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IsWeWork
revolutionair
of overschat?
Uber enLyft kondenbij hun
beursgangde verwachtingenniet
waarmaken.Desondanks staat
de volgendebeurskandidaat al te
trappelen:WeWork.De verhuur-
der vanhippekantoorruimte
werdbij de laatstefinancierings-
rondeopmaar liefst $47mrd
gewaardeerd—ondanksdemil-
jardenverliezeneneen riskantbe-
drijfsmodel. Bij een recessie kan
WeWorkdiep vallen. Enboven-
dien: ‘Iedereenkankantoorruim-
te restylen endoorverhuren.’
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Dossier
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. Werkplekverhuurder
WeWork wil naar beurs.. Bedrijf profileert zich
als netwerkorganisatie.. WeWork werd in janu-
ari op $47 mrd gewaar-
deerd.. Critici stellen dat het
verlieslatende bedrijf
veel minder waard is.. WeWork zou gemak-
kelijk te kopiëren zijn.

VA S T G O E D

WeWork, revolution

‘W
elkombijWeWork’, zegt
een vriendelijke recepti-
onist als je binnenkomt
opde vierde verdieping
vanhunpandaande
AmsterdamseZuidas.

Aan lange tafels zittenwatmensenachter een
laptop. Aanéénwandeenkeukenmetkoffiezet-
apparaat, aandeandere kant een zittafelmet
leunstoelen.De rest vanhet pand is onderver-
deeld inkantoorruimtesmet glazenwanden in
zwart staal.

Ophet eerste oog lijkt het gebouwvanWe-
Work eengewoon—zij hetmodern ingericht—
kantoorpand. Alleendebiertap indekeuken is
misschienwat onalledaags, of de voetbaltafel in
het trapportaal. Toch isWeWorkgeengewone
kantoorverhuurder.

HetAmerikaansebedrijf, datwerkplekken
verhuurt aan zzp’ers, start-ups enbedrijven,
groeit namelijk snel enwordt steevast in één
rijtje gezetmet techbedrijven zoals taxiverhuur-
dersUber enLyft.Het zal danookgeen verras-
sing zijndatWeWork, dat onlangs is omgedoopt
tot TheWeCompany (datnaast dekantorenook
ruimtebiedt aandenunogkleinewoningpoot
WeLive enonderwijspootWeGrow), ooknaarde
beurswil.

Uber enLyft kondenbij hunbeursgangde
torenhoge verwachtingennietwaarmaken.
Hoe zal het TheWeCompany vergaan, dat bij
de laatstefinancieringsrondeopmaar liefst
$47mrdgewaardeerdwerd?Terwijl het be-
drijf vorig jaar eenomzethad van$1,8mrden
een verlies van$1,9mrd.Vier vragenover de
werkplekverhuurder.

1.
Wat doet WeWork precies?
WeWork is eenuitzonderlijk geval op
dekantorenmarkt.Het bedrijf bezit
namelijk geen vastgoed.Hethuurt kan-

toorruimte voor lange tijd. Vervolgensdeelt
het de ruimteop, geeft de kantoreneen fris-
se inrichting en verhuurt zeweermet korte
huurcontracten.

DeNewYorkseondernemersAdamNeumann
enMiguelMcKelvey startten in2010, tijdensde
crisis, hetbedrijf omzzp’ers enstart-ups—zoals
zijzelf—eenwerkplek tegeven. Inmiddels telt
WeWork485vestigingen in28 landen.

VolgensWyboWijnbergen, hoofdNoord-Eu-
ropa vanWeWork, gaat het allemaal omflexi-
biliteit enomhetdeel uitmaken vaneenge-
meenschap. Als je bijWeWorkhuurt, kun je elk

Uber en Lyft konden
de hoge verwachtingen
niet waarmaken, maar
de volgende voor een
beursgang staat al te
trappelen: WeWork.
De kantoorverhuurder
zou tientallen miljarden
waard zijn. Volgens
criciti is dat veel te veel.
Vier vragen over de
‘black box’ WeWork.

