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Voorwoord
Het voor u liggende rapport is het eindresultaat van een afstudeeronderzoek naar de
ontwikkeling en verklaring van de serviced officemarkt in Nederland. Met deze thesis wordt
de Master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht afgerond. Daarmee is het
tevens het einde van mijn studententijd. Een tijd die begon in 2004 met de start van de
bachelor Sociale Geografie en Planologie. Al snel was het voor mij duidelijk dat de
economische geografie mij het meeste beroerde binnen het vakgebied van de sociale
geografie.
De keuze voor de master Economische Geografie was dan ook al vroeg in mijn studietijd
gemaakt. Een master waar ik met veel plezier aan terug denk. Naast de theoretische
verdieping en de studiereis naar Polen, ben ik in contact gekomen met het werkveld van
economische geografie doormiddel van een meeloopstage bij een ruimtelijk economisch
onderzoeksbureau, de Stec Groep. Tijdens het theoretisch gedeelte van de master en vooral
tijdens mijn stage bij de Stec Groep is mijn interesse in de kantorenmarkt toegenomen.

Nadat een aantal onderwerpen de revue waren gepasseerd, allen met betrekking tot de
kantorenmarkt, kwam dhr. Dr. P.J. Korteweg met het idee voor een scriptie over de serviced
office markt. Een markt volop in beweging en waar weinig over gepubliceerd is. Dit maakte
het een lastige maar vooral een interessante uitdaging. In een korte periode heb ik veel
bijgeleerd over commerciële vastgoedmarkten en dan in het bijzonder over de serviced
office markt in Nederland.

Dank ben ik verschuldigd aan de personen die bereid waren om mee te werken aan het
onderzoek. Daarbij ben ik vooral dank verschuldigd aan mijn begeleider dhr. Dr. P.J.
Korteweg voor de hulp gedurende mijn afstudeertraject. De personen die mij te woord
hebben gestaan voor de diepte interviews ben ik veel dank verschuldigd. Afsluitend zou ik
ook mijn ouders, vrienden en mijn vriendin willen bedanken voor de steun tijdens mijn
afstudeerperiode.
Michel Laterveer

Utrecht, juli 2011
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding tot onderzoek
De economische crisis heeft voor onrust gezorgd op de Nederlandse kantorenmarkt. Het
merendeel van de kantoorhoudende organisaties verwacht op korte termijn een afname
van het aantal medewerkers onder druk van de economische crisis. Een afname die
waarschijnlijk door zet tot in 2013 (Twynstra Gudde, 2010). Kantoorhoudende organisaties
zijn in deze onzekere economische tijden op zoek naar huisvestigingsstrategieën die zich
kunnen aanpassen aan de economische ontwikkelingen. Niet alleen de economie speelt een
rol als het gaat om veranderde huisvestigingsstrategieën. Kantoorhoudende organisaties
zijn continue bezig met het ontwikkelen en toepassen van huisvestigingsstrategieën die
organisatorische veranderingen ondersteunen. Organisaties zijn dan ook meer en meer
bezig met het flexibiliseren van werk naar tijd en plaats (Gibson, 2003).

De wens naar huisvestigingsstrategieën die zich kunnen aanpassen aan
marktontwikkelingen en organisatorische veranderingen heeft geleid tot de ontwikkeling
van een vernieuwend kantoorconcept. Een concept dat zich duidelijk onderscheidt van het
conventionele kantoorconcept (Gibson, 2003). Dit concept onderscheidt zich door de
flexibilisering van bedrijfshuisvesting, die wordt geboden door commerciële aanbieders. De
gebruiker heeft keuze uit vele vormen van kantoorruimten die worden aangeboden voor
een bepaalde periode (per uur of per dag, per maand etc.) en met verschillende
oppervlaktes. Daarbij kunnen een aantal diensten en faciliteiten (secretariële diensten,
administratieve diensten, catering, ICT voorzieningen, vergaderzalen, presentatiezalen,
etc.) worden afgenomen naar mate van behoefte van de kantoorhoudende organisatie of
zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Deze vorm van bedrijfshuisvesting met facilitaire
dienstverlening wordt in de internationale vakliteratuur ‘serviced offices’ genoemd (de
Baaij, 2003).

Nieuw is deze flexibele vorm van huisvestiging echter niet. In de jaren tachtig werden al
bedrijfsverzamelgebouwen ontwikkeld in Nederland waar naar behoefte extra services
konden worden afgenomen. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn serviced
offices al tientallen jaren een begrip (Gibson, 2003; Worthington, 2006) en hebben een
aandeel van rond 10 procent van de totale vierkante meters verhuurde kantoorruimte
(Officebroker, 2010). In Nederland is het onduidelijk wat het marktaandeel is; schattingen
gaan uit van 1 procent. Duidelijk is wel dat serviced offices aan populariteit en bekendheid
winnen in Nederland.
De financiële crisis die in de tweede helft van 2008 begon blijkt de trend van flexibilisering
in huisvesting te versterken, zowel in Nederland als in het buitenland. In onstabiele en
onzekere economische tijden is het aangaan van een langdurig huurcontract namelijk
riskant voor organisaties (Het Financiële Dagblad, 2010; Officebroker, 2010; Trouw 2009).
Een trend die samenhangt met de crisis is de toename van zzp’ers. Ook deze groep
kantoorgebruikers maakt in toenemende mate gebruik van serviced offices. Hiermee neemt
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de behoefte aan het aantal vierkante meters ‘serviced’ kantoorruimte toe. Dit blijkt onder
andere uit een aantal koppen van kranten artikelen uit het jaar 2009 en 2010.
‘Kantoorruimte flexibel verhuren blijkt gat in de markt’ (Trouw, 2009)

‘Op lange termijn kiest het merendeel van gebruikers voor de toepassing van flexibele
kantoorconcepten’ (Twynstra Gudde, 2009)
‘Er komt een generatie aan die veel minder hecht aan een vaste werkplek’
(Het Financiële Dagblad, 2010)
In de artikelen wordt beschreven dat de aanbieders van serviced offices hebben
geprofiteerd van de wereldwijde economische crisis. De marktleider op het gebied van
flexibele kantoorruimte in Nederland is Regus, het bedrijf meldt sinds augustus 2008 een
groei van 40% in het aantal verhuurde vierkante meters (Trouw, 2009).
Naast de toename van het aantal vierkante meters serviced offices, worden de nieuwe
vestigingen meer geografisch verspreid. Waren serviced offices eerst voornamelijk in en
rondom de steden in de Randstad en in de grote provinciesteden gevestigd (de Baaij, 2003),
anno 2010 zijn vestigingen ook te vinden in kleinere provinciale steden buiten de Randstad.
Een toenemende geografische spreiding is niet de enige trend. Binnen regionale
kantorenmarkten worden op steeds meer verschillende locatietypen serviced offices
ontwikkeld. Regus geeft bijvoorbeeld aan in het artikel ‘Kantoorruimte flexibel verhuren
blijkt gat in de markt’ (Trouw, 2009) nieuwe serviced offices te gaan openen in de nabijheid
van woongebieden. De meeste serviced offices zijn voornamelijk ontwikkeld op
verschillende kantoren en centrumlocaties (de Baaij, 2003). Regus beschrijft een nieuwe
strategie van locatiekeuze, het is de vraag of andere aanbieders deze trend volgen.

De serviced officemarkt bestaat net als de kantorenmarkt uit verschillende deelmarkten.
Bepaalde aanbieders richten zich voornamelijk op het MKB en Grootbedrijf en anderen juist
weer op zzp’ers (Gibson, 2003). Voor zzp’ers zijn er specifieke serviced offices, zogeheten
open flexkantoren of co-werkplekken. Daar wordt geen volledig ingerichte werkplek
aangeboden, maar een open ruimte met verschillende werkplekken aan grote tafels of
werkplekken in stilte ruimtes. Diensten en faciliteiten, zoals telefoonbeantwoording,
afhandeling van de post, vergaderruimte, belkamers, catering, café etc., worden ook
aangeboden. De nadruk ligt niet op de werkplek, maar op een omgeving waarin men
werken en netwerken kan combineren. Zo profileert Spaces, een serviced office aanbieder
in Amsterdam zichzelf als sociëteit en als ‘sociale broedplaats voor werkend en
ondernemend Nederland’ (De Pers, 2010). In verschillende steden in de Randstad zijn
afgelopen jaren vergelijkbare serviced offices gestart met het aanbieden van open
flexwerkplekken, zoals Seats2Meet en Igluu.

Serviced offices maken al tientallen jaren onderdeel uit van de kantorenmarkt, echter wordt
in de wetenschappelijke literatuur weinig aandacht besteed aan het fenomeen. In GrootBrittannië zijn er enkele artikelen verschenen (Lizieri & Gibson, 2000; Gibson, 2000;
Gibson, 2003; Lizieri, 2009). In 2003 is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
9

de serviced officemarkt in Nederland; in de scriptie ‘Serviced Offices: een verklaring,
beschrijving en voorspelling van een nieuw concept’ van Joost de Baaij worden de
achtergronden van het ontstaan, de eigenschappen van de aanbieders en gebruikers van
serviced offices beschreven.

Sinds het meest recente onderzoek naar de serviced officemarkt in Nederland in 2003 zijn
veranderingen in de markt opgetreden: aanbieders, gebruikers, locatietypen, deelmarkten
en de geografische spreiding van de serviced officemarkt zijn veranderd. Bepaalde
ontwikkelingen bij kantoorhoudende organisaties en in de economie beïnvloeden het
gebruik van serviced offices, echter verklaringen hiervoor ontbreken.

1.2 Doelstelling van onderzoek

Het aantal vierkante meters serviced offices neemt toe, steeds meer kantoorhoudende
organisaties en zzp’ers maken er gebruik van. Door gebrek aan wetenschappelijk
onderzoek is er geen compleet beeld van de markt anno 2011. Het doel van het onderzoek
is drieledig.
• Aandragen van een inventarisatie van de serviced officemarkt in Nederland.
Achterhalen van kenmerken van aanbieders, gebruikers en locaties waar serviced
offices zijn gevestigd. Voor dat kan worden begonnen aan de inventarisatie wordt
de serviced officemarkt geanalyseerd vanuit de markt waarvan zij deel uitmaakt; de
kantorenmarkt;
• Verklaringen beschrijven voor de recente groei van de serviced officemarkt en het
ontstaan van nieuwe deelmarkten. Daarbij moet duidelijk worden wat de motieven
zijn van gebruikers en of deze zijn veranderd de afgelopen jaren. Van de kant van
de aanbieders moeten verklaringen worden gegeven voor de locatiekeuzes die zij
maken en de doelgroepen waarop zij zich richten;
• Geven van een toekomstvisie op de serviced officemarkt in Nederland; toekomstige
locaties, doelgroepen en welke actoren en/of ontwikkelingen zorg dragen voor een
verdere ontwikkeling van de markt voor serviced offices in al haar verschijningen.

Maatschappelijke relevantie
De locaties en de tijden waarop werknemers van kantoorhoudende organisaties en zzp’ers
werkzaamheden uitvoeren is aan het veranderen. Door verschillende maatschappelijke,
organisatorische, technologische en bedrijfseconomische processen wordt er gekozen voor
verschillende werklocaties. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een bepaalde locatie
om te kunnen werken. Serviced offices kunnen voorzien in de behoefte om werkprocessen
op een andere manier in te passen in een bedrijfsstructuur. Door gebruik te maken van
serviced offices kunnen een aantal maatschappelijke voordelen worden behaald, zoals:
besparing op huisvestigingskosten, flexibilisering van werktijden, kennisdeling en
kenniscreatie door middel van interactie tussen gebruikers van serviced offices, besparing
van reistijd, en vermindering van CO2 –uitstoot. Het is van belang om de verschillende
maatschappelijke en economische voordelen inzichtelijke te maken die kunnen worden
behaald door gebruik te maken van serviced offices. Kantoorhoudende organisaties en
zzp’ers kunnen met de inzichten hun huisvesting en werkprocessen optimaliseren.
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Wetenschappelijke relevantie
Wetenschappelijk onderzoek naar de serviced officemarkt is vooral verricht in GrootBrittannië, echter is het aantal publicaties beperkt en zijn de uitgevoerde onderzoeken
gedateerd. Het meeste recente wetenschappelijke onderzoek naar de Nederlandse serviced
officemarkt is verricht in 2003 door een student binnen de discipline Economische
Geografie. Nadien zijn er geen wetenschappelijke publicaties verschenen over de markt in
Nederland. Het onderzoek bouwt voort op de fundamenten van het in 2003 uitgevoerde
onderzoek en geeft zo een overzicht van de huidige stand van zaken. Daarmee word de
ontwikkeling beschreven die de markt heeft doorgemaakt sinds 2003. Door het
inventariserende en verklarende karakter van het onderzoek word nieuwe
wetenschappelijke informatie vergaard. Dit onderzoek kan in de toekomst dienen als
uitgangspunt voor andere onderzoeken naar serviced offices.

1.3 Probleemstelling en deelvragen

De centrale vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek luidt als volgt:

Wat zijn de redenen voor kantoorhoudende organisaties om gebruik te maken van
serviced offices, en wat zijn de eigenschappen van deze gebruikers? Welke eigenschappen
hebben de aanbieders van serviced offices, welke deelmarkten zijn te onderscheiden binnen
de serviced officemarkt en op welke locaties worden serviced offices ontwikkeld? En welke
verklaringen zijn er voor de ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland?

Een negental onderzoeksvragen zijn geformuleerd om de centrale vraag te kunnen
beantwoorden.

1. Wat is de structuur en dynamiek van de Nederlandse kantorenmarkt en welke plaats
nemen de aanbieders van serviced offices in op de kantorenmarkt?
2. Wat zijn de ontwikkelingen op de kantorenmarkt die zorgen voor veranderingen van
vraag en aanbod?
3. Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het bestaan van serviced offices?
4. Wat zijn de kenmerken van de kantoorgebruikers die zich in een serviced office
vestigen?
5. Wat zijn de kenmerken van de aanbieders van serviced offices? Welke categorieën
serviced offices zijn te onderscheiden?
6. Welke verschillende faciliteiten en diensten worden door aanbieders van serviced
offices aangeboden?
7. Welke motieven zijn er voor gebruikers om zich (deels) te vestigen in een serviced
office?
8. Wat is de spreiding van serviced offices in Nederland en op welke typen locaties binnen
de regionale markten worden serviced offices in Nederland aangeboden en wat zijn de
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van locatiekeuze voor nog te ontwikkelen
serviced offices?
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9. Wat zijn de verwachtte toekomstige ontwikkelingen op de serviced officemarkt en wat
zijn de effecten van de ontwikkeling van de serviced officemarkt op de conventionele
kantorenmarkt in Nederland?
Met de beantwoording van de centrale vraag wordt de serviced officemarkt in Nederland
geïnventariseerd en worden verklaringen gegeven voor de ontwikkeling van de markt. De
negen deelvragen geven richting aan het onderzoek en kunnen worden ingedeeld in twee
categorieën. De eerste zes deelvragen worden doormiddel van literatuuronderzoek
beantwoord. De laatste drie deelvragen worden beantwoord doormiddel van diepte
interviews die worden afgenomen met aanbieders van serviced offices, intermediairs op de
serviced officemarkt en experts op het gebied van de kantoormarkt en huisvestiging van
kantoorhoudende organisaties.

1.4 Onderzoeksopbouw

Het onderzoek is opgebouwd uit een literatuuronderzoek en een empirische onderzoek om
de hoofdvraag en de deelvragen te kunnen beantwoorden. Na elke stap in het
onderzoeksproces een terugkoppeling plaatsvindt met eerdere bevindingen. Hiermee
wordt de samenhang binnen het onderzoek gewaarborgd.

Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek heeft tot doel het vormen van een theoretisch kader op basis van
internationale wetenschappelijke literatuur en commerciële vastgoedrapportages over de
kantorenmarkt en de serviced offices markt. Het theoretisch kader richt zich voornamelijk
op het positioneren van de serviced officemarkt binnen de kantorenmarkt en het geven van
verklaringen voor het gebruik van serviced offices. De bevindingen uit de literatuurstudie
leiden tot een conceptueel model.

Empirisch onderzoek
Het tweede deel van het onderzoek, het empirische deel, bestaat uit het afnemen van diepte
interviews en de analyse daarvan. Als uitgangspunten voor de diepte interviews dienen de
ontbrekende kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit de literatuurstudie, die nodig is
voor het beantwoorden van deelvragen en hoofdvraag.

1.5. Leeswijzer

Dit onderzoek bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een conclusie. Hier zal
achtereenvolgens worden omschreven welke onderwerpen aan bod komen in de
hoofdstukken.
- Hoofdstuk 2: literatuurstudie; in dit hoofdstuk wordt de structuur en dynamiek van
de kantorenmarkt beschreven.
- Hoofdstuk 3: literatuurstudie; in dit hoofdstuk komen aan bod de verschillende
aspecten van de serviced officemarkt. Achtereenvolgens worden de volgende
aspecten beschreven: ontwikkelingen die zorgen voor het gebruik van serviced
offices, kenmerken van de gebruikers van serviced offices, kenmerken van de
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-

aanbieders en de positie die zij hebben op de kantorenmarkt, kenmerken van het
aanbod, de ontstaansgeschiedenis van de serviced officemarkt en omvang van de
markt.
Hoofdstuk 4: op basis van de informatie uit de literatuurstudie wordt in dit
hoofdstuk het conceptueel model gepresenteerd. Vervolgens worden de
wetenschappelijke methoden die zijn gebruikt om de vragen uit het empirische deel
van het onderzoek te kunnen beantwoorden beschreven.
Hoofdstuk 5: de diepte interviews vormen het uitgangspunt in de analyse.
Achtereenvolgens komen de kenmerken van aanbieders, locatietypen en
geografische spreiding, motieven van gebruik van serviced offices, kenmerken van
gebruikers en de verwachte ontwikkelingen op de serviced officemarkt aan de orde.
Hoofdstuk 6: in het afsluitende hoofdstuk worden de deelvragen en centrale vraag
beantwoord op basis van de gegevens uit literatuur en empirisch onderzoek. Tevens
worden enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek
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2. Theoretisch kader: de structuur en dynamiek van de
kantorenmarkt
De serviced officemarkt is ontstaan in de context van de vastgoedmarkt, en dan met name
binnen de kantorenmarkt (de Baaij, 2003). De vastgoedmarkt bestaat uit die activiteiten die
samenhangen met het realiseren, verhandelen en in gebruik nemen van vastgoed objecten
(Louw, 1996). Om de serviced officemarkt te kunnen analyseren en beschrijven, wordt in
dit onderzoek de structuur en dynamiek van de vastgoedmarkt en in het bijzonder de
kantorenmarkt beschreven.

In dit onderzoek worden vele begrippen gebruikt die samenhangen met de kantorenmarkt.
Om duidelijk te maken wat de auteur met de gebruikte begrippen bedoelt, worden in
paragraaf 2.1 de begrippen gedefinieerd. In paragraaf 2.2 wordt de ontwikkeling en het
bestaansrecht van de kantorenmarkt beschreven vanuit historisch perspectief. In de
paragraaf 2.3 worden de deelmarkten en de actoren die daarin aanwezig zijn beschreven. In
paragraaf 2.4 wordt de structuur en dynamiek van de kantorenmarkt beschreven. Daarop
volgend komt in paragraaf 2.5 de conjuncturele dynamiek van de kantorenmarkt aan de
orde. In de laatste paragraaf 2.6, worden de opname en het aanbod op de kantorenmarkt en
de ontwikkeling van de huurprijzen beschreven. De paragrafen hebben tot doel de
ontwikkeling van de serviced officemarkt in de context van de ontwikkelingen van de
kantorenmarkt te plaatsen. Afsluitend wordt in paragraaf 2.7 een conclusie en evaluatie
gepresenteerd.

2.1 Kantoor en de kantoorgebruiker

Het begrip kantoor wordt veelal in verband gebracht met bepaalde activiteiten die in
kantoren plaatsvinden en de organisaties die zich erin huisvesten (Korteweg, 2002). Van
belang is het onderscheid tussen de fysieke en het functionele kenmerk van het begrip
kantoor. De fysieke verwijzing van kantoor omhelst de fysieke werkruimte. De functionele
verwijzing heeft betrekking op de aard van de werkzaamheden. De twee omschrijvingen
zijn complementair, kantooractiviteiten vinden voornamelijk plaats in kantoorgebouwen
(Louw, 1996).

Het belangrijkste kenmerk van kantooractiviteiten is dat de activiteiten zijn gericht op
informatie. Dit gebeurt door middel van diverse informatieprocessen bij het organiseren
van bedrijfsprocessen, het leiden van ondernemingen of instellingen, het ontwikkelen van
nieuwe producten en productieprocessen, het ontdekken en bewerken van markten en in
de interactie met andere bedrijven en organisaties. Korteweg (2002, pp.13) beschrijft
kantooractiviteiten als volgt: ‘Kantooractiviteiten betreffen het handelen met informatie,
ideeën of kennis. Die activiteiten omvatten het verzamelen, genereren, verwerken, uitwisselen
en opslaan van informatie en ideeën. Het kan zowel de routinematige behandeling van
informatie betreffen als de productie van unieke informatie en besluitvorming’.
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Kantoorgebouwen zijn specifiek ontworpen voor het faciliteren van kantooractiviteiten. In
andere gebouwen die daarvoor niet specifiek ontworpen zijn worden deze activiteiten ook
uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn; het werken in een woonhuis (thuiswerken), werken
in een horecagelegenheid of het inrichten van een grachtenpand of villa als kantoor. Een
kantoorgebouw kan dienen als huisvesting voor alle kantooractiviteiten van een bepaalde
organisatie of een specifiek onderdeel van een organisatie. Indien in een kantoorpand
meerdere organisaties gehuisvest zijn, wordt het pand aangeduid als
verzamelkantoorgebouw. Kantooractiviteiten kunnen naast in een fysieke omgeving ook
worden ondernomen in een digitale omgeving, een ‘virtual office’. In toenemende mate
maken kantoorhoudende organisaties en zzp’ers daar gebruik van (Korteweg, 2002).

2.2 De geschiedenis van het kantoor en de kantorenmarkt

Gebouwen die specifiek werden ontworpen voor het faciliteren van kantooractiviteiten
ontstonden in de tijd van de Industriële revolutie. Werkprocessen werden opgesplitst in
series van verschillende processen. De administratie en coördinatie van de werkprocessen
in de fabrieken werden verplaatst naar specifieke gebouwen, de kantoorgebouwen. Deze
werden voornamelijk ontwikkeld naast de fabrieken. In het begin van de twintigste eeuw
ontstonden kantoorgebouwen voor overheidsinstellingen, banken en aandelenbeurzen.
Deze werden voornamelijk ontwikkeld in de stadscentra. De eerste moderne
kantoorgebouwen waar enkel administratieve werkprocessen werden uitgevoerd
ontstonden voornamelijk in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (Remøy, 2010).

In de jaren zestig groeide in het bedrijfsleven de behoefte om kantoorgebouwen te huren,
hiermee ontstond een huurmarkt voor kantoorgebouwen en vormde zich een
vastgoedmarkt voor kantoorgebouwen (Louw, 1996; Weterings et al., 2009). Hiervoor zijn
een aantal redenen te geven. De diensteneconomie maakte een snelle groei door en
kantoorhoudende organisaties kregen behoefte aan flexibiliteit van de bedrijfshuisvesting
door de snel groeiende werkgelegenheid. Organisaties en bedrijven gingen zich in
toenemende mate richten op kernactiviteiten en besteden de huisvesting uit aan bedrijven
die hierin gespecialiseerd waren (Weterings et al., 2009).

In tijden van grote behoefte aan gehuurde kantoorruimte ontstonden interessante
investeringsmogelijkheden voor partijen die bereid waren om voor eigen risico
kantoorgebouwen te ontwikkelen. Naast de bouwbedrijven gingen ook aan de bouw
gelieerde bedrijven zich richten op projectontwikkeling, dit waren financiële instellingen,
institutionele beleggers, particuliere beleggers, makelaars en architecten. Het ontwikkelen
van bedrijfshuisvesting werd een zelfstandige activiteit voor een groep gespecialiseerde
bedrijven; de projectontwikkelaars (Neprom, 2008).

2.3 Deelmarkten en actoren

Kantoorhoudende organisaties hebben een relatie met de kantoorruimte waarin het bedrijf
of de organisatie gevestigd is. De relatie heeft diverse dimensies en is ingebed in een
complex systeem waarin productie, exploitatie, beheer en gebruik van kantoorruimte een
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rol spelen. Diverse, samenhangende markten zijn daarbij van belang en hebben een
onderlinge afhankelijkheid. In paragraaf 2.3.1 worden de deelmarkten beschreven, de
regionale kantorenmarkten en de verschillende locatietypen op de kantorenmarkt. De
verschillende actoren die actief zijn op de kantorenmarkt komen in paragraaf 2.3.2 aan bod.
2.3.1 Deelmarkten van de kantorenmarkt

De kantorenmarkt bestaat uit drie verschillende deelmarkten, dit zijn:
- de gebruikersmarkt;
- de bouw- en ontwikkelingsmarkt;
- de beleggersmarkt.

Op de gebruikersmarkt worden de eigendoms- en/of gebruikersrechten van kantoorruimte
verhandeld. De gebruiker koopt of huurt kantoorruimte om er zijn eigen organisatie (deels)
te huisvesten (Korteweg, 2002). Deze markt bestaat uit twee deelmarkten: de
gebouwenmarkt en de vastgoed dienstenmarkt. Op de gebouwenmarkt vinden
kooptransacties plaats van kantoorgebouwen die worden gekocht door de gebruikers. De
vastgoed dienstenmarkt is een veel omvangrijkere markt waarop kantoorruimte te huur
wordt aangeboden voor een bepaalde periode (Louw, 1996). De aanbieders van serviced
offices bevinden zich op de vastgoed dienstenmarkt omdat zij kantoorruimte te huur
aanbieden. Gebruikers kunnen naast het huren en kopen van kantoorruimte op een andere
manier beschikking krijgen over kantoorruimte. Dit kan door een kantoorgebouw te laten
realiseren op een perceel dat is verkregen op de grondmarkt (Korteweg, 2002).
De gebruikersmarkt heeft een aantal onderscheidende kenmerken. Een belangrijk kenmerk
van de gebruikersmarkt is dat het bestaat uit regionale markten (Korteweg, 2002).
Daarnaast wordt de gebruikersmarkt sterk beïnvloed door structurele en conjuncturele
veranderingen van de economie. Recente ontwikkelingen in de economie zorgen voor een
veranderende kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan kantoorruimte op de
gebruikersmarkt (Twynstra Gudde, 2010), in paragraaf 2.5 en paragraaf 2.6 zal hier verder
op in worden gegaan.
Het aanbod van nieuwe kantoorruimte komt tot stand op de bouw- en ontwikkelingsmarkt.
In opdracht van gebruikers, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers worden
kantoren ontwikkeld (Korteweg, 2002; Weterings et al., 2009). De ontwikkeling van nieuwe
kantoorruimte verloopt vaak via de beleggingsmarkt. Een klein deel van de
kantoorgebouwen worden in eigen beheer ontwikkeld door de gebruiker. De meeste
kantoorgebouwen worden ontwikkeld op de vrije markt door projectontwikkelaars en
aannemers, die doen dat voor eigen rekening en risico. Zij verkopen de door hen
ontwikkelde gebouwen in vele gevallen direct aan beleggers of eigenaren (gebruikers). In
de kantorenmarkt zijn de projectontwikkelaars de belangrijkste verkopers van
kantoorgebouwen en zijn institutionele beleggers de voornaamste kopers van
kantoorgebouwen (Korteweg, 2002).
Op de beleggingsmarkt wordt geïnvesteerd in kantoorgebouwen met als doel het behalen
van rendement door huurinkomsten en waardegroei van het vastgoed. Het besluit om
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nieuwe kantoorgebouwen te ontwikkelen hangt sterk samen met een geëist
aanvangsrendement en een in de markt haalbaar huurniveau. De huurprijzen die hieruit
voorkomen hebben invloed op het gedrag van actoren op de bouw- en ontwikkelingsmarkt.
De beleggingsmarkt heeft een sterke samenhang met de bouw- en ontwikkelingsmarkt; het
is vooral de beleggingsmarkt die zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe kantoorruimte. Het
exploiteren van kantoorgebouwen wordt voornamelijk gedaan door institutionele
beleggers en particuliere beleggers. Veelal besteden de beleggers de exploitatie uit aan
gespecialiseerde bedrijven. Op de beleggersmarkt vinden transacties plaats tussen
beleggers en andere actoren (Korteweg, 2002).

