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2016 betekent voor u en voor ons al weer de derde editie van de jaarlijkse Focus 
trendrapportage. Dit jaar drie kerntrends op de golf van de aantrekkende economie. 

Als exponent daarvan belicht deze Focus editie de opkomst van exponentiële 
organisaties (Uber, Airbnb) en de succesformule die hieraan ten grondslag ligt. 

De vraag of dezelfde formule ook toepasbaar is op kantoorhuisvesting, wordt 
beantwoord in de kerntrend ‘CONNECTED COMMUNITY’. 

Ook in deze editie de doorvertaling van een kerntrend uit 2015, de Quantified 
Workplace, naar Health als maatschappelijke identificatie voor organisaties. In de 

kerntrend ‘HEALTH BY DESIGN’ leest u de potentie van een Healthy Workplace 
als duurzame interventie om een actieve workforce te creëren en strategisch voordeel 

te behalen ten opzichte van uw concurrenten in een aantrekkende economie. 
Tot slot schetst deze Focus editie een revolutionair toekomstbeeld van een symbiose 

tussen werk en ontspanning, met de opkomst van de hotelmarkt als leidend 
voorbeeld voor de kantorenmarkt. De kerntrend ‘HOTELS X OFFICE’ omschrijft 

de ‘Digital Nomads’ als nieuwe kantoorgebruikers, die het bestaande plaats- en 
tijdonafhankelijk werken herdefiniëren en waarmaken in Co-Working Spaces die 

tegemoetkomen aan hun lifestyle. 
Veel plezier met het lezen van de Focus 2016. Wij wensen u en uw organisatie een 

exponentieel, gezond en zingevend jaar! 

Harold Coenders,     harold.coenders@colliers.com      06 51 62 74 42

David Menkveld,     david.menkveld@colliers.com     06 10 93 56 44

Leonoor Vesseur,       leonoor.vesseur@colliers.com       06 55 14 04 73
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Exponentiële organisaties (ExO) zijn organisaties die 10x harder groeien dan de markt. De ExO stelt nieuwe 
eisen aan de huisvesting, samengevat in de succesformule: ExO Huisvesting = Identificatie + schaalbaarheid + 
connected community. 

Het kantoor vormt de essentiële schakel in de beleving en verbondenheid met het merk en de missie van 
de organisatie. 
Kies voor schaalbare en flexibele huisvesting, beschikbaarheid boven bezit. 
Creëer een connected community:  geen kantoor als gesloten bastion maar maak verbinding met een 
breder ecosysteem van succesvolle bedrijven, zzp-ers en voorzieningen.

Waar 2015 met de Quantified Workplace de start betekende van het meetbaar maken van individuele 
(gezondheids)prestaties via wearable technologie, ligt de focus in 2016 op maximale aandacht voor gezondheid 
als onderscheidende factor. Gezondheid niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook richting leveranciers 
en klanten. Het creëren van de Healthy Office en de Intuitive Workplace om health aan te wenden als strategisch 
voordeel. Een Well-Being Workplace als basis arbeidsvoorwaarde, die nieuwe werknemers prefereren boven 
traditionele omgevingen om te werken. De Well-Being Workplace als next frontier voor een optimale Work-
Life balance, de basis voor een gezond en gefocust bestaan.

Branding, lifestyle en community vormen de onderscheidende en prijsbepalende factoren voor de 
kantorenmarkt van 2016 en worden verder gedreven door een nieuw arbeidsethos van een nieuw type 
zelfbewuste werknemers en meer kritische eindgebruikers. De kantoorkosten worden minder vierkante meter 
gedreven maar meer werkplek gedreven, minder op basis van langlopende contracten en meer op basis van 
beschikbaarheid op het moment dat de eindgebruiker het nodig heeft. Het hotel en het kantoor groeien naar 
elkaar toe in nieuwe vormen van exploitatie gedreven vastgoed.
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De huisvesting van exponentiële 
organisaties
Hèt business woord van 2015 was disruptie.  De disruptieve kracht van 
exponentieel groeiende organisaties gaat ook de agenda bepalen voor 2016. 
Hun exponentiële groei dwingt hele industrieën  om te veranderen. De vraag is 
hoe deze disruptieve kracht de huisvestingsmarkt gaat beïnvloeden. 

