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OaktreeCapitalneemteencontro-
lerend belang in de flexkantoor-
formule Tribes. De zittende aan-
deelhouders, waaronder Marcel
Boekhoorn,MichielMolen initia-
tiefnemerEduardSchaepmanheb-
ben een gedeeltelijke exit gedaan
enhoudeneenminderheidsbelang
indeonderneming.

Tribesiseenkantoorconceptdat
ookvoorzietinflexibeleverhuurvan
bedrijfsruimte.Hetvastgoedbedrijf
groeideinkortetijdtotnegenvesti-
gingen.Diesnelleexpansiesmaakt
naarmeer. Per vestiging is gemid-
deld €1,5 à €2mln nodig. Die in-
vesteringwilden de huidige inves-
teerders niet dragen. ‘We zouden
groeien tot negen vestigingen en
danopzoekgaannaarnieuwkapi-
taal.Datmomentkwamsnellerdan
verwacht. Boekhoorn enMol gaan
echt niet al hun geld in Tribes in-
vesteren’,zegtEduardSchaepman.
De ondernemer, in het verle-

den betrokkenbij Regus enBoek-
hoorns Chalet Group, hoopt bin-
nen tien jaar met tweeduizend
vestigingenvanTribes inhonderd
landen te zitten. Hij kijkt daarbij
nadrukkelijk naar het succes van
de Amerikaanse flexformuleWe-
Work, datmet 103 kantoren in 29
steden,waaronderAmsterdam,ge-
waardeerdwordt op$16mrd.

Met Oaktree is een sterke part-
ner aan boord. De aan de New
Yorkse beurs genoteerde beleg-
ger heeft bijna $100 mrd onder
beheer, waarvan ongeveer 7,5%
in stenen. ‘Nu behoort het kopen
van vastgoed ook tot demogelijk-
heden.Dat ismetname indepro-
vinciegunstigerdanhuren.’Schae-
pmandenktondermeernaovereen
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Amerikaanse investeerder stapt
inNederlandseflexkantoren

gecombineerdewoontorenmetap-
partementen voor ouderen en stu-
denten, flexibele kantoren, een
hotelfunctie, horeca en entertain-
ment. ‘Ikwileenurbancitycreëren.’
Met Oaktree kijkt hij ook naar

34 panden in Londen. Licentie-
houders van Tribes worden ver-
antwoordelijk voor de exploita-
tie. Schaepman: ‘Geen franchise.
Licentiehouders betalen voor het
merkendeachterliggendeICT.We
makeneenbusinessplanperpand.’

Het jaarverslag vanTribes geeft
weinig inzicht in het rendement
vandeketen enookfinanciële de-
tails over de investering vanOak-

treewordennietbekendgemaakt.
Duidelijk is dat deze bij de huidi-
ge ambities in de tientallen mil-
joenen loopt. Onbekend is hoe-
veel de zittende aandeelhouders
aan de deal overhouden.Wel wil
Schaepmankwijtdatzetoteenbe-
paalde investeringssomniet kun-
nen verwateren. ‘Daarna kunnen
webijlenenommeete investeren.’
Over twee jaarmoeten indeBene-
lux 34 nieuwe flexkantoren verrij-
zen. Schaepman: ‘In de board zit-
ten nu driemensen vanOaktree,
MarcelBoekhoornenStefKranen-
dijk (oud-ceoDesso, red.).Die zul-
lendedrukwel opvoeren.’

Flexplek in een Tribes-pand. Het bedrijf heeft nu negen vestigingen in Nederland. FOTO: TRIBES

Boekhoorn, Mol en Schaepman houden minderheidsbelang in Tribes

Ambitie van
Tribes: in tien
jaar tweeduizend
vestigingen in
honderd landen
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