Regionale markten
De kantorenmarkt en dan voornamelijk de gebruikersmarkt zijn regionale markten. De
vraag naar kantoorruimte is afhankelijk van het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod
binnen een regio. De locatie en gebouwkenmerken zijn bepalend voor de vastgoedprijzen.
Het aanbod en de voorraad op de kantorenmarkt zijn immobiel. Daarnaast zijn de
gebruikers veelal gebonden aan een bepaalde regio. Door factoren als het regionaal
verzorgingsgebied van een organisatie, locatiekenmerken van de vestigingsregio en de
herkomst van de werknemers, blijven organisaties in driekwart van de verhuisbewegingen
trouw aan de regio waarin zij al gevestigd zijn. De regionale kantorensector wordt gevormd
enerzijds door de kantoorgebouwen in een bepaalde regio en anderzijds door de
kantoorgebruikers die in een bepaalde regio gehuisvest zijn (Korteweg, 2002; Weterings et
al., 2009). Verschillende studies naar bedrijfsverplaatsingen bevestigen de regionale
oriëntatie van bedrijven (Pen, 2002; Pellenbarg, 2005)
De regionale markten laten onderling grote verschillen zien, deze ontstaan door de typen
kantoorgebruikers, kantoorgebouwen en kantoorlocaties. De gebruikers zijn niet aselect
verdeeld over de verschillende gebouwen en locaties. Er is sprake van een onderlinge
samenhang die zorgt voor het onderscheidende vermogen van regionale markten. Zo
ontstaan verschillen tussen vraag en aanbod op de markten. De samenstelling van de
economische sectoren en de segmentering van kantorenmarkten naar kenmerken van de
kantoorgebouwen zijn van belang. Verschillen in de verhouding tussen nieuwbouw en
bestaande bouw, verhouding tussen huur en eigendom, het uitrustingsniveau/kwaliteit en
huurprijsniveau in de regio zorgen voor een onderscheidend karakter van een (regionale)
kantorenmarkt (Korteweg, 2002). De specifieke kenmerken van regionale
kantorenmarkten hebben invloed op de aanwezigheid van serviced offices.
Locatietypen
Binnen de verschillende regionale kantorenmarkten zijn deelmarkten te onderscheiden. Dit
zijn verschillende kantorenlocaties met bepaalde gebouw- en locatie kenmerken. De
verschillende typen kantoorgebruikers hebben een samenhang met de kantoorgebouwen
en locaties waar zij zich vestigen, de verschillende typen gebruikers zijn niet aselect over de
kantoorgebouwen en locaties verdeeld. De marktsegmentering op de kantorenmarkt zorgt
voor verschillende typen locaties (Korteweg, 2002). Serviced offices worden op
verschillende typen locaties ontwikkeld (de Baaij, 2003). In paragraaf 3.3.1 zal hier verder
op worden ingegaan.
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Kantorenlocaties kunnen worden ingedeeld op de relatieve ligging. Een onderscheid wordt
gemaakt naar de volgende locatietypen:
- binnenstedelijke centrumlocatie;
- stationslocatie (OV locaties);
- locatie langs uitvalswegen (stadsrand);
- snelweglocatie;
- kantorenvestigingen op bedrijventerreinen;
- kantorenvestigingen in woonwijken.

2.3.2 Actoren op de kantorenmarkt

In vorige paragraaf is beschreven dat de kantorenmarkt uit verschillende deelmarkten
bestaat en dat op deze markten verschillende actoren actief zijn. Een aantal van de actoren
zijn al genoemd tijdens de beschrijving van de deelmarkten. In deze paragraaf worden de
rollen van de belangrijkste actoren op de kantorenmarkt beschreven (zie figuur 2.1). De
aanbieders van serviced offices worden in deze paragraaf als aparte actor op de
kantorenmarkt beschreven en geplaatst in de vastgoedkolom. Voordat de actoren op de
kantorenmarkt apart worden beschreven, wordt aan de hand van de vastgoed kolom de
ontwikkeling, beheer en gebruik van vastgoed weergegeven. In de kolom staan de
verschillende actoren die in deze processen een rol spelen.

De verschillende stappen in de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van vastgoed
worden weergegeven in een bedrijfskolom van vastgoedontwikkeling (zie figuur 2.1). De
bedrijfskolom begint met de input van productiefactoren, en eindigt onderaan met de vraag
van de eindgebruiker. De tussenliggende stappen voegen steeds meer waarde toe. De
uitgangssituatie is agrarische grondexploitatie of in stedelijk gebied een vrijgekomen kavel.
Als een ontwikkelingsperspectief zich voordoet wordt de niet bouwrijpe grond verkocht
aan een commerciële of publieke partij. De ontwikkelaar ontwikkelt de locatie en draagt de
bouwrijpe grond af aan een uitvoerend bouwbedrijf. Het initiatief kan uitgaan van de
opdrachtgever (belegger, eindgebruiker, woningcorporatie etc.), de ontwikkelaar en/of het
bouwbedrijf kan ook het initiatief nemen. Na het realiseren van het gebouw door het
bouwbedrijf wordt het gebouw overgedragen aan de vastgoedexploitant dit kan een
vastgoedbelegger, exploitatiebedrijf of woningcorporatie zijn. De vastgoedexploitant
verzorgt het beheer en biedt vastgoeddiensten aan (Priemus, 1999). Deze kan ook een
kantoorgebouw (of een deel daarvan) verhuren aan een aanbieder van serviced offices die
vastgoeddiensten en faciliteiten toevoegt. Daarmee creëren aanbieders van serviced offices
een extra kolom tussen de eindgebruiker en de vastgoedexploitant. Zij voegen namelijk
waarde toe aan het kantoorgebouw (zie figuur 2.1) (de Baaij, 2003). In paragraaf 3.3 wordt
de positie van de aanbieders van serviced offices op de kantorenmarkt verder beschreven.
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Figuur 2.1: vastgoedkolom

Bron: Priemus, 1999, eigen bewerking

Op de kantorenmarkt zijn verschillende actoren actief. Louw (1996) beschrijft een zestal
actoren, dit zijn:
- projectontwikkelaars;
- beleggers;
- makelaars;
- financiers;
- overhead;
- gebruikers.

Projectontwikkelaars
Bij projectontwikkeling wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en realisatie van
kantoorgebouwen voor de markt (Neprom, 2008). De projectontwikkelaar initieert,
organiseert, en voert alle taken uit die nodig voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw.
Een onderdeel van projectontwikkeling is tevens het opsporen van behoefte aan
kantoorruimte op een bepaalde locatie en voor een bepaalde gebruiker.
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Projectontwikkeling kan twee vormen hebben; projectontwikkeling voor de markt en in
opdracht. Bij projectontwikkeling voor de markt neemt de projectontwikkelaar het initiatief
om op een bepaalde locatie een kantoorgebouw te realiseren. Bij projectontwikkeling in
opdracht wordt de ontwikkelingsvraag van een kantoorgebouw door een belegger of
gebruiker bij de projectontwikkelaar neergelegd (Louw, 1996).

Beleggers
Beleggers hebben tot doel om via investeringen (beleggen) in kantoren een bepaald
rendement te genereren. Rendement wordt gegenereerd via huurinkomsten, de
waardevastheid en de waardestijging van een vastgoedobject. De belegger voert een actief
beheerbeleid via het verhuurbeleid en het onderhoud/renovatie om het rendement op peil
te houden. Beleggers ontwikkelen in de regel niet zelf de kantoorgebouwen. De
projectontwikkelaars voorzien de beleggers door kantoorgebouwen te koop aan te bieden.
De verhuurbaarheid en het verwachtte rendement van de kantoorruimte op lange termijn
zijn de belangrijkste eisen van beleggers bij een investering (Louw, 1996).

Twee typen bellegers zijn te onderscheiden, de institutionele en de particuliere. De
institutionele beleggers zijn financiële instellingen die financiële middelen op langere
termijn beleggen. Het gaat hierbij onder andere om pensioenfondsen, banken,
beleggingsinstellingen etc. De beleggers kopen de kantoorgebouwen van verschillende
partijen, dat doen zij bij: projectontwikkelaars, aannemers, andere beleggers en soms ook
van eigenaar-gebruikers. Particuliere beleggers laten met eigen financiële middelen
kantoorgebouwen ontwikkelen (Weterings et al., 2009). Institutionele beleggers zijn actief
op de serviced office markt in Groot-Brittannië (DTZ, 2006). Onduidelijk is wie de eigenaren
zijn op de Nederlandse markt en of beleggers actief zijn op de serviced office markt.

Makelaars
Makelaars zijn intermediairs tussen de aanbieders en de toekomstige gebruikers. Een
makelaar wordt gedefinieerd als een beëdigd tussenpersoon die bemiddeld bij het tot stand
brengen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed. De taak
van een makelaar is de toekomstige gebruiker wijzen op het aanbod dat aansluit bij de
behoeftes van toekomstige gebruiker. Op basis van kennis van de kantorenmarkt en de
huisvestigingseisen van de zoekende partij kan een match gemaakt worden (Louw, 1996).
Voor serviced offices zijn in Nederland een aantal intermediairs actief die aanbieders en
gebruikers van services offices met elkaar in contact brengen, dit zijn: W Smartwork
Centers, Frisflex en Coworker. Doormiddel van websites kunnen gebruikers een werkplaats
reserveren bij verschillende aanbieders. Verder zijn verschillende bedrijfhuisvesting
makelaars actief op de markt.
Financiers
Kantoorgebouwen (laten) ontwikkelen vergt veel financieel vermogen. De ontwikkeling of
de aanschaf van een kantoorgebouw kan op twee manieren worden gefinancierd; door
interne of door externe financiering. Bij interne financiering worden financiële middelen
gebruikt die in het bedrijf of in de organisatie aanwezig zijn. Externe financiering omhelst
het aantrekken van financiële middelen van buiten het bedrijf of de organisatie (Louw,
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1996). Dit kan bijvoorbeeld bij diverse financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in de
financiering van vastgoed (FGH, 2010).

Overheid
De overheid is op vele verschillende manieren actief op de kantorenmarkt. Enerzijds aan de
aanbodskant door het verstrekken van bouwgrond en het uitgeven van bouwvergunningen.
Dit gebeurt op gemeentelijk niveau en kan worden omschreven als de publieke taak van de
overheid op de kantorenmarkt. Anderzijds heeft de overheid aan de vraagkant de rol van
gebruiker, dit is de private rol die de overheid heeft op de kantorenmarkt. Als gebruiker
huurt en koopt de overheid op de commerciële kantorenmarkt kantoorruimte, dit gebeurt
op gemeentelijk, provinciaal en op rijksoverheid niveau (Louw, 1996).

Aan de aanbodskant heeft de overheid zowel een voorwaardenstellende als
voorwaardenscheppende rol. De voorwaardenstellende rol van de overheid heeft
betrekking tot de ruimtelijke ordening vanuit de verschillende lagen van bestuur
(gemeente, provincie en het rijk). Voorwaarden worden gesteld via vormen van wetgeving,
zoals de milieuwetgeving, het huurrecht en bij het opstellen van bestemmingsplannen. De
voorwaardenscheppende rol bestaat uit investeringen in de infrastructuur, openbaar
vervoer en het voeren van grondbeleid (de verkoop grond of het uitgeven van grond in
erfpacht) (Louw, 1996). Bij de voorwaardenstellende rol heeft de lokale overheid invloed
op de serviced officemarkt door toestemming te geven aan een aanbieder om zich op een
locatie te vestigen. Het zijn voornamelijk de flexkantoren die daarmee te maken hebben.
Flexkantoren vestigen zich veelal in het centrum van een stad in panden die in sommige
gevallen niet de bestemming kantoorgebouw hebben. De lokale overheid moet dan
toestemming geven om op de beoogde locatie het bestemmingsplan aan te passen (in
paragraaf 3.3.1 wordt verder ingegaan op flexkantoren). In de rol van
voorwaardenscheppende partij kan de overheid investeringen doen in infrastructuur en
openbaar vervoer om serviced offices aantrekkelijk te maken voor gebruikers.
Gebruikers
Na de inspanningen van verschillende actoren kunnen de gebruikers activiteiten
ondernemen vanuit het kantoor. De groep kantoorgebruikers is een zeer diverse groep met
verschillende wensen en eisen aan het kantoor waar zij zich huisvesten. Remøy (2010)
maakt een onderscheid tussen gebouwkenmerken en locatiekenmerken als het gaat om
wensen en/of eisen van kantoorgebruikers. In het proefschrift ‘Out of Office’ van Remøy
(2010) worden resultaten gepresenteerd over de wensen en/of eisen van
kantoorgebruikers op de Amsterdamse kantorenmarkt. De rangorde kan verschillen tussen
verschillende typen gebruikers.
De belangrijkste gebouwenkenmerken zijn (in volgorde van belang):
- parkeermogelijkheden;
- esthetische kwaliteit van het exterieur van een kantoorgebouw;
- ruimtelijke efficiëntie van het interieur (aantal werkplaatsen per m²);
- flexibiliteit interieur (aanpasbaarheid van interieur naar wensen gebruiker);
- esthetische waarde interieur.
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De belangrijkste locatiekenmerken zijn (in volgorde van belang):
- bereikbaarheid per auto;
- status van de locatie;
- bereikbaarheid per openbaar vervoer;
- faciliteiten in de directe omgeving van een kantoorgebouw;
- veiligheid;
- zakelijke clustering van kantoorhoudende activiteiten in de directe omgeving.

Remøy (2010) merkt op dat de resultaten niet heel anders zijn ten aanzien van eerdere
onderzoeken naar de wensen en eisen van kantoorgebruikers. Een tweetal
locatiekenmerken zijn volgens Remøy (2010) in belang toegenomen ten aanzien van
eerdere onderzoeken door Rodenburg (2005) en Korteweg (2002). Dat zijn de faciliteiten
(beschikbaarheid en niveau van faciliteiten zoals restaurants, winkels etc.) in de directe
omgeving van het kantoorgebouw en de clustering (dichtheid van gerelateerde organisaties
en service organisaties) in de directe omgeving van het kantoorgebouw.

Louw (1996) beschrijft in zijn proefschrift ‘Kantoorgebouw en vestigingsplaats’ de eisen die
kantoorhoudende organisaties hebben voor toekomstige huisvesting (zowel gebouw- als
locatiekenmerken), dat zijn (in volgorde van belang):
- ligging van het kantoorgebouw (in een bepaalde gemeente, locatietype of afstand
van bestaande huisvesting);
- esthetische kwaliteit van het exterieur van een kantoorgebouw;
- bereikbaarheid per openbaar vervoer;
- goede indeelbaarheid en flexibiliteit van interieur;
- parkeergelegenheid;
- binnenklimaat.
Opvallend zijn de verschillen tussen beide onderzoeken. Hoewel de resultaten van het
onderzoek van Louw (1996) kunnen worden beschouwd als gedateerde gegevens, biedt de
vergelijking een beeld van veranderingen van de eisen die kantoorhoudende organisaties
hebben ten aanzien van locatie- en gebouwkenmerken.

De belangrijkste locatiekenmerken zijn volgens Remøy (2010) de bereikbaarheid per auto
en daaropvolgend het imago van de locatie. In het onderzoek van Louw (1996) zijn dat de
ligging van het kantoorgebouw en de bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Locatiekenmerken die niet door Louw (1996) worden beschreven en wel door Remøy
(2010) zijn: de status van de locatie, faciliteiten in de directe omgeving van een
kantoorgebouw, veiligheid en zakelijke clustering van kantoorhoudende activiteiten in de
directe omgeving. Wel moet vermeld worden dat de verschillen tussen beide onderzoeken
kunnen zijn ontstaan door de verschillende onderzoekspopulaties (Remøy: stedelijke
experts en professionals die actief zijn op de Amsterdamse kantorenmarkt en Louw:
landelijke kantoorhoudende organisaties). Daarnaast is de tijdsspanne tussen de twee
onderzoeken veertien jaar en in die tijd kunnen de wensen en eisen van kantoorhoudende
organisaties zijn veranderd en de wijze van informatieverzameling (open of gesloten
vragen) kan van invloed zijn geweest op de uitkomsten.
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Of gebruikers van serviced offices dezelfde locatie- en gebouwkenmerken van belang
vinden is niet beschreven in de literatuur. In hoofdstuk 5 zal geanalyseerd worden welke
locatie- en gebouwkenmerken van belang zijn voor gebruikers van serviced offices.

2.4 De structurele dynamiek van de kantorenmarkt

De kantorenmarkt wijkt op diverse punten af van andere markten, dit komt door specifieke
kenmerken van het product dat op deze markt verhandeld wordt. Bovendien is een
imperfecte markt met een zeer divers verloop. Het handelen van de actoren op de
kantorenmarkt is niet altijd optimaal. Door deze kenmerken is de kantorenmarkt zeer
dynamisch. Vanaf de jaren zestig is de Nederlandse kantorenmarkt gegroeid. Dit werd
veroorzaakt door de groei van de werkgelegenheid (Brounen & Eichholtz, 2004) en de
‘verkantorisering’ en de ‘tertiarisering’ van de Nederlandse economie (Korteweg, 2002).
Vooral de afgelopen twintig jaar is de omvang van de voorraad kantoorruimte sterk
toegenomen met 70 procent tot 46,5 miljoen m².

Figuur 2.2: ontwikkeling van voorraad en aanbod Nederlandse kantorenmarkt (in mln. per
m²) in de periode 1985-2009

Bron: DTZ, 2010

De ontwikkeling van de vraag naar kantoorruimte wordt bepaald door het aantal
kantoorbanen en de economische ontwikkelingen (Brounen & Eichholtz, 2004; EIB, 2010).
Waarbij de werkgelegenheid wordt bepaald door demografische en economische
ontwikkelingen (EIB, 2010). De trend van een voortdurende toename van de benodigde
voorraad lijkt te stabiliseren (zie figuur 2.2). In de wetenschappelijke literatuur worden
hiervoor een aantal verklaringen gegeven.
Brounen & Eicholtz (2004) en van Gool e.a. (2007) beschouwen de demografische
ontwikkelingen in Nederland de voornaamste factor die leidt tot een afname van vraag naar
kantoorruimte. Door de vergrijzing blijven minder werkzame personen over. De prognose
is dat de komende decennia de beroepsbevolking afneemt (Brounen & Eichholtz, 2004).
Indien het aanbod zich op een adequate manier aanpast aan de afnemende
beroepsbevolking dan kan de kantorenmarkt op een ‘gezonde’ manier functioneren
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(Remøy, 2010). Daarbij kan een toename van de arbeidsparticipatie de groei van de vraag
naar kantoorruimte laten toenemen (Brounen & Eichholtz, 2004).

Naast de demografische ontwikkelingen hebben andere macro-economische
ontwikkelingen invloed op de vraag naar kantoorruimte (Brounen & Eichholtz, 2004;
Twynstra Gudde, 2009; DTZ, 2010; EIB, 2010). Outsourcing van kantooractiviteiten naar
lage loonlanden is daar één van. Kantoorhoudende organisaties richten zich in toenemende
mate op de primaire bedrijfsactiviteiten, administratie en back office activiteiten worden
dan ‘geoutsourced’ (Lizieri, 2009). Door de verdergaande automatisering van bepaalde
kantooractiviteiten zal op den duur werkgelegenheid verloren gaan. Dit resulteert in een
afname in het aantal kantoormedewerkers en de vraag naar kantoorruimte.
Daarnaast zorgt ook de afname van de gemiddelde ruimtebehoefte per kantoorwerker voor
een verminderende vraag naar kantoorruimte. Kantoorhoudende organisaties gaan steeds
meer nieuwe werkplekconcepten toepassen. De beslissing om over te gaan op een nieuwe
werkplekvorm komt voort uit de wens tot meer efficiëntie en daarmee samenhangende
kostenbesparingen. De werknemer heeft in de nieuwe werkplekconcepten geen eigen
werkplek, maar kiest een werkplek op basis van de werkzaamheden die op dat moment
moeten worden uitgevoerd (Twynstra Gudde, 2010; DTZ, 2010). De stimulering van
thuiswerken zorgt tevens voor een verdere afname van het gemiddelde aantal m² per
kantoorgebruiker (Dewulff & Guyt, 1995; DTZ, 2010).

De vraag naar kantoorruimte heeft decennia lang een groei laten zien, deze groei was echter
niet constant. De dynamiek en daarmee het mechanisme van vraag en aanbod op de
kantorenmarkt wordt gekenmerkt door een cyclisch verloop (Remøy, 2010; van Gool e.a.,
2007). In de volgende paragraaf zal het cyclische verloop van de kantorenmarkt beschreven
worden.

2.5

De cyclische dynamiek van de kantorenmarkt

Vraag en aanbod op de kantorenmarkt worden gekenmerkt door een cyclisch patroon. Een
patroon dat een correlatie heeft met de economische ontwikkeling (Remøy, 2010).
Korteweg (2002, pp.14) beschrijft het als volgt: ‘Op kortere termijn komen de wisselingen
van de economische conjunctuur tot uiting in veranderende kwantitatieve behoeften aan
kantoorruimte en leiden, mede onder invloed van markt- (voorraadmarkt), productie- (tussen
initiatief en oplevering verlopen jaren) en aanbodkenmerken (veel aanbieders, met een
onvolledig beeld van de markt die hun productie niet voldoende op elkaar afstemmen), tot
cycli van de kantorenmarkt’. De cycli worden gekenmerkt door een viertal fasen, de fasen in
een kantorenmarktcyclus zijn:
- Fase 1: herstel
- Fase 2: expansie
- Fase 3: overaanbod
- Fase 4: recessie
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Fase één wordt gekenmerkt door een periode van herstel. De economie maakt een positieve
economische groei door, hierdoor ontstaat meer vraag naar kantoorruimte van
kantoorhoudende organisaties. De huurprijzen stijgen door de toenemende vraag. Daarop
volgt fase twee waarin sprake is van expansie, de vraag naar kantoorruimte neemt snel toe.
De ontwikkelaars reageren hierop door nieuwe kantoorgebouwen te laten ontwikkelen. De
extra vierkante meters kantoorruimte kunnen niet direct in gebruik genomen worden,
hierdoor komen vraag en aanbod dicht bij elkaar te liggen. De gebouwen worden
opgeleverd in de periode waar de economische groei al over een hoogtepunt is geweest. Dit
is de derde periode waarin veel nieuwe kantoorgebouwen op de markt komen, maar waar
geen huurders voor te vinden zijn. De laatste periode is die van economische recessie
waarin de leegstand blijft oplopen door de verminderde vraag en het overaanbod van
kantoorruimte dat nog steeds als reactie op de expansie van de vraag wordt toegevoegd aan
de markt. Door deze economische vertraging ontstaat er een overaanbod. Indien de
economie weer in een periode van herstel komt dan bevindt de kantorenmarkt zich
wederom in fase één (Kempen & Co, 1998) (zie figuur 2.3). De vastgoedcyclus reageert met
een vertraging op de conjunctuurgolven van de economie (Korteweg, 2002).
Figuur 2.3: fasen in de kantorenmarktcyclus

Bron: Kempen & Co, 1998

In een groeimarkt zijn de vertragingen geen probleem, de ontstane leegstand wordt
uiteindelijk door de markt met vertraging opgenomen. De Nederlandse kantorenmarkt is
echter de afgelopen jaren geleidelijk overgegaan van een uitbreidingsmarkt naar een
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vervangingsmarkt. Nieuwbouw zorgt voor een uitbreiding aan de voorraad indien de
onttrekking van de voorraad minder is dan de nieuwbouw (Elp en Zuidema, 2010). In een
gebalanceerde kantorenmarkt zal vraag en aanbod niet significant verschillen. In
economische betere tijden zal zich een tekort voordoen en in mindere tijden een overschot.
Volgens Van Gool et. al. (2007) en Van Gool (2009) zijn daar een aantal oorzaken voor,
namelijk: de lange voorbereidings- en bouwtijd van kantoorgebouwen, de vertraagde
reactie van vraag naar kantoorruimte door de conjuncturele schommelingen en de
vertraagde reactie van aanbod op een verandering van vraag.
Veranderingen aan de aanbodskant worden bepaald door de ontwikkelingskosten en de
verwachte opbrengsten. De beleggingsmarkten hebben veel invloed hierop. Beleggers
blijven investeren in kantoorgebouwen zolang er goede aanvangsrendementen zijn in de
kantorenmarkt. Vooral kantoorgebouwen op A locaties en op stationlocaties blijven in trek
bij kantoorhoudende organisaties. Door nieuwbouw worden er vierkante meters aan de
voorraad toegevoegd. Deze wordt verhuurd, maar op de locaties waar deze nieuwe
huurders vertrekken ontstaat leegstand. Daarnaast hebben lokale overheden een grote rol
door het uitgeven van kavels waar kantoorgebouwen ontwikkeld mogen worden (van Gool
e.a., 2007).
De structurele en de conjuncturele dynamiek van de kantorenmarkt heeft geresulteerd in
een Nederlandse kantorenmarkt met bepaalde kenmerken en ontwikkelingen. Van belang is
om te realiseren dat de verschillende regionale kantorenmarkten kunnen afwijken van het
cyclisch verloop van de algemene Nederlandse kantorenmarkt. Economische sectoren die
oververtegenwoordigd zijn in een regionale markt kunnen de markt zo beïnvloeden dat
deze afwijkt van de landelijke trend (Remøy, 2010).

2.6 Opname en aanbod in de economische context

Vanaf het jaar 2007 stijgt het aanbod van kantoorruimte sterk en neemt de opname ervan
af (zie figuur 2.4). Het aanbod kantoorruimte omvat alle m² kantoorruimte die vrij voor de
markt te koop of te huur is. Dit betreft zowel bestaande als in aanbouw zijnde
kantoorruimte. De kantorenvoorraad; de totale voorraad vierkante meters kantoorruimte
neemt toe, zoals te zien is in figuur 2.5. De totale voorraad in gebruik neemt af, maar lijkt
zich te stabiliseren in de jaren 2009 en 2010 (zie figuur 2.5). Door het verschil neemt de
leegstand toe in de voorraad. Bouwprojecten die voor de economische neergang in de
‘pijpleiding’ (fase één en fase drie van de kantorencyclus zie paragraaf 2.5) zaten worden
nog uitgevoerd en laten daarmee de kantoorvoorraad en het aanbod toenemen (DTZ,
2010). Zo is de leegstand opgelopen tot 13,9 procent van de totale kantorenvoorraad (DTZ,
2011).
De ontwikkelingen op de kantorenmarkt hangen samen met de economische situatie die
ontstaan is vanaf september 2008. (Twynstra Gudde, 2009; DTZ, 2010; Dynamis, 2010;
FGH, 2010). Daarnaast lijkt de kantorenmarkt te maken te hebben met structurele
problemen, deze zijn beschreven in paragraaf 2.4. De Nederlandse kantorenmarkt is
kwantitatief verzadigd. Een groot deel van de kantorenvoorraad voldoet niet meer aan de
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kwalitatieve eisen van kantorengebruikers. De vraag op de kantorenmarkt wordt steeds
meer een vervangingsvraag in plaats van een uitbreidingsvraag (Remøy, 2010). Opvallend
is dat de markt voor serviced offices een groei laat zien in een periode waarin het
opnameniveau op de conventionele kantorenmarkt afneemt.
Figuur 2.4: opname en aanbod (x 1.000m²) op de Nederlandse kantorenmarkt 2003-2010

Bron: DTZ, 2011

Figuur 2.5: voorraad en voorraad in gebruik (x 1.000m²) op de Nederlandse kantorenmarkt
in de periode 2003-2010

Bron: DTZ, 2011

Ontwikkeling van de huurprijzen en looptijd huurcontract
In slechtere economische tijden zijn gebruikers geneigd om niet te verhuizen en daarbij
vierkante meters kantoorruimte af te stoten. Het opnameniveau neemt direct af en het
aantal contractverleningen neemt toe, dit wordt mede veroorzaakt door ‘incentives’ van
eigenaren. Om organisaties voor langere tijd aan zich te binden geven eigenaren kortingen
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in de vorm van huurprijzenverlaging, investeringsbijdragen, verhuisvergoedingen en
huurvrije perioden (DTZ, 2010; EIB, 2010).

De huurprijs per vierkante meter geeft de vastgoedwaarde van kantoren aan. De huurprijs
hangt deels af van de kenmerken van een huurder en het huurcontract. Daarbij hebben de
huurprijzen een duidelijke samenhang met de economische groei (zie figuur 2.6). Volgens
Remøy (2010) worden de komende jaren de huurverschillen tussen bestaande en nieuwe
kantoorgebouwen kleiner, de huurperiode korter en de huurcontracten flexibeler (zie
figuur 2.7). De duur van huurcontracten is vanaf begin jaren negentig afgenomen van een
gemiddelde duur van tien jaar naar vier jaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat de figuur
2.7 informatie geeft over huurtransacties van > 500m². De gemiddelde contractduur van
kantoorruimte <500m² wordt niet geïnventariseerd. De serviced office markt heeft
voornamelijk kantoorhoudende organisaties die minder dan 500m² kantoorruimte
gebruiken. Of de gemiddelde contractsduur voor kantoorruimte <500m² een soortgelijke
daling van de contractduur heeft doorgemaakt is onbekend.
Figuur 2.6: ontwikkeling in Nederland van de gemiddelde reële huurgroei en de
economische groei 1988-2009

Bron: FGH, 2010
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Figuur 2.7: gemiddelde looptijd (in jaren) huurcontract kantoren in Nederland 1990-2005

Bron: DTZ, 2005

Het aandeel van de kantoorhoudende organisaties die kiezen voor het huren van
kantoorruimte neemt toe. In 1994 was het aandeel kantoren dat werd verhuurd 56 procent
van het totaal kantooroppervlak, in 2007 is dit percentage gestegen tot 62 procent. De
verwachting is dat het aandeel huur verder zal toenemen door groeiende behoefte naar
flexibele vastgoedportefeuilles (Remøy, 2010). Organisaties met kantoorvastgoed in
eigendom maken financiële middelen vrij door de verkoop van het kantoorvastgoed en
kiezen in toenemende mate voor huur (Twynstra Gudde, 2009).