THE CONNECTED 
COMMUNIT Y
#1

Leestijd:
12 min



Het fenomeen disruptie is op de agenda gezet 
door de management bestseller ‘Exponentiële 
organisaties’ van de Singularity University 
(van Geest / Ismail 2015). Exponentiële 
organisaties zijn bedrijven die minstens 
10 keer beter presteren dan hun directe 
concurrenten: 10 keer snellere omzetgroei, 
10 keer snellere productontwikkeling, of 10 
keer meer winst per werknemer. Wat Peters 
en Waterman met hun boek ‘In search of 
Excellence’ in de jaren tachtig deden door de 
kernmerken te beschrijven van organisaties 
die jarenlang succesvol zijn, doen Van Geest 
en Ismail in ‘Exponentiële organisaties’ 
(ExO) door de gedeelde kenmerken te 
beschrijven van ondernemingen die 10 keer 
harder groeien dan de markt. Denk hierbij 
aan startups als Airbnb, Uber en Tesla, 
bedrijven die pas enkele jaren bestaan en nu 
al enkele miljarden waard zijn.  

Kenmerken van de ExO.
ExO weten als nooit te voren in zeer 
korte tijd in te spelen op de veranderende 
behoeften van de markt en de mens, om daar 

dan een naadloos passende dienst of product 
voor te lanceren. De behoefte van de klant 
staat centraal in plaats van het commerciële 
dollar en businessmodel. Juist door deze 
andere filosofie en benadering, luistert de 
organisatie naar de klant en speelt zij snel en 
flexibel in op de aangepaste wensen en eisen. 
Vaak nog voordat de klant dat zelf beseft.

Van Geest en Ismail lanceren de volgende 
succesformule voor: 
ExO = mtp + scale + ideas.

Belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk 
is het bezitten van een helder geformuleerd 
antwoord op de waarom-vraag van de 
organisatie die ze Massive, Transformative 
Purpose (MTP) hebben genoemd. Een 
hoger doel om iets radicaal te veranderen, 
de wereld te verbeteren. Antwoord op 
de zingevingsbehoefte van veel mensen, 
niet gewoon het uitvoeren van een baan, 
maar een bijdrage leveren aan een groter 
inspirerend doel. Voor AirBnb en Uber 
is dat: de beschikbare capaciteit van 

De huisvesting van exponentiële organisaties

The connected community

respectievelijk kamers en auto’s beter 
inzetten, duurzaamheid dus.

Vervolgens maken ze onderscheid tussen 
intern en extern gerichte succesfactoren. 
De externe succesfactoren zijn samengevat in 
het principe SCALE: 

Staff on demand, beschik over een 
flexibele personeelsorganisatie
Community & crowd, maak actief 
gebruik van je publiek en klanten
Algorithms, analyseer big data voor 
nieuwe inzichten
Leveraged assets, benut andermans 
bezittingen
en Engagement, de menselijke maat als 
maatstaf.

De interne succesfactoren zijn gebundeld in 
het woord IDEAS:

Interfaces, optimale procesmatige 
interactie met de omgeving
Dashboards, track en monitor prestaties
Experimentation, biedt ruimte voor 
nieuwe experimenten
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Autonomy, decentraliseer 
verantwoordelijkheid
Social technologies, maximaliseer 
samenwerking en samenwerkings tools.

ExO Huisvesting = 
Identificatie + schaalbaarheid + 
connected community. 

Hoe kan huisvesting mee met de 
wendbaarheid en exponentiële groei van 
ExO’s en welke lessen kan de eindgebruiker 
trekken uit deze organisatievormen? 
Hiervoor kunnen we de basisformule van de 
ExO vertalen naar drie basisprincipes voor 
exponentiële huisvesting.  

De formule van de ExO: 
identificatie + schaalbaarheid 
+ connected community.

Identificatie: symbolische waarde 
van het kantoor.
Medewerkers komen minder op kantoor dan 
vroeger toen je naar kantoor moest komen 
om überhaupt productief te kunnen zijn. 
Ze komen dus minder maar als ze komen 
moeten ze meerwaarde van het kantoor 
ervaren in netwerk, interactie, beleving en 

productiviteit of juist rust en productiviteit. 
De medewerker moet geïnspireerd raken 
en bijgetankt worden in de ervaring en 
herbeleving van de Massive, Transformative 
Purpose (MTP). De MTP zorgt ervoor dat je 
bij de organisatie wil werken, een bezoek aan 
het kantoor hernieuwt de beleving van die 
overtuiging door branding van het kantoor, 
interactie met collega’s en zichtbaarheid van 
de werkprocessen. Het symbolische belang 
van het kantoor als fysieke weergave van de 
MTP wordt cruciaal. 

