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Op de kantorenmarkt gaat het prima; het aantal opname-
meters groeide flink in 2021 na het crisisjaar. Toch hangt 
er wel wat boven de markt waar vooral beleggers onrustig 
van kunnen worden; de hoge grondstofprijzen, de dure 
energie en de vraag: hoe gaan mensen eigenlijk werken de 
komende jaren?
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De grote vraag 
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De kantorenmarkt 
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hoe ziet De mix
tussen thuiswerken 

en op kantoor
werken er uit?
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In 2021 herstelde de kantorenmarkt 
flink ten opzichte van het 

crisisjaar 2020. Vooral in de grote steden is de vraag 
naar duurzame panden weer groot, maar ondertussen 
hebben de minder goede locaties het lastig. Jeroen 
Lokerse, CEO van Cushman & Wakefield zegt hierover 
op de site: ‘De pandemie heeft niet geleid tot minder 
vraag naar kantoren, maar juist naar meer vraag van 
andere kantoren. Kantoorgebruikers willen gebouwen 
van zeer hoge kwaliteit, duurzaam en gericht op 
gezondheid en welzijn op toplocaties in binnensteden. 
Zij willen gehuisvest zijn op plekken met een goede 
bereikbaarheid, waar hoogwaardige faciliteiten 
dichtbij zijn en waar je werk kunt combineren met 
ontmoeten. De vraag zal de komende jaren verder 
toenemen en de krapte zal vergelijkbaar worden 
met wat er zich op de woningmarkt afspeelt.’ Reinier 
Wegman van Savills Investments voegt hieraan toe: ‘De 
kantorenmarkt heeft in het verleden vaker bewezen 
zeer veerkrachtig te zijn en zal zich daarom zonder 
enige twijfel herstellen. De reeds ingezette mix van 
voorzieningen op kantorenlocaties ten opzichte van 
de monofunctionele locaties zijn hiervan het beste 
voorbeeld, waarbij secundaire locaties op basis hiervan 
hoogstwaarschijnlijk achter zullen blijven.’

Wel problemen
De NVM ziet wel problemen die betrekking 

hebben op de toekomst. ‘Gunstige ontwikkelingen 
op de kantorenmarkt zijn voor gemeenten en 
ontwikkelaars niet direct aanleiding tot veel 
nieuwe marktinitiatieven. Door stijgende bouw- 
en materiaalkosten in 2021 en onzekerheid over 
de lange termijneffecten van de pandemie is er 
terughoudendheid voor nieuwbouwontwikkelingen. 
Hoe de kantorenmarkt zich in de toekomst ontwikkelt 
is afhankelijk van een aantal factoren. De hoge 
energiekosten kunnen positief uitwerken op de 
vraag naar en een toenemend belang van moderne 
en duurzame kantoren. De oplopende rente, sterk 
stijgende bouw- en materiaalkosten, recessie en oorlog 
in Oekraïne kunnen echter ook voor onzekerheid in de 
kantorenmarkt zorgen.’

Hoe gaan we werken?
Een grote vraag die boven de markt hangt is: hoe 

gaan we in de toekomst werken? Zullen we allemaal 
weer naar kantoor gaan of ontstaan er nieuwe 
manieren van werken in post-corona? En als dat het 
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Verdiepingsslag
De Jong denkt dat grote corporates met veel 

vastgoed wel degelijk de verdiepingsslag maken. 
Dat gaat verder dan een paar vaste kantoordagen 
aanwijzen per afdeling. ‘Ik ken voldoende grote 
bedrijven die een zeer flexibele strategie ontwikkelen. 
Zij gaan ver in hun mate van flexibiliteit en hebben 
in sommige gevallen een ongelimiteerd aantal 
vakantiedagen  en/of geen vaste werktijden. Voor een 
paar procent is er nog een kader - dit zijn met name 
de medewerkers die vasthouden aan het bestaande 
- maar verder laten ze het los. Dat heeft natuurlijk 
enorme gevolgen voor de vastgoedportefeuille 
en ze werken daarom nauw samen met een 
vastgoedadviseur.’

Verandering
Igor Beuker helpt als futurist en spreker merken, 

events, city planners, overheden en Hollywood Sci-fi 
en science om de toekomst in te zien. Hij spreekt 
over de hele wereld over hoe de wereld er morgen en 
overmorgen uitziet. Wat is zijn verwachting over hoe 
het werken zich in de toekomst ontwikkelt? ‘Als we 
de motorkap van Industry4.0 opentrekken, komen 
daar zo’n 30 exponentiële technologieën uit borrelen. 
Wie inventief blijft komende decennia, naar nieuwe 
businessmodellen blijft kijken en tijdig innoveert, die 
wint. Ik voorspel dat de komende dertig jaar de wereld 
meer verandert dan in de afgelopen driehonderd jaar.’