Verschillende kenmerken beïnvloeden de huurprijzen. In het rapport ‘De waarde van de
kantooromgeving’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (2009) worden deze
kenmerken onderverdeeld in vier groepen:
- kenmerken van het huurcontract en de huurder: lengte van het afgesloten
huurcontract, hoofdactiviteit van de huurder;
- kenmerken van het pand: afwerkingsniveau, oppervlakte, parkeerplaatsen etc.;
- kenmerken van de locatie van het kantoorgebouw: bereikbaarheid, locatietype,
omgevingskenmerken;
- regionale
marktomstandigheden:
vraag
en
aanbodsverhoudingen
en
leegstandniveau in een bepaalde regio.

De regio waarin het kantoorgebouw staat heeft de grootste invloed op de huurprijs gevolgd
door de bereikbaarheid en de pandkenmerken. Dit zijn de factoren die op een directe wijze
invloed hebben op het functioneren van een organisatie. De omgevingskenmerken zijn in
mindere mate van invloed. De vestigingsplaatsfactoren die voor kantoorhoudende
organisaties van belang zijn hebben een bepaalde hiërarchie. De regio is leidend, dit is
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veelal de regio waarin een bedrijf al gevestigd is. Daaropvolgend zijn de pandgebonden
kenmerken van belang bij de locatiekeuze (Weterings et al., 2009).

2.7 Samenvatting en evaluatie

Kantoren zijn de plekken waar kantorenactiviteiten worden uitgevoerd. Het belangrijkste
kenmerk van kantooractiviteiten is dat de activiteiten zijn gericht op informatie. Serviced
offices zijn gehuisvest in kantoorgebouwen. De kantorenmarkt bestaat uit verschillende
deelmarkten, namelijk een gebruikersmarkt, een bouw- en ontwikkelingsmarkt en een
beleggingsmarkt. Op de markten zijn een groot aantal actoren actief. De Nederlandse
kantorenmarkt wordt niet als één markt gezien, maar bestaat uit verschillende regionale
kantorenmarkten.

De kantorenmarkt kent een structurele dynamiek, waardoor vraag en aanbod van
kantoorruimte veranderen. Een aantal ontwikkelingen hebben effect op de vraag naar
kantoorruimte dit zijn: demografische ontwikkelingen, verdergaande automatisering en
outsourcing van bepaalde kantooractiviteiten. Deze ontwikkelingen zorgen voor een
afname van het aantal kantoormedewerkers. Daarbij is er een daling van de gemiddelde
ruimtebehoefte per kantoorwerker. Kantoorhoudende organisaties gaan steeds meer
nieuwe werkplekconcepten toepassen. De beslissing om over te gaan op een nieuwe
werkplekvorm komt voort uit de wens tot meer efficiëntie en daarmee samenhangende
kostenbesparingen.
Door een overaanbod op de Nederlandse kantorenmarkt en de zojuist beschreven
ontwikkelingen, is de structuur van de kantorenmarkt veranderd. De markt is een
vervangingsmarkt in plaats van een uitbreidingsmarkt. Vraag en aanbod op de
kantorenmarkt wordt gekenmerkt door een cyclisch patroon, die verband houdt met de
economische ontwikkeling. Vanaf het jaar 2008 stijgt het aanbod sterk en neemt de opname
van kantoorruimte af. De verandering van de structuur van de kantorenmarkt geeft ruimte
voor nieuwe concepten.
De beschreven indicatoren in dit hoofdstuk geven aan dat de Nederlandse kantorenmarkt
een andere structuur heeft gekregen. Kantoorhoudende organisaties gaan steeds meer een
huisvestigingsstrategie toepassen waarin afstoten en verkopen van kantoren en gebruik
maken van flexibele kantorenconcepten domineren. Daarbij kiezen kantoorhoudende
organisaties in toenemende mate voor het huren van kantoorruimte. De contractsduur voor
kantoorruimtes is de afgelopen twintig jaar van gemiddeld twaalf jaar naar vijf jaar gedaald.
De verschuivingen op de kantorenmarkt worden veroorzaakt door de gebruikers. De vraag
is of er een nieuwe marktvraag ontstaan waarin organisaties behoefte hebben aan
flexibiliteit, en in welke mate kunnen serviced offices voldoen aan deze nieuwe marktvraag?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden in hoofdstuk drie de ontwikkelingen die
zorgen voor een toenemende vraag naar flexibiliteit door kantoorgebruikers geanalyseerd,
dit zijn de veranderingen aan de vraagkant.
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Aanbieders van serviced offices bevinden zich in de gebruikersmarkt, waarin zij zowel
huurder als verhuurder zijn van kantoorruimte. Zij hebben een schakel toegevoegd in de
vastgoedkolom tussen de vastgoedexploitanten en de eindgebruiker. Door het toevoegen
van faciliteiten en diensten aan het vastgoedobject wordt een toegevoegde waarde
gecreëerd. De kenmerken van deze toegevoegde faciliteiten en diensten zijn nog onbekend.
Daarnaast kan de vraag worden gesteld, of er deelmarkten zijn op de serviced officemarkt?
In welke mate verschillen de aanbieders onderling?
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3. Theoretisch kader: de serviced officemarkt nader bekeken
Het aantal vierkante meters kantoorruimte op de serviced officemarkt is de afgelopen jaren
flink toegenomen, terwijl de kantorenmarkt als geheel een daling liet zien in het aantal
vierkante meters opgenomen kantoorruimte. Daarbij is er de belangrijke ontwikkeling dat
kantoorhoudende organisaties in toenemende mate open staan voor nieuwe
kantoorconcepten (Twynstra Gudde, 2009). In paragraaf 3.1 wordt geanalyseerd wat de
ontwikkelingen zijn die hebben gezorgd (en zorgen) voor een (toenemende) vraag naar
serviced offices. Daarop aansluitend worden in paragraaf 3.2 de kenmerken van serviced
offices gebruikers beschreven. In paragraaf 3.3 komen de kenmerken van het aanbod en de
positie van de serviced offices op de kantorenmarkt aan de orde. Daarnaast wordt de
ontstaansgeschiedenis van de serviced officemarkt beschreven. De omvang van de markt
van serviced offices in Nederland en in het buitenland wordt in paragraaf 3.4 behandeld.
Afsluitend volgt in paragraaf 3.5 de samenvatting en evaluatie van het hoofdstuk.

3.1 Ontwikkelingen die huisvestigingsstrategieën van kantoorhoudende
organisaties en zzp’ers veranderen

Om de aanwezigheid van serviced offices op de Nederlandse kantorenmarkt te kunnen
begrijpen en verklaren moet worden gezocht naar de onderliggende structurele
verklaringen voor het gebruik. De ontwikkelingen hebben een verband met de toenemende
dynamiek op de kantorenmarkt die in paragraaf 2.4 en 2.5 beschreven is. De
ontwikkelingen die er voor zorgen dat kantoorhoudende organisaties en zzp’ers gebruik
maken van serviced offices zijn:
- technologische ontwikkelingen;
- organisatorische ontwikkelingen;
- maatschappelijke ontwikkelingen;
- flexibilisering van huisvesting.
- toename aantal zzp’ers;
- duurzaamheid;
- Het Nieuwe Werken;
- kennisdeling en openinnovatie.

De verschillende ontwikkelingen worden afzonderlijk van elkaar beschreven. Daarbij wordt
geanalyseerd in welke mate zij van invloed zijn op het gebruik van serviced offices in
Nederland.

Technologische ontwikkelingen
Technologische middelen en ontwikkelingen zijn voorwaardenscheppend om
kantoorgebruikers in staat te stellen huisvesting anders vorm te geven. De ontwikkelingen
op het gebied van ICT faciliteren een nieuwe manier van werken buiten het kantoor, een
organisatie is niet langer gebonden aan een bepaalde locatie (Lizieri, 2009). Daarnaast
zorgen technologische ontwikkelingen ervoor dat de kantoorruimte anders wordt gebruikt
en ingedeeld. De cellenstructuur, waar men werkt in een afgesloten kantoorruimte wordt in
toenemende mate vervangen door kantoorruimte met openstructuren (Gibson, 2003).
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Diensverlenende organisaties worden door ICT in staat gesteld om bedrijfsactiviteiten van
elkaar te scheiden. Als deze elders efficiënter kunnen worden uitgevoerd, dan worden zij
verplaatst naar andere locaties.

Door de introductie van de computer (vooral de laptop) en de mobiele telefoon kunnen
kantoorgebruikers werken waar en waarneer men wil. Was de computer/laptop eerst
alleen een productiemiddel, door internet is de functie van communicatiemiddel daar aan
toegevoegd. Door de digitalisering is zakelijke informatie gestandaardiseerd en
uitwisselbaar (Malecki & Moriset, 2008). Verschillende ontwikkeling dragen bij aan een
verdere digitalisering van bedrijfsprocessen. Zo maken organisaties gebruik van virtuele
werkplaatsen waar werknemers informatie kunnen uitwisselen en samenwerken. Door de
toepassing van ‘cloud computing’ wordt informatie en documentatie verplaatst van papier
naar de digitale wereld en wordt deze via het internet toegankelijk gemaakt. Deze
ontwikkelingen stellen de kantoorgebruiker in staat op verschillende locaties te werken.
Een serviced office kan één van deze plaatsen zijn. De productiemiddelen die nog zijn,
worden door een serviced office aangeboden, internettoegang en een werkplek.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat werknemers en werkgevers anders
omgaan met werk. Steeds meer wordt gezocht naar een balans tussen werk en privé (Mooij,
2002). Flexibilisering van de huisvesting van organisaties kan bijdragen aan een betere
afstemming van werk en privé. Werknemers mogen in toenemende mate zelf beslissen
waar zij werken. Dat kan in een serviced office, thuis of op kantoor zijn. Organisaties geven
werknemers meer vrijheid. Nieuwe werkvormen zijn de afgelopen decennia hieruit voort
gekomen; parttime werken en thuiswerken zijn daar voorbeelden van. Ontwikkelingen op
het gebied van ICT hebben dit mogelijk gemaakt. Door nieuwe werkvormen en
werkplekken kan de reistijd verkort worden waardoor werknemers efficiënter met hun tijd
kunnen omgaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat een flexibele vorm van werken mogelijk is
(Gibson, 2003).

Organisatorische ontwikkelingen
Gibson (2003) beschrijft verschillende vormen van organisatorische flexibiliteit. De eerste
vorm van flexibiliteit heeft betrekking op het strategische perspectief, organisaties hebben
de organisatiestructuren veranderd. Deze zijn platter en flexibeler geworden onder invloed
van strategische overwegingen (Gibson & Lizieri, 2000; Gibson, 2003). Dit heeft
geresulteerd in het afstoten van de niet kernactiviteiten waardoor organisaties zich verder
zijn gaan specialiseren (Lizieri, 2009). Door de specialisatie is er een scheiding ontstaan van
het soort werknemers van een organisatie. Gibson & Lizieri (2000) maken een onderscheid
tussen de ‘core’ werknemers die fulltime in dienst zijn bij een organisatie. Daar tegenover
staan de ‘peripheral’- of ‘non-core’ werknemers die een parttime contract hebben of op
projectbasis werken als ondernemer (zzp’ers). Zij worden ingehuurd voor specifieke kennis
waarop op dat moment behoefte aan is binnen een organisatie (Gibson & Lizieri, 2000;
Lizieri, 2009).
Organisaties staan voor de uitdaging hoe zij zich het efficiëntst kunnen huisvesten om zo de
organisatorische veranderingen in de praktijk te kunnen implementeren. Daarbij zijn zij

36

opzoek naar gebouwen die de snelle organisatorische veranderingen kunnen
accommoderen. Verschillende functies zoals; vergaderruimten, ontmoetingsplekken,
concentratieplekken etc. moeten aanwezig zijn, zodat werknemers kunnen wisselen tussen
verschillende activiteiten (Gibson, 2003). Dit is vooral van belang bij het werken in
projectgroepen. Organisaties gaan steeds meer (multidisciplinair) werken in
projectgroepen. Elk project en elke projectgroep stelt andere eisen aan de werkomgeving
(Mooij, 2002). Dit heeft geleid tot nieuwe kantorenconcepten die breken met de
conventionele kantorenconcepten, dit zijn de flexibele ‘interieur concepten’ en de flexibele
huurconcepten (Gibson, 2003). Serviced offices zijn een voorbeeld van de flexibele
huurconcepten.

Flexibilisering van huisvesting
Organisaties hebben door de toenemende mondialisering steeds meer te maken met een
competitieve en onzekere omgeving (Lizieri, 2009). Producten en diensten hebben een
steeds kortere levenscyclus. Organisaties hebben door de toenemende dynamiek behoefte
aan flexibiliteit; van de werknemers maar ook van de huisvesting. Het begrip flexibiliteit
kan worden beschreven als de mate waarin een organisatie in staat is te reageren op
veranderingen (Mooij, 2002). Flexibilisering van de vastgoedportfolio stelt organisaties in
staat om beter te kunnen inspelen op de conjuncturele economische omstandigheden. Door
het implementeren van flexibele kantorenconcepten ontstaat een betere
aanpassingsstrategie voor groei- en krimpbewegingen van de organisatie. Daarbij zijn
organisaties door het uitbesteden van de huisvesting in staat om hun financiële middelen te
optimaliseren. Door flexibele kantoorruimte te huren worden de kosten daarvan
geminimaliseerd en wordt bespaard op de uitgaven voor het inrichten en bemannen van
een kantoor (Lizieri, 2009).
Na de kosten van personeel zijn de kosten die gemaakt worden voor huisvesting de grootste
lasten van een kantoorhoudende organisatie. Door gebruik te maken van serviced offices in
de vastgoedportefeuille van een grote kantoorhoudende organisatie kan een groei of krimp
op een flexibele manier worden opgevangen binnen een kort tijdsbestek (Lizieri & Gibson,
2000; Gibson, 2003). Dit bespaart organisaties veel tijd en geld. Voor startende bedrijven is
het huren van een kantoorruimte een grote investering. Dit komt vooral door de
inrichtingskosten die een bedrijf moet maken voordat men daadwerkelijk het kantoor kan
gaan gebruiken. Daarbij sluit een bedrijf een contract af met een duur van veelal vijf jaar. In
de tussenliggende tijd kan er veel veranderen. Door gebruik te maken van een serviced
office hoeft een startend bedrijf geen grote investering te doen om een kantoorruimte in te
richten. Het contract is flexibel en indien er sprake is van groei of krimp kan de huisvesting
daarop worden aangepast, zonder te verhuizen (de Baaij, 2003).

Serviced offices worden door grote bedrijven veel gebruikt als eerste vestigingsplek in een
land waar zij op een nieuwe markt actief willen worden. Door gebruik te maken van
serviced offices is het niet nodig om in een nieuwe markt een eigen kantoorruimte te
‘managen’, dit kan worden uitbesteed aan een aanbieder van een serviced office. De
financiële risico’s worden beperkt door geen contract voor meerdere jaren af te sluiten,
zoals op de conventionele kantorenmarkt wel het geval zou zijn. Een bedrijf is in staat om
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binnen een zeer korte tijd een afdeling te openen om nieuwe marktmogelijkheden te
verkennen (Reed & Stewart, 2003; Worthington, 2006).

Lizieri & Gibson (2000) presenteren in het kern – periferie vastgoed portfolio model de
vormen van flexibiliteit in een huisvestigingsstrategie van kantoorhoudende organisaties
(zie figuur 3.1). De kern portfolio bestaat uit de huisvesting die een organisatie over een
lange periode gebruikt, zoals een hoofdkantoor van een organisatie. De periferie portfolio
bestaat uit twee ‘lagen’. De eerste laag bestaat uit kantoorruimte die voor een korte termijn
(enkele jaren) wordt gehuurd. Een organisatie gebruikt deze laag om projectenteams in te
huisvesten. De mogelijkheid moet er zijn om op een korte termijn afstand te kunnen doen
van de kantoorruimte (zie figuur 3.1). De tweede laag van de periferie portfolio wordt
gevormd door kantoorruimte die wordt gebruikt op basis van vraag, dat kan variëren van
een aantal uur tot een aantal maanden of jaren (zie figuur 3.1). De faciliteiten en diensten
moeten aanwezig zijn om de ruimte direct in gebruik te nemen (Gibson & Lizieri, 2000).
Het gebruik van serviced offices past in de periferie portfolio van organisaties. Beide lagen
hebben de mate van flexibiliteit van serviced offices. Tot de eerste laag kunnen de
aanbieders van serviced offices worden gerekend met een beperkt diensten pakket. Dit
kunnen ook bedrijfsverzamelgebouwen zijn die bepaalde diensten aanbieden (in paragraaf
3.3.2 worden de verschillen tussen bedrijfsverzamelgebouwen en serviced offices
beschreven). De tweede laag wordt gevormd door aanbieders met een breed pakket aan
diensten en faciliteiten, en waar een grote mate van flexibiliteit is voor de huurder ten
aanzien van de huurperiode. Tot deze categorie behoren de meeste serviced offices.
Figuur 3.1: kern–periferie vastgoed portfolio van kantoorhoudende organisaties

Bron: Gibson & Lizieri, 2000

De rol van een serviced office in de huisvestingsstrategie van een organisatie kan
verschillen. Wordt de serviced office gebruikt als enige huisvestigingsoplossing of is het een
aanvulling op bestaande huisvesting? Startende bedrijven zullen een serviced office als
enige vorm van huisvestiging gebruiken. Dit geldt ook voor kleine bedrijven en zzp’ers die
gebruik maken van een serviced office. Daarbij kan een kanttekening gemaakt worden dat
sommige zzp’ers werkzaamheden verrichten vanuit hun woonhuis en/of bij een klant op
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kantoor. Grote kantoorhoudende organisaties gebruiken serviced offices als ‘aanvulling’ op
hun bestaande kantoren (Lizieri & Gibson, 2000).

Toename aantal zzp’ers
De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers toegenomen in Nederland. Zo is het aandeel van
zzp’ers over de periode 2001-2009 toegenomen van drie procent naar vijf procent van de
werkzame beroepsbevolking. Zzp’ers zijn vertegenwoordigd in verschillende economische
sectoren. In het rapport ‘Stand van Zaken Zonder Personeel’ van de Vries & Vroonhof (2010)
is onderzoek gedaan onder 2000 zzp’ers. Daarin werden een aantal interessante
ontwikkelingen beschreven. Zzp’ers geven aan niet of nauwelijks de mogelijk te hebben om
tot interactie te komen met andere zzp’ers. Desondanks geeft 40 procent aan samen met
andere zzp’ers aan opdrachten te werken. Dat zijn dan voornamelijk zzp’ers uit de bouw,
ICT en overige zakelijke dienstverlening. De samenwerkingsvormen komen voornamelijk
tot stand door het gebrek aan capaciteit om een opdracht alleen te voltooien. Het
uitbesteden van gespecialiseerd werk leidt veelal tot samenwerking van zzp’ers (de Vries &
Vroonhof, 2010). Een serviced office speciaal voor zzp’ers kan zorgen voor een toenemende
interactie tussen zzp’ers. Deze serviced offices worden flexkantoren genoemd.

De zzp’ers die actief zijn in de zakelijke dienstverlening hebben behoefte aan een
professionele werkomgeving waar zij mede zzp’ers kunnen ontmoeten en eventueel
samenwerken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat veel zzp’ers vanuit huis werken
en/of bij een klant werken. Een deel kiest er echter voor om werkzaamheden te verrichten
in flexkantoren, in paragraaf 3.3.3 worden flexkantoren uitgebreid beschreven (Frisblik,
2009).

Duurzaamheid
Organisaties streven in toenemende mate naar een duurzame bedrijfsvoering. De term
duurzaam wordt in vele vormen toegepast en kan op verschillende manieren worden
geïnterpreteerd. Door de toenemende dynamiek binnen organisaties kan niet bij elke
verandering van werkprocessen, opzoek naar een nieuwe huisvesting (Mooij, 2002).
Gezocht wordt naar huisvestigingsstrategieën die deze veranderingen binnen een
organisatie kunnen opvangen. Het gebruik maken van serviced offices kan gezien worden
als één van manieren om dat te doen. Door het verminderen van het aantal vierkante
meters kantoorruimte, bespaard een organisatie op het gebied van CO2 uitstoot. Daarbij
kan worden bespaard op het aantal kilometers die werknemers van een organisaties
moeten afleggen om bij het kantoor te komen (Dixon & Ross, 2010).

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken (HNW) is een andere manier van werken voor kenniswerkers.
Organisaties gaan flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving, ondersteund door
technologie en innovatieve werkplekconcepten (Jones Lang LaSalle, 2010). Bij HNW is het
de werknemer die de omgeving kiest die past bij de werkzaamheden, dat kan op kantoor,
thuis of op een buitenlocatie zijn. De kenniswerker werkt met informatie en is daardoor
niet gebonden aan een vaste locatie om productiviteit te leveren. Individuele
verantwoordelijkheid en ondernemerschap zijn leidende principes binnen het denken van
HNW. Werknemers worden gestimuleerd om te gaan samenwerken met anderen buiten het
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bedrijf. Gevolg is dat werknemers meer en meer op externe locaties gaan werken. In het
rapport van Frisblik (2009) wordt gesteld dat werknemers in toenemende mate gaan
werken in serviced offices door HNW. Daar zij professionele werkomgevingen en zijn er de
mogelijkheden om met anderen in contact te komen om ervaring en kennis uit te wisselen
(Frisblik, 2009).

Gevolgen van deze ontwikkelingen gaan de ruimtebehoefte en daarmee de vraag naar
kantoorruimte beïnvloeden. Verwachte gevolgen van HNW zijn een structureel lager
opnameniveau en kostenbesparingen op huisvestings- en mobiliteitskosten (Jones Lang
LaSalle, 2010). Met het invoeren van HNW kunnen kostenreducties worden bereikt door
inkrimping van het aantal kantoren en het aantal vierkante meters in gebruik (Twynstra
Gudde, 2010).

Kennisdeling en open innovatie
Innovatie is een belangrijk gegeven om te kunnen concurreren. Organisaties streven naar
meer innovatie binnen de eigen organisatie. In toenemende mate wordt er gestreefd naar
het concept van open innovatie door contacten te leggen met andere bedrijven en zzp’ers
(Dixon & Ross, 2010). Open innovatie kan tot stand komen door de kans op toevallige
situaties en ontmoetingen te vergroten (Mooij, 2002). Deze vinden plaats op
ontmoetingsplaatsen buiten het ‘eigen’ kantoor op externe locaties. In serviced offices zijn
zeer verschillende personen/organisaties werkzaam. Doordat verschillende faciliteiten
gedeeld zijn is de kans op interactie groot (Dixon & Ross, 2010).
De functies van het kantoor voor een organisatie zijn geleidelijk aan het veranderen. Het
kantoor is in het verleden voornamelijk beschouwd als een productiemiddel om de
kantooractiviteiten optimaal te ondersteunen. Kijkend naar de huisvestingtrends van
kantoorgebruikers kan worden geconstateerd dat verschillende functies worden
toegevoegd aan de huisvesting. Het kantoor krijgt functies als ontmoetingsplaats en
inspiratiebron. Door de toenemende flexibiliteit van organisaties en daarmee hun
huisvesting worden de ontmoetingen tussen werknemers van belang.

Naast de ontmoetingsplek voor het eigen personeel (de core werknemers) wordt het
kantoor ook een ontmoetingsplek voor tijdelijke werknemers. Zo worden toevallige
ontmoetingen gestimuleerd wat kan resulteren in nieuwe samenwerkingsvormen en ideeën
(open innovatie). Niet elke organisatie kan het zich veroorloven om van het kantoor een
ontmoetingsplaats en inspiratiebron te maken. Organisaties kunnen ook gebruik maken van
kantoorruimte waar deze functies worden gestimuleerd, zoals de serviced offices. Twynstra
Gudde (2010) geeft aan dat ‘Nieuwe kantooromgevingen (concepten) ontstaan door een
evolutie van werkprocessen en de opkomst van nieuwe werkorganisaties. Binnen nieuwe
kantooromgevingen zijn creatie, kennisdeling, samenwerking en ontmoeting belangrijke
aspecten’.
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3.2 De gebruikers
De gebruikers van serviced offices zijn zeer divers. Zowel de grote bedrijven als zzp’ers
maken gebruik van serviced offices. De gebruikers zijn afkomstig uit verschillende
economische sectoren, zowel publieke als private organisaties. Gebruikers verschillen ook
in de frequentie en de duur dat zij gebruik maken van een serviced office of van bepaalde
diensten en faciliteiten die een serviced office aanbiedt. Als gezamenlijke kenmerken delen
de gebruikers dat zij te typeren zijn als kantoorgebruikers en kantooractiviteiten uitvoeren
en belang hechten aan flexibele huisvesting (Lizieri & Gibson, 2000).

Op basis van verschillende publicaties (Lizieri & Gibson, 2000; Peltier, 2001; de Baaij, 2003;
Gibson, 2003; Frisblik, 2009; Lizieri, 2009) over de serviced officemarkt wordt een
onderscheid gemaakt tussen tien typen gebruikers:
- Startende bedrijven; kleine en middel grote bedrijven die gebruik maken van een
serviced office om het bedrijf in op te starten.
- Bedrijven die een nieuwe markt betreden; organisaties die een buitenlandse
markt zaken willen gaan doen en daarvoor een kantoor nodig hebben.
- Zzp’ers; zelfstandigen die een serviced office gebruiken als (aanvullende)
bedrijfshuisvesting.
- Virtual werker; gebruikers die een serviced office alleen als postadres en voor
telefoonbeantwoording gebruiken. Daarmee wekt men de indruk gevestigd te zijn in
een kantoorgebouw.
- Flexibele ‘corporate’ werknemer; werknemers die een aantal dagen per week
werken in een serviced office dat dicht bij de woning is gelegen. Vaak zijn dit
werknemers van een MKB of grootbedrijf.
- Flexwerker tussen afspraken door; werknemers van het MKB of groot bedrijf die
incidenteel tussen afspraken door een aantal uur gebruik maken van een serviced
office.
- Organisaties die tijdelijke huisvesting nodig hebben; organisaties die serviced
offices gebruiken als tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld na brand, tijdens een
verbouwing, wachten op een oplevering etc.
- Projectteams; organisaties die projectteams samenstellen en deze niet in het
huidige kantoor kunnen of willen onderbrengen.
- Vergaderteams; groepen werknemers of zzp’ers die gebruik maken van serviced
offices voor de vergaderfaciliteiten.
- Video conference gebruikers; gebruikers van serviced offices voor de aanwezige
technologie om op afstand te vergaderen.

Kenmerken van gebruikers in Nederland
De Baaij (2003) beschrijft in zijn scriptie ‘Serviced Offices: een verklaring, beschrijving en
voorspelling van een nieuw concept’ een aantal kenmerken van gebruikers op de
Nederlandse serviced officemarkt. De gegevens over de gebruikers zijn verkregen door
interviews af te nemen met aanbieders van serviced offices.
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De meeste gebruikers zijn afkomstig uit de zakelijke en financiële dienstverlening. Waarbij
de zakelijke dienstverlening een groter aandeel heeft dan de financiële dienstverlening. Bij
de ondernomen activiteiten vanuit een serviced office maakt de Baaij een tweedeling in
organisaties. De eerste groep bestaat uit de organisaties die alle bedrijfsgerelateerde
activiteiten ondernemen vanuit een serviced office. Dat zijn veelal starters of doorstarters.
De tweede groep gebruikers verzorgen vanuit een serviced office vooral commerciële
activiteiten, zoals de marketing en sales van een organisatie. De Baaij (2003) plaatst een
kanttekening bij de beschrijving van de kenmerken van de gebruikers door de aanbieders.
De aanbieders van de serviced office ruimte hebben een incompleet beeld van uitgevoerde
bedrijfsactiviteiten door gebruikers in de serviced offices (de Baaij, 2003).

De Baaij (2003) stelt dat er ten tijde van het schrijven van zijn scriptie sprake is van
onbekendheid van het concept serviced office bij organisaties. De markt voor serviced
offices in 2003, staat nog in de ‘kinderschoenen’.
Kenmerken van gebruikers in Groot-Brittannië
Lizieri & Gibson (2000) hebben in 1999 een onderzoek verricht naar de gebruikers van
serviced offices in Groot-Brittannië. De gebruikers waren voornamelijk organisaties uit de
IT, gevolgd door organisaties uit de zakelijke- en financiële dienstverlening. Deze
economische sectoren vertegenwoordigde 85 procent van alle gebruikers. Het onderzoek is
uitgevoerd voor de ‘dotcom’ crisis (rond het jaar 2000 gingen veel IT bedrijven failliet). Na
deze periode is het aannemelijk dat het aandeel van de IT organisaties is afgenomen. De
activiteiten die door de gebruikers vanuit de serviced offices werden ondernomen waren
voornamelijk nieuwe producten/diensten ontwikkeling (65% van de respondenten),
gevolgd door marketing en verkoop activiteiten (60%) en klantencontact (40%). Een
andere interessante uitkomst is het aantal werknemers van een organisatie in een serviced
office. In 60 procent van de gevallen hadden de organisaties minder dan vier personen
gevestigd in een serviced office (Lizieri & Gibson, 2000).