Scale: beschikbaarheid boven 
bezit.
Kies voor schaalbare en flexibele huisvesting. 
De beschikbaarheid van de voorzieningen en 
werkplekken is belangrijker dan het ‘bezit’ 
van een kantoor en voorzieningen in eigen 
beheer. Betrek restauratieve voorzieningen, 
vergaderfaciliteiten en andere hospitality 
services van professionele aanbieders met 
meerdere organisaties. Kies niet voor in-
house maar voor gedeelde faciliteiten op basis 
van het principe van de ‘sharing economy’, 
maak gebruik van elkaars assets.

Concreet betekent dit verdere groei van 
flexibele huurcontracten, kantoorconcepten 

en aanbieders van collaborative offices. Het 
multi tenant kantoor wordt de standaard 
waarbij groei wordt gefaciliteerd door 
flexibele contracten en een flexibele schil van 
collaborative workspaces.

Connected community: van locatie, 
locatie locatie naar locatie, 
netwerk en connectie.
Het kantoor als gesloten bastion vol 
gelijkgestemde collega’s waarbij de interne 
cultuur zorgt voor eenheid vormt de kracht 
van een organisatiecultuur. Het belang van 
intern verbindende en zingevende kracht 
neemt alleen maar in belang toe zoals 
omschreven bij identificatie. De keerzijde 
van een te homogene cultuur is echter 
organisatie blindheid en ‘groupthink’. 
Groupthink is het fenomeen waarin een 
groep mensen vanuit de wil om groepsgevoel 
en onderlinge harmonie niet te doorbreken 
komen tot irrationele of disfunctionele 
beslissingen. Dit wordt veroorzaakt doordat 
ze het contact met de buitenwereld verliezen. 
Salim Ismail  (Singularity University) maakt 
de vergelijking met het immuunsysteem 
dat het lichaam beschermt tegen invloeden 
van buitenaf. Zo reageert een te gesloten 
organisatiecultuur op innovatie en 
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verandering.  De ‘head down’ mentaliteit van 
produceren zorgt voor het verlies van contact 
met de ontwikkelingen in de buitenwereld.

Dit betekent dat het oude vastgoed adagium 
locatie, locatie, locatie niet meer voldoende 
is. De perfecte locatie met perfecte 
bereikbaarheid is onvoldoende als het geen 
verbinding maakt met een breder eco-
systeem van succesvolle bedrijven, zzp-ers 
en voorzieningen. Opgesloten zijn binnen 
de veilige muren van het hoofdkantoor 
kan verstikkend werken. De connected 
community vraagt om een campus opbouw 
van het kantoor waarin uitwisseling en 
interactie tussen teams intuïtief plaatsvindt.  
Een campus met een gelaagde opbouw van 
het kantoor, met een publieke schil waarvan 
ook de buitenwereld gebruik kan maken en 
een organisatieschil waarin de identificatie 
van de eigen organisatiecultuur gevierd kan 
worden. Het streven is naar een krachtige 
organisatiecultuur binnen een bredere 
community culture.

Dat klinkt mogelijk abstract, maar de 
opkomst van de samenwerking ‘fabrieken’ 
van de Van Nelle Fabriek (Rotterdam), 
de Caballero Fabriek (Den Haag) en de 

Kauwgomballen Fabriek (Amsterdam) 
past in deze trend. Evenals de opkomst 
van de branded samenwerking offices 
van Spaces, Tribes, Seats2Meet of HNK. 
De ‘Outlook’ van Microsoft is een ander 
inspirerend voorbeeld van voortschrijdend 
inzicht in office design, inspiratie en 
ontmoeten. Vlaggeschip van Het Nieuwe 
Werken en terecht geroemd, met slechts 
een nadeel: stap je uit het kantoor dan sta 
je tussen de parkeerplaatsen, landingsbanen 
en kerosinedampen van Schiphol. Geen 
connectie met de buitenwereld, alleen op 
planet Microsoft.

