Onderzoek naar de succesfactoren van
open Flexkantoren in Nederland.

Versie 1.0
Eerste publicatie: 10 december 2009

In opdracht van: van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Taskforce
Mobiliteitsmanagement en de stichting Telewerkforum.
Uitgevoerd door: Frisblik, www.frisblik.nl.
Uitgevoerd in: kwartaal 4, 2009.
Vragen of suggesties: Arend-Jan Majoor op arend-jan.majoor@frisblik.nl.
Het onderzoekverslag is in PDF formaat te downloaden in de portfolio van Frisblik op
www.frisblik.nl.

© 2009 Frisblik. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag uitsluitend in zijn geheel worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, mits de naam van het boekwerk en de naam van de
opdrachtgevers en auteur daarin integraal zijn overgenomen.

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

2

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

INHOUD
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

INLEIDING
Het Nieuwe Werken als basis
Eigenschappen van Het Nieuwe Werken
Trends die Het Nieuwe Werken aanmoedigen
Definitie open Flexkantoor
Onderzoeksvraag
Onderzoeksaanpak

Pagina
5
5
5
7
8
10
11

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

INVENTARISATI E
Criteria inventarisatie open Flexkantoren
Overzicht aanbieders van open Flexkantoren in Nederland
Overzicht intermediairs van open Flexkantoren in Nederland
Geografische ligging van open Flexkantoren
Verkennende analyse open Flexkantoren
Bevindingen uit de inventarisatie

15
15
17
49
51
53
54

3
3.1
3.2
3.3

SUCCESFACTOREN
Businessplan als kader
Succesfactoren van open Flexkantoren in Nederland
Succesfactoren in businessmodel

57
57
57
69

4
4.1
4.2
4.3

CONCLUSIES
De inventarisatie
De interviews
Vervolgonderzoek

68
68
69
69

5

BRONNEN

75

BIJLAGEN
Bijlage 1: Businessmodel voor open Flexkantoren
Bijlage 2: Betrokkenen
Bijlage 3: Interviewverslagen

3

apart
op aanvraag
op aanvraag

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

4

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

1

INLEIDING

Steeds meer bedrijven hanteren ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) als basis voor het
arbeidsproces, ook wel bekend als Flexwerken,Telewerken, of Tijds- en Plaatsonafhankelijk
werken. In navolging van HNW heeft een steeds groter wordende groep van startende
ondernemers, mobiele werknemers en zelfstandige professionals (ook wel ZZP-ers
genoemd) behoefte aan het flexibel huren van kantoorruimte en werkplekken, open
Flexkantoren genoemd. Hoewel er vele initiatieven bestaan voor het aanbieden van open
Flexkantoren, worden deze nog niet optimaal benut. In opdracht van het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat, de Taskforce Mobiliteitsmanagement en de Stichting Telewerkforum,
voert Frisblik een onderzoek uit naar de wijze waarop HNW in open Flexkantoren in
Nederland bij de overheid en in het bedrijfsleven verder bevorderd kan worden. De
achtergrond en opzet van dit onderzoek worden in deze inleiding beschreven.
1.1 Het Nieuwe Werken als basis
Het afgelopen decennium is ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) opgekomen. Het Nieuwe Werken
(HNW), ook wel bekend als Tijds- en Plaatsonafhankelijk werken, wordt in verschillende
bronnen1 vrij vertaald als ‘het in staat stellen van kenniswerkers c.q. mobiele werkers om zelf
te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie ze werken’.
De kenniswerker c.q. mobiele werker herkent men doordat hij/zij door het werken met
informatie niet gebonden is aan een vaste locatie om productiviteit te leveren (versus de
productiewerker die werkt met productiemiddelen op een vaste locatie).

Interpolis en Microsoft zijn voorbeelden van HNW bedrijven van het eerste uur. Interpolis is
in 2001 al begonnen met telewerken en het openen van haar flexkantoor in Tilburg. In mei
2005 ontvouwde Bill Gates van Microsoft zijn visie op het werken in de toekomst en
Microsoft Nederland heeft deze visie doorgezet met hun verhuizing naar een nieuw kantoor
op Schiphol. Bedrijven als KPN, Rabobank Vodafone, Corus en Ministeries (RWS,
Financiën, de Belastingdienst, Justitie) maken momenteel ook stappen met Het Nieuwe
Werken, bijvoorbeeld door het introduceren van flexplekken op kantoor waardoor
werknemers geen vaste werkplek meer hebben, door de mogelijkheid om thuis te werken en
flexibele werktijden te kunnen hanteren, enzovoort.
1.2 Eigenschappen van Het Nieuwe Werken
HNW kan men herkennen aan de volgende elementen:

1

Klein receptenboek voor het nieuwe werken van Roland Hameeteman, Ben Kuiken & Gonny Vink, 'Het nieuwe
werken' van Dik Bijl, verschillende Linkedin groepen rondom Het Nieuwe Werken zoals de groepen ‘Het Nieuwe
Werken’ en ‘Het Nieuwe Werken Netwerk’, Blogs over Het Nieuwe Werken, bijvoorbeeld de blogs
http://www.werken20.nl en http://www.overhetnieuwewerken.nl.
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•

De kenniswerker bepaalt zijn eigen tijden, heeft een laptop met
thuiswerkaccount en werkt op kantoor, thuis en op buitenlocaties. Hij/zij
wordt dus niet geacht 5 dagen per week van 9-17 uur op kantoor te zijn en te
werken op een vaste werkplek als deze elders op een ander tijdstip zijn werk
beter kan doen.

•

De kenniswerker wordt vooral gemanaged op output, niet op aanwezigheid
en input. Vertrouwen (en niet controle) is hierbij het sleutelwoord waarbij er
minder regels zijn en meer verantwoordelijkheid ligt bij de kenniswerker zelf.

•

Samenwerken buiten de bedrijfsgrenzen door gebruik te maken van kennis
en kunde van anderen staat centraal. HNW leidt tot meer ondernemerschap
doordat de kenniswerker door zijn netwerk sneller kansen ziet en op pakt. De
kenniswerker neemt niet alleen deel aan fysieke vergaderingen, maar
overlegt en netwerkt met social software (bijv. chat, conferencing, Linkedin)
waardoor zijn netwerk verder reikt dan alleen collega’s uit de directe
kantooromgeving.

•

HNW staat voor werken, waarbij de activiteit centraal staat en niet de
kantooromgeving. De kenniswerker kiest een omgeving die past bij zijn
werkzaamheden.

HNW wordt bij organisaties mogelijk gemaakt door de inzet en samenwerking van drie
onderdelen: Facility management die zorgt voor de infrastructuur (kantoorruimte,
werkplekken), IT die zorgt voor de mogelijkheid om op afstand te werken en te
communiceren en HRM die zorgt voor de optimale arbeidsomstandigheden om HNW te
kunnen uitoefenen2.
In principe zou HNW mogelijk moeten zijn voor alle kenniswerkers. Het ONTMOETEN
model3 geeft hier een nuance in. Volgens dit model is HNW voor elke type werker mogelijk
alleen de mate is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, ofwel het takenpakket en
de functie.

4. Vertegen
woordiger

3. Consultant

1. Winkel
medewerker

2. Administratief
medewerker

De figuur geeft 4 kwadranten aan waarin een kenniswerker zich, afhankelijk van zijn functie
en takenpakket, kan bevinden. In elke kwadrant is HNW mogelijk. In kwadrant 1 hebben we
het over een functie als bijvoorbeeld een winkelmedewerker. Hij kan met zijn team
bijvoorbeeld van zelfroosteren gebruik maken maar moet wel op de locatie van de winkel
2

Deze 3 onderdelen worden door de Rabobank vanuit het perspectief van de gebruiker ook wel respectievelijk de
Mentale wereld, Virtuele wereld en Fysieke wereld genoemd.
3
Model van Lector Digital World van InHolland, Frans van der Reep
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zijn. In kwadrant 2 zouden we bijvoorbeeld een administratief medewerker kunnen plaatsen
die door de maandafsluiting gebonden is aan tijd maar met een thuiswerkaccount niet altijd
op kantoor hoeft te zijn. In kwadrant 3 kunnen we als voorbeeld een consultant nemen die
werkt in een zelfsturend team waarbij alleen bij grote beslissingen de leidinggevende wordt
betrokken. In kwadrant 4 past bijvoorbeeld de vertegenwoordiger die alleen op targets en op
budget wordt gestuurd en die zelf kan bepalen hoe hij zijn werk invult, op welke tijd en welke
plaats.
HNW past daarbij in de huidige tijdsgeest en is hiermee te beschouwen als een
(management)filosofie en een beweging. Er is een fundamentele verandering gaande in de
samenleving in hoe mensen elkaar vinden, kennis en ideeën met elkaar uitwisselen en met
elkaar samenwerken. Deze verandering heeft een technische aanleiding door de opkomst
van internet en het web 2.0 maar de gevolgen zijn maatschappelijk en dus ook van invloed
op de manier van werken en de organisatie. De invoering van HNW en het loslaten van de
traditionele manier van werken is doorgaans verbonden met de doelstelling van de
organisatie om bijvoorbeeld flexibeler en klantgerichter te worden. HNW vraagt een
ingrijpende ontwikkeling van de kenniswerker en organisatie. Een helder uitgangspunt (een
verhuizing of een “u doet mee of anders moet u een andere werkgever zoeken” principe)
gecombineerd met een duidelijk instructie en communicatie, kan de invoering bespoedigen.
1.3. Trends die HNW aanmoedigen
Frisblik heeft eerder een aantal hoofdtrends4 op maatschappelijk, economisch,
wetenschappelijk, en technologisch vlak ontdekt waardoor we geloven dat Nederland op het
punt staat dat HNW zal gaan doorbreken:

Web 2.0
→ Hyves, Facebook & Linkedin communities
→ Blog- en chatfuncties
→ Crowdsourcing en co-creatie
Geïnitieerd door technologie (web2.0) vindt een democratisering plaats
in de manier van informatie-uitwisseling en communicatie. Dit leidt tot
empowerment van mensen (bijv. op het vlak van consumenten, maar
ook op het ontwikkelen van nieuwe sociale structuren).
Oplossing: empower mensen door ze meer keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid te geven.
Opkomst van de generatie Einstein*
→ Na 1980 geboren
→ Opgegroeid in netwerksamenleving
→ Andere perceptie van plaats en tijd
Werkend Nederland maakt kennis met de Generatie Einstein geboren
na 1980. Door nieuwe technologieën zijn zij opgegroeid in een wereld
waar chatten, sms-en & internet gemeengoed is geworden. Werk is
iets wat plaats- en tijd onafhankelijk kan gebeuren. Het blijkt dat deze
jongeren wel behoefte hebben aan een professionele omgeving waar
zij kunnen werken, maar de plek maakt hen niet veel uit.5
Oplossing: generatie ‘Einstein’ ondersteunen.

4
5

Trends uit de Frisblik Trendboom 2008
Zie www.microsoft.nl/raadvananders
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Het Fileprobleem
→ Nederland slipt dicht
→ Steeds meer auto’s
De lengtes van de files blijven groeien en het einde lijkt niet inzicht. De
grote belasting voor het milieu en de economie dwingt ons naar andere
oplossingen te kijken dan alleen meer asfalt en het rekeningrijden.
Oplossing: minder autokilometers = minder file en reductie van CO2
uitstoot.
Balans Werk/Prive
→ In de strijd om werknemers willen werkgevers de beste
secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. HNW staat
hierbij in de top.
Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsproductiviteit verhoogd wordt als
mensen een betere balans tussen werk en privé hebben.6 Door de
reistijd te verminderen ontstaat meer tijd en vooral voor zowel werk als
privé.
Oplossing: werknemers moeten zelf meer de vrijheid hebben om te
kunnen schakelen tussen privé en werk.
Open Innovatie
→ Breng de buitenwereld naar binnen. Willen bedrijven
echt innoveren, dan is openheid essentieel.
In het bedrijfsleven staat sociale innovatie steeds hoger op de
agenda.7 Op het gebied van innovatie zijn steeds meer bedrijven bezig
om zich meer open te stellen voor de buitenwereld. Samenwerking met
ondernemers of andere bedrijven zorgt ervoor dat het Nederlandse
bedrijfsleven haar plek in de top van innovatieve bedrijven kan
behouden. Sociale netwerken zoals Linkedin zijn booming.
Oplossing: werknemers van bedrijven meer met elkaar fysiek laten
netwerken.
De huiskamer van
→ Overal ter wereld springen huiskamers uit de grond,
waar je kan eten, werken of vergaderen.
Horecaconcepten zoals Starbucks en CitizenM springen in op deze
trend door de inrichting van hun locaties hierop aan te passen. Ook in
kantoren zie je een steeds meer huiselijke sfeer ontstaan.
Geborgenheid vinden door de wereldburger is hierbij het sleutelwoord.
Oplossing: de huiskamer als thema in een professionele omgeving
brengen.
1.4 Definitie open Flexkantoor
Een steeds groter wordende groep van startende ondernemers, mobiele werknemers en
zelfstandige professionals (ZP-ers) heeft behoefte aan het flexibel gebruik van
kantoorruimte en werkplekken, Flexkantoren genoemd. Deze behoefte bestaat enerzijds
6
7

http://www.managersonline.nl/nieuws/5594/goede-balans-werk-priv-bepaalt-succes-bedrijf.html
http://sync.nl/sociale-innovatie-is-de-nieuwe-trend/
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doordat de mobiele werker steeds meer met een laptop en smart phone in staat wordt
gesteld om te werken waar hij dat wil. Hij is dus niet meer gebonden aan het traditionele
kantoor of aan huis. Bijvoorbeeld in de uren die hij moet overbruggen tussen afspraken wil hij
zijn mail kunnen checken en documenten kunnen uitwerken. Anderzijds is de groep
zelfstandige ondernemers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2008 gegroeid
met 90.000 tot een miljoen, waarbij met name het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel,
ofwel ZZP'ers, ook wel zelfstandige professionals (ZP-ers) genoemd, groeit. Deze personen
beginnen meestal vanuit huis en vinden na een goede opstart de stap naar een vast kantoor
meestal te groot. Daarnaast zijn zij zeer mobiel. Een flexibele werkplek waarbij ze in principe
alleen hun laptop hoeven meenemen en zo tussen de collega ZP-ers werken, zien zij als een
mooi alternatief.
De opkomst van Flexkantoren kan dan ook een van de nieuwste ontwikkelingen in HNW
worden gezien.

