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Op zoek naar een goede prijs voor je lege pand? 
Of een mooie invulling van de plint van een 
nieuwbouwproject? Dan is 1BOX een logische 
keuze. Ook voor gemeentes kan dit bedrijf veel 
betekenen, want self storage is volgens Jan 
Bikker een creatief antwoord op de woningnood 
en faciliteert hybride werken. ‘Mensen hebben 
een grote behoefte aan ruimte.’
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self storage is een 
creatief antwoord op 
de woningnood
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Naam: 
Jan P. Bikker
Bedrijf: 
1BOX Selfstorage
Werkt als: 
Oprichter en Managing 
Director
Vooral bezig met: 
Dagelijkse leiding, 
Acquisitie en 
Development
Over tien jaar: 
Bestuurder - 
Commissaris
Het kantoormoment 
van de dag:  
De start van de dag is 
mijn geniet moment, 
ongestoord opstarten, 
papieren krant met 
kop koffie erbij

Als development manager bij het Amerikaanse 
bedrijf Devon zette Jan Bikker in 1998 de eerste 
self storage locatie in Nederland op - een in Europa 
toen nog vrij onbekend fenomeen. De branche 
sprak hem aan en hij leerde de kneepjes van het 
vak: panden aankopen en die geschikt maken voor 
opslag van spullen. In 2010 begon hij voor zichzelf. 
Dat leidde in 2017 tot de oprichting van 1BOX, een 
bedrijf in self storage. Zijn eerdere ervaring in de 
makelaardij en bouwkunde kwam daarbij goed van 
pas. Na het opstarten van een joint venture met een 
Amerikaanse investeerder in 2019 ging het hard. 
Inmiddels is 1BOX nummer 3 in de branche, met 28 
locaties in Nederland en de groei is er nog lang niet 
uit. 

Menselijke insteek
De kracht van 1BOX is de menselijke insteek, 

verklaart Bikker. Een ruimte verhuren kan iedereen, 
maar hij kiest bewust voor de focus op mensen. ‘Bij 
ons draait het niet om de spullen die opgeslagen 
worden, maar om de mensen van wie die spullen 
zijn. Daarom creëren we een prettige beleving. 
We zorgen dat de basis op orde is. Dat betekent: 
schoon, droog, goed verlicht, en toegankelijk met 
duidelijke bewegwijzering. Daarnaast kunnen 
huurders rekenen op persoonlijke begeleiding, 
goede informatie en tijdens kantoortijden en op 
zaterdag een aanspreekpunt bij de balie. We blijven 
voortdurend in contact met onze huurders en 
luisteren naar hun wensen. Wil je een unit dicht bij 
de lift, op de BG of juist liever op een verdieping? 
Het kan allemaal.’ Om de veiligheid te garanderen 
en ‘foute’ klanten te weren, hanteert het bedrijf een 
strikt huurbeleid. Zo wordt er geen contant geld 
aangenomen, moeten mensen opgeven wat ze 
opslaan en dat wordt ook echt gecontroleerd. 

Flexibiliteit 
1BOX blinkt uit in flexibiliteit. Dat maakt dit bedrijf 

een interessante partner voor vastgoedeigenaren die 
een leeg pand kwijt willen. Natuurlijk, een pand moet 
aan bepaalde criteria voldoen om interessant te zijn, 

stelt Bikker. Locatie, zichtbaarheid en bereikbaarheid 
zijn een must. Langs de afslag van een snelweg of 
langs de toegangsweg naar een centrum zijn geliefde 
plekken. Qua afmetingen is een pand van 11 meter 
hoog ideaal, maar de kracht van 1BOX is nu juist dat 
het ook uit de voeten kan met niet-ideale panden. 
‘Een pand is voor ons niet gauw te groot, te klein of 
te onhandig, omdat we alles op een slimme manier 
indelen. Degenen die voor ons de lay out’s maken, 
zijn echt vakmensen. We plaatsen tussenvloeren, 
breken wanden weg en vullen de ruimte op met 
boxen van verschillende grootte (van 1m3 tot 25m2). 
Zo hebben we in Tilburg een pand gekocht dat 
bestond uit 7 verschillende gebouwen die zo aan 
elkaar geknoopt waren dat ze voor niemand meer 
geschikt waren. Wij hebben ze alle 7 goed aan elkaar 
verbonden en er één pand van gemaakt dat eruitziet 
als nieuw. Doordat wij elke vierkante centimeter 
benutten, maken we een beter rendement dan 
andere partijen en daardoor kunnen wij een hogere 
prijs betalen voor een leeg pand.’ 

