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Bedrijven willen
geen kantoor
meer
voor meerdere jaren
NEDERLAND HEEFT DE GROOTSTE
FLEXKANTORENMARKT VAN EUROPA
AMSTERDAM STAAT OP NUMMER
1 VAN DE 43 ONDERZOCHTE
EUROPESE STEDEN
NA JAREN VAN NIEUWKOMERS
DREIGEN ER NU FAILLISSEMENTEN
KANTOORSECTOR GAAT
HOTELS ACHTERNA MET
EXPLOSIE NIEUWE CONCEPTEN
AANDEEL FLEXKANTOREN
GAAT KOMENDE TIEN JAAR
NAAR DUBBELE CIJFERS

DOOR DE CORONA-UITBRAAK KRIMPT DE NEDERLANDSE ECONOMIE DIT JAAR MET ZES PROCENT. DE WERKLOOSHEID NEEMT
TOE EN ZAL IN 2021 VERDUBBELD ZIJN. MET EEN GROEI VAN DRIE PROCENT IS ER VOLGEND JAAR AL EEN VOORZICHTIG
HERSTEL ZICHTBAAR.
Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB noemt
het ‘een ongekende krimp’ en waarschuwt voor grote onzekerheid in de voorspellingen, zoals het risico op een tweede
besmettingsgolf. De economie kan juist sneller opveren als
versoepeling van de coronamaatregelen leidt tot optimisme
onder consumenten.
Een neergaande economie heeft in de regel grote gevolgen voor
de kantorenmarkt. Wanneer veel bedrijven in een korte periode
failliet gaan of inkrimpen, betekent dat minder vraag naar
kantoorruimte en dus oplopende leegstand.

Dat is een beeld dat we nog niet zo lang geleden zagen tijdens
en na de kredietcrisis van 2007 tot 2011. Terwijl de kantorenmarkt geteisterd werd door leegstand, groeide de kantorenvoorraad van de aanbieders van ‘flexkantoren’ juist snel. Kunnen
we tijdens en na de coronacrisis weer een groeispurt van
deze ‘flexaanbieders’ verwachten?

VAN SNELWEGRESTAURANT NAAR FLEXKANTOOR

GROEI GEDREVEN DOOR LEEGSTAND

Nog niet zo lang geleden zaten (snelweg)restaurants, hotellobby’s
en koffiecorners vol met werkende mensen vergezeld door een
kop koffie en een laptop. Dat is nu wel anders. Flexwerken
gebeurt tegenwoordig vooral in flexkantoren. In eerste instantie
richtten die zich op zakenreizigers en zzp’ers, die (onderweg)
een werkplek nodig hadden. Inmiddels is dat beeld achterhaald.
Het zijn steeds vaker grotere bedrijven die er werkruimte huren
en gebruik maken van alle voordelen die een flexkantoor te bieden
heeft.

De eerste groeigolf van flexkantoren begon in 2012, vlak na de
kredietcrisis. Die werd gedreven door de snel oplopende leegstand. Kantooreigenaren zochten naar alternatieven voor
traditionele verhuur en vonden in flexaanbieders een goede
oplossing. Flexaanbieders werden snel groot door het bieden
van meer bewegingsruimte in de huurcontracten, bijvoorbeeld
kortere looptijden en meer mogelijkheden om tussentijds te
groeien of te krimpen. In de nasleep van de crisis was daar veel
vraag naar vanuit huurders. Veel bedrijven wilden zich niet
langjarig binden aan een vaste huur.

GROEI FLEXKANTOREN IN NEDERLAND
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AANDEEL IN TOTALE KANTORENVOORRAAD

Wat deze aanbieders gemeen hebben is de grotere flexibiliteit
die ze bieden in de contracten met hun huurders vergeleken met
traditionele kantoorverhuurders. Een werkplek of kantoorruimte
huren kan soms al vanaf één dag of voor enkele maanden. Hun
specialisme is niet zo zeer huisvesting, maar dienstverlening en
ontzorging. Op de meeste flexkantoren is er een host die gasten
ontvangt en een koffiezaak of restaurant waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.

HET ZIJN STEEDS VAKER
GROTERE BEDRIJVEN
DIE GEBRUIK MAKEN
VAN DE VOORDELEN DIE
EEN FLEXKANTOOR TE
BIEDEN HEEFT.

De tweede groeigolf, vanaf 2015, ontstond door zowel nieuwe
aanbieders die tot de markt toetraden als door expansie van
bestaande aanbieders. Die groei vlakte af na 2017, mede doordat
de economie inmiddels alweer enkele jaren op volle toeren
draaide en er hierdoor meer krapte op de kantorenmarkt ontstond. Flexaanbieders kregen meer moeite om nieuwe kantoorruimte te vinden.

OPPERVLAKTE IN VIERKANTE METER

Flexkantoren zijn er in alle soorten en maten. Ze liggen vaak in
stadscentra, op bedrijventerreinen en kantorenparken, langs
snelwegen of bij knooppunten van het openbaar vervoer. Soms
ligt de focus op de verhuur van losse werkplekken voor startups
en zzp’ers, soms op hele kantoorvloeren en soms op vergaderruimten. Grote en bekende aanbieders in Nederland zijn Tribes,
WeWork, The Office Operators, HNK en IWG met de labels Regus
en Spaces.

Toch waren ze verantwoordelijk voor een fors deel van de
kantooropname. In de vijf grootste steden ging het de afgelopen
24 maanden om ongeveer 8% van het totaal.

AMSTERDAM IS KOPLOPER BINNEN EUROPA

Alle Nederlandse steden zitten met hun aandeel flexkantoren
boven het Europees gemiddelde. Eindhoven scoort bijna net zo
hoog als Amsterdam, met 5,9%. Hier zitten veel startups en
scale-ups in de techbranche. Vooral het gebied Strijp-S heeft
daarom veel flexkantoren. Utrecht maakt van de vijf Nederlandse
steden de snelste opmars. De afgelopen twee jaar waren flexaanbieders daar verantwoordelijk voor 13% van de totale
kantooropname. Den Haag heeft als overheidsstad een duidelijk
mindere behoefte aan flexibele kantoorverhuur en scoort het
laagst van de G5.
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AANDEEL IN TOTALE KANTOOROPNAME (LAATSTE 24 MAANDEN)

Ondanks de flinke groei, bestaat op dit moment ‘slechts’ 2,5%
van de totale Nederlandse kantorenvoorraad uit flexconcepten.
Daarmee heeft Nederland wel het grootste aandeel flexkantoren
van Europa. Gekeken naar de voorraad ten opzichte van het
totaal, is Amsterdam met 6% de grootste ‘flexstad’ van alle 43
door Colliers onderzochte Europese steden. Dat cijfer is
vergelijkbaar met Aziatische steden als Singapore, Shanghai
en Chengdu. In Azië komen meer uitschieters voor. In Manila
gaat het bijvoorbeeld om 10% en in Bangalore is ruim 15% van
de kantorenvoorraad ‘flex’.

DE FLEXKANTORENMARKT IN EUROPESE STEDEN
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DE KANTORENMARKT STAAT ER GOED VOOR

DE FLEXAANBIEDER ALS STOOTKUSSEN

Het is de vraag hoe de huidige recessie de Nederlandse flexkantorenmarkt beïnvloedt. Het is makkelijk te voorspellen dat
flexaanbieders door oplopende leegstand weer snel groeien na
de coronacrisis, maar de situatie is nu heel anders dan voor de
kredietcrisis. De kantorenmarkt staat er veel beter voor. Zo lag
de leegstand in de vijf grote steden aan het begin van 2008 op
10,5% en nu gemiddeld op 7%. In de belangrijkste kantoorgebieden zelfs gemiddeld onder de 3%.

Bij de meer traditionele vormen van kantoorverhuur is er in
crisistijd niet direct reden tot paniek aan de kant van de eigenaar.
Een bedrijf met een langjarig huurcontract en een vaste huurprijs kan niet zomaar tussentijds het huurcontract beëindigen,
in oppervlakte inboeten of minder huur betalen. Anders is het
voor flexaanbieders, die zich tussen vastgoedeigenaar en huurder
begeven. Ze zijn vaak huurder en verhuurder ineen.

