
Meebewegen  
met de markt
Flexibel zijn helpt

SERIE TRENDS

De gedeelde werkvloer van Xoomlab 

Foto: Kees Hummel 
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Door een flexibele organisatiestructuur kunnen 

bureaus beter inspelen op de afnemende en 

steeds complexer wordende vraag. Bij een 

rondvraag onder drie bureaus blijkt dat flexibilise-

ring niet per se door de crisis is ontstaan, maar 

wel een manier is om het hoofd boven water te 

houden. Bovendien is flexibilisering niet alleen op 

de bureaustructuur van toepassing, het werkt in 

de hele keten door. Tot in de bedrijfshuisvesting 

toe.

Samen sterk
Roeleveld-Sikkes Architects, sinds 1996 gehuis-

vest in een zelf gerestaureerd monumentaal pand 

aan de Haagse Alexanderstraat, deed voor de 

crisis al goede ervaring op met flexibele samen-

werkingsverbanden in Centraal Europa. 

Mededirecteur Gerwin Slappendel: ‘Daarom 

zochten wij die flexibiliteit ook al een tijdje in 

Nederland. Door de crisis hebben wij onze 

capaciteit moeten aanpassen. Terry van der 

Heide Architecten kampte met hetzelfde pro-

bleem. Zij moest werknemers ontslaan, maar had 

nog wel lead en projecten in haar portefeuille die 

verder gebracht moesten worden. Nu huurt ze 

ruimte in ons pand en maakt gebruik van onze 

faciliteiten.’ Het gaat om meer dan het delen van 

bedrijfshuisvesting en faciliteiten, de bureaus 

werken ook samen. ‘Wij hebben ieder onze eigen 

specialiteiten. Bij aanbestedingen kunnen we 

In de architectenbranche draait 
het steeds meer om flexibilisering. 
Bureaus zoeken nieuwe vormen 
om werk naar zich toe te trekken. 
Om zo goed mogelijk op de 
potentiële vraag in te kunnen 
spelen, richten de bureaus hun 
praktijk flexibel in. Ze bundelen 
hun krachten, wisselen elkaars 
personeel uit of proberen met 
hybride samenwerkingsverbanden 
het werkveld te verbreden.
––
Tekst Evelien van Es
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onze krachten bundelen. In samenwerkingsver-

band voldoen we eerder aan de vereiste criteria.’ 

Omdat het voor kleine bureaus interessant is om 

samenwerkingsverbanden aan te gaan, vindt 

Slappendel dat grote bureaus de kleinere bureaus 

daarin kunnen ondersteunen. ‘Maar je kunt 

elkaar ook opzoeken vanuit de filosofie van een 

flexibele externe organisatiestructuur. Dat hoeft 

niet ondersteunend te zijn. Ergün Erkoçu van 

CONCEPT0031 heeft bij ons stage gelopen en is 

na zijn afstuderen als architect en conceptontwik-

kelaar begonnen. We proberen samen of we iets 

in Turkije van de grond kunnen krijgen. 

CONCEPT0031 is te klein omdat alleen te doen 

en wij hebben geen contacten in Turkije, maar 

samen kun je je ergens sterk voor maken.’ 

Aanschuiven
XOOMlab is een creatief Amsterdams platform 

waarbij acht aan de bouwsector gerelateerde 

bureaus zijn aangesloten. De bureaus delen 

kennis en ondernemerschap en doen dat op de 

bovenste verdieping van het spraakmakende 

gebouw de XXX-en aan het IJ. De bureaus delen 

‘de vloer’, zoals de werkruimte consequent wordt 

genoemd en schuiven letterlijk bij elkaar aan de 

werktafel. René de Prie (BO6 architecten) en Dirk 

Jan van Wieringhen Borski (BNB architecten) 

hebben het gebouw de XXX-en zelf geïnitieerd, 

ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd. Om het 

gebouw te kunnen exploiteren werden meerdere 

bureaus gevraagd of ze bereid waren de vloer te 

delen. Voor De Prie was het economische aspect 

echter ondergeschikt. ‘Ik kom van een groot 

bureau met een cultuur om mensen te mixen.  

Ik heb de behoefte om met anderen samen te 

werken, dat is belangrijk voor de ontwikkeling 

van ons vak. Dat speelde al in een tijd dat er nog 

geen sprake was van crisis.’ Ook Van Wieringhen 

Borski heeft altijd behoefte gevoeld om samen te 

werken en met meer expertise op de vloer te 

zitten. ‘Als je initiatiefrijke mensen bij elkaar zet 

en die laat accelereren, krijg je veel meer voor 

elkaar dan die ene keer je eigen five minutes of 

fame.’ Hij legt uit hoe dat proces in zijn werk 

gaat: ‘De een vertelt waar hij mee bezig is, de 

ander stelt voor om projecten te combineren, 

vervolgens komt een derde met de juiste contac-

ten op de proppen, en dan zie je opeens allerlei 

kansen. Op deze manier ben ik met vijf anderen 

van de vloer bij meerdere projecten betrokken.’ 

