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In maart 2020 bracht CBRE een onderzoeksrapport uit waarin we 
vooruitkeken naar 2030. We noemden in dat rapport tien manieren 
waarop de vastgoedwereld zou veranderen de komende tien jaar. Uit 
het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de veranderingen die 
eraan zitten te komen ingrijpend zullen zijn – op sociaal, cultureel, 
demografisch, economisch en technologisch gebied. Ook 
benadrukte het rapport het belang van flexibele gebouwen die 
makkelijk aangepast kunnen worden aan de veranderende 
behoeftes van gebruikers.

Het onderzoek voorspelde onder andere dat “het einde van de vaste 
aanwezigheid op de werkplek bij zal dragen aan productiviteitsgroei 
en persoonlijke creativiteit” en dat “bijna alle werknemers mobiel 
zullen zijn en een netwerk van locaties nodig zullen hebben om zo 
productief en betrokken mogelijk te kunnen zijn”. 

Vrijwel meteen nadat dit rapport uitkwam, werden verstrekkende 
overheidsmaatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van 
het coronavirus. Door deze maatregelen werden bedrijven over de 
hele wereld gedwongen hun kantoren te sluiten en hun 
medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Heeft deze 
nieuwe situatie veranderd hoe we naar thuiswerken kijken?  
En welke mogelijkheden biedt deze massale kennismaking  
met thuiswerken organisaties en hun medewerkers op  
de langere termijn? 

Het is duidelijk dat de coronamaatregelen op de korte termijn 
aanzienlijke economische schade zullen veroorzaken. Hoewel de 
wereldwijde economische gevolgen op de langere termijn veel 
moeilijker te voorspellen zijn, is het duidelijk dat de ongekende 
lockdowns waar vrijwel elk land mee te maken kreeg bijna alle 
sectoren wereldwijd zwaar op de proef stellen. 

Bij CBRE werken we samen met onze klanten aan innovatieve oplossingen om deze kantooruitdagingen  
aan te gaan. In dat kader ontwikkelen we een reeks hulpmiddelen, producten en diensten die  
onze klanten helpen bij de grootste uitdagingen van dit moment:

  • Medewerkers helpen productief te blijven vanuit huis.
  • De terugkeer naar het kantoor voorbereiden.
  • Het beoordelen van de mogelijkheden om op afstand te werken, en de impact daarvan op je vastgoedportefeuille.
  • Het opbouwen van organisatorische veerkracht voor de toekomst.

Wil je jouw gedachtes en ideeën over deze onderwerpen met ons delen? Neem dan contact met ons op.
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We hebben te maken met een game changer: een verschuiving 
die de potentie heeft om nog tientallen jaren invloed te hebben 
op onze werkvormen, sociale omgangsvormen en houding ten 
opzichte van technologie. Tijdens de lockdown is werken op 
afstand massaal omarmd, omdat organisaties gedwongen 
werden hun medewerkers virtueel inzetbaar te maken. Dat 
gezegd hebbende is de thuiswerksituatie tijdens de lockdown 
voor veel werknemers natuurlijk verre van ideaal. Met name 
voor werknemers met kinderen die ook noodgedwongen thuis 
zitten. Maar wanneer de lockdown-maatregelen worden 
versoepeld of opgeheven moeten organisaties gaan 
evalueren: wat hebben we hiervan geleerd? En wat gaan we 
vanaf nu anders doen?

Veel teams blijven samenkomen op een fysieke locatie om hun 
werk zo mogelijk  te kunnen doen. Maar we gaan ook merken 
dat sommige teams minder afhankelijk worden van één vaste 
kantoorlocatie en dat sommige medewerkers de voordelen van 
regelmatig thuiswerken zijn gaan inzien. We gaan bewuster 
nadenken over waarom en wanneer we naar kantoor gaan. 
Hoe dan ook moeten bedrijven ervoor  zorgen dat hun 
medewerkers graag naar kantoor blijven komen. Er komt 
daarom meer nadruk te liggen op hoe werknemers hun 
werkomgeving ervaren. De nieuwe patronen die  ontstaan 
rond kantoorbezetting zouden kunnen betekenen dat sommige 
organisaties minder ruimte nodig hebben. En omdat 
werknemers minder tijd kwijt zijn aan woon-werkverkeer en 
gebruik kunnen maken van effectievere online 
samenwerkingstools, zal de productiviteit toenemen. 