Na de kredietcrisis nam de leegstand toe tot bijna 17%.
Nederland heeft veel geleerd van deze periode. Gemeenten
namen de regie in handen, stimuleerden kantoortransformaties
en zetten het mes in nieuwbouwplannen. Er zit nu ruim 36%
minder nieuwbouw in de pijplijn in vergelijking met de vorige
crisis. Een deel van de huidige plannen is bovendien nog niet
definitief. Daarbij komt dat de coronacrisis vooral sectoren raakt
zoals hotels, restaurants, cafés en winkels die weinig vanuit
kantoor werken. Zelfs in het zwartste CPB-scenario komt er
volgens onze berekeningen tot 2021 maximaal één miljoen
vierkante meter vrij en stijgt de leegstand naar 10,8%. Dat is
slechts 1,9 procentpunt meer dan nu.

Flexaanbieders bieden bedrijven meer bewegingsruimte in de
huurvoorwaarden dan traditionele verhuurders. Dat hebben zij de
afgelopen economische topjaren met veel succes gedaan.
Daartegenover staat dat zij in een neergaande economie meer
risico lopen dan de traditionele verhuurders. Huurcontracten
kunnen makkelijker en sneller door kantoorgebruikers worden
opgezegd. Dat betekent een grotere kans op snel oplopende
leegstand bij de flexaanbieder, terwijl die wel aan zijn huurverplichtingen richting de vastgoedeigenaar moet voldoen. Die
eerste klappen hoeft een achterliggende vastgoedeigenaar niet
te voelen, die heeft de flexaanbieder als stootkussen.

Er is een uitzondering op dit model, waarbij de vastgoedeigenaar
wel meer risico loopt als de huurder wegblijft. Sommige flexkantoren worden namelijk door de aanbieder beheerd op basis
van een managementcontract, waarvoor zij een vaste vergoeding krijgen. De overige operationele inkomsten en kosten van
het flexkantoor zijn voor de vastgoedeigenaar. Die inkomsten
komen rechtstreeks van de huurder. De vastgoedeigenaar
heeft dan geen stootkussen in crisistijd.

FLEXAANBIEDERS
BIEDEN BEDRIJVEN MEER
BEWEGINGSRUIMTE IN
DE HUURVOORWAARDEN
DAN TRADITIONELE
VERHUURDERS.

CORONACRISIS SCHEIDT KAF VAN HET KOREN

DE VRAAG NAAR ‘FLEX’ NEEMT TOE

Tijdens een crisis zijn financiële buffers cruciaal voor de slagkracht en het herstel van een onderneming. Flexaanbieders die de laatste
jaren de markt hebben betreden, hun portefeuille (te) snel hebben uitgebreid of zeer sterk gefinancierd zijn met extern vermogen, krijgen
het zwaar. Voor sommigen kan het een faillissement betekenen.

Op de lange termijn ziet het er helemaal niet slecht uit voor de
branche. De vraag van bedrijven naar flexibele huurcontracten
zal toenemen, zoals we al zagen na de vorige crisis. Bedrijven
kunnen niet meer jaren vooruitkijken en willen meebewegen
met de economie, zelfs als daar een hogere huurprijs tegenover
staat. Dat past ook binnen de bredere maatschappelijke trend
waarin we van bezit naar gebruik gaan, vooral gedreven vanuit
jongere generaties. Liever een maandelijks opzegbaar abonnement dan één grote investering.