Onder een open Flexkantoor verstaan we een kantoor
met professionele werkplekken waar kenniswerkers met
flexibele verhuur kunnen werken per uur, per dagdeel,
tot maximaal per maand.
Specifieker kunnen Flexkantoren een gesloten karakter hebben waarbij alleen werknemers
van het bedrijf toegang hebben, een half open karakter waarbij ook ingehuurde zelfstandige
professionals en relaties van het bedrijf toegang hebben of een open karakter waarbij het
Flexkantoor voor iedereen toegankelijk is. Meestal worden gesloten en half open
Flexkantoren geëxploiteerd door de werkgever terwijl open Flexkantoren geëxploiteerd
worden door onafhankelijke commerciële uitbaters.
Andere termen die voor open Flexkantoren gebruikt worden zijn Smart Working Centres en
Coworking plekken. Naast de al langer bestaande aanbieder in de markt Regus zijn er de
laatste jaren tal van verschillende initiatieven voor open Flexkantoren opgekomen op zoals
Creatieve Broedplaatsen (bijv. The Hub), Open kantoren (bijv. Igluu),
Bedrijfsverzamelgebouwen (bijv. Touch Down Center) en Intermediairs (bijv. Double W).
Toekomst van een open Flexkantoor
De voordelen van een Flexkantoor zijn talrijk:
•

werktijden kunnen flexibel worden ingedeeld

•

er is beschikking over een professionele
werkomgeving en faciliteiten in de buurt

•

er zijn mogelijkheden voor contact met
mensen uit dezelfde buurt of plaats

•

er is kruisbestuiving mogelijk met andere
werkers

•

er is er een besparing van reistijd

•

er is een vermindering van CO2-uitstoot

•

Werkgevers kunnen op lagere kosten van vastgoed besparen ( een werkplek kostte
in 2008 gemiddeld € 10.4348 aan totale facilitaire kosten terwijl een Flexkantoor
bedragen hanteren die onder de helft van dit bedrag liggen).

8

NFC Index®, geeft de mediane marktconforme facilitaire kosten weer voor kantoren en de daarmee
samenhangende diensten, per werkplek.
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Nadelen die de opkomst van open Flexkantoren in de weg staan zijn:
•

(Open) Flexkantoren hebben soms een slecht imago doordat men ze associeert met
geluidsoverlast en weinig privacy.

•

Vaste huurcontracten zorgen ervoor dat werkgevers voor minimaal 5 jaar aan hun
vastgoed vast zitten en tot die tijd dus minder openstaan voor het starten met het
gebruik van open Flexkantoren.

•

Open Flexkantoren kunnen hogere kosten met zich meebrengen omdat thuiswerken
een goedkoper alternatief is voor de werkgever.

Er zijn er in de afgelopen jaren verschillende nieuwe Flexkantoren opgekomen en het ziet er
naar uit dat dit door de ontwikkeling van HNW in de komende jaren zal gaan doorzetten. In
grote getale zouden ze een reductie van files kunnen bewerkstelligen: een prachtig
voorbeeld van mobiliteitsmanagement.
1.5 Onderzoeksvraag
Momenteel is er in Nederland een lappendeken aan open Flexkantoor initiatieven die met
elkaar gemeenschappelijk hebben dat de winnende formule nog niet is ontdekt: dat wil
zeggen dat open Flexkantoren, ondanks de vele voordelen, nog niet doorgebroken zijn. De
proposities lopen sterk uiteen en de capaciteit van flexplekken is nog sterk onderbenut.
Onduidelijk is welke factoren Flexkantoren tot een succes (kunnen) maken. Mobiliteitexperts
beginnen HNW en Flexkantoren in het kader van Mobiliteitsmanagement te zien als een
potentiële oplossing voor de filereductie in Nederland. In opdracht van de publiek-private
samenwerking tussen het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Taskforce
Mobiliteitsmanagement en de Stichting Telewerkforum voert Frisblik een onderzoek naar de
wijze waarop flexwerken in Flexkantoren in Nederland bij de overheid en in het bedrijfsleven
verder bevorderd kan worden.

Hierbij hanteren wij de volgende onderzoeksvraag:

Welke succesfactoren zijn bepalend voor de
haalbaarheid van open Flexkantoren?
Inherent aan de hoofdvraag zijn een aantal subvragen te formuleren.
Vanuit het oogpunt van de kenniswerker zijn dit:
-

Waar zijn open Flexkantoren te vinden?
Wat zijn de belangrijke motivaties om van een open Flexkantoor gebruik te willen
maken?
In welke omgeving moet een open Flexkantoor zich bevinden?
Hoe moet een open Flexkantoor ingericht zijn?
Welke faciliteiten moet een open Flexkantoor bieden?
Welke sociale omgeving moet in een open Flexkantoor te vinden zijn?
Welke evenementen moeten er in een Flexkantoor georganiseerd worden?
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Vanuit het oogpunt van de werkgever zijn dit:
-

Hoe ver moet de kenniswerker zijn in zijn ontwikkeling ten opzichte van HNW? Welk
budget moet per kenniswerker beschikbaar gesteld worden voor het gebruik van
open Flexkantoren?
Hoe wordt de kenniswerker geactiveerd om van een open Flexkantoor gebruik te
gaan maken?

Vanuit het oogpunt van de aanbieders en intermediairs van open Flexkantoren zijn dit:
-

Uit welke personen bestaat de doelgroep van open Flexkantoren?
Met welk verdienmodel moet een open Flexkantoor of netwerk van open
Flexkantoren werken?
Welke communicatiemiddelen moet een open Flexkantoor inzetten?

Uiteraard zijn de antwoorden op al deze vragen belangrijk voor de kenniswerker, werkgever
en open Flexkantooraanbieders.
1.6 Onderzoeksaanpak
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om te bepalen waar
er al open Flexkantoren bestaan in Nederland en met behulp van het verzamelen van
bestaande onderzoeken en het afnemen van interviews, de haalbaarheid van open
Flexkantoren te onderzoeken met als focus de factoren voor een succesvolle exploitatie. Het
doel is uiteindelijk om initiatiefnemers van open Flexkantoren met deze antwoorden te
bevorderen in het vinden van de winnende formule. Het onderzoek bestaat derhalve uit drie
onderdelen:
1)

Een brede inventarisatie van het flexwerklandschap in Nederland, dat wil zeggen
het verzamelen van zoveel mogelijk bestaande initiatieven van open Flexkantoren in
1 overzicht.

2) Een haalbaarheidstudie naar Flexkantoren in Nederland, dat wil zeggen dat er
gekeken zal worden waar de kansen en belemmeringen liggen om een open
Flexkantoor op te zetten en te draaien en welke factoren van belang zijn om dit
succesvol te doen;
3) Een adviesbrief waarin naar aanleiding van de inventarisatie en haalbaarheidstudie
vragen worden beantwoord als hoe organisaties en ondernemers een Flexkantoor
stapsgewijs kunnen opzetten. Gebieden als investering, marketing, techniek,
communicatie, etcetera worden hierbij behandeld.
Als onderzoekmethoden worden desk research, interviews en trendanalyse gebruikt.
Om onderdeel 1 en 2 te kunnen uitvoeren is er een Linkedin Groep ‘Flexkantoren in
Nederland’ opgezet. De doelgroep hiervoor bestaat uit personen van werkgevers, overheid,
zelfstandige professionals, adviseurs die zich bezighouden met HNW en aanbieders die zich
bezighouden met de exploitatie van open Flexkantoren. De huidige lijst met aangemelde en
uitgenodigde personen is te vinden in Bijlage 2 die bij dit onderzoeksverslag hoort. Ook zijn
de aangemelde personen uiteraard te vinden in de Linkedin Groep zelf.
Om onderdeel 1: inventarisatie uit te voeren is er naast de Linkedin groep verdere desk
research uitgevoerd met als resultaat 85 locaties van Flexkantoren in Nederland, waarvan 6
intermediairs. Om ervoor te zorgen dat we een eerste verkenning konden uitvoeren op de
overeenkomsten en verschillen tussen deze open Flexkantoren, hebben we in Hoofdstuk 2
de locaties in 3 totaaloverzichten geplot: in geografische ligging, in een overzicht van de
doelgroep, type werkplekken, verdienmodel, prijsklasse en locatieomgeving en in een matrix
met een as van doelgroep en een as van service niveau.
11
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Voor onderdeel 2: haalbaarheid worden interviews afgenomen met o.a. het management
van grote werkgevers (HR/Facility/IT manager), haar werknemers, zelfstandige professionals
en ondernemers van Flexkantoren.
Het profiel van de te interviewen persoon betreft iemand die het HNW als basis heeft en zich
met HNW bezighoudt in projecten of HNW zelf uitoefent. Deze persoon heeft bij voorkeur
ervaring of affiniteit met open Flexkantoren.
Met semigestructureerde interviews wordt er gevraagd naar de analyse van personen die
zich bezighouden en dus ervaring hebben opgedaan met Het Nieuwe Werken (HNW) en/of
Flexkantoren. Doelgroep: grote werkgevers, aanbieders, tussenpersonen en adviseurs. Dit
type onderzoek typeren we als ervaringsonderzoek.
Met semigestructureerde interviews wordt gevraagd naar de mening van personen die te
maken hebben of zullen krijgen met HNW en/of Flexkantoren. Doelgroep: werknemers en
zelfstandige professionals (ZP-er). Dit type onderzoek typeren we als marktonderzoek.
De steekproef voor de interviews is genomen uit een groep personen die de doelgroep
representeert. De meeste geïnterviewde personen hebben zich aangemeld voor de Linkedin
groep ‘Flexkantoren in Nederland’. De interviews zijn van half oktober tot en met half
november 2009 afgenomen.
In totaal zijn er 27 van 45 minuten tot anderhalf durende interviews afgenomen, de meeste
op locatie en een klein aantal per telefoon. Te weten bij:
• 5 grote werkgevers: KPN, Deloitte, Nederlandse Spoorwegen, Overheid (anoniem),
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.
• 5 willekeurige werknemers van deze werkgevers
• 5 zelfstandige professionals
• 9 aanbieders van Flexkantoren
• 1 tussenpersoon van vraag en aanbod van aanbieders van Flexkantoren
• 2 adviseurs
Alle interviewverslagen zijn door de geïnterviewden bevestigd.
Het onderzoek is verkennend van aard zal als resultaat hebben dat open
Flexkantooraanbieders en HNW projectleiders in Nederland op de hoogte worden gebracht
van de laatste ontwikkelingen over flexwerken en Flexkantoren in Nederland. Met concrete
aanbevelingen zullen zij geprikkeld worden om zelf stappen te ondernemen om flexwerken
en Flexkantoren te bevorderen. Voor de duidelijkheid: in verband met bereik van het
onderzoek is de focus kwalitatief. Voor kwantitatief onderzoek (bijv. over de aantallen
kenniswerkers in Nederland) worden in Hoofdstuk 4 (conclusies) suggesties voor
vervolgonderzoek gedaan.
Om de zoektocht naar de haalbaarheid van open Flexkantoren te garanderen en met
concrete aanbevelingen te komen, is gekozen om onderdeel 3: adviesbrief met de
resultaten uit de inventarisatie en de haalbaarheidstudie, vooral te beschrijven vanuit het
oogpunt van de open Flexkantooraanbieder en/of de HNW projectleider. Bovenop deze
overweging worden de onderzoekresultaten verwerkt in een business plan format. Alle
onderdelen van het business plan, uitgezonderd het draaiboek, vormen hier een cruciaal
onderdeel bij. Daarnaast worden de aanbevelingen in de vorm van inzichten en
succesfactoren omschreven. De resultaten worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3.
Voor de pragmatische ondernemer of projectleider met weinig tijd zijn de succesfactoren als
bonus in een beknopte versie van een business model gegoten. Deze ‘onepager’ is te vinden
in bijlage 1: Businessmodel open Flexkantoor.
Voor de verspreiding van de adviesbrief (dit onderzoeksverslag en bijlage 1) hebben we
meerdere presentaties gepland staan waar alle betrokken personen (voornamelijk personen
12
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uit de Linkedin groep) voor worden uitgenodigd. Op deze dag ontvangen zij tevens de
adviesbrief in gedrukte vorm en hebben zij de mogelijkheid om de resultaten met elkaar te
bespreken en elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we contact gezocht met de eigenaar
van het werken 2.0 blog en is deze bereid gevonden om het onderzoek geheel of in delen te
publiceren voor een groep van duizenden bezoekers per maand.

13

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

14

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

2

INVENTARISATI E

Om onderdeel 1: inventarisatie van het onderzoek uit te voeren is er naast de Linkedin groep
zoals beschreven in Bijlage 2: Betrokkenen verder desk en telefonisch research uitgevoerd,
met als voornaamste focus open Flexkantooraanbieders. Daarnaast zijn we op zoek
gegaan naar intermediairs: partijen die vraag (gebruikers open Flexkantoren) en
aanbod:(aanbieders van open Flexkantoren) bij elkaar brengen door het aanbieden van een
totaaloverzicht met eventueel een reserveringsysteem.
In dit hoofdstuk zijn in paragraaf 1 de belangrijkste criteria uitgewerkt waar open
Flexkantooraanbieders en intermediairs aan dienen te voldoen om mee te kunnen worden
genomen in de inventarisatie. In paragraaf 2 zijn de Flexkantooraanbieders en intermediairs
in een overzicht geplot op geografische ligging. Tot slot is in paragraaf 3 een verkennende
analyse uitgevoerd waarbij open Flexkantooraanbieders op de doelgroep, type werkplekken,
verdienmodel, prijsklasse en locatieomgeving zijn geanalyseerd en op service en doelgroep
zijn gecategoriseerd.