Huisvesting dient de bedrijfsprocessen van 
een organisatie te faciliteren, dat is oud 
nieuws en blijft ook in 2016 van kracht. 
De veranderde eisen aan huisvesting van 
deze tijd zijn als losse trends al enkele 
jaren zichtbaar. De contracten worden 
korter en flexibeler, kantoorruimte alleen 
is onvoldoende, kwaliteit van de services is 
essentieel en de locatie wordt ook beoordeeld 
op haar connectiviteit en toegang tot een 
breder netwerk van succesvolle bedrijven. 
Het pand zelf tenslotte dient een brug 
te slaan tussen herkenbaarheid van de 
eigen bedrijfscultuur en openheid naar de 

buitenwereld. Echt nieuw is dat de WHY 
van deze ontwikkeling wordt blootgelegd 
vanuit het perspectief van exponentiële 
organisaties. De opkomst van exponentiële 
organisaties drijft deze veranderingen in 
de kantoorhuisvesting aan en dat betekent 
dat deze ontwikkelingen manifester zullen 
worden in 2016. Identificatie, scale en 
connected community zijn essentiële 
selectiecriteria voor eindgebruikers in de 
komende jaren.
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HEALTH BY 
DESIGN 
#2
De actieve werkomgeving voor 
gezondheid en focus 
Waar 2015 met de Quantified Workplace de start betekende van het meetbaar 
maken van individuele (gezondheids)prestaties via wearable technologie, ligt de 
focus in 2016 op de maximale aandacht voor gezondheid in de werkomgeving 
en zelfs ver daarbuiten. 

Leestijd:
12 min



Het onderscheidende thema voor de komende 
jaren is de sterke relatie tussen Health en het 
risico van stress voor organisaties. Volgens een 
recent onderzoek van The Economist heeft 
een lage arbeidsproductiviteit  door stress 
of depressie onder werknemers de grootste 
negatieve impact op het bedrijfsresultaat van 
organisaties (Economist Intelligence Unit, 
Financing the future, Choices and challenges 
in global health, November 2015). Dat een 
juiste aanpak van stress een succesfactor 
zal zijn in de doorontwikkeling van het 
thema gezondheid is evident. Maar waar er 
tijdens ‘De week van de Werkstress’ door 
het Ministerie van SoZaWe nog wordt 
geadviseerd om “werkstress bespreekbaar 
te maken”, geeft deze Focus editie inzicht 
in de impact van Health op de organisatie, 
het individu en de werkomgeving en welke 
waarde Health kan hebben als het wordt 
ingezet als strategisch bedrijfsmiddel. 
Kortom, van gezondheid als nice to have om 
stress in de werkomgeving tegen te gaan, 
naar HEALTH BY DESIGN om sterker, 
sneller en meer gefocust te kunnen werken 
richting 2020. 

Health als hoger liggend doel. 
Voorgaande kerntrend in deze Focus editie 
omschrijft de Massive Transformative 
Purpose (MTP), als belangrijkste 
gemeenschappelijke kenmerk voor 
(exponentiële) organisaties. In de kern, het 
nastreven van een hoger doel om iets radicaal 
te veranderen, de wereld te verbeteren. 
Waar enkele jaren geleden Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) overging 
in Duurzaamheid als standaard waarde, 
zal Health de volgende onderscheidende 
factor worden. Daarbij dient de focus op 
gezondheid door bedrijven niet alleen 
gericht te zijn op de interne organisatie; het 
gezonder maken van de werkende populatie, 
maar ook extern, als maatschappelijke 
identificatie om een connectie te maken met 
de wereld rondom de eigen bedrijfspraktijk. 
Of zoals The Economist schrijft: ‘to go beyond 
the own workforce and also address the health 
of customers, by developing new products and 
services, and of suppliers, by requiring those 
companies to have appropriate health policies 
in place’. 

De actieve werkomgeving voor gezondheid en focus 

Health by design

De bijdrage van gezondheidsprogramma’s 
binnen organisaties is inmiddels bewezen in 
de reductie van ziekteverzuim.  Naast deze 
indirecte opbrengsten voor de organisatie 
zijn er ook tastbare individuele doelstellingen 
behaald: meer sporten, minder roken/
drinken, etc. Beide successen hebben een 
interne waarde. Met het toevoegen van 
een extern gezondheidsbeleid kunnen 
organisaties een duurzame bijdrage leveren 
aan het gezonder maken van de maatschappij 
als geheel. Health als extra dimensie voor 
externe identificatie; naast maatschappelijke 
relevantie ook een maatschappelijke bijdrage 
aan een gezondere wereld. 

Human Performance. Van 
meten naar maatwerk. 
Waar de impact van Health voor organisaties 
een extra dimensie betekent voor externe 
identificatie, is het voor de individuele 
medewerker het moment om de gemeten 
gezondheidsdata van 2015 te analyseren en 
in te zetten bij het bereiken van de eigen 
‘peak performance’. Zoals Samsung het 
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formuleert: “People will restructure their 
working lives around personal “Power Hours’’ 
– as technology reveals peak performance 
times”. Health kan in deze context worden 
vertaald naar de hoeveelheid energie die een 
werknemer kan leveren aan zijn werkgever, 
gebaseerd op zijn of haar belastbaarheid. 