Het onderzoek van Lizieri & Gibson geeft een beeld van de markt in 2000 voor GrootBrittannië. Of de onderzoeksresultaten een samenhang hebben met de marktsituatie in
Nederland anno 2011 is zeer de vraag. De samenstelling naar economische sector van
gebruikers is onbekend, de activiteiten die gebruikers verrichten vanuit een serviced office
is onbekend en de verhoudingen naar organisatie grootte van de gebruikers is tevens niet
bekend voor de Nederlandse serviced officemarkt. De sector heeft zich verder ontwikkeld.
De komst van serviced offices, de flexkantoren die zich expliciet richten op de huisvesting
van zzp’ers zijn daar een voorbeeld van.
Bezwaren van kantoorhoudende organisaties
Kantoorhoudende organisaties kunnen verschillende bezwaren hebben tegen het gebruik
van een serviced office. Een aantal bezwaren zijn beschreven in de literatuur. Het
voornaamste bezwaar zou het gebrek aan identiteit en imago zijn van een organisatie als
deze zich geheel in een serviced office zou huisvesten. Een eigen kantoorgebouw straalt een
bepaald imago uit en daar hechten organisaties waarde aan. Een ander bezwaar zijn de ‘all
inclusive’ prijzen per werkplek. Kantoorhoudende organisaties zijn veelal niet bekend met
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de werkelijke kosten per werkplek en beschouwen dan de prijzen van serviced offices als
duur (Klaver, 2002).

3.3 Aanbieders

In paragraaf 3.3.1 worden de aanbieders beschreven. Allereerst wordt beschreven hoe de
flexkantoren recent een nieuw segment hebben gevormd in de serviced officemarkt.
Aanbieders van serviced offices worden beschreven aan de hand van de doelgroepen
waarop zij zich richten, de locatie en locatietype waar zij gevestigd zijn. In hoofdstuk twee is
beschreven dat de aanbieders van serviced offices deel uit maken van de kantorenmarkt. In
paragraaf 3.3.2 wordt de plaats en de rol die de aanbieders hebben op de kantorenmarkt
uitgebreid beschreven. Daarbij komen ook de verschillen tussen aanbieders van serviced
offices en conventionele verhuurders van kantoorruimte aan de orde. Er zijn grote
verschillen in diensten en faciliteiten. In paragraaf 3.3.3 worden de kenmerken van het
aanbod beschreven. Tot slot komt de ontstaansgeschiedenis van serviced offices aan de
orde in paragraaf 3.3.4.
3.3.1 Kenmerken van aanbieders serviced offices in Nederland

Kennis over aanbieders van serviced offices in Nederland is beperkt. Om de kenmerken te
beschrijven wordt in paragraaf 3.3.1 gebruik gemaakt van een tweetal onderzoeken. Naast
het onderzoek van de Baaij (2003) verscheen in 2009 het rapport ‘Onderzoek naar de
succesfactoren van open Flexkantoren in Nederland’, opgesteld door adviesbureau Frisblik in
opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, de Taskforce
Mobiliteitsmanagement en de stichting Telewerkforum. In het rapport wordt een
flexkantoor gedefinieerd als ‘een kantoor met professionele werkplekken waar
kenniswerkers met flexibel verhuur kunnen werken per uur of per dagdeel tot maximaal
een maand’. Naast aanbieders die het verhuren van Flexkantoren als kernactiviteit hebben
worden in het onderzoek ook bedrijven die flexkantoren aanbieden gerekend tot de groep
aanbieders.

Flexkantoren, een nieuw type serviced office
De serviced offices die zich hoofdzakelijk richten op zzp’ers worden flexkantoren of coworking genoemd. De doelgroep omvat naast de zzp’ers ook werknemers van MKB
bedrijven en Grootbedrijven uit het binnen- en buitenland (Frisblik, 2009). In dit onderzoek
zal de term flexkantoren worden gehanteerd, een relatief nieuwe vorm van serviced office.
De Baaij (2003) beschreef in zijn onderzoek niet het bestaan van deze aanbieders. De eerste
initiatieven in Nederland dateren van omstreeks 2007 á 2008. De eerste co-working
kantoren zijn ongeveer rond 2005 ontstaan in de Verenigde Staten, (New York Times,
2008).
Flexkantoren worden in dit onderzoek als onderdeel van de serviced officemarkt
beschouwd. Door de flexibele huurtermijnen en de aangeboden faciliteiten en diensten
hebben zij veel overeenkomsten met serviced office zoals die eerder in het onderzoek zijn
beschreven. Voor het bestaan van flexkantoren maakten zzp’ers al gebruik van serviced
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offices, maar die hadden niet primair zzp’ers als doelgroep. Serviced office aanbieders
hebben vaak als onderdeel van de faciliteiten/diensten mix aparte ruimtes waar zij
flexwerkplekken hebben gecreëerd. In dit onderzoek worden deze aanbieders beschreven
als ‘traditionele’ serviced office aanbieders.
Waarom kiezen zzp’ers voor een flexkantoor? Een flexkantoor biedt een professionele
werkomgeving met medeondernemers. Samen delen zij een kantoor en bijhorende
faciliteiten (Frisblik, 2009). Diensten kunnen naar wens worden afgenomen, het
dienstenpakket dat wordt aangeboden is veelal minder omvangrijk dan dat van
‘traditionele’ serviced offices. Aanbieders hanteren veelal een ‘all inclusieve’ maandbedrag
in combinatie met de betaling per dag wanneer er incidenteel gebruik wordt gemaakt van
een flexkantoor (Igluu, 2010; Nomadz, 2010; The Hub, 2010).

Sociale en zakelijke interactie zijn de sleutelwoorden op websites van aanbieders van
flexkantoren (Igluu, 2010; Nomadz, 2010; The Hub, 2010; Maliebaan 45, 2010). Om deze
interactie te versterken worden netwerk- en informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Social media wordt gebruikt om de flexkantoren onder de aandacht te brengen. Veel
flexkantoren komen voortZowel door de aanbieders als door de gebruikers, die
medeondernemers attenderen op mogelijkheden en de voordelen van flexkantoren (New
York Times, 2008; Frisblik, 2009).

Doelgroep
Volgens de Baaij (2003) is er een tweedeling te maken naar type organisatie waar de
aanbieders zich oprichten. Een beperkt deel van de aanbieders richt zich voornamelijk op
de grote multinationals en het MKB die voornamelijk nationaal en internationaal opereren.
Dit houdt in dat de klanten van deze bedrijven in Nederland en internationale klanten
hebben. De overige aanbieders gaven aan vooral hurende organisaties te huisvesten met
een lokale of regionale oriëntatie. Starters en doorstarters maken een significant deel uit
van de doelgroep van serviced offices (de Baaij, 2003).

De voornaamste doelgroep van de aanbieders van flexkantoren zijn de zzp’ers. Frisblik
(2009) geeft aan dat 94 procent van de aanbieders de zzp’ers zien als doelgroep
(aanbieders kunnen zich richten op meerdere doelgroepen). De groepen MKB en Groot
bedrijven worden beide door 35 procent van de aanbieders gezien als doelgroep (Frisblik,
2009).

Locatie en spreiding
Volgens Frisblik (2009) zijn er in Nederland (november 2009) 31 kantooraanbieders van
open Flexkantoren in Nederland, die samen in totaal 85 locaties exploiteren. Het overgrote
deel is in de Randstad gevestigd (zie figuur 3.3). Flexkantoren zijn gevestigd op
verschillende locatietypen, vooral (65%) in of in de nabijheid van een stadscentrum
(maximaal 15 minuten lopen). De helft van de serviced offices zijn gevestigd in de nabijheid
van een trein-, tram- of metrostation. Tot slot zijn 42 procent van de serviced offices
gevestigd in de nabijheid van een afrit van een snelweg (Frisblik, 2009).
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De Baaij (2003) constateert een concentratie van serviced offices in de Randstad, van de 64
opgenomen serviced offices bevonden slechts 17 zich buiten de Randstad. Deze vestigingen
waren in 2003 gevestigd in grotere provinciesteden in het noorden, midden en zuiden van
het land. Aanbieders gaan zich vestigen op locaties waar voldoende bedrijvigheid en
ondernemerschap is. Op deze locaties zijn naast grotere ondernemingen en organisaties
ook veel kleine toeleverende bedrijven aanwezig. De Baaij (2003) constateert dat vrijwel
alle serviced offices zijn gelegen in de nabijheid van uitvalswegen. De bereikbaarheid per
auto is van groot belang voor de klanten van serviced offices. De vestigingen zijn vaak
gelegen net buiten een stadscentrum met veel parkeerplaatsen. De bereikbaarheid per
openbaar vervoer is niet van belang volgens de aanbieders, eerder een bijkomstigheid. De
resultaten van de Baaij (2003) geven een ander beeld van de locatietype keuzes van
aanbieders. Bepaalde serviced offices die door de Baaij (2003) zijn opgenomen in figuur 3.2
zijn in de loop van de tijd verdwenen (door een faillissement of door het beëindigen van de
activiteiten van aanbieder op de Nederlandse markt ). Een groot deel van de bedrijfsnamen
van aanbieders die zijn beschreven in de legenda van figuur 3.2 niet meer actief zijn in
Nederland. De geografische spreiding van serviced offices in beide onderzoeken laat een
vergelijkbaar beeld zien. De aantalen serviced offices is duidelijk toegenomen tussen de
periode 2003 en 2009 (zie figuur 3.2 en figuur 3.3).
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Figuur 3.2: geografische spreiding serviced offices in Nederland 2003

Bron: de Baaij, 2003
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Figuur 3.3: geografische spreiding open Flexkantoren in Nederland 2009

Bron: Frisblik, 2009

Het spreidingspatroon van serviced offices is vergelijkbaar in de twee onderzoeken. In
figuur 3.4 zijn de onderzoeksresultaten gecombineerd. De blauwe vierkanten zijn de
resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Frisblik (2009) en de gekleurde cirkels zijn
de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de Baaij (2003). In de Randstad is sprake
van een hoge dichtheid op de serviced officemarkt. In de provincies Zeeland, Drenthe,
Overijssel, Friesland en Groningen is een lage dichtheid. De aantalen serviced offices zijn
toegenomen, maar de geografische spreiding is tussen de jaren 2003 en 2009 weinig
veranderd (zie figuur 3.4).
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Figuur 3.4: geografische spreiding open Flexkantoren en serviced offices in Nederland
2003-2009

Bron: de Baaij, 2003 & Frisblik, 2009/eigen bewerking

3.3.2 Plaats van aanbieders op de kantorenmarkt en verschillen tussen aanbieders
serviced offices en andere aanbieders kantoorruimte
In deze deelparagraaf komen de verschillen tussen aanbieders van serviced offices en
conventionele aanbieders aan de orde. Vervolgens worden de verschillen tussen serviced
offices en andere vormen van bedrijvencentra beschreven. De serviced officemarkt wordt
beschouwd als onderdeel van de bedrijvencentra markt (Berg & Stijnenbosch, 2009).
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Plaatsing van aanbieders serviced offices op de kantorenmarkt
Aanbieders van serviced offices onderscheiden zich van andere actoren op de
kantorenmarkt door de positie die zij innemen op de markt. Zij zijn namelijk zowel huurder
als aanbieder van kantoorruimte. Als huurder zijn zij actief op de kantorenmarkt door
kantoorgebouwen gedeeltelijk of in het geheel voor meerdere jaren te huren (Gibson &
Lizieri, 2000). Dit zijn vaak langdurige contracten die variëren van vijf tot tien jaar.
Sommige aanbieders sluiten contracten af met eigenaars die verschillenen met standaard
contracten voor eindgebruiker (de kantoorhoudende organisatie). In deze contracten
profiteert de eigenaar mee van een hogere bezettingsgraad van een serviced office. Hiermee
worden eigenaren gestimuleerd om te blijven investeren in het kantoorgebouw en de
directe omgeving. Indien het kantoorgebouw en de directe kantooromgeving goed zijn
onderhouden zou dit meer gebruikers aantrekken (DTZ, 2006, Het Financiële Dagblad,
2010).
Naast de aangeboden fysieke werkruimte wordt door het toevoegen van faciliteiten en
diensten een meerwaarde gecreëerd door aanbieders van serviced offices (in paragraaf
3.3.3 wordt hier verder op ingegaan). In de vastgoedkolom worden de aanbieders van
serviced offices weergegeven als één schakel, terwijl de onderlinge verschillen groot zijn.

In de literatuur over serviced offices bestaan verschillende opvattingen over de bedrijfstak
waartoe zij behoren. Zijn het aanbieders actief op de markt van de zakelijke dienstverleners
of zijn het vastgoedverhuurbedrijven? De producten en diensten die zij aanbieden zijn
divers. Volgens Gibson & Lizieri (2000) kan niet worden gesproken van één serviced
officemarkt, eerder meerdere overlappende markten die te herkennen zijn aan de kwaliteit
van de aangeboden kantoorruimte, de aangeboden services en faciliteiten, de locatie van
het kantoorgebouw en de gebruikers. Door de verschillende markten is het lastig vast te
stellen tot welke bedrijfstak serviced office aanbieders gerekend kunnen worden. Wel kan
er een onderscheid worden gemaakt met de aanbieders van conventionele kantoorruimte.
In het onderzoek wordt voor aanbieders die kantoorruimte aanbieden zonder toegevoegde
diensten en faciliteiten de term conventionele aanbieders gebruikt.
Verschil tussen een serviced office aanbieder en een conventionele
kantorenaanbieder
De ruimten waarin serviced offices zijn gevestigd, werden veelal gebouwd en verhuurd als
traditioneel kantoor. Een serviced office aanbieder voegt aan de kantoorruimte een pakket
van diensten en faciliteiten toe. Dit pakket van aangeboden diensten en faciliteiten en de
flexibele huurvoorwaarden zijn de voornaamste verschillen met conventionele aanbieders
(Lizieri & Gibson, 2000). De contractsduur op de Nederlandse kantorenmarkt wordt veelal
voor periode van vijf jaar tot tien jaar afgesloten (Louw, 1996). De contractsduur van
serviced offices lopen uiteen van een eenmalige betaling voor een dagdeel of dag tot
contracten die worden afgesloten voor enkele jaren. Als gebruiker van een serviced office is
het veelal mogelijk om tijdens de contractsduur kantoorruimte op korte termijn bij te huren
of kantoorruimte af te stoten (Lizieri & Gibson, 2000).
Door de relatief korte contractsduur op de serviced officemarkt kunnen aanbieders
eventuele huurverhogingen of verlagingen sneller doorvoeren en daarmee reageren op de
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economische omstandigheden en vraag en aanbodsniveau op de kantorenmarkt. In tijden
van economische groei kan een serviced office na afloop van een contract de huur verhogen.
Een conventionele aanbieder kan dit pas na een periode van vijf of tien jaar, afhankelijk van
de contractsduur (DTZ, 2006).

Het zijn niet alleen de aanbieders van serviced offices die faciliteiten toevoegen aan de
fysieke schil (het kantoorgebouw). Aanbieders van kantoorruimte doen dit in beperkte
mate ook. In verschillende vastgoedrapportages is beschreven dat conventionele
aanbieders dit steeds vaker doen om zittende huurders ‘vast te houden’. Nu er veel keuze in
de markt is voor kantoorhoudende organisaties zijn aanbieders geneigd veel te doen om
zittende huurders te behouden (Klaver, 2002, DTZ, 2010). Worthington (2006) stelt dat
door het succes van serviced offices, de conventionele aanbieders de contractstermijnen en
voorwaarden aanpassen om te kunnen concurreren met de serviced officemarkt.

Het verschil tussen de aanbieders van serviced offices en conventionele aanbieders wordt
duidelijk aan de hand van het ‘kantoor product – service continuüm’ (zie figuur 3.5). Alle
kantoorhoudende organisaties hebben ruimte nodig. Per kantoorhoudende organisatie
verschilt de behoefte aan extra diensten en faciliteiten die de organisatie wil afnemen van
een aanbieder. In de figuur staat aan de linkerkant (de productzijde) de gebruiker die de
kantoorruimte in eigendom heeft en alle faciliteiten en diensten zelf regelt en inkoopt. Aan
de rechterkant (dienstenzijde) van de figuur is kantoorruimte beschikbaar met vele
verschillende aangeboden faciliteiten en diensten, een serviced office. Gebruikers hebben
geen verantwoordelijkheid voor de kantoorruimte en zij verwachten een volledig
gemanagede werkomgeving (Gibson & Lizieri, 2000).
Figuur 3.5: kantoor product – service continuüm’ van huisvesting kantoorhoudende
organisaties.

Bron: Gibson & Lizieri, 2000,

Tussen de twee uitersten liggen verschillende vormen waar aan de productzijde de
huurder/eigenaar verantwoordelijkheid neemt voor het regelen en aankopen van
faciliteiten en diensten. Aan de dienstenzijde nemen organisaties diensten af van bedrijven
die hierin kunnen voorzien, dit zijn onder andere serviced offices. In het midden van het
‘continuüm’ ligt de lease optie, waar zowel de aanbieders als gebruiker van de
kantoorruimte deels verantwoordelijk is voor bepaalde faciliteiten en diensten. De
aanbieders van deze ‘tussenvorm’ kunnen gezien worden als de conventionele aanbieders.
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De focus van deze aanbieders ligt meer bij het aanbieden van kantoorruimte dan bij het
aanbieden van faciliteiten en diensten (Gibson & Lizieri, 2000).

De verschillende huisvestigingsmogelijkheden zijn allen geschikt voor het huisvesten van
kantorenactiviteiten. Een balans moet worden gevonden door de kantoorhoudende
organisaties om de verschillende bedrijfsactiviteiten in te delen via het ‘kantoor product –
service continuüm’. Gibson en Lizieri (2000) benadrukken dat er geen harde bewijzen zijn
dat organisaties deze aanpak gebruiken. Wel benadrukken zij dat sprake is van een
toenemende bereidheid om huisvesting en ‘facility management’ functies uit te besteden.
Gibson en Lizieri (2000) stellen dat de aanbieders van serviced offices behoren tot de
vastgoedmarkt, maar dat in de toekomst de aanbieders kunnen gaan behoren tot de zakelijk
dienstensector. De voorwaarde daarbij is, dat de serviced offices aanbieders meer zakelijk
gerelateerde producten en diensten gaan aanbieden. Deze uitspraak dateert uit het jaar
2000, het is de vraag in hoeverre aanbieders deze producten en diensten zijn gaan
aanbieden. In hoofdstuk vijf komt de vraag tot welke branche de serviced office aanbieders
behoren nogmaals aan de orde.
Serviced offices als onderdeel van de bedrijvencentra markt
Zoals al in de inleiding is beschreven heeft het concept serviced offices een grote
samenhang met het concept van bedrijfsverzamelgebouwen, ondernemerscentra, World
Trade Centers (WTC), business centra, etc.

Berg & Stijnenbosch (2009) beschrijven een grote diversiteit in de markt van
bedrijvencentra. De bedrijvencentra hebben volgens deze auteurs één belangrijk
gezamenlijk kenmerk, dat is dat een beheerinstantie kleinschalige units aan zelfstandige
ondernemers aanbiedt. De units hebben een ruimtelijke samenhang binnen een
kantoorgebouw. Daarbij worden voorzieningen en diensten aangeboden. In totaal zijn er
naar schatting 500 centra waarvan 90 procent particulier eigendom is en tien procent
publiek. De bedrijven centra worden door Berg & Stijnenbosch (2009) in de volgende
categorieën ingedeeld:
- incubators en kennisgerelateerde centra;
- centra met een laag serviceniveau;
- Serviced Office Centers;
- publieke bedrijvencentra;
- kleine private bedrijvencentra;
- grote private bedrijvencentra.

Volgens de auteurs vormen serviced offices een geheel eigen segment. Serviced offices
onderscheiden zich van andere vormen van bedrijvencentra door kantoorruimte op de
meest flexibel mogelijke manier aan te bieden (Berg & Stijnenbosch, 2009). Serviced offices
bieden een kortere termijn aan en daarbij zijn de metrages die worden aangeboden zeer
verschillend waardoor een grote groep van kantoorgebruikers in een serviced office terecht
kan. Het dienstenpakket dat wordt aangeboden door de aanbieders van serviced offices is
veel uitgebreider dan bij de andere bedrijvencentra (de Baaij, 2003). De vraag kan worden
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gesteld of deze beweringen nog steeds gelden voor de verschillende bedrijvencentra,
hoofdstuk vijf besteed aandacht aan deze vraag.
3.3.3 Kenmerken van het aanbod

Opvallend in de literatuur over serviced offices is het verschil in beschrijvingen van het
concept serviced offices. De verschillen hebben vooral betrekking op het gehanteerde
service niveau van een aanbieder. De markt kenmerkt zich door grote diversiteit op het
gebied van:
- locatietype;
- doelgroep;
- verzorgingsgebied;
- type werkplekken ( afzonderlijke kantoorunits of werkplekken in een open ruimte);
- prijsklasse;
- contractvorm (maandcontract, eenmalig of ‘strippenkaart’);
- aangeboden zakelijke diensten;
- faciliteiten;
- interieur.

Lizieri & Gibson (2000) geven in het artikel ‘Changes and flexibility: the role of serviced office
space in corporate property portofolios and office markets’ geen éénduidige definitie van een
serviced office. Zij beschrijven de serviced officemarkt als een zeer diverse markt in termen
van aangeboden producten, diensten en doelgroep. Het product dat door aanbieders wordt
aangeboden varieert van een volledig ingerichte kantoorruimte inclusief ‘facility
management’ en kantoordiensten tot een ‘virtual space’ dat alleen dient voor een zakelijke
identiteit van een bedrijf. Facility management is een begrip dat bij beschrijvingen van
serviced offices veel word gebruikt. Volgens Louw (1996) wordt daaronder verstaan het
integraal managen en realiseren van huisvesting, services en de middelen die moeten
bijdragen aan een effectieve, efficiënte en creatieve verwezenlijking van de doelen van een
organisatie. Onder huisvesting worden gebouwen, gebouwinstallaties, terreinen, maar ook
de belastingen en verzekeringen gerekend. De services hebben betrekking op de diensten
zoals receptie, administratie, schoonmaak, catering etc. De middelen zijn de inrichting,
kantoormeubelen en alle communicatie en informatie voorzieningen. Samen vormen deze
drie groepen van faciliteiten het secundaire proces dat het primaire proces
(kernactiviteiten) van een organisatie ondersteund (Louw, 1996).
De serviced office aanbieders zijn in dit onderzoek de commerciële aanbieders die het
verhuren van flexibele kantoorruimte en/of flexibele werkplekken aan kantoorgebruikers
als kernactiviteit hebben. Daarbij voegen zij kantoordiensten toe aan de kantoorruimte. Met
deze definitie worden aanbieders van flexibele werkruimte in hotels en restaurants niet
gerekend tot de serviced officemarkt. Deze bedrijven bieden vaak werkplekken aan, maar
het is niet de kernactiviteit van het bedrijf (de Baaij, 2003). De flexibiliteit uit zich in de
duur dat een gebruiker een kantoorruimte of werkplek kan afnemen. Dit varieert van een
uur, een dagdeel, een maand of in sommige gevallen tot een jaar. De andere vorm van
flexibiliteit heeft betrekking op het contract dat gesloten wordt tussen de aanbieder en de
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gebruiker. Indien een gebruiker meer of minder vierkante meters kantoorruimte wil
afnemen of afstoten, dan kan een aanbieder dit faciliteren.

In serviced offices worden combinaties van afgesloten kantoorruimten (kantoor units),
werkplekken in een open ruimte, vergaderruimten en gemeenschappelijke ruimten
aangeboden. De combinatie wisselt per serviced office. De kantoorruimte en/of de
werkplek is veelal ingericht om direct aan de slag te gaan. De aanbieder verzorgt de
kantoormeubels en kantooraccessoires. Daarnaast zijn ICT- en administratieve faciliteiten
en ondersteuning aanwezig. De aanbieder zorgt ook voor de bijkomende voorzieningen
zoals de schoonmaak, beveiliging en verzekeringen (inboedel-, brandverzekeringen).
Gebruikers kunnen gebruik maken van een zeer divers scala aan zakelijke diensten, die
naar behoefte kunnen worden afgenomen. Variërend van telefoonbeantwoording tot het
boeken van vluchten voor een zakenreis. Zo geeft Regus (2010) op hun internetsite aan 183
verschillende kantoordiensten aan te bieden. De aangeboden faciliteiten en zakelijke
diensten zijn o.a.:
- virtueel kantoor;
- kantoorruimte units;
- flex werkplekken;
- vergaderruimten;
- video conferencing ruimten;
- kopier- en print faciliteiten;
- koffie en thee automaten;
- receptiediensten (telefoonbeantwoording en ontvangst)
- postafhandeling;
- administratie;
- catering;
- organiseren van netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten;
- overnemen van de facilitaire dienstverlening van grote organisaties.
Aanbieders verschillen in de manier waarop gebruikers betalen voor de afgenomen
kantoorruimte of werkplek en de afgenomen diensten. Er zijn aanbieders die een
totaalpakket aanbieden, een gebruiker betaalt één vast bedrag per maand voor een
kantoorruimte of werkplek. Gebruikers worden in dit geval niet apart gefactureerd voor het
gebruik van bepaalde aangeboden diensten en/of faciliteiten. Deze contractvorm wordt
veelal gebruikt door aanbieders van flexibele werkplekken die zich voornamelijk richten op
zzp’ers (Frisblik, 2009). Daarnaast zijn er aanbieders die werken met verschillende
pakketen die je als gebruiker kan afnemen. Elk pakket heeft een bepaalde kostprijs en de
pakketten zijn complementair aan elkaar. Dan zijn er nog aanbieders die de gebruiker laat
betalen per keer dat zij gebruik maken van een serviced office. Veelal krijgt dat vorm in een
vaste prijs voor een dag of dagdeel. De gebruiker is niet gebonden aan een abonnement.
3.3.4 Ontstaansgeschiedenis serviced officemarkt

Serviced offices zijn ontstaan aan het einde van de jaren zestig in de Verenigde Staten.
Volgens Peltier (2001) begon de ontwikkeling van de serviced officemarkt met bedrijven
die naast hun diensten ook kantoorruimte gingen aanbieden aan kantoorhoudende
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organisaties. Dit waren callcenters en bedrijven die secretariële ondersteuning leverden. In
1968 openende HQ Business Centers een kantoorgebouw op een top locatie in San
Francisco. Hoewel in deze tijd het een office business centre werd genoemd, kan deze
worden beschouwd als een voorloper van de serviced office (Peltier, 2001). Het verschil
met de conventionele aanbieders was dat business centra een werkomgeving aanboden in
plaats van vastgoed. De centra zorgden voor bepaalde faciliteiten zoals: gedeelde
ontmoetings- en vergaderruimtes, communicatie infrastructuren en technologische
middelen. In het begin maakte vooral kleinere bedrijven gebruikt van de business centra
(Harris, 2000).

HQ Business Centers begon te bouwen aan een wereldwijd netwerk met een franchise
concept aan het einde van de jaren zeventig. In de jaren tachtig werden veel nieuwe centers
geopend in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, veel konden worden ontwikkeld door
financiële middelen van beleggers (Peltier, 2001). De ontwikkeling van de serviced
officemarkt speelden zich voornamelijk af in de Angelsaksische landen. Daar waren de
huurperiodes van lange duur (tot wel 25 jaar in Groot-Brittannië). Bedrijven vonden de
flexibiliteit in huurperiodes in de business centres. Zo ontstond een marktaandeel van wel
tien tot vijftien procent van het verhuurde aantal vierkante meters kantoorruimte op de
kantorenmarkt in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Regus, de grootste aanbieder
van serviced offices wereldwijd anno 2011, begon in 1989 in Brussel. In korte tijd opende
zij vele serviced offices in Europa en later daar buiten. Inmiddels heeft Regus als grootste
aanbieder van serviced offices een wereldwijd netwerk van ruim 1100 locaties in 87 landen
(Regus, 2010).

Begin jaren tachtig werden in Nederland door HQ en door Taminiau business centra
geopend die, naast kantoorunits, veel extra zakelijke diensten aanboden, die naar behoefte
konden worden afgenomen. Daarvoor bestonden er al bedrijvencentra (Berg &
Stijnenbosch, 2009), maar deze hadden niet het dienstenpakket waarmee de nieuwe
spelers in de jaren tachtig op de markt kwamen. Vanaf de tweede helft van de jaren
negentig openden meerdere internationale aanbieders services offices in Nederland. Na de
‘dotcom’ crisis zijn door overnames en faillissementen veel internationale en nationale
initiatieven van de markt verdwenen. In 2011 is Regus de grootste aanbieder van serviced
offices in Nederland gevolgd door het Nederlandse Tauro en Offices for You.