In het kort

momentopzeggen, legt hij uit. Je hebt ook in
éénklap eenkantoor over dehelewereld,want
je kunt in alle panden vandewerkplekverhuur-
der terecht. ‘En jehebtmeteeneennetwerk. Als
je bijvoorbeeld ietsnodighebt ofwilt verkopen
in eenbuitenlandse stad, kun je eenoproepje op
deWeWork-appdoen.’Het bedrijf spreekt dan
ookniet vanhuurders,maar van leden.

Het Japanse Softbank lijkt erin te geloven,
wantde investeerder stakde afgelopen jaren
in totaalmaar liefst $10mrd indekantoorver-
huurder.Ookde zakenbankenGoldmanSachs
en JPMorganChasehebbengeïnvesteerd inhet
bedrijf.WeWorkkannanegen jaar echter nog
geen zwarte cijfers schrijven.

Inhet kantorenvastgoedklinken verdeelde
reacties opdezenieuwkomer. Eendeel vindt
datWeWorkde relatie tussenhuurders en eige-
narenop zijn kop zet enweigert er zakenmee
tedoen, zegt EgbertNijmeijer, senior porfolio-
manager vastgoedbijKempen. ‘Ookomdathet
eenblackbox is, niemandweet precieshoehet
methet bedrijf gaat.’ Eenanderdeel ziet juist
welwat indenieuwe tussenpersoon. ‘WeWork
groeit hard eneen “WeWork-bord” aandemuur
trekt huurders’, aldusNijmeijer.
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nair of zwaar overschat?

WeWork volgenshemniet zo gemakkelijk op te
schalen als een IT-bedrijf.

‘Bij IT ontwikkel je het product endaarnakun
je eindeloos groeien.MaarWeWorkhandelt in
hardware.Meer klanten, betekent gewoondat
ermeer vastgoedgehuurdmoetworden, dat is
kapitaalintensief, zeker bijWeWorkdat ermet
de inrichtingnog een schepjebovenopdoet’,
aldusNijmeijer.

Maarwellicht nogwel eengrotere zorg van
experts is het feit datWeWork langehuurcon-
tracten (tien jaar) aangaat ende ruimtes slechts
voor korte tijd doorverhuurt. Zolangde econo-
mie goeddraait, gaat dat goed.Maarbij een
recessie, kandit lelijk uitpakken voordewerk-
plekverhuurder.DanheeftWeWork immerswel
de lasten,maar is het nogmaarde vraagof er
genoeghuurders zijn. ‘Dankanhet bedrijf heel
snel vallen’, aldus JohnColley, econoomaande
WarwickBusiness School.

Het argument vanWeWorkdat in een reces-
sie juist behoefte is aanflexibele kantoren, gaat
volgensColleyniet op. ‘Het aantal start-ups
waarWeWorkhet toch vanmoethebben, loopt
gewoon terug in een recessie.’ Colley verwacht,
ookmethet oogopUber enLyft, dat zakenban-
kenhet verhuurbedrijf een stuk lager gaan in-
prijzenbij eenbeursgang.

Zelfs bij Softbank is het enthousiasme iets
bekoeld,wantwaarde superinvesteerder eind
vorig jaarnog vanplanwasom$16mrdextra in
WeWork te steken, bleef dit na een ‘naderebe-
studering vankasstromen’ bij $2mrd.Niet lang
daarnadiendeWeWorkdepapieren voor een
beursgang in.