2.1

Criteria inventarisatie van open Flexkantoren

Basiscriteria waar een open Flexkantoor aan dient te voldoen om mee te worden genomen in
de inventarisatie:
-

Per uur, dagdeel, dag, tot maximaal een maand af te nemen
Werkplek (bureau + stoel) met verstelbare hoogte
Beheerder
Internetverbinding
Elektriciteitsaansluiting
Koffie en thee faciliteiten
Voor iedere werker toegankelijk

Hieronder vallen voornamelijk commerciële uitbaters die een open Flexkantoor tot hun core
business hebben gemaakt en bedrijven die dit als aanvullende dienst aanbieden. Voor de
duidelijkheid, horeca en MKB bedrijven die plekken onbezet hebben voldoen niet aan de
basiscriteria omdat zij in de meeste gevallen niet aan bovenstaande criteria voldoen.
Per aanbieder van open Flexkantoren zijn de volgende aspecten uitgewerkt.
Doelgroep
Voor de groep gebruikers is er gekeken welke categorie kenniswerker gebruikt maakt van
het open Flexkantoor. Dit kunnen zelfstandige professionals, werknemers van MKB bedrijven
en van Grootbedrijven in het binnenland en werknemers van MKB bedrijven en
Grootbedrijven uit het buitenland zijn.
Interieur/sfeer
Hoe is het open Flexkantoor ingericht en welke sfeer roept dat met zich op? Met corporate
bedoelen we een zakelijke kantooromgeving met een veel voorkomend interieur. Met creatief
hebben we het over elementen in het Flexkantoor die tot verbeelding spreken en de fantasie
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doen prikkelen. Met alternatief denken wij aan een wat rommelige, chaotische inrichting met
oudere meubels.
Omgeving
Loopafstand Treinstation houdt in: binnen 15 minuten lopen vanaf een treinstation naar het
open Flexkantoor. Loopafstand Stadscentrum houdt in: binnen 15 minuten lopen naar een
stadcentrum vanaf een open Flexkantoor. Toegankelijk betekent dat op de website een
duidelijke instructie staat hoe van het Flexkantoor gebruik kan worden gemaakt, dat de
locatie makkelijk bereikbaar is en dat de binnenkomst gemakkelijk is en als gastvrij wordt
ervaren. Bij zichtbaarheid hebben we het over dat men makkelijk van de buiten- en
binnenkant van het pand zien dat het om een open Flexkantoor gaat en door welk bedrijf
deze gerund wordt.
Aantal plekken
Communicatiewerkplekken9 ook wel aanlandplekken of open werkplekken genoemd zijn
werkplekken in een open ruimte met eventueel kleinere tafels of een gedeelte aan een
grotere tafel. Concentratiewerkplekken10 ook wel stiltewerkplekken zijn plekken in een
stilteruimte of afgescheiden met schermen of wanden zodat de werker geconcentreerd kan
werken. Kantoorunits zijn afgeschermde units met muur of glas die in zijn geheel gehuurd
kunnen worden. Belplekken zijn afgeschermde ruimten waar 1 persoon kan bellen.
Marketing
Welke marketing instrumenten zet men in om de doelgroep te attenderen op het open
Flexkantoor? Denk aan adverteren en mond tot mond (ook online) verspreiding.
Credo
Hier wordt in een korte slogan omschreven wat de aanbieder van een open Flexkantoor
beweegt of wil bereiken.
Verdienmodel
Hoe komt de omzet tot stand? Bijvoorbeeld door een huurcontract, service contract, prijs per
uur, prijs per dag, prijs per dagdeel, lidmaatschapsfee, abonnementsfee?
Prijsklasse
De prijsklasse is afhankelijk van het verdienmodel en de bijbehorende prijs. Voor het gemak
houden we een tweedeling aan van prijs per dagdeel en prijs per maand waarbij de volgende
klassen gelden.
Laag: prijs per dagdeel < 20 euro, prijs per maand < 200 euro.
Midden: prijs per dagdeel 20-40 euro, prijs per maand 200 - 400 euro.
Hoog: prijs per dagdeel > 40 euro, prijs per maand > 400 euro.
Door middel van foto’s hebben we een impressie van het open Flexkantoor mogelijk
gemaakt. Dit zijn foto’s die de Flexkantooraanbieders voor hun eigen PR doeleinden
gebruiken. Het aantal vestigingen en contactgegevens spreken voor zich.
Zoekresultaten
De inventarisatie heeft een lijst van 85 locaties van 31 kantooraanbieders van open
Flexkantoren in Nederland opgeleverd met vooral een Randstedelijke dekking.
Voor de omschrijving van intermediairs zijn dezelfde criteria zoals bijv. omgeving gebruikt.
(uitgezonderd de fysieke eigenschappen).

Waarschuwing: let op de inventarisatie is een momentopname tot
19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
9,10

Komt van huisvestingsconcept COCON waarbij de architect c.q. ontwikkelaar de balans dient te vinden in de
kantoorfunctie tussen concentratie en communicatie.
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2.2 Overzicht aanbieders van open Flexkantoren in Nederland

1

2

Acta

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Peter van Tuijl
MKB
Corporate
Loopafstand Stadscentrum
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0-5
0
# kantoorunits
50-100 # belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Centrale ontvangst,
Telefoonservices, Postverwerking, Catering,
Secretariële ondersteuning, Adm. diensten
Marketing
Website
Credo
Vandaag beginnen met ondernemen
Verdienmodel
Prijs per dagdeel
Huurcontract
Prijsklasse
Onbekend
Aantal vestigingen
2
Adres
Acta – Houtakker
De Houtakker 51
6681CW Bemmel
E-mail
info@actaservices.nl
Telefoon
0481-471100
Adres
Acta - Aamse plas
Pascalweg 24
6662 NX Elst
E-mail
info@actaservices.nl
Telefoon
0481-471100
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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3

Amsterdam Bright City

Contactpersoon
Doelgroep

Hans de Sonnaville
Zelfstandige professionals
Grootbedrijf
Interieur/sfeer
Modern, Hip
Omgeving
Loopafstand Stadscentrum
Loopafstand Treinstation
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5
70
# kantoorunits
# belplekken
3
5
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Evenementen, Betaald
parkeren, Online sociaal netwerk/community.
Marketing
Partnerships met grote bedrijven, VU colleges,
Events
Credo
Werken is ontmoeten
Verdienmodel
Prijs per dag (€ 50)
Abonnement (half jaar: € 3500, jaar: € 6000)
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
1
Adres
Claude Debussylaan 2-8
1082MD Amsterdam
E-mail
sander.schuurman
@amsterdambrightcity.nl
Telefoon
020-5042533
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

18

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

4

Basic Kantoor

Contactpersoon
Doelgroep

Akin Allan
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
Corporate
Omgeving
Loopafstand Metrostation
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
20
20
# kantoorunits
# belplekken
4
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Evenementen, Onbetaald
parkeren, Postadres, Vestigingsadres.
Marketing
Website
Credo
Verhuur van vastgoed flexibiliseert
Verdienmodel
Abonnement (maand: € 275,-)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Ditlaar 7
1066 EE Amsterdam
E-mail
info@basickantoor.nl
Telefoon
020 - 676 83 04
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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5

Beehive

Contactpersoon
Doelgroep

Maarten de Wolff
Zelfstandige professionals
Creatieve Industrie
Interieur/sfeer
Modern, Hip
Omgeving
Loopafstand Stadcentrum
Loopafstand Metrostation
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
0-10
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Evenementen, Betaald
parkeren, Online sociaal Netwerk/community
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ontwikkelen van ondernemerschap
Verdienmodel
Prijs per dag (€ 50)
Abonnement (maand: € 350,-)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Jan Evertsenstraat 719
1061 XZ Amsterdam
E-mail
info@beehives.nl
Telefoon
020 – 7725235
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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6

Dialogue House

Contactpersoon
Doelgroep

Eric Jones
Zelfstandige professionals*
ABN-Amro werknemers
Interieur/sfeer
Modern, Hip
Omgeving
Loopafstand Stadscentrum
Loopafstand Metrostation
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
10
# kantoorunits
# belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee tegen betaling, Kopiëren,
Vergaderruimten, Events
Marketing
Website, free publicity, online netwerk
Credo
Inspiratie
Verdienmodel
Gratis
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1 (tijdens pilot: 5)
Adres
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuid-Oost

4
0

Dialogue port Rotterdam*
Dialogue port Woerden*
Dialogue port Purmerend*
Dialogue port Almere* (tijdelijk)
* Geopend voor zelfstandige professionals
tijdens pilot van oktober 2008 tot en met
oktober 2009.
E-mail
Telefoon

info@dialogueshouse.eu
020 – 4301500

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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7

Flexoffice

Contactpersoon
Doelgroep

Marjan van Kuijen
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
Corporate
Omgeving
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
?
?
# kantoorunits
# belplekken
?
?
Faciliteiten
Niet bekend
Marketing
Geen
Credo
Meedoen aan Smart Work Centre concept
Verdienmodel
Huurcontract
Biedt als intermediair lege kantoorruimte aan
als Smart Work Centre en werken hiervoor
samen met Regus.
Prijsklasse
Onbekend
Aantal vestigingen
4
Adres
Rotterdam
Utrecht
Den Haag
Schiphol
E-mail
info@flexoffice.nl
Telefoon
055-3555199

Geen foto’s
beschikbaar

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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8

De Flexplek

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Carin Janssen
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Loopafstand Metrostation
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
# kantoorunits
# belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten
Marketing
Website
Credo
Ontmoeten
Verdienmodel
Prijs per ruimte per dagdeel (€ 45)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Spittaalstraat 9
7201 EA Zutphen
E-mail
info@deflexplek.nl
Telefoon
06 – 11879644

3
0

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

23

Frisblik_onderzoek_SFFK_v1.0: 10 december 2009

9

Dubbelborgh

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Nadine
MKB
Corporate
Loopafstand Treinstation
Nabij snelweg
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
2
# kantoorunits
# belplekken
20-30
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Betaald parkeren, Adm.
Diensten.
Marketing
Website
Credo
Delen van overhead
Verdienmodel
Per uur (€ 12,50)
Per dagdeel (€ 50,-)
Huurcontract
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
1
Adres
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
E-mail
info@dubbelborgh.nl.
Telefoon
078-6221133

1
0

Geen foto’s
beschikbaar

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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10

Easy-offices

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Marije de Block
Zelfstandige professionals
Corporate
Loopafstand stadcentrum
Loopafstand treinstation
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5
0
# kantoorunits
# belplekken
15
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen,
Onbetaald parkeren.
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Coworking in Nederland mogelijk maken
Verdienmodel
Abonnement (maand € 275)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Van der Kaaijstraat 64
1815 VM Alkmaar
E-mail
info@easy-offices.nl
Telefoon
072 – 5181716
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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11

Gemeentehuis Cothen

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Rolf Resink
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
6
# kantoorunits
# belplekken
8
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Onbetaald parkeren,
Marketing
Website
Credo
Elkaar aanvullen, ondersteunen of inspireren.
Verdienmodel
Per dagdeel (€ 20,-)
Huurcontract
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Dorpsstraat 30a
3945 BL Cothen
E-mail
info@gemeentehuiscothen.nl
Telefoon
0343 – 562060
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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12

Hotheads

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Eduard Vos
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Nabij snelweg
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
2
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Onbetaald parkeren,
Marketing
Blogs
Credo
Elkaar aanvullen, ondersteunen of inspireren.
Verdienmodel
Huurcontract (maand: € 350,-).
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Adammium Gebouw
Joop Geesinkweg 209
1096 AV Amsterdam
E-mail
eduard@hotheads.nl
Telefoon
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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13

14

The Hub

Contactpersoon

Thomas Vaassen (Amsterdam)
Koen van Seijen (Rotterdam)
Doelgroep
Zelfstandige Professionals
Interieur/sfeer
Creatief, Alternatief, Gastvrij
Omgeving
Loopafstand Stadscentrum
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
20-30
4
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Evenementen, Wereldwijde
dekking, Betaald parkeren, Online sociaal
netwerk/community
Marketing
Sociaal netwerk, Free publicity
Credo
Duurzaamheid
Verdienmodel
Prijs per dag (€ 20-30)
Abonnement (maand € 110-410)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
2
Adres
The Hub Amsterdam
Westerstraat 187
1015 MA Amsterdam
E-mail
amsterdam.hosts@the-hub.net
Telefoon
020- 4274283
Adres
The Hub Rotterdam
Heemraadsingel 219
3023 CD Rotterdam
E-mail
rotterdam.hosts@the-hub.net
Telefoon
010 - 7078513
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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15

Igluu

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Jeroen Riedstra
Zelfstandige professionals
Modern, hip
Loopafstand Stadcentrum
Goed toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
26
# kantoorunits
# belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Evenementen, Betaald
parkeren.
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ruimte voor professionals
Verdienmodel
Prijs per dag (€ 25)
Abonnement (maand: € 195,-)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Jansdam 2a
3512 HB Utrecht
E-mail
info@igluu.nl
Telefoon
030-7855 928

0
2

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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16

IM Home

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Inge Meilink
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Loopafstand Treinstation
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
10
# kantoorunits
# belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Evenementen, Betaald
parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ontwikkelen van ondernemerschap
Verdienmodel
Per dag (€ 9,-)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Jollemanhof 150
1019 GW Amsterdam
E-mail
info@immarketing.nl
Telefoon
020 - 771 8745

6
1

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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17

Maliebaan 45

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Titia Felderhof
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
10
6
# kantoorunits
# belplekken
0
1
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Apparatuur, Evenementen,
Betaald parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Een tweede huis
Verdienmodel
Strippenkaart (vanaf 10 strippen, € 50,-)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Maliebaan 45
3581 CD Utrecht
E-mail
info@maliebaan45.nl
Telefoon
030-2394049
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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18

Meet and Work

Contactpersoon
Doelgroep

Arno Patje
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
Corporate
Omgeving
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
6
10
# kantoorunits
# belplekken
5-10
2
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Apparatuur, Evenementen,
Onbetaald parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ontmoetingplaats voor ondernemers
Verdienmodel
Lidmaatschap (maand: € 69)
Prijs per dagdeel (€ 15 – € 65)
Abonnement (maand: € 395 – € 595)
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
1
Adres
Kokermolen 2
3994 DH
Houten
E-mail
arno@meetandwork.nl
Telefoon
030-6351075
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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19

20

Het Netwerkkantoor

Contactpersoon

Rob Henstra (Zwolle)
Jose van Rooyen (Amersfoort)
Doelgroep
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
Corporate
Omgeving
Loopafstand Stadscentrum
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
0
# kantoorunits
30- 50 # belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimten, Centrale ontvangst,
Telefoonservices, Postverwerking, Catering,
Secretariële ondersteuning, Adm. diensten
Marketing
Website
Credo
Facilitator van groei en winst
Verdienmodel
Prijs per uur (€ 25 - 35)
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
2
Adres
Het Netwerkkantoor Zwolle
Oosterlaan 5
8011 GA Zwolle
E-mail
secretariaat@netwerkkantoor.nl
Telefoon
038 - 429 8200
Adres
Het Netwerkkantoor Amersfoort
Arnhemseweg 6
3817 CH Amersfoort
E-mail
j.vanrooyen@netwerkkantoor.nl
Telefoon
033 - 4602300
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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21

