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In dit nummer:  

Het Nieuwe Werken 

 

 

Misschien is het u ontgaan maar in 2012 hadden we van 12 tot 18 november de week 

van het Nieuwe Werken. Die week werd zelfs persoonlijk geopend door onze minister 

Schultz van Haegen. Duidelijk is dat het Nieuwe Werken de status van hype voorbij is, 

maar om daar nu een hele week aan te wijden vind ik persoonlijk wat teveel van het 

goede.  

 

Het Nieuwe Werken wordt gebracht als de vrijheid om zelf te bepalen waar, wanneer en 

hoe je jouw werk uitvoert. Let op: er staat niet wat je moet uitvoeren, want dat bepaalt de 

baas liever zelf.  

Nu is er net een onderzoek van TNO gehouden, de nationale enquête arbeidsomstan-

digheden. Daaruit blijkt dat 28 procent van de mensen wel eens thuis werkt, gemiddeld 

ruim zes uur per week. Anders gezegd: bijna driekwart van de mensen werkt nooit thuis 

en dat kwart wat wel eens thuis werkt doet dat amper één dag in de week.  

Deze gegevens laten maar weer eens zien dat het Nieuwe Werken helemaal niet zo’n 

voet aan de grond heeft als wel wordt gesuggereerd.  

De bekende voordelen zoals de werknemers worden productiever en het woon-

werkverkeer neemt af betreft dus maar een klein deel van de werkende massa.  

Wie er wel voordeel van heeft zijn de werkgevers want onder het motto van het Nieuwe 

Werken besparen zij op kantoorkosten door per kantoorwerker minder meters terug te 

huren of nieuw te bouwen. Dat levert nogal wat praktische problemen op zoals  

ruimtegebrek in de vernieuwde kantoortuin als per ongeluk teveel mensen ineens op 

kantoor willen werken. Dat nu, en dan kom ik bij mijn punt, kan worden opgelost door te 

zorgen dat er in de buurt van zo’n ‘Nieuwe Werken kantoor’ flexibele kantoorruimte  

beschikbaar is.  

Laat dat nu net de corebusiness zijn van onze leden. U begrijpt dus dat wij een warme 

voorstander zijn van het Nieuwe Werken... maar om heel andere redenen. 

Martin Stijnenbosch, voorzitter.  
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Nieuws van John Milhado 
Executive Director Europe Alliance Business Centers Network 

FLEXWERKEN, de nieuwe rage en wat levert het op? 

 

Steeds meer lezen en horen wij over flexen, flexwerken, coworking etc. 

Iedereen heeft daar ook een andere omschrijving voor dus dat laat ik maar zo. 

Binnen het nieuwe werken zijn deze begrippen gegroeid. Mensen willen flexibel werken en vaak  

op diverse locaties. De business centers spelen daar vaak goed op in met diverse aanbiedingen.  

Wel zien we dat het vaak niets mag kosten en dat in sommige gevallen de koffie en internet gratis worden 

aangeboden. Als je dan ook nog gratis mag werken dan heb je het als ZP´er, zelfstandig professional, 

helemaal voor elkaar. Maar hoe ga je daar als exploitant/verhuurder mee om. Sommigen zeggen dat dat 

een mooi marketing gebeuren is en hopen dat de Flexer door groeit naar een kantoor. Gebeurt dat ook 

echt? 

We zien ook al weer een aantal concepten omvallen, want ja de huur moet toch wel betaald worden en 

dat doet die flexwerker niet vaak en niet graag. Vele restaurants en bibliotheken bieden gratis internet 

dus ook daar zitten veel Flexers. 

Hoe onderscheiden wij ons nou van die oplossingen. Goede service, een bemande receptie, catering en 

een goede sfeer! Dan komen mensen terug en zijn best bereid te betalen. 

Het lijkt mij leuk om ook binnen de NVBEO de discussie op gang te krijgen hoe wij meer  

flexwerkers in huis kunnen halen en zodanig dat ze ook nog bereid zijn hiervoor te betalen. 