Eén ding is duidelijk: de wereld na corona zal er 
heel anders uitzien dan de wereld voor corona.  
We lichten hier vijf aspecten van werk toe die 

volgens onze inzichten veranderen: 

EXTRA FOCUS OP GEZONDHEID EN GEZONDE WERKPLEKKEN

Kantoorhuurders leggen meer nadruk  op gebouwspecificaties en de mogelijkheden voor 
gezonde werkplekken, omdat ze meer focussen op de gezondheid van werknemers en het 
waarborgen van hun productiviteit op de lange termijn. Uiteraard zullen veel mensen zich zorgen 
maken over hoe het straks moet als de kantoren weer opengaan. Organisaties zetten dan ook 
alles op alles  om ervoor te zorgen dat hun medewerkers terugkeren naar een gezonde 
werkomgeving. In eerste instantie kan dit betekenen dat er bijvoorbeeld zelfreinigende 
oppervlakken worden geïntroduceerd. Maar er zal ook een verhoogde nadruk komen te liggen 
op persoonlijke hygiëne, waarbij gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van 
desinfecterende handgel en het installeren van voet- en bewegingssensoren bij in- en uitgangen.

Dit zal vooral belangrijk zijn in omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van activity-based 
working, waarin werknemers worden aangemoedigd om werkplekken te delen en regelmatig van 
werkplek wisselen in de loop van de dag. Ongetwijfeld maken clean desk policies het ook 
makkelijker om oppervlakken schoon te houden, maar we zullen misschien ook een verschuiving 
zien naar meer persoonlijke technologie: apparaten en accessoires om de verspreiding van 
ziektes te beperken. Dit zal een uitdaging zijn voor organisaties waar pc’s en andere apparaten 
standaard gedeeld worden. 

Op de lange termijn zullen we een voorkeur zien voor gebouwen met een gezond binnenklimaat 
en goede ventilatie, omdat verse lucht de verspreiding van ziektekiemen in de lucht vermindert. 
Op dit moment moeten gebouwen verplicht minimaal 20% verse lucht innemen, er is bij sommige 
gebouwen al voor gekozen om dat te verhogen naar 30%. Het herzien van de minimumeis kan 
een volgende stap zijn voor faciliteitsbeheerders. Door de focus op frisse lucht zouden er ook 
meer LEED- en WELL-gecertificeerde gebouwen bij kunnen komen. Organisaties gaan het belang 
van het welzijn van hun werknemers blijven benadrukken en er komt meer vraag naar 
wetenschappelijk onderzoek dat het ‘menselijk rendement’ in kaart brengt van investeringen in 
welzijnsprogramma’s en werkplekfuncties en diensten die deze doelstellingen ondersteunen. 

ORGANISATORISCHE VEERKRACHT OPBOUWEN

Vóór de coronacrisis wogen de voordelen van personeel dat grotendeels op kantoor werkte 
voor veel organisaties zwaarder dan het potentiële risico dat dit met zich meebrengt. 

Door de pandemie worden organisaties gedwongen hun bedrijfscontinuïteit te herevalueren, 
met name wat betreft de noodzaak back-uplocaties achter de hand te hebben voor cruciale 
bedrijfsfuncties en essentiële medewerkers. We verwachten dat organisaties gaan nadenken 
over afwisselende teams die kunnen worden ingezet volgens verschillende roosters en op 
verschillende locaties (of vanuit huis) tijdens een eventuele toekomstige uitbraak. En wellicht 
kiezen sommige organisaties er dan voor om cruciale bedrijfsprocessen niet langer onder te 
brengen op één grote centrale locatie. In plaats daarvan zou gebruik kunnen worden gemaakt 
van een groter aantal kleinere kantoren op verschillende locaties in de wereld. 

Kantoorruimtes zelf worden vaker opgedeeld in kleinere ‘compartimenten’ zodat luchtstromen 
makkelijker gereguleerd kunnen worden en medewerkers afstand van elkaar kunnen houden 
tijdens seizoensgebonden ziektegolven. Daarnaast gaan organisaties investeren in de 
persoonlijke duurzame flexibiliteit van hun medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan trainingen op 
het gebied van thuiswerken, structuren die de balans tussen werk en privé bewaken en het 
aanleren van strategieën voor het omgaan met stressvolle en onzekere periodes.

1
VERSNELDE POPULARISERING VAN FLEXIBEL WERKEN

Organisaties zullen gaan onderzoeken wat de juiste balans is tussen werk op kantoor en  
werk op andere locaties. De rol die het kantoor speelt bij het mogelijk maken van werk zal  
dus herzien worden.Dit zal voornamelijk worden gedreven door een combinatie van twee 
trends: een veranderende houding ten opzichte van flexibel werken en de druk op organisaties 
om hun operationele kosten te verlagen. Dit blijkt ook uit een recente rondvraag onder  
CFO's door Gartner², waarbij 75% aangaf een matige tot significante opschaling van 
thuiswerken te overwegen. 

Organisaties zullen het thuiswerken voorzichtig benaderen, omdat het een beladen onderwerp 
kan zijn voor zowel managers als medewerkers. Het succes hangt af van hoe grondig de 
voorbereiding is, en van hoe duidelijk, open en consistent er over de veranderingen wordt 
gecommuniceerd. Ook is een steunprogramma nodig dat zich richt op persoonlijke gezondheid 
en welzijn, de financiële kosten, verschillende manieren van werken, technologie en cultuur.