Nomadz

Contactpersoon

Suzanne Gerbenzon
Tijs Teulings
Doelgroep
Zelfstandige professionals
Interieur/sfeer
Creatief, Alternatief
Omgeving
Nabij Treinstation
Nabij snelweg
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
10-20
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen,
Onbetaald parkeren.
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Coworking in Nederland mogelijk maken
Verdienmodel
Gratis per dag
Abonnement (€ 30 - € 195)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Binckhorstlaan 36
Suite M305
2516 BE Den Haag
E-mail
suzanne@nomadz.nl
tijs@nomadz.nl
Telefoon
06 - 14973872
06 - 45004824
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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22

Offices for you

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Thijs Tamineau
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Treinstation
Loopafstand Stadcentrum
Nabij snelweg
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5-10
0
# kantoorunits
# belplekken
20-30
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Receptie, Evenementen, Eigen
parkeerplaatsen
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Innovatieve en stimulerende omgeving
Verdienmodel
Abonnement (maand: € 70,-)
4 dagdelen per maand (€ 100,-)
Huurcontract
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
E-mail
Contactformulier
Telefoon
035 - 6250600
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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23

-

57

Regus

Contactpersoon
Doelgroep

Eduard Schaepman
Zelfstandige professionals
MKB binnen- en buitenland
Grote werkgevers binnen- en buitenland
Interieur/sfeer
High End Corporate
Omgeving
Loopafstand stadscentrum (<15)
Loopafstand treinstation (+/- 20)
Nabij snelweg (<20)
Goed toegankelijk
Goed zichtbaar
# communicatieplekken 50-100 # concentratieplekken
500-1000
# kantoorunits
> 200 # belplekken
0
Faciliteiten
Full service provider. 183 kantoordiensten van
kantoorartikelen tot koeriersdienst, van catering
tot videoconferencing.
Marketing
Website, Free Publivity
Credo
Facilitator van groei en winst
Verdienmodel
Prijs per uur (€10 - € 20)
Prijs per dag (€ 50-100)
Abonnement (Business card: € 200-600)
Service contract (onderhandelbaar)
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
35
E-mail
Contactformulier
Telefoon
0800 – 0202000
Adres
Almere Central Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Adres
Amersfoort Business Park
Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort
Adres
Amstelveen City
Laan van Kronenburg 2
1183 AS Amstelveen
Adres
Amsterdam Amstel
Joop Geesinkweg 901-999
1096 AZ Amsterdam
Adres
Amsterdam Arena
Atlas Complex - Africa Building
Hoogoorddreef 9
1101 BA Amsterdam
Adres
Amsterdam Atrium
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Adres
Amsterdam Herengracht
Herengracht 574
1017 CJ Amsterdam
Adres
Amsterdam Paleis op de Dam
Herengracht 282
1016 BX Amsterdam
Adres
Amsterdam Sloterdijk
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Adres
Amsterdam WTC
H-Toren
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
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Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Arnhem Central Station
Utrechtsestraat 38f
6811 LZ Arnhem
Breda Business Park II
Regus Breda Business Park BV
Verlengde Poolseweg 6-16
(Claudia Prinsenhof 3)
4818 CL Breda
Den Bosch Central Station
Stationsplein 91 -105
5211 BM Den Bosch
Den Haag City
Haagsche Hof
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
Den Haag Equinox
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Den Haag Zurich Tower
Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Eindhoven Central Station
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven
Hilversum Business Park
Olympia 1A & B
1213 NS Hilversum
Leeuwarden Crystalic
François Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden
Maastricht City Centre
7th & 8th floors
Stationsplein 8K
6221 BT Maastricht
Nijmegen City Centre
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
Rijswijk Business Park
Einsteinlaan 10
2289 CC Den Haag
Rotterdam Brainpark
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
Rotterdam City Centre
Weena 290
3012 NJ Rotterdam
Rotterdam World Port Center
29th – 32 nd Floor WPC
3072 AP Rotterdam
Schiphol Airport Avioport
Evert v/d Beekstraat 310
1118 CX Schiphol
Schiphol Airport Meeting Centre
Havenmeesterweg 27
1118 CB Schiphol
Schiphol Airport Rijk
Het Poortgebouw
Beech Avenue 54-80
1119 PW Amsterdam
Schiphol Airport Tetra
Transpolispark
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Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Adres

Siriusdreef 17-27
2132 WT Amsterdam
Tilburg Central Station
Hart van Brabantlaan 12-14-16
5038 JL Tilburg
Utrecht Business Park
Zen Building
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
Utrecht Central Station
Blok D
Graadt van Roggenweg 328-334
3531 AH Utrecht
Utrecht Papendorp
Papendorpseweg 53-59
3528 BJ Utrecht
Zeist City Opening Soon
Laan van Beek en Royen 1A
3701 AH Zeist
Zwolle City Centre
Hanzelaan 276

8017 JJ Zwolle
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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58

Seats2meet

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Marielle Sijgers
Zelfstandige professionals
Modern, Creatief
Loopafstand Treinstation
Loopafstand Stadcentrum
Nauwelijks toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
20
0
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Receptie,
Catering, Evenementen
Marketing
Website, Free publicity, online netwerk
Credo
Gratis (Chris Anderson, The Long Tail)
Verdienmodel
Gratis mist de flexwerker meedoet aan online
netwerk van Mindz.
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Seats2meet.com
Moreelsepark 65
(Hoog Catharijne
Kantoren Hoog Overborch, 2e etage)
3511 EP Utrecht
E-mail
contact@seats2meet.com
Telefoon
030-2393838
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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59

Singel 146

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Sander Koppelaar
Zelfstandige professionals
Klassiek
Loopafstand Treinstation
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
12
8
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen
Marketing
Website, Free publicity, online netwerk
Credo
Leuke mensen die verschillende dingen doen
Verdienmodel
Prijs per maand (400,-)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
De Kleine Dolfyn
Singel 146
1015 AG Amsterdam
E-mail
sander@micawber.nl
Telefoon
06 – 41388030
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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60

61

SmartWorkCentre

Contactpersoon
Doelgroep

Bo Teerling
Zelfstandige professionals
MKB
Grootbedrijf
Interieur/sfeer
Modern, hip
Omgeving
Redelijk toegankelijk
Redelijk zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5
15-20
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen
Restaurant, Kinderopvang, Receptie
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Leuke mensen die verschillende dingen doen
Verdienmodel
Prijs per dagdeel (€ 30,-)
Prijs per dag € 50,-)
Servicecontract (€ 7800,- per jaar)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
2
Adres
Quality centre Almere
De Boogschutter 20
5215 MJ 's-Hertogenbosch
E-mail
denbosch@qualitycentre.nl
Telefoon
036 - 7111111
Adres
Quality centre Almere
Transistorstraat 60
1322 CG Almere
E-mail
almere@qualitycentre.nl
Telefoon
073 - 7113838
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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62

Spaces

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Meta de Waard
Zelfstandige professionals
Modern, hip
Loopafstand Treinstation
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
24
# kantoorunits
20 - 40 # belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen,
Receptie, Betaalde parkeerplaatsen,
Postadres, Adm. diensten
Marketing
Website, Free publicity, Linkedingroep
Credo
More than space
Verdienmodel
Lidmaatschap (€ 100)
Abonnement ( € 350 - € 450)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Herengracht 124-128
1015 BT Amsterdam
E-mail
info@officespaces.nl
Telefoon
020 – 207944700
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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63

-

73

Taminiau

Contactpersoon

Martijn Taminiau
Thijs Tamineau
Doelgroep
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
High End Corporate
Omgeving
Loopafstand stadscentrum (5)
Loopafstand treinstation/metrostation (7)
Nabij snelweg (8)
Goed toegankelijk, Goed zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
100-200
0
# kantoorunits
100-500 # belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen,
Receptie, Betaalde parkeerplaatsen,
Postadres, Adm. diensten
Marketing
Website, Free Publicity
Credo
U houdt zich bezig met uw core-business
Verdienmodel
Prijs kantoor per uur (€ 29,-)
Prijs kantoor per halve dag (€ 69,-)
Prijs kantoor per dag (€ 119,-)
Strippenkaart (5 x halve dag 199,-)
Huurcontract (onderhandelbaar)
Prijsklasse
Hoog
Aantal vestigingen
11
E-mail
sales@taminiau.com
Telefoon
013 – 4609609
Adres
Blue Star Office Center
Hambakenwetering 1
5231 DD Den Bosch
Adres
Claudius Prinsen Kantorenpark
Claudius Prinsenlaan, 128, gebouw B
4818 CP Breda
Adres
Canaalstaete
Kanaalweg 25-33
2903 LR Capelle a/d IJssel
Adres
Diemervijver
Dalsteindreef 25-27
1112 XC Diemen
Adres
Empire Office Building
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE Eindhoven
Adres
Eindhoven - Florijn
Bogert 1
5612 LX Eindhoven
Adres
De Geelvinck
Singel 540
1017 AZ Amsterdam
Adres
Kaap Hoorndreef
Kaap Hoorndreef 30
3563 AT Utrecht
Adres
De Kantoorvilla
Spoorlaan 438
5038 CH Tilburg
Adres
Maastricht - MECC
Gaetano Martinolaan 95
6229 GS Maastricht
Adres
Mauritspark
Mijnweg 3
6167 AC Geleen
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74

-

Tauro

80

Contactpersoon
Doelgroep

Claes Korswagen
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
High End Corporate
Omgeving
Loopafstand stadscentrum (3)
Loopafstand trein- metrostation (4)
Nabij snelweg (5)
Goed toegankelijk
Goed zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
10-20
# kantoorunits
# belplekken
> 100
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen,
Receptie, Onbetaalde en Betaalde
parkeerplaatsen, Postadres, Adm. diensten
Marketing
Website, Free Publicity
Credo
“Doing business your way”
Verdienmodel
Abonnement (€ 195,- per 40 uur in de maand)
Huurcontract (€ 500,- unit 25m2).
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
6
E-mail
Contactformulier
Telefoon
0900 828 76 65
Adres
Tauro Amsterdam
Teleportboulevard 110
1043 EJ Amsterdam
Adres
Tauro Alphen aan den Rijn
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn
Adres
Tauro Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag
Adres
Tauro Delft
Marshalllaan 2
2625 GZ Delft
Adres
Tauro Pres. Kennedylaan
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Adres
Tauro Rijswijk
Laan van Vredenoord 33
2289 DA Rijswijk
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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81

The Mood

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Arthur Knebel
Zelfstandige professionals
Klassiek, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5-10
10-20
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, catering Evenementen,
Betaald parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
“Multi offices on demand”
Verdienmodel
Prijs per dagdeel (€ 40,-)
Service contract (maand: € 300,-)
Prijsklasse
Hoog, midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Keizersgracht 125 - 127,
1015 CJ Amsterdam
E-mail
info@themood.nl
Telefoon
020 – 7070550
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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82

83
1

Touch Down Centre

Contactpersoon
Doelgroep

Peter Oberius Kaptein
Zelfstandige professionals
MKB
Interieur/sfeer
Modern, hip
Omgeving
Redelijk toegankelijk
Nauwelijks zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
0
20
# kantoorunits
300-350 # belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Vergaderruimte, Evenementen
Restaurant, Receptie, Onbetaald parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Voor tijdelijke en permanente kantoorwerkers
Verdienmodel
Abonnement per maand (€ 149 - € 349)
Huurcontract (maand vanaf € 300,-)
Prijsklasse
Midden
Aantal vestigingen
2
Adres
Touch Down Centre Haarlem
Leidsevaart 594
2014 HT Haarlem
E-mail
Telefoon
023 – 7114405
Adres
Touch Down Centre Heemstede
Havenstraat 87
2102 LB Heemstede
E-mail
Telefoon
023 – 7114499
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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84

Villa Houtrust

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Stephan Bon
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Goed zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
17
0
# kantoorunits
# belplekken
0
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Evenementen, onbetaald
parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ontwikkelen van ondernemerschap
Verdienmodel
Prijs per dagdeel (€ 15-25)
Abonnement (maand: € 195 - 495)
Prijsklasse
Laag, midden
Aantal vestigingen
1
Adres
Koningin Wilhelminalaan 16
2012 JK Haarlem
E-mail
werkplek@villahoutrust.nl
Telefoon
023 - 5155000
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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85

De Werkkamer

Contactpersoon
Doelgroep
Interieur/sfeer
Omgeving

Rob van Bodegom
Zelfstandige professionals
Modern, Hip
Loopafstand Stadcentrum
Redelijk toegankelijk
Goed zichtbaar
# communicatieplekken
# concentratieplekken
5-10
# kantoorunits
# belplekken
0
Faciliteiten
Koffie & thee, Printen, Kopiëren,
Vergaderruimte, Evenementen, Betaald
parkeren
Marketing
Website, Free publicity
Credo
Ontwikkelen van ondernemerschap
Verdienmodel
Abonnement (maand: € 150,-)
Prijsklasse
Laag
Aantal vestigingen
1
Adres
Archimedesweg 62
1098 JR Amsterdam
E-mail
info@dewerkkamer.com
Telefoon
-

0
0

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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2. 3 Overzicht intermediairs van open Flexkantoren

1
Contactpersoon
Doelgroep
# communicatieplekken
Faciliteiten
Marketing
Credo
Verdienmodel

Prijsklasse
Aantal locaties
E-mail
URL
Telefoon

Coworking.nl

Alper Cugun
Zelfstandige professionals
> 23
Geen criteria
Website, Free publicity
Coworking spots in The Netherlands
Zoeken is gratis
Gratis locaties
Horeca locaties
Laag, midden, hoog
23
info@frisflex.nl
www.frisflex.nl
06-81882794

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

2

Freelancewerkplekken.nl

Contactpersoon
Doelgroep
# communicatieplekken
Faciliteiten

Marketing
Credo
Verdienmodel
Prijsklasse
Aantal locaties
E-mail
URL
Telefoon

Ramon Fincken
Zelfstandige professionals
> 39
Koffie & thee, Internet. Eventueel extra
Vergaderruimte,, Onbetaald en Betaald
parkeren, Eetgelegenheid.
Website, Free publicity
freelance werkplek of flexplek te vinden per
maand
Google ads
Laag, midden, hoog
39 plaatsen
Contactformulier
www.freelancewerkplekken.nl
06-81882794

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

3

Double U (i.o)

Contactpersoon
Doelgroep

Bas Boorsma
Zelfstandige professionals
Grote werkgevers
# communicatieplekken Faciliteiten
Legenda in ontwikkeling
Marketing
Website, Free publicity, Ning community
Credo
Inspirerend werken
Verdienmodel
Stichting zonder winstoogmerk
Fase 1 (verzameplaats): geen
Prijsklasse
Aantal locaties
E-mail
URL
Telefoon
-

Geen impressie
beschikbaar

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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4

Frisflex

Contactpersoon

Jeroen Lubbers
Arend-Jan Majoor
Doelgroep
Zelfstandige professionals
# communicatieplekken 50
Faciliteiten
Koffie & thee, Internet. Eventueel extra
Vergaderruimte, Evenementen, Onbetaald en
Betaald parkeren, Eetgelegenheid.
Marketing
Website, Free publicity
Credo
De marktplaats voor flexibele werkplekken
Verdienmodel
Prijs per dagdeel (per reservering € 3,-)
Prijsklasse
Laag, midden, hoog
Aantal locaties
11
E-mail
info@frisflex.nl
URL
www.frisflex.nl
Telefoon
06-81882794
NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

5
Contactpersoon
Doelgroep
# communicatieplekken
Faciliteiten

Marketing
Credo
Verdienmodel

Prijsklasse
Aantal locaties
E-mail
URL
Telefoon

Greendesk

Eric Haas
Zelfstandige professionals
> 30
Koffie & thee, Internet. Eventueel extra
Vergaderruimte, Evenementen, Onbetaald en
Betaald parkeren, Eetgelegenheid.
Website, Free publicity, Ning community
Inspirerend werken
Lidmaatschap (€ 50,-)
Strippenkaart (€ 250,-)
Abonnement (€ 250,-)
Midden
5
info@greendesk.nl
www.greendesk.nl
06-28123730

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.

