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Door start-ups een platform te bieden, wil NVM
Business een bijdrage leveren aan de broodnodige

innovatie in het commercieel vastgoed.
Julian Doorten, Thijs van der Burgt en Wouter de Bruijne 

over de toegevoegde waarde van hun nog jonge
bedrijven, respectievelijk Storage Share, Office App

en ParkBee.
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Van der Burgt 
‘Voor Office App was 2017 
een uitstekend jaar. De 
omzet is enorm toegeno-
men en we zijn naar het 
buitenland gegaan. Ook 
daar groeien we momenteel 
heel hard. Aan de achter-
kant van de app hebben 
we inmiddels ruim vijftig 
softwarepartners geïnte-
greerd. Aan de gebruikers-
kant konden we belangrijke 
klanten verwelkomen, zoals 
bedrijven als Rabobank, 
Nokia en Dell, een 
facility manager als AAFM 
en beleggers met grote, 
internationale portfolio’s als 
CBRE Global Investors en 
Cushman & Wakefield.’

Terugblik
2017

doorten
‘We zijn eind 2016 begon-
nen, dus voor ons was 
2017 een start- en leerjaar. 
We hebben nog beter in 
beeld gekregen wie onze 
klanten zijn: voor negentig 
procent particulieren die 
hun inboedel moeten 
opslaan, omdat ze tussen 
twee woningen in zitten. 
Ook vinden we steeds beter 
onze weg in de wereld van 
het commercieel vastgoed. 
Inmiddels verhuren we 
ruimten van grote partijen 
als M7 Real Estate, Amvest, 
Annexum en CBRE Global 
Investors. Daar zijn we erg 
blij mee.’

de Bruijne 
‘We zijn in maart 2016 
van start gegaan en snel 
gegroeid: in Nederland 
bieden we nu al meer dan 
vijftig parkeerlocaties aan, 
waaronder tien in Amster-
dam. Een op de honderd 
auto’s in Nederland heeft al 
een keer bij ons gepar-
keerd. Een hoogtepunt in 
2017 was zeker ook onze 
start in Londen, waar ons 
team van veertien man al 
vijftien parkeergarages kan 
aanbieden.’
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Vanwege de smaak, uiteraard, want ‘spraakwater’ 
hebben Julian Doorten (Storage Share), Thijs van der 
Burgt (Office App) en Wouter de Bruijne (ParkBee) 
niet nodig. Op initiatief van NVM Business praten 
ze zonder uitzondering enthousiast en open over de 
start-up waarmee ze voor vernieuwing zorgen in de als 
behoudend te boek staande wereld van het commer-
cieel vastgoed. Van der Burgt kwam op het idee voor 
Office App toen hij enkele jaren geleden ontdekte dat 
er in kantoren op innovatiegebied nog een wereld viel 
te winnen. ‘Gewend aan het comfort en gemak die 
allerlei apps me thuis bezorgden, stapte ik in ieder 
kantoor waar ik kwam tien, vijftien jaar terug in de 
tijd. Office App heeft daar verandering in gebracht. 
Het is een engagement-app voor kantoorpanden, die 
gebruikers in staat stelt om hun werk zo makkelijk en 
goed mogelijk te doen. Het varieert van het boeken 
van een vergaderruimte tot het reserveren van een 
parkeerplek en het bestellen van een lunch bij een 
lokale cateraar. Optimaal gebruikmakend van de aan-
wezige facilitymanagement-softwaresystemen, maakt 
Office App het dagelijks werk van professionals mak-
kelijker en prettiger. Ons verdienmodel is gericht op 
de gebouweigenaren: per gebruiker betalen zij ons een 
vast bedrag per maand, omdat Office App een tool is 
om huurders binnen te halen, nog meer te bieden en 
langer vast te houden.’