Beuker vertelt hoe de De Math Men, ofwel de 
Big Tech CEO’s het in de pandemie al van de daken 
riepen: we gaan nooit meer naar kantoor. 100 procent 
thuiswerken is het nieuwe normaal. ‘Facebook, Google, 
Twitter en Airbnb waren vroeg, maar zeer stellig.’ 
Beuker neemt dat met een flinke korrel zout. ‘Want de 
Mad Men, de CEO’s van de traditionele grootmachten, 
dwingen hun personeel om weer 50 procent of zelfs 100 
procent op kantoor te komen werken. Het piept en het 
kraakt. Mikt u maar op 50 procent thuiswerken en 50 
procent op kantoor.’

Periode van de dimmer
De Jong voegt toe: ‘Als huisvestingsadviseur 

worden wij logischerwijs vaak pas ingeschakeld op 
het moment dat het einde van een huurcontract in 
zicht komt. Beter zou zijn eerst goed na te denken 
over een beleid, en dan te zorgen dat de (toekomstige) 
huisvesting dit beleid ondersteunt. Hier moet je wel 
de tijd voor nemen.’ Wegman vindt dat we een beetje 

geval is, en die kant lijkt het op te gaan, welke vraag 
ontstaat er dan naar kantoorruimte? Lotte de Jong 
houdt zich bij Savills bezig met het vormgeven van 
huisvesting in lijn met de strategie van organisaties. 
Ze werkt nauw samen met de aanhuurmakelaars 
om de ambities van huurder waar te maken. ‘Wat je 
ziet is dat de combinatie van werken op  kantoor en 
thuis aantrekkelijk wordt gevonden waarbij je merkt 
dat managers de neiging hebben om toch snel weer 
te vragen van mensen om naar kantoor te komen. Ik 
geloof echter dat flexibiliteit gaat over de keuzevrijheid 
van medewerkers, waarbij gekeken moet worden naar 
de activiteiten en vervolgens waar ze deze het beste 
uit kunnen oefenen. Thuisblijven om activiteiten te 
verrichten zoals leeswerk en calls - en andersom naar 
kantoor gaan voor activiteiten die daar beter uitgevoerd 
kunnen worden, hetzij brainstormen en teamwerk. Dat 
werkt volgens mij beter dan de schijnflexibiliteit van 
twee vaste dagen thuis en drie dagen op kantoor.’

onderzoek: meedenken
Onderzoek van vorig jaar, toen het einde van de 

coronacrisis in zicht was, door de Rijksoverheid 
laat zien dat werkgevers wel willen meedenken. 
Werkgevers willen thuiswerken beter faciliteren, 
zodat werknemers minder op reis hoeven. Enkele 
bevindingen: 45 procent van de werkgevers wil met 
voorrang investeren in online vergaderen, 40 procent 
wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis 
bieden, zoals een goede stoel, 32 procent geeft aan 
meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen 
en 26 procent zet nadrukkelijk in op het invoeren van 
flexibele werktijden.

TNO volgt thuiswerkers intensief en onderzoekt 
onder 8.000 werknemers hoe het met het thuiswerken 
is. Eind 2021 liet 80 procent van de ‘thuiswerkers’ 
weten ook na de pandemie veel vanuit huis te willen 
werken, maar dat daar zijn nog lang niet altijd afspraken 
over zijn gemaakt. ‘Een overgrote meerderheid van 
de thuiswerkers verwachtte ook dat de werkgever 
thuiswerkers toestaat in de toekomst (ruim 70 procent) 
en bijna 20 procent gaf aan dat dit misschien mag. Nog 
geen 10 procent van de huidige thuiswerkers gaf aan 
dat thuiswerken in de toekomst niet meer mag of weet 
dit nog niet. Er zijn nog lang niet overal afspraken over 
hybride werken in de toekomst. Bij een derde van de 
thuiswerkers zijn er in de organisatie (nog) helemaal 
geen afspraken gemaakt en bij bijna de helft alleen 
informele afspraken.’

geduld moeten hebben. ‘Vergeet niet dat het licht 
uitging in maart 2020 en nu zitten we in de fase van 
de dimmer. Het is niet zo dat iedereen opeens naar 
kantoor komt en ook niet dat iedereen nog steeds 
aan het Zoomen is. We hebben de tijd om het goed 
uit te zoeken.’ De Jong gelooft dat het belangrijk is te 
beseffen dat het per organisatie verschilt. ‘Het heeft te 
maken met de cultuur, met de mensen die er werken. 
Je moet echt een brug slaan tussen de wensen en 
behoeftes die mensen zelf hebben en de strategie van 
het bedrijf. Daarna maak je een passend beleid en 
dat heeft gevolgen voor het vastgoed. Ik wil bedrijven 
uitdagen om dat onderzoek goed te doen.’

onderdeel van de stad
Je ziet dat die tussenfase, waarin onduidelijk is 

welke manier van werken bedrijven omarmen, effect 
heeft op de beleggerskant. Investeerders lijken te 
twijfelen over de perfecte locaties en aard van het 
vastgoed. Wegman legt uit: ‘In het verre verleden 
ging het huurders en investeerders natuurlijk om 
bereikbaarheid per auto en de parkeervoorzieningen, 
daarna ging het veel meer om een locatie in de buurt 
van OV en nu staat de flexibiliteit van een locatie 
centraal. De mix van wonen, werken en verblijven is 
belangrijk. Kijk maar eens naar Amsterdam Zuidoost 
waar vroeger werken de hoofdfunctie was, en nu een 
veel multifunctioneler straatbeeld te zien is. Nu is het 
werken gewoon onderdeel van de stad en dat zie je in 
meer stadsdelen gebeuren.’

‘beter zou zijn eerst goeD 
na te Denken over een

beleiD, en Dan te zorgen
Dat De (toekomstige)

huisvesting Dit beleiD
onDersteunt. hier moet je 

wel De tijD voor nemen’

Lotte de Jong
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Digitale transformatie op steroïden
De coronacrisis heeft alles versneld. ‘De pandemie 

gaf ons digitale transformatie op steroïden. En 
iedereen werd ‘screenager’. Niet alleen de koters, 
zelfs de digibeten en opa’s en oma’s zijn nu hardcore 
digital natives. Outside de comfortzone is waar de 
magie begint. Trends tijdig zien en tijdig verzilveren. 
Als Zuckerberg roept dat we straks allemaal in de 
metaverse wonen en werken, denkt u dan maar weer 
even Jozo. Korrels zout. De ‘metaschreeuwers’ vergeten 
u namelijk een cruciaal ding te vertellen: Ze hebben 
een megagroot financieel belang bij het succesvol 
worden van de metaverse.’ 

Flatscreen op de neus
Beuker loopt niet achter de grote bedrijven aan. 

‘Meta-topman Mark Zuckerberg ziet daar zoveel in dat 
hij de naam van zijn bedrijf heeft veranderd. Facebook, 
Instagram en WhatsApp vallen nu onder Meta. Hetgeen 
overigens ‘dood’ betekent in het Hebreeuws. Maar Zuck 
pompt toch tientallen miljarden dollars in zijn gesloten 
ecosysteem Meta. Natuurlijk roept hij vervolgens dat 
het allemaal geweldig wordt.’ Een nuance van Beuker’s 
kant? ‘Niet iedereen loopt graag met een flatscreen 
TV op de neus in de rondte. En tientallen miljoenen 
mensen tegelijk in de metaverse? Dan moet onze 
computing power en de mobiele netwerksnelheid 
nog wel een keer of tig omhoog. Dat duurt zeker nog 
jaren. En dat vergeet Zuck u om moverende redenen 
te vertellen.’ Beuker ziet dat internationale events 
weer aantrekken en dat niet alles virtueel gaat zoals 
door sommigen bedacht. Zelf was hij was een van de 
eerste VR-sprekers voor TEDx. Toch voegt de nuchtere 
futurist toe: ‘Een virtuele trekpop maakt nog geen 
zomer. Een leven lang alleen virtual speaking of alleen 
virtual seks? Er gaat niets tussen mensen die face2face 
met elkaar interacteren en beleven.’

Hij adviseert in Riyad om NEOM te bouwen. ‘Er 
wordt beweerd dat men 500 miljard dollar budget heeft 
om NEOM te bouwen. Dat budget zou echter wel eens 
kunnen oplopen naar ruim $1 triljard. Riyad wil magie 
neerzetten. Jawel, met echt heel veel kantoren. Want 
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Wegman ziet ook hoe belangrijk het is om breder te 
denken dan alleen het kantoor. ‘Een belegger vindt het 
interessant om alle partijen te spreken; de huurders, 
maar ook de andere mensen die bij een gebied 
betrokken zijn in de omgeving zoals gemeenten. Het 
gaat erom dat je met elkaar dat gebied naar een hoger 
niveau tilt.’ Wegman noemt dat de humane kant die de 
overhand krijgt. ‘Je hebt iedereen nodig. Marktpartijen 
kunnen daarin het voortouw nemen en de overheid 
speelt daarin een faciliterende rol. In de vorige crisis 
kon je in Amsterdam Zuidoost een kantoorgebouw 
kopen en daar kan je nu een woontoren van maken. De 
marktpartij neemt dan dus het initiatief, maar je hebt 
wel de medewerking van de overheid nodig.’   

