
‘De derde werkplek’
Plaats	van	afspraak	is	een	kantoor	van	Par-
tena	in	Roeselare,	waar	de	vergaderzaal	te	
huur	is	via	Deskalot.	Het	was	naar	aanlei-
ding	van	zijn	vorige	job	bij	Partena	dat	Jo-
nas	Pollet	op	het	idee	kwam	om	Deskalot	
op	te	richten:	“Na	mijn	studies	Criminolo-
gie,	 een	 master	 na	 master	 Bedrijfsecono-
mie	en	postgraduaat	HR	rolde	ik	spontaan	
in	 de	 HR-wereld,	 waar	 ik	 ondernemers	
begeleidde	 en	 vooral	 wilde	 inzetten	 op	
innovatie	 en	 strategie.	 In	 mijn	 functie	
als	 innovation	manager	vertrok	 ik	 steeds	
vanuit	de	behoeftes	van	ondernemers	en	
HR-departementen	en	hoe	we	hen	kunnen	
ondersteunen.	Dit	leidde	ook	tot	Deskalot.	
We	zien	momenteel	de	impact	van	hybride	
werken	en	telewerken	op	het	bedrijfsleven.	
Tegelijk	 merken	 we	 dat	 facility	 manage-
ment	hoe	langer	hoe	meer	een	onderdeel	
wordt	van	HR.	Deze	vaststellingen	hebben	
een	 impact	 die	 blijvend	 is.	 De	 werkplek	
wordt	namelijk	een	‘workspace’	en	de	ma-
nier	waarop	we	morgen	zullen	samenwer-
ken	 is	 helemaal	 niet	 meer	 zoals	 we	 dat	
ooit	kenden.	Bij	bedrijven	groeit	het	besef	
en	de	vraag	hoe	ze	hybride	werken	in	de	
praktijk	 zullen	 aanpakken.	 Hun	 ruimtes	
en	 facilities	 blijven	 een	grote	 kost	 als	 je	
ziet	 hoe	weinig	ze	 gebruikt	worden.	 Des-

kalot	 is	 daarentegen	 een	 variabele	 kost	
en	 geen	 vaste	 kost.	 De	 vaste	 kosten	 van	
de	 facilities	 worden	 in	 feite	 omgevormd	
naar	 variabele	 kosten.	 In	 tal	 van	 andere	
landen	is	dit	een	evidentie.	Denk	maar	aan	
Nederland,	 waar	 telewerken	 sinds	 ’95  is	
ingevoerd.	 Het	 is	 er	 normaal	 dat	 flexibi-
liteit	 verweven	 is	 in	 het	 jobaanbod	 voor	
potentiële	kandidaten.	Uit	onze	enquêtes	
kwam	het	hybride	werken	 trouwens	heel	

sterk	naar	voor.	Er	is	een	verschuiving	van	
command and control naar trust and achie-
ve.	 Werkgevers	 zijn	 nu	 genoodzaakt	 om	
veel	vrijheid	 te	geven,	en	ze	zien	dat	het	
werkt.	De	 productiviteit	 gaat	 omhoog	 en	
de	werknemers	voelen	zich	goed.	Wie	ech-
ter	niet	kan	thuiswerken	of	de	afstand	niet	
kan	of	wil	overbruggen,	moet	kunnen	wer-
ken	waar	dat	het	best	uitkomt.	We	creëren,	
faciliteren	en	ondersteunen	de	betaalbare	
‘derde	 werkplek’	 tussen	 thuis	 en	 kantoor,	
waar	men	 trouwens	 nieuwe	mensen	 kan	
leren	kennen.	Deskalot	is	‘de	overal’”.

Meer dan 1.000 locaties
Voor	de	naam	Deskalot	vond	Jonas	Pollet	
inspiratie	bij	Camelot,	het	mythische	kas-
teel	van	King	Arthur	en	de	Ridders	van	de	
Ronde	Tafel:	“We	gingen	in	april	2021 heel	
kleinschalig	van	start.	De	doelstelling	was	
om	de	eerste	maand	over	Vlaanderen	vijf	
locaties	aan	te	bieden	op	ons	online	plat-
form.	 Het	 werden	 er	 uiteindelijk	 75.	 De	
lancering	overtrof	al	onze	verwachtingen.	
We	hadden	meteen	duizenden	bezoekers.	
Veel	mensen	hebben	nood	aan	een	goed	
ingerichte,	 professionele	 en	 aparte	 werk-
plek,	of	een	werkplek	tussen	twee	afspra-
ken	 door.	 Na	 twee	 maanden	 hadden	 we	
150  locaties.	 Ondertussen	 steeg	 dit	 naar	

Deksalot biedt momenteel meer dan 1.000 locaties aan in België, Nederland, Spanje, Portugal en Duitsland.

“Wij zijn de Airbnb voor flexibele werkplekken”

Het succes van Deskalot overtreft alle verwachtingen. Waar het de eerste maand de ambitie was 
om vijf locaties via het platform aan te bieden, werden dat er 75. De website werd overspoeld met 

bezoekers en momenteel kan men op meer dan 1.000 locaties een ‘derde werkplek’ vinden. CEO Jonas 
Pollet: “Deskalot wil op termijn het grootste kantoor ter wereld worden door gebruik van de bestaande 
ruimte.”

Deskalot	creëert,	faciliteert	en	ondersteunt	‘de	derde	werkplek’
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“Binnenkort komt er een 
mobile app, met de 
bedoeling de gebruiker 
nog meer te ontzorgen.”
Jonas Pollet, CEO Deskalot



meer	dan	1.000 locaties	 in	België,	Neder-
land,	Spanje,	Portugal	en	Duitsland.”