Partner bij planontwikkeling
Dankzij diezelfde flexibiliteit is 1BOX ook 

een ideale partner bij de ontwikkeling van 
nieuwbouw. ‘We worden graag meegenomen door 
projectontwikkelaars in de planvorming. Wat dat 
op kan leveren, zie je bijvoorbeeld bij de Hoge 
Regentesse in Den Haag. De bedrijfsruimte bij deze 
woontoren was bedoeld voor een grootwinkelbedrijf, 
maar dat kon het niet rond gerekend krijgen. Dus 
zijn wij daarin gesprongen. We werden met open 
armen ontvangen, want self storage voorziet in een 
duidelijke behoefte. En het mooie is: we hoeven niet 
per se een hele plint te vullen. Als we herkenbaar 
aanwezig kunnen zijn in een klein deel op de 
begane grond, mag je ons voor de rest rustig op een 
verdieping zetten.’ 

Oplossing voor woningnood
Tot slot heeft self storage nog een opmerkelijke 

functie: het kan een instrument zijn bij het oplossen 
van de woningnood. Dat maakt 1BOX ook een 

‘Doordat we elke 
vierkante centimeter 
benutten, kunnen we 
een hogere prijs betalen 
voor een leeg pand’

Leukste collega:
Goed op elkaar 
ingespeeld 3 koppig 
Management Team (de 
3 J’s) Jan, Jurgen, 
Jan
Buiten de deur naar:
Locaties “under 
construction” of 
nieuwe acquisities
Een deal met/over:
Een O.G. eigenaar over 
mogelijke overname 
van een locatie of 
bedrijf
De stand van het land:
Houd ik in de gaten 
en laat graag veel 
pulp-media aan me 
voorbijgaan
De belangrijkste 

economische 
ontwikkeling: 
Volg de grote lijn en 
hetgeen mij of mijn 
bedrijf raakt probeer ik 
op te anticiperen
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Volg ik en probeer 
me daar niet te veel 
zorgen over te maken
Uitkijken naar:
Een no-nonsens 
politiek met visie en 
daadkracht
Zorgen voor/over:
Het respect voor 
elkaar
Niet vergeten:
Om altijd beleefd en 

vriendelijk te zijn, ook 
al ben je het oneens 
met elkaar
Onmisbaar: 
Mijn telefoon, waar 
ik maar af en toe mee 
bel, maar vooral als 
device breed gebruik
Belangrijkste 
persoon/personen:
Mijn vrouw, die mij de 
ruimte geeft om op 
mijn manier, met mijn 
werktijden en inzet te 
kunnen werken
Weggeven:  
Ik ben altruïstisch en 
geef graag kennis en 
ervaring weg
Aanvaarden: 
Dat ik niet overal 

expert in hoef te zijn
Goede voornemens:  
Doorgaan met de 
goede dingen en 
volhouden
Nooit meer doen: 
Een boek beoordelen 
op zijn kaft (letterlijk 
en figuurlijk)
Vrije tijd:
Zou ik wat vaker 
moeten doen en meer 
van moeten genieten, 
zoals fietsen en golf
LIJSTJES 2022
Boeken: 
Jos Burgers, Thuis 
ben ik niet zo leuk
W.Chan Kim, De 
Blauwe Oceaan
Simon Rozendaal, 

‘wij worden graag 
meegenomen door 
projectontwikkelaars 
in de planvorming’

Warme aarde Koel 
hoofd
Rory Sutherland, 
Alchemie
Podcasts/RTV 
programma’s:
Netflix: Suburra, De 
Ridder, Marseille, 
Fauda
Cultuurhoogtepunten: 
Akropolis, Via Julia 
Augusta, Limes 
(Romeinse wegen) 
Chinese muur
Sportmomenten:  
Toen: ¼ triathlon     
Nu: 10km Singelloop 
Utrecht
Songs:  
Golden Oldies uit m’n 
jukebox 1955-1965