Een voorbeeld is World of Food van Ted Schulten 

en Harvey Otten, die ook bij XOOMlab zijn 

aangesloten. ‘Ontwikkelaars hebben grond over 

waar ze niets meer mee kunnen en daar liggen 

voor ons nu veel kansen. World of Food is een 

initiatief voor het hergebruik van een parkeerga-

rage in Amsterdam Zuidoost als foodcenter. Bij 

dit initiatief zijn inmiddels meerdere mensen van 

de vloer aangehaakt.’

Bereidheid tot delen
Over het ontstaan van XOOMlab zegt Marcel  

van der Lubbe (ANA architecten): ‘We proberen 

onze kennis, ervaring en netwerken met elkaar 

te delen. En we hebben de beschikking over  

een gebouw dat tot de verbeelding spreekt.  

Dat werkt enorm productief, het is veel meer  

dan de som der delen. Die meerwaarde wilden 

we verzilveren en toen hebben we XOOMlab 

bedacht.’

Deze constellatie draait inmiddels anderhalf jaar. 

De Prie: ‘Iedereen op dit platform blijft als bureau 

of zelfstandige individueel gepositioneerd. De 

gezamenlijke lunches en excursies zijn vrijblij-

vend. Minder vrijblijvend is dat je binnen dit 

netwerk allerlei samenwerkingsverbanden 

aangaat.’ Van der Lubbe voegt daaraan toe:  

‘De constructie is licht, er hangt geen enorm 

businessplan boven. We zijn niet bij de notaris 

geweest en hebben niets dichtgetimmerd. Zoiets 

moet je niet top down vastleggen, want dan krijg 

je alsnog een logge organisatie met veel overhead 

en overleg. We proberen juist vanuit de projecten 
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Het mobiele kantoor 

van IDeA architecten 

Foto: Petra Appelhof
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die binnenkomen en de projecten die we zelf 

ontplooien die samenwerking aan te gaan.’

Initiatief nemen, projecten initiëren en kansen 

zien. Dat is waar het steeds meer op aan lijkt te 

komen. Van der Lubbe schat dat tachtig procent 

van de projecten binnen XOOMlab zelf is geïniti-

eerd. ‘Het komt van de mensen op de vloer die 

kansen zien.’ Van Wieringhen Borski: ‘Dat zien 

van kansen gaat associatief. Het mechanisme van 

willen delen treedt dan in werking; het willen 

delen van je contacten, van je netwerk, van je 

inkomen, van je eer, van je copyright.’

Pieken en dalen
Creatieve platforms lijken door hun flexibele 

structuur goed aan te slaan. Zes jaar geleden 

richtten acht Arnhemse bureaus [A]platform op. 

In eerste instantie om pieken en dalen op te 

kunnen vangen door personeel tegen interne 

tarieven uit te wisselen. Maar wat in Arnhem 

begon als een werkpool, groeide binnen enkele 

jaren uit tot iets veel groters. Tegenwoordig deelt 

[A]platform kennis en expertise, zet betaalbare 

cursussen op, richt zich op onderwijs, en organi-

seert de Dag van de Architectuur en andere 

evenementen. Suzanne Mulder van IDeA archi-

tecten en voorzitter van [A]platform: ‘Ons 

hoofddoel is om iets te kunnen betekenen voor de 

Arnhemse architectuur. Zo organiseren we het 

evenement ‘Velperboest’ rond de Velperweg, een 

belangrijke uitvalsweg die door de grote kantoor-

leegstand veel allure heeft verloren. We 

ontwikkelen met bewoners en gebruikers een 

visie en betrekken de gemeente Arnhem daarin. 

Als je als bureau bij de gemeente aanklopt, kom 

je niet binnen. Maar als platform gaan er deuren 

open. Je spreekt vanuit een groep en niet vanuit 

jouw eigen tokootje. Dat is een grote meerwaarde 

gebleken. Natuurlijk hopen we met deze projec-

ten ook de individuele slagkracht van de bureaus 

te vergroten.’

Hoewel het Arnhems initiatief van voor de crisis 

dateert, bewijst [A]platform vooral in deze 

moeilijke tijd zijn waarde. Het inlenen van 

personeel maakt het kleine bureaus mogelijk om 

toch grote opdrachten aan te kunnen nemen. 

