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Problemen in de markt:

Problemen in de markt:
• Grotere kantoorpanden worden niet meer verhuurd aan 

één klant. 
• Er heerst onder zzp’ers, mkb’ers, maar ook onder 

corporates een toenemende behoefte aan flexibele 
werkplekken. 

• De traditionele vastgoedmarkt verandert van vast naar 
flexibel.

• Kleine ruimtes verhuren is arbeidsintensief, vergt 
personeel en vliegwerk. Een pandeigenaar heeft hier 
vaak geen behoefte aan of geen tijd voor. Dit resulteert 
in leegstand.

• De markt verplaatst van ownership naar deeleconomie.



Golden Circle



WHY: 
Wat is onze overtuiging?

Wij geloven in het breken van de traditionele manier van 
werken in de zakelijke vastgoedmarkt.

Golden 
Circle

HOW: 
Hoe doen we dat? 

Wij brengen leegstaande panden weer tot leven met een 
doorlopende mensenstroom in een hybride vastgoedvorm 
waar hospitality en flexibiliteit aan de basis staan.

good places, excellent people

Huurder Verhuurder

…geniet van een professionele 
ontvangst, catering en hospitality 
service op de flexplek.

…kan de huurprijs per m2 verhogen 
t.o.v. vaste huur. 

…profiteert van een uitstekende 
catering op de werkplek.

…kan de hospitality uit handen geven.

…kan vergaderzalen, kantoorruimtes 
en flexplekken per uur huren.

…creëert van zijn pand een plek die 
aantrekkelijk is voor zowel flexibele 
als vaste huur.

…kan Membercards aanschaffen 
voor vaste flexplekken door het hele 
land.

…kan het aantal flexibele boekingen 
vergroten.

…kan digitaal vergaderen met de 
nieuwste technologieën.

…loopt aanzienlijk minder risico dat 
zijn pand langdurig leeg komt te 
staan.

WHAT: 
Dat resulteert in de volgende bewijzen: 



Stakeholders



Omschrijving

1. Huurder

De huurders waar we ons op richten zijn onder andere:

• Accountmanagers 
• Zzp’ers 
• Lokale omliggende bedrijven
• Corporates
• Bedrijfsartsen
• Re-integratie specialisten
• CoachesStakeholders



Omschrijving

2. Verhuurder

De verhuurders waar we ons op richten zijn:

• Mensen die open staan voor verandering.
• Mensen die zich aan willen passen aan het Nieuwe 

Werken.
• Mensen die niet vasthouden aan traditioneel 

vastgoedverhuur.
• Mensen die open staan om te luisteren naar een 

disruptief concept.
• Mensen met panden die voldoen aan de voorwaarden 

die we stellen aan een pand.

Stakeholders



Stakeholders

Omschrijving

1. Beheerder Vastgoed (groot)

• Geslacht: man
• Leeftijd: 40+
• Regio: heel Nederland
Skills en ervaring: vastgoed, property management, 
projectontwikkeling, bouw en onderhoud, facility 
management.
Insight: deze vastgoedbeheerder wil geheel ontzorgen in 
het beheer, onderhoud of contact met de huurder.

2. Beheerder Vastgoed (klein)

• Geslacht: man
• Leeftijd: 40+
• Regio: heel Nederland 
Insight: koopt één pand om op te knappen en iets 
in te faciliteren, zoals verhuur in de vorm van een 
bedrijfsverzamelgebouw.



Stakeholders

Omschrijving

3. Propertymanagement organisaties

• Geslacht: man
• Leeftijd: 40+
• Regio: heel Nederland
Skills en ervaring: investments, vastgoed. 
Insight: deze propertymanager wil zoveel mogelijk 
rendement behalen op het vastgoed. Vaak verzorgen 
zij administratie, commercie/verhuur en het technische 
beheer.
Omschrijving: nationale en internationale vastgoed- 
en huisvestingsadviseur met vastgoedexpertise die 
optimaliseert en adviseert om vastgoed beter te laten 
renderen. 

4. Zakelijke makelaars commercieel vastgoed

• Geslacht: man/vrouw
• Leeftijd: 35+
• Regio: heel Nederland
Skills en ervaring: verkoop en verhuur, taxatie, bouw en 
onderhoud.   



Identity



Identity

Core values

Wie zijn wij?

• Flexibel

• Dienstbaar

• Duurzaam

• Innovatief

• Betrouwbaar



Identity

Mission statement

Wat is onze missie?