De focus zal dan ook liggen op de juiste technologie, cultuur en verwachtingen om de 
overgang van kantoor naar huis zo naadloos mogelijk te maken. En om ervoor te zorgen dat 
werknemers productief en betrokken blijven, ongeacht waar ze zijn.

HEROVERWEGING VAN KANTOORINRICHTING

Bij het ontwerpen en toewijzen van kantoorruimte wordt vanaf nu ook rekening  gehouden met 
hoe de overdracht van ziektes kan worden beperkt. Er zal meer aandacht zijn voor hygiëne, en 
de gezondheid en het welzijn van medewerkers moet beter worden gewaarborgd. Dit wordt op 
de korte termijn toegepast (totdat er een vaccin is) terwijl kantoren stapsgewijs heropenen. 
Hierbij zal sprake zijn van gefaseerd gebruik in grote, open ruimtes, waarbij de 
anderhalvemeterregel in acht zal worden genomen. 

Op de lange termijn zullen organisaties ook gaan herdefiniëren wat maximale bezetting 
betekent. In sommige gevallen zal de werknemersdichtheid misschien moeten worden 
verlaagd. Wij zijn altijd groot voorstander geweest van een goede balans tussen gesloten en 
open ruimtes. Met het oog op de zogenaamde anderhalvemetersamenleving is het mogelijk 
dat sommige organisaties hun kantoorruimte zullen moeten vergroten om die balans te 
bewaken – ondanks de toename van thuiswerken. Het doel hiervan is dat mensen niet zo 
afgezonderd van elkaar werken dat het ten koste gaat van de gezamenlijke sfeer en energie op 
kantoor, maar ook dat mensen zich niet zo blootgesteld voelen dat ze geen interactie aangaan 
met hun collega’s. Het is belangrijker dan ooit dat we goed nadenken over de grootte van 
werkplekken en de afstanden tussen mensen en ruimtes op kantoor. 

3
MEER TOEGEVOEGDE WAARDE SMART BUILDINGS

De rol van slimme kantoorgebouwen die zijn uitgerust met de nieuwste digitale technologieën 
zal groter worden na corona. Dit heeft betrekking op zowel de installaties (zoals 
klimaatbeheersing) als het mogelijk maken van een grotendeels touchless werkomgeving, 
waarin werknemers gebruik kunnen maken van handgebaren en stemcommando’s. Hiervoor 
zal ook een significant aantal IoT-sensoren moeten worden geïnstalleerd waarmee 
kantoorruimtes virtueel gevisualiseerd kunnen worden. Zo houden medewerkers beter de 
controle over hun werkomgeving, kunnen schoonmaakpatronen in kaart worden gebracht en 
kunnen mensen makkelijk een rustige plek vinden om te werken. 
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Trends op het gebied van kantoorwerk zijn versneld omdat organisaties zich hebben moeten 
aanpassen tijdens de Covid-19-pandemie. Bedrijven en medewerkers profiteren van deze 
ervaring met grootschalig thuiswerken. Technologie is een nuttig hulpmiddel gebleken om 
samenwerking en menselijke interactie te ondersteunen. Op de lange termijn zal werken op 
afstand wellicht de mogelijkheden van een fysieke werkplek aanvullen, maar niet vervangen. 
Het resultaat zal waarschijnlijk een gerationaliseerde fysieke afspiegeling zijn. Bestaande uit een 
andere samenstelling van de ruimte, die van hogere kwaliteit is en bovendien beter uitgerust is 
om aan de behoeften van de werknemers te voldoen. Verbeterde technologie, een focus op 
gezondheid en welzijn en een werkplekontwerp dat productiviteit ondersteunt, zijn slechts enkele 
kenmerken van de werkplek van de toekomst. 

De verschuiving die we voor ogen hadden naar ‘hubs’ ofwel netwerken van kleinere 
werklocaties in combinatie met een hoogwaardig hoofdkantoor, zal sneller realiteit worden dan 
we verwachtten voor Covid-19. Kortom, werknemers zullen zich gesterkt voelen en organisaties 
zullen er meer mee op hun gemak zijn als het werk niet beperkt wordt door de muren  
van één werkplek.

Wat dat betreft zou het verstandig zijn als organisaties werkomgevingen niet als iets binairs zien 
– óf thuis, óf op kantoor – er is namelijk een veel breder scala aan mogelijkheden en 
combinaties. Zoals al eerder werd benadrukt in het CBRE-rapport over het tijdperk van flexibel 
vastgoed, “The Age of Responsive Real Estate”, moet worden gestreefd naar een ‘mixed reality’ 
waarin werknemers beschikking hebben over een breed arsenaal aan technologische 
oplossingen en zelf kunnen bepalen waar en hoe ze werken. De werkplek van de toekomst zal 
veel dynamischer zijn dan die van nu.

1.  CBRE, The Age of Responsive Real Estate, March 2020 https://www.cbre.com/2030
2.  Gartner, CFO Survey, March 2020  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-
organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2
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