Mulder: ‘Personeel inhuren via detacheringsbu-

reaus is duur, bovendien ken ik de kwaliteit van 

die mensen niet. Met het inlenen van personeel 

van de bij [A]platform aangesloten bureaus weet 

ik wat ik in huis haal.’ 

Onderling vertrouwen speelt bij inlenen een 

belangrijke rol. Roeleveld-Sikkes Architects leent 

personeel in via Slappendels netwerk van BNA 

bureaumanagers. ‘We zoeken in onze eigen 

periferie. Bureaus die op het onze lijken en 

waarmee we eerder hebben samengewerkt.  

We stellen geen uitgebreide contracten op en 

spreken een laag tarief af waarmee de kosten  

zijn gedekt. Dus geen hoge freelance-, outsource- 

of detacheringstarieven. De overhead wordt 

niet gedekt, maar zo houd je wel je mensen aan 

het werk.’ 

Snel schakelen
Volgens Slappendel is dit een thema om op door 

te gaan. ‘Wel of geen crisis, soms zit je met een 

capaciteitsprobleem. We proberen niet alleen in 

de lopende projecten flexibel te zijn, maar ook 

nieuwe projecten flexibel binnen te halen. 

Samenwerkingsverbanden en het systeem van  

in- en uitlenen heeft beslist toekomst.’

Mulder ziet eveneens de toekomstwaarde van 

flexibilisering: ‘De economie gaat heus wel weer 

aantrekken, maar de opgave en opdrachten 

zullen anders zijn. Samenwerking is de oplossing. 

‘JE SPREEKT VANUIT EEN GROEP 
EN NIET VANUIT JOUW EIGEN 
TOKOOTJE’
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Op die manier kun je heel flexibel inspringen, je 

kunt snel schakelen en alle takken van sport 

beoefenen. [A]platform is niet tijdelijk, daar zit 

toekomst in.’

Van Wieringhen Borski merkt dat iedereen op 

zoek is naar nieuwe modellen en oplossingen die 

nog niet gebruikt zijn. ‘Wat wij doen, is niet 

nieuw. Iedereen op de vloer is er al tien jaar mee 

bezig. Voor ons is het een logische ontwikkeling. 

Alleen nu wordt onze manier van werken breed 

opgepikt. Je moet oppassen dat het geen mode 

wordt.’ De Prie verduidelijkt: ‘Het gaat erom dat 

je het verdiept en inhoud geeft. Er zijn verschil-

lende motieven en invalshoeken voor samen-

werking; of het nu de conjunctuur is, of je kennis 

intelligent wilt delen, of faciliteiten wilt delen.’ 

Enigszins korzelig voegt De Prie eraan toe: ‘De 

Nederlandse architectenbranche is van een 

belachelijk soort kleinbedrijf dat onder een 

kruideniersachtige mentaliteit gebukt gaat. Het 

heeft geen enkele relatie met wat er maatschap-

pelijk gebeurt, namelijk schaalvergroting door 

middel van samenwerkingsverbanden. De slag 

die we nu maken, is gewoon een vertaling naar 

de werkelijkheid waarin de meeste mensen in 

Nederland allang leven.’

Mobiel kantoor
De meerwaarde van samenwerken werd door 

betrokkenen al voor de crisis op waarde geschat. 

Flexibel omspringen met de bedrijfshuisvesting is 

echter wel grotendeels door de conjunctuur 

bepaald. De meest vergaande vorm hiervan is het 

mobiele kantoor van IDeA Aarchitecten. Mulder: 

‘Het idee ontstond toen ik zoveel leegstand om 

me heen zag, terwijl ik voor duizend euro bedrijfs-

ruimte huurde. Door de crisis teerde ik al 

anderhalf jaar in op mijn spaargeld. Toen de 

bodem in zicht kwam, besloot ik mijn allerlaatste 

geld ertegenaan gooien. Ik heb een modulair en 

mobiel kantoor ontworpen dat razendsnel kan 

worden verplaatst. Op dit moment staat mijn 

mobiele kantoor slechts tegen servicekosten in 

een leegstaand pand aan de Steenstraat. De vloer 

bestaat uit losse elementen die ook als verhuis-

kisten fungeren. Binnen een paar uur is mijn 

kantoor ingepakt, verhuizen is zo gebeurd. Het 

mobiele kantoor heeft een eigen plafond, dus ik 

kan het ook in grote ruimten neerzetten. Sterker 

nog, in een groot en totaal verhabbezakt winkel-

pand zal het effect nog veