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Introductie 
In alle vastgoedsectoren worden service, 
branding en snelheid steeds belangrijker: 
minder eenheidsworst, meer persoonlijke 
keuze en sneller schakelen bij een 
vraagverandering. Een goed voorbeeld 
van een product dat tegemoetkomt 
aan deze vraag is het flex-kantoor. 
Zowel nationaal als internationaal is de 
markt voor flexibele kantoorruimte in de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. 

De groei in het aantal flexibele 
kantooraanbieders, ook wel operators 
genoemd, is de laatste jaren enorm. 
Ook het totale aantal vierkante meters 
dat flex-operators de laatste jaren op 
Nederlandse bodem hebben gehuurd 
is de afgelopen 5 jaar met maar liefst 
242% gestegen.

De verschillende operators hebben allen 
een eigen concept. Zo focussen sommige 
aanbieders met name op het aanbieden 
van privé kantoorruimte, terwijl anderen 
zich meer richten op het aanbieden van 
werkplekken in gedeelde werkruimtes. 
Van de grootste aanbieders zijn er twee 
ontstaan in de jaren ’90. De rest heeft 
allemaal na de crisis zijn intrede gedaan 
(2009-2018). Door de toename in het 
aantal concepten en de geografische 
spreiding wordt flexibele kantoorruimte 
een steeds serieuzer alternatief voor 
conventionele kantoorruimte.

Deze professionalisering is terug te zien 
in de groeicijfers van de markt voor 
flexibele kantoren. Zo liet de flexibele 
kantooropname in Amsterdam in 2018 
een groei zien tot 9,3% van de totale 
opname. In 2017 betrof dit aandeel nog 
7,6%. Internationaal gezien worden 
er met betrekking tot de opname van 
flex-kantoren in verschillende Europese 
hotspots, zoals Brussel, Londen en 
Stockholm, zelfs dubbele percentages 
behaald (>20%). 

In het verleden heeft de flex-markt al 
eerder een forse groei laten zien, maar 
kende daarna ook periodes van terugval. 
De vraag rijst hierdoor of de huidige 
geschetste groei duurzaam is.  Is de 
grote vraag naar flexibele kantoorruimte 
ditmaal blijvend, of een tijdelijke hype?  

Bron Savills Research
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Grafiek Aantal vestigingen per operator

Grafiek Opname   
van Flexoperators                                 
(2014 binnen, 2018 buiten)

11%

22%

78%

89%

       Binnen G4    Buiten G4

Flexibele 
Kantoorruimte

Is de grote vraag naar flexibele kantoorruimte   
ditmaal blijvend, of een tijdelijke hype?  



Het begrip ‘flex-kantoor’ is een clusterbegrip waaronder 
veel verschillende huisvestingsvormen vallen.

Wat is een flex-kantoor precies?

Flex-kantoren lopen uiteen van producten die dicht bij conventioneel kantooraanbod liggen 
tot abonnementsvormen om gebruik te maken van gezamenlijke ruimtes en voorzieningen.

Over het algemeen geldt dat:

Daarnaast zijn ook vaak andere 
factoren aanwezig:

Flexibel                                    
Overeenkomsten 
zijn maandelijks               

(of eerder) opzegbaar

Gemeubilieerd                       
Stoffering en/of 

meubilair zijn onderdeel 
van het gehuurde

Elke omvang                              
Er kan vanaf één 
werkplek gehuurd 

worden

Extra's                             
Gedeelde services 

zoals receptie, 
lunchvoorzieningen 
en vergaderzalen

Eigen identiteit                                               
Een werkomgeving 

voorzien van branding 
en design (vaak door 

een operator)

Gemak                               
De mogelijkheid 

om van meerdere 
kantoren gebruik te 

maken

Een flex-kantoor biedt de mogelijkheid om vanaf 
één werkplek te huren, is per maand (of korter) 
opzegbaar en ten minste stoffering óf meubilair 

zijn onderdeel van het gehuurde

"

"

De flexibiliteit, die de grotere spelers aanbieden 
om in wisselende steden gebruik te maken van 

werkplekken, doet denken aan de fitnessbranche: 
één abonnement om on-the-go in te pluggen

"

"



Timeline

De volatiliteit 
van flexibiliteit 
Een historische analyse van de ontwikkeling van de 
flex-markt geeft deels antwoord op de gestelde vragen. 
Ondanks dat ze toen nog niet zo genoemd werden, 
bestaan flex-kantoren al minimaal sinds de jaren '60. In 
die tijd ontstonden er concepten die veel raakvlakken 
hebben met het flex-product anno 2019. Vanaf de jaren 
'60 heeft deze markt zich steeds ontwikkeld, maar is de 
groei ook steeds weer sterk afgezwakt en in sommige 
periodes was zelfs krimp te zien. Opvallend is vooral dat 
een crisis, oftewel een periode van kostenbewustwording 
bij bedrijven, iedere keer een aanjagende functie heeft 
gehad op de groei van flex-kantoren. In een periode van 
hoogconjunctuur zakte de vraag naar flex-kantoren 
steeds weer in. Historisch gezien lijkt de markt voor 
flex-kantoren dus erg volatiel en zakt deze in in tijden 
van hoogconjunctuur. Na de laatste kredietcrisis is hier 
echter een trendbreuk in ontstaan. In tegenstelling tot 
voorgaande periodes is er wel een forse groei waar te 
nemen op alle fronten. Dit terwijl de afgelopen periode, 
met 19 kwartalen van economische groei op rij toch zeker 
als hoogconjunctuur aangemerkt dient te worden.

De flex-markt door de jaren 
heen
Eerste pioniers (1962-1990)
De ontwikkeling van de markt voor flex-kantoren is, tot de 
groeispurt van de afgelopen jaren, grofweg in te delen in vier 
periodes. In de periode van 1962 tot 1990 kwamen er steeds meer 
partijen die beschikten over één of meerdere kenmerken van 
flexibel kantoorverhuur. Deze partijen kunnen worden getypeerd 
als de eerste aanbieders van flex-ruimte: flex-operators. Zo startte 
OmniOffices (1962) en Fegen Suits (1966) in de Verenigde Staten, 
Servecorp (1978) in Sydney en Regus (1989) in Brussel. De opkomst 
van de eerste operators werd gedreven door het steeds breder 
beschikbaar worden van technologieën zoals de computer, printer 
en voicemail (1980-1985). De keuze voor de flex-kantoor waren 
grotendeels kostengedreven. Het was immers goedkoper om de 
kosten van de dure nieuwe technologieën te delen met andere 
bedrijven, dan ze zelf aan te schaffen. O.a. de oliecrises van 1973 
en 1979 zorgde voor een verregaand besef op dit vlak.  Echter, 
tot het begin van de jaren ‘90 was de belangstelling voor flex-
kantoren in Nederland zeer beperkt. 

Technologische ontwikkelingen drijven 
uitbreidingen (1990-2000)
Dit veranderde in 1992 toen Regus als eerste operator de 
Nederlandse markt betrad. Tauro volgde in 1994 snel, gevolgd 

1990-2000                                      
Technologische 
ontwikkelingen drijven 
groei

2000-2007                                 
Operators in            
zwaar weer

2007-2015                                      
Crisis als 
groeigenerator

2015-nu                               
Professionalisering   
flex-product

2020-2025                                     
Build-to-flex

1962                                              
Eerste flex-operator 
OmniOffices, VS

1992                                  
Eerste operator 
in Nederland             
Regus

1999                                  
Term co-working 
geïntroduceerd          

2003                                
Regus failliet in de 
Verenigde Staten                     
Chapter 11    
         

2009-2015                             
Tweede golf 
flex-operators                       
Spaces, Workspot, 
The Office Operators, 
Flexoffices, HNK en 
Tribes             

2017 - nu                                    
Leave-and-flexback                                  
    
         

c.a. 2021                              
Virtual Assistance
         

c.a. 2024                              
Smart Workspace

         

door Color Business Centre in 2001. In 
dezelfde periode drongen steeds meer 
technologische ontwikkelingen door 
tot de kantoorvloer. Het World Wide 
Web (1991) en WiFi (1999) zorgden voor 
een geheel nieuwe manier van werken 
en ook het ‘paperless office’ deed 
langzaam z’n intrede. Als reactie hierop 
werd in 1999 in de Verenigde Staten 
de term ‘co-working’ geïntroduceerd. 
Ondertussen openden verschillende 
operators kantoren in nieuwe landen 
én steden. In Nederland drongen 
de concepten inmiddels ook door 
tot kleinere steden en Regus werd 
wereldwijd de onomstreden marktleider 
na de overname van Stratis Business 
Centers (2001).

Operators hebben het zwaar: 
faillissementen en overnames 
(2000-2007)
De expansiedrift in de jaren '90 
laat in de jaren daaropvolgend zijn 
sporen na. De huurverplichtingen van 
operators zijn, in tegenstelling tot de 
huurinkomsten die zij ontvangen van 
hun huurder, niet cyclus-afhankelijk. 
Het wegvallen van een gedeelte van 

de vraag naar kantoorruimte door de 
dotcom bubbel (1999-2001), zorgde 
er bijvoorbeeld voor dat Regus zijn 
betalingsverplichtingen in de Verenigde 
Staten niet meer kon voldoen. In januari 
2003 ging Regus in Amerika zelfs (bijna) 
failliet (‘Chapter 11’).

De kredietcrisis als 
groeigenerator (2007-2015)
De financiële crisis (2007-2009) leverde 
aanvankelijk een aantal lastige jaren 
voor de kantorenmarkt in algemene zin 
en dus ook voor de flex-markt. Echter 
leverde het einde van de crisis een flinke 
impuls aan de flex-kantorenmarkt. 
Allereerst zorgde de crisis, net als in 
de jaren na de oliecrises en dotcom 
bubbel voor een bewustwording 
in uitgaven bij huurders. Bedrijven 
bezuinigden voornamelijk op 
personeel én huisvestingskosten. De 
bezuinigingen op personeel zorgden 
voor minder mensen en daarmee ook 
voor minder vraag naar kantoren. Deze 
bezuinigingen resulteerde ook in een 
toename van het aantal ZZP’ers, kleine 
bedrijven en startups. Co-werkplekken 
boden een alternatief voor het kantoor 

aan huis, met gedeelde services, een 
innovatief klimaat en de mogelijkheid 
tot snel opschalen/inkrimpen. 

Parallel hieraan zaten 
vastgoedeigenaren ondertussen met 
een record aan leegstaand vastgoed. 
Er waren geen gebruikers die nog 
huurcontracten aangingen voor grote 
ruimtes met een lange looptijd. Om 
objecten toch te vullen werd gezocht 
naar een oplossing: flex-kantoren. Zo 
ontstond er steeds vaker de situatie dat 
de vastgoedeigenaar zelf fungeerde 
als operator (owner as operator). Ook 
de klassieke flex-operator groeide 
in aantal. Spaces (2009), Workspot 
(2010), The Office Operators (2010), 
Flexoffices (2012), HNK (2012) en Tribes 
(2015) betraden de markt. Met de 
toetreding van deze nieuwe spelers 
kreeg de gebruiker steeds meer keuze 
uit een groter aanbod: zowel kwalitatief 
(qua concept) als kwantitatief (qua 
locatiekeuzes).

1962-1990                                      
Eerste pioniers

1991                                
introductie van het 
internet

1999                             
WiFi zorgt voor 
een geheel 
nieuwe manier 
van werken

1999                             
co-working wordt 
geïntroduceerd in 
de VS

2001                        
opening van het 
eerste Nederlandse 
co-working kantoor



Flexibilisering zorgt voor trendbreuk 
De trendbreuk is opvallend en bijzonder, maar valt wel goed te verklaren.

Belangrijk in deze trendbreuk is de 
‘flexibilisering van de maatschappij’. De 
locatieafhankelijkheid en de vastheid 
van werknemers neemt af. Dit resulteert 
in een groei van flexibele contracten, 
thuiswerkers, ZZP’ers én meer transacties 
in kleine kantoorruimtes. 

Drijver in deze ontwikkeling zijn de 
millenials. Kortgezegd besteedt deze 
generatie zijn tijd anders dan andere 
generaties. Niet meer elke dag aan 
hetzelfde bureau zitten is hier een 
onderdeel van. De mogelijkheid om naar 
eigen invulling binnen (stilte werkplek of 
overlegruimte) of buiten (andere stad 
of vanuit thuis) het kantoor te werken 
spreekt jongeren aan. Deze behoefte 
aan minder vastigheid resulteert 
in een wisselendere behoefte aan 
kantoorruimte. De beroepsbevolking zal in 
2024 voor 75% bestaan uit millenials.

Deze groeiende groep kantoorgebruikers 
vraagt om een ander type kantoor. 
Dit biedt kansen en uitdagingen voor 
bedrijven. Bij het aantrekken van 
talent, kan de locatie van het kantoor 
maar ook het kantoor zelf het verschil 
maken. Steeds meer services zijn 
onderdeel van het kantoor (pooltafel, 
fitnessvoorzieningen, dakterras, etc.). 
Ook softe factoren als netwerkevents, 
trainingen en brainstormsessies behoren 