3.4 Omvang van de markt

De omvang van de markt van serviced offices in Nederland is lastig vast te stellen door het
gebrek aan marktinformatie en door het gebrek aan een uniforme definitie van het concept.
In verschillende krantenberichten wordt de serviced officemarkt beschreven als een
groeiende markt. De Baaij (2003) gaat uit van een marktaandeel van 0,3 procent van het
totaal aantal vierkante meters kantoorruimte met 64 vestigingen in het jaar 2003. Berg en
Stijnenbosch (2009) komen op 59 vestigingen in het jaar 2004. Volgens Frisblik (2009)
werden in november 2009 in totaal 85 flexkantoren door 31 aanbieders aangeboden in
Nederland.
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Ondanks de berichtgeving over het groeiende aantal serviced offices zijn er op de
kantorenmarkt bepaalde ontwikkelingen die kunnen zorgen voor concurrentie (Trouw
2009; Het Financiële Dagblad, 2010). In hoofdstuk twee is bijvoorbeeld beschreven dat de
kantorenmarkt kampt met veel leegstand. Daardoor zijn eigenaren van kantoorruimte in
toenemende mate bereid tegemoet te komen aan de eisen van huurders (DTZ, 2010). Dit
heeft als gevolg dat conventionele aanbieders o.a. flexibeler worden in contractduur en de
darmee samenhangende voorwaarden. Zo nemen zij bepaalde kenmerken over van de
serviced officemarkt (Klaver, 2002). Door de economische situatie hebben veel grote
organisaties kantoorruimte ‘over’, via gespecialiseerde bedrijven wordt de overbodige
kantoorruimte ‘turn key’ aangeboden. Dit betekent dat huurders de kantoorruimte direct
kunnen betrekken. De aangeboden kantoorruimte is inclusief verschillende faciliteiten die
al aanwezig zijn in het gebouw voor een vaste huurprijs. De contracttermijn zal veelal
flexibel zijn. De nieuwe huurder kan bijvoorbeeld gebruik maken van de receptiediensten,
vergaderruimte, schoonmaak, repro ruimtes, lunchruimtes etc. (Klaver, 2002).
Ondanks de grote hoeveelheid kantoorruimte die te huur wordt aangeboden, maken steeds
meer organisaties en zzp’ers gebruik van een serviced office. De ontwikkeling van de
serviced officemarkt gaat daarmee tegen de economische cycli en de kantorenmarkt cycli
in. Opvallend is dat door Klaver (2002) wordt gesteld dat de serviced office markt gebaad is
bij een ‘krappe’ kantorenmarkt. Opvallend is dat juist de markt de afgelopen jaren is
gegroeid ondanks het ‘overschot’ aan kantoorruimte. Een verklaring kan zijn dat
organisaties en zzp’ers de voordelen van serviced offices ontdekken en vervolgens zich in
een serviced office vestigen. Of voldoet het huidige aanbod niet aan de wensen en eisen van
organisaties en zzp’ers die uiteindelijk kiezen voor een serviced office?

Een duidelijk beeld is er niet van de ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland.
Veel aanbieders hebben moeilijke tijden gehad rond 2001, een tijd waarin veel
internationale en nationale aanbieders zijn gestopt (Klaver 2002). De beschreven
ontwikkelingen in paragraaf 3.1 hebben waarschijnlijk bijgedragen aan een toenemende
bereidheid om serviced offices (deels) te gebruiken als bedrijfshuisvesting. In hoofdstuk vijf
zal werden worden ingegaan op de verklaringen voor de groei van de serviced officemarkt
in Nederland.

De markt in Groot-Brittannië
Office Broker heeft in de rapportage ‘Serviced Office Review: United Kingdom 2009’ cijfers
gepubliceerd over de serviced officemarkt in Groot-Brittannië (Office Broker, 2010).
Opvallend is de groei die wordt geconstateerd; het aanbod van serviced offices is in het jaar
2009 toegenomen met 30 procent. De aanbieders hebben grote investeringen gedaan in
nieuwe vestigingen om de verwachtte toenemende vraag in het jaar 2010 en de jaren
daaropvolgend te kunnen faciliteren. Volgens Office Broker (2010) is de groei te danken
aan starters en bedrijven uit het MKB. De gebruikers hebben een gemiddelde afname van
3.8 werkplekken. Hiermee wordt aangetoond dat de gebruikers voornamelijk kleine
organisaties zijn. Volgens Office Broker (2010) zijn de gebruikers veel mensen die door de
crisis hun baan zijn verloren en vervolgens voor zichzelf zijn begonnen. Zij vestigen zich
vaak in een serviced office.
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De kosten voor een werkplek in een serviced office daalde in 2009 ten opzichte van 2008
naar £252 (ongeveer €285, met de koers van 01-09-2010) per werkplek per maand. Een
verklaring voor de daling van de kosten per werkplek volgens Office Broker (2010) is de
toegenomen vraag naar serviced offices op ‘mindere’ locaties. Deze zijn gelegen buiten het
‘central business district’ van een stad. Gebruikers kiezen eerder voor een aanbieder op een
‘mindere’ locatie, die daarmee veelal goedkoper is dan een duurdere aanbieder op een
centrale locatie (Office Broker, 2010).

3.5 Samenvatting en evaluatie

Om te kunnen begrijpen en verklaren waarom het fenomeen serviced office aanwezig is op
de Nederlandse kantorenmarkt moet worden gezocht naar de onderliggende structurele
verklaringen voor het gebruik van serviced offices. De ontwikkelingen die ervoor zorgen
dat kantoorhoudende organisaties en zzp’ers gebruik maken van serviced offices zijn:
technologische-, organisatorische-, en maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende
flexibilisering van huisvesting, toename in het aantal zzp’ers, aandacht voor duurzaamheid,
introductie van Het Nieuwe Werken en een toenemende aandacht voor kennisdeling en
openinnovatie. De mate waarin de afzonderlijke ontwikkelingen invloed hebben op het
gebruik van serviced offices is niet nog niet duidelijk. Of daarbij verschillen zijn tussen de
verschillende categorieën gebruikers blijft ook een vraag.
De gebruikers van serviced offices zijn zeer divers. In verschillende onderzoeken die zijn
verricht naar gebruikers wordt duidelijk dat zij vooral verschillen naar omvang van de
organisatie, de rol die een serviced office heeft in de huisvestigingsstrategie, de frequentie
en duur van gebruik. Daarbij zijn er verschillen in de faciliteiten en diensten die worden
afgenomen en welke bedrijfsgerelateerde activiteiten vanuit een serviced office worden
ondernomen. De vraag blijft hoe deze verschillen zich verhouden op de huidige serviced
officemarkt in Nederland. Gebruikers hebben als gezamenlijke kenmerken dat zij te typeren
zijn als kantoorgebruikers, kantooractiviteiten uitvoeren en belang hechten aan flexibele
huisvesting. De categorieën waarin gebruikers kunnen worden ingedeeld zijn: startende
bedrijven, bedrijven die een nieuwe markt betreden, bedrijven die tijdelijke huisvesting
nodig hebben, projectteams, vergaderteams, video conference gebruikers, virtual werkers,
flexibele ‘corporate’ werknemers en de flexwerkers.
De verschillen tussen aanbieders van serviced offices hebben vooral betrekking tot het
gehanteerde serviceniveau van een aanbieder en de doelgroep. De markt kenmerkt zich
door grote diversiteit op het gebied van: locatietype, verzorgingsgebied, type werkplekken
(afzonderlijke kantoorunits, of werkplekken in een open ruimte), prijsklasse, contractvorm
(maandcontract of ‘strippenkaart’), aangeboden zakelijke diensten, faciliteiten, interieur en
de doelgroep. Serviced office aanbieders zijn in dit onderzoek de commerciële aanbieders
die flexibele kantoorruimte en/of flexibele werkplekken en gerelateerde faciliteiten en
diensten aan kantorengebruikers aanbieden en dat als hun kernactiviteit beschouwen.
In serviced offices worden combinaties van kantoorruimtes (kantoor units), werkplekken
in een open ruimte, vergaderruimten en gemeenschappelijke ruimten aangeboden. De
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combinatie wisselt per serviced office. De kantoorruimte en/of de werkplek is veelal
ingericht om direct aan de slag te gaan. De aanbieder verzorgt de kantoormeubels en
kantooraccessoires. Daarnaast zijn ICT- en administratieve faciliteiten en ondersteuning
aanwezig. De aanbieder zorgt ook voor de bijkomende voorzieningen zoals de schoonmaak
van de algemene ruimtes, beveiliging en verzekeringen (inboedel-, brandverzekeringen).

De flexibiliteit van een serviced office uit zich in de duur dat een gebruiker een
kantoorruimte of werkplek kan afnemen. Dit varieert van een uur, een dagdeel, een maand
of in sommige gevallen tot een jaar. Een andere vorm van flexibiliteit is het contract dat
afgesloten wordt tussen de aanbieder en de gebruiker. Indien een gebruiker meer of minder
vierkante meters kantoorruimte wil afnemen of afstoten, dan kan een aanbieder dit
faciliteren.

De aanbieders van serviced offices zijn grofweg in te delen in twee categorieën. De eerste
categorie bestaat uit flexkantoren, deze aanbieders richten zich primair op zzp’ers. Dit is
een relatief nieuwe vorm van serviced offices in Nederland, de meeste initiatieven bestaan
pas drie tot vier jaar. De werkruimtes zijn open van structuur met flexwerkplekken. De
tweede categorie bestaat uit aanbieders van flexibele kantoorunits van verschillende
metrage, dit zijn afsluitbare kantoorruimtes. Deze aanbieders hebben veelal als onderdeel
van de faciliteiten/diensten mix ook aparte ruimtes waar flexwerkplekken zijn gecreëerd.
In dit onderzoek worden deze aanbieders ‘traditionele’ aanbieders genoemd.
Het verschil tussen aanbieders van serviced offices en aanbieders van conventionele
kantoorruimte zijn voornamelijk de flexibele huurvoorwaarden en het brede aanbod van
diensten en faciliteiten. Serviced offices worden beschouwd als onderdeel van
bedrijvencentra. De serviced offices vormen op de bedrijvencentra markt een geheel eigen
segment. Serviced offices onderscheiden zich van andere vormen van bedrijvencentra door
kantoorruimte op de meest flexibele manier mogelijk aan te bieden. Het faciliteiten en
dienstenpakket die serviced offices aanbieden is in vergelijking met overige aanbieders
bedrijvencentra veel omvangrijker.

De aanbieders van serviced offices maken hoofdzakelijk gebruik van bestaande
kantoorgebouwen, deze huren zij voor een lange periode. Het interieur wordt door de
aanbieder aangepast om te voorzien in de behoefte van de verschillende typen
kantoorhoudende organisaties waarop zij zich richten. Concurrentie komt van
conventionele aanbieders die in toenemende mate flexibelere huurcontracten aanbieden.
Daarnaast verhuren organisaties die als gevolg van de financiële crisis kampen met een
overschot aan kantoorruimte, deze ruimtes ‘turn key’ aan. Een kantoorruimte kan dan
direct gebruikt worden en vaak kan de huurder gebruik maken van diensten en faciliteiten
die door de verhuurder worden aangeboden. Ondanks de concurrentie van de
conventionele kantorenmarkt is de vraag waarom juist de afgelopen jaren de serviced
officemarkt aan populariteit heeft gewonnen.
De serviced officemarkt is voornamelijk geografisch geconcentreerd in de Randstad. Zowel
de traditionele serviced offices als de flexkantoren zijn overwegend gevestigd in de
Randstad (zie figuur 3.4). Het verschil tussen de twee categorieën aanbieders is vooral de
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locatietype waar de serviced office wordt gevestigd. De traditionele serviced offices zijn
gevestigd in de nabijheid van uitvalswegen aan de rand van steden. De flexkantoren zijn
voornamelijk gevestigd in de directe nabijheid van stadscentra. De markt voor serviced
offices blijft groeien, een interessante vraag is op welke locaties en locatietypen in de
toekomst de verschillende serviced offices worden ontwikkeld.

Serviced offices zijn aan het einde van de jaren zestig ontstaan in de Verenigde Staten. In de
jaren tachtig werd het concept in Nederland geïntroduceerd. De omvang van de markt van
serviced offices in Nederland is lastig vast te stellen door het gebrek aan marktinformatie
en door het gebrek aan een uniforme definitie voor een serviced office.

In het theoretisch deel van dit onderzoek is de serviced officemarkt uitgebreid beschreven.
In hoofdstuk twee is voornamelijk de context waar de serviced officemarkt onderdeel van
uitmaakt beschreven, namelijk de Nederlandse kantorenmarkt. Ontwikkelingen op deze
markt hebben invloed op de ontwikkeling van de serviced officemarkt in het verleden en in
het heden. Hoofdstuk drie heeft de ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de
serviced officemarkt behandeld. Daarbij zijn kenmerken van zowel gebruikers als
aanbieders beschreven. Het theoretisch kader van dit onderzoek heeft een aantal van de
deelvragen kunnen beantwoorden.
De overige vragen van dit onderzoek worden doormiddel van empirisch onderzoek in
hoofdstuk vijf beantwoord. Hiervoor zijn geraadpleegd; aanbieders van serviced offices,
intermediairs op de serviced officemarkt en experts op het gebied van serviced offices en de
Nederlandse kantorenmarkt. Daarvoor wordt in hoofdstuk vier het conceptueel model
worden gepresenteerd en daarbij worden het gekozen onderzoeksontwerp en de
onderzoeksstrategie verantwoord.

58

4. Conceptueel model en onderzoeksstrategie
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende aspecten van de serviced officemarkt
behandeld. In hoofdstuk twee zijn de structuur en dynamiek van de kantorenmarkt
beschreven en in hoofdstuk drie zijn de ontwikkelingen beschreven die zorgen voor een
toenemend gebruik van serviced offices. Daarbij zijn ook de kenmerken van de aanbieders
en gebruikers zijn aan de orde gekomen.

De inzichten die de literatuurstudie hebben opgeleverd worden in dit hoofdstuk gebruikt
om het conceptueel model te maken. Dit model dient als basis voor het empirisch gedeelte
van het onderzoek. In paragraaf 4.1 wordt het conceptueel model gepresenteerd en worden
de verbindingen tussen de variabelen verantwoord. Daarbij worden de verwachtingen
beschreven die samenhang hebben met de opgestelde onderzoeksvragen uit paragraaf 1.3.
De onderzoeksaanpak staat in paragraaf 4.2 centraal, hierin worden de
onderzoeksmethoden beschreven en verantwoord, paragraaf 4.3 behandelt de
onderzoekselementen van het empirische onderzoek.

4.1 Conceptueel model

De theoretische inzichten verkregen uit de literatuurstudie dienen als uitgangspunt voor
het conceptueel model, welke de basis vormt voor het empirisch onderzoek. In het
conceptueel model worden de verwachte verbanden tussen de afhankelijke variabelen en
de onafhankelijke variabelen gepresenteerd. In dit onderzoek staat het verklaren van het
gebruik van serviced offices en het benoemen van kenmerken van aanbieders en gebruikers
van serviced offices centraal.
Het conceptueel model geeft een tijdelijk antwoord op de centrale vraag:

Wat zijn de redenen voor kantoorhoudende organisaties om gebruik te maken van
serviced offices, en wat zijn de eigenschappen van deze gebruikers? Welke eigenschappen
hebben de aanbieders van serviced offices, welke deelmarkten zijn te onderscheiden binnen
de serviced officemarkt en op welke locaties worden serviced offices ontwikkeld? Welke
verklaringen zijn er voor de ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland?

De onderzoekseenheden van het empirisch onderzoek zijn de aanbieders van serviced
offices. Via de aanbieders en experts wordt in het empirisch deel van het onderzoek
informatie verkregen over de kenmerken van gebruikers, de verklaringen voor het gebruik
van serviced offices (verklarende aspecten), de kenmerken (inventariserende aspecten) van
het aanbod en de kenmerken van aanbieders van serviced offices in Nederland.

De kenmerken van de aanbieders van serviced offices en het ‘product’ dat zij aanbieden zijn
in de literatuurstudie uitgebreid beschreven. Hieruit is duidelijk geworden dat de
aanbieders deel uitmaken van de kantorenmarkt en dat zij een nieuwe schakel hebben
gevormd in de vastgoedkolom. Dit is gedaan door het combineren van de verhuur van
kantoorruimte en het aanbieden van diensten voor kantoorhoudende organisaties. In
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hoofdstuk drie zijn de kenmerken van de aanbieders en het aanbod aan de orde gekomen.
Aanbieders verschillen in het aanbod van diensten en faciliteiten, afhankelijk van de
doelgroep waarop zij zich richten.

De omvang en de kenmerken van de serviced officemarkt en de achtergronden voor het
gebruik van serviced offices zijn de afhankelijke variabelen. Uit de literatuurstudie is
duidelijk geworden dat onderscheid kan worden gemaakt tussen de kenmerken van de
aanbieders en de kenmerken van het aanbod. De kenmerken van de aanbieders hebben
betrekking op de doelgroep waarop zij zich richten, dit kan een bepaalde economische
sector zijn, maar ook een categorie bedrijf zoals: zzp’ers, MKB, grootbedrijf. De doelgroep
van traditionele aanbieders is duidelijk te onderscheiden, omdat zij zich voornamelijk
richten op het MKB. Aanbieders van flexkantoren richten zich voornamelijk op de zzp’er. De
kenmerken van het aanbod zijn de aangeboden faciliteiten en diensten, de locatietype waar
een aanbieder gevestigd is, de geografische locatie van een aanbieder (de stad, regio of
provincie) en de doelgroep (zie figuur 4.1).

De verklarende variabelen zijn de verschillende ontwikkelingen die samenhang hebben met
het gebruik van serviced offices, de (macro)economische ontwikkelingen en de structuur en
dynamiek van de kantorenmarkt. In paragraaf 3.1 zijn de verschillende ontwikkelingen
beschreven, dit zijn: technologische-, organisatorische-, en maatschappelijke
ontwikkelingen, de flexibilisering van huisvesting, de toename van zzp’ers, meer aandacht
voor duurzaamheid bij kantoorhoudende organisaties, Het Nieuwe Werken en het belang
van kennisdeling en openinnovatie voor zzp’ers en kantoorhoudende organisaties. Deze
ontwikkelingen hebben op een verschillende manier invloed op de serviced officemarkt. In
het empirische deel van het onderzoek zal de sterkte van de verbanden tussen de serviced
officemarkt en de bovengenoemde ontwikkelingen worden onderzocht.

De laatste vier ontwikkelingen hebben een aparte plaats in het conceptueel model (zie
figuur 4.1). Deze hebben een grote samenhang met de meer algemene ontwikkelingen
(technologische-, organisatorische-, maatschappelijke- ontwikkelingen, flexibilisering van
huisvesting). Gekozen is om deze apart te behandelen omdat de sterkte van het verband
met de serviced officemarkt nog niet duidelijk is. In de literatuurstudie werden deze
ontwikkelingen veelvuldig benoemd als ‘aanjagers’ van het gebruik van serviced offices.
Deze worden echter niet als zodanig in wetenschappelijke literatuur beschreven. In het
empirisch deel zal de sterkte van de samenhang tussen de ontwikkelingen en de serviced
officemarkt nader worden bekeken. In het conceptueel model wordt het verband dan ook
aangegeven met een stippellijn (zie figuur 4.1).

De (macro)economische ontwikkelingen nemen een aparte plaats in het conceptueel model.
Hoofdstuk twee beschrijft de structuur en de dynamiek van de Nederlandse kantorenmarkt
beschreven. Door verschillende ontwikkelingen bij kantoorhoudende organisaties en
(macro)economische ontwikkelingen is de structuur van de kantorenmarkt veranderd.
Deze verandering geeft ruimte voor verschillende kantorenconcepten en in het bijzonder
voor serviced offices. De directe invloed van de (macro)economische ontwikkelingen op de
serviced officemarkt is niet bekend, daarom is in het conceptueel model gekozen voor een
stippellijn om het verband aan te geven (zie figuur 4.1).
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De overheid wordt apart weergegeven in het conceptueel model. De relatie van de serviced
officemarkt en de overheid is onbekend (zie figuur 4.1). Of de overheid een rol speelt in de
verdere ontwikkeling van de serviced officemarkt wordt in het empirische deel van het
onderzoek geanalyseerd.
Figuur 4.1: conceptueel model
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4.2 Onderzoeksontwerp

Het empirisch gedeelte van het onderzoek is te typeren als exploratief onderzoek. Bij deze
vorm van onderzoek is vooraf weinig tot geen theorie en hypothesen voorhanden. Via
exploratief onderzoek worden verschil- en/of samenhangvragen geanalyseerd (Baarda &
De Goede, 2001). In dit onderzoek is de keuze gemaakt om geen hypotheses op te stellen.
Daarvoor zijn er te weinig vergelijkende en relevante onderzoeksresultaten met betrekking
tot de kenmerken en ontwikkelingen van de serviced officemarkt op de Nederlandse markt
beschikbaar. De keuze had gemaakt kunnen worden om het onderzoek van de Baaij (2003)
als uitgangspunt te gebruiken om hypothesen op te stellen. Naar aanleiding van de
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resultaten van het theoretische deel van het onderzoek is gekozen om deze
onderzoeksstrategie niet toe te passen. De markt heeft zich in de tijd tussen het onderzoek
van de Baaij (2003) en het huidige onderzoek zo ontwikkeld dat een vergelijking niet van
toepassing is. De ontwikkeling van de flexkantoren en de groei van de markt tijdens
economisch slechte tijden zijn daar redenen voor.

Het empirisch deel van dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van kwalitatief
onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het verkennen en inzichtelijk maken van
een thema of vraagstuk, in dit onderzoek is dat de omvang en de aard van de serviced
officemarkt en haar gebruikers (Baarda & de Goede, 2001). Door de beperkte en deels
verouderde aanwezige informatie over de Nederlandse serviced officemarkt is gekozen
voor een kwalitatief onderzoek. Zoals beschreven in paragraaf 4.1 zijn veel verbanden
tussen de variabelen onduidelijk. Door het toepassen van kwalitatieve
onderzoeksmethoden kunnen de verbanden worden geanalyseerd. De grondvormen die
worden gebruikt voor het kwalitatieve onderzoek zijn het afnemen van
semigestructureerde diepte interviews en secundaire analyse van interviews die eerder zijn
afgenomen door onderzoekbureau Frisblik (2009).

De nadruk in het empirisch deel van het onderzoek ligt bij de aanbieders van serviced
offices. De onderzoekspopulatie bestaat uit vertegenwoordigers van aanbieders van
serviced offices, intermediairs op de serviced officemarkt en experts (op het gebied van de
kantorenmarkt en/of serviced officemarkt). De interviews zijn afgenomen in de maanden
juli, augustus en september van 2010. Via de onderzoekspopulatie is informatie verzameld
over de gebruikers. De redenen om informatie over de gebruikers via aanbieders te
verkrijgen zijn praktisch van aard. Door semigestructureerde diepte interviews af te nemen
met de gekozen onderzoekspopulatie kan binnen een relatief korte tijd informatie worden
verkregen over een grote en diverse groep gebruikers, daarbij wordt verondersteld dat de
geïnterviewde respondent een goed beeld heeft van de kenmerken van gebruikers. Gevolg
van deze aanname is dat de resultaten van het empirisch onderzoek niet gepresenteerd
kunnen worden als vaststaande feitelijke gegevens. Om een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de gebruikers zijn de interviews afgenomen met eigenaren, directeuren en
locatiemanagers van serviced offices die in de praktijk veel contact hebben met de
gebruikers. Naast informatie over de kenmerken van gebruikers is via de aanbieders
informatie verkregen over de omvang en de aard van de serviced officemarkt in Nederland.
Daarbij is ook gevraagd naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de serviced
officemarkt vanuit een marktperspectief (toekomstige gebruikers, locaties, locatietypen
etc.).

De tweede grondvorm voor het onderzoek is een analyse van secundaire gegevens. Het
betreft een analyse van vier diepte interviews met aanbieders van serviced offices en twee
experts afgenomen in het kader van een marktonderzoek door het adviesbureau Frisblik.
De interviews zijn afgenomen in oktober en november 2009. Vanwege de geheimhouding
kunnen de namen van de respondenten niet worden beschreven. De samenvatting van de
zes interviews is geanalyseerd. De secundaire analyse staat los van de analyse van de elf
interviews die in kader van dit onderzoek zijn afgenomen. Door de beperkte samenvatting
van de Frisblik interviews kunnen deze niet worden geanalyseerd aan de hand van de
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negen labels waarmee de overige elf interviews van het eigen onderzoek worden
geanalyseerd. De resultaten worden wel met elkaar vergeleken, omdat bepaalde labels en
elementen in de vraagstelling van zowel het eigen onderzoek als dat van Frisblik (2009)
gelijk waren. Door de secundaire analyse ontstaat een completer beeld van gebruikers en
aanbieders, de ontwikkelingen die zorgen voor het gebruik van serviced offices en de
verwachte toekomstige ontwikkelingen.

4.3 Operationalisering en uitvoering

De operationalisering van de afhankelijke variabelen uit het conceptueel model heeft plaats
gevonden door het opstellen van onderwerpenlijsten voor de interviews. In de lijsten zijn
de verschillende afhankelijke variabelen opgenomen. Doel daarbij is de samenhang
achterhalen tussen de afhankelijke variabelen en de onafhankelijke variabelen. De
onafhankelijke variabele van de serviced officemarkt is geoperationaliseerd door deze
variabele te splitsen in: de kenmerken van de aanbieders, de kenmerken van het aanbod en
de kenmerken van de gebruikers.
Aparte lijsten zijn gemaakt voor de interviews met de aanbieders en de interviews met de
experts (zie bijlage A). Voor de interviews met de intermediairs zijn beide lijsten gebruikt.

De onderzoekselementen (de populatie) zijn geoperationaliseerd als aanbieders, experts en
intermediairs uit de serviced officemarkt. De interviews zijn gehouden met een zevental
aanbieders van serviced offices, één vertegenwoordiger van businesscenters en drie
experts op het gebied van de serviced officemarkt en/of de Nederlandse kantorenmarkt
(zie bijlage B). Tot de non-respons groep behoren de volgende drie aanbieders van serviced
offices: Spaces (twee vestigingen), Tauro (8 vestigingen) en Smart Business Center (1
vestiging). Aanbieder The Hub (twee vestigingen) wilde meewerken aan het onderzoek
maar er kon geen afspraak worden ingepland binnen het tijdsbestek dat beschikbaar was
voor het empirisch deel van het onderzoek.

De selectie van de respondenten heeft plaatsgevonden op een selecte manier. De serviced
officemarkt wordt gedomineerd door een aantal grote aanbieders dit zijn Regus, Tauro,
Offices for You, Touch Down Center en Seats2Meet. Deze aanbieders vertegenwoordigen
een aanzienlijk deel van de serviced officemarkt. Daarom is gekozen deze bedrijven te
benaderen voor een interview. Verder zijn de respondenten geselecteerd op het type
serviced office dat zij aanbieden, dit om de diversiteit van de respons zo groot mogelijk te
krijgen. Door de selectiviteit waarmee de respondenten benaderd zijn, kunnen de
resultaten van het onderzoek niet worden gegeneraliseerd voor de Nederlandse serviced
officemarkt.
De zevental aanbieders en de viertal aanbieders van de secundaire analyse vormen een
representatief deel van de serviced officemarkt in Nederland. De exacte omvang en het
aantal aanbieders van serviced offices is lastig vast te stellen, zoals beschreven is in
paragraaf 3.4. De onderzoeksresultaten van Frisblik (2009) geven aan dat er in Nederland
31 aanbieders met 85 locaties zijn. De respondenten van het eigen onderzoek hebben in
totaal 42 vestigingen, dat is 49 procent van het totaal aantal vestigingen (afgaande op het
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onderzoek van Frisblik). De aanbieders die deel uitmaken van de secundaire analyse
vertegenwoordigen 12 vestigingen, 14 procent van het totaal aantal vestigingen (zie tabel
4.1). Eén van de respondenten vertegenwoordigd 15 businesscenters in Nederland, de
directeur van Allianze Europe.

Om een compleet beeld van de markt te krijgen zijn zowel aanbieders van ‘traditionele’
serviced offices als aanbieders van flexkantoren benaderd. In één geval gaat het om een
respondent die businesscenters vertegenwoordigd (zie voor een overzicht van de
respondenten bijlage B). De businesscenters hebben een grote samenhang met de serviced
officemarkt. Gekozen is om deze respondent bij het onderzoek te betrekken door de grote
kennis van de markt en de ontwikkelingen op de markt van businesscentra. In de analyse
wordt deze respondent gerekend als vertegenwoordiger van aanbieders van serviced
offices. Twee respondenten zijn geïnterviewd vanuit meerdere ‘posities’ die zij hebben op
de serviced officemarkt. Daarvan is een respondent de eigenaar van een tweetal serviced
offices en tevens de voorzitter van een stichting die kan worden beschouwd als een
intermediair van flexwerkplekken in Nederland. De andere respondent is zowel een experts
op het gebied van de serviced officemarkt als eigenaar van een commerciële intermediair
bedrijf van flexwerkplekken.
Om de trends en ontwikkelingen op de markt te achterhalen zijn intermediairs die vraag en
aanbod van flexwerkplekken bij elkaar brengen benaderd. Door hun brede kijk op de markt
hebben zij een compleet beeld van de ontwikkelingen en trends op de markt. Daarbij
hebben zij een goed beeld van de geografische spreiding van serviced offices en op welke
locatietypen deze gevestigd zijn. De experts zijn benaderd omdat zij objectief informatie
kunnen verschaffen over de serviced officemarkt. Zij hebben allen verschillende
achtergronden en kennis van de vastgoedmarkt. Er is expliciet gekozen om de serviced
officemarkt zo breed mogelijk te benaderen.