Een andere wens die ik heb is dat we allemaal gaan samen werken om al die gebruikers de  

mogelijkheid te bieden overal in het land te kunnen flexwerken. Vandaag in Maastricht, morgen in  

Groningen en overmorgen bij u. 

Ideeën? Bel of email, 

 

Met vriendelijke groet, 

John Milhado 

E-mail: jmilhado@abcn.com 

voice: +31 653-291-109 
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Succesvolle bijeenkomst op Science Park Amsterdam 

MATRIX Innovation Center 

Dinsdag 26 maart 2013 was de NVBEO te gast bij het MATRIX Innovation Center op het Science Park in Amsterdam. 

Daar was al weer het zesde MATRIX gebouw geopend op een groot terrein zoals onderstaande foto laat zien. 

 

 

We werden gastvrij ontvangen door Geert  

Haksteen, die de directie voert over de MATRIX 

gebouwen. Na een kop koffie gedronken te  

hebben ging Geert Haksteen in op de opzet van 

het Science Park Amsterdam (ongeveer 70 ha.) 

en de positie van de MATRIX gebouwen daarin.  

 

Het MATRIX Innovation Center exploiteert vier 

bedrijfsverzamelgebouwen (MATRIX II t/m V) die 

onderdak bieden aan (startende) bedrijven.  

Bedrijven kunnen bovendien worden onder-

steund met diensten die door MATRIX Innovation 

Center worden geleverd of georganiseerd;  

facilitaire zaken maar ook ondersteunen van de 

bedrijfsvoering (business development).  

 

MATRIX V is een Biopartner Center en voorziet 

Life Science bedrijven ondernemers in hun  

behoefte aan laboratoria in combinatie met kan-

toorruimten. Ook het daarna bezochte MATRIX 

VI gebouw bevat een combinatie van kantoor- en 

laboratoriumruimten. Omdat het Amsterdam  

Science Park de intentie heeft om op het gebied 

van natuurwetenschappelijk onderzoek, ICT en 

Life Sciences uit te groeien tot wetenschapspark 

met een toonaangevende reputatie in Europa, is 

het aantrekken en behouden van jonge  

ondernemers erg belangrijk. Dat werd nog eens 

bevestigd in de presentatie van Sandra Migchiel-

sen, die als clustermanager Life Sciences van 

het Amsterdamse BioMed Cluster probeert de 

bedrijven die starten in de Life Sciences te hel-

pen en te ondersteunen.  

 

Na dit alles aangehoord te hebben was er ge-

noeg om na te praten bij de gezellige netwerk-

borrel. 

Martin Stijnenbosch, voorzitter Foto midden: Ilse Panis, lid NVBEO, bij een van haar ontwerpen  
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Het tweedaagse Ondernemersplein staat bol van nieuwe belevingen, inzichten, uitwisselingen, het leggen 
van nieuwe contacten en het ervaren van het ondernemerschap aan de hand van workshops, activiteiten, 
bijzondere ontmoetingen en inspirerende sprekers.  
Kijk op  www.ondernemersplein.biz voor een eerste indruk.  

U ontvangt binnenkort de uitnodiging !   

 

NEEM  UW INTRODUCE MEE NAAR EEN NVBEO EVENEMENT 

 

KENT U IEMAND DIE WIL KENNISMAKEN MET DE NVBEO ? 

Neem hem / haar gerust een keer mee als introducé naar een NVBEO-evenement !  

Graag vernemen wij de persoonlijke gegevens van uw introducé ten behoeve van de presentielijst.  

Stuur hiertoe een e-mail naar Sandra de Visser via info@nvbeo.nl en wij zenden namens u een uitnodiging naar uw  

relatie (s)!  

Wij heten u en uw introducé van harte welkom! 