tot het aanbod. Uiteraard zijn de 
mogelijkheden voor extra services groter 
wanneer deze met andere huurders 
gedeeld worden. De vraag van gebruikers 
verandert hierdoor van zoveel mogelijk 
vierkante meters naar werkplekken mét 
een unieke branding. Operators spelen 
hierop in door verschillende ‘brands’ in 
de markt te zetten. Een goed voorbeeld 
van deze ‘multi branding’ is IWG (de 
moedermaatschappij van Regus). Met 
Regus, Spaces, HQ, Signature en No18 
staan inmiddels een vijftal concepten in 
de markt. Hierdoor ontstaat er een breed 
assortiment aan concepten, vergelijkbaar 
met de hotelbranche: van budget tot 
5-sterren. Multi branding maakt een 
flexibel kantoor voor een nog grotere 
groep een aantrekkelijk alternatief ten 
opzichte van het conventionele kantoor.

De verdergaande flexibilisering van 
de maatschappij wordt gesterkt door 
innovaties op het gebied van technologie. 
Technologische ontwikkelingen in de 
werkomgeving zijn niet nieuw. Echter, 
de snelheid waarmee deze beschikbaar 
komen, neemt exponentieel toe en zijn 
dergelijke oplossingen betaalbaar 
geworden. Hierdoor is het nu mogelijk 
geworden om op afstand echt samen te 
werken op een manier die nagenoeg gelijk 
staat aan een fysieke omgeving. Voor flex-
operators levert dit een kans: enerzijds 
om te faciliteren in het werken op afstand, 
maar anderzijds ook om de technologieën 
betaalbaar aan te bieden aan kleinere 
gebruikers (schaalvoordelen). Bij 
grotere bedrijven (corporates) levert 
de flexibilisering in werkzaamheden 
al een veranderend ruimtegebruik op. 
Alleen maar vaste werkplekken zijn niet 

meer vanzelfsprekend: het kantoor 
vraagt naast een vaste kern om een 
flexibele schil. Uiteraard kan deze 
flexibele schil gecreëerd worden in de 
eigen kantoorruimte, maar steeds vaker 
wordt de stap gezet om het lopende 
huurcontract op te zeggen en de 
faciliteiten uit te besteden, een nieuwe 
constructie die wij omschrijven met de 
term; leave-and-flexback.

Sinds 1 januari 2019 heeft de IFRS 16 
(International Reporting Standard) de 
eerdere standaard: IAS 17(International 
Accounting Standard) vervangen. 
Kortgezegd betekent deze standaard voor 
bedrijven die onder IFRS rapporteren, 
dat bijna alle huurverplichtingen op de 
balans komen te staan als activa (recht 
op gebruik) en passiva (verplichting om te 
betalen voor het gebruik). Uitgezonderd 
zijn huurverplichtingen korter dan één 
jaar en verplichtingen verbonden aan 
activa met een geringe waarde. Voor 
vastgoedgebruikers betekent dit dat 
vrijwel alle huurcontracten op de balans 
komen te staan. Dit kan negatieve 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het 
solvabiliteitsratio. Huurcontracten bij 
flex-kantoren worden meestal gezien 
als serviceovereenkomsten en niet 
geactiveerd bij de eindgebruiker, maar 
enkel bij de operator. Het separaat 
houden van huurverplichting en balans 
levert een extra argument om te kiezen 
voor flex-kantoorruimte.

"

Boekhoudkundige 
regelgeving stimuleert 
de flex-markt

De beroepsbevolking 
zal in 2024 voor 75% 
bestaan uit millenials

2024

We merken dat de invoering van IFRS 16 zorgt voor een 
interesse van partijen die voorheen minder snel van 

kantoorruimte zouden wisselen. Het ontzorgen van de 
vastgoedgebruiker was altijd al een argument, maar dat 

accountancyregelgeving nu ook doorslaggevend kan zijn is 
een nieuwe drijver van de opname in flex-kantoren

Bij het aantrekken van jong talent wordt de bedrijfsdynamiek 
naast het werk zelf steeds belangrijker. Thuiswerkmogelijkheiden, 

een hip design, goede OV-verbindingen en activiteiten maken 
steeds vaker de doorslag bij carrièrekeuzes.