Die gaten worden ongetwijfeld opgevuld door één of meerdere sterkere partijen. Na jaren van nieuwkomers en daarmee fragmentarisering
van de markt, verwachten we dat die trend tijdelijk ombuigt. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Wie de winnaars en wie de
verliezers worden, hangt af van:

1. HET HUURCONTRACT
De mate van flexibiliteit in het contract tussen
de flexaanbieder en de vastgoedeigenaar
bepaalt in hoeverre een flexaanbieder bestand
is tegen een crisis. Vooral managementcontracten
zijn nu gunstig. De huurinkomsten gaan tot een bepaalde grens
naar de vastgoedeigenaar, voor alle inkomsten daarboven
worden winstdelingsafspraken gemaakt. Flexaanbieders die
(een deel) omzethuur hebben onderhandeld, kunnen ook beter
meebewegen met de economie en delen de smart in crisistijd
met de vastgoedeigenaar. Anders is het voor meer traditionele,
langjarige huurcontracten, die flexaanbieders door de krapte in
de markt de afgelopen jaren vaak zijn aangegaan. In dat geval
is er weinig tot geen ruimte voor aanpassingen in de afspraken.
Daarbij gaat het vaak om hoge huurprijzen. Vooral wanneer
deze aanbieders in de contracten naar de klant toe juist meer
flexibiliteit hebben geboden is dat een gevaarlijke combinatie.
Het gaat om de balans tussen de huurverplichtingen naar de
eigenaar en de inkomsten van de huurder.
2. HET PRODUCT
De bulk van de vraag voor flexaanbieders bestaat
uit de verhuur van afgesloten kantoorruimtes
met gemeenschappelijke werkvoorzieningen. Bij
het afsluiten van dit type huurcontract is de
afgesproken huurperiode gemiddeld negen maanden. De
gemiddelde verblijfsduur is 32 tot 35 maanden. Eventuele leegstand ontstaat daarom met een flinke vertraging, zeker als
bedrijfsfaillissementen door overheidssteun worden voorkomen
of uitgesteld. Naast werkplekken zijn er de vergaderfaciliteiten
die vaak per uur of dagdeel gehuurd kunnen worden.

Deze inkomsten zijn tijdelijk volledig weggevallen en daarvan
zal de vraag langzaam herstellen. Hoe groter dit aandeel is van
het product, hoe groter de klap voor de flexaanbieder op de
korte termijn.
3. DE KLANT
Het klantenprofiel van een flexaanbieder
bepaalt mee hoe veerkrachtig deze zal zijn.
Grotere bedrijven en ‘corporates’ geven meer
zekerheid dan zzp’ers, startups en scale-ups.
De branche waaruit ze komen speelt ook een rol. Volgens
het CPB raakt de coronacrisis vooral de consumptie in
restaurants en winkels, maar ook de export van goederen
en diensten. Kantoorhoudende diensten gerelateerd aan de
zwaarst getroffen sectoren geven meer risico voor de flexaanbieder. Tot slot is de loyaliteit van de klantenkring belangrijk. Kun je er vanuit gaan dat ze trouw blijven aan jouw
product? Dat hangt af van de prijskwaliteitverhouding.
4. DE FINANCIERING
Een laatste maar zeer belangrijke factor is de
manier waarop de flexaanbieder is gefinancierd.
Veel aanbieders die recent sterk groeiden zijn
gefinancierd door private equity partijen. Het is mogelijk dat
deze partijen afscheid nemen van deze branche en hun investering als een ‘sunk cost’ beschouwen. Flexaanbieders die hun
financiering hebben geregeld vanuit aandeelhouderschap in
combinatie met goede financiële reserves zullen het meest
veerkrachtig zijn.

Ook de ‘corporates’ zullen in de toekomst steeds vaker kiezen
voor meer bewegingsvrijheid in hun huisvesting. Een trend die
al langere tijd zichtbaar is, maar wordt versneld. Zeker door de
nu opgedane kennis en ervaring met betrekking tot het thuiswerken. Daardoor zijn er minder werkplekken nodig op het
traditionele kantoor. Dat wordt vooral een plek voor samenwerken en samenzijn. Pieken in de bezetting kunnen worden opgevangen door een flexaanbieder. Juist nu hebben sommige
bedrijven vanwege de afstandsmaatregelen (tijdelijk) meer
kantooroppervlak nodig.
Een andere belangrijke reden voor bedrijven om te kiezen voor
een flexkantoor, zit in het type contract. De huur wordt vastgelegd
in een licentieovereenkomst. Deze hoeft niet als huuruitgave op
de balans van het bedrijf te worden gezet. Dat maakt het
financieel aantrekkelijk.

