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THUISWERKBELEID BEDRIJVEN GAAT
LEEGSTAND BEPALEN
LEEGSTAND STIJGT NAAR MAXIMAAL
16,3%
VOORAL DE KANTOORGEBIEDEN DIE HET
NU AL MINDER GOED DOEN, KRIJGEN
HET MOEILIJKER
NEDERLAND STAAT ER BETER VOOR DAN
ANDERE EUROPESE LANDEN
KANS OP GROOTSCHALIGE HERONTWIKKELING NAAR WONINGEN

Thuiswerken werd dit jaar ineens de norm. Sommige
Nederlanders zijn sinds de corona-uitbraak niet meer op
kantoor geweest, anderen gingen in de zomer weer af
en toe naar het werk. Nu de tweede golf in volle gang
is, zijn de kantoren weer voor een groot deel leeg. Een
volledige terugkeer lijkt pas mogelijk wanneer een deel
van de bevolking gevaccineerd is.
In het begin waren er vooral positieve geluiden over het
thuiswerken te horen. Nu komen ook de nadelen ervan
steeds meer naar boven. Niet iedereen heeft een rustige
en goede werkplek, het leuke van virtueel vergaderen
is er inmiddels wel af en veel werkenden missen
hun collega’s en de binding met het bedrijf. Daarom
denken veel bedrijven inmiddels na over een nieuwe

huisvestingsstrategie met de ideale mix tussen werken
op kantoor, vanuit huis, bij de klant, in een flexkantoor of
bijvoorbeeld een hotel. Het zogeheten hybride werken.

ONZEKERHEID DOOR THUISWERKEN
Het is te makkelijk om te beweren dat er door het
thuiswerken na de coronacrisis minder kantoorruimte
nodig is. Willen werkenden straks wel zo veel op afstand
werken als er aan het begin van het jaar in onderzoeken
van bureaus als Measuremen en Leesman werd gemeld?
Wat betekent een meer hybride huisvestingsstrategie
voor de vraag naar kantoorruimte? Wat is de rol van het
kantoor straks? Kortom: de onduidelijke situatie maakt
het voor bedrijven en kantooreigenaren lastig om goed
te anticiperen en de juiste keuze te maken.

PIEKBEZETTING BEPALEN
Aan het begin van de corona-uitbraak lanceerden we de thuiswerkcalculator. Inmiddels hebben bijna 500 bedrijven hun
verwachtingen gedeeld over het thuiswerken in de toekomst. Zij schatten in dat medewerkers 27% meer vanuit huis gaan
werken dan in het precoronatijdperk. Op basis van een gemiddelde werkweek van 32 uur is dat ongeveer één werkdag meer.
Op welke dag de medewerker die extra dag thuiswerkt, bepaalt of er daadwerkelijk minder kantoorruimte nodig is.
Bedrijven bepalen hun ruimtebehoefte vaak op basis van de piekbezetting. Maandag is nu de drukste dag op kantoor en is
72% van de werkplekken bezet. Op korte afstand volgen de dinsdag en de donderdag. Vrijdag is met 52% bezetting met
afstand het rustigst. Als medewerkers nog massaler op woensdag en vrijdag op afstand gaan werken, dan daalt de drukte
op maandag nauwelijks en kunnen organisaties weinig ruimte besparen.

De potentiële besparing is groter als bedrijven actief
gaan sturen op de spreiding van hun medewerkers.
Dat kan bijvoorbeeld door in shifts te werken,
teamdagen in te roosteren of gebruik te maken van
een reserveringsapp met een maximale capaciteit
per dag. Dan daalt de piekbezetting met 22%. Het
thuiswerkbeleid bepaalt daarmee hoe de vraag naar
kantoorruimte zich ontwikkelt de komende jaren.
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Als thuiswerkdagen niet gespreid worden, dan daalt de piekbezetting met slechts 13%. Bijna een achtste van het kantoor
wordt in dat geval in theorie overbodig en kan teruggeven worden aan de verhuurder. Een bedrijf dat 1.000 vierkante
meter huurt, kan dan meer dan 100 vierkante meter afstoten. Tegen een gemiddelde prijs van 120 euro per vierkante
meter, betekent dit een besparing van tenminste 12.000 euro per jaar.