6
Contactpersoon
Doelgroep
# communicatieplekken
Faciliteiten

Marketing
Credo
Verdienmodel
Prijsklasse
Aantal locaties
E-mail
URL
Telefoon

Werkplekzoeker

Marijke Krabbenbos
Zelfstandige professionals
> 120
Koffie & thee, Internet. Eventueel extra
Vergaderruimte, Evenementen, Onbetaald en
Betaald parkeren, Eetgelegenheid
Website, Free publicity, Ning community
Maakt een werkplek zoeken makkelijk
Googdle Adwords
Horeca locaties
Laag, midden, hoog
120
info@werkplekzoeker.nl
www.werkplekzoeker.nl
-

NB. de inventarisatie is een momentopname tot 19 november 2009. Wijzigingen voorbehouden.
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2.4

Geografische ligging van open Flexkantoren

Alle aanbieders
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Kleine aanbieders
(max 3 vestigingen)
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2.5

Verkennende analyse open Flexkantoren

Op de categorieën doelgroep, type werkplekken, verdienmodel, prijsklasse en locatie hebben
we een telling uitgevoerd en de percentages berekend op basis van het aantal organisaties
van open Flexkantooraanbieder (totaal 31 organisaties). Hieruit is onderstaande figuur
opgesteld.

Groot
35%

Bel
16%
Unit
35%

MKB
35%

Conc

Snelweg
Contract
26%

42%

55%
Lidm
Abb
35%

ZP-er
94%
Comm

Hoog
23%

Metro
Trein
52%

Strip

Midden

71%
Prijs per
eenheid

35%
Stads
cent

58%
Laag

65%

35%
Gratis
Doelgroep

Type
werkplekken

Verdien
model

Prijsklasse

Locatie

NB. doordat een open Flexkantooraanbieder meerdere eigenschappen per categorie kan gebruiken kunnen de
percentages op hoger dan 100% uitkomen.

Op de categorieën service en doelgroep voor open Flexkantooraanbieders hebben we een
tweede verkennende analyse uitgevoerd.
Met serviceniveau bedoelen we hoe en hoeveel diensten een open Flexkantooraanbieder
bovenop de basiscriteria van een professionele werkplek biedt (bureau + stoel met
verstelbare hoogte, beheerder, internetverbinding, elektriciteitsaansluiting, koffie en thee
faciliteiten). Denk aan diensten als catering, evenementen, koeriersdienst, virtueel office,
administratieve ondersteuning, etcetera.
Hoog: in principe is elke denkbare kantoordienst op aanvraag af te nemen
Midden: Bovenop de werkplek zijn er extra diensten inbegrepen zoals bijvoorbeeld
printen, deelname aan een online social netwerk, locker, etcetera.
Laag: De focus ligt vooral op werkplek. De aanbieder is niet ingespeeld op het
aanbieden van extra diensten.
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Met doelgroep kijken we naar welke categorie werker gebruikt maakt van het open
Flexkantoor. Dit kunnen zelfstandige professionals, werknemers van MKB bedrijven en van
Grootbedrijven in het binnenland en werknemers van MKB bedrijven en Grootbedrijven uit
het buitenland zijn.

Hoog

Bij het combineren van service en doelgroep konden we het volgende overzicht opstellen.

Regus
AMS Bright City, SmartWorkCentre, Spaces
Taminiau, Tauro, Touch Down Centre
Offices for you, The Mood
Acta, Dubbelborgh

Service

Dialogue House, The Hub,
Singel 146
Basickantoor, Het
Netwerkantoor, Gemeentehuis
Cothen, Easy Offices,
MeetandWork,
Villa Houtrust
Igluu, IM Home,
Maliebaan 45, De
Flexplek, De
Werkkamer

Laag

Beehive, Hotheads,
Nomadz,
Seats2meet
Flexoffice
Zelfstandige professionals

Groot

MKB

MKB
buitenland

Groot
buitenland

2.6 Bevindingen uit de inventarisatie
Wanneer we de definitie en criteria van open Flexkantoren aanhouden dan valt op dat
•

De doelgroep bij alle open Flexkantooraanbieders vooral bestaat uit zelfstandige
professionals

•

De meeste locaties dicht te vinden zijn bij een snelweg,een trein- en metrostation of
stadscentrum en dat naast een werkplek allerlei andere kantoorfaciliteiten (zoals bijv.
vergaderruimte) te vinden zijn.

•

De prijzen rangeren van € 15-50 per dagdeel en van 150-450 euro per maand.

•

1 grote open Flexkantooraanbieder (Regus) de markt domineert met 35 vestigingen,
gevolgd door 2 middengrote open Flexkantooraanbieders (Taminiau, Tauro) met
respectievelijk 11 en 6 vestigingen.
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•

De 3 grote open Flexkantooraanbieders ook een aantal vestigingen hebben ver
buiten de randstad.

•

De meeste open Flexkantooraanbieders 1 vestiging hebben met daarbij een enkele
open Flexkantooraanbieder met 2 vestigingen. Daarbij moet gezegd worden dat de
kleine open Flexkantooraanbieders 2 jaar terug of later met hun eerste aanbod zijn
begonnen.

•

De meeste locaties zijn dichtbij een snelweg, een trein- en metrostation of
stadscentrum te vinden. De locaties zijn meestal redelijk toegankelijk maar nauwelijks
zichtbaar.

•

Faciliteiten zoals Koffie & thee, Printen, Kopiëren, Vergaderruimte, Evenementen,
Betaald en Onbetaald parkeren zijn altijd wel te vinden op de locaties.

•

Intermediairs met een netwerk van enkele tot honderden locaties zijn aan het
opkomen en aan het zoeken naar een geschikt verdienmodel.
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3

SUCCESFACTOREN

3.1 Businessplan als kader
Zoals vermeld in hoofdstuk 1 onder ‘onderzoeksaanpak’, is het
onderzoek mede gericht op het delen van kennis over de
meest recente inzichten met initiatiefnemers van open
Flexkantoren. Vanwege het pragmatische karakter is gekozen
om de inzichten uit de interviews in een business plan format te
beschrijven. Om verwarring te voorkomen wordt hieronder de
definitie van een business plan omschreven (voorheen werd de
veelbesproken term business plan (Nederlands:
ondernemersplan) te pas en te onpas gebruikt als synoniem
voor marketing, innovatie, productontwikkeling, business case,
etc.).
Een businessplan beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en vangt.
Een traditioneel business plan bestaat meestal uit een beschrijving van de volgende
onderdelen:
•
•
•

•
•
•

Strategie: missie, vooronderzoek met trends, doelstelling.
Product: de beschrijving van het product d.w.z. de werking en het ontwerp.
Distributie: omschrijven van logistiek en samenwerking.
Marketing & Sales: Beschrijving van de doelgroep, met daarbij beschreven een
profiel, behoefte en de koopbereidheid. Onderwerpen als marktdefinitie,
Marktpotentie, Marketingmix (4 P’s), omgevingsanalyse, concurrentieanalyse, SWOTanalyse en positionering worden meegenomen.
Organisatie: het is belangrijk om inzicht te verschaffen over de ondernemers,
operatie, Functies, juridische structuur, Organisatiestructuur, en stakeholders.
Financiering: exploitatiebegroting, investeringsbegroting in de volksmond ook wel
Business case genoemd.
Draaiboek: planning, scenario,mijlpalen en beslispunten. Omdat het opmaken van
een draaiboek teveel afhangt van specifieke omstandigheden hebben we dit
onderdeel niet meegenomen.

3.2 Succesfactoren van Flexkantoren in Nederland
Uit de 27 interviews met de doelgroep van open Flexkantooraanbieders, werkgevers,
werknemers, zelfstandige professionals en adviseurs, zijn vanuit hun ervaringen, expertise
meningen en visie, 50-tal inzichten naar voren gekomen. Deze worden hieronder beschreven
en zijn gecategoriseerd naar bovengenoemde business plan onderdelen.

NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en
hoeven niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.
Naar aanleiding van deze inzichten zijn er 21 succesfactoren opgesteld die het verschil
maken tussen het slagen of falen van de exploitatie van een open Flexkantoor. Wij raden
open Flexkantooraanbieders sterk aan om rekening te houden met de inzichten en inhoud te
geven aan de succesfactoren in het open Flexkantoor, wil het succesvol zijn.
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1. STRATEGIE
Missie
1.

2.

De zelfstandige professional vindt de missie en bedrijfsvoering van een Flexkantoor
erg belangrijk. Het kan hem motiveren om belangeloos bij te dragen aan een
Flexkantoor en de service die het verleent. Het gaat bij hem dan ook verder dan
alleen het huren van een goede werkplek.
Thema’s die terug blijven komen zijn duurzaamheid, MVO, Cradle-to-Cradle,
gelijkwaardigheid, transparantie. Het verbinden van een Flexkantoor aan een
belangrijk thema zorgt voor dynamiek en het aantrekken van een specifieke groep
werkers. Het is wel belangrijk dat de initiatiefnemers van het Flexkantoor 100% achter
hun missie staan om te voorkomen dat het niet meer is dan een marketing instrument
waar men gemakkelijk doorheen prikt.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

1

Missie
Organiseer jouw open Flexkantoor volgens een duidelijk
geformuleerde missie (bijv. duurzaamheid). Laat dit
thema terugkomen in alle facetten van de bedrijfsvoering
zoals bijv. marketing, inrichting en leveranciers.

Trends
3.

4.

Thuiswerken heeft een enorme groeipotentie. De meeste grote werkgevers hadden
het thuiswerken met de ontwikkeling van telewerken al technisch mogelijk gemaakt.
Het werd door sommige managers echter nog niet toegelaten. Daarom nemen
organisaties momenteel stappen om thuiswerken te integreren in hun HR beleid.
Zelfs werkgevers die i.v.m. vertrouwelijkheid thuiswerken nog niet mogelijk hebben
gemaakt, oriënteren zich nu op thuiswerken. De zelfstandige professional wordt
meestal gedwongen om vanuit huis te werken en heeft vaak de behoefte aan sociaal
contact en een dynamische omgeving met netwerkmogelijkheden.
Ongeveer de helft van de werkers die kan thuiswerken, wil het ook. Zij zien
thuiswerken als een prima oplossing om geconcentreerd te kunnen werken. Wel
geven ze aan maximaal 2 dagen per wek te willen thuiswerken. De andere helft van
de werkers heeft hier vanwege de afleiding en/of het gemis van sociale contacten,
geen behoefte aan. Ook gaf men aan ongeveer 1 a 2 dagen per week nodig te
hebben voor afspraken die op het kantoor van de werkgever of opdrachtgever
plaatsvinden. In de vakantieperiode zorgen de kinderen ervoor dat thuiswerken in
grote mate wordt ingeruild voor werken op het kantoor.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

2

Thuiswerken
Er is ruimte voor een open Flexkantoor in de werkweek.
Maak hen die door HNW meer moeten thuiswerken, de
voordelen zien: geen afleiding, werken in een
professionele omgeving, sociale interactie.
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5.

6.

7.

8.

9.

Slimmer reizen (buiten de spits) kan men zien als symptoombestrijding terwijl slimmer
werken op een locatie dichterbij de oplossing van het fileprobleem kan zijn. Toch
wordt Spitsmijden als succesvol gezien en kan dit een enorme potentie hebben
wanneer grote werkgevers hier aan meedoen. Bedrijven die momenteel overstappen
op HNW zijn bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst van de overheid, gemeenten
(zoals de gemeente Amersfoort) verschillende ministeries (zoals de ministerie van
LNV, Essent en de Rabobank.
Een werkgever richt zijn kantoor volgens HNW vaak in rond drie oplopende
beveiligingsgebieden met 1) een open ontmoetingsruimte die toegankelijk is voor
iedereen, 2) een vergaderruimte waar de werknemer bedrijf altijd bij dient te zijn snap
deze zin niet en 3) specifieke afdelingen bedoeld voor specifieke werknemers.
Bij de werkgever en werknemer bestaat het besef dat software en sociale media
steeds belangrijker worden bij het werk. Bedrijven maken gebruik van software als
MS Communicator en Jammer versus Skype en Twitter voor de zelfstandige
professional. De zelfstandige professional werkt al veel met Ning communities en ook
werkgevers zien dit als kans om meer contact onderling en met de buitenwereld te
hebben. Een blog kan als vervanging worden gezien van de social talk bij de
koffieautomaat. Bovendien is het door het delen van de agenda en de status van
beschikbaarheid van de werknemer in chatsoftware, niet meer noodzakelijk dat de
werknemer zich grotendeels op 1 vaste locatie begeeft om zo gecontroleerd te
worden op aanwezigheid. Wanneer videoconferencing mogelijk wordt gemaakt met
gebruiksvriendelijke software, dan kan deze al snel de helft van de fysieke meetings
vervangen.
Sommige bedrijven hebben nog geen integrale aanpak zoals omschreven in de
inleiding, maar hebben zich bijvoorbeeld alleen nog gericht op de IT kant van de
telewerkenbeweging van het laatste decennium. Binnen deze bedrijven neemt elke
individuele manager op eigen wijze verantwoordelijkheid voor thuiswerken. Mensen
hebben in beginsel een negatieve associatie met HNW en Flexkantoren, vanwege het
idee van geluidsoverlast en drukte. Verder zijn communicatie en beleving onderdelen
die te weinig aandacht krijgen bij de invoering van HNW. De flexibilisering van de
arbeidsmarkt zal doorzetten en werkgevers zullen hun kantoorruimte hierop moeten
aanpassen.
Managers hebben nog wel moeite met het loslaten van de aanwezigheidsplicht. Ook
hebben zij nog moeite met het vinden van een goede aanpak om de mix tussen
zakelijk en privé ( worklife balance) beter op elkaar af te stemmen, vanwege het feit
dat HNW meestal vanuit het topmanagement wordt geïnitieerd waarna het aan elke
persoon en elke afdeling binnen de organisatie de taak is om zelf invulling te geven
aan HNW. Voor managers kan het helpen om HNW als onderdeel op te nemen in
hun ontwikkelingstraject (leiderschapprogramma).
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

3

Autoriteit
Een visie op HNW wordt bij grote werkgevers nog steeds
ontwikkeld. Zorg dat ze jouw als open
Flexkantooraanbieder als kennisexpert zien en schuif aan
bij HNW projectteams (IT, HR, Facility, Communicatie).
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2. PRODUCT
Werking & ontwerp
10. De zelfstandige professional en de werknemer hebben behoefte aan een uitgebreid
pakket aan faciliteiten zoals goede parkeerfaciliteiten, een receptie, host, en
beheerder, faciliteiten als printer, kopiëren en kantoorartikelen, wanneer zij gebruik
willen maken van een open Flexkantoor. Videoconferencing wordt heden ten dage
nog nauwelijks gebruikt. Dit zal een generatie (15-25 jaar) duren en zal vooral op
laptops plaatsvinden ipv op aparte hardware. Open Flexkantoren kunnen afhankelijk
van hun positionering dus besparen op deze faciliteit.
11. Het is verstandig om aanvullende faciliteiten zoals catering, repro, winkels,
parkeerplaatsen, kinderopvang door andere leveranciers in de omgeving van het
Open Flexkantoor te laten aanbieden, om de eigen investering in het begin
behapbaar te houden en er proefondervindelijk achter te komen welke faciliteit
winstgevend genoeg is om zelf aan te bieden.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

4

Aanvullende diensten
Zorg dat aanvullende faciliteiten zich in de buurt bevinden
van jouw open Flexkantoor zodat je ze niet perse zelf
hoeft te investeren en maak prijsafspraken bij afname
door jouw gebruikers.

12. De gebruiker van een open Flexkantoor heeft
behoefte aan een open werkplek (aanlandplek),
concentratiewerkplek (stilteruimte, bureaus met
schotten), ontmoetingsruimte (coffee corner, 1 op 1
zitjes, vergaderruimte) en belruimte. Daarnaast is
het aan te bevelen dat bepaalde werkplekken zo
worden opgezet dat specifieke groepen er met
elkaar kunnen werken. Voor de oppervlakte kan
een verdeling van een derde voor werkplekken, een
derde voor vergaderruimte en een derde voor ontmoetingsruimte gehanteerd worden.
13. Een werknemer probeert een open Flexkantoor vooral uit om daar geconcentreerd te
kunnen werken. Een zelfstandige professional probeert een open Flexkantoor uit om
ook andere zelfstandige professionals en klanten te ontmoeten. Beide groepen zien
netwerkevenementen en onverwachte bijeenkomsten als een bonus.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
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Succesfactor

5

Indeling
Richt jouw open Flexkantoor zo in dat er voor elke functie
(ontmoeten, geconcentreerd werken, bellen, in groepen
werken en vergaderen, 1 op 1 meetings) een
oplossing is.

14. De inrichting van een open Flexkantoor is van cruciaal belang om gebruikers te laten
terugkomen. Het gebruik van een goede ontwerper c.q. interieurarchitect draagt hier
zeker aan bij. Denk aan gebruik van kleuren, hip behang, strakke meubels en
originele attributen. Gebruik thema’s zoals bijvoorbeeld landen of culturen om sfeer
en inspiratie te kunnen bieden en om functies van de ruimten te benadrukken.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaand inzicht doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

6

Inrichting
Gebruik een interieurarchitect om een hippe en
inspirerende sfeer te creëren die bij de bedrijfsvoering
van jouw open Flexkantoor en wensen van de gebruikers
past. Met gebruik van kleuren, daglicht en open ruimten.

DISTRIBUTIE
Logistiek
15. Door de verschuiving van werktijden mag een Flexkantoor ook in de avonden en
weekenden open zijn. Toch wordt aangeraden om dit rustig op te bouwen.
Gebruikers van een open Flexkantoor vinden het belangrijk dat een receptionist of
host is die de persoon bij naam noemt en verwelkomt. Het is verstandig om deze
tijdrovende en aandachtsvragende dienst te rouleren om waardoor er meerdere
personen voor nodig zijn.
16. Er moet altijd voldoende capaciteit zijn zodat de werker spontaan kan binnenlopen
zonder teleurstelling. Sommige werkers willen kunnen reserveren om zeker te zijn
van een plek. De werker wil geen wachttijd en bij een (kort) bezoek snel kunnen inen uitchecken.
17. Desktops aanbieden in een open Flexkantoor zorgt voor beveiligingsproblematiek
zoals beveiligde verbinding en aangepaste hardware en software. Voor de werkgever
is het veel belangrijker dat ze haar werknemers een laptop geeft en duidelijk is over
de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer op het gebied van Arbo en
vertrouwelijkheid en dat de werkgever communiceert over de fiscale mogelijkheden
die er zijn. De werkgever zal zelf moeten zorgen voor een beveiligde
internetverbinding met hun bedrijfssystemen.
18. Door het gebruik van tussenwanden bij alle ruimten is het mogelijk om het open
Flexkantoor makkelijk te herinrichten of te clusteren indien de gebruikers dit wensen.
Naast kantoorartikelen is het cruciaal om materialen en apparatuur aan te bieden
zoals een flip-over en beamer.
19. Horeca zou een gedeelte van de functie van open Flexkantoren kunnen overnemen
omdat ze al goede locaties hebben, gastvrij zijn en voor de snelle uurtjes al een
verdienmodel hebben.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.
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Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

7

Beschikbaarheid
Zorg in jouw open Flexkantoor voor aandacht
(receptionist, host), beschikbaarheid
(reserveringsysteem, spontane binnenkomers, en een
snelle afhandeling (in- en uitchecken).

MARKETING & SALES
Uit de interviews blijkt dat men vindt dat er veel meer marketing gedaan zou moeten worden
om het “saaie” product van een kantoor sexy te maken.
Doelgroep
20. De meeste werknemers denken dat ze geen behoefte hebben aan een open
Flexkantoor. Het nut van een open Flexkantoor zal dus door de werkgever ingezien
worden en deze zal stappen moeten maken om werknemers tot gebruik ervan te
activeren. Na de kopgroep (Rabobank, KPN, Interpolis, Microsoft, enzovoort) die zich
nu met de invoering van HNW bezighoudt is er nog een grote groep grote werkgevers
die dit nog niet doet. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 kan HNW kan als basis worden
gezien die gebruik van open Flexkantoren mogelijk maakt. Naast werknemers
hebben dus ook werkgevers nog een lange weg te gaan.
21. Binnen de kopgroep van werkgevers is het vaak een jonge en vooruitstrevende
persoon die in de rol van manager stappen in HNW wil en kan zetten. De grote groep
werkgevers is nog niet klaar voor open Flexkantoren. Interne verrekeningperikelen
bij werkgevers houden de deelname aan een open Flexkantoor tegen. Bovendien zijn
werkgevers voor langdurige contracten gebonden aan hetgeen ze veel eerder
hebben besloten en ingezet rondom de invulling van hun kantoorruimte.
22. Een tussenstap naar een open Flexkantoor is
een half open Flexkantoor. Daarnaast is de
hoogopgeleide Zelfstandige Professional al
volop aan het werken op verschillende
buitenlocaties. In principe kan men vier
groepen zelfstandige hoogopgeleide
Professionals onderscheiden: 40% zit het
meeste van hun tijd met een opdracht bij een
klant en heeft daardoor bijna geen flexplek
nodig, 20% verdient goed en heeft geen
flexplek nodig, 20% verdient goed maar blijft
zuinig en 20% verdient mager. De laatste drie groepen hebben regelmatig een
flexplek nodig en de laatste twee groepen willen het liefst gratis alternatieven.
23. De doelgroep voor flexplekken bestaat dus uit de kopgroep van grote werkgevers
(vooruitstrevende managers) en uit 20% van de hoogopgeleide zelfstandige
professionals, namelijk de mobiele, niet zuinige, goedverdieners.
24. Verhuur van vergaderruimten op buitenlocaties door grote werkgevers en MKB blijkt
een grote markt te zijn en kan voor een open Flexkantoor gezien worden als een
kans om in te spelen in op de trend om buiten te vergaderen en als belangrijke
levensader.
25. De doelgroep voor vergaderruimten bestaat dus voornamelijk uit grote werkgevers en
MKB bedrijven.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
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Succesfactor

8

Doelgroep
Focus als open Flexkantooraanbieder met flexplekken
voornamelijk op de kopgroep van HNW werkgevers en de
hoogopgeleide Zelfstandige Professional . Focus met
vergaderruimten vooral op grote werkgevers en MKB.
bedrijven.

Behoefte
26. Grote werkgevers vinden ontmoeten steeds belangrijker worden in het werk van hun
werknemers. Vanuit de HR kant van grote werkgevers is er interesse voor een open
Flexkantoor om de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten en de mobiliteit van
de werknemer te vergroten. Open Flexkantoren kunnen worden gezien als aanjager
van HNW. Grote werkgevers werken al met satellietkantoren c.q. regiokantoren
(vestigingen buiten het hoofdkantoor waar alle werknemers kunnen werken). Dit kan
een reden om niet snel aan open Flexkantoren te beginnen. Toch worden deze
satellietkantoren weinig gebruikt en wordt de roep naar minder vastgoed in eigen
beheer steeds groter.
27. De belangrijkste reden voor een werknemer om van een open Flexkantoor gebruik te
maken, is de besparing op de reistijd. Verder zien zij weinig voordelen. Een
werknemer heeft regelmatig bekenden om zich heen nodig voor de sociale interactie
en moet het idee hebben dat hij/zij op de hoogte blijft door het contact met het
informele circuit. Van de werknemer hangt het af van de functie en takenpakket of
deze gebruik zou kunnen maken van een open Flexkantoor (zie het ONTMOETEN
model in de inleiding waaruit blijkt dat de mate van werken volgens HNW voor de
kenniswerker afhangt van het plaatsen van zijn takenpakket in een van de vier
kwadranten). Voor ondersteunende (staf)afdelingen zou dit geen probleem moeten
zijn.
28. De zelfstandige professional heeft als voornaamste reden om van een open
Flexkantoor gebruik te maken, vooral behoefte aan een ad hoc flexplek en een
sociale omgeving. Daarnaast is de dynamiek van het open Flexkantoor belangrijk
voor het krijgen van inspiratie en energie.
29. Een kenniswerker moet een (verplichte) ontwikkeling doormaken om van een flexplek
en Flexkantoor gebruik te kunnen maken. Zelfs de generatie Einstein11 blijkt uit
verkennend onderzoek voorkeur te hebben voor een vaste werkplek.
30. Factoren die het gebruik van een open Flexkantoor tegenhouden zijn
onvoorspelbaarheid van de sociale omgeving en het hierdoor missen van sociale
cohesie. Ook zijn er goede alternatieven in de horeca, wordt er door de werkgever
geen budget voor vrijgemaakt en zijn extra faciliteiten zoals een printer ook wel op
het traditionele kantoor of thuis te vinden.
31. Werkgevers moeten interne communicatiecampagnes voeren en maatregelen nemen
om gebruik van open Flexkantoren intern afstemmen want er is een
cultuurverandering nodig bij de werknemers om ze gebruik te laten maken van open
Flexkantoren.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:

11

Generatie Einstein, slimmer, sneller, socialer. Communiceren met jongeren van de 21e eeuw van Inez Groen
& Jeroen Boschma
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Succesfactor

9

Motivatie
Doe altijd eerst een behoefteanalyse voordat je een aanbod
doet want er zijn verschillende behoeften voor het gebruik
van een open Flexkantoor waaronder 1) reistijdbesparing,
2) een alternatief voor thuiswerken, 3) sociale interactie, 4)
het vergroten van het eigen netwerk.

32. Er zijn vier belangrijke ingrediënten nodig om de werker te helpen om gebruik te
maken van een open Flexkantoor: 1) een grote schaal en fijnmazig netwerk van
locaties, 2) een reserveringstool om de locaties te kunnen vinden en te reserveren, 3)
de locaties en 4) het leggen van een verbinding tussen werkers (t.b.v. sociale
interactie, marketing, belangenbehartiging). Hier liggen kansen voor intermediairs van
open Flexkantoren.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

10

Intermediairs
Meld jouw open Flexkantoor aan bij intermediairs die een
fijnmazig netwerk en schaal kunnen aanbieden aan
werkgevers. Daarnaast kunnen zij een deel van de sociale
cohesie, marketing en administratie uit handen nemen.

Marketingmix (4 P’s)
Product
33. Gesloten, half open en open Flexkantoren zijn voor elke groep duidelijke termen. Men
heeft het over een schillenmodel waarbij vrij vertaald de binnenste schil het
hoofdkantoor is, de middelste schil satellietenkantoren zijn en de buitenste schil
buitenlocaties betreft. Een hoofdkantoor zal altijd moeten blijven bestaan en
satellietkantoren ook voor het komend decennium. In de buitenschil bevinden zich nu
externe vergaderlocaties en open Flexkantoren. Het schillenmodel zou bij de
kopgroep van grote werkgevers al achterhaald zijn, zij kijken naar mogelijkheden om
hun gehele facilitaire dienstverlening uit te besteden.
34. Voor het exploiteren van een Flexkantoor is er altijd een goede host nodig die de
personen gastvrij ontvangt, verbindingen tot stand brengt en het programma verzorgt.
Belangrijke factoren zijn naast bereikbaarheid en zichtbaarheid van een host, een of
meerdere personen die ontvangen, beheren, faciliteren en verbinden.
35. Expertise delen wordt steeds belangrijker en fysieke en online ontmoetingen zijn
daarbij onlosmakelijk verbonden. Een open Flexkantoor kan hier op inspelen door als
een facilitator op te treden, een programma van events samen te stellen (bijv.
lezingen, workshops door externe spreker) en een online community te onderhouden.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

11

Host
Zorg voor een gastvrije en dynamische sfeer in jouw open
Flexkantoor door een host aan te stellen die de bezoekers
vriendelijk ontvangt en zich inzet voor het faciliteren van
nieuwe ontmoetingen en het organiseren van events.
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36. De zelfstandige professional heeft een clubgevoel nodig en voor hem kan het netwerk
wat een open Flexkantoor kan bieden, een extra reden zijn om aan te sluiten. Nadeel
is wel dat een nieuw op te richten online community het niet kan winnen van
bestaande verder gevorderde communities. Belangrijk blijkt het te zijn om te kunnen
zien waar andere bekenden en collega’s zich bevinden. Daarnaast is het een
uitstekend middel om online aan elkaar open Flexkantoren te laten aanbevelen.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

12

Community
Zorg voor een online community waardoor gebruikers van
jouw open Flexkantoor met elkaar kunnen netwerken en
een saamhorigheidsgevoel krijgen en jouw open
Flexkantoor aan elkaar kunnen aanbevelen.

