoren. Nu zien we dat makelaars daarmee experimenteren. 
Zo bieden overal in het land incidenteel makelaars deze dienst (begeleiding naar het juiste flex-
concept) nog vrijblijvend aan. Recent heeft Savills ook in Nederland het platform ‘Workthere’ 
gelanceerd. Het doel hiervan is om groeiende bedrijven te helpen bij het vinden van flexibele, 
co-working en serviced kantoorruimte in Nederland. Savills is daarmee een van de eerste grote 
vastgoeddienstverleners die over een dergelijk(e) website/platform beschikt. Overigens is het 
aanbieden van een platform om vraag en aanbod van flexconcepten bij elkaar te brengen niet 
nieuw: ook Deskbookers en Flexas zijn voorbeelden van online zoekmachines waar vraag en 
aanbod van flexibele kantoor- en vergaderruimte bij elkaar worden gebracht. 
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4. Houd rekening met forse transitieopgave voor bestaande gebouwen:  
tweekoppigheid neemt toe

De tweekoppigheid op de kantorenmarkt zal verder toenemen. Dat betekent ook dat een groter 
deel van de kantorenvoorraad geen toekomst heeft als kantoor op termijn. Flexconcepten zullen 
ook meer en meer voorkeur krijgen voor de grotere steden met goed bereikbare en dynamische 
locaties. Denk daarom als makelaar ook in andere functies en transformatie, leg direct koppe-
lingen met andere vastgoedmarkten. En durf te denken aan meerdere functies in één gebouw, 
op de plekken waar dit kan.

5. Ook sparringpartner voor flexibele kantoorconcepten worden
Behalve de aangewezen persoon voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, wordt de 
makelaar ook meer en meer de sparringpartner voor flexibele kantoorconcepten. Welk concept 
en welke community passen het beste bij een locatie en gebouw? Welke branding in de markt 
is daarvoor het meest geschikt? Wat zijn de belangrijkste concurrenten in de directe omgeving? 
Dit betekent ook voor de makelaar een transitie in denken en doen. 

Bovendien, als beleggers/gebouweigenaren minder actief worden in het beheer en de exploi-
tatie van gebouwen en flexoperators dat juist meer gaan zijn, dient de makelaar te functioneren 
als verbinding tussen gebouw, eigenaar en operator. Daardoor moet de makelaar complexer, 
uitdagender en dieper in de markt opereren, met meer kennis, kunde en expertise. Het vak gaat 
daarmee een dynamische en uitdagende fase in!

NVM BUSINESS DE OPKOMST VAN FLEXIBELE KANTOORCONCEPTEN 
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PROFIEL NVM BUSINESS
De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en 
taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research 
doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt 
zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep 
NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, 
bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 725 makelaars, die 
zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij 
actief zijn. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integri-
teit wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel 
vastgoed in Nederland.