Missie: 
Minimaal 40 vestigingen met een landelijke dekking 
in steden waar trouwe bezoekers de verschillende 
vestigingen opzoeken en vastgoedeigenaren de hybride 
vastgoedvorm omarmen.

Waardepropositie Huurder:
Jij en je bezoeker kunnen door heel Nederland flexibel 
werken en hebben altijd de mogelijkheid om te genieten 
van hospitality en goede catering. 

Waardepropositie Verhuurder:
Met een innoverende hybride vastgoedvorm brengen 
wij de flexibele vraag en het vaste aanbod samen in een 
concept waar hospitality en flexibiliteit de opbrengst per 
m2 verhogen.



Behavior



Behavior

4. Behavior values

Hoe gedragen we ons?

Hoe gedragen we ons binnen de organisatie?

• We stellen het menselijke aspect    
en de gastvrijheid altijd voorop. 

• We hebben ownership en nemen 
verantwoordelijkheid voor de gast.

• De Hospitality Coördinator is altijd goed op de 
hoogte van alles wat er in het pand gebeurd.

• We streven ernaar om de wensen van de klant altijd 
zo goed mogelijk uit te voeren.

• We behandelen elkaar met respect.
 
Hoe gedragen we ons naar de klant toe?

• Je doet wat je belooft.
• Je bent enthousiast, dienend en denkt mee.
• Je bent professioneel.
• Je bent transparant en communiceert helder.
• Je helpt de klant om te reserveren en ondersteunt in 

zijn of haar wensen.



Behavior

4. Brand attitude

Is v.s. isn’t 

• people@places is commercieel, maar niet belust 

op louter winstbejag.

• people@places is innovatief en vooruitstrevend, 

maar wel nuchter en realistisch.



Benefits



Benefits

5. Brand USP

Wat wij bieden:

• Een prettige ontvangst op je flexplek.

• Digitaal vergaderen met moderne technologieën.

• Membercards voor vaste flexplekken door het  

hele land.

• Vergaderzalen, kantoorruimtes en flexplekken huren 

vanaf één uur. 

• Verkeer in het pand.

• Excellente service van de Hospitality Coördinator. 

• Voor de verhuurder een hogere opbrengst per m2 

dan bij vaste huur en de mogelijkheid om deze 

opbrengst te waarborgen en te vergroten.

• Herkenbaarheid in dienstverlening en uitstraling.



Benefits

5. User benefits

Waarom kiest de klant voor ons?

1. Huurder

• Eigen identiteit in flexibele omgeving.
• Mogelijkheid permanente inschrijving met KVK op 

alle locaties van people@places. 
• Aantrekkelijke prijzen.
• Professioneel ontvangst en ondersteuning op 

locatie door Hospitality Coördinator.
• Flexibel gebruik maken van vergaderfaciliteiten door 

heel Nederland.   
• Duurzamer ondernemen door optimale flexibiliteit 

en altijd een werkplek in de buurt.  
• Eenvoudig & gebruiksvriendelijk boekingssysteem.
• Snel & gemakkelijk contact met Hospitality 

Coördinator van de betreffende locatie. 
• Altijd een ruimte beschikbaar, ook buiten 

kantooruren op afspraak.
• Module eigen kantoor: mogelijkheid tot overige 

ondersteuning in secretariële werkzaamheden, 
zoals  Postservice (Inscannen en doorsturen van de 
binnenkomende post op de locatie).

• Telefoonservice (inclusief eigen telefoonnummer 
voor jouw onderneming).

• Virtual office.
• Altijd dichtbij.



Benefits

5. User benefits

Waarom kiest de klant voor ons?

2. Verhuurder

• Totale ontzorging in dienstverlening.

• Professionele Hospitality Coördinator aansturing en 

opleiding door people@places. 

• Invulling van marketingkanalen.

• Zorgen voor reuring en verkeer in je pand wat 

permanente verhuur tot gevolg heeft. 

• Goede catering.

• Moderne vergaderfaciliteiten.

• Aansluiting van on- en offline kanalen om het 

concept van people@places op een eenduidige 

manier uit de dragen.

• Potentieel hogere opbrengst uit verhuur per m2.



Voice

7. Tone of voice

Keywords

• Dienstbaar

• Flexibel

• Menselijk

• Innovatief

• Betrouwbaar

• Overtuigend

• Duidelijk

• Duurzaam

8. Look & Feel

Keywords

• Warm

• Gastvrij

• Innovatief

• Duurzaam

• Menselijk aspect

• Transparant