Ook Colliers Corporate Solutions, in 
2015 gestart met het Quantified Workplace 
experiment, is klaar om individuele data 
van werknemers te koppelen aan individuele 
coaching om het inzicht in de eigen 
belastbaarheid te vergroten en prestaties te 
verhogen. Persoonlijke data, gemeten via 
een Fitbit wearable en computer software en 
weergegeven in een persoonlijk dashboard 
biedt belangrijke inzichten. Maar geen 
Fitbit, Apple Watch of andere wearable met 
een dashboardfunctie komt met proactieve 
coaching. Want naast fysiologische 
elementen gaat het bij een customized 
coaching interventie ook om cognitieve 
elementen en karaktereigenschappen. 

In de komende jaren heeft ieder individu 
de beschikking over directe feedback tools 
op basis van de resultaten uit het personal 
dashboard. De medewerker kan zelf bij een 
externe Health coach aangeven waar behoefte 
aan is. De coach kan op zijn beurt proactief 

contact opnemen met de medewerker, 
als bijvoorbeeld een te hoog stressniveau 
wordt bereikt of (werk en/of privé) doelen 
dreigen niet gehaald te worden. Deze 
Arbodienst Nieuwe Stijl doet - anders dan de 
eenzijdig door de werkgever uitgestippelde 
gezondheidsprogramma’s uit het verleden - 
gebaseerd op persoonlijke data en voorkeuren 
daadwerkelijk iets met individuele 
(gezondheids)prestaties en behoeften, met 
als resultaat een grotere bijdrage aan het 
hoger liggende doel van de organisatie om 
gezonder te werken. Afbakening van privacy 
binnen de driehoek werkgever, werknemer 
en externe gezondheidscoach is hierin 
cruciaal. Wat is de rol van een onafhankelijke 
gezondheidscoach? Wat mag er worden 
gerapporteerd aan de werkgever? Mag er 
überhaupt gerapporteerd worden? Mag 
data (anoniem en geaggregeerd) worden 
vergeleken met andere medewerkers of 
subteams? Als organisaties de komende jaren 
hierop de antwoorden kunnen vinden, is 
men in staat een geheel nieuwe en gezonde 
werkcultuur te realiseren en wordt meten 
maatwerk. 

Healthy Office, Intuitive 
Workplace.
De impact van Health op organisatie- 
en individueel niveau zorgt ook voor 

veranderende huisvesting. Waar RE & FM 
in 2015 rekening moesten houden met Agile 
Working, zijn nu begrippen als adaptive en 
intuitive van toepassing bij de vraag naar 
huisvesting die meebeweegt met het individu 
en welzijn en gezondheid stimuleert.  

De impact van Health op de huisvesting 
is op twee niveaus zichtbaar. Enerzijds zijn 
er de interventies op gebouwniveau. Neem 
bijvoorbeeld kantoorgebouw The Edge 
(Deloitte), waar licht en luchtkwaliteit 
binnen het kantoor de succesfactoren 
zijn voor een gezond werkklimaat. Een 
positieve ontwikkeling als start voor de 
opkomst van Healthy Offices. Dergelijke 
kantoorconcepten zijn gedreven door 
slimme technologie en in belangrijke 
mate gericht op duurzaamheid en efficiënt 
energiegebruik. Anderzijds zorgt de impact 
van Health voor een meer revolutionaire 
verandering in de werkomgeving. Zoals 
aangekondigd in de Focus editie van 2015, 
is de werkomgeving van de toekomst 
een Intuitive Workplace, gebaseerd op 
neurologische en psychologische elementen 
en interventies gericht op het stimuleren van 
activiteit en creativiteit. 