Ons eerstvolgende NVBEO EVENEMENT 
 
Datum : dinsdag 28 mei 2013  
Locatie : NVBEO op het Ondernemersplein Den Haag  

Thema : Vastgoed, juist nu een kans ! “Never waste a good crisis!’’ 

http://www.ondernemersplein.biz
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Nieuwsberichten  

Nieuw veelzijdig bedrijvencomplex op grens Den Haag - Voorburg 
 
Het licht brandt weer in de vroegere Eneco-gebouwen aan de Spoorlaan in Den Haag. Dit was ooit het zenuwcentrum 
voor de straatverlichting in de Haagse regio. Na drie jaar leegstand komen de kantoor- en bedrijfsgebouwen nu tot le-
ven als werkgemeenschap De Verlichting. Uniek is de veelzijdigheid: kantoorunits, werkplaatsen maar ook repetitie-
ruimten voor musici en theatermakers. 
 
De Verlichting is het derde project van Conceptors BV na De Stadhouder in Den Haag en de Martini Fabriek in Rijswijk. 
De Verlichting bestaat uit vier historische gebouwen. Twee hebben de uitstraling van een school met lange gangen en 
grote klaslokalen. Dat zijn perfecte ruimtes voor de creatieve sector en zakelijke dienstverlening.De andere gebouwen 
hebben een meer industrieel karakter met hoge plafonds en brede toegangsdeuren geschikt voor ambachtelijke bedrijf-
jes zoals meubelmakers, maar ook kunstenaars, film- en theatermakers, mode-ontwerpers en musici. In de grootste hal 
willen we een muziekdorp creëren waar musici hun eigen oefenruimtes en studio’s bouwen.  
 
De Verlichting heeft circa veertig units van 10 tot 480 m². Zonder enige acquisitie is na twee maanden al 25% van de 
units verhuurd. Verder is er ook nog een groot groen terrein van zo’n 10.000 m². Bij mooi weer kun je lekker buiten wer-
ken. Er staan picknicktafels en zitjes om te lunchen of voor een borrel of een presentatie.  
 

Deskbookers neemt flexplek reviewsite springwrQ.com over 
13 januari 2013 
 
Deskbookers heeft alle activiteiten van springwrQ.com overgenomen. springwrQ.com is de grootste onafhankelijke re-
view-site voor flexibele werk- en vergaderplekken in Nederland. Deskbookers is het grootste landelijke netwerk van 
flexkantoren. 
SpringwrQ.com is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een online overzicht van ruim 500 locaties in Nederland waar je flexi-
bel kunt werken en ontmoeten. Jeroen Kleinhoven, co-founder van springwrQ.com noemt de overname een logische 
stap voor het platform. Twee jaar geleden was transparantie in deze groeiende markt ver te zoeken en uit persoonlijke 
behoefte zijn we springwrQ.com gestart. Deskbookers.com hebben een sterk concept om bedrijven en zelfstandigen 
snel te helpen in het boeken van een goede werkplek om te werken of te ontmoeten. Wat Frank Derks, mede eigenaar 
van Deskbookers aanspreekt bij springwrQ is het ‘sociale element’. Bezoekers kunnen zelf flexkantoren en vergaderlo-
caties toevoegen, aangeven waar zij geweest zijn en deze beoordelen. SpringwrQ wordt verder uitgebouwd met meer 
locaties en meer beoordelingen. Daarnaast worden er meer samenwerkingen aangegaan met andere websites die flex-
kantoren en vergaderlocaties aanbieden. 
 
Frank Derks en Jeroen Arts hebben Deskbookers medio 2010 opgericht. Deskbookers is een landelijk netwerk van 
flexkantoren en vergaderlocaties waar klanten vanuit een individueel of bedrijfstegoed gebruik kunnen maken van alle 
faciliteiten, zoals flexplekken en vergaderruimtes, die deze locaties bieden. 
SpringwrQ.com is begin 2011 opgericht door Jeroen Roodnat en Jeroen Kleinhoven uit persoonlijke frustratie en ver-
wondering. 
 