"

"

"

Groei                                           
aantal flexibele 

contracten  

2003 2018

1.100

1.900

Groei                                          
aantal ZZP'ers

Groei                
Thuiswerkers

2013
2014

2015

2017

2018

2016

3.250.000

2.850.000

Groei                                             
opname kantoorruimtes 

tot 50 m² (2015-2018)

2007

2019

610.000

1.400.000

0-50
42%

51-100
-2%

151-200
6%

101-150
-8%

201-250
-9%

250+
-3%
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De rek is nog lang niet uit                        
de groei van flex-kantoren
De on-going en steeds verdergaande 
flexibilisering van de maatschappij 
laat zien dat de rek nog lang niet uit de 
groei van flex-kantoren is. Afgelopen 
jaar steeg het opnameniveau van het 
aandeel flexibele kantoorruimte in 
Amsterdam tot 9,3%. In 2017 betrof dit 
aandeel slechts 7,6%. Amsterdam volgt 
hierin de stijgende trend van andere 
Europese hotspots. Voorlopers hierin zijn 
Brussel, Londen West End en Stockholm, 
welke allen al een aandeel boven de 
20% laten zien. Verwacht wordt dat het 

aandeel Amsterdam in 2019 ook verder 
zal stijgen tot boven de 10%, en op 
termijn tot 25 à 30%. Het belangrijkste 
argument hiervoor is dat Amsterdam 
nog achterloopt ten opzichte van de 
belangrijkste Europese hotspots, maar 
wel een vergelijkbare structuur en 
kenmerken kent. Zo laat Amsterdam, 
net als deze steden een sterke groei zien 
(zowel demografisch als qua aantal 
banen) en heeft de stad een sterke 
aantrekkingskracht op millenials. Ook 
het lage leegstandspercentage en de 

Grafiek Flex-opname als percentage van de gehele opname 

In Stockholm, Brussel en 
Londen West End was het 

aandeel van flex-opname meer 
dan 20%

 

Aandeel flex-opname 
Amsterdam kan op termijn 

stijgen naar 25 tot 30%
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De potentiële groei            
van de flex-markt  

goede bereikbaarheid werken 
positief door. De groei van flex 
heeft zijn uitwerking op de prijs 
van kantorenvastgoed. Door 
technologische ontwikkelingen en 
een krappe gebruikersmarkt wordt 
een stijging van werkplekprijzen 
verwacht. Meer invloed op het 
persoonlijk aanpassen van de 
werkplek kost geld (klimaat, licht, 
bureauhoogte etc.). Echter zullen 
de totale huisvestingskosten 
voor bedrijven gelijk blijven 
of zelfs dalen door efficiënter 
ruimtegebruik en minder fysieke 
aanwezigheid. De groeiende vraag 
nabij hotspots zal zorgen voor een 
verdere split tussen primair en 
secundair kantorenvastgoed.



Laag leegstandspercentage, 
goede aantrekkingskracht      
op talent en sterke mobiliteit 
zorgen voor groeiverwachting 
flex-opname Amsterdam tot 25 
à 30%

Flexibiliteit                                                            
Flex-markt kent trendbreuk: opwaartse 
lijn blijft in periode van hoogconjunctuur.

Opname                                                         
Flex-markt Amsterdam zal in 2019 voor 
het eerst meer dan 10% bedragen en op 
termijn stijgen naar 25 tot 30%.

Trends                                                        
Savills verwacht dat de komende jaren 
leave-and-flex-back, multibranding en 
build-to-flex zullen bijdragen aan een 
verdere professionalisering van het flex-
product.

De trendbreuk in de flex-markt is 
duidelijk zichtbaar.

Savills Outlook

Voor het eerst blijft de flex-markt ook 
tijdens een periode van hoogconjunctuur 
in een opwaartse lijn. De komende jaren zal 
de flex-markt verder groeien tot een nog 
substantiëler aandeel van de kantorenmarkt. 
In Amsterdam zal in 2019 het aandeel opname 
van flex-kantoren voor het eerst meer dan 
10% bedragen. Dit zal naar verwachting op 
termijn verder doorgroeien naar 25 tot 30%. 

Door de opkomst van flex zal de druk op primair 
kantorenvastgoed verder toenemen. De huidige 
flex-concepten met zijn met name ontstaan uit 
bestaande voorraad. Steeds vaker echter is er 
geen passend product meer beschikbaar op 
primaire locaties. Savills verwacht daarom dat 
er de komende jaren steeds vaker gebouwen 
specifiek gemaakt gaan worden voor het flex-
concept: ‘build-to-flex’. Deze bouwstijl geeft ook 
de mogelijkheid om de gebouwen bij tijden van 
overschot sneller te transformeren.

Key findings

Expansie       
landelijke spreiding 

biedt kansen

Diversificatie              
diversiteit in product 

(multibranding)

Tekort                  
geschikt product

Interesse corporates               
leave-and-flexback

Nieuwe ontwikkelingen           
build-to-flex (2020)

Sources CBS, PropertyNL, VGM, BAK, Savills Research
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