Op beide niveaus (kantoor en werkomgeving) 
zijn uitdagingen te benoemen voor 
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(huisvestings)organisaties. Zo zal de focus 
bij het verduurzamen van gebouwen op basis 
van BREEAM uitgangspunten meer gericht 
moeten zijn op gezondheidsinterventies, 
naast  duurzaamheid in termen van 
energiegebruik. Niet voor niets is het aandeel 
van de categorie ‘Gezondheid’ binnen de 
BREEAM meting 15% van de totaalscore 
(in het Asset deel zelfs 21%). Een voorbeeld 
van een bredere vorm van verduurzaming in 
gebouwen is de WELL Building Standard®, 
die uitgaat van best practice design & 
construction gecombineerd met medisch en 
wetenschappelijk onderzoek. De standaard 
gaat uit van zeven prestatie categorieën; 
lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort 
en geest, gericht op het verbeteren van 
health en welzijn in de werkomgeving. Op 
werkplekniveau ligt de uitdaging in het 
optimaal op elkaar laten aansluiten van 
concept en design om een op maat gemaakte 
werkomgeving te creëren, met een hoog 
adaptief vermogen aan de wensen en eisen 
van de medewerker die bewezen bijdraagt 
aan de persoonlijke gezondheid, welzijn 
en creativiteit. Bijvoorbeeld door staand 
(of fietsend) te kunnen werken, maar ook 
door het introduceren van vergaderroutes 
of automatisch aanpasbare ‘moods’ in 
ruimten voor een juiste balans tussen rust en 
dynamiek. 

Health als strategisch 
voordeel.
Het succes van (exponentiële) 
organisaties hangt af van de kracht 
van de organisatiecultuur, het eigen 
immuunsysteem. Health kan hierin 
een belangrijke rol spelen, zowel intern 
(empowerment van de medewerker) 
als extern (bijdrage aan een gezonde 
maatschappij). In beide richtingen is 
strategisch voordeel te behalen. Organisaties 
die een Health Policy hanteren, worden 
daarmee interessant voor andere ‘Healthy’ 
organisaties, wat tot nieuwe/duurzame 
samenwerkingen kan leiden of het winnen 
van een pitch. IBM bijvoorbeeld heeft een 
Chief Health Officer, die leiding geeft aan 
een Integrated Health Services Organisation 
en daarmee een gezonde werkomgeving 
mogelijk maakt voor de eigen werknemers 
én zelfs voor hun families. 

Naast het maken van een connectie met 
de buitenwereld, is het maximaliseren van 
de aantrekkingskracht van een gezonde 
werkomgeving en de Connected Community 
daarbinnen een andere strategische keuze 
voor organisaties om nieuw talent te 
binden. Een Well-Being Workplace als basis 
arbeidsvoorwaarde, die nieuwe werknemers 
prefereren boven traditionele omgevingen 

om te werken.  

De Well-Being Workplace als next frontier voor 
een optimale Work-Life balance, de basis voor 
een gezond en gefocust bestaan. Outdoor 
kledingmerk Patagonia, neemt medewerkers 
mee op hiking trips, fietstochten of surflessen 
tijdens de lunch, maar biedt de medewerkers 
ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te 
doen terwijl ze worden doorbetaald. Minder 
uitdagend, maar zeker niet minder effectief 
is het faciliteren van een fitnessruimte of 
abonnement, of het realiseren van ruimten 
voor rust en mindfulness in de werkomgeving. 

In 2016 betekent Health meer dan gezonde 
werknemers of een gezond gebouw. Want 
maximale invoering van Health door 
organisaties heeft een impact tot ver buiten 
de eigen werkomgeving en zal resulteren 
in strategisch voordeel en een gezond 
bedrijfsklimaat. HEALTH BY DESIGN 
is daarmee voor alle HR, RE en FM 
professionals een van de kerntrends voor het 
komende jaar.

Focus 2016

Focus 2016



HOTEL X 
OFFICE
#3
The hoteling future of the office
Multi tenant kantoren, branded offices en collaborative workspaces zijn sterk 
in opkomst. De nieuwe voorkeuren van eindgebruikers en nieuwe zelfbewuste 
medewerkers zorgen voor versnelde groei van deze nieuwe kantoren. Het kantoor 
van morgen wordt steeds meer bepaald door principes van de hotelwereld, zowel 
in economisch model, service mentaliteit als in onderscheidend vermogen van 
concepten, brands en beleving. 

Leestijd:
10 min
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Lessons learned
De economische crisis mag dan wel afgelopen 
zijn, nog steeds kampen eindgebruikers met 
teveel kantooroppervlakte voor hun meer 
efficiënt ingerichte organisaties. De verborgen 
leegstand loopt terug maar vormt nog altijd 
10% van de totale leegstand. Rigide langlopende 
huisvestingscontracten van voor de crisis lopen 
pas de komende jaren af. Eindgebruikers 
hebben hun les geleerd: de voorkeur verschuift 
steeds sterker naar kortlopende contracten 
met hoogwaardige flexibele voorzieningen. 
De beschikbaarheid van de voorzieningen is 
belangrijker geworden dan het ‘bezit’ van die 
voorzieningen in eigen beheer. Restauratieve 
voorzieningen, vergaderfaciliteiten en andere 
hospitality services worden in toenemende 
mate bij voorkeur gedeeld. De lessen van 
de economische crisis en de opkomst van de 
“sharing economy” heeft de acceptatie van het 
delen van gemeenschappelijke voorzieningen 
versterkt binnen de facilitaire en corporate real 
estate wereld. Dit vertaalt zich in de opkomst 
van multi tenant panden ook voor corporate 
eindgebruikers, collaborative workspaces en 
branded offices.