Regus huurt 2.000 m2 voor auditorium UvA   
19 februari 2013  
 
Regus heeft ongeveer 2.000 m2 leegstaande bedrijfsruimte gehuurd aan de James Wattstraat 78 in Amsterdam en 
herontwikkeld tot auditorium voor de Universiteit van Amsterdam. De partijen hebben hiervoor een serviceovereen-
komst gesloten van drie jaar. Het voormalige gebouw van Ceelen Drukpersen uit begin jaren ’60 omvat twee collegeza-
len van 500 en 260 zitplaatsen. Het auditorium dient als tijdelijke vervanging van de collegezalen op het Roeterseiland. 
BNP Paribas Real Estate (voorheen Holland Realty Partners) adviseerde Regus bij de aanhuur, vergunningsprocedure 
en de ontheffing voor de huidige bestemming. De verhuurder van het gebouw is de Alliantie. 
 
 



Pagina Pagina  66  - 6e Editie - april 2013 NVBEONVBEO  

 

Nieuwsberichten  

Flexplekken huren in Het Warenhuis Amsterdam  
29 maart 2013 
 
In Zomixed, het voormalige hoofdkantoor van de Hema aan Frankemaheerd 2, 6, 8 en 12 in Amsterdam Zuidoost, is 
woensdag Het warenhuis geopend. In Het Warenhuis is in totaal 2.800 m2 aan kant en klare bedrijfsruimte en werkplek-
ken te huur, zowel kortdurend als voor de lange termijn. 
 
Zomixed is een bedrijfsverzamelgebouw in het hart van Amsterdam Zuidoost. Eigenaar Rochdale gaf het complex een 
mix aan functies. Er zijn onder andere gevestigd een dansschool, modebedrijf, hostel voor vrouwen, bibliotheek, exposi-
tieruimte, radiostation en diverse scholen. 
 
Met Het Warenhuis biedt Zomixed kleine ondernemers flexibiliteit en een professionele werkplek. Het betreft ruimtes van 
20 tot 150 m2 en flexplekken. De flexplekken kosten100 euro per maand en voor ruimtes met een oppervlakte van onge-
veer 20 m2 bedraagt de huur per drie maanden 380 euro all in. 
 

Beginnende leegstand van kleinschalige werkruimte 
26-11-2012 
 
In het kader van het Amsterdamse Ondernemers Programma (AOP) heeft Economische Zaken Amsterdam door O+S 
laten onderzoeken in welke mate het aanbod aan kleinschalige werkruimte (huisvesting tot 250 m²) aansluit op de vraag 
van de ondernemers. De behoefte aan kleinschalige werkruimte is in kaart gebracht door een enquête onder 720 Am-
sterdamse ondernemers. Om de balans tussen vraag en aanbod te onderzoeken is gebruik gemaakt van bestaande 
bronnen en de kennis van experts: de Stadsloods, Kantorenloods en Bedrijvenloods en een aantal grote Amsterdamse 
ontwikkelaars en corporaties. 
Tien jaar geleden was er een groot tekort aan kleinschalige en betaalbare werkruimte in Amsterdam. In de afgelopen 
jaren zijn er ruimtes bijgekomen, bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen en broedplaatsen. Het tekort aan kleinschali-
ge werkruimte lijkt zich nu te hebben opgelost, de verhouding tussen vraag en aanbod is volgens experts veranderd. De 
enquête onder ondernemers bevestigt dit beeld: de resultaten duiden niet langer op een tekort. Voor een deel van de 
ondernemers is er wel sprake van een kwalitatieve mismatch - zij vinden niet wat zij zoeken - maar de meeste zijn tevre-
den met hun huidige werkruimte.  
Momenteel begint het aanbod de vraag te overstijgen waardoor er sprake is van beginnende leegstand van kleinschalige 
werkruimte. De leegstand is geringer is dan op de kantorenmarkt en verschilt van aanbieder tot aanbieder, maar neemt 
wel toe. Zo wordt er vanwege de recessie niet veel nieuwe ruimte toegevoegd aan het bestaande aanbod en zorgt om-
zetting van leegstaande grote kantoorpanden in kleinschalige werkruimtes voor een toename van het aanbod. De op-
komst van zzp’ers heeft juist invloed op de vraag, aangezien zij minder behoefte hebben aan externe bedrijfshuisvesting. 
In 2014 zal dit onderzoek herhaald worden. Dan zal blijken of de beginnende leegstand heeft doorgezet, of dat de ver-
houding tussen vraag en aanbod stabiel blijft. 

 
Het Lab’ nomineert 90 gebouwen voor herontwikkeling 
Uit Vastgoedmarkt 26 november 2012 
 
Het LAB' heeft onderzoek gedaan naar de potentie van 1.200 leegstaande kantoren voor herontwikkeling en transforma-
tie in en om de vier grote steden van Nederland. Op basis van ligging, onderhoudsstatus en gebouweigenschappen 
merkt ze 90 van deze gebouwen aan als ‘kansrijk'. 
De eigenaren van deze gebouwen zijn aangeschreven en de gebouwen worden nu gepubliceerd op de website heront-
wikkellab.nl. Dura Vermeer Vastgoed is initiatiefnemer van Het Lab, waarbinnen verder wordt samengewerkt met Green-
Step, ZZDP Architecten, STTK, PFC2, Creative Valley en Archicom. Het LAB biedt volgens de partners een generiek 
proces met een maatwerkoplossing per gebouw.  
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Nieuwsberichten  

Kantoor in bedrijfsverzamelgebouw geen zelfstandig WOZ-object 
31-01-2013 / Vakstudienieuws Vandaag 
 
Een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw zonder toiletvoorziening en stromend water is geen zelfstandig WOZ
-object . Dat heeft Gerechtshof Arnhem onlangs beslist. Door het ontbreken van deze voorzieningen kan niet worden 
gezegd dat de gebruiker van de ruimte slechts bijkomstig afhankelijk is van elders in het gebouw aanwezige voorzienin-
gen. 
 
De zaak had betrekking op een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw in de gemeente Oldenzaal. Het gaat om 
een enkele afsluitbare kamer waar bekabeling voor telefoon en internet aanwezig is, alsmede airconditioning. Het kan-
toor beschikt niet over eigen water- en toiletvoorziening. Binnen het bedrijfsverzamelgebouw zijn verschillende afsluitba-
re kamers aanwezig, bij derden eveneens als kantoorruimte in gebruik. De gebruikers van deze afsluitbare kantoorruim-
tes hebben elk toegang tot deze ruimtes via de centrale voordeur van het bedrijfsverzamelgebouw. Bij deze gemeen-
schappelijke voordeur is voor elk van de gebruikers een aparte deurbel. Het bedrijfsverzamelgebouw beschikt verder 
over een gemeenschappelijke, voor iedere gebruiker toegankelijke keuken- en toiletruimte. In geschil is of de kantoor-
ruimte van de gebruiker een zelfstandig WOZ-object is als bedoeld in de Wet WOZ. 
 
Hof Arnhem oordeelt dat een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw zonder toiletvoorziening en stromend water 
geen zelfstandig WOZ-object is. Door het ontbreken van deze voorzieningen kan niet worden gezegd dat de gebruiker 
van de ruimte slechts bijkomstig afhankelijk is van elders in het gebouw aanwezige voorzieningen. Dat zich elders in het 
gebouw wel toiletruimte(s) en sanitaire voorzieningen bevinden, is niet voldoende. Het hof stelt de gebruiker in het gelijk 
en verklaart het door de gemeente ingestelde hoger beroep ongegrond. 
Gerechtshof Arnhem, LJN BY9436, 15 januari 2013 
 

Hoeveel kantoor bij uw koffie?’ 
4-01-2013 -  Kantorenmarkt 
 
De toekomst van het vastgoed wordt bepaald door de wensen van de gebruiker. Die gebruiker wil geïnspireerde werk-
nemers in creatieve gebouwen op de goede plekken. Veel gebruikers zoeken geen gebouw, maar een formule waar 
ontmoeten en goede horeca essentieel zijn. De gemeenschappelijke ruimten zijn net als bij hedendaagse hotels belang-
rijker dan de eigen ruimte. Zowel bij grote als bij kleine organisaties en ZZP’ers ontstaat een soort kantoorcommune in 
een gebouw waarbij veel kennis en voorzieningen worden gedeeld.  
Op dit moment is een toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) actief in Nederland. Een zelfstandige 
heeft vaak een heel andere huisvestingsvraag dan een organisatie met veel eigen werknemers op een vaste plek. Hier 
speelt een aantal kantoorformules goed op in zoals Spaces, Regus, Seats to meet, WTC, maar ook een hotelketen als 
Van der Valk. “Hoeveel kantoor wilt u bij de koffie?” is de centrale vraag.  
Er is een kwalitatieve behoefte die door het bestaande aanbod niet kan worden geboden. De gebruikers zijn onderver-
deeld in verschillende typologieën. Iedere typologie kent haar eigen profiel en voor iedere typologie gelden ook weer 
andere eisen ten aanzien van de huisvesting. De groeiers zijn te vinden onder de creatieven en de netwerkers. Alle an-
dere gebruikerscategorieën krimpen in huisvestingsbehoefte. De dienstverlening aan de gebruiker staat meer dan ooit 
centraal.  
Een opleving van de gebruikersmarkten wordt niet op korte termijn verwacht. Dit gegeven, gekoppeld aan de blijvende 
onzekerheid in de financiële markten, leidt naar verwachting tot relatief beperkte activiteit op de beleggingsmarkt in 
2013. Vraag en aanbod in de beleggingsmarkt zullen elkaar vinden daar waar de gebruiker zich nu en in de toekomst 
wenst te vestigen. Waar gebouw en locatie voor de gebruiker optimaal zijn, maar ook daar waar risico en rendement 
weer met elkaar in verhouding komen te staan.  
 
Dit alles staat in het VastgoedVisierapport van DTZ Zadelhoff ‘Waar vraag en aanbod elkaar vinden’, dat u kunt down-
loaden via de site www.dtz.nl.  
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Nieuwsberichten  

Schaepman nieuwe CEO Chalet Group 
08-03-2013 - BINNENLAND  
  
Chalet Group, houder van een van de grootste vastgoedportefeuilles van Nederland, heeft Eduard Schaepman be-
noemd tot CEO. Schaepman, tot voor kort directeur Regus Nederland, zal per 1 april de leiding van het bedrijf overne-
men. Hij vervangt Boris Brummelhuis, die verantwoordelijk wordt voor de vastgoedstrategie. Pascal Rongen blijft statu-
tair directeur. Chalet Group zette zich vorig jaar in één klap op de kaart met de koop van de High Tech Campus in Eind-
hoven van Philips voor 425 miljoen euro. 
 
Chalet Group-investeerder Marcel Boekhoorn over de komst van Schaepman: 
‘De belangrijkste doelstelling van Chalet Group is het realiseren van groei. Daarom is Eduard absoluut een versterking 
voor het team. Ik vergelijk ondernemen wel eens met fietsen; om in balans te blijven moet je altijd vooruit blijven gaan. 
De kopman geeft het tempo en de richting aan. Voor die rol kon ik me geen betere kandidaat voorstellen dan Eduard 
Schaepman.’ 
 
Schaepman wordt volgens Chalet Group ‘in de markt’ niet gezien als echte vastgoedman, eerder als een strategie- en 
change manager. 
Schaepman: ‘Vastgoed is een spel. Bij de meeste vastgoedondernemers heet dat spel monopoly. Maar ik speel liever 
stratego. Daarom had ik ook meteen iets met de visie van Chalet Group en Marcel Boekhoorn. Hij staat bekend om zijn 
onconventionele aanpak en zijn continue drang naar vooruitgang. De vastgoedwereld moet zichzelf opnieuw gaan uit-
vinden, creatiever worden, en daar heb je een frisse wind voor nodig. Stenen moeten rollen.’ 
 
Bij de Chalet Group krijgt Schaepman een indrukwekkende vastgoedportefeuille onder zijn hoede, stelt Chalet. Elk ge-
bouw heeft volgens de nieuwe CEO 'zijn eigen achtergrond, locatie en mogelijkheden'. ‘Die waarde moet je herkennen 
en verder laten groeien. 
Op basis van de bestaande 75 panden en de bestaande infrastructuur wil ik een netwerk van ontmoetingsplekken gaan 
creeëren, dat uitgaat van de echte behoeften van de eindconsument in plaats van de behoeften van de verhuurder. Die 
oude patronen moeten weg. Bij Chalet Group ontwikkelen we elk type vastgoed, behalve heilige huisjes’, aldus 
Schaepman. 
 

Chalet groep in zee met Flex OffiZ 
Bron: vastgoedmarkt 26 november  
 
Op zeven kantoorlocaties van Chalet Group wordt vanaf eind dit jaar het FlexOffiZ-concept van Annexum uitgerold. Met 
de samenwerking breidt FlexOffiZ haar netwerk uit van veertien naar eenentwintig locaties. 
De eerste locatie van Chalet Group die onder de FlexOffiZ-vlag opent, is in Eindhoven aan de Luchthavenweg 99. Snel 
daarna volgen de locaties Breda, Gouda, Groningen, Rotterdam, Venlo en Zwolle. Olle van Alphen, directeur Annexum: 
‘Wij hebben begin dit jaar FlexOffiZ in het leven geroepen om te voldoen aan de groeiende vraag van de klant naar 
meer flexibele huurovereenkomsten. Die vraag is onverminderd groot en daarom zijn we blij met deze nieuwe samen-
werking en uitbreiding van ons netwerk. We bieden hierdoor nog meer ondernemers, starters, zzp’ers, maar ook grote-
re organisaties de mogelijkheid om makkelijker in te spelen op veranderende marktomstandigheden door flexibel bij 
ons te huren voor een all-in prijs.’ Een FlexOffiZ-plek kost 200 euro per werkplek per maand.  
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NVBEO Bestuur 

Onderstaand de gegevens van het NVBEO Bestuur.  Wij zijn altijd voor u bereikbaar voor vragen en/of  

uw suggesties! 

Martin Stijnenbosch, voorzitter 

Stijnenbosch Beheer / Lector Vast-

goed Hanze Hogeschool Groningen  

Mobiel: 06 - 51274355 

E-mail:martin.stijnenbosch@yahoo.com 

Geert Haksteen, penningmeester 

Stone22 B.V. 

Westplein 10 

3016 BM Rotterdam 

Mobiel: 06 - 53 40 16 99 

E-mail: gh@stone22.com 

John Milhado, bestuurslid 

Alliance Business Centers Network 

Mobiel: 06 - 53 291109  

E-mail: jmilhado@abcn.com 

www.abcn.com en 

www.abcnvirtual.com 

Casper de Vos Klootwijk, bestuurslid 

Facility Point Group 

Corkstraat 46 

3047 AC Rotterdam 

Telefoon: 010-208 59 00 

E-mail: c.devosklootwijk@facilitypoint.eu 

Geert Sutmuller, bestuurslid 

Stadia B.V. 

Postbus 37056 

1030 AB  Amsterdam 

Telefoon: 020 - 633 44 36 

E-mail: gs@stadia.nl 

Secretariaat NVBEO 

Sandra de Visser 

p/a Westplein 10 

3016 BM Rotterdam 

Mobiel: 06 - 22 66 00 20 

E-mail: info@nvbeo.nl 

Arnoud Hoogendoorn, bestuurslid 

Color Business Centers  

IJsselburcht 3 / Postbus 5486 

6802 EL Arnhem 

Telefoon: 026-365 34 22 E-mail: 

arnoudhoogendoorn@colorbc.nl 

Van links naar rechts:  

Casper de Vos Klootwijk, Arnoud Hoogendoorn, John Milhado, Sandra de Visser, Martin Stijnenbosch,  

Geert Haksteen, Geert Sutmuller en Karim Adarghal. 

WIE IS WAAR TE BEREIKEN ? 

Karim Adarghal, bestuurslid 

Gemeente Den Haag, DSO 

Spui 70  

2511 BT Den Haag 

Mobiel: 06- 50 23 13 71  

E-mail: karim.adarghal@dso.denhaag.nl  

mailto:info@nvbeo.nl

