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Stabiliteitmaakt
plaats voor
flexibiliteit
Thuiswerkenblijft. En, door
coronawordthet kantoor kleiner.
Dat betekent onzekerheid voor
kantorenbeleggers enbetere
kaarten voorhuurders.Die
vragen somsal omeencorona-
bepaling inhet huurcontract:
kortingbij eennieuwe corona-
uitbraak.Hoe snel verandert
dekantorenmarkt? ‘Ik zie de
incentivesdie verhuurders
doenwat oplopen’, zegt belegger
Stahli. ‘Jemag verwachtendat
er eenprijseffect komt.’
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. Thuiswerken blijft,
maar hoe gaan we straks
ommet het kantoor?. Veel vastgoedexperts
verwachten dat er min
der vraag naar werk
ruimte komt.. Huurcontracten zul
len flexibeler worden nu
huurders het weer meer
voor het zeggen krijgen.. Dat belooft onzeker
heid voor kantorenbe
leggers.

VA S T G O E D

Op de kantore
stilletjes de cor

T
opmanBerndStahli vandeNeder-
landsekantorenbeleggerNSI las
een interessant artikel in eenBritse
krant.Het gingover oliereusBritish
Petroleum,dat tot dehelft vande
kantoorruimte inlevert.Duizenden

werknemers zullennade coronacrisis blijven
thuiswerkenendus is erminderbehoefte aan
vastgoed.Maar Stahli las ookdat deonderne-
ming15%vandewerknemersmoet ontslaan.
Is die verminderde vraagnaar kantoorruimte
dan ‘een structureel coronaeffect of is dat een
cyclisch effect, omdatwe in eenandere econo-
mische fase zitten?’, vroegdebestuursvoorzitter
zich af.

Watde redenook is, volgens Stahli iswel
duidelijk dat deze coronacrisis een impact gaat
hebbenopdekantorenmarkt, ookdeNeder-
landse. Veel vastgoedadviseurs en -makelaars
buiteldenaanhet begin vande crisis nogover
elkaarheenomte vertellendat er juist behoefte
is aanméér kantoorruimte.Wemoeten eenan-
derhalvemeterkantoor creëren endatnoopt tot
meer vierkantemeters,wasde gedachte.

Maarwerkgevers enbeleggers zien juist een
anderebeweging: thuiswerkenblijft, het kan-
toorwordt kleiner. Je ziet het bijvoorbeeld aan
banken, diemeer kantoren sluitendangedacht.
Engrotewerkgevers gavenbij deNOS al aandat
werknemers vaker aanhunkeukentafel zullen
zitten.

De trend ismondiaal: onderzoekers vanhet
onafhankelijkeAmerikaansebureauCapital
Economics verwachtendat in 2025 zeker de
helft vandeAmerikanenminimaal ééndag
thuiswerkt. ‘Wij horenbij veel vanonzeklanten

Thuiswerken is een blijvertje. Door corona
wordt het kantoor kleiner. Dat betekent
onzekerheid voor kantorenbeleggers
en betere kaarten voor huurders. Die
vragen soms nu al om een coronabepaling:
huurkorting bij een nieuwe uitbraak. Hoe
snel verandert de kantorenmarkt?

In het kort

groot. Verhuurdershaddenhet voorhet zeggen
en zijwillen stabiliteit van inkomsten voor een
zo langmogelijkeperiode.Ook voorhuurders
is datwel fijn: hoe langerhet contract, hoemeer
huurkorting.

Doorde crisis krijgenhuurdersbetere kaar-
ten.Desondanks zullen veelwerkgeversniet zo
snel veel ruimtekunnen inleverenbij huneige-
naar.Ookmet eendiepe recessie in aantocht
zullen veel verhuurdershenaancontracten
proberen tehouden. ‘Als het gemiddeldehuur-
contract zeven jaar is,wordt elk jaar 15%heron-
derhandeld’, zegt hoofdEuropees vastgoedDick
Boer vanKempen.

Die onderhandelingen zijnnuwel anders.
Stabiliteitmaakt plaats voorflexibiliteit. Zokun-
nenhuurders en verhuurdersnog steeds een
langlopendhuurcontract voor tien jaar afslui-
ten,maardanbijvoorbeeldmet eenoptie voor
huurders omnabijvoorbeeld vijf jaarweg te
lopen.Ofbedrijvenhuren vijf etages,metde
mogelijkheidomtwee verdiepingen terug te
gevenaande eigenaar.

Daar komthet corona-effect nog eensbij. ‘Ik
zie dat sommigehuurdersproberen coronaclau-
sules in tebouwen’, zegtBoer. ‘Als ik iets huur
enerbreekt coronauit, danwil ik kortingheb-
ben. Veel eigenaren zijndaarniet zo’n fan van.
Zij zeggen: dat zienwedanwel.’