Deze verschuivende behoeftes van de 
eindgebruiker zorgen ervoor dat de 
kantorenmarkt zich steeds meer ontwikkelt 
naar een exploitatie gericht vastgoed 
model, waarin beschikbaarheid en services 
de onderscheidende factoren zijn. Nieuw 
voor de kantorenwereld, oud nieuws 
voor de hotelwereld. De principes van 
de hotelwereld vormen ook de toekomst 
voor de kantorenwereld. Zowel in 
economisch model, service mentaliteit als in 
onderscheidend vermogen van concepten, 
brands en beleving. 

Hotels leading the way
Herbergen en hotels zijn van alle tijden, 
je kon overal slapen maar het type bed of 
service was afhankelijk van de waard. De 
hotelketens zoals we deze nu kennen hebben 
een relatief korte historie van ongeveer 
50 - 60 jaar. De eerste ketens vormden 
zich in de Verenigde Staten waar Hilton 
in de jaren veertig de eerste coast-to-coast 
hotelketen vestigde. Europa volgde pas in 
de jaren zestig met het Accor brand Novotel. 
Deze ketens waren gericht op het leveren 
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van een standaard kwaliteit die herkenbaar 
en identiek was, waar op de wereld je ook 
incheckte. Brands onderscheidden zich 
primair van elkaar op basis van kwaliteit van 
de voorzieningen, uitgedrukt in de bekende 
hotelsterren kwalificatie. Dit systeem van 
diversifiëring van hotel brands op basis 
van gestandaardiseerde kwaliteit heeft 
standgehouden tot de jaren negentig.

Vanaf het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw is het aantal 
hotelbrands explosief gestegen. Niet meer 
op basis van onderscheidende sterrenniveaus 
maar op basis van op het individu gerichte 
lifestyle concepten voor verschillende 
doelgroepen. CitzenM haalt geen klassieke 
sterren maar biedt de individuele reiziger 
een levendige lobby om vrienden te maken 
en biedt een kamer waarin bed, douche 
en wifi bepalend zijn. “Affordable luxury” 
is het adagium. Het Radisson Red zegt 
het zelfs letterlijk in haar introductie naar 
haar gasten: “Radisson RED is a new hotel 
philosophy where lifestyle, not luxury, is the 
inspiration”. 



De kantorenmarkt maakt versneld een 
vergelijkbare ontwikkeling door. Jarenlang 
was de kantorenmarkt niet meer dan 
het aanbieden van werkruimte waarin 
alleen locatie, locatie en locatie gold als 
onderscheidend vermogen. Regus, als 
eerste kantorenketen office brand, deed 
zijn intrede pas in 1989 en heeft de wereld 
veroverd op basis van dezelfde belofte als 
de eerste hotelketens: gegarandeerde en 
gestandaardiseerde kwaliteit overal te wereld. 

De snelle diversificatie naar een wijde range 
van branded offices zoals Spaces, Seats2Meat, 
HNK en Tribes zich in de laatste vijf jaar 
ontwikkeld hebben, is ook niet gedreven 
door verschillen in kwaliteit van de werkplek 
maar op basis van verschillen in uitstraling, 
werkstijl en de community die er gebruik van 
maakt. De lifestyle push is nog duidelijker in 
multi tenant start up buildings als B-building 
in Amsterdam en Schieblock in Rotterdam 
of de creatieve multi tenant concepten van de 
Caballero fabriek (Den Haag), de Van Nelle 
Fabriek (Rotterdam) en de Kauwgomballen 
fabriek (Amsterdam). Het Schieblock in 
Rotterdam en het B-building in Amsterdam 
bieden minimale gebouwkwaliteit maar een 
maximale start up community en lifestyle, 
waar je vooral als medewerker wilt werken 
en je daarom als organisatie wilt vestigen. 

De huurprijzen in combinatie met service 
kosten doen niet onder voor A-locaties, 
een prijs die niet betaald wordt voor 
gebouwkwaliteit maar voor community. 
Het nieuwe gecombineerde voormalige 
gebouw van Economische zaken aan de 
Amsterdamse Wibautstraat, waar vanaf 
april 2016 het nieuwe Zoku (extended stay) 
hotel, gecombineerd met WeWork, horeca 
en vergaderconcepten de deuren opent, gaat 
nog een stap verder.

