Space as
a service
Synderella Serviced Offices kijkt naar elk specifiek gebouw,
onderzoekt de doelgroep en stemt daar het concept op
af, waardoor elk kantoor een ander uitgangspunt krijgt.
Resultaat: een mooi en zeer divers portfolio aan locaties
die flexibel te huur zijn. ‘Mixed use’ is een markttrend in
opkomst. Compagnons Bram van Donselaar en Tobias van ’t
Hof vertellen over de markt, trends, spektakelstuk The GRID
en alle mogelijkheden van Synderella.

Op een vanzelfsprekende manier rolde hij
het vak in: Bram van Donselaar (38). Na de HBO
opleiding Facility Management in de hoofdstad liep
hij stage bij een belegger in Amsterdam Noord en
kreeg daar 10.000m2 in beheer. Hij trok gaandeweg
meer verantwoordelijkheid naar zich toe voor de
technische en commerciële zaken. Tijdens zijn
‘master’ aan de VU (Organisatiekunde) bleef hij part
time beheerder en liep toen een vriend tegen het lijf
die met herontwikkeling van zorgvastgoed bezig was
en min of meer bij toeval de faciliteiten van een groot
kantoorgebouw in beheer kreeg. De hoofdhuurder
uit dit pand vertrok en de overige onderhuurders
zochten een partij om de dienstverlening (receptie,
vergaderruimten en catering) over te nemen. Toen is
het bedrijf Synderella Real Estate Facilities opgericht,
waar mijn compagnon Tobias van ’t Hof (zie kader,

Bram van Donselaar en Tobias van ’t Hof
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red.) en ik bij hebben geholpen en wat we niet lang
daarna hebben overgenomen.’
De ‘syn’ in de merknaam staat voor synergie,
legt Van Donselaar uit. In het logo zie je blokjes, die
staan voor de verschillende huurders en diensten in
een kantoorpand. De synergie gecombineerd met
Cinderella oftewel ‘assepoester’, als een betrouwbaar
persoon die zorgdiensten voor iedereen biedt,
vormt de complete merknaam. Want dat is wat
Synderella Serviced Offices doet: een compleet
of deel van een groot kantoorgebouw huren of
beheren. Dit waar nodig opknappen, flexibel maken
en indelen in handige units. Ze voorzien van fijne
gemeenschappelijke ruimten en vergadercorners,
een uitstekende catering en receptie erin en de
onderdelen vervolgens op flexibele basis aanbieden
aan kleinere en grotere bedrijven. Alle zorg en
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‘Synderella Serviced
Offices biedt ONDERNEMERS
mogelijkheden om 
plezierig je werk 
uit te voeren’
handling ligt bij Synderella. Het is werken en genieten
voor de compleet ontzorgde klanten/huurders en hun
gasten. Het huurconcept is intussen verder verfijnd en
wordt flink uitgebreid met nieuwe locaties. Daarover
gaan we in gesprek met Van Donselaar op de eigen
locatie van 5000m2 in Almere.
Jullie begonnen met twee locaties vijf jaar geleden.
Intussen zijn het er vijftien. Heeft de groei jullie
verrast?
Bram van Donselaar: ‘Onze focus ligt op driehoek
Amsterdam/Schiphol, Utrecht en Almere. De locaties
zie je op onze site (www.synderella.nl, red.). Maar
we zitten ook kleinschalig in bijvoorbeeld Gouda,
Barneveld en Eindhoven. Het is ook wat op ons pad
komt. We financieren alles met eigen geld. We hebben
geen harde assets, want we zijn (nog) geen eigenaar
van de gebouwen. Mijn compagnon en ik zijn de
assets, haha. De winst gebruiken we om verder te
groeien. Dat het concept van Synderella zo aanslaat is
mooi, maar verrast ons niet compleet. We hebben een
goed aanbod.’
Hoe was de afgelopen tijd voor Synderella Serviced
Offices? Klappen gehad door de pandemie?
‘In maart 2020 was het overal paniek. Niet eens
zo zeer bij ons, wel bij een deel van onze klanten. ‘Ik
weet het niet meer’, ‘ik kan het niet betalen’ waren
verschillende negatieve reacties. Sommigen wilden
van hun contract af. Op onze locatie Herengracht zat
een Bed&Breakfast beheerder, daar hadden we begrip
voor: al haar business viel weg. We keken per geval of
er tijdelijke opschorting nodig was of zelfs het stoppen
van het huurcontract. Dat was maatwerk. Maar in de
zomer van 2020 begonnen de bezichtigingen weer en
trokken de cijfers aan. De new business stagneerde
wel wat, maar geen terugslag. In november en
december ging het stukken beter en nu zitten we weer
op een goed niveau. Kijk, de trend was al flexhuur.
Deze is door corona enorm versneld. In die markt
zaten wij al. Dus de echte klappen vielen niet hier.’
Mooi. Er ontstond ook een nieuw type huurder het
afgelopen jaar?
‘Je merkte al dat ZZP-ers maar ook mensen in
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loondienst het prettig vinden dat je maandelijks kan
opzeggen bij ons. Nu met de lockdowns klopten er wel
mensen aan die zeiden: “ik word gek thuis” en graag
een werkruimte er naast huren. We boden voor grote
gesloten “corporate” kantoren of zwoegen tussen
je rondrennende kinderen op zolder, een rustig en
veilig alternatief. De lockdowns lieten ook goed zien
waarom je een kantoor mist: samenwerken brengt
extra creativiteit, fysiek samenkomen is goed, gezellig
en prettig en stimuleert en inspireert je.’
Jullie nieuwste project wordt The GRID, in Utrecht.
Het neusje van de zalm op het gebied van flexhuur,
een flagshipstore van Synderella. Kun je hier iets
meer over vertellen?
‘Zeker. Voor The GRID hebben we besloten een
flink aantal meters te huren op risico-basis. Dus
leeg of vol, wij dragen de last en hebben een lange
termijncontract afgesloten. Als we van start gaan,
zijn er huurvrije periodes voor Synderella en gaan
we stapsgewijs etages verhuren. Wij exploiteren
de receptie, daar betaalt de eigenaar ons voor. Het
gebouw zelf wordt bijzonder en duurzaam dankzij
speciale wanden, vloeren, slim deurbeslag en
een high-end klimaatsysteem, een pakket dat de
ruimtes ultra-flexibel en perfect ingericht voor kleine
bedrijven maakt.’
De receptie is altijd iets bijzonders bij jullie. Je
wordt persoonlijk begroet, hier in Almere zie ik
verse broden in manden liggen boven een cateringuitgiftepunt. Een bewuste keuze?
‘De concurrentie probeert het ook. Maar
inderdaad wij zien “Space as a service”. Je krijgt
hier niet enkel een dak en een ruimte. Maar de
mogelijkheid om ergens plezierig je werk uit te
voeren. Dus de receptioniste verwelkomt jou en
je gast persoonlijk. Je kunt er een goede lunch
gebruiken of afhalen, er staat mooi meubilair in de
hal, er is snelle wifi, alles is plug&play. We kijken per
gebouw wat kan en wat wenselijk is. Bij concurrent
Regus zie je een model dat op circa 1.500 locaties
gekopieerd wordt. Synderella gelooft meer in tailor
made oplossingen en in samenwerking met de
eigenaar.’

Bram van Donselaar
Managing Partner Synderella
Welke mogelijkheden ziet u
om met ideeën, concepten,
visies, investeringen of andere
initiatieven bij te dragen tot
een gezond werkklimaat in
steden:
Ons businessmodel draagt bij aan
prettiger en dus gezonder werken. Uit
het een volgt het ander. Wij bieden
bijvoorbeeld verticaal beweegbare
(zit-sta) bureaus in de locatie Utrecht.
Je kan zittend fietsen achter je
bureau. Het klimaat is gezond en we
bieden lekkere en gezonde lunch en
snacks
Wat worden de trends als het
gaat om werken in de post-covid
tijd:
In onze locaties zie je veel licht,
gebruik van natuurlijke producten,
een neutrale inrichting. Wel vaak een
systeemplafond eventueel in warmere
kleuren. Het kantoor huiselijker maken
is een belangrijke vraag van onze
klanten: een plek waar je heen wil in
plaats van moet. Synderella Serviced
Offices voorziet ook in “mixed use” van
kantoorgebouwen
Hoe ziet de werkende stad van
de toekomst eruit, volgens jou:
Gebouwen moeten nog meer een
plek worden waar je creatief kan
samenzijn. Breng locaties ook dichter
in de buurt van de woning, dat scheelt
onduurzame verplaatsingen en files.
Liever drie kleinere locaties in de
buurt van je medewerkers dan een
HQ op bijvoorbeeld de Zuidas. Laat
mensen hun eigen werktijden bepalen,
faciliteer dat je ook ‘s avonds kan
werken. Bijvangst is weer spreiding
van het verkeer
Welke rol spelen gebouw
en locatie in de nieuwe
werkwereld:
Vanuit de exploitant van een gebouw
gedacht, wil je een zo intensief
mogelijk gebruik van het pand. Ik
voorzie dat kantoren zich minder
beperken van negen tot vijf. Waarom
niet in het weekend en ook ‘s avonds
open? Ik voorzie dat er leisure
plus bijvoorbeeld een gym bijkomt,
misschien gaan we kruisbestuiving
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met woonfuncties zien. “Mixed use”
heeft zoals gezegd de toekomst. Zo
voorkom je ook ongezellige gesloten
winkelcentra of kantoorgebieden die ‘s
avonds in een spookblok veranderen
Wordt het kantoor
belangrijker dan ooit:
Eigenlijk wel. Het oppervlak van grote
kantoren daalt, maar wat er gebeurt
wordt wel belangrijker. Toegespitster.
Zoals jij mij hier interviewt en het
thuis uitwerkt. Het is onze taak
als vastgoedmensen om kantoren
belangrijk en op de juiste manier
relevant te houden
Wat is het grote voorbeeld, de
benchmark als het gaat om het
ideale kantoor/werklocatie:
Regus is qua omvang de marktleider.
Wat New Day Ofices doet is voor
mij een benchmark. Die komen qua
inrichting en aanpak dicht bij ons in
de buurt
Welke technologieën en
innovaties gaan in kantoren het
verschil maken:
Met een enkel pasje of tag alle deuren
in het gebouw openen. Slimme
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reserveringsmodules. Apps die leegte
op kantoren of in parkings door
anderen laten gebruiken. Ook ben
ik erg benieuwd naar wat houtbouw
gaat betekenen voor kantoren. Naast
station Amsterdam Amstel verrijst nu
zo’n houten toren en ook elders wordt
dit meer en meer toegepast. Deze
interesse komt ook deels voort uit het
feit dat een van de founding partners
van Synderella nu actief is in de houtbouw: Idsard van den Berg
Wat is de grootste opgave voor
de bestaande kantoorruimte:
Niet het vullen. Wel: het nieuwe
gebruik mogelijk maken. Sommige
panden lenen zich niet voor een
levendige entree. Soms hebben
bestaande ruimten technische
uitdagingen. In sommige situaties
denk ik ook wel eens: kies dan voor
totale herontwikkeling, slopen of
woningbouw
Welk bedrijf heeft het meest
innovatieve kantoor:
Het Nike HQ in Hilversum, met allerlei
sportvelden erbij. Bewegen wordt daar
echt aangemoedigd. Het kantoor is er

een ware beleving geworden
Wat zijn je top drie
kantorenprojecten in
Nederland en noem 1 top locatie
in het buitenland:
Architectonisch vind ik de
Wilhelminakade in Rotterdam erg
mooi, heeft wel iets van Manhattan.
De Van Nelle Fabriek daar spreekt me
ook aan. In Amsterdam wordt The Edge
op het Stadionplein heel interessant,
dat bevat ook veel smart office
toepassingen. In New York ben ik in
de recent opgeleverde Hudson Yards
geweest, dat is echt top
Waar ben je graag als je even
tijd voor jezelf nodig hebt:
Voetbalveld, met mijn vriendenteam
op amateurniveau. Bij Zeeburgia in
Amsterdam... nu al twaalf maanden
niet
Passie voor:
Voor mijn werk, de branche. Ik vind
het mooi iets te doen dat anderen wat
oplevert en mijzelf ook. Verder heb ik
een passie voor Ajax en voor mijn gezin
Grootste inspiratie:
Zoon Xavier. Onbewust prikkelt hij mij

om het nog beter te doen
Topserie Netflix:
De serie The Sopranos, al is dat geen
Netflix
Favoriet vervoersmiddel:
Auto
Ultieme ontspanning:
Lekker eten en drinken, onder andere
met mijn vrouw
Beste sportprestatie:
We zijn een keer kampioen geweest
van de zaterdagcompetitie Zeeburgia,
vierde klasse
Guilty pleasure:
Er zijn geen pleasures waar ik me
guilty over voel
Beste advies:
Mijn vader zei me toen ik jong was:
geloof in jezelf, want eigenlijk kan
je alles. Luister dan ook goed naar
jezelf om te bepalen welke richting
je inslaat.’ En dat zegt mijn vrouw nu
opnieuw/nog steeds tegen mij
Waaruit bestaat een perfecte
dag voor jou:
’s Ochtends met het gezin ontbijten,
een mooie deal closen, op het
sportveld met mijn team of zoontje zijn

en tenslotte uit eten met mijn vrouw
Voor wat in het leven ben je het
meest dankbaar:
Xavier
Is er iets waarvan je al heel
droomt:
Ben niet zo’n dromer, maar wel
onderweg naar wat ik mezelf ten doel
heb gesteld
Als je morgen zou kunnen
wakker worden met een goede
eigenschap of talent erbij, wat
zou dat zijn:
Beter voetballen, haha
Wat maakt de stad slim:
Als de stad goed luistert naar degenen
die er wonen
Post covid-19, waar kijk je het
meest naar uit:
Zie mijn ideale dag. En verder:
doodnormale dingen doen zonder
beperkingen. Normaal samenkomen.
En dat we op vakantie kunnen
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‘Het kantoor
huiselijker
maken is een
belangrijke
trend: een plek
waar je graag
heen wil in plaats 
van moet’
kunnen verschillen. Op sommige locaties zoals
Schiphol en eentje in Utrecht werken we “white
label”, dan is de signing et cetera al klaar en doen we
alleen de service voor de eigenaar. Onze naam zie je
enkel op de huurfactuur. Kijk, zo belangrijk vinden
we het ook niet dat onze naam op de gevel hangt. De
klant moet het idee hebben dat het zijn of haar eigen
kantoor is.’

Tobias van ’t Hof
Managing Partner Synderella
Hoe ben je het vak ingerold:
Tijdens mijn studie Bedrijfseconomie
ben ik al begonnen met ondernemen
door het opzetten van een limousine
verhuur voor feesten en bruiloften
etc. Dat is daarna uitgegroeid tot een
taxibedrijf met 14 man personeel waar
we vooral contractvervoer (ouderen en
gehandicapten) reden als partner van
o.a. Connexxion. Na een aantal jaren ben
ik daarmee gestopt en diezelfde vriend
van Bram ken ik al mijn hele leven en
daardoor ben ik eigenlijk vanaf het begin
in 2013 betrokken geweest bij Synderella
in een parttime management functie.
Kort daarna deed de kans zich voor om
samen met Bram (die ook parttime de
commerciële zaken voor Synderella had
opgepakt) beiden 30% van de aandelen
te kopen waarbij we ons ook vol op
Synderella konden storten. De jaren
erna hebben stapsgewijs de resterende
aandelen over kunnen kopen en hebben
we de organisatie uit kunnen bouwen tot
waar we nu zijn
Kun je je visie geven op de
ontstaansgeschiedenis van
Synderella:
We zijn dus gestart als een zakelijk
dienstverlener (Receptie en Catering)
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en omdat Bram en ik een crisisbestendige organisatie wilden bouwen
hebben we onze dienstverlening
uitgebreid naar meerdere services
zoals Internet, telefoniediensten,
schoonmaak (we hebben een aparte
BV die aan de schoonmaak CAO is
gelinkt) en het verhuren van full-service
kantoorruimte. Op een aantal locaties
huren wij volledig op risico een deel
van een kantoorgebouw en verhuren
wij dat kleinschalig weer door aan
kleinere ondernemers met flexibele
contracttermijnen. Op andere locaties
verzorgen wij ook de verhuur maar dan
enkel op basis van een management
fee waarmee wij geen leegstandsrisico
lopen en enkel geld verdienen wanneer
er verhuurd wordt. Het uitgangspunt
voor een nieuwe locatie is dan ook
vaak dat wij naast de verhuur ook alle
overige services verzorgen binnen een
kantoorlocatie. De combinatie van deze
verdienmodellen -een goede verdeling
van risico’s- en het samengaan
van het geheel - de SYNergie van
Synderella - hebben er in 2020 voor
gezorgd dat we de Corona crisis zonder
kleerscheuren zijn doorgekomen. Op
dit moment hebben we 26 collega’s die