Ookeen verslechterende economiedraagt
doorgaansbij aan een sterkerehuurderspositie.
Bijmeer leegstandgaandeprijzen sowiesowat
omlaag—ofdehuurkortingenwordengroter.
‘Ik zie de incentives die verhuurders doenwat
oplopen’, zegt belegger Stahli. ‘Jemag verwach-
tendat er eenprijseffect komt.’
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Een verslechterende
economie draagt
doorgaans bij
aan een sterkere
huurderspositie

dat indedirectiekamerheel concreet de vraag
wordt gesteld: hebbenwedie kantoorruimte
nogwelnodig?’, zegt Leon vanLeersum,diebij
vastgoedadviseurRedeptCresa veel huurders
bijstaat.

Als dat zo is, blijven erwelwat vragenover.
Hoe snel hakkenwerkgevers dekantoorknoop
door, hoe grootwordt deklap voor eigenarenen
hoe snel voltrekt die beweging zich?

AFWACHTENDE HOUDING
Het eerlijke enonbevredigendeantwoord is: dat
wetenwenogniet precies. Veel grotewerkgevers
ziende situatie aan: er hoeft voor dit probleem
nietmorgeneenoplossing te zijn.Dekomst van
een vaccin zal deuiteindelijke vraagnaarwerk-
plekkenbeïnvloedenenhet is onduidelijk of
werknemers ookopde langere termijn enthou-
siast blijvenover thuiswerken.

Wel is nu te ziendat doordie afwachtende
houding eneconomischonheil het aantal kan-
torendeals fors is teruggelopen.Werkgevers zul-
lennuniet zo snel verhuizen, zeggenexperts.

Overhet algemeen voltrekkenbewegin-
gen zichwat langzamer indekantorenmarkt.
Langlopende contracten van vijf, zevenof zelfs
tien jaar zijnnogaltijd zeer gebruikelijk.De
vraagnaarwerkruimtewasde afgelopen jaren

enmarkt nadert
ronaclausule

Ook na de coronacrisis
zullenmensen vaker
thuiswerken. In veel
directiekamers ligt
daaromde vraag op
tafel: hebbenwe die
kantoorruimte nogwel
nodig?
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FRANSMULLER
bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize

‘Meer thuiswerken
niet te vermijden’

‘Ikdenkdathet onvermijdelijk
is en zelfs gewenst datwe in
denieuwewerksituatiemeer

zullen thuiswerken.Niet dat
mensen90%vanhun tijd thuis
zitten,maarwel dat ze een factor
meer thuis zittenomzoefficiën-
ter te kunnen zijn enookomde
work-lifebalansbeter te krijgen.
Dat hoor ik vooral van veel jonge
mensen: ze kunnennogeveneen
kindnaarde crèchebrengenen
eenwas tussendoordoen.Het is
nog iets te vroegomte zeggen:we
gaan twee etages inleveren. Sowie-
sowerkt eengroot deel vanonze
werknemers indistributiecentra
en supermarkten.Wehebbennu
eenwerkgroepdie kijktwat de
manier vanwerkenna covid-19
wordt.Watbetekent dit voorde
samenwerking en voorhet sociale
aspect?Alshet social distancing
blijft, zul jewellicht ooknamoe-
tendenkenoverde indeling van

HAROLDGODDIJN
bestuursvoorzitter van TomTom

‘We gaan meer aansturen
op doelstellingen’

‘Wehebbengeleerddat
thuiswerkenprima
kanwerken.Dankun

jenog steedsproductief zijn. Bij
onlinevergaderingenga jebeter
communiceren: korter en to the
point. Als iedereeneenplekje
heeft ophet scherm,danheeft
ook iedereengelijke rechten.
Erblijvennog steeds vergade-
ringenwaar je bijmoet zijn: als
je vrijer je gedachtenmoet laten
gaan.Danmoet je elkaar inde
ogenkijkenof ’s avonds eenbier-
tje drinken.
Mensen vindenhet ookprettig
omthuis tewerken: drie, vier of
vijf dagen indeweek.Wij gaandit
ook faciliteren,maar er zittenwel
hakenenogenaan.We verwach-
tenwel dat als er een vergadering
iswaar je bijmoet zijn, dat je er
danookbent.Dat je niet eerst het
vliegtuighoeft tenemen.
Hetmoet ookduidelijkerworden
hoe jemensenopafstandmoti-
veert.Wegaanmeer aansturen

dewinkels: debreedte vandegan-
genbijvoorbeeld enhoe zorg je
dat je afstandhoudtbij dewinkel-
wagentjes?Maar ik zie daarnog
nietmeteeneenprobleemmet
onroerendgoed.Bovendien is het
kostbaar en iswinkelruimteniet
zomakkelijk te krijgen. Je kunt
niet zomaar tiennieuwe super-
marktenopenen inAmsterdamof
zeggen: ik pak er een etagebij. Dat
kost jaren tijd.’

opdoelstellingendie inzichtelijk
moeten zijn voor iedereen. Enwe
moetendebeveiliging enhet rap-
portagesysteemeropaanpassen.
Methet aanpassen vandeback-
office zijnwewel twee jaar bezig.
De ideeënoverhet nieuwekan-
toor zijnnogwat vaag.Het zal
kleiner zijn enmeer eenervarings-
ding.Demensenkomenwelweer
naar kantoor,maardat zalmaar
20%zijn.Het inwerkenen intro-
ductieprogrammazalmeer op
kantoor gebeuren.’
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