Semigestructureerde diepte ‘face to face’ interviews zijn afgenomen om ideeën, opvattingen
en meningen te achterhalen van de respondenten. Bij de interviews zijn van te voren slecht
een beperkt aantal onderwerpen en vragen opgesteld. Het interview is zo een flexibel
proces en geeft daarmee de geïnterviewde ruimte om uitgebreid op het onderwerp of d
vraag in te gaan. Daarbij kan de interviewer doorvragen over onderwerpen die van belang
worden geacht. De kans dat een respondent een ‘nieuwe kijk’ geeft op een onderwerp is
daardoor groter dan bij een gestructureerd interview. Nadeel is dat de informatie
verkregen van een respondent niet objectief is doordat deze een bepaalde organisatie of
instantie vertegenwoordigt. Daarbij kan een respondent door het open karakter van het
interview te veel afwijken van het onderwerp en/of vraagstelling (Baarda & de Goede,
2001).
De interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en volledig uitgeschreven (zie bijlage
C). Voor het analyseren van de uitgeschreven diepte interviews zijn een aantal
mogelijkheden. Met verschillende software programma’s kunnen de uitwerkingen worden
geordend en gestructureerd naar onderwerp. Voor de analyse in dit onderzoek is daar
echter geen gebruik van gemaakt. Door de vele verschillende benamingen voor de
ontwikkelingen in de markt is het lastig om deze via een softwarepakket te ordenen. Zo
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wordt voor het begrip zzp’er een veelvoud aan verschillende benamingen gegeven;
kenniswerker, mobiele werker, zp’er, ondernemer, zelfstandig ondernemer etc.
Bij de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van labels. De labels zijn gebaseerd op
de onderwerpen waarover nog geen volledig beeld is gevormd of waar verbanden tussen
variabelen niet duidelijk zijn geworden in de literatuurstudie. De tekstfragmenten zijn
gecodeerd met de labels waarmee een verband is. De negen labels zijn:
- segmentatie serviced officemarkt;
- aangeboden faciliteiten en diensten;
- gebruikers/ doelgroepen;
- locatietypen;
- verklaringen gebruik serviced offices;
- belang kennisdeling en kenniscreatie en belang HNW op ontwikkeling markt;
- invloed serviced offices op conventionele kantorenmarkt;
- verwachte toekomstige ontwikkelingen markt;
- rol van overheid en andere actoren op ontwikkeling markt.
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5. Analyse
De serviced officemarkt heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dynamische markt
met verschillende gebruikers en aanbieders. Terwijl de Nederlandse kantorenmarkt
veranderde van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt, groeide de serviced
officemarkt in diversiteit en omvang. Verschillende ontwikkelingen hebben gezorgd voor
een toenemende vraag naar flexibele huisvestigingsoplossingen van kantoorhoudende
organisaties en zzp’ers.

In het vorige hoofdstuk is het conceptueel model gepresenteerd. Bepaalde verbanden
tussen de beschreven variabelen zijn niet duidelijk geworden uit de literatuurstudie.
Daarnaast moeten bepaalde aspecten van de serviced officemarkt in Nederland nader
geanalyseerd worden. Een aantal vragen komen in dit hoofdstuk aan bod. Wat zijn de
kenmerken van het aanbod op de Nederlandse serviced officemarkt? Op welke locaties en
op welke typen locaties worden serviced offices aangeboden? Welke verklaringen worden
door aanbieders gegeven voor het gebruik van serviced offices? Wat zijn de kenmerken van
de gebruikers in Nederland anno 2011. Wat zijn de verwachtingen over de ontwikkeling
van de serviced officemarkt en wat is de invloed van deze ontwikkeling op de
kantorenmarkt?
In dit hoofdstuk worden de afgenomen diepte interviews en de secundaire gegevens
geanalyseerd en uitgewerkt. Allereerst behandelt paragraaf 5.1 de verschillende
kenmerken van de aanbieders en het aanbod van serviced offices in Nederland. In paragraaf
5.2 worden de verschillende locatietypen en de geografische spreiding van serviced offices
beschreven. Paragraaf 5.3 behandelt de motieven voor het gebruik van serviced offices.
Vervolgens komen de kenmerken van de gebruikers in paragraaf 5.4 aan de orde. Tot slot
volgt in paragraaf 5.5 een beschrijving van de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de
serviced officemarkt. Daarnaast worden de verwachte effecten van de ontwikkeling van de
serviced officemarkt op de conventionele kantorenmarkt beschreven. Dit hoofdstuk sluit af
met een conclusie en evaluatie.

5.1 Kenmerken van typen serviced offices

In hoofdstuk drie zijn twee typen serviced offices beschreven: de traditionele serviced
offices en de flexkantoren. Een derde type serviced office kan daar wellicht aan worden
toegevoegd, de bedrijvencenters. In deze paragraaf worden de typen geanalyseerd aan de
hand van de verschillende kenmerken. Daarbij wordt de analyse gemaakt in hoeverre de
typen serviced offices van elkaar verschillen en of de indeling te rechtvaardigen is. Daarbij
wordt gekeken naar welke faciliteiten en diensten worden aangeboden per type serviced
office.

In paragraaf 5.1.1 wordt geanalyseerd op welke manieren aanbieders kunnen worden
onderscheiden in categorieën aan de hand van verschillende eigenschappen. Is er zoals
beschreven in hoofdstuk drie een tweedeling op de markt van aanbieders? Of zijn er
meerdere categorieën aanbieders te onderscheiden? Op welke doelgroepen richten
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aanbieders zich? En hoe profileren aanbieders zich? In paragraaf 5.1.2 wordt het aanbod
van faciliteiten en diensten van serviced offices beschreven en wordt geanalyseerd in welke
mate deze per type verschillen.
5.1.1 De verschillende typen serviced offices

De meningen over een onderscheid naar typen op de serviced officemarkt verschilt nogal
bij de aanbieders. De markt kenmerkt zich door een grote diversiteit aan concepten. De
respondenten gaven aan dat er op de markt sprake van een tweedeling is. Met aan de ene
kant de flexkantoren en aan de andere kant de traditionele serviced offices. Interessante
ontwikkelingen doen zich voor bij business centra, deze groep van aanbieders neemt steeds
meer eigenschappen van flexkantoren en traditionele serviced offices over.

Flexkantoren
Aanbieders van flexkantoren geven aan dat zij zich voornamelijk richten op zzp’ers. Daarbij
gaven alle aanbieders wel aan ‘open’ te staan voor kleine bedrijven. Echter, het aantal kleine
bedrijven (meer dan één werknemer in loondienst) dat gebruik maakt van flexkantoren is
zeer beperkt. Naast de zzp’ers zijn ook het MKB en het Grootbedrijf van belang voor
flexkantoren. Zij huren voornamelijk de aanwezige vergaderruimtes, terwijl aanbieders
unaniem aangaven dat de zzp’ers hier amper gebruik van maken. Volgens een aantal
aanbieders gaan organisaties in toenemende mate gebruik maken van vergaderruimte
buiten de eigen huisvesting. Het verhuur van vergaderruimte zorgt bij een aantal
aanbieders voor een belangrijk deel van de inkomsten. Voor het voortbestaan van
flexkantoren is het van belang dat aanbieders naast de zzp’er ook het MKB en het
Grootbedrijf bereiken. Twee aanbieders van flexkantoren gaven aan zeer afhankelijk te zijn
van de verhuurde vergaderruimte. Naast de verhuur van vergaderruimte zouden
flexkantoren, werknemers van uit het MKB en Grootbedrijf tijdelijk kunnen huisvesten.
Binnen het MKB en Grootbedrijf gaan organisaties meer en meer Het Nieuwe Werken
toepassen, dit geeft werknemers de ruimte om op andere locaties te werken dan het
kantoor van de baas. Een flexkantoor in de directe woonomgeving van een werknemer kan
een goed alternatief zijn.
Een groot aantal aanbieders van flexkantoren gaven aan dat er, op basis van het sociale
karakter van het flexkantoor, een onderscheid kan worden gemaakt met andere aanbieders
op de serviced officemarkt. De respondenten geven aan te staan voor een ‘community’. Als
gebruiker (lid, member) maak je deel uit van een groep, men helpt elkaar met het
ondernemerschap. Naast het verstrekken van informatie worden ook opdrachten aan
elkaar uitbesteed. De flexkantoren profileren zich sterk via social media, netwerken als
LinkedIn, Twitter en Facebook. Daarnaast wordt een eigen site ingezet om potentiële
gebruikers te benaderen. Aanbieders van flexkantoren organiseren netwerkbijeenkomsten
met als doel het bij elkaar brengen van de gebruikers. Veelal hebben de bijeenkomsten een
bepaald thema omtrent het ondernemerschap. Naast een stuk marketing, hebben de
bijeenkomsten ook tot doel het bevorderen van interactie tussen de gebruikers.
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Traditionele aanbieders
Bij ‘traditionele’ aanbieders ligt de nadruk op de verhuur van kantoorunits van
verschillende metrages aan organisaties die behoren tot het MKB. Zij bieden een breed
pakket van verschillende faciliteiten en diensten aan. De term ‘traditioneel’ is wellicht niet
geheel van toepassing op deze aanbieders. ‘’Door innovatie binnen het concept is er geen
sprake van een bepaalde traditie’’, aldus een respondent. Vele aanbieders hebben ruimten
gecreëerd voor zzp’ers en bovendien zijn de ontmoetingsruimten door veel aanbieders
vergroot. Beide ontwikkelingen geven aan dat de aanbieders hun product aanpassen om
tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. Met het creëren van aparte open
werkruimtes proberen de aanbieders te profiteren van de groei van het aantal zzp’ers. Door
de gemeenschappelijke ruimtes te vergroten hopen de aanbieders de interactie tussen
gebruikers te stimuleren. Daarbij gaven de aanbieders aan dat de gemeenschappelijke
ruimte zowel een sociale als een zakelijke invloed heeft. De gebruikers komen elkaar tegen
bij het koffieautomaat en kunnen zo een praatje maken en andere mensen ontmoeten.
Daarnaast vergroten zij hun zakelijke netwerk en kan men met vragen terecht bij een
medeondernemer die een bepaalde expertise heeft. ‘’Vele gebruikers weten van elkaar waar
ze zich mee bezig houden. Het komt dan ook wel eens voor dat wordt samengewerkt aan
een project’’, aldus een aanbieder.

De term ‘traditionele’ aanbieder komt niet overeen met een grote groep aanbieders die het
product serviced office continu aanpassen aan de markt. Deze aanbieders hebben gemeen
dat zij afgesloten kantoorruimte aanbieden, in tegenstelling tot de open werkruimte die
veelal bij flexkantoren wordt aangeboden. Een betere benaming voor de groep aanbieders
van serviced offices die afgesloten kantoorunits aanbieden met een breed pakket van
faciliteiten en diensten is ‘flexibele kantoorunit aanbieders’.

De aanbieders traditionele serviced offices doen veel aan marketing via een eigen internet
site en via bedrijfsmakelaars. De marketing van het concept serviced offices wordt volgens
een aantal respondenten voornamelijk gedaan door Regus, de marktleider in Nederland.
Eén expert meent dat Regus organisaties kennis heeft laten maken met het flexibel werken.
Een aantal aanbieders zien het als taak voor de branche om gezamenlijk de mogelijkheden
van flexibel werken onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. “De marketing
moeten we gezamenlijk oppakken om meer organisaties en zzp’ers te bereiken”. De
aanbieders doen dit vaak al door verschillende activiteiten te organiseren voor eigen
gebruikers en eventuele toekomstige gebruikers. Dit gebeurt op verschillende manieren,
bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkborrels, informatie bijeenkomsten
(voornamelijk met betrekking tot ondernemerschap) en exposities.

Serviced offices en het onderscheid met bedrijvencenters
Het concept serviced offices is een apart segment binnen de markt van bedrijvencenters
(zie paragraaf 3.3.2). Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat ontwikkelingen zich
voordoen bij bepaalde typen bedrijvencenters die van invloed kunnen zijn op de serviced
officemarkt. Volgens één respondent gaan aanbieders van de traditionele
bedrijfsverzamelgebouwen (de centra met een laag serviceniveau, kleine private
bedrijvencentra en grote private bedrijvencentra) steeds meer diensten toevoegen aan hun
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product. “In Nederland worden al relatief veel diensten aangeboden in vergelijking met het
buitenland.’’ De experts gaven hier een aantal redenen voor:
- De eerste reden is dat bedrijven zich in toenemende mate willen concentreren op de
primaire bedrijfsactiviteiten, de secundaire bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed.
Aanbieders van verschillende vormen van bedrijvencentra maken hier gebruik van
en bieden steeds meer diensten aan;
- De tweede reden is dat aanbieders van bedrijvencentra weinig verdienen aan de
verhuur van m². Met diensten is meer geld te verdienen;
- Als derde reden werd het onderscheidend vermogen genoemd; door het aanbieden
van diensten kan een bedrijvencenter zich onderscheidden van de concurrentie.

Daarbij verwacht één expert dat er in de toekomst binnen de branche van businesscenters
flexwerkplekken zullen worden aangeboden, in het buitenland gebeurt dit al. Het oude
concept van businesscenters wordt samengevoegd met het concept van het flexkantoor. Zo
worden zzp’ers aangetrokken die hopelijk in de toekomst zullen ‘doorgroeien’ naar een
kantoorunit. In flexkantoren is er voor een bedrijf slechts een beperkte mogelijkheid om in
omvang te groeien. Als een zzp’er werknemers in dienst neemt, ontstaat er een behoefte
naar een eigen afgesloten kantoorruimte. Aanbieders van flexkantoren gaven echter aan dat
het niet vaak voorkomt dat zzp’ers doorgroeien en een flexkantoor verruilen voor een
ander type kantoorruimte. ‘’Een zzp’er kiest liever voor samenwerking met andere zzp’ers
om hun bedrijf te laten groeien. Daarvoor heeft men dan geen aparte kantoorruimte nodig.’’
Er zijn uiteraard wel uitzonderingen en aanbieders van flexkantoren zullen daarom moeten
kunnen anticiperen op de groei van de gebruikers. Wellicht is een samenwerkingsverband
met de ‘traditionele’ aanbieders een idee.
In bedrijvencenters worden gezamenlijke ruimtes in toenemende mate uitgebreid en/of
ontwikkeld. De ondernemers hebben hier in steeds meer behoefte aan, dit heeft te maken
met de in paragraaf 3.1 beschreven trends in kenniscreatie en kennisdeling (meer hierover
in paragraaf 5.3). Door deze ontwikkelingen en trends ‘schuiven’ de aanbieders op richting
de serviced officemarkt. Het grote verschil blijft de contract duur en de mate van flexibiliteit
daarin. Op basis van de interviews kan worden aangenomen dat bepaalde segmenten uit de
markt van businesscenters steeds meer gaan lijken op serviced offices, echter, de mate van
flexibiliteit van het contract ontbreekt hier. De serviced officemarkt bestaat uit aanbieders
van flexkantoren en aanbieders van flexibele kantoorunits. Sommige aanbieders uit de
businesscenters markt kunnen toetreden tot de serviced officemarkt. In dat geval worden
het aanbieders van flexibele kantoorunits. Daarmee blijft de tweedeling van de serviced
officemarkt zoals beschreven in hoofdstuk drie in stand.

In het onderzoek van de Baaij (2003) wordt geconstateerd dat de aanbieders streven naar
een uniform en duidelijk product. Ten opzichte van 2003 is de markt echter dusdanig
veranderd dat er geen sprake meer kan zijn van een uniform product. Dit komt doordat
flexkantoren en de (verschillende segmenten binnen de) bedrijvencentra markt steeds
meer eigenschappen gaan overnemen van serviced offices. De constatering dat de markt
sterk gesegmenteerd en niet uniform is wordt bevestigd door de antwoorden op de vraag
‘’wie zijn uw concurrenten?’’ Van de acht aanbieders gaven zeven aan dat zij geen
concurrenten hebben; de aanbieders geven aan elk een eigen concept te hebben met een
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specifieke doelgroep. Vanuit ondernemerschap zijn bepaalde concepten op de Nederlandse
markt geïntroduceerd. “Wij bijten elkaar niet in deze branche, elke aanbieder heeft zijn
eigen kleur en doelgroep.” De serviced officemarkt is met name vanaf 2007 ingrijpend
veranderd: “Door de groei van het aantal aanbieders is op de markt meer concurrentie
ontstaan op kwaliteit en niet op prijs zoals dat twee tot drie jaar terug nog wel was. Eerst
was de markt een echte prijsvechtermarkt met een aantal grote aanbieders.”

Het MKB en de zzp’er werden door de verschillende aanbieders als de voornaamste
doelgroepen genoemd. Slecht één aanbieder gaf aan zich ook te richten op het Grootbedrijf
(>100 werknemers). De aanbieders die zich richten op het MKB, geven aan dat zij de
regionale MKB als voornaamste doelgroep zien. Deze zijn afkomstig uit de regionale
kantorenmarkt waarin de serviced office aanbieder gevestigd is.
5.1.2 Kenmerken van het aanbod

De verschillende typen serviced offices bieden verschillende faciliteiten en diensten aan.
Deze worden afgestemd op de vraag van de gebruikers, hierdoor verschillen de beschikbare
faciliteiten en de diensten sterk per aanbieder. In flexkantoren is het pakket van faciliteiten
en diensten dat wordt aangeboden kleiner dan bij aanbieders van flexibele kantoorunits.
“Zzp’ers zijn gewend om veel diensten zelf te regelen. Zij hebben echt geen receptioniste of
een telefoniste nodig’’, aldus een expert. Organisaties die zich vestigen in een serviced office
waar flexibele kantoorunits worden aangeboden kiezen er veelal voor om veel randzaken
van de bedrijfsvoering uit te besteden. Zij kiezen voor een serviced office om zich op
flexibele voorwaarden te kunnen huisvesten en bepaalde kantorendiensten uit te kunnen
laten uitvoeren door de aanbieder.

Faciliteiten
De faciliteiten die door de verschillende aanbieders worden aangeboden hebben veel
overeenkomsten (zie tabel 5.1). Het voornaamste verschil is het al dan niet aanbieden van
kantoorunits. In flexkantoren worden behalve de vergaderruimtes veelal geen apart
afsluitbare ruimtes aangeboden. Indien kantoorunits worden aangeboden, wordt dat vaak
gedaan in combinatie met flexibele werkplaatsen, onder de respondenten werd deze
combinatie door 88 procent aangeboden. Vergaderruimte is in de serviced offices van dit
onderzoek in 88 procent aanwezig. Gemeenschappelijke ruimten worden bij 75 procent van
de respondenten aangeboden, het gaat dan om aparte ruimten of delen van een ruimte die
functioneren als ontmoetingsruimte. Dit vaak in combinatie met de gelegenheid om te eten
en koffie te drinken. De gezamenlijke ruimtes zijn volgens veel aanbieders van groot belang
voor het succes van het concept. Aanbieders gaven aan dat gebruikers de
ontmoetingsruimtes zien als een belangrijk aspect van het product serviced office. Op die
plekken ontmoeten ondernemers elkaar en worden contacten gelegd, zowel zakelijk als
informeel.
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Tabel 5.1: aangeboden faciliteiten per aanbieder, eigen onderzoek en secundaire analyse
Faciliteiten
Aanbieders
eigen Aanbieders
sec. Totaal
onderzoek
analyse
Flexwerkplekken
88%
100%
92%
Kantoor units
50%
25%
42%
Vergaderruimte
88%
100%
92%
Gemeenschappelijke
Ontmoetingsruimte
75%
100%
83%
Totaal
100%
100%
100%
Bron: eigen onderzoek en analyse secundaire data

Eén aanbieder biedt flexwerkplekken kosteloos aan, dit wordt gedaan als marketing voor
de vergaderruimten die de aanbieder verhuurt. Nog een tweetal aanbieders van flexibele
kantoorunits bieden flexwerkplekken aan vanuit marketing overwegingen. De hoop is er bij
deze aanbieders dat toekomstige klanten via een flexwerkplek ‘doorschuiven’ naar een
kantoorunit.

Diensten
Het dienstenpakket van de verschillende aanbieders is zeer divers. Ook de contract vormen
die aanbieders hanteren lopen sterk uiteen, zo variëren de diensten die inclusief zijn en de
diensten waarvoor gebruikers apart dienen te betalen. Een aantal diensten werd in alle acht
[klopt dit?!] serviced offices aangeboden zonder extra kosten, dat zijn: de stoffering, de ICT
infrastructuur, het gebruik van algemene ruimtes, koffie en thee, schoonmaak en
onderhoudsdiensten en het gebruik van elektriciteit en internet. De aanbieders van
flexwerkplekken hadden een beperkter aanbod van diensten. Zo ontbreekt bij drie van de
vier flexkantoren een centrale receptie met telefoonbeantwoording. ‘Hosting’ wordt door
veel aanbieders als een zeer belangrijke dienst gezien. Een ‘host’ combineert
receptiewerkzaamheden met een bepaald gastheerschap. Bij de flexkantoren is een host
veelal een medewerker (of eigenaar) die tussen de gebruikers op een flexwerkplek zit en
dient als centraal aanspreekpunt. Een belangrijke taak daarbij is het koppelen van
gebruikers. Als een gebruiker met een vraag zit hoe iets aan te pakken of wil samenwerken
op een bepaald gebied dan zorgt een ‘host’ voor een koppeling met een andere gebruiker.

5.2 Geografische spreiding en locatietypen

Sinds 2003 is de markt van serviced offices veranderd. Flexkantoren hebben hun intrede
gedaan en het aantal serviced offices is toegenomen. In paragraaf 5.2.1 wordt de spreiding
van de serviced offices beschreven. Door ontwikkelingen in de markt zijn verschillende
typen serviced offices zich gaan vestigen op verschillende locatietypen. Volgens de Baaij
(2003) zijn serviced offices voornamelijk gevestigd aan de randen van steden in de
nabijheid van uitvalswegen. In paragraaf 5.2.2 worden de (nieuwe) locatietypen
beschreven, daarbij wordt de samenhang tussen de verschillende locatietypen en
doelgroepen geanalyseerd.
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5.2.1 Geografische spreiding
Van de acht aanbieders heeft slechts één aanbieder een landelijke dekking met in totaal 37
vestigingen in Nederland. Het aantal vestigingen van deze aanbieder is vanaf 2008 snel
toegenomen. Twee andere aanbieders gaven aan binnen vijf jaar minimaal tien nieuwe
vestigingen te openen (in 2010 openeden zij respectievelijk drie en twee vestigingen),
zowel in de Randstad als daarbuiten. Twee aanbieders van flexkantoren gaven aan te
streven naar een landelijke dekking (het aantal vestigingen is nog onduidelijk, afhankelijk
van de ontwikkeling van de markt). Eén aanbieder van flexkantoren geeft aan in eerste
instantie te streven naar een Randstedelijke dekking en vervolgens een landelijke dekking.
Volgens twee aanbieders is het van belang een netwerk op te zetten van vestigingen. ‘‘Onze
klanten gaan steeds flexibeler werken, volgens het ‘any place any time’ principe. Alleen
door middel van het bieden van een netwerk kunnen wij onze gebruikers binden aan ons
concept.”

Volgens één aanbieder bestaat in elke stad met een dienstverlenende achtergrond de
mogelijkheid om een serviced office te openen: ‘‘daar waar ‘traffic’ is gaan wij ons vestigen”.
De ruimtelijke spreiding van serviced offices gaat volgens de aanbieders in de nabije
toekomst alleen nog maar toenemen. Daarvoor worden verschillende redenen
aangedragen. Zo zorgt het verkeersprobleem in Nederland ervoor dat organisaties in
toenemende mate gebruik gaan maken van serviced offices. Twee aanbieders gaven zelfs
aan dat het verkeersprobleem één van de belangrijkste motieven hiervoor is (zie figuur
5.1). Volgens een aanbieder is de dichtheid van serviced offices het hoogst in Nederland. Dat
komt door het verkeersprobleem en de vele economische centra die Nederland kent.

De serviced officemarkt is duidelijk geconcentreerd in de Randstad. Respondenten waren
het unaniem eens dat de serviced officemarkt de komende jaren in omvang zal toenemen.
De verwachting is dat deze groei niet alleen in de Randstad zal plaatsvinden, maar ook
zeker daarbuiten. Het aanbod van flexkantoren is vooralsnog het grootst in de grotere
steden gelegen in de Randstad. Een tweetal respondenten en een expert gaven aan ook een
grote markt te zien in de middelgrote steden buiten de Randstad. Werknemers die daar
wonen en in de Randstad werken, kunnen een flexkantoor gebruiken om daar een aantal
dagen per week te werken. Zo hoeft men niet elke dag naar de Randstad te reizen.
5.2.2 Locatietypen

De locatie van een serviced office is zeer afhankelijk van de doelgroep van de aanbieder.
Volgens één expert moet er ‘traffic’ zijn op een locatie, een stationslocatie is daar een goed
voorbeeld van. Daar komen verschillende vervoersstromen samen waar bovendien veel
personen gebruik van maken. De verschillen tussen locaties zijn groot. Zo zijn meerdere
serviced offices gevestigd in het hart van de stad Utrecht, maar ook een op een
bedrijventerrein in Hilversum. Vier van de aanbieders zijn gevestigd op een centrumlocatie
en drie daarvan op loopafstand van een treinstation (maximaal 15 minuten lopen). Dit zijn
de vier aanbieders van flexwerkplekken. De drie aanbieders van flexibele kantoorunits zijn
allen gevestigd in de nabijheid van uitvalswegen. Deze aanbieders benadrukken dat
bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid van groot belang is voor hun gebruikers.
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“Ideaal zou een locatie zijn in de nabijheid van een station met de bereikbaarheid van een
kantorenlocatie in de nabijheid van uitvalwegen. Helaas zijn er weinig van deze locaties in
Nederland’’, aldus een aanbieder. Drie van de vier aanbieders van flexwerkplekken geven
aan dat bereikbaarheid per openbaar vervoer de belangrijkste locatiefactor is. De
faciliteiten in de directe omgeving van een flexkantoor zijn volgens de vier aanbieders van
groot belang. Daarbij is de sfeer van een centrumlocatie een pre. Bij de locatiekeuze wordt
de tweedeling op de serviced officemarkt wederom duidelijk.

Volgens één aanbieder worden kantoren gevestigd op bedrijventerreinen en
kantorenlocaties steeds minder aantrekkelijk voor kantoorhoudende organisaties.
Tegenwoordig wordt een vestigingslocatie op loopafstand van een station als ideaal
beschouwd, gevolgd door een centrumlocatie. Daarna volgt pas een locatie op een
bedrijventerrein of kantorenlocatie. Slechts één expert bevestigt deze bewering van een
aanbieder. “OV locaties blijven het goed doen, zelfs in een dalende markt.’’ Ondanks het feit
dat veel aanbieders van flexibele kantoorunits zijn gevestigd op locaties aan de rand van
steden in de nabijheid van uitvalswegen, is er de verwachting dat deze in de toekomst
ontwikkeld gaan worden op andere locaties. Meer over de verwachtte toekomstige locaties
in paragraaf 5.5.1.