37. Er is steeds meer vraag naar een virtuele office (postadres + telefoondienst). De
verhuur van m2 is een taak voor vastgoedondernemers. De open
Flexkantooraanbieder kan vooral verdienen door zich op te stellen als een service
provider (bijv. koeriersdiensten, bankieren, bereiken nieuwe markt). Om aan
faciliteiten te verdienen moet een open Flexkantoor ze precies op maat en ‘just in
time’ aanbieden. Belangrijk vindt men dat niet bij elke vraag naar een dienst de teller
gaat lopen. Heldere communicatie en flexibiliteit wordt hierbij belangrijk gevonden.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

13

Service provider
Stel je als een open Flexkantooraanbieder op als een
service provider: wees gastvrij, flexibel en biedt bovenop
de flexplekken en vergaderruimten extra diensten op
maat aan om extra omzet te genereren.

Prijs
38. De prijs voor een flexplek in een open Flexkantoor zou tussen de 10 en 50 euro per
dagdeel moeten liggen, 25 euro per dagdeel vindt men een redelijke prijs. Gebruikers
kunnen de prijs vergelijken met de horeca waarin een open Flexkantoor koffie en thee
er meestal bij inzit en in de horeca deze minstens een keer per uur besteld dient
worden. Toch blijkt de verhuur van werkplekken per uur of dagdeel voornamelijk te
worden ingezet als een marketinginstrument, een laagdrempelige manier om
kenniswerkers het concept te laten
uitproberen en daarna een abonnement
of contract aan te bieden.
39. De prijs voor een flexplek in een open
Flexkantoor zou tussen de 150 en 350
euro per maand moeten liggen, 200 euro
per maand vindt men een redelijke prijs.
Een simpel flat fee maandabonnement
heeft de voorkeur want dat is een
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heldere en transparante vorm waarbij verassingen worden voorkomen. . Complexe
abonnementsvormen met verschillende meerkeuzes blijken nauwelijks te werken.
Een abonnement met een looptijd van zes maanden tot een jaar en een
opzegtermijn van een a twee maanden word als prima bevonden. Betalen voor een
basisflexplek zonder extra diensten vindt men niet altijd logisch, betalen voor
vergaderruimte wel. Wifi zou altijd een gratis commodity moeten zijn. Door het
bestaan van gratis open Flexkantoren is het bij deze open Flexkantooraanbieders
onmogelijk om te achterhalen wat men zou willen betalen voor een flexplek.
40. Er zijn voorstanders en tegenstanders van de horeca die in de ontmoetingsruimte het
horecamodel gebruiken (betalen voor eten en drankje) en daarnaast stilteruimte en
vergaderruimte aanbieden tegen een prijs per uur of dagdeel.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

14

Verdienmodel
Beschouw de verhuur van een flexibele werkplek per dag
in jouw open Flexkantoor vooral als een binnenkomer.
Focus op een simpel flat fee voltijds abonnement (200400 euro) per maand afhankelijk van locatie en
basispakket.

41. Een groep zelfstandige professionals loopt voorop (early adaptors) in het gebruik van
nieuwe producten en diensten en zo ook met open Flexkantoren. Zij willen er niet
snel voor betalen. In principe zou wel elke bezoeker een betalende klant moeten zijn
met graad?? die bijvoorbeeld een niet betalende gast kan meenemen.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

15

Vroege vogels
Laat ‘early adaptors’ jouw open Flexkantoor gratis
uitproberen of biedt barter deals aan met de afspraak dat
ze anderen meenemen en hen jouw open Flexkantoor
aanbevelen.

Plaats
42. Wanneer de locatie van een open Flexkantoor vlakbij een station ligt dan kan dat een
reden zijn voor de werker om de trein te nemen in plaats van de auto. Een locatie bij
een snelweg is vooral belangrijk voor mensen die veel afspraken op een dag hebben
op verschillende plaatsen (en in het midden afspreken). De tijd dat zij op een open
Flexkantoor willen werken varieert van 0,5 tot 2 uur. Een Flexkantoor in de buurt van
een stadcentrum is door OV en extra diensten in de buurt voor de werker die een
hele dag op een open Flexkantoor wil werken een slimme zet want deze ervaart het
missen van parkeerfaciliteiten als een onoverkomelijk probleem. Kleinere steden en
dorpen hebben te weinig ‘traffic’ en Zelfstandige Professionals om een Flexkantoor
snel en goed gevuld te krijgen. Bedrijven- en industrieterreinen vind men niet
aantrekkelijk en ook hier is te weinig ‘traffic’ om sfeer en gezelligheid te ervaren.
Daarnaast zijn ze slechter bereikbaar met het OV en zijn er geen aanvullende
diensten in de omgeving te vinden waardoor het open Flexkantoor er zelf in moet
investeren.
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NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

16

Bereikbaarheid
Kies een locatie van jouw open Flexkantoor in de grote
steden met veel traffic, voldoende (eventueel betaalde)
parkeerplekken en in een stadcentrum die makkelijk te
bereiken is vanaf de snelweg en treinstation.

Promotie
43. Flexkantoren zijn in vergelijking met het traditionele kantoor qua kostenbesparing en
productiviteit goed te verantwoorden. Een werkplek in een open Flexkantoor op de
traditionele manier kost een werkgever tussen de 7.000 en 24.000 euro per jaar
tegen een alternatief van een flexplek van 2.000-3.000 euro per jaar. Bedrijven
kunnen met een flexkantoor 60% op hun facilitaire kosten besparen. Daarnaast
maakt de werker een paar uur minder reistijd per week die aan het werk besteed kan
worden. Hier zijn nog geen harde cijfers over gevonden.
44. De werkgever heeft een uitgebreide interne communicatiecampagne nodig om
personeel te prikkelen om gebruik te maken van een Flexkantoor anders is het
inkopen ervan een verliesgevende zaak.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

17

Harde cijfers
Reken de kostenbesparing en productiviteitstijging van
het gebruik van een open Flexkantoor voor aan
werkgevers (besparing op facilitaire kosten, reiskosten kosten aan Flexkantoren, toename arbeidsuren).

45. Werknemers prefereren vooral nog face to face contact. Tijdens overleg praten we
elkaar bij over hetgeen we bezig zijn terwijl de zelfstandige professional dit online
doet in netwerken zoals op Linkedin en Twitter. Het meenemen van gesprekspartners
naar een open Flexkantoor of het geven van workshops blijkt de beste reclame.
Daarbij is de pers is zeer geïnteresseerd. Adverteren is tot nu toe ‘not done’ voor
open Flexkantoren.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

18

Aanbeveling
Promoot jouw open Flexkantoor op online netwerken als
Linkedin en Twitter, met free publicity in media door
regelmatig contact met de pers, gratis uitproberen en via
via aanbeveling te laten plaatsvinden.

Omgevingsanalyse
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Zie voor dit onderdeel van het business plan vooral de inventarisatie van open
Flexkantooraanbieders en intermediairs in hoofdstuk 2.
ORGANISATIE
Structuur
46. Als initiatiefnemer van een open Flexkantoor is naast een rol als facilitator, marketeer,
dienstverlener vooral ook een salesgerichte houding nodig want anders kan de
omzet achterblijven. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat een open
Flexkantoor hard werken betekent en een flinke investering in tijd en geld is. Daarom
is het verstandig de rollen en investering te delen met andere ondernemers en
investeerders. Samenwerkingsverbanden aangaan met stakeholders zijn belangrijk
om een groter geheel te kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven. Het inkopen van
ervaring en een concept bijvoorbeeld met licentie of franchise kan het opzetten van
een Flexkantoor versnellen en doet de succeskans flink toenemen.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

19

Ondernemen
Werk in een team met andere ondernemers. Wees een
outgoing en salesgedreven persoon. Weet tot
samenwerkingverbanden te komen en heb beschikking
over (vastgoed)ervaring en een ruime startinvestering.

47. Het is belangrijk om voor een juridische structuur te kiezen waarbij eigenaarschap
gescheiden kan worden van zeggenschap om een vaststaand concept volgens de
visie van de ondernemer te kunnen aanbieden.
48. Samenwerking vinden met stakeholders is een tijdrovend proces. De horeca
bijvoorbeeld ziet naast het aanbieden van WIFI geen concrete kans in het aanbieden
van flexplekken. Vastgoedondernemers zijn zeer behoudend. Grote werkgevers
staan met de crisis als versneller (besparen op hun vastgoedkosten en dus hun
aantal m3 verminderen) sneller open voor het alternatief van open Flexkantoren.
Alleen hier is het belangrijk om alle belanghebbende managers (Facility manager, IT
manager en HR manager en in een later stadium de communicatiemanager) erbij te
betrekken.
FINANCIERING
Exploitatiebegroting
49. In de begroting wordt de bezettingsgraad altijd te optimistisch ingeschat. Een
aanbieder van een succesvol open Flexkantoor moet op zijn snelst rekenen met het
bereiken van een ‘Break Even’ punt tussen de zes maanden en een jaar. Een
abonnement zorgt voor leden en vaste omzet naast de omzet van werkers die
incidenteel langskomen. Daarnaast zorgt de verhuur van vergaderruimten voor een
belangrijke levensader. Om de totale capaciteit van flexplekken van een open
Flexkantoor te bepalen is de maximale bezettinggraad het uitgangspunt. Men kan
rekenen van een werkplek op drie flexwerkers dus drie flexwerkers op een flexplek.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
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Succesfactor

20

Inkomsten
Wees zeer behoudend met de inschatting van inkomsten.
Besef dat flatfee abonnementen en vergaderruimten voor
een zekere inkomstenbron zorgen. Zie de verkoop van
extra diensten in het begin als bonus.

Investeringsbegroting
50. Subsidies en barter deals kunnen helpen in de opstart. Voor snelle en grote expansie
met een kleinschalige opzet is huren met omzetovereenkomst een verstandige
constructie. Dit wordt door de grotere open Flexkantooraanbieders al toegepast.
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit bovenstaande inzichten doen we de volgende suggestie voor een succesfactor:
Succesfactor

21

Omzetafhankelijke huur
Beding een omzetafhankelijk huur met de verhuurder
van het vastgoed zodat je als open Flexkantoor mindere
tijden beter kunt opvangen.

3.3 Succesfactoren in businessmodel
Bovenop de inzichten en succesfactoren van open Flexkantoren in Nederland in business
plan format, hebben we ook een inspirerend business model format12 gebruikt waarin de
succesfactoren zijn geplot. Open Flexkantooraanbieders en projectleiders die zich
bezighouden met HNW en open Flexkantoren kunnen deze sheet op posterformaat
gebruiken in brainstorms en workshops waarin ze vorm kunnen geven aan het opzetten,
verbeteren, beheren en gebruiken van open Flexkantoren. Om deze sheet te kunnen
gebruiken raden we aan om eerst dit hele onderzoeksverslag te lezen en te verdiepen in het
business model format13.

12 13

,

‘Business Model Generation’, Alex Osterwalder & Yves Pigneur
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4

CONCLUSIES

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, de Taskforce Mobiliteitsmanagement en de
stichting Telewerkforum hebben als gezamenlijk doel om de mobiliteit in Nederland te
bevorderen. Zij gaan er van uit dat het stimuleren van het gebruik van open Flexkantoren
door kenniswerkers, een van de mogelijkheden is om dit doel te bereiken omdat
kenniswerkers hierdoor netto minder woon-werk kilometers hoeven te maken. Open
Flexkantoren zijn in opkomst maar nog weinig zichtbaar en de winnende formule is alleen
nog op kleine schaal ontdekt. Tegen deze achtergrond heeft het bovengenoemde consortium
aan Frisblik de opdracht gegeven om een inventarisatie te doen naar alle open
Flexkantooraanbieders in Nederland en om de succesfactoren te achterhalen van open
Flexkantoren in Nederland. Beide onderdelen worden verspreid in een adviesbrief (dit
onderzoeksverslag en bijlage 1) die is bedoeld om de open Flexkantooraanbieder en
projectleider rondom HNW en open Flexkantoren van advies te voorzien.
De basis voor het onderzoek is Het Nieuwe Werken (HNW), ofwel tijd- en plaatsonafhankelijk
werken waarbij de werker zich richt op output, vertrouwen en open netwerken in plaats van
op aanwezigheid, controle en het gesloten netwerk. Het blijkt dat een kopgroep van grote
werkgevers in Nederland bezig is met het invoeren van HNW en dat zelfstandige
professionals al volop de eigenschappen van HNW vertonen. Met dit onderzoek is een
begin gemaakt met het definiëren van een open Flexkantoor (een flexibel te huren
professionele werkomgeving) en het nut ervan (reistijdbesparing,
arbeidsproductiviteitstijging, kruisbestuiving, alternatief voor thuiswerken, facilitaire
kostenbesparing). Er is een Linkedin groep ‘Flexkantoren in Nederland’ opgericht om de
doelgroep (werkgevers, overheid, zelfstandige professionals, adviseurs en aanbieders die
zich bezighouden met de exploitatie van Flexkantoren) op dynamische wijze bij het
onderzoek te betrekken.
4.1 De inventarisatie
De inventarisatie heeft een lijst opgeleverd van 85 locaties van 31 kantooraanbieders van
open Flexkantoren in Nederland met vooral een Randstedelijke dekking. Daarnaast zijn er 6
intermediairs van open Flexkantoren gevonden. Per aanbieder van open Flexkantoren zijn
aspecten als doelgroep, interieur/sfeer, omgeving, aantal plekken, marketing, credo,
verdienmodel, prijsklasse foto’s en locatiegegevens gespecificeerd.
Uit de inventarisatie blijkt dat:
•
•
•
•
•

•
•

prijzen voor een flexplek in een open Flexkantoor variëren van € 15-50 per dagdeel
en van € 150-450 euro per maand.
3 grote open Flexkantooraanbieders de markt domineren.
de meeste open Flexkantooraanbieders 1 of 2 vestigingen hebben.
open Flexkantooraanbieders meestal 2 jaar terug of later met hun eerste aanbod zijn
begonnen.
de meeste locaties dicht te vinden zijn bij een snelweg,een trein- en metrostation of
stadscentrum, waarbij faciliteiten zoals koffie & thee, printen, kopiëren,
vergaderruimte, evenementen, betaald en onbetaald parkeren altijd te vinden zijn.
er intermediairs aan het opkomen zijn en aan het zoeken zijn naar een geschikt
verdienmodel.
de doelgroep voor een open Flexkantoor voornamelijk bestaat uit zelfstandige
professionals waarbij een basispakket (laag tot midden service niveau) volstaat.
(NB de inventarisatie is een momentopname geweest tot 19 november 2009).
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4.2 De interviews
Uit de interviews met de doelgroep van open Flexkantooraanbieders, werkgevers,
werknemers, zelfstandige professionals en adviseurs, zijn vanuit hun ervaringen, expertise
meningen en visie, een 50-tal inzichten naar voren gekomen. Naar aanleiding van deze
inzichten zijn er succesfactoren opgesteld die het verschil maken tussen het slagen of falen
van de exploitatie van een open Flexkantoor:
NB: de inzichten kunnen als een verkenning worden gezien en hoeven
niet representatief te zijn voor de totale doelgroep.