De kracht waarmee deze revolutie zich 
voltrekt kan het best worden geïllustreerd 
door de groei en marktwaarde van 
internationale ketens zoals Impact Hub 
(11.000 leden en 63 locaties) en de co-
working offices van WeWork. WeWork 
is vijf jaar oud, heeft meer dan 25 locaties 
en een marktwaarde van 10 miljard dollar. 
WeWork is inmiddels ook in Amsterdam 
neergestreken met 1.300 werkplekken. De 
keten richt zich in haar benadering niet eens 
meer op professionele vastgoed managers 
als eindgebruikers maar op de medewerkers 
van eindgebruikers. WeWork belooft geen 
werkplek maar ‘personal fullfillment’ oftewel  
zingeving, wat nog verder gaat dan lifestyle 
en een mooi voorbeeld is van een organisatie 
met een Massive Transformative Purpose (zie 
artikel The Connected Community). 

Office – Hotel symbiose 
Sociologen verdeelden het leven ooit 
in drie plekken waar je als mens je tijd 
doorbracht: the first place was thuis, the 
second place was op je werk en the third 
place de plek waar je ontspande. De plaats- 
en tijdongebondenheid van werk heeft er al 
lang voor gezorgd dat werk en privé steeds 
meer door elkaar lopen, first en second 
place zijn steeds meer verweven geraakt. 
De nieuwe generatie kantoren hebben 
steeds meer elementen van ontspanning in 
de werkomgeving, van werkcafe’s, inhouse 
coffee companies tot de all inclusive campus 
kantoren van Google. De second place 
en third place groeien nu ook naar elkaar 
toe. Branded offices bieden de hospitality 
van hotels, en hotellobby’s dienen steeds 
meer als collaborative workspaces. Als je 
het Volkshotel in Amsterdam binnen loopt 
weet je niet of je in een hotel staat of in een 
branded office concept van Spaces. Deze 
kantoor en hotel symbiose met daarin de 
verwevenheid van werken en ontspanning 
vormt een kerntrend voor 2016. The next 
step in de ontwikkeling van de verwevenheid 
van werken en ontspanning is de Workation. 
De werkvakantie is de trend waarin de echte 
generatie ‘digital nomads’ niet gaat werken 
in de locale coffeeshop op de hoek, maar een 
exotische locatie opzoekt om daar in alle rust 
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maximaal productief te zijn. Ver gezocht? 
Overtuig uzelf en google Hubud op Bali, 
onweerstaanbaar aantrekkelijk en opeens is 
een Workation een stuk realistischer. Zoekt 
u een alternatief dichterbij, het short stay 
hotel concept Zoku kondigt zelf ‘the end of 
the hotelroom’ aan en combineert verblijven 
met werken. 

The last frontier is dan de vermenging van 
first, second en third place….. en ook deze is 
niet ver weg. WeWork werkt aan een concept 
met de naam WeLive waarin inderdaad 
wonen, werken en community al worden 
gecombineerd.

Branding, lifestyle en community vormen 
de onderscheidende en prijsbepalende 
factoren voor een steeds groter deel van de 
kantorenmarkt in 2016 en worden verder 
gedreven door een nieuw arbeidsethos van 
een nieuw type werknemer en meer kritische 
eindgebruikers. De kantoorkosten worden 
minder vierkante meter gedreven maar meer 
werkplek gedreven, minder op basis van 
langlopende contracten en meer op basis 
van beschikbaarheid op het moment dat de 
eindgebruiker het nodig heeft. Het hotel en 
het kantoor groeien naar elkaar toe in nieuwe 
vormen van exploitatie gedreven vastgoed.
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CitizenM Hotels www.citizenm.com
Radisson RED  www.radisonred.com
Regus   www.regus.nl
Spaces   www.spacesworks.com
Seats2Meat  www.seats2meet.com
HNK   www.hnk.nl/flexplekken-kantoren
Tribes   www.tribes.nl
B-building  www.b.amsterdam
Schieblock  www.schieblock.com 
Zoku   www.livezoku.com
Caballero fabriek www.caballerofabriek.nl
Van Nelle Fabriek www.vannellefabriek.com
WeWork  www.wework.com
Impact Hub  www.impacthub.net
Volkshotel  www.volkshotel.nl
Hubud   www.hubud.org