5.3 Motieven gebruik serviced offices

In hoofdstuk drie zijn de ontwikkelingen beschreven die zorgen voor een (toenemend)
gebruik van serviced offices. In deze paragraaf wordt geanalyseerd welke motieven volgens
de aanbieders en experts zorgen voor het gebruik van serviced offices. Deze worden
vergeleken met de ontwikkelingen die in hoofdstuk drie zijn beschreven. In dit onderzoek
wordt gebruik gemaakt van secundaire analyse van onderzoeksgegevens afkomstig uit het
onderzoek van Frisblik (2009). Uit deze gegevens zijn motieven voor gebruik van serviced
offices naar voren gekomen. Deze worden apart en in combinatie met de resultaten van het
eigen onderzoek gepresenteerd. Ook in het onderzoek van de Baaij (2003) worden
motieven voor gebruik beschreven. De uitkomsten van de onderzoeken uit 2003 en 2009
worden met elkaar vergeleken.
Motieven voor gebruik serviced offices
Bij de analyse van de interviews is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen een
aantal motieven die een sterke samenhang met elkaar hebben, dit zijn: netwerken,
ontmoeten, kennisdeling en kenniscreatie. Tijdens de interviews werden de motieven
afzonderlijk benoemd door de aanbieders. Het motief ‘netwerken’ heeft betrekking tot het
zakelijk onderhouden van contacten. Met ‘ontmoeten’ gaat het om informele contacten
leggen met medeondernemers, deze contacten hebben geen zakelijke insteek. De motieven
‘kennisdeling’ en ‘kenniscreatie’ hebben betrekking tot het daadwerkelijk samenwerken
met andere ondernemers aan een opdracht.
Verschillende motieven voor het gebruik van serviced offices werden aangedragen door de
aanbieders, het aantal genoemde motieven van het eigen onderzoek bedroeg 27. Gemiddeld
werden 2,5 motieven aangedragen per respondent. Een drietal motieven werden door vijf
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van de acht aanbieders genoemd als één van de redenen voor kantoorhoudende
organisaties om gebruik te maken van serviced offices (zie figuur 5.1). Ontmoeten,
netwerken en de flexibiliteit zijn de meest genoemde motieven.
De aanbieders geven als motivatie dat het belang van netwerken en kennisdeling en
kenniscreatie groot is voor de gebruikers. Organisaties richten zich in toenemende mate op
kernactiviteiten, terwijl secundaire bedrijfsprocessen worden uitbesteed. Het is prettig
voor organisaties om werk uit te besteden aan andere ondernemers die zich in de nabijheid
bevinden. Vooral zzp’ers zijn afhankelijk van hun netwerk voor het krijgen van opdrachten
en voor het verkrijgen van zakelijke informatie. In een serviced office kunnen zij op een
redelijk makkelijke manier hun netwerken vergroten. Het motief ontmoeten hangt samen
met de zzp’ers die gebruikmaken van een serviced office. Naast een professionele
werkomgeving en de mogelijkheid om te netwerken zijn zzp’ers op zoek naar sociale
contacten. In vergelijking met de zzp’ers zijn voor het MKB de sociale contacten binnen een
serviced office van groter belang dan de zakelijke contacten. Zij hebben veelal een groot
zakelijk netwerk en verschillende kanalen om aan zakelijke informatie te komen, dit zal niet
gelden voor al het MKB in serviced offices.

Flexibiliteit blijft een belangrijk motief voor het gebruik van serviced offices. Door
aanbieders wordt het onderscheid gemaakt tussen flexibiliteit in de huurperiode en
flexibiliteit in de hoeveelheid ruimte die wordt gehuurd. ‘’Door de onzekere economische
omstandigheden kiezen organisaties steeds eerder voor een serviced office.’’ De
mogelijkheid om op korte termijn ruimte af te stoten is voor kantoorhoudende organisaties
in onzekere economische tijden van groot belang. Kostenbesparing wordt door drie van de
acht aanbieders genoemd als motief om gebruik te maken van serviced offices. De
aanbieders van flexkantoren zien kostenbesparing daarentegen niet als motief. De motieven
netwerken en ontmoeten zijn met name van belang voor zzp’ers. Voor het MKB is
flexibiliteit de voornaamste reden om gebruik te maken van een serviced office.

De aanbieders van flexkantoren geven aan dat het belangrijk bestaansmotief voor
flexkantoren het ontmoeten en samenwerken is. Door samen te komen en te werken in een
fysieke ruimte met ‘gelijkgezinde’ medeondernemers, kunnen ervaringen en problemen
worden gedeeld. Daarbij kunnen de gebruikers hun professionele netwerk vergroten.
Gebruikmaken van een flexibele werkplek houdt meer in dan alleen een functionele
professionele werkomgeving waar men kantooractiviteiten uitvoert. Ook het sociale aspect
is van groot belang. Aanbieders van flexibele kantoorunits lijken mee te gaan in de trend
van het benadrukken van het sociale aspect van een serviced office. Het is echter niet
duidelijk of dit gevolg is van de opkomst van de flexkantoren of het toenemende belang van
netwerken in de huidige economie.
De motieven die zijn genoemd door de experts zijn niet opgenomen in de figuren 5.1 en 5.2.
Gekozen is om de figuren op te stellen aan de hand van de motieven genoemd door enkel de
aanbieders. Doel is het achterhalen van de motieven voor gebruikers om te kiezen voor een
serviced office. De aanbieders staan direct in contact met de gebruikers en aangenomen is
dat zij de motieven het best kunnen benoemen.
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De drie experts geven als belangrijkste motieven voor het gebruik van serviced offices de
mogelijkheid van het vergroten van het professionele netwerk en de sociale interactie met
medeondernemers. Daarmee verschillen de experts niet van mening met de aanbieders.
Volgens één expert is het voor werknemers van organisaties steeds belangrijker om een
breed zakelijk netwerk te hebben. Door af en toe gebruik te maken van een serviced office
kan dit netwerk worden vergroot. Twee van de drie experts benoemden het motief
flexibiliteit. Door de toenemende economische dynamiek kunnen organisaties het zich niet
meer veroorloven om vijf jaar voorruit te kijken en een bijpassende huisvestingsstrategie te
kiezen. Door gebruik te maken van serviced offices zijn organisaties beter in staat hun
huisvestigingsstrategie op korte termijn bij te sturen en zich aan te passen aan de
economische omstandigheden.

Volgens twee experts krijgen werknemers van werkgevers steeds meer vrijheid om zelf te
beslissen waar en wanneer zij willen werken. Een deel van de werknemers zal kiezen voor
een serviced office, op voorwaarden dat de werkgever hiervoor budget beschikbaar stelt en
de serviced office in de nabijheid van de woonomgeving van de werknemer bevind.
Opvallend is dat deze groep potentiële gebruikers niet wordt benoemd door de aanbieders.
Deze ‘corporate’ werkers kunnen een grote nieuwe groep gebruikers gaan vormen.
Aanbieders zouden in hun marketing zich meer op deze groep kunnen richten.
Eén expert benoemde de toenemende aandacht voor Het Nieuwe Werken als motief. Door
de flexibilisering van werken, waar en wanneer een werknemer dat wil, zullen sommigen
kiezen voor een professionele werkomgeving in de nabijheid van de woonomgeving.
“Serviced offices kunnen daarin een grote rol spelen in de toekomst’’. Niet elke werknemer
die de mogelijkheid heeft om thuis te werken zal dat kunnen of willen. In een huiselijke
omgeving zijn veel afleidingen aanwezig. ‘’De serviced officemarkt zou zich meer moeten
gaan richten op de thuiswerker,’’ aldus een expert.
Figuur 5.1: motieven gebruik serviced offices, eigen onderzoek (N is 27)
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Verschillende motieven voor het gebruik van serviced offices door de respondenten
genoemd in het eigen onderzoek, zijn tevens benoemd tijdens interviews afgenomen door
onderzoeksbureau Frisblik, gemiddeld werden door deze respondenten 3,5 motieven
genoemd. Het is echter niet mogelijk om na te gaan of de vraagstelling in dit onderzoek
gelijk is aan het eigen onderzoek, aangezien dit niet bekend is. Daarom is gekozen om een
aparte figuur te maken en de motieven uit eigen onderzoek te combineren met de motieven
verkregen uit de secundaire onderzoeksgegevens. In totaal zijn 41 genoemde motieven
gebruikt voor het opstellen van figuur 5.2.
De meest genoemde motieven blijven netwerken en ontmoeten. Van de twaalf aanbieders
geven negen aanbieders aan dat netwerken als één van de belangrijkste motieven gezien
kan worden. Het ontmoeten van andere ondernemers volgt met acht uit twaalf (zie figuur
5.2). Flexibiliteit werd door de respondenten uit de secundaire onderzoeksgegevens minder
genoemd dan in het eigen onderzoek.
Figuur 5.2: motieven gebruik serviced offices, eigen onderzoek en secundaire analyse (N is
41)
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De Baaij (2003) heeft in zijn onderzoek interviews afgenomen met aanbieders van serviced
offices en ze gevraagd naar de bestaansmotieven van serviced offices (zie figuur 5.3).
Opvallend is dat in het onderzoek van De Baaij (2003) flexibiliteit in periode en hoeveelheid
vierkante meters kantoorruimte die kan worden afgenomen als voornaamste motief werd
genoemd (zie figuur 5.3). In het eigen onderzoek werd door vijf van de acht aanbieders
deze flexibiliteit genoemd als één van de motieven voor gebruikers om zich in een serviced
office te vestigen. In het onderzoek van de Baaij (2003) werd het motief ontmoeten slecht
door één van de aanbieders als belangrijkste motief genoemd, het motief netwerken werd
niet genoemd.
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De motieven die werden genoemd door de respondenten in het onderzoek van De Baaij
(2003) hebben voornamelijk betrekking tot de fysieke eigenschappen van serviced offices.
Terwijl in het eigen onderzoek, naast de flexibiliteit, ook ‘sociale’ aspecten werden genoemd
als de motieven voor gebruik. Het contact met andere huurders werd slechts eenmaal
genoemd door respondenten in het onderzoek van De Baaij (2003). Een waarschijnlijke
verklaring voor dit verschil kan zijn de opkomst van nieuwe typen gebruikers met eigen
motieven. Met deze nieuwe gebruikers zijn ook nieuw typen aanbieders de markt betreden
sinds het onderzoek in 2003 van de Baaij. Gebruikers van flexkantoren hebben
voornamelijk behoefte aan de eerder genoemde sociale aspecten die een flexkantoor hen
bied. De respondenten van de Baaij (2003) bestaan enkel uit aanbieders van flexibele
kantoorunits, deze benoemen waarschijnlijk eerder de ‘fysieke’ aspecten als motieven voor
gebruik.
Figuur 5.3: bestaansmotieven serviced offices, onderzoek De Baaij (2003) (N is 22)
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Eerder in het onderzoek is al beschreven dat de serviced officemarkt zich de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld tot een markt waar een duidelijke tweedeling van typen serviced
offices is waar te nemen. De komst van flexkantoren heeft gezorgd voor meer gebruikers
van serviced offices. De locatietypen waar serviced offices zijn ontwikkeld is toegenomen.
Bij de analyse van de motieven voor het gebruik van serviced offices is wederom een
bepaalde ontwikkeling waargenomen. Gebruikers hechten veel waarde aan de sociale
aspecten die samenhangen met het gebruik van serviced offices. Daarbij is het vergroten
van het zakelijke netwerk tevens van belang. Werden in 2003 in het onderzoek van De Baaij
(2003) voornamelijk ‘fysieke’ motieven genoemd als de belangrijkste motieven van gebruik,
in 2010 worden vooral ‘sociale’ motieven genoemd. Ondanks deze verschillen blijft de
flexibiliteit die serviced offices bieden wederom één van de belangrijkste motieven. De
motieven voor gebruik geven een bepaald beeld van de gebruikers. In de volgende
paragraaf worden verschillende kenmerken van de gebruikers beschreven, dit om een
completer beeld van de gebruikers te schetsen.
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5.4 Gebruikers
Deze paragraaf behandelt een aantal kenmerken van de gebruikers van serviced offices. In
paragraaf 5.4.1 worden de aanbieders beschreven aan de hand van het type organisatie en
de economische sector waarin zij actief zijn. Vervolgens komt in paragraaf 5.4.2 het type
huisvesting waaruit gebruikers van serviced offices afkomstig zijn aan bod.

5.4.1 Profielschets naar organisatie en economische sector
Het huidige huurderbestand van de aanbieders bestaat voornamelijk uit zzp’ers en het
MKB. Slechts één aanbieder gaf aan organisaties uit het segment Grootbedrijf te huisvesten.
Dit zijn dan voornamelijk buitenlandse bedrijven die een eerste vestiging openen in
Nederland. Of het betreft de tijdelijke huisvesting voor een projectgroep. De gebruikers van
de vergaderruimtes in serviced offices zijn hoofdzakelijk het MKB en Grootbedrijf. Twee
van de vier aanbieders gaven aan dat de ervaren zzp’ers de grootste groep gebruikers zijn.
De overige twee aanbieders hadden een meer evenwichtige verdeling tussen startende
zzp’ers en ervaren zzp’ers. Volgens één expert doen startende ondernemers er een aantal
jaar over om zich te realiseren dat het van belang is een zakelijk netwerk te onderhouden.
‘’Als het aantal opdrachten afneemt gaan zzp’ers actie ondernemen om hun netwerk te
vergroten; gebruik maken van een flexkantoor is een mogelijkheid om dat te doen.’’
De gebruikers zijn voornamelijk afkomstig uit kantoorhoudende organisaties, hoewel drie
aanbieders aangaven ook gebruikers te huisvesten die niet behoren tot kantoorhoudende
organisaties (zoals industriële bedrijven). Het gaat dan om het kantoorpersoneel dat zich
huisvest in een serviced office. De gebruikers zijn voornamelijk afkomstig uit de
commerciële zakelijke dienstverlening. Twee aanbieders hadden ook publieke partijen als
klant. De aanbieders van flexkantoren gaven aan dat de gebruikers afkomstig zijn uit de ICT
sector, de creatieve sector en de maatschappelijke sector. De diversiteit is erg groot per
aanbieder, maar ook tussen vestigingen van aanbieders. Zo gaf één aanbieder van een
flexkantoor aan dat zijn vestiging in een andere stad een andere samenstelling van
economische sectoren en een andere sfeer had. De economische samenstelling van de
stad/regio is volgens aanbieders terug te zien in de samenstelling van de gebruikers van
een vestiging in een bepaalde stad.
5.4.2 Waar komt de gebruiker vandaan en welke huisvesting laten zij achter?

De aanbieders van flexibele kantoorunits geven aan voornamelijk regionale ondernemers te
huisvesten, zij zien de regionale kantorenmarkt als hun afzetmarkt. Aanbieders van
flexibele kantoorunits geven wel aan dat de gebruikers veelal regionaal, nationaal en in
sommige gevallen internationaal actief zijn. Drie van de vier aanbieders van flexkantoren
gaven aan dat het merendeel van de gebruikers uit de stad of omliggende randgemeenten
komen waar het flexkantoor is gevestigd. Het lijkt erop dat het bereik van de flexkantoren
beperkter is dan dat van aanbieders van flexibele kantoorunits. Dit blijkt tevens uit de
locatietypen waar de twee typen aanbieders zijn gevestigd, zoals reeds is beschreven in
paragraaf 5.2.
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Niet alle aanbieders hadden een goed beeld van de voorgaande huisvesting van hun
gebruikers. ‘’Onze klanten komen eigenlijk uit elke vorm van huisvesting: onderhuur, uit de
serviced officemarkt, uit een traditioneel kantoor, van de zolderkamer’’, aldus een
aanbieder. Aanbieders van flexkantoren gaven aan dat de gebruikers voornamelijk eerst
vanuit huis werkten. Eén aanbieder gaf aan dat zijn klanten voorheen veel in
horecagelegenheden werkten.

5.5 Vooruitzichten voor een markt in beweging

In de voorgaande paragrafen zijn vele aspecten van de serviced officemarkt beschreven.
Echter, een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen is nog niet gegeven. In paragraaf
5.5.1 worden de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de serviced officemarkt
beschreven. Daarbij zullen de verwachte toekomstige geografische vestigingsplekken en
locatietypen worden behandeld. In paragraaf 5.5.2 worden de gevolgen van de
ontwikkeling van de serviced officemarkt voor de conventionele kantorenmarkt
geanalyseerd.
5.5.1 De toekomstige ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland

Aanbieders en experts zijn het er unaniem over eens dat de vraag naar flexibele
werkplekoplossingen zal blijven toenemen. In dit onderzoek zijn verschillende
ontwikkelingen en trends aangedragen die gaan zorgen voor een verdere ontwikkeling van
de markt in Nederland. Steeds wordt de toenemende vraag naar flexibiliteit genoemd.
Bedrijven en organisaties worden daartoe gedwongen door de toenemende economische
dynamiek. Volgens één expert is het ‘’een trend dat bedrijven en organisaties de huisvesting
anders organiseren na afloop van een huurcontract. Men kiest voor vormen van huisvesting
die zich laten kenmerken door kleinschaligheid, hoogwaardigheid en flexibiliteit”.
Door de toenemende economische dynamiek gaan bedrijven en organisaties in toenemende
mate met elkaar samenwerken. De huisvesting moet deze samenwerking faciliteren in de
vorm van gemeenschappelijke ruimtes waar men elkaar kan ontmoeten. Door de
verandering van de organisatiestructuur met een focus op kernbedrijfsactiviteiten gaan
bedrijven en organisaties steeds meer samenwerken. Daarbij wordt ook in toenemende
mate gebruik gemaakt van zzp’ers. Serviced offices kunnen deze processen faciliteren.
Serviced offices hebben de potentie de werklocaties te worden waar bedrijven en
organisaties gaan samenwerken met zzp’ers. In de flexkantoren gebeurt dit al wel bij
zzp’ers onderling.
“Het karakter van werk is enorm veranderd. De economische geografie van het werken
staat al op zijn kop, we lopen er eigenlijk achteraan. De voorzieningen zijn niet ‘up to date’
met de ontwikkelingen”, aldus een aanbieder. Door ontwikkelingen op ICT-gebied is werk
onafhankelijk geworden van plaats en tijd. Daarbij accepteren en implementeren mensen
sneller veranderingen. Serviced offices zijn in staat snel in te spelen op de hierboven
beschreven ontwikkelingen. Echter, zoals één aanbieder het verwoordt: “ons concept
moeten we contant aanpassen aan de ontwikkelingen in de markt en de trends die wij
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daarin ontdekken, als wij dat niet doen in deze dynamische economie zijn wij niet meer
aantrekkelijk voor onze gebruikers.’’

De verdere ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland kan volgens de experts
gestimuleerd worden door de overheid. Deze zou de rol van informateur op zich kunnen
nemen door de mogelijkheden van serviced offices voor kantoorhoudende organisaties
inzichtelijk te maken. “De overheid heeft de taak om flexkantoren meer op de agenda te
zetten bij mobiliteitsplatforms en andere overlegorganen. Communicatiecampagnes
kunnen worden ingezet om de bewustwording van het bestaan van serviced offices te
versterken.” De aanbieders waren unaniem van mening dat de overheid tot noch toe een
zeer beperkte rol heeft gespeeld, zij zijn van mening dat dit ook niet zal veranderen.

De locatietypen van de toekomst
Dat de serviced officemarkt in de toekomst in omvang en geografische spreiding gaat
toenemen, staat voor de respondenten vast. Zij geven aan dat er een viertal locatietypen zijn
waar serviced offices in de toekomst hoofdzakelijk ontwikkeld zullen worden. Deze
locatietypen zijn:
- Snelweglocaties: geschikt voor een aantal uur werken tussen afspraken door.
Wegrestaurants vervullen al deels een rol als werklocatie. Deze locaties kunnen
verder worden ontwikkeld tot professionele werkomgevingen;
- Binnenstedelijke locaties: voornamelijk voor de zzp’er die naast een professionele
werkomgeving belang hecht aan de sfeer en voorzieningen van een binnenstad;
- OV locatie: de werknemers van Grootbedrijven en van publieke organisaties die een
dagdeel of een aantal uur willen werken tussen afspraken door of zakelijke
afspraken plannen op deze centrale vervoersknooppunten;
- Woon-werk locatie: zzp’ers en werknemers van MKB bedrijven en Grootbedrijven
die in de nabijheid van de woning een professionele werkomgeving zoeken om de
files te vermijden en een betere werk privé balans willen.

Eén expert heeft een uitgesproken idee over de nieuwe locatietypen van serviced offices.
Het zijn volgens hem de plaatsen waar men elke dag moet zijn, zoals bij scholen, bij
benzinestations, op stations, etc. De nieuwe locatietypen zijn de ‘sociale knooppunten’ die
goed bereikbaar zijn. Deze nieuwe locaties zullen niet alleen in de Randstad ontwikkeld
worden, maar ook op plekken die buiten stedelijke gebieden zijn gelegen.
5.5.2 Gevolgen van ontwikkeling serviced officemarkt op de conventionele
kantorenmarkt

“Nog geen één procent van het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte is in gebruik
[als serviced office].’’ Dit is een schatting gaf een aanbieder omtrent de omvang van de
serviced officemarkt in Nederland. Verschillende aanbieders en experts gaven aan dat de
exacte omvang van de markt moeilijk is vast te stellen door het gebrek van een eenduidige
definitie van het concept serviced offices. De Baaij (2003) geeft een schatting van 0,3
procent van het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte in gebruik. Het percentage is
zeer waarschijnlijk toegenomen en zal liggen tussen de 0,5 en 1,0 procent.
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De effecten van de ontwikkeling van de serviced officemarkt op de conventionele
kantorenmarkt zijn relatief beperkt door de geringe omvang van de serviced officemarkt.
De voornaamste doelgroepen voor de serviced officemarkt zijn zzp’ers en het MKB. Het
aantal vierkante meters dat zij opnemen is beperkt ten opzichte van de metrages die grote
organisaties opnemen. De uitdaging voor de serviced officemarkt is het ‘vasthouden’ van
gebruikers bij groei van de organisatie. De gemiddelde duur van het gebruik van een
serviced office is relatief kort. Een aanbieder van een traditioneel serviced office gaf aan dat
de gemiddelde huurperiode anderhalf jaar bedraagt.

In de huidige economische malaise zijn bedrijven en organisaties niet snel geneigd om te
verhuizen, omdat dat veel geld en tijd kost. De verhuisbewegingen komen weer op gang
wanneer de economie weer aantrekt. Hier ligt dan ook een grote kans voor de serviced
officemarkt. De respondenten gaven unaniem aan te geloven in de groei van de markt voor
serviced offices: “Bij de vervanging [van de huidige kantoren] gaat het flexibele
kantorenconcept een belangrijke rol spelen, zo niet de belangrijkste.” Veel bedrijven zullen
bij een verhuizing kiezen voor de flexibele mogelijkheden die serviced offices bieden.
Volgens de experts zijn de Grootbedrijven niet klaar voor het gebruik van serviced offices.
De verwachting is dat Grootbedrijven niet zullen kiezen om zich geheel in een serviced
office te vestigen. Het belang van een ‘eigen’ kantoor met een bijbehorend imago en
bedrijfsuitstraling blijft voor hen van groot belang. Zij gebruiken het concept alleen op
tijdelijke basis om projectgroepen te huisvesten, een tijdelijk ruimtetekort op te vangen of
bij het betreden van een nieuwe markt. Wel gaan aanbieders van serviced offices de gehele
of gedeeltelijke facilitaire dienstverlening van Grootbedrijven overnemen.
Grote organisaties gaan minder vierkante meters gebruiken met hetzelfde aantal
medewerkers. Dit wordt gedaan door het implementeren van flexibele interieurconcepten.
Daarnaast gaan zij in toenemende mate voor hun medewerkers flexibele mogelijkheden
scheppen om thuis of in serviced offices te werken. Het uitbesteden van vergaderruimte zal
waarschijnlijk gaan toenemen. Het extern vergaderen en werknemers laten werken in een
serviced office zijn ontwikkelingen waar serviced offices aanbieders van kunnen profiteren.

De conventionele aanbieders moeten vooral ‘vrezen’ van concurrentie op de markt van
kantoorruimte voor het MKB. Er wordt weinig kantoorruimte aangeboden met kleine
metrages (<500m²). “De kantorenmarkt heeft lange tijd dit marktsegment links laten
liggen’’, aldus een expert. Door serviced offices aan te bieden in hoogwaardige en duurzame
kantoorgebouwen kunnen meer kantoorhoudende organisaties worden bereikt. Het imago
van een kantoorgebouw en de locatie zijn belangrijke locatiefactoren voor verhuizende
organisaties. Door kantoorruimte van kleine metrages (<500m²) aan te bieden in
hoogwaardige en duurzame kantoorgebouwen op locaties met een goed imago kan de
serviced officemarkt nieuwe gebruikers aantrekken en zal de omvang van de markt verder
toenemen.
Concurrentie is te verwachten van de aanbieders van conventionele kantoorruimte. Zij zijn
in toenemende mate aan het experimenteren met het aanbieden van flexibele
interieurconcepten, huurtermijnen en huurvoorwaarden. Concurrentie is er ook van
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‘turnkey’ onderhuur door aanbieders die vierkante meters kantoor over hebben. In de
huidige kantorenmarkt is het leegstandsniveau toegenomen tot 14% van de totale
kantoorvoorraad.

5.6 Conclusie en evaluatie

De serviced officemarkt kent een grote dynamiek. De afgelopen jaren is de omvang van het
aantal serviced offices toegenomen en zijn nieuwe concepten op de markt geïntroduceerd
in de vorm van flexkantoren. De markt laat zich moeilijk indelen door de grote diversiteit
aan concepten. Gemeenschappelijk kenmerk is volgens de aanbieders dat de ‘core business’
het aanbieden van diensten is en niet het verhuren van vierkante meters kantoorruimte.
Door het uitgebreide pakket aan verschillende diensten en de flexibiliteit, onderscheiden zij
zich van conventionele aanbieders. Gastheerschap is van groot belang binnen de serviced
offices, zowel voor de grotere aanbieders als de kleinere. Vanuit de hoek van de
bedrijvencentra komt wellicht in de toekomst meer concurrentie. Een gesignaleerde trend
is dat verschillende aanbieders binnen de bedrijvencentra markt (waartoe ook de serviced
office behoren) steeds meer diensten gaan aanbieden en meer gemeenschappelijke ruimte
zullen creëren waar gebruikers elkaar kunnen ontmoeten.

Het MKB en de zzp’ers zijn de voornaamste doelgroepen voor de serviced officemarkt.
Grote bedrijven en organisaties gebruiken serviced offices voornamelijk voor tijdelijke
projectgroepen of in geval van tijdelijk ruimtegebrek, bijvoorbeeld door een verhuizing of
verbouwing van de eigen kantoorruimte. Grote bedrijven blijven de voorkeur geven aan
een eigen pand met bijbehorend imago. De gebruikers die afkomstig zijn uit het MKB zijn
relatief kleine bedrijven of organisaties.

De voornaamste economische sectoren die gebruikmaken van serviced offices zijn de
commerciële zakelijke dienstverlening, de creatieve industrie en de ICT industrie. De
flexibele kantoorunits en de vergaderruimte worden voornamelijk afgenomen door MKB
bedrijven. De flexibele werkplekken vinden vooral aftrek bij zzp’ers. De afgelopen jaren zijn
vooral zzp’ers gebruik gaan maken van serviced offices. De MKB bedrijven die zich vestigen
in serviced offices zijn afkomstig uit de regionale kantorenmarkt waarin de serviced office
aanbieder gevestigd is. De zzp’er is voornamelijk afkomstig uit de stad of aangrenzende
gemeenten van waar de serviced office is gevestigd.
De aangeboden faciliteiten verschillen amper per aanbieder, alleen aanbieders van
flexkantoren bieden geen afzonderlijke flexibele kantoorunits aan. Het aanbieden van
vergaderruimte wordt door aanbieders van flexkantoren gezien als belangrijk voor het
voortbestaan van het flexkantoor. Op de verhuur hiervan wordt relatief veel inkomsten
gegenereerd in vergelijking met de flexibele werkplekken. Een trend is dat grotere
kantoorhoudende organisaties meer op ‘locatie’ gaan vergaderen en minder in de eigen
huisvesting. Er ligt een kans voor flexkantoren om in te spelen op deze ontwikkeling.
Op het gebied van aangeboden diensten bestaan er grote verschillen. Aanbieders van een
flexkantoor hebben een beperkt dienstenpakket ten opzichte van de aanbieders van de
traditionele serviced offices. Zzp’ers hebben minder behoefte aan diensten en faciliteiten en
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zijn vooral opzoek naar een professionele werkomgeving waar zij op een sociale en
zakelijke manier hun netwerken kunnen vergroten. De gezamenlijke werkomgeving heeft
als voordeel dat het een plek is waar zzp’ers makkelijk met ‘gelijkgestemde’ mede
ondernemers in contact kunnen komen. De gebruikers van traditionele serviced offices zijn
veelal organisaties die behoren tot het MKB en relatief meer behoefte hebben aan diensten
en faciliteiten. Door te kiezen voor een serviced office wil deze groep gebruikers zo veel
mogelijk facilitaire taken uitbesteden, om zich vervolgens volledig te kunnen richten op hun
kernactiviteiten. Aanbieders van traditionele serviced offices geven aan dat de
netwerkmogelijkheden van een serviced office een meerwaarde biedt voor de gebruikers.
Zij faciliteren de ontmoetingen door gezamenlijke ruimtes te creëren, waar veelal bij het
koffiezetapparaat contacten ontstaan. Een andere manier om gebruikers met elkaar in
contact te brengen is het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten.

Aanbieders geven een drietal motieven voor kantoorhoudende organisaties en zzp’ers om
zich te vestigen in een serviced office. Het eerste is de flexibiliteit die een serviced office
biedt. Zowel flexibiliteit in de contractsduur als de mogelijkheid om op korte termijn ruimte
af te stoten of op te nemen. Het tweede motief is de mogelijkheid andere ondernemers op
een informele manier te ontmoeten. Het derde en meest genoemde motief is de
mogelijkheid om het zakelijke netwerk te vergroten. In vergelijking met het onderzoek van
De Baaij uit 2003, blijkt dat nu meer sociale aspecten worden aangedragen als motieven
voor gebruik. In 2003 werden voornamelijk fysieke eigenschappen van serviced offices
benoemd als motieven voor gebruik.
De locatie van een serviced office is zeer afhankelijk van de doelgroep waar een aanbieder
zich op richt. Bereikbaarheid per auto in combinatie met voldoende parkeergelegenheid is
voor gebruikers van de flexibele kantoorunits de belangrijkste locatiefactor. De gebruikers
van flexkantoren vinden bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets de belangrijkste
locatiefactor. Daarnaast zijn faciliteiten in de directe omgeving van een flexkantoor en de
sfeer van een centrumlocatie van belang. Flexkantoren zijn dan ook veelal gevestigd in of in
de nabijheid van centrumlocaties.