Vanuit de inzichten doen we de volgende suggesties voor succesfactoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Organiseer jouw open Flexkantoor volgens een duidelijk geformuleerde missie (bijv.
duurzaamheid). Laat dit thema terugkomen in alle facetten van de bedrijfsvoering
zoals bijvoorbeeld marketing, inrichting en leveranciers.
Er is ruimte voor een open Flexkantoor in de werkweek. Maak hen die door HNW
meer moeten thuiswerken, de voordelen zien: geen afleiding, werken in een
professionele omgeving, sociale interactie.
Een visie op HNW wordt bij grote werkgevers nog steeds ontwikkeld. Zorg dat ze
jouw als open Flexkantooraanbieder als kennisexpert zien en schuif aan bij HNW
projectteams (IT, HR, Facility, Communicatie).
Zorg dat aanvullende faciliteiten zich in de buurt bevinden van jouw open Flexkantoor
zodat je hierin niet perse zelf hoeft te investeren en maak prijsafspraken voor afname
door jouw gebruikers.
Richt jouw open Flexkantoor zo in dat er voor elke functie (ontmoeten,
geconcentreerd werken, bellen, in groepen werken en vergaderen, 1 op 1 meetings)
een plek is.
Gebruik een interieurarchitect om een hippe en inspirerende sfeer te creëren die past
bij de bedrijfsvoering van jouw open Flexkantoor en wensen van de gebruikers , met
gebruik van kleuren, daglicht en open ruimten.
Zorg in jouw open Flexkantoor voor aandacht (receptionist, host), beschikbaarheid
(reserveringsysteem, spontane binnenkomers, en een snelle afhandeling (in- en
uitchecken).
Focus als open Flexkantooraanbieder met flexplekken voornamelijk op de kopgroep
van HNW werkgevers en de hoogopgeleide Zelfstandige Professional . Focus met
vergaderruimten vooral op grote werkgevers en het MKB.
Doe altijd eerst een behoefteanalyse voordat je een aanbod gezien de verschillende
behoeften voor het gebruik van een open Flexkantoor waaronder 1) reistijdbesparing,
2) een alternatief voor thuiswerken, 3) sociale interactie, 4) het vergroten van het
eigen netwerk.
Meld jouw open Flexkantoor aan bij intermediairs die een fijnmazig netwerk en schaal
kunnen aanbieden aan werkgevers. Zij kunnen tevens een deel van de sociale
cohesie, marketing en administratie uit handen nemen.
Zorg voor een gastvrije en dynamische sfeer in jouw open Flexkantoor door een host
aan te stellen die de bezoekers vriendelijk ontvangt en zich inzet voor het faciliteren
van nieuwe ontmoetingen en het organiseren van events.
Zorg voor een online community waardoor gebruikers van jouw open Flexkantoor met
elkaar kunnen netwerken en een saamhorigheidsgevoel krijgen en jouw open
Flexkantoor aan elkaar kunnen aanbevelen.
Stel je als een open Flexkantooraanbieder op als een service provider: wees gastvrij,
flexibel en biedt bovenop de flexplekken en vergaderruimten extra diensten op maat
aan om extra omzet te genereren.
Beschouw de verhuur van een flexibele werkplek per dag in jouw open Flexkantoor
vooral als een binnenkomer. Focus op een simpel flat fee voltijds abonnement (200400 euro) per maand afhankelijk van locatie en basispakket.
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15. Laat ‘early adaptors’ jouw open Flexkantoor gratis uitproberen of biedt barter deals
aan met de afspraak dat ze anderen meenemen en hen jouw open Flexkantoor
aanbevelen.
16. Kies een locatie van jouw open Flexkantoor in de grote steden met veel traffic,
voldoende (eventueel betaalde) parkeerplekken en in een stadscentrum die makkelijk
te bereiken is vanaf de snelweg en treinstation.
17. Reken de kostenbesparing en productiviteitstijging van het gebruik van een open
Flexkantoor voor aan werkgevers (besparing op facilitaire kosten, reiskosten - kosten
aan Flexkantoren, toename arbeidsuren).
18. Promoot jouw open Flexkantoor op online netwerken als Linkedin en Twitter, met free
publicity in media door regelmatig contact met de pers, gratis uitproberen en via via
aanbeveling te laten plaatsvinden.
19. Werk in een team met andere ondernemers. Wees een outgoing en salesgedreven
persoon. Weet tot samenwerkingverbanden te komen en heb beschikking over
(vastgoed)ervaring en een ruime startinvestering.
20. Wees zeer behoudend met de inschatting van inkomsten. Besef dat flatfee
abonnementen en vergaderruimten voor een zekere inkomstenbron zorgen. Zie de
verkoop van extra diensten in het begin als bonus.
21. Beding een omzetafhankelijke huur met de verhuurder van het vastgoed zodat je als
Flexkantoor mindere tijden beter kunt opvangen.
Met de inzichten en bovenstaande succesfactoren zijn de hoofdvraag en de subvragen van
het onderzoek ruimschoots beantwoordt. Wanneer de open Flexkantooraanbieder de
beschreven succesfactoren gebruikt in de exploitatie van zijn open Flexkantoor dan gaan wij
ervan uit dat de haalbaarheid ervan zal toenemen naar een levensvatbare onderneming.
Wel moet er gezegd worden dat de inzichten uit interviews als een verkenning moeten
worden gezien omdat er geen eerder soortgelijk onderzoek naar open Flexkantoren is
uitgevoerd. Deze inzichten hoeven daarom niet representatief te zijn voor de totale
doelgroep en de succesfactoren moeten worden gezien als suggesties die (nog) niet breed
gedragen hoeven te worden.
Dit onderzoeksverslag fungeert tevens als adviesbrief voor de open Flexkantooraanbieders
en projectleiders rondom HNW. De inzichten en succesfactoren uit de interviews worden
vanwege het pragmatische karakter in een business plan format beschreven met de
onderdelen zoals strategie, product, distributie, marketing & sales, organisatie en
financiering. Daarnaast is in bijlage 3 een inspirerend business model format gebruikt, waarin
de succesfactoren zijn geplot. Het model op posterformaat kunnen open
Flexkantooraanbieders en projectleiders rondom HNW gebruiken in brainstorms en
workshops die betrekking hebben op het vorm geven aan het opzetten, verbeteren, beheren
en gebruiken van open Flexkantoren.
4.3 Vervolgonderzoek
Uiteraard bestaan er veel meer inzichten en succesfactoren rondom open Flexkantoren en
heeft dit onderzoek vanwege het verkennende karakter slechts voor een eerste verkenning
gezorgd. Uit het onderzoek zijn verschillende vragen gerezen waar in vervolgonderzoek
antwoord op gegeven kan worden:
-

Hoe gaat de toekomst op het gebied van HNW en open Flexkantoren er uit zien?
Hoeveel en welke open Flexkantoren zullen bijvoorbeeld de komende tijd de lijst uit
dit onderzoek aanvullen of welke zullen afvallen? Welke nieuwe succesfactoren
worden de komende tijd uitgevonden? Vervolgonderzoek is nodig om inzicht te geven
in waar de beweging van open Flexkantoren in Nederland naar toe gaat.

-

Welke lessen kunnen wij leren van open Flexkantoren in het buitenland?
In hoeverre zijn open Flexkantoren in andere landen al opgekomen en wat kunnen wij
leren van hun succesfactoren? Welke lessen kunnen wij toepassen op open
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Flexkantoren in Nederland? Vervolgonderzoek is nodig om inzicht kunnen geven in
hoe open Flexkantoren en hun stakeholders in het buitenland opereren.
-

Hoe kunnen open Flexkantoren zich verenigen in een platform?
Is er bijvoorbeeld behoefte aan een brancheorganisatie en hoe zou deze eruit
moeten zien? Welke taken zou dit platform op zich moeten nemen en welke belangen
zou het moeten behartigen? Wat zijn de stappen om een dergelijk platform op te
zetten? Vervolgonderzoek is nodig om inzicht kunnen geven in hoe open
Flexkantoren zich in een brancheorganisatie zouden kunnen verenigen.

-

Welke precieze cijfers zijn gemoeid met HNW en open Flexkantoren?
Hoeveel bedrijven zijn bijvoorbeeld nu al over op HNW en hoeveel hebben de intentie
om over te gaan naar HNW. Hoeveel gebruikers van Flexkantoren zijn er en hoe
groot is de markt (aantal werkplekken, en aantal m2 vergaderruimte, omzet per
jaar).Vervolgonderzoek is nodig om inzicht kunnen geven in hoe groot de markt van
open Flexkantoren in cijfers in Nederland is.

-

Welke rol kan de overheid spelen in het verder bevorderen van open Flexkantoren?
Zou de overheid bijvoorbeeld zelf moeten investeren in open Flexkantoren of open
Flexkantoren op de agenda’s van verschillende overlegorganen moeten zetten. Zou
de overheid het gebruik van open Flexkantoren moeten stimuleren door
communicatiecampagnes of subsidies? Vervolgonderzoek zou meer inzicht kunnen
geven in welke rol de overheid zou kunnen spelen en hoe de overheid zou kunnen
optreden.
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5

BRONNEN

-

Klein receptenboek voor het nieuwe werken van Roland Hameeteman, Ben Kuiken &
Gonny Vink

-

'Het nieuwe werken' van Dik Bijl,

-

Linkedin groep: ‘Het Nieuwe Werken’

-

Linkedin groep: ‘Het Nieuwe Werken Netwerk’,

-

Blog: ‘Werken 2.0’, http://www.werken20.nl

-

Blog: ‘Over Het Nieuwe Werken’, http://www.overhetnieuwewerken.nl

-

http://www.overhetnieuwewerken.nl/dossiers/ict/rabo-unplugged-ict-helpt-bijverleiden-tot-hnw

-

ONMOETEN model van Lector Digital World van InHolland, Frans van der Reep

-

Trends uit de Frisblik Trendboom 2008

-

www.microsoft.nl/raadvananders

-

www.managersonline.nl/nieuws/5594/goede-balans-werk-priv-bepaalt-succesbedrijf.html

-

sync.nl/sociale-innovatie-is-de-nieuwe-trend

-

www.managersonline.nl/nieuws/5594/goede-balans-werk-priv-bepaalt-succesbedrijf.html

-

NFC Index®, geeft de mediane marktconforme facilitaire kosten weer voor kantoren
en de daarmee samenhangende diensten, per werkplek.

-

Generatie Einstein, slimmer, sneller, socialer. Communiceren met jongeren van de
21e eeuw, Inez Groen & Jeroen Boschma

-

‘Business Model Generation’, Alex Osterwalder & Yves Pigneur
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In het kort
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het
Telewerkforum (Ewerkforum) gaan er van uit dat het stimuleren van het gebruik van open
Flexkantoren door kenniswerkers, een van de mogelijkheden is om netto minder woon-werk
kilometers te behalen. Open Flexkantoren zijn in opkomst maar nog weinig zichtbaar en de
winnende formule is alleen nog op kleine schaal ontdekt. Tegen deze achtergrond heeft
Frisblik een inventarisatie gedaan naar alle open Flexkantooraanbieders in Nederland en
succesfactoren van open Flexkantoren in Nederland achterhaald. Beide onderdelen worden
in dit verslag beschreven met als doel om de open Flexkantooraanbieder en projectleider
rondom HNW en open Flexkantoren van advies te voorzien.
De basis voor het onderzoek is Het Nieuwe Werken (HNW), ofwel tijd- en plaatsonafhankelijk
werken. De inventarisatie heeft een lijst opgeleverd van 85 locaties van 31
kantooraanbieders van open Flexkantoren in Nederland met vooral een Randstedelijke
dekking. Daarnaast zijn er 6 intermediairs van open Flexkantoren gevonden. Uit de
interviews met de doelgroep van open Flexkantooraanbieders, werkgevers, werknemers,
zelfstandige professionals en adviseurs, zijn vanuit hun ervaringen, expertise meningen en
visie, een 50-tal inzichten naar voren gekomen. Naar aanleiding van deze inzichten zijn er 21
succesfactoren opgesteld die het verschil maken tussen het slagen of falen van de
exploitatie van een open Flexkantoor. Uit het onderzoek zijn verschillende vragen gerezen
waar in vervolgonderzoek antwoord op gegeven kan worden.

Blijf op de hoogte, leer lotgenoten kennen en doe mee door het
aanmelden bij de Linkedin groep ‘Flexkantoren in Nederland’ op
www.linkedin.com.

Frisblik is een adviesbureau op het gebied van innovatie.
Door middel van het uitvoeren van onderzoek, het faciliteren van workshops en het
uitoefenen van consultancy helpen wij organisaties met het creëren, realiseren en versnellen
van hun innovaties. Frisblik heeft met haar createers en haar achterban van zelfstandige
professionals kennis en kunde in huis op terreinen van onder andere Mobiliteit,
Mobiliteitsmanagement, Product Management, Cradle-to-Cradle, Het Nieuwe Werken en Cocreatie. Naast kwaliteit waarderen onze opdrachtgevers ons vooral op creativiteit, nononsense en snelheid. (www.frisblik.nl)
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