NAAR DUBBELE CIJFERS

MEER DAN HUISVESTING
De toenemende vraag naar flex blijft niet onopgemerkt. Zelfs
de tot nog toe traditionele vastgoedeigenaren zullen meer gaan
inzetten op flexibele huurcontracten, maar dat geldt niet voor
allemaal. Flexaanbieders worden niet zomaar buitenspel gezet.
Flexkantoren verhuren is meer dan huisvesting, het gaat vooral
om flexibiliteit, voorzieningen, services, gemak en ontzorging.
Veel traditionele kantooreigenaren zien dit niet als hun kerntaak.
Het is een totaal andere ‘business’. De grotere flexaanbieders
kunnen die diensten door hun kennis hierover en hun schaalgrootte voor een betere prijs aanbieden. Kantooreigenaren besteden
dat graag aan ze uit.

Het combineren van meerdere concepten onder één paraplu is
een strategie die flexaanbieder IWG al hanteert. In Nederland
is dit bedrijf actief met labels Regus en Spaces. Regus laat zich
daarbij vooral kenmerken door de neutrale kantoor- en vergaderruimtes, terwijl Spaces inzet op ‘coworking’. Internationaal
vallen er nog veel meer labels onder IWG. Elk concept speelt
in op de wensen van een ander soort bedrijf.

DE LESSEN VAN DE HOTELSECTOR

Wie succes wil hebben met kantorenverhuur, moet daarom de lessen
van de hotelsector volgen. Er liggen grote kansen voor aanbieders
die meebewegen met de vraag van werkend Nederland.

De grootste bedreiging voor de huidige flexaanbieders is dat
er na de coronacrisis concepten ontwikkeld worden die zullen
meeprofiteren van de groeiende vraag. De afgelopen jaren
zagen we al steeds meer concepten waarbij flexwerken wordt
gecombineerd met hotels, wonen, restaurants en/of cafés.
Onafhankelijke concepten als Hoxton/Ennismore, Accor, Ace
Hotels, citizenM en Kerten Hospitality richten zich op de mix
van werken en verblijven en zijn daarin al enkele jaren zeer
succesvol. Door functies te mengen ontstaat er een levendige
en dynamische sfeer. Dat zijn trends die al zichtbaar waren
in Azië en Noord-Amerika, maar nu ook in Nederland een
vlucht zullen nemen.
De hotelsector heeft zo’n explosie van nieuwe concepten al
eerder meegemaakt. Van een industrie met een aantal mondiale
spelers transformeerde de branche naar één met talloze nieuwe
concepten gericht op verschillende gebruikers, zowel binnen
als buiten de bestaande ketens. Zo ontstonden ‘paraplumerken’
met voor elk wat wils.

Door goed te kijken naar de wensen en eisen van de ‘gast’, zoals
dat in de hotelsector altijd al werd gedaan, kan het concept worden
aangepast en is het bestand tegen de veranderende consument.

De vraag naar flexibele kantoren met een hoge kwaliteit
van voorzieningen neemt verder toe. Ook steeds meer
grote bedrijven gaan naast hun vaste huisvesting op
zoek naar een flexibele schil. De tijd dat vooral zakenreizigers en zzp’ers gebruikmaken van flexkantoren is
voorgoed voorbij. Bedrijven willen zich niet meer volledig
binden aan een kantoor voor meerdere jaren, zeker niet
door de financiële onzekerheid en de definitieve doorbraak van het thuiswerken. Flexaanbieders zullen op
deze behoeften inspelen. Er ontstaan nieuwe formules
die toekomstbestendiger zijn, waarbij ontzorging en
flexibiliteit de boventoon voeren. Veel van die concepten
combineren verschillende functies onder één dak, zoals
flexkantoren, hotels, horeca en woningen. Dat wordt de
toekomst. Zo gaat het aandeel flexkantoren de komende
tien jaar naar de dubbele cijfers.

over colliers
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.

Robert Kok
Head of Agency

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.

robert.kok@colliers.com
+31 6 20 52 29 11

In Nederland werken we met 330 professionals die anders denken en de beste ideeën delen in
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