 Alsjeblieft, dit artikel krijg je cadeau van de Vastgoedmarkt
redactie
Je kunt iedere maand 1 artikel lezen. Meer lezen? Maak gratis een profiel
aan.
Gratis profiel aanmaken
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Robert Winkel: ‘Thuiswerkplek moet
ontmoeten faciliteren’
label: Projectontwikkeling

Robert Winkel. Foto: Jerry Lampen

Langzaam begint het besef in te dalen dat thuiswerken in meer of minder mate
daadwerkelijk het nieuwe normaal is. De Rotterdamse architect Robert Winkel
voorziet vooral kansen in centraal gelegen werkplekken die ontmoeting mogelijk
maken.

Anders dan aardig wat vakbroeders en -zusters heeft Winkel omzettechnisch nog
weinig te klagen over coronajaar 2020. ‘Dit is misschien met wel het beste jaar van Mei
Architects & Planners ooit’, aldus Winkel. ‘We profiteren van de al eerdere gemaakte keuze
om deels zelf te gaan ontwikkelen. Dat geeft ruimte voor innovatie, zie bijvoorbeeld het Sa
wa-gebouw, waar we duidelijk hebben gemikt op thema’s als diversiteit en inclusiviteit. Dat
is nog geen enorme markt, maar je hebt maar een paar klanten nodig om als architect of
ontwikkelaar toch een aardig omzet te draaien.’

Bredere focus
De diversificatie blijkt ook uit een bredere focus op kennisintensieve segmenten als
stedenbouw en herbestemming en het aanboren van buitenlandse markten. Winkel
voorziet volgend driekwart van zijn omzet uit Duitsland te halen. Ook in Frankrijk wil hij
voet aan de grond krijgen. ‘In Duitsland en Frankrijk gaan de ontwikkelingen veel
geleidelijker. De Nederlandse markt is veel meer een varkenscyclus, het is hollen of
stilstaan.

‘Synergie is weg’
‘Je ziet hier het aantal nieuwe klussen toch al teruglopen. Dat heeft ook te maken met de
terugloop in de vergunningverstrekking, wat hier van oudsher al trager verloopt. Dat wordt
nog versterkt doordat betrokken partijen nog steeds veel thuiswerken. Vroeger zocht je
elkaar op en gold 1 + 1 = 3. Nu zijn de contacten die je hebt veel minder netwerkgericht.
Met een Zoom-meeting is het echt voorbij. Er is geen ruimte voor napraten of iets in te
laten weken. De synergie is weg.’

Minimale maatvoering
Wat dat thuiswerken betreft, anders dan emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw stelt is d
at wat Winkel betreft niet overal op een goede manier in een woonwijk te implemente
ren. ‘Dat ligt er echt heel erg aan hoe de woningen zelf zijn ontworpen. Er moet een
sprake zijn van overruimte. Als een huis is ontworpen met minimale maatvoeringen van
bijvoorbeeld 6 m2 voor een slaapkamer en 14 m2 voor een woonkamer kan het
thuiswerken wel eens gaan botsen met het gezinsleven. Er moet spraken zin van een
overmaatje waar je kan spelen of werken. Niet voor niets heeft een huis met een
zogenaamde hobbykamer altijd een streepje voor bij huizenkopers.’

Lees ook:

Architect Robert Winkel: ‘Coronavirus is sign of times’ 

C0-werkplekken nieuwe stijl
Hij ziet meer toekomst in co-werkplekken nieuwe stijl, waarbij er ook rekening wordt
gehouden met de behoefte aan een rustige werkplek waar je én ongestoord kunt zoomen
en tegelijkertijd bijeenkomsten kunt houden met medegebruikers en collega’s van het oude
kantoor.
Dergelijke plekken zijn volgens hem vooral geschikt voor stedelijke centra. ‘Je hebt er veel
meer verschillende mensen en grote mate van functiemenging, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van scholen, waardoor je sneller mensen ontmoet. Naarmate een Vinex-wijk
zelf een stedelijk centrum wordt, ligt het meer voor de hand om ook op die plekken thuis te
gaan werken.’

Aantrekkingskracht provincie
Om die zelfde reden is hij ook wat twijfelachtig als het gaat om de aantrekkingskracht van
de provincie, nu je niet meer per se in Randstad hoeft te wonen aangezien de baas je
niet meer dagelijks op kantoor verwacht. ‘Technisch is die mogelijk er al sinds het
telewerken in zwang raakte. Maar uiteindelijk is het contact toch wat flets. Voor taken die je
goed kunt managen is thuiswerken prima in te richten. Maar om synergie te bereiken moet
je elkaar ontmoeten.’