Momenteel is het aanbod van serviced offices in Nederland erg divers. In het onderzoek
komen vier soorten locatietypen naar voren waar in de toekomst naar verwachting veel
serviced offices zullen worden ontwikkeld, dit zijn: serviced offices op snelweglocaties
(voor een aantal uur tussen afspraken door), serviced offices op binnenstedelijke locaties
(voor zzp’ers die elkaar willen ontmoeten), serviced offices op OV locaties (eveneens voor
tussendoor) en serviced offices op woon-werk locaties (nabij woning, een werkplek zonder
files). Met name de OV locaties zullen een belangrijke toekomstige vestigingsplaats worden
voor serviced offices in Nederland. Ondernemers en medewerkers van bedrijven en
organisaties willen op elke plek en op elk moment kunnen werken. Daarvoor wensen zij
steeds meer op flexibele basis gebruik te maken van een professionele werkomgeving.
Aanbieders en experts zijn het er unaniem over eens dat de vraag naar flexibele
werkplekoplossingen zal blijven toenemen. Zij wezen op verschillende ontwikkelingen en
trends die gaan zorgen voor een verdere ontwikkeling van de markt in Nederland. Een
steeds terugkerend onderwerp is de toenemende vraag naar flexibiliteit. Door de
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toenemende economische dynamiek worden bedrijven en organisaties gedwongen flexibele
oplossingen te zoeken. Volgens een expert is het “een trend dat bedrijven en organisaties de
huisvesting anders organiseren na afloop van een huurcontract. Men kiest voor vormen van
huisvesting die zich laten kenmerken door kleinschaligheid, hoogwaardigheid en
flexibiliteit”.
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6. Conclusies en aanbevelingen
In dit afsluitende hoofdstuk worden in paragraaf 6.1 de deelvragen beantwoord. Vervolgens
wordt in paragraaf 6.2 de centrale vraag beantwoord. Dit onderzoek naar de serviced
officemarkt wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

6.1 Beantwoording deelvragen

De afzonderlijke deelvragen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek worden in deze
paragraaf beantwoordt.
Wat is de structuur en dynamiek van de Nederlandse kantorenmarkt en welke plaats nemen
de aanbieders van serviced offices in op de kantorenmarkt?

De serviced officemarkt is onderdeel van de vastgoedmarkt, en specifieker van de
kantorenmarkt. De kantorenmarkt bestaat uit verschillende deelmarkten: de
gebruikersmarkt, de bouw- en ontwikkelingsmarkt en de beleggingsmarkt. Op de markten
zijn een groot aantal actoren actief. De Nederlandse kantorenmarkt kan niet als één markt
gezien worden, maar bestaat uit verschillende regionale kantorenmarkten. De Nederlandse
kantorenmarkt kent een structurele dynamiek, waardoor vraag en aanbod van
kantoorruimte door de tijd heen aan veranderingen onderhevig is. Economische cycli
hebben een grote invloed op de ontwikkeling van vraag en aanbod op de kantorenmarkt. De
afgelopen jaren is het aanbod sterk toegenomen en blijven de opname cijfers achter.

De Nederlandse kantorenmarkt is kwantitatief verzadigd geraakt. Een groot deel van de
kantorenvoorraad voldoet niet aan de kwalitatieve eisen van kantorengebruikers. De vraag
op de kantorenmarkt wordt steeds meer een vervangingsvraag in plaats van een
uitbreidingsvraag. De leegstand van kantoorruimte is toegenomen tot ruim veertien
procent van het totaalaanbod in Nederland. Door veranderingen op de markt is er ruimte
ontstaan voor nieuwe huisvestiging concepten die inspelen op de behoeften van de
gebruikers.
Eén van de concepten die de afgelopen jaren meer in de belangstelling is komen te staan
zijn de serviced offices. De aanbieders van serviced offices bevinden zich op de
gebruikersmarkt, zij zijn zowel huurder als verhuurder van kantoorruimte. Door het
toevoegen van faciliteiten en diensten aan kantoorruimte wordt een toegevoegde waarde
gecreëerd. Daarmee vormen de serviced offices een schakel tussen de vastgoedexploitanten
en de gebruikers van kantoorruimte.
Wat zijn de ontwikkelingen op de kantorenmarkt die zorgen voor veranderingen van vraag en
aanbod?

Naast de economische cycli die invloed hebben op de vraag en het aanbod op de
kantorenmarkt, zijn er andere ontwikkelingen die voor verandering zorgen. Dit zijn:
demografische ontwikkelingen, verregaande automatisering en outsourcing van bepaalde
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kantooractiviteiten. Deze ontwikkelingen zorgen voor een afname van het aantal
kantoormedewerkers. Daarbij is er een daling van de gemiddelde ruimtebehoefte per
kantoorwerker. Het gemiddelde aantal vierkante meters kantoorruimte per
kantoorgebruiker neemt af. Daarbij passen kantoorhoudende organisaties steeds meer een
huisvestigingsstrategie toe waarin afstoten en verkopen van kantoren domineren. De
organisaties gaan in toenemende mate kantoorruimte huren in plaats van kopen, het
aandeel huur neemt toe ten opzichte van koop. Op de huurmarkt nemen de huurtermijnen
af, naar een gemiddelde huurperiode van vijf jaar.
Kantoorhoudende organisaties gaan steeds meer nieuwe werkplekconcepten toepassen. De
beslissing om over te gaan op een nieuwe werkplekvorm komt voort uit de wens tot meer
efficiëntie, flexibiliteit en daarmee samenhangende kostenbesparingen.
Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het bestaan van serviced offices?

Om te kunnen begrijpen en verklaren waarom dit fenomeen aanwezig is op de Nederlandse
kantorenmarkt moet worden gezocht naar de onderliggende structurele verklaringen voor
het gebruik van serviced offices. De ontwikkelingen die ervoor zorgen dat
kantoorhoudende organisaties en zzp’ers gebruik maken van serviced offices zijn:
technologische-, organisatorische- en maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende
flexibilisering van huisvesting, een toename in het aantal zzp’ers, meer aandacht voor
duurzaamheid bij kantoorhoudende organisaties, de introductie van Het Nieuwe Werken en
een toenemende aandacht voor kennisdeling en openinnovatie bij kantoorhoudende
organisaties.
Organisaties willen in toenemende mate de bedrijfsvoering flexibiliseren. Een belangrijk
onderdeel daarvan is de flexibilisering van de huisvesting. Organisaties kunnen de
huisvesting flexibiliseren door de organisatie (deels) te huisvesten in een serviced office. De
recente toename van het aantal zzp’ers in Nederland heeft gezorgd voor een groep
kantoorgebruikers die behoefte heeft aan een professioneel ingerichte werkruimte waar zij
de mogelijkheid hebben andere ondernemers te ontmoeten. Daarbij is zowel het sociale als
het zakelijke aspect van het contact van belang. Door contacten te leggen kunnen
kantoorgebruikende zzp’ers hun zakelijke netwerk vergroten.
Wat zijn de kenmerken van de kantoorgebruikers die zich in een serviced office vestigen?

Kantoorhoudende organisaties en zzp’ers die zich vestigen in een serviced office, hebben
met elkaar gemeen dat het kantoorgebruikers zijn met behoefte aan een professionele
werkomgeving die op flexibele voorwaarden wordt aangeboden. Zij kunnen hier bepaalde
faciliteiten en diensten afnemen die hen in staat stellen zich volledig te richten op de
kernactiviteiten van hun onderneming.

De serviced officemarkt wordt gevormd door aanbieders van flexkantoren en aanbieders
van flexibele kantoorunits. De gebruikers van flexkantoren zijn over het algemeen zzp’ers
die behoefte hebben aan een professionele werkplek waar zij op een flexibele manier
gebruik van kunnen maken Een ander belangrijk kenmerk is dat zij andere ondernemers
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willen ontmoeten. De ontmoetingen zijn zowel vanuit sociale als zakelijke overwegingen
van belang. De gebruikers van flexibele kantoorunits hebben voornamelijk 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 meer dan gebruikers van flexkantoren
behoefte aan het afnemen van diensten die worden aangeboden.
De gebruikers van serviced offices zijn afkomstig uit zowel de publieke als de private sector.
De gebruikers zijn voornamelijk afkomstig uit de zakelijke en financiële dienstverlening. Bij
flexkantoren vormen zzp’ers uit de creatieve sectoren (creatieve industrie) een aanzienlijk
deel van de gebruikers.

In de serviced officemarkt kan onderscheid worden gemaakt tussen tien typen gebruikers:
- Startende bedrijven: kleine- en middelgrote bedrijven die gebruik maken van een
serviced office als locatie om het bedrijf op te starten;
- Bedrijven die een nieuwe markt betreden: organisaties die op een buitenlandse
markt zaken willen gaan doen en daarvoor een kantoor nodig hebben;
- Zzp’ers: zelfstandigen die een serviced office gebruiken als (aanvullende)
bedrijfshuisvesting;
- Virtual werker: gebruikers die een serviced office alleen als postadres en voor
telefoonbeantwoording gebruiken. Daarmee wekt men de indruk gevestigd te zijn in
een kantoorgebouw;
- Flexibele ‘corporate’ werknemer: werknemers die een aantal dagen per week
werken in een serviced office dat dicht bij de woning is gelegen. Vaak zijn dit
werknemers van een MKB of grootbedrijf;
- Flexwerker tussen afspraken door: werknemers van het MKB of Grootbedrijf die
incidenteel tussen afspraken door een aantal uur gebruikmaken van een serviced
office;
- Organisaties die tijdelijke huisvesting nodig hebben: organisaties die serviced
offices gebruiken als tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld na brand, tijdens een
verbouwing, wachten op een oplevering, etc.;
- Projectteams: organisaties die projectteams samenstellen en deze niet in het
huidige kantoor kunnen of willen onderbrengen;
- Vergaderteams: groepen werknemers of zzp’ers die gebruik maken van serviced
offices voor de vergaderfaciliteiten;
- Video conference gebruikers: gebruikers van serviced offices voor de aanwezige
technologie om op afstand te vergaderen.
Wat zijn de kenmerken van de aanbieders van serviced offices? Welke categorieën serviced
offices zijn te onderscheiden?
De verschillen tussen aanbieders van serviced offices hebben vooral betrekking tot het
gehanteerde serviceniveau van een aanbieder en de doelgroep. De markt kenmerkt zich
door grote diversiteit op het gebied van: locatietype, verzorgingsgebied, type werkplekken
(afzonderlijke kantoorunits, of werkplekken in een open ruimte), prijsklasse, contractvorm
(maandcontract of ‘strippenkaart’), aangeboden zakelijke diensten, faciliteiten, interieur en
de doelgroep. Serviced offices aanbieders zijn commerciële aanbieders die flexibele
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kantoorruimte en/of flexibele werkplekken en gerelateerde faciliteiten en diensten aan
kantorengebruikers aanbieden en dat als hun kernactiviteit beschouwen.

De aanbieders van serviced offices zijn grofweg in te delen in twee categorieën. De eerste
categorie bestaat uit de aanbieders van flexkantoren. Zij richten zich primair op zzp’ers of
kenniswerkers, zoals de doelgroep ook wel wordt genoemd. Dit is een relatief nieuwe vorm
van serviced offices, de meeste initiatieven in Nederland bestaan pas twee tot drie jaar. De
ruimtes waar kan worden gewerkt zijn open van structuur en in de ruimtes zijn
flexwerkplekken te vinden, gebruikers hebben dus geen vaste werkplekken. Zzp’ers nemen
hun eigen laptop mee en kunnen op een willekeurige plek gaan werken. De flexkantoren
bieden naast de flexibele werkplekken ook vergaderruimte. De gebruikers van de
vergaderruimte zijn voornamelijk grotere organisaties die op een externe plek willen
vergaderen.
De tweede categorie bestaat uit aanbieders van flexibele kantoorunits. Zij bieden afsluitbare
kantoorunits van verschillende metrage aan in combinatie met een uitgebreid pakket van
verschillende faciliteiten en diensten. Deze aanbieders hebben veelal als onderdeel van de
faciliteiten/diensten-mix aparte ruimtes waar flexwerkplekken zijn gecreëerd. Daarmee
zijn de zzp’er ook een doelgroep voor deze aanbieders. De nadruk ligt meer dan bij
flexkantoren op het aanbieden van verschillende diensten.

Welke verschillende faciliteiten en diensten worden door aanbieders van serviced offices
aangeboden?
In serviced offices worden combinaties van kantoorruimten (kantoorunits), werkplekken in
een open ruimte, vergaderruimten en gemeenschappelijke ruimten aangeboden. De
combinatie van aangeboden faciliteiten en zakelijke diensten wisselt per serviced office.
De aangeboden faciliteiten en zakelijke diensten zijn o.a.:
- virtueel kantoor;
- kantoorruimte units;
- flexwerkplekken;
- vergaderruimten;
- video conferencing ruimten;
- kopieer- en printfaciliteiten;
- koffie en thee automaten;
- receptiediensten (telefoonbeantwoording en ontvangst);
- postafhandeling;
- administratie;
- catering;
- organiseren van netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten;
- overnemen van de facilitaire dienstverlening van grote organisaties.

Flexkantoren hebben vaak een open ruimte met werkplekken. De open ruimte is meestal
modern ingericht met naast werkplekken ook vaak een koffiecorner. Gebruikers kunnen
zelf een werkplek kiezen. Enkele aanbieders van flexkantoren hebben tevens
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‘concentratieplekken of concentratieruimten’ waar men geacht wordt stil te werken. Ook
een vergaderruimte is in de meeste flexkantoren terug te vinden. Deze ruimten worden
apart verhuurd aan gebruikers van het flexkantoor, meestal aan grote organisaties.

In serviced offices waar flexibele kantoorunits worden aangeboden heeft elke gebruiker een
eigen afsluitbare kantoorruimte, deze ruimten verschillen in oppervlakte. De mogelijkheid
bestaat vaak om van verschillende kantoorruimten één grote ruimte maken. Naast de
kantoorunits worden er door sommige aanbieders ook flexwerkplekken aangeboden voor
zzp’ers. Deze werkplekken bevinden zich in één open ruimte waar geen vaste plekken zijn
voor de gebruikers. Andere faciliteiten die worden aangeboden zijn: vergaderruimten,
gemeenschappelijke ruimte (veelal met een koffiecorner) en een receptie.
Welke motieven zijn er voor gebruikers om zich (deels) te vestigen in een serviced office?

Aanbieders geven een drietal motieven voor kantoorhoudende organisaties en zzp’ers om
zich te vestigen in een serviced office. Het eerste is de flexibiliteit die een serviced office
biedt. Zowel flexibiliteit in de contractsduur als de mogelijkheid om op korte termijn ruimte
af te stoten of op te nemen is van belang. Het tweede motief is de mogelijkheid andere
ondernemers op een informele manier te ontmoeten. Het derde en meest genoemde motief
is de mogelijkheid om het zakelijke netwerk te vergroten.
Wat is de spreiding van serviced offices in Nederland, op welke typen locaties binnen de
regionale markten worden serviced offices in Nederland aangeboden en wat zijn de
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van locatiekeuze voor nog te ontwikkelen serviced
offices?

De locatie van een serviced office is zeer afhankelijk van de doelgroep van de aanbieder.
Bereikbaarheid per auto in combinatie met voldoende parkeergelegenheid is voor
gebruikers van flexibele kantoorunits de belangrijkste locatiefactor. De gebruikers van
flexkantoren vinden bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets de belangrijkste
locatiefactor. Daarnaast zijn faciliteiten in de directe omgeving van een flexkantoor en de
sfeer van een centrumlocatie van belang.
De locatietypen voor serviced offices in de toekomst zijn snelweglocaties, binnenstedelijke
locaties, OV locaties en woon-werk locaties. Ondernemers en medewerkers van bedrijven
willen op elke plek en op elk moment kunnen werken. Daarvoor wensen zij steeds meer een
professionele werkomgeving waar zij op flexibele basis gebruik van kan maken. Bovendien
moeten deze werkplekken gelokaliseerd zijn op plaatsen waar men elke dag is of
langskomt. De experts en aanbieders zien met name stationslocaties als de toekomstige
locaties voor serviced offices.
Wat zijn de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de serviced officemarkt en wat zijn de
effecten van de ontwikkeling van de serviced officemarkt op de conventionele kantorenmarkt
in Nederland?
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De vraag naar flexibele werkplekoplossingen zal waarschijnlijk blijven toenemen.
Kantoorhoudende organisaties en zzp’ers hebben behoefte aan flexibiliteit van de
huisvesting en hechten steeds meer waarde aan netwerken en het informeel ontmoeten van
ondernemers en andere bedrijven. Serviced offices kunnen voorzien in beide behoeften. De
effecten van de groei van de serviced officemarkt op de conventionele kantorenmarkt lijken
beperkt. De groei van de serviced officemarkt is de afgelopen jaren voornamelijk
veroorzaakt door een combinatie van de toename van het aantal zzp’ers en door de
groeiende behoefte aan flexibilisering van de huisvesting van bedrijven uit het MKB. De
zzp’ers laten geen kantoorruimte achter, enkel de keukentafel of een werkplek in een
andere serviced office. De conventionele kantorenmarkt kan echter last (gaan) ondervinden
van vertrekkende MKB bedrijven die zich bij afloop van een huurcontract vestigen in een
serviced office.

6.2 Beantwoording centrale vraag

De centrale vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek luidt als volgt:

Wat zijn de redenen voor kantoorhoudende organisaties om gebruik te maken van
serviced offices, en wat zijn de eigenschappen van deze gebruikers? Welke eigenschappen
hebben de aanbieders van serviced offices, welke deelmarkten zijn te onderscheiden binnen
de serviced officemarkt en op welke locaties worden serviced offices ontwikkeld? En welke
verklaringen zijn er voor de ontwikkeling van de serviced officemarkt in Nederland?

De serviced officemarkt anno 2011 wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan
concepten. Veel van deze concepten zijn de afgelopen drie tot vier jaar op de markt
gekomen en maken een snelle groei door. Nederland heeft twee traditionele aanbieders;
Regus met 37 vestigingen in 18 steden en 1 op Schiphol, en Tauro met 8 vestigingen in 6
steden. Veel van de aanbieders die in 2003 actief waren op de Nederlandse serviced
officemarkt zijn overgenomen door concurrenten of failliet gegaan. De afgelopen drie jaar
neemt het aantal serviced offices toe. Deze groei is gezien de economische malaise
opmerkelijk. In het verleden werd de serviced officemarkt, evenals de conventionele
kantorenmarkt, wel degelijk geraakt door de economische schommelingen. Redenen
waarom juist nu de serviced officemarkt profiteert van de economische crisis kunnen
worden gezocht in de toename van het aantal zzp’ers. Deze toename heeft mede gezorgd
voor het ontstaan van flexkantoren. Daarbij is de groeiende flexibilisering van de
huisvesting en in het verlengde daarvan de toenemende uitbesteding van secundaire
bedrijfsactiviteiten, al langer gaande. Organisaties worden door de crisis gedwongen na te
denken over een huisvestigingsstrategie die bestand is tegen de toegenomen economische
dynamiek. Het concept serviced office, in welke vorm dan ook, is dan één van de
oplossingen. Organisaties zijn door de afgelopen economische neergang meer
kostenbewust geworden. Serviced offices kunnen onder bepaalde voorwaarden de
huisvestigingskosten van een organisatie verlagen.
De flexibiliteit die wordt geboden door serviced offices is een belangrijke reden voor
zzp’ers en kantoorhoudende organisaties om gebruik te maken van het concept.
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Organisaties willen zich niet meer voor minimaal vijf jaar vastleggen aan een bepaald
kantoor zonder dat daar flexibele huurvoorwaarden aan verbonden zijn. Als een organisatie
krimpt wil het de extra ruimte af kunnen stoten, en als het groeit op korte termijn de extra
ruimte op kunnen nemen. Zo kan de huisvesting de organisatorische veranderingen snel
faciliteren.

Ondernemerschap neemt toe in Nederland, dat is terug te zien in de groei van het aantal
zzp’ers. Daarnaast neemt ook de waarde die organisaties en zzp’ers hechten aan netwerken
en kennisdelen toe. In serviced offices kunnen zzp’ers onderling met elkaar in contact
komen, dat geldt ook voor bedrijven en organisaties. Veel aanbieders van serviced offices
beschouwen de bevordering van de netwerkvorming als een onderdeel van het
dienstenpakket. Duurzaamheid is voor organisaties een belangrijk thema, maar het is niet
één van de redenen om gebruik te maken van serviced offices. In Nederland bestaat de
afgelopen jaren veel aandacht voor Het Nieuwe Werken (HNW). Het zijn vooral de grote
organisaties die HNW omarmen en toepassen, dit resulteert waarschijnlijk niet direct in een
toename van het gebruik van serviced offices. Indirect kan het wel een grote invloed
hebben, omdat het flexibel werken onder de aandacht wordt gebracht. Organisaties gaan
inzien dat zij op verschillende manieren hun huisvestigingsstrategie kunnen flexibiliseren,
waarvan kiezen voor serviced offices er één is.

De diversiteit van de serviced officemarkt komt tot uiting in de verschillende locatietypen.
De voornaamste locatietypen zijn langs uitvalswegen en snelwegen, in stadscentra en op OV
locaties. De locatietypen hebben meestal samenhang met de doelgroep van een aanbieder.
De flexkantoren zijn voornamelijk gevestigd op OV locaties en in stadscentra. De aanbieders
van flexibele kantoorunits zijn veelal gevestigd op locaties in de nabijheid van uitvalswegen
of langs snelwegen. De serviced officemarkt heeft zich voornamelijk geconcentreerd in de
Randstad en in en rondom de grotere steden in Noord-Brabant. De verwachtte toekomstige
locaties van serviced offices zijn: serviced offices op snelweglocaties (voor een aantal uur
tussen afspraken door), serviced offices op binnenstedelijke locaties (voor zzp’ers die
elkaar willen ontmoeten), serviced offices op OV locaties (eveneens voor een aantal uur
tussendoor) en serviced offices op woon-werk locaties (nabij de woning, zonder files een
werkplek). Met name de OV locaties zal een belangrijke toekomstige vestigingsplaats
worden voor serviced offices in Nederland. De verwachte ontwikkeling is dat het aantal
serviced offices zal blijven toenemen en dat serviced offices zich geografisch meer gaan
verspreiden over Nederland.
Kortom de serviced offices zijn een vorm van bedrijfshuisvesting die zich de komende jaren
zal ontwikkelen als een vaste speler in de kantorenmarkt. Door het innovatieve en flexibele
aanbod zijn de aanbieders van serviced offices sneller in staat te reageren op de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt.

6.3 Aanbevelingen

De gebruikers van serviced offices zijn in dit onderzoek beschreven aan de hand van
wetenschappelijke literatuur en interviews afgenomen met aanbieders. Vervolgonderzoek
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naar de kenmerken van gebruikers kan een meer gedetailleerd beeld geven van deze
specifieke groep kantoorgebruikers. De kenmerken van deze groep kunnen in kaart worden
gebracht door het afnemen van interviews met gebruikers van verschillende typen serviced
offices.

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat netwerken en ontmoetingen steeds
belangrijker worden voor organisaties en zzp’ers. Onderzoek naar de effecten van het
netwerken en de ontmoetingen tussen de gebruikers van serviced offices, zou interessante
resultaten kunnen opleveren. Deze resultaten kunnen vervolgens worden ingezet om het
‘product’ serviced office te vermarkten en zo nieuwe gebruikers te informeren over de
voordelen van het werken in een serviced office. Vanuit commercieel oogpunt zou het
relevant zijn om onderzoek uit te voeren naar institutionele beleggingsmogelijkheden in de
serviced officemarkt. Dit is zeker het geval wanneer de markt zich blijft ontwikkelen en in
omvang toenemen.
Er resteren nog veel vragen om te beantwoorden over de dynamische serviced officemarkt.
Deze is sinds 2003 ingrijpend veranderd. Zo zijn er veel aanbieders van de markt
verdwenen en hebben nieuwe aanbieders de markt betreden. Van belang blijft om de
serviced officemarkt regelmatig in ‘kaart’ te brengen, dat was dan ook één van de
hoofddoelen van dit onderzoek. Dit onderzoek zal hopelijk anderen interesseren in de
dynamische markt van serviced offices.
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Bijlage A Topiclijst interviews
Topiclijst voor aanbieders
Aangeboden faciliteiten en diensten
Doelgroepen
Kenmerken gebruikers

Segmentering van markt
Verschil met andere aanbieders

Verklaringen voor gebruik flexibele kantoorruimte/werkplekken
Locatietype
Locatie eisen gebruikers

Kennis creatie en ontwikkeling
Invloed HNW

Ontwikkeling van de markt

Effecten op conventionele markt
Rol overheid in ontwikkeling markt
Topiclijst experts

Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt.
Trends en ontwikkelingen bij keuze kantoorhuisvesting

Motieven voor kantoorhoudende organisaties en zzp’ers om gebruik te maken van een
serviced office
Verklaringen van de ontwikkeling en groei van de serviced officemarkt in Nederland.
Gevolgen van groei serviced office markt voor de conventionele kantorenmarkt.
Locatiekeuze van aanbieders van serviced offices.

Eigenschappen van gebruikers en de locatie eisen van gebruikers.
Rol van de overheid
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Bijlage B Lijst respondenten
In het onderstaande overzicht zijn de geïnterviewde personen met naam, functie en
organisatie vermeld. In hoofdstuk zes worden de namen echter weggelaten om eventuele
concurrentiegevoelige informatie niet openbaar te maken. De respondenten uit de
secundaire analyse worden niet met naam en organisatie vermeld. Dit in verband met
privacy en concurrentiegevoelige informatie.

Aanbieders van ‘traditionele’ serviced offices
- Regus, interview met meneer E. Schaepman CEO Regus Benelux. Regus heeft 37
vestigingen in Nederland, wereldwijd meer dan 1100.
- Offices For You, interview met meneer M. Taminau mede eigenaar van Offices For
You. Offices For You heeft 3 vestigingen in Nederland (4 per jan. 2011)
- Touch Down Center, interview met meneer P. Kapteijn eigenaar van Touch Down
Centers. Touch Down Centers heeft 2 vestigingen. Daarnaast voorzitter van stichting
Double U Smartworkcenters.
- Respondent secundaire analyse
Vertegenwoordiger van busninesscentra
- Alliance Europe, interview met meneer J. Milhado directeur Alliance Europe.
Alliance verenigd wereldwijd meer dan 600 businesscentra, in Nederland zijn er 15
leden.

Aanbieders van flexkantoren
- Maliebaan 45, interview met mevrouw A. Grotendorst. Mede eigenaar Maliebaan
45. Maliebaan 45 heeft 1 vestiging.
- Igluu, interview met mevrouw B. Teuven, locatiemanager Igluu Utrecht. Igluu heeft
2 vestigingen.
- Nomadz, interview met mevrouw S. Gerbenzon, mede eigenaar Nomadz. Nomadz
heeft 1 vestiging.
- Seats2meet, interview met meneer F. Lepoutre, commercieel manager vestiging
Utrecht. Seats2Meet heeft vier vestigingen.
- Respondent secundaire analyse
- Respondent secundaire analyse
- Respondent secundaire analyse

Intermediars
- Double U Smartwork Centers, interview met meneer P. Kapteijn. Double U
Smartwork is een platform waarbij de kenniswerker ‘onderweg’ inzicht wordt
geboden in de aanwezig- en beschikbaarheid van professionele ontmoeting- en
werkplekaccommodatie.
- Frisflex, interview met meneer A. Majoor. Frisflex is een commerciële bemiddelaar
tussen gebruikers en aanbieders van flexwerkplekken.
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Branchevereniging
- NVBEO (Nederlandse Vereniging voor Bedrijvencentra en Economische
Ontwikkeling), interview met meneer M. Stijnenbosch, voorzitter van het NVBEO.
Het NVBEO treedt op als belangenbehartiger van eigenaren en beheerders van
Bedrijvencentra en Business Centers.

Experts
- Dhr. Martin Stijnenbosch directeur van het ruimtelijk economische adviesbureau
STOGO en voorzitter NVBEO.
- Dhr. Wim Pullen directeur van het kenniscentrum Center for People and Buildings
kenniscentrum dat zich richt op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluit kennis over
huisvestingsvraagstukken.
- Dhr. Arend-Jan Majoor auteur marktonderzoek ‘open flexkantoren’ van Frisblik en
eigenaar Frisflex.
- Respondent secundaire analyse
- Respondent secundaire analyse
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C Uitwerking diepte interviews
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