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Mensenmakendestad
IJsbrand Brunger en Ellen Waals

Voor internationaal vastgoedadviseur Savills zijn het
interessante tijden. Wereldwijd doet het bedrijf veel
onderzoek naar de werkplek van de toekomst. Met de
uitkomsten maken Ellen Waals en IJsbrand Brunger een
lokale vertaalslag naar de Nederlandse markt. ‘Wij denken
proactief mee.’
Savills werd in 1855 opgericht en groeide in ruim anderhalve
eeuw uit tot een van ’s werelds grootste vastgoed adviesbureaus.
De gerenommeerde Britse vastgoedonderneming heeft een
internationaal netwerk van meer den zevenhonderd kantoren. Toch
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telt voor het bedrijf vooral de menselijke kwaliteit. ‘Mensen vormen
de sleutel tot de ontwikkeling van een duurzame en succesvolle
relatie’.
De afdeling Agency van Savills Nederland richt zich puur
op kantoorvastgoed en bedient daarbij zowel verhuurders
als gebruikers. Ook begeleidt ze beleggingsinvesteringen en
verkooptransacties tot vijftien miljoen euro, de zogenaamde
MidCap markt. De jongste tak - workthere.nl - is een platform waar
vraag en aanbod van flexibele kantoorruimte samenkomt.
Ondanks de huidige onzekere omstandigheden zien Ellen Waals
en IJsbrand Brunger de vraag naar kantoorvastgoed in Amsterdam
snel weer oplopen. ‘Er zijn veel internationale bedrijven die zich
hier willen vestigen’, vertelt Waals. Tegelijkertijd is er nog veel
onduidelijkheid over de impact van corona op de behoefte aan en
inrichting van kantoorvastgoed. ‘Veel van onze klanten vragen zich
af wat ‘het nieuwe normaal’ concreet voor hen betekent.’

‘Veel klanten
vragen zich
af wat ‘het
nieuwe normaal’
concreet voor
hen betekent’
Verschillende scenario’s
‘Help ons de toekomst te begrijpen’,
is de indirecte vraag die de adviseurs
van Savills het afgelopen anderhalf
jaar vaak opvingen. ‘De commerciële
vastgoedmarkt belandde in een
roller coaster’, zegt Brunger. ‘We
zaten nauwelijks in de eerste lockdown of er werd al geroepen dat
er in de toekomst veel minder kantoorruimte nodig zou zijn. Een
conclusie gebaseerd op de eerste verrassend positieve ervaringen
met thuiswerken. Dat het taboe daar vanaf is en er een switch is
gemaakt naar meer thuiswerken, is voor iedereen duidelijk. Maar
dat daarmee de behoefte aan kantoorruimte sterk afneemt, is de
vraag.’
‘We zitten nog steeds in een lockdown’, reageert Waals. ‘Maar met
diezelfde situatie is de commerciële vastgoedsector in verschillende
fasen terechtgekomen met allerlei uiteenlopende scenario’s. Leek
thuiswerken in het begin nog ideaal, inmiddels klinkt steeds
vaker de roep om terug te mogen keren naar kantoor. Savills doet
wereldwijd continu onderzoek onder tienduizenden werkenden naar
hun wensen en behoeften. De uitkomsten wisselen en tonen ons het
belang van continu onderzoek. Duidelijk is wel dat de flexibiliteit
en de keuzevrijheid van werknemers is toegenomen. Kantoren
veranderen van puur werkplek naar een plaats van ontmoeting en
verbinding, waar je de normen en waarden van het bedrijf leert
kennen en kunt ervaren.’

Wensen van gebruikers
‘Covid-19 is een accelerator’, zegt Brunger. ‘Het versnelt een trend
die al was ingezet: de groei van hospitality door het vergroten van
faciliteiten en services in gebouwen. Waar gebruikers voorheen een
ruimte huurden en zelf bepaalden hoe zij hier invulling aan gaven,
is het nu de verhuurder die verschillende faciliteiten aanbiedt en
groeit de vraag naar voorzieningen binnen gebouwen. Denk aan
gedeelde koffiehoeken en vergaderruimtes. Na Covid-19 zal deze
trend verder toenemen, omdat de behoefte van kantoorgebruikers
zich steeds meer richt op het ontmoeten van collega’s op kantoor.
Bureauwerkzaamheden gebeuren gedeeltelijk thuis.’

‘De wensen van de
gebruiker spelen een
steeds grotere rol’

Ook de aandacht voor
duurzaamheid en gezondheid
neemt een vlucht. Waals:
‘Werkgevers zullen meer hun best
moeten doen om de medewerkers
naar kantoor te trekken en daarbij

ook moeten letten op aspecten van daglicht en de mogelijkheid
om naar buiten te kunnen. De wensen van de gebruiker spelen een
steeds grotere rol. Bij de ontwikkeling van kantoorvastgoed zullen
eigenaren daarop moeten inspelen met meer aandacht voor de
principes van Environmental, Social & Governance (ESG).’

