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BEFIMMO EN SILVERSQUARE BUNDELEN HUN KRACHTEN 
OM KANTOORVASTGOED EEN NIEUWE VORM TE GEVEN 

 
 

Befimmo, vastgoedoperator, eigenaar, ontwikkelaar en beheerder van kwaliteitsvolle kantoorgebouwen,  
 en Silversquare, pionier in coworking in België, maken een nieuw strategisch partnerschap bekend:  

 
Silversquare @Befimmo 

 
Silversquare @Befimmo is zich sterk bewust van de evolutie in de leef- en werkwijzen en wil zijn leden veel meer 

bieden dan enkel m² kantoren. De nieuwe entiteit wil haar aanwezigheid in de gebouwen van Befimmo 
ontwikkelen, zodat de gebruikers er de sterke punten terugvinden waarrond Silversquare zijn leiderspositie op 

de coworkingmarkt opbouwde: een stimulerende werkomgeving in flexibele ruimtes, de bevordering van 
samenwerking en gezonde wedijver en natuurlijk de uitbouw van een netwerk dat nog meer toegang biedt tot 

een grote verscheidenheid aan werkplekken.  
 
 
BEFIMMO VASTGOEDOPERATOR GESPECIALISEERD IN KWALITEITSVOLLE KANTOORGEBOUWEN  

 
Resoluut toekomstgericht, biedt Befimmo gepaste oplossingen voor de behoeften van de arbeidswereld. In deze 
context investeert ze in vastgoedprojecten van formaat, op basis van kwaliteitscriteria inzake ligging, 
architectuur, diensten en milieuzorg. 
 
Als menselijke onderneming, maatschappijgericht en verantwoordelijk, stelt Befimmo haar gebruikers 
infrastructuren voor die efficiëntie en werkcomfort combineren. Door op deze manier toegevoegde waarde te 
creëren voor haar gebruikers creëert Befimmo waarde voor haar aandeelhouders. 
 
Befimmo, een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) genoteerd op Euronext Brussels, is een 
vastgoedoperator die gespecialiseerd is in kwaliteitsvolle kantoren, die grotendeels gelegen zijn in Brussel en in 
de belangrijkste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. Op 30 juni 2017 werd de reële waarde 
van haar portefeuille op 2.477 miljoen € geraamd. 
 
SILVERSQUARE, PIONIER IN COWORKING IN BELGIË 
 

Met de inrichting van zijn eerste coworkingcentrum in 2008 (Louiza) geldt Silversquare als de pionier van de 
sector in België en Europa. Bijna tien jaar later heeft het Belgisch bedrijf al een hele weg afgelegd. Vandaag 
beheert het drie centra, goed voor 8.000 m², telt het 850 leden en boekt het een omzet van 5 miljoen €.  
 
Maar naast de cijfers onderscheiden de coworkingcentra zich van de klassieke bedrijvencentra door een heel 
specifiek “dna”:   
▪ Het bedrijf besteedt heel bijzondere aandacht aan het design en de inrichting van zijn ruimtes. De m² 

kantoren evolueerden tot gedeelde en sociale ruimtes, die bevorderlijk zijn voor ontmoetingen, ontspanning 
en de uitwisseling van deskundigheid.   

▪ Bovendien wil het doelbewust de dynamiek in deze centra sturen om er plekken van te maken waar de nadruk 
ligt op het delen van kennis, de aanleg van netwerken, enz.  
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▪ De centra bieden hun leden opleidingen, creatieve tools, ideeënlaboratoria, aperitiefmomenten, enz. in een 
unieke sfeer die iedere gebruiker de kans geeft om zijn project geregeld te toetsen bij beschikbare en 
vakkundige gesprekspartners, tijdens georganiseerde evenementen of gewoon tijdens informele 
ontmoetingen of gesprekken tussen de leden.    

 
Deze “Open Incubator” benadering is kenmerkend voor Silversquare, dat niet minder dan 250 evenementen per 
jaar opzet en van zijn centra heuse stedelijke ondernemershubs maakt.  
 
COWORKING EN HAAR MAATSCHAPPELIJKE ROL 

 
Door de snelle ontwikkeling en de democratisering van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
ontstonden de voorbije jaren, naast het klassieke kantoor, coworkingruimtes en andere bedrijvencentra. Deze 
bieden soepele oplossingen voor de behoeften van de ondernemingen (soepele aansluitingscontracten, 
diensten, flexibiliteit wat de ingenomen ruimte betreft, enz.), zonder de cruciale uitdaging van de mobiliteit te 
vergeten. Bovendien draagt de sociale dimensie in grote mate bij tot het succes van deze plekken: de 
stimulerende dynamiek, het netwerken en de synergiën van alle aard.  
 
Maar, hoewel coworking al sterk verspreid is in onder meer de Angelsaksische landen, komt de formule in België 
nog maar net piepen.  Alle marktindicatoren en tendensen in de buurlanden leiden tot dezelfde vaststelling: de 
coworking sector staat aan het begin van een belangrijke ontwikkeling, gelinkt aan de geleidelijke veranderingen 
in onze manier van leven en werken.  
 
Terwijl coworking zich in het begin vooral richtte op kleine ondernemingen van 4 tot 6 personen, tonen vandaag 
ook grotere bedrijven (tussen 10 en 20 personen) belangstelling, om ook partij te trekken van dit “community” 
aspect dat een inspirerende sfeer, netwerken en innovatie in de hand werkt. Het verschijnsel waait zelfs over 
naar echt grote bedrijven die teams delokaliseren naar coworkingcentra, zodat de hele dynamiek positief kan 
inwerken op hun intern innovatief denken.   
 
VASTGOED EEN NIEUWE VORM GEVEN  

 
Befimmo en Silversquare beslisten om hun sterktes en expertise te verenigen om deze veelbelovende sector snel 
te doen evolueren. Het partnerschap Silversquare @Befimmo beantwoordt aan een streven om zich volop in te 
schrijven in de wereld van morgen en rekening te houden met de huidige én toekomstige behoeften van de 
kantoorgebruikers. Tegelijk worden de beschikbare oppervlaktes hiermee beter benut.  
 
Silversquare @Befimmo zal het gebouw een heel andere dynamiek geven. De meest geschikte ruimtes in de 
gebouwen van Befimmo – die de klassieke kantoorruimtes aanvullen – zullen als coworkingruimtes ingericht 
worden. Silversquare zal, als echte Open Incubator, deze ruimtes ontwerpen en aansturen. Deze nieuwe aanpak 
omvat onthaal, animatie en networking en zal in het hele gebouw ingevoerd worden en ten goede komen van 
alle gebruikers, die eenzelfde stimulerende energie van samenwerken zullen delen.  
 
De huurders van Befimmo kunnen volop gebruik maken van deze nieuwe ruimtes en van de diversiteit van de 
aangeboden formules en werkplekken. Dit zal ook een positieve impact hebben op de mobiliteit.  
 
DE AMBITIES VAN SILVERSQUARE @BEFIMMO 

 
Silversquare @Befimmo is van plan om in de volgende twee jaar 4 tot 5 dergelijke ruimtes in te richten. De eerste 
4.000 m2 voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw, dat werd uitgekozen omwille van zijn 
uitstekende ligging. De opening van dit eerste Silversquare @Befimmo is gepland voor het eerste kwartaal van 
2018. Op termijn zouden alle gebouwen die verhuurd worden aan meerdere huurders, evenals de projecten, in 
aanmerking kunnen komen voor een Silversquare @Befimmo center. 
 
Met dit uniek en origineel partnerschap tussen een grote eigenaar en een operator van coworkingcentra zijn 
Befimmo en Silversquare echt voorlopers. Hun opvatting zal zonder twijfel de kantoormarkt in België doen 
evolueren, omdat zij een ander gebruik van de oppervlaktes voorstellen waar gebruikers alleen maar hun 
voordeel kunnen mee doen.  
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Voor meer informatie: 
Silversquare @Befimmo 

 
Voor Befimmo NV 

Caroline Kerremans 
IR & External Communication Manager 
Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel 

Tel.: 02/679.38.13  
E-mail: c.kerremans@befimmo.be 

www.befimmo.be 
 

Voor Silversquare 
Alexandre Ponchon | Axel Kuborn 

Tel.: 0478 23 80 68 I 0473 55 55 59 
E-mail: 

alexandre.ponchon@silversquare.eu; 
ak@silversquare.eu 

www.silversquare.eu 

 

Perscontacten 
Forum Press Communication 

Kathleen Iweins | Nathalie Zalcman 
Tel.: 0475 55 61 49 | 0475 79 77 01 

E-mail: ki@forum-communication.be 
ns@forum-communication.be  

Foto’s: http://www.forum-
communication.be/fileBox/Silversquare 

@Befimmo 
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