Toch klopt het dat beleggers behoefte hebben aan 
duidelijkheid, zegt Wegman. ‘De beleggersmarkt zit niet 
op slot, maar de kantorenmarkt is echt wel een beetje 
het kind van de rekening. Het is gewoon belangrijk 
dat mensen zoals Lotte flink aan de slag gaan met het 
in kaart brengen van de wensen van medewerkers 
en het plan voor het vastgoed dat daar uitrolt. De 
beleggersmarkt zal de gebruikersmarkt volgen.’ De Jong 
denkt dat het duidelijk is: ‘We hebben met z’n allen 
geproefd aan die flexibiliteit, niemand heeft meer zin in 
de file. We moeten echt niet meer terug willen naar van 
9 tot 18.’

Campus van Booking.com
De Jong vindt het realiseren van de campus 

van Booking.com een voorbeeld van modern 
huisvestigingsbeleid. Dus eerst bedenken hoe 
mensen gaan werken en dan de vastgoed daarop 
laten aansluiten. En dus komt er op de Amsterdamse 
Oosterdok een tech campus van 63.500 vierkante 
meter die ruimte biedt aan 4.600 verschillende 
soorten werkplekken, diverse sociale ruimtes, co-
creatieruimtes, stiltewerkplekken, restaurants en een 
dakterras. In het gebouw zit ook 7.500 vierkante meter 
aan appartementen, 1.500 vierkante meter publieke 
functies op de begane grond, een fietsenstalling voor 
2.500 fietsen en een uitbreiding van een bestaande 
parkeergarage. 

De grote trend is dus dat je per bedrijf gaat invullen 
wat het beste werkt, en dan helpt de HR-achtergrond 
van De Jong. ‘Het gaat erom dat je organisaties helpt met 
de manier waarop ze met werk omgaan. Het gaat niet 
langer alleen om het vastgoed.’ Wegman ziet geen angst 
voor grote leegstand. ‘Mensen gaan anders werken, 
maar er is niet per se minder ruimte nodig. Er zullen 
bepaalde locaties hard geraakt worden, daar komt nog 
bij dat de servicekosten omhoog gaan door de stijgende 
energieprijzen. Het is een ongekende situatie, maar 
de kantorenmarkt heeft zichzelf al eerder opnieuw 
uitgevonden, en dat zal ook ditmaal weer het geval zijn.’

Igor Beuker omarmt de innovatie, maar gelooft niet 
in het opgelegde tempo van mannen als Zuckerberg die 
belang hebben bij de Metaverse. ‘Ondernemingen die 
blijven hangen in traditionele modellen verdwijnen. De 
winnaars van de toekomst hebben een trend-gedreven 
innovatiecultuur. Maar welke trends heeft u in kaart voor 
de toekomst van de kantorenmarkt? Gaan we allemaal 
thuis en virtueel werken of vergaderen? Hangen we in 
de Metaverse? Of nemen automatsering, robots en AI 
straks 30 procent van onze banen over? Hoe maakt u uw 
cruciale strategische keuzes? Worden de slimme groene 
steden kantoorloos of gaan we zoals in Dubai en straks 
in het nieuwe NEOM Riyad een explosie zien van nieuwe 
kantoorpanden die een trekpleister vormen voor nieuwe 
multinationals en flexwerkers?’ 

dat trekt multinationals, luxury brands en flexwerkers. 
Succes in de toekomst draait niet om gelijk hebben, 
maar om visie- en inlevingsvermogen.’ Slimme huizen 
en voice-gedreven technologie gaan impact hebben. 
‘Ook moeten oude steden allemaal omgebouwd worden 
of we ontwikkelen nieuwe stadsdelen of nieuwe steden. 
Er liggen nog zoveel kansen voor bedrijfsvastgoed de 
komende 30 jaar.’ Beuker noemt het klaarmaken voor 
vertrek. ‘Veilige strategische keuzes maken? Misschien 
kunt ook van een aantal kantoren huizen maken straks? 
Win extra juridisch advies in en speelt u op de aanval? 
Zorg voor een sterke defensie.’ Geloof niet alles dat 
CEO’s, journalisten of paid influencers roepen in een 
te vroeg stadium. ‘Als we slim zijn, programmeren we 
robots en AI dusdanig dat ze zwaar, vies, vervelend en 
repetitief werk van mensen overnemen. Dan kunnen 
mensen leuk en slim werk doen. Thuis en op kantoor. 
Of deels in de metaverse. De vraag naar kantoren blijft 
en flexwerkplekken bieden kansen! En ik zou mikken 
op een of twee klanten zoals project NEOM in Riyad. 
Imagine the future, so you can create it.’

‘De mix van wonen, werken en 
verblijven is belangrijk. 
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