Deeltijdwerkers kiezen meestal woensdag of
vrijdag voor hun vrije dag. Voor ontmoeting
en samenwerking op kantoor worden vaak de
overige drie werkdagen gebruikt. Woensdag
en vrijdag worden daarom de populairste
dagen om een dag extra thuis te werken. De
bezetting daalt op deze dagen meer dan op
de andere dagen. De piekbezetting daalt dus
niet met de volle 27%.

VIER FASES IN DE TERUGKEER NAAR KANTOOR
Naast de groei van het thuiswerken, heeft ook de
huidige recessie impact op de kantorenmarkt. De
economische neergang raakt bedrijven en daarmee de
werkgelegenheid en de hoeveelheid werkplekken die
nodig zijn. Toch is de impact van deze ontwikkelingen
niet direct merkbaar en gaat hier tijd overheen. We
onderscheiden tot en met 2023 vier fasen waarin te
zien is wat de consequenties zijn van meer hybride
werken en de recessie.
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FASE 1: VERBORGEN LEEGSTAND
LOOPT OP
ONTMOETING EN SAMENWERKING
Twintig procent meer thuiswerken staat niet gelijk aan twintig procent minder benodigde kantoorruimte. Als
thuiswerken toeneemt, dan wordt het huis meer een concentratiewerkplek en het kantoor een omgeving voor
ontmoeting en samenwerking. Daarvoor is meer ruimte nodig dan alleen een bureau. Het vraagt om vergaderzalen,
brainstormruimtes of zelfs een loungebar. Blijft er ruimte over, dan is het de vraag of die wordt afgestoten. Dat is
door de vormen en indeling van het kantoor niet altijd even eenvoudig. Of het kantoor gehuurd wordt of gekocht is
speelt ook mee in dat besluit. Onderverhuur wordt niet altijd toegestaan door de eigenaar.
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Op dit moment groeit vooral de verborgen leegstand. Deze
fase duurt nog ongeveer zes maanden en loopt tot en met
het tweede kwartaal volgend jaar. Bedrijven schroeven
de bezetting terug en soms ook het aantal medewerkers,
waardoor ze eigenlijk te veel vierkante meters huren. Deze
ongebruikte ruimte is niet in de officiële leegstandscijfers
te zien en is daarom verborgen.

FASE 2: MEER FAILLISSEMENTEN
EN MINDER MEDEWERKERS
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Tot nu toe is het aantal faillissementen dit jaar
historisch laag. Dit lijkt goed nieuws, alleen gaan
sommige bedrijven het komende jaar alsnog kopje
onder. Binnenkort loopt de overheidssteun af, wordt de
uitstel van huurbetalingen gestopt en komt ook aan de
betalingsstop bij banken een einde.

We verwachten dat het in eerste instantie vooral gaat om
bedrijven in de entertainment, reisbranche en horeca.
Over het algemeen sectoren die weinig kantoorruimte
gebruiken, waardoor de impact op de kantorenmarkt
beperkt blijft.
Daarnaast is er een groep organisaties die wel veel op
kantoor zit en gedwongen wordt om fors in te grijpen.
Zij ontkomen er niet aan om het mes zetten in het
aantal medewerkers. Deze bedrijven gaan kijken of ze
een deel van hun kantoor kunnen onderverhuren. Bij
slechts 12% van de huurcontracten kan daadwerkelijk
met de verhuurder onderhandeld worden over nieuwe
afspraken, omdat het contract afloopt. Deze organisaties
hebben de mogelijkheid om direct het hybride werken
toe te passen in hun huisvesting. Omdat bedrijven nog
weinig grip hebben op de situatie na corona zien we nu
dat veel bedrijven de huur toch met één of enkele jaren
verlengen. Hiermee kopen ze tijd om te bepalen wat het
uiteindelijke thuiswerkeffect is na corona. Zo voorkomen
ze dat ze te veel of te weinig ruimte afstoten voor de
lange termijn.

FASE 3: BLIJVENDE EFFECTEN
THUISWERKEN TE ZIEN
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Zolang niet iedereen is gevaccineerd, kunnen medewerkers nauwelijks samen op kantoor werken. Pas als
het voor iedereen weer veilig is, kunnen bedrijven gaan
onderzoeken wat de nieuwe kantoorbehoefte is. Op
basis van deze analyse is het mogelijk om een nieuwe
huisvestingstrategie op te stellen en door te voeren.
Daarmee wordt pas op z’n vroegst eind 2021 duidelijk
wat het blijvende effect is van de nieuwe balans tussen
werken op kantoor, thuis en op andere plekken. Hoe
groot de impact uiteindelijk is, hangt af van de manier
waarop bedrijven hieraan sturing gaan geven. Er zijn
drie scenario’s denkbaar.
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In het eerste scenario gaan medewerkers deels terug
naar kantoor, maar niet zo vaak als voorheen. Zij
mogen zelf bepalen wanneer ze dat doen, waardoor
er nauwelijks sprake is van spreiding. De piekbezetting
blijft bestaan op maandag, dinsdag en donderdag. We
gaan voor dit scenario uit van 18% meer thuiswerken,
het percentage dat de meest terughoudende bedrijven
bij ons hebben aangegeven in de thuiswerkcalculator.
Het gevolg daarvan is dat de leegstand oploopt van
8,5% nu tot 8,9% eind 2021. Dat is ruim 200.000 m²
meer. Dit percentage ligt nog ruim onder het niveau van
17% van na de kredietcrisis.

In dit scenario omarmen bedrijven het thuiswerken
en werken medewerkers ruim een kwart meer op een
andere plek. Er wordt door organisaties alleen niet
gestuurd op een goede spreiding op kantoor. Bedrijven
hebben minder kantoorruimte nodig en stoten zo veel
mogelijk overtollige vierkante meters af. De leegstand
loopt geleidelijk op tot 11% in 2024. Vanaf 2025 neemt
de leegstand langzaam af, ook door transformatie van
kantoren die op dat moment gaan plaatsvinden.
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Het laatste scenario heeft de grootste gevolgen voor
de kantorenvraag. In dit geval wordt er niet alleen
structureel meer thuisgewerkt, ook sturen bedrijven
actief op de dagen dat iemand op kantoor werkt om
de piekbezetting te verlagen. Van de overbodige
ruimte geven ze driekwart terug aan de markt. Deze
combinatie van factoren zorgt ervoor dat de leegstand
snel oploopt en piekt op 16,3% in 2025. Dat is ongeveer
gelijk met de vorige piek in 2014. Ook in dit scenario
is uiteindelijk een forse transformatiegolf nodig om de
leegstandstrend te keren.
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Na economisch zware tijden komt herstel. Het CPB
gaat nu uit van een verbetering van de economie vanaf
het tweede kwartaal van 2022. Op dat moment groeien
bedrijven weer en nemen ze meer medewerkers aan.
In het begin is er nog genoeg ruimte op kantoor om
deze extra collega’s te huisvesten. Vanaf halverwege
dat jaar is er wel extra plek nodig. Dit betekent dat
de leegstand vanaf dat moment gaat dalen. Kantoren
die alsnog helemaal of grotendeels leegstaan worden
getransformeerd, waardoor ook deze leegstand
verdwijnt.

WAAR DOET HET PIJN?
De dalende vraag naar kantoorruimte van de komende
jaren komt niet op elke plek even hard aan. De populaire
stadscentra in de vijf grootste steden en toplocaties zoals
de Zuidas in Amsterdam merken er het minst van. De
leegstand die hier ontstaat, wordt weer snel opgevuld
door bedrijven die verhuizen vanaf een andere plek. Dit
was eerder al te zien tussen 2010 en 2014. Op de beste
kantoorlocaties liep de leegstand minder snel op dan
in de rest van het land. Het waren ook deze gebieden
die weer als eerste nieuwe huurders aantrokken toen
het economisch beter ging. We verwachten daarom
geen structureel lagere behoefte aan kantoren op deze
plekken.
De tien steden Arnhem, Den Bosch, Groningen,
Breda, Zwolle, Leeuwarden, Hilversum, Apeldoorn,
Tilburg en Leiden scoren niet veel slechter dan de
vijf grootste steden. Ze hebben een sterke regionale
aantrekkingskracht op bedrijven en zijn daardoor beter
bestand tegen een crisis.

Vooral de mindere locaties in de vijf grote steden en hun randgemeenten krijgen last van oplopende leegstand. Het gaat
bijvoorbeeld om Plaspoelpolder in Rijswijk, Flight Forum in Eindhoven, Goudse Poort in Gouda, Lage Weide en Oudenrijn
in Utrecht, Brainpark Rotterdam en Rivium in Capelle aan den IJssel.

HI STORI SCHE Leegstand so ntw i k k el i ng p er ty p e g eb i ed
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FASE 4: HERSTEL VAN DE ECONOMIE
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De oplopende leegstand heeft
deminste gevolgen voor de
centrumlocaties van de vijf
grootste steden. Deze locaties zijn
er ook het snelst weer bovenop.

BETER DAN VORIGE CRISIS
Het schrikbeeld van massaal leegstaande kantoren
zoals na de financiële crisis gaat zich niet herhalen.
De kantorenmarkt staat er nu veel beter voor. We
verwachten dat de kantorenleegstand minder oploopt
dan in 2014, toen dit cijfer piekte op 17%. Als bedrijven
er in slagen om driekwart van hun overtollige vierkante
meters af te stoten en zij kantoorbezoek efficiënt gaan
spreiden, dan nog loopt de leegstand op naar maximaal
16,3%. Dit is wel het uiterste scenario.
In het meest realistische scenario dat we structureel
meer thuis en op andere plekken gaan werken, loopt
de leegstand op van ongeveer 8,5% nu, naar 11%. In
totaal gaat het om 1,2 miljoen vierkante meter extra
leegstand. In dit scenario geven bedrijven ongeveer
een tiende van hun kantoorbehoefte verspreid over de
komende jaren terug aan de markt. Uiteindelijk leidt dit
vooral op kantoorlocaties die het nu al slecht doen tot
een nog hogere leegstand. Eigenaren worden in deze
gebieden nog meer gedwongen naar alternatieven te
kijken. Grootschalige gebiedstransformaties die vaak al
op stapel lagen, kunnen hierdoor een extra versnelling
krijgen. Met een enorm tekort aan woningen is een
nieuwe bestemming vrijwel altijd mogelijk. Een positief
gevolg van deze situatie.

NEDERLAND KAMPIOEN THUISWERKEN IN EUROPA
Nederlanders werken van alle Europeanen het meeste thuis. Ongeveer 15% van de kantoorwerkers deed dit voor
de corona-uitbraak al regelmatig. Finland komt op een tweede plek. In de meeste andere landen is dit een ander
verhaal en gaat het vaak om minder dan 6%. Uit de wereldwijde Colliers-enquête eerder dit jaar, blijkt dat de
behoefte om meer thuis te werken niet veel verschilt per land. Het merendeel van de medewerkers wil het liefst
één tot twee dagen buiten kantoor aan de slag. Dit betekent dat de gevolgen voor andere Europese landen veel
groter zijn dan voor Nederland, omdat bedrijven er in ons land al rekening mee houden in hun kantoorgebruik. Het
eerste deel van het thuiswerkeffect is de laatste jaren al in de huidige kantorenvraag opgevangen.
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Colliers International is een beursgenoteerde vastgoedadviseur (NASDAQ, TSX: CIGI) en staat
voor de nieuwe vastgoedwereld. We dragen bij aan een betere samenleving door een actieve rol te
spelen in het oplossen van vastgoedvraagstukken.
We verbinden globale marktontwikkelingen en complexe data met de wereld van
vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders en huurders van vastgoed. Dit stelt ons in staat de
sector van morgen te begrijpen en expert te zijn op de toekomst van vastgoed.
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Dankzij deze inzichten kunnen we waarde toevoegen aan de verschillende fases van de
vastgoedcyclus en strategische klantrelaties opbouwen. We bieden creatieve oplossingen die niet
alleen vandaag aantrekkelijk zijn, maar ook in de toekomst relevant en duurzaam blijven.

In Nederland werken we met 330 professionals die anders denken en de beste ideeën delen in een
cultuur van ondernemerschap en klantgerichtheid. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een
betrouwbare partner die doordacht advies geeft. En een partij die hen de juiste kansen laat zien in
de sectoren:
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Natuurlijk zijn we aangesloten bij de belangrijkste organisaties in ons vakgebied zoals het
Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs, The Royal Institution of Chartered Surveyors, het
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