Gebruiksvriendelijk online platform
Hoe	 Deskalot	 werkt?	 Jonas	 Pollet:	 “Wie	
Airbnb	 kan	 gebruiken,	 kan	 Deskalot	 ge-
bruiken.	 Om	 te	 zoeken	 heeft	 men	 geen	
profiel	nodig,	om	te	boeken	of	een	locatie	
toe	te	voegen	wel.	Na	het	invullen	van	de	
nodige	 gegevens	 zoals	 beschikbaarheid,	
openingsuren,	 infrastructuur,	 faciliteiten,	
prijs,	 cateringservices,	 betalingsgegevens	
enzoverder	 is	men	 live.	Geïnteresseerden	
kunnen vervolgens meteen boeken of 
eerst	contact	opnemen	met	de	host.”
Hoe	 de	 kwaliteit	 gecheckt	 wordt?	 Jonas	
Pollet:	“We	nemen	steekproefsgewijs	con-
tact	 op	 met	 de	 hosts.	 We	 zien	 de	 foto’s	
en	 kunnen	 de	 adressen	 verifiëren.	 Beide	
partijen	kunnen	elkaar	beoordelen	en	op	
basis	van	de	reviews	groeit	ook	de	geloof-
waardigheid	bij	andere	gebruikers.”
Deskalot	werkt	voor	de	gebruiker	of	eind-
boeker	met	een	commissiemodel	waarbij	
10%	commissie	gevraagd	wordt	bovenop	
de	prijs	van	de	verhuurder.	De	prijs	wordt	
bepaald	door	de	verhuurder.	Het	is	belang-
rijk	 dat	men	 zelf	 de	 kosten-baten	maakt	
en	zich	daar	goed	bij	voelt.	Wij	maken	het	
commissiemodel	 met	 een	 administratie-
fee	voor	 de	betalingen,	 de	verzekeringen,	

de	 administratie	 die	 automatisch	 uitge-
rold	wordt	 en	 dergelijke	meer.	Wat	 onze	
verzekeringen	 betreft	 zijn	 we	 uniek.	 Dit	
bestaat	 zelfs	 niet	 in	 de	 wereld	 van	Airb-
nb.	Op	het	moment	dat	er	bij	ons	een	huur	
plaatsvindt	 is	 alle	 aansprakelijkheid	voor	
huurder	en	verhuurder	verzekerd.	 Ik	denk	
bijvoorbeeld	aan	een	kapotte	deur	of	een	
ongeval	 ter	plekke.	We	ontzorgen	niet	al-
leen	wat	 de	 administratie	 betreft.	 Het	 is	
een	 totaalpakket	 van	 alles	 dat	 gepaard	
gaat	met	de	werkplek.”

Doorontwikkelingen
Achter	 Deskalot	 zit	 anno	 2022  een	 free- 
lance	 ploeg	 van	 vijf	 ontwikkelaars,	 een	
marketingteam	 en	 een	 vaste	 commercië-
le	medewerker.	Jonas	Pollet:	“Het	was	een	
helse	rit.	Het	platform	is	reeds	bijgestuurd,	
onder	meer	inzake	andere	en	lokale	beta-
lingsmogelijkheden.	Op	basis	van	de	feed-
back	vernieuwden	we	met	extra	functiona-
liteiten	zoals	kalenderintegraties	en	meer	
talen.	Binnenkort	komt	er	een	mobile	app,	
met	de	bedoeling	de	gebruiker	nog	meer	
te	 ontzorgen.	 Initieel	 waren	 we	 vooral	
gericht	 op	 de	 markt	 van	 de	 freelancers,	
zelfstandigen	 en	 consultants.	 We	 krijgen	
echter	meer	en	meer	de	vraag	van	bedrij-
ven	 die	 hun	 werknemers	 vrijheid	 willen	
geven	en/of	binnen	het	kader	van	mobili-

teit	sterk	nadenken	over	alternatieven.	We	
ontvangen	 ook	 veel	 feedback	 vanuit	 de	
facility	wereld.	Er	is	momenteel	veel	druk	
van	 finance	 omdat	 er	 ruimtes	 leegstaan	
en	van	HR	om	zich	aan	te	passen	aan	de	
nieuwe	NWOW,	namelijk	het	‘fluid	working’.	
Via	Deskalot	kan	waste	space	gerentabili-
seerd	worden.”

Het grootste kantoor ter wereld
Deskalot	 is	 op	 vandaag	 vooral	 actief	 in	
België	 en	 Nederland.	 Jonas	 Pollet:	 “Op	
middellange	termijn	willen	we	de	poot	in	
Nederland	versterken.	Voor	de	zomer	gaan	
we	onze	aanwezigheid	 in	Duitsland	sterk	
ontwikkelen	omdat	we	zien	dat	die	markt	
zeer	 groot	 en	 interessant	 is.	 Dit	 omwille	
van	de	grootte	van	het	land,	de	bijgaande	
mobiliteitsproblemen	en	de	attitude	rond	
hybride	werken.	We	zullen	ons,	ingegeven	
door	 de	 Co-Working	 Index,	 ook	 op	 Dene-
marken,	 Zweden	 en	 Finland	 richten.	 Op	
middellange	tot	lange	termijn	zouden	we	
graag	het	voorbeeld	van	Starbucks	volgen,	
met	op	elke	hoek	van	de	straat	een	locatie.”
Door Tilly Baekelandt

Deskalot werd reeds bekroond met de prijzen 
ICT Project van het jaar en de HR Excellence 
Award. 

www.deskalot.com
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