Grondige analyse
‘Wij kunnen de toekomst niet voorspellen’, beseft Brunger. ‘Maar
we spreken veel verschillende partijen en beschikken over voldoende
recente onderzoeksgegevens om feitelijk en pragmatisch te kunnen
blijven denken. Voor ons is het zaak naar onze klanten te luisteren,
hun doelstellingen te begrijpen en vastgoedpartijen van gedegen en
onafhankelijk advies te voorzien.’
Daarvoor duiken de adviseurs diep in de organisatie van de
opdrachtgever. Want advies is maatwerk en een goede oplossing
voor iedereen anders. ‘Aan de basis
van ons advies ligt een grondige
analyse’, vertelt Brunger. ‘Wij willen
de afwegingen en kaders van de
potentiële huurder echt begrijpen
en kruipen daarom in de huid van
onze klant. Van organisaties die een
nieuw onderkomen zoeken, willen
we weten welke niveaus er binnen
het bedrijf zijn, hoe taakgericht
en zelfstandig de medewerkers
kunnen werken. Maar ook aan wie
de directie verantwoording af moet
leggen. Pas als we begrijpen wat de
organisatie wil, hoe zij is opgebouwd
en werkt kunnen we goed advies
geven.’

‘Aan de basis van ons advies ligt een
grondige analyse’
Kennisdeling
Dankzij dat empathische vermogen scoort Savills hoog bij
klanttevredenheidsonderzoek. De menselijke maat en persoonlijke
aandacht is kenmerkend voor de werkwijze van de vastgoedadviseur.
‘Daarnaast moet ook de hardware kloppen’, stelt Waals. ‘De data
waarop we onze adviezen baseren.’ Het lidmaatschap van NVM
Business biedt daarin ook een belangrijke meerwaarde. ‘Het
vergroot ons netwerk en leidt tot kennisdeling en samenwerking met
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andere leden.’
Ook de vele onderzoeken en studies die Savills als internationaal
kantoor ter beschikking staan, zijn een belangrijk voordeel voor
de adviseurs. ‘We hoeven niet alles zelf te onderzoeken, maar
kunnen teruggrijpen op studies van vestigingen in andere landen.
Zo hebben we voor de ontwikkeling van een houten kantoortoren
gebruikgemaakt van Scandinavische expertise om de duurzame
meerwaarde te meten. Data spelen een enorm belangrijke rol.
In de beschikbaarheid ervan is een grote slag gemaakt met
de ontwikkeling van Savills Maps. Deze internationale tool
maakt allerlei interessante gegevens inzichtelijk. Je kunt digitaal
inzoomen op een stad of gebouw om verschillende analyses uit
te voeren, bijvoorbeeld op huurprijsniveaus, energielabels of
kantooroppervlakten.’

Proactief meedenken
Met de focus op vooral de Amsterdamse commerciële
vastgoedmarkt heeft team Agency een duidelijke visie ontwikkeld
met een behoorlijke groei tot gevolg. ‘Groei in de breedte’,
verduidelijkt Brunger. ‘We willen in elke gebied binnen Amsterdam
actief zijn, maar groei van onze portefeuille is niet ons hoofddoel.
Een kwalitatief goede verhuurportefeuille is ons streven, waarbij we
onze opdrachtgevers altijd de beste service bieden. We zijn kritisch
in wat we doen. Als we een opdracht aannemen, willen we daar
succes in hebben.’
‘Dankzij onze jarenlange ervaring in Amsterdam vangen we signalen
sneller op en weten we wat de kantoorhuisvesting hier nodig heeft’,
zegt Waals. ‘We kijken waar behoefte aan is en maken verschil door
proactief mee te denken en partijen te benaderen. We trekken bij
wijze van spreken het ‘Te huur’ bord uit de tuin en gaan ermee
de markt op. Actief investeringspartijen benaderen doen we zowel
met bestaande bouw als nieuwbouw. Vooral bij nieuwbouw is de
storytelling heel belangrijk. Daarom werken we als team ook intensief
samen met de afdeling marketing. Die weet precies hoe je een
project dat nog niet fysiek zichtbaar is, bij de juiste doelgroep onder
de aandacht brengt.’

Kritisch
Met een goed leefklimaat, uitstekende bereikbaarheid,
hoog kennisniveau, politieke stabiliteit en relatief betaalbare
huren houdt Amsterdam voor internationale bedrijven een
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Brunger en Waals zullen het als
ervaringsdeskundigen niet ontkennen: ‘Amsterdam is toegankelijk
en dynamisch en vergeleken met andere wereldsteden is de quaility
of life er bijzonder hoog.’ Een punt van zorg is het woningtekort.
Brunger: ‘We moeten ervoor waken dat er teveel van hetzelfde
wordt gebouwd en dat de overheid op de stoel van marktpartijen
gaat zitten. Daar krijgen we echt spijt van!’

‘Amsterdam is toegankelijk en dynamisch en
vergeleken met andere wereldsteden is de
quaility of life er bijzonder hoog’
Opdrachtgevers en zakelijke partners waarderen de professionaliteit,
integriteit en duidelijkheid van Savills. ‘Wij doen veel aan
klantenbinding en gaan echt voor langdurige relaties’, vertelt
Waals. ‘Dat past helemaal bij de cultuur van ons bedrijf. Ons
enthousiasme, maar ook onze kritische houding spreekt aan. Als we
het nodig vinden, raden wij onze klanten bepaalde keuzes af. Dat
is best spannend, maar het wordt gewaardeerd. Het getuigt van
commitment.’

Ellen Waals
Head of Agency Savills
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