Voor een interview met drie jonge honden 
in de vastgoedwereld is restaurant I-Dock 
op het nog maar zes jaar geleden ontwik-
kelde schiereiland IJdock in Amsterdam 
een toepasselijke locatie. Op de begane 
grond, met uitzicht op City Marina
Amsterdam, leidt deze namiddag
alleen de matige G4-ontvangst tot wat 
gemopper. ‘Het is hier net een bunker…’ 
De ondernemende exponenten van de 
smartphone-generatie laten zich er echter 
niet door uit het veld slaan en besluiten 
eensgezind dat ze vandaag geen zin meer 
hebben in koffie. Desgevraagd blijkt 
I-Dock een paar bijzondere bockbieren 
en India pales ales (IPA’s) op de dranken-
kaart te hebben staan. ‘Doen?’
Doen._
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de Bruijne
‘Er zijn zoveel mensen die 
mij kunnen inspireren. Als 
commercieel directeur van 
YES!Delft, de incubator van 
de TU Delft, kreeg ik erg 
veel energie en inspiratie 
van start-ups als Boyan Slat 
van de Ocean Cleanup en 
Boaz Leupe van Nerdlalize: 
jonge mensen met een 
idee, niet om rijk te worden 
maar om de wereld te ver-
beteren, die het lef en de 
drive hebben om het ook 
gerealiseerd te krijgen.’

doorten
‘Daar sluit ik me bij aan. 
Wel heb ik op ieder 
moment van de dag weer 
behoefte aan een ander 
soort inspiratie. Zoals ik ook 
in iedere fase van Storage 
Share weer behoefte heb 
aan een andere inspiratie-
bron of coach.’

inspiraTie
bron 
_ 

Van der Burgt
 ‘Wat mij als ondernemer 
inspireert is de uitspraak 
van Don Valentine, een 
investeerder uit de Ver-
enigde Staten. Hij stelt dat 
het disrupten van markten 
te kostenintensief is en dat 
juist het voorkomen dat 
bedrijven de boot missen 
schaalbaar en daardoor ook 
veel winstgevender is. Dat 
is precies wat wij met Office 
App doen.’
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leggers en van gemeenten, merken we dat we het tip-
pingpoint naderen – als we het niet al hebben bereikt.’
Van der Burgt: ‘Wij merken dat ook. Er is meer ruim-
te om te investeren. De markt staat steeds positiever 
tegenover nieuwe technologieën.’

De Bruijne: ‘Belangrijk is dat je een paar grote, 
gerenommeerde partijen voor je idee weet te win-
nen. Als zij laten zien dat ze vertrouwen in je hebben, 
maakt dat je voor andere partijen meteen een stuk 
aantrekkelijker en krijg je een soort vliegwieleffect. We 
hebben net de Mondriaantoren aangesloten. Dat gaat 
meteen rondzingen. Zo van: als het daar kan, moet 
het bij ons ook kunnen…’

Doorten: ‘Ik kan me dat goed voorstellen. Er zijn 
zo veel start-ups, het is ondoenlijk om ze allemaal 
langs te laten komen. Als je in een eerste gesprek 
namen van gerenommeerde partijen als M7 en CBRE 
Global Investors laat vallen, wordt daar altijd positief 
op gereageerd. Niet alle bedrijven steken graag als 
allereerste hun nek uit.’

De Bruijne: ‘Dat een goed idee zo snel wortel 
kan schieten in het commercieel vastgoed, komt ook 
omdat het een heel kleine wereld is. Het ons-kent-
onsgehalte is hoog.’

JULLIE ZIJN RELATIEF NIEUW IN DE WERELD 
VAN HET COMMERCIEEL VASTGOED. WAT ZIJN 
JULLIE EERSTE INDRUKKEN?_Van der Burgt: ‘Juist 
omdat er nog zoveel valt te innoveren, is het voor 
een start-up een heerlijke markt. Echt fantastisch. 
Deels extreem georganiseerd, deels heel versnipperd 
en ondoorzichtig, is het eerst zaak uit te zoeken waar 
en bij wie je moet zijn. Als je daar eenmaal achter 
bent, ontdek je al gauw dat gebouweigenaren vooral 
maximaal willen worden ontzorgd. Als je zorgt voor 
meerwaarde zonder dat het extra werk of kopzorgen 
oplevert, gaan alle deuren voor je open.’

De Bruijne: ‘Klopt. Wij bieden bijvoorbeeld de 
mogelijkheid aan om het aantal beschikbare parkeer-
plekken zelf real-tine te managen. Maar eigenaren 
willen daar helemaal niet mee bezig zijn.’

VERDIENMODEL_Een analyse van het verdienmodel 
van selfstoragebedrijven als Shurgard, M3 en Kubus, 
bracht Julian Doorten op het idee van Storage Share 
dat volgens hem tot vijftig procent goedkoper is dan 
de traditionele aanbieders. ‘Als een soort “Airbnb 
voor garageboxen”, richtten we ons aanvankelijk op 
particulieren. Maar in de wetenschap dat er heel veel 
kantoren leegstaan, is de focus later verschoven naar 
kantooreigenaren. Tijdelijke verhuur van leegstaande 
kantoorruimte aan particulieren die opslagruimte 
nodig hebben, biedt hun de mogelijkheid om toch te 
verdienen aan een deel van het leegstaande gebouw. 
Daarbij worden ze volledig door ons ontzorgd: wij 
transformeren de kantoorruimte in afzonderlijke op-
slagruimten, regelen alles met de particuliere huurders 
en maken maandelijks een percentage van de gereali-
seerde omzet over.’

Wouter de Bruijne kreeg het idee voor ParkBee 
niet zelf, maar is wel hard bezig er samen met de 
co-founders een succes van te maken. ‘We maken 
parkeergarages van bedrijfsgebouwen toegankelijk 
voor particulieren’, licht hij de businesscase toe. ‘In 
het weekend en ’s avonds staan ze helemaal leeg en 
inclusief de werkdagen is er sprake van een gemid-
delde leegstand van dertig procent. Dat komt deels 
door trends op mobiliteitsgebied: werknemers heb-
ben geen auto meer of worden gestimuleerd gebruik 
te maken van het ov.’

VLIEGWIELFEFFECT_Aan de consumentenkant 
geholpen door Parkmobile en Park-line, weet ParkBee 
wel raad met die lege parkeerplekken. ‘Daardoor kun-
nen wij ons helemaal richten op de aanbodkant’, weet 
De Bruijne. ‘We halen kantooreigenaren over om hun 
parkeergarages beschikbaar te stellen en zorgen voor 
de technologie en de aanpassingen die nodig zijn om 
het gedeelde gebruik door particulieren mogelijk te 
maken. Zij kunnen goedkoper parkeren op een locatie 
in of vlak bij het centrum. En de gebouweigenaar 
krijgt vijftig procent van de gerealiseerde omzet. Aan 
de belangstelling uit de vastgoedwereld, van grote be-

Boyan Slat, Ocean Cleanup
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Doorten: ‘Ik snap dat wel. Wat wij bieden, is niet 
hun corebusiness. Wel kunnen we ze helpen om 
meer uit hun vastgoed te halen.’

BENADEREN JULLIE VASTGOEDEIGENAREN 
RECHTSTREEKS?_De Bruijne: ‘Zeker, maar steeds 
meer contacten lopen via propertymanagers of be-
drijfsmakelaars. Op grond van ons verhaal geven zij 
vaak een positief advies, waarna de gebouweigenaar er 
een klap op geeft.’

Van der Burgt: ‘Voor ons zijn partijen als CBRE 
en Cushman & Wakefield heel belangrijk, omdat ze 
vaak grote portefeuilles beheren en ons dus in staat 
stellen om snel te groeien. Zowel voor hen als voor 
bedrijfsmakelaars zijn innovatieve producten als de 
Office App een manier om zich richting gebouweige-
naren te onderscheiden. Niet voor niets worden we 
vaak meegenomen in tenders.’

Doorten: ‘Bedrijfsmakelaars vormen ook voor ons 
een belangrijke link naar de duizenden particuliere 
vastgoedeigenaren in Nederland. Ik zou niet weten 
hoe ik ze anders kan bereiken. Bedrijfsmakelaars ken-
nen het lokale aanbod als geen ander, weten waar de 
leegstand zit en kunnen ook inschatten of de eigenaar 
open staat voor een concept als Storage Share.’

De Bruijne: ‘Of voor ParkBee. Bedrijfsmakelaars 
zijn voor ons een belangrijke partij. Zonder hen blijft 
een deel van de kantorenmarkt voor ons ontsloten, zo 
simpel is het. Want zelf aanbellen bij ieder kantoor-
gebouw met een deels leegstaande parkeergarage 
eronder gaat simpelweg te lang duren.’

EN NU OP VAN DE START-UP- NAAR DE SCALE-
UPFASE?_De Bruijne: ‘Ja, voor zover ParkBee de 
scale-upfase niet al heeft bereikt. Gevaar is dat je zo 
met de groei bezig bent dat je niet meer toekomt aan 
de bestaande klanten en de doorontwikkeling van je 
product, maar dat zal ons niet overkomen. We zijn 
constant bezig met optimaliseren en vernieuwing. Het 

tekort aan oplaadpunten voor elektrische auto’s heeft 
bijvoorbeeld onze aandacht.’

Doorten: ‘In plaats van steeds nieuwe klanten aan 
te boren, kun je ook via bestaande klanten veel groei 
realiseren. Dat is het voordeel van partijen als CBRE 
en M7: je begint altijd met één kantoor, maar als de 
ervaringen goed zijn kun je binnen de portefeuilles die 
ze beheren snel opschalen.’

De Bruijne: ‘Het is begrijpelijk dat een nieuwe 
klant een soort pilot van een paar maanden voorstelt, 
die jou in staat stelt om jezelf te bewijzen. Maar het 
heeft ook iets veiligs en makkelijk: zo’n pilot valt ook 
intern goed uit te leggen en naar buiten toe kun je 
laten zien dat je aan innovatie doet. Als het even kan, 
proberen wij daarom meteen afspraken te maken over 
de follow-up: zo’n pilot is prima, maar hoe gaan we 
daarna met elkaar verder?’

Doorten: ‘Goeie tip.’ 
De Bruijne: ‘Gewoon doen. Ook ondernemers 

in een extreem door geld gedreven branche als het 
commercieel vastgoed, begrijpen steeds beter dat het 
anders moet. Dat de druk op steden steeds groter 
wordt en daarmee de noodzaak om zo efficiënt moge-
lijk om te gaan met de beschikbare ruimte. Er zijn al 
meer dan genoeg parkeerplekken in Amsterdam, het 
is alleen zaak ze beter te benutten.’

Doorten: ‘Ondersteund door een verdienmodel, 
gaat dat duurzaamheidsargument ook op voor het 
Storage Share-concept: waarom zou je nieuwe self-
storagepanden bouwen als die opslagruimte er al is, in 
leegstaande kantoorpanden?’ 

Van der Burgt: ‘Ook als je naar de arbeidsmarkt 
kijkt, is de druk op de stad groot. De “War for Talent” 
is enorm. Dat verklaart de populariteit van onze Office 
App: huurders en in het verlengde daarvan gebouweige-
naren weten dat ze er het verschil mee kunnen maken.’

Doorten: ‘Sinds de crisis staan huurders weer op 
de eerste plaats. Hoe uiteenlopend onze bedrijven ook 
zijn, daar plukken we alle drie de vruchten van.’

vooruiTblik 
2018

Van der Burgt
‘Professional first wordt in 
2018 nog meer het motto. 
We gaan de gebruikerserva-
ringen verder optimaliseren 
door de gebouw- en gebrui-
kersdata nog gerichter te 
koppelen en te customizen. 
Het is een uitdaging om de 
groei van Office App in goe-
de banen te leiden. Omdat 
het ook in die scale-upfase 
ongelofelijk belangrijk is dat 
je mensen aanneemt die bij 
het bedrijf passen, kost me 
dat nu nog veel tijd.’

doorten
‘Voor Storage Share wordt 
2018 het jaar van de 
schaalsprong. Wat we 
aanbieden in steden met 
50.000 inwoners of meer, 
verhuren we direct. Ons 
aanbod blijft nog achter bij 
de vraag, daar hopen we 
komend jaar verandering 
in te brengen: eind 2018 
willen we in driekwart van 
de steden met 50.000 
inwoners of meer minimaal 
één locatie hebben.’

de Bruijne
 ‘Verspreid over Nederland 
en Engeland, bestaat het 
ParkBee-team momenteel 
uit 28 mensen. Dat we 
veertien vacatures hebben, 
geeft wel aan dat we snel 
groeien. In 2018 richten 
we ons op gefocuste groei 
in Nederland en Engeland 
én op doorontwikkeling 
van het product en nieuwe 
diensten die we kunnen 
aanbieden.’
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DAT EEN GOED IDEE zO SNEL
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