onze dienstverlening op een flink aantal
locaties verzorgen
Als we inzoomen op de
extra dienstverlening van
Synderella, welke kunnen dan
worden genoemd:
Zoals hierboven omschreven zijn wij
de partner voor gebouweigenaren om
volledig te kunnen ontzorgen in:
• Managen volledige commerciële
beheer (ook verhuur) van een
kantoorgebouw
• Meubilair en styling algemene ruimte
en kantoorruimte
• Hospitality en Receptiediensten
• Kleinschalige catering (Grab & GO)
(combinatiefunctie met receptie)
• Koffie voorzieningen
• Schoonmaak algemene ruimten en
kantoren
• Internet & Telefoniediensten
• Aanvullende services zoals het
verzorgen van stomerijdiensten,
personal training op locatie en het
organiseren van evenementen
Waar ben je graag als je even
tijd voor jezelf nodig hebt:
Lekker op pad met de familie, dagje
pretpark, mooie plekken en lekker
genieten van een hapje en drankje

buiten de deur
Passie voor:
Het verbouwen en stylen van woningen
samen mijn partner Mira
Grootste inspiratie:
Succesvolle en gedreven ondernemers
in alle vormen en maten
Dit raakt mij persoonlijk:
Onrecht en het bewust benadelen van
andere mensen, iedereen moet dezelfde
kansen kunnen krijgen
Topserie Netflix:
Vikings, Undercover en Suits
Favoriet vervoersmiddel:
Auto
Ultieme ontspanning:
Zon, biertje en lekker BBQen en bootje
varen
Beste sportprestatie:
Halve marathon
Guilty pleasure:
Naar “Help mijn man is klusser kijken”
en allerlei andere huis- of verbouw
programma’s
Beste advies:
Ooit toen ik begon met ondernemen
zei een oudere ondernemer dat ik
een business moest kiezen waar ik
ongelimiteerd in kon groeien. Iets
waarbij je enkel moet uitgaan van je

eigen kunnen, kracht en tijd - er zit 24
uur in een dag - biedt minder kansen
om bijvoorbeeld te komen waar wij nu
met Synderella zijn
Waaruit bestaat een perfecte
dag voor jou:
Goed wakker worden, lekkere koffie,
gezond en lekker eten en even geen werk
Voor wat in het leven ben je het
meest dankbaar:
Ik ben gezond, heb een mooie
vriendengroep, een lieve partner en
twee kids - jongen en meisje -en we
hebben het geluk leuke dingen te
kunnen doen
Is er iets waarvan je al heel
droomt:
Op mijn 50e stoppen met werken haha
Als je morgen zou kunnen wakker
worden met een goede eigenschap
of talent erbij, wat zou dat zijn:
Ik zou wel meer talen willen kunnen
spreken of een vliegtuig kunnen
besturen
Post covid-19, waar kijk je het
meest naar uit:
Weer kunnen reizen, met veel vrienden
samen zijn. En festivals bezoeken
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Is duurzaamheid een belangrijk element voor de
inrichting van jullie locaties?
‘Absoluut. Op dit moment letten we extra op
circulaire en duurzame inrichting, dat scheelt veel
resources. Dus begin je ook met de vraag: wat zit er
al in het pand? En wie komt erin? Lokale wensen
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Een recent vastgoedrapport van de Rabobank stelt
dat de kantorenmarkt er goed voor staat en dat
de vraag naar hoogwaardige kantoren op goede
locaties op langere termijn aanhoudt. Wat is jullie
toekomstvisie?
‘Wij hebben geen stip op de horizon qua aantal
locaties of omzet. Wel willen we Synderella Serviced
Offices uitbouwen naar het buitenland en daarbij
zou Duitsland een logische en interessante eerste
stap zijn. In Duitsland ligt veel potentie voor ons
serviceconcept, de markt is er nog vrij traditioneel
ingericht. Verder zouden we graag de stap maken
naar gedeeld eigenaarschap van onze panden. Over
de toekomst zijn we zeer optimistisch. Makelaars
en online brokers bellen mij dagelijks op, de markt
zit goed in beweging en de vraag naar flexibele
kantoorruimte met topservice trekt lekker aan.’
Het gesprek zit er op. Bij de uitgang in het atrium
van het fraaie Synderella-pand, wijst Van Donselaar
nog op het oudste kantoorpand van Almere, 50
meter verderop. Intussen is dat -na vergeefse
opknapplannen- een ruïne geworden. Opgelucht:
‘Eindelijk is er een sloopvergunning. Dan hebben we
straks weer mooie buren. Uiteindelijk hebben we daar
allemaal baat bij: een prettig leefbare werkomgeving.’
www.synderella.nl
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