4.
Maar flexibele werkruimtes
zijn toch hot?
Ja, flexibele kantorenwinnen terrein.
Zelfs grotebedrijvenmakener steeds

meer gebruik van. VolgensDeGroot van IWG
neemtde sector daardoor sinds anderhalf jaar
echt een vlucht. ‘Nubedrijven alsUnilever en
EYookflexibele kantorengaanhuren, groeit de
markt enorm.Voorheenbestondhetmerendeel
vanonsklantenbestanduit zzp’ers en start-ups,
die zijn kleiner,waardoor je er in aantalmeer
nodighebt’, aldusDeGroot. In 2018warende
bedrijvenal goed voor 40%vande verhuur van
IWG, in2019groeit ditwaarschijnlijknaar 60%.
OokWeWorkhuurt steedsmeer aangrotebe-
drijven, zoals LinkedIn enDeloitte. Inmiddels
heeft eenderde vandeWeWork-ledenmeerdan
duizendwerknemers.
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2.
Is WeWork de enige die dit doet?
Nee. Er zijnmeer vandit soort flexibe-
le kantoorverhuurders actief. Sterker
nog, concurrent InternationalWork-

placeGroup (IWG),waar onder anderede labels
Regus enSpaces onder vallen, is groter danWe-
Work enbestaat langer. IWGheeft 3300 vestin-
gen in110 landen.

‘Wij doendit al dertig jaar.Maar gekgenoeg
wordtWeWorknuals de grote revolutionair
opdekantorenmarkt gezien’, zegt Anneloede
Groot, directielid bij IWG.Dochterbedrijven
Regus enSpaceswerken volgenshetzelfde re-
cept alsWeWork: voor lange tijd kantoorruimte
leasen, die opdelen, in eennieuw jasje stekenen
doorverhuren.

Ook zijn er lokaal spelers actief, zoals inNe-
derlandTribes en inhetVerenigdKoninkrijk
theOfficeGroup vanBlackstone.

IWG is al beursgenoteerd enmaakt in te-
genstelling totWeWorkwelwinst. Toch ligt de
waarde van IWGaanzienlijk lager dandie van
WeWork.Hetheeft eenondernemingswaarde
van€4mrd.WeWorkwasbij de laatstefinancie-
ringsronde in januari $47mrdwaard.Naar ana-
logie van IWGzoudewaarde vanWeWorknog

geen$3mrd zijn.MaarWeWorkonderscheidt
zich als eennetwerkorganisatie, diemeerbiedt
danalleenkantoorruimte.

3.
Is WeWork niet overgewaardeerd?
Debeursgang zal het leren.Dehoge
waarderingbij dit soort snelle tech-
groeiers komt volgens JackNeele,

fondsmanager consumententrendsbij Robe-
co, simpelwegdoordat zewereldwijd actief
zijn. ‘Het potentieel aantal klanten is daardoor
enorm. Iedereenheeft tegenwoordig een tele-
foon. Als je erin slaagt eenwereldwijde speler te
worden, ben jemeteenheel veelwaard.’

Sceptici twijfelenofWeWork terecht onder
de techbedrijvengeschaardmoetworden.Het
ideebij bedrijven zoalsUber enLyft is dat zenu
nog verliesmakenomdat ze razendsnel groeien,
maardat dewinst vanzelf volgt als ze eenmaal
eendominantepositie opdemarkt hebben. En
dat danniemandmeer omzeheenkan, zoals bij
FacebookofGoogle.

‘MaarWeWork is heel gemakkelijkna te
doen.Het is geenbijzonder algoritmeof zo. Ie-
dereenkankantoorruimte restylen endoorver-
huren’, zegtNijmeijer vanKempen.Daarbij is

WyboWijnbergen van
WeWork in het pand
aan de Amsterdamse
Zuidas: ‘Je hebt bij ons
als lid ookmeteen een
netwerk.’
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“
‘WeWorkgroeit
hardeneen
WeWork-bord
aandemuur
trekthuurders’
Egbert Nijmeijer
portfoliomanager
Kempen

“
‘Wij doendit
al dertig jaar.
Gekgenoeg
wordtWeWork
nuals de grote
revolutionair
gezien’
Anneloe de Groot
directielid IWG
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