Favoriete 
vakantieplekken:  
Zuid Frankrijk, 
Toscane, Zillertal. 
Schotland
Hebbedingen: 
Bose zonnebril, 
Renault 4 1965
ZAKELIJKE 
TERUGBLIK 2022 
Welk cijfer geef je 
2022:
Een 8
Mooiste deal:
Acquisitie van Kubox 
Selfstorage
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
FEDESSA (Europese 
Selfstorage 
Brancheverenigingen) 
event in Portugal
Aan wie geërgerd:
Aan de politiek in 
z’n algemeenheid; 
wegens gebrek aan 
visie en respectloze 
omgangsvormen
Beste speech:
Klaas Knot; “Towards a 
sustainable economy”
Beste zakenboek:
André de Waal, 
Futurize
PERSOONLIJKE 
TERUGBLIK 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
Een 9
Sportieve hoogtepunt:
Singelloop Utrecht
Beste boeken:
Opslag Verliefd van 
Rosalie van der Does 
Verlaten straten van 
Han van Bree
BIG van Marko 
Dimitrijevic en Amos 
Nachoum
Beste aankoop:
VOLVO XC90 Hybride
Vakantie:
Altijd Frankrijk, 
verveelt nooit
Leukste Diner:
Restaurant Het 
Prentenkabinet Leiden 
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interessante partner voor gemeenten. ‘Als je 
woningnood platslaat, draait het om ruimtegebrek. 
De mensheid heeft de eigenschap om te groeien. 
Niet alleen in aantal, maar ook in omvang. Kleine 
kinderen worden groot, waardoor ze meer ruimte 
in huis innemen. Dan kun je verhuizen naar een 
grotere woning, maar dat is in deze tijd behoorlijk 
lastig. En het is ook niet logisch, want kinderen 
gaan rond hun 18e het huis uit. Dat betekent dat je 
maar voor een relatief korte periode meer ruimte 
nodig hebt. Tijdelijke opslag van spullen is dan een 
mooi alternatief. Het kan gezinnen de benodigde 
lucht geven waardoor ze in hun huis kunnen blijven 
wonen.’ Daarnaast past self storage ook in de trend 
van (gedeeltelijk) thuiswerken, stelt Bikker. ‘Tijdens 
de coronapandemie werden zolders en hoekjes in 
huis omgebouwd tot kantoor en inmiddels is hybride 
werken niet meer weg te denken. Met self storage 
creëer je de benodigde ruimte in je huis, en ruimte 
geeft rust.’

Meerwaarde creëren 
Al met al een mooie kans voor gemeenten om 

iets te doen aan belangrijke actuele uitdagingen. 
Toch lopen ze nog niet massaal warm, merkt 
Bikker. ‘Gemeenten willen graag bedrijven met 
veel personeel binnenhalen. Wij hebben weinig 
personeel, maar bieden wel oplossingen waar die 
geboden moeten worden: in de sfeer van ruimte. Dit 
is een unieke kans om de stress van de woningnood 
deels uit de weg te ruimen.’ Hij pleit er dan ook voor 
om het vestigingsklimaat voor self storagebedrijven 
te vergemakkelijken. ‘Self storage staat nu niet op 
de lijst van bedrijfsactiviteiten. Het is ook geen 
lichte industrie en geen retail. We zitten overal 
tussenin. Daardoor wordt het wel of niet krijgen 
van toestemming voor vestiging een kwestie van 
willekeur. En dat is jammer, want self storage is een 
kans om meerwaarde toe te voegen aan je gemeente. 
Dus ik zou willen zeggen: verrijk je gemeente met 
opslagruimte! Gemeenten vinden het mooi om 
een grote blauwe doos met IKEA erop binnen hun 

grenzen te hebben. Of een hotel, dat geeft aanzien. 
Maar het is tijd voor een andere visie op ruimte. 
Heb het lef om anders naar ruimtelijke ordening te 
kijken en kies voor bedrijven die echt toegevoegde 
waarde opleveren doordat ze een oplossing bieden 
voor serieuze problemen.’ Gemeenten die al hebben 
gekozen voor 1BOX zijn zonder uitzondering 
enthousiast.  

Branche nssa
De angst dat je met self storage een schimmige 

business binnenhaalt, is niet terecht, verzekert 
Bikker. En hij kan het weten, want behalve managing 
director van 1BOX is hij ook voorzitter van de NSSA, 
de branchevereniging voor mini-opslagbedrijven. 

‘wij bieden 
oplossingen waar 
die geboden moeten 
worden: in de sfeer 
van ruimte’

De NSSA maakt zich al jaren sterk voor een 
kwaliteitsslag. Met succes. ‘Een kleine 10 jaar geleden 
hebben we een behoorlijke professionaliseringsslag 
gemaakt en die lijn zet nog steeds door. We promoten 
best practices en werken actief aan het bevorderen 
van de kwaliteit en de groei van de branche. Zo 
sturen we bijvoorbeeld op veiligheid en een goed 
huurdersprofiel. Kleine operators die niet aan die 
eisen kunnen voldoen, vallen vanzelf af. Ook werken 
we samen met professionele organisaties, zoals 
keuringsinstantie DEKRA. Als er een DEKRA-label 
op de deur zit, weet je dat een bedrijf bij de NSSA is 
aangesloten en aan alle vereiste veiligheidsnormen 
en de wet- en regelgeving voldoet. De branche is in 
25 jaar echt volwassen geworden!’ 

‘De branche 
is in 25 
jaar echt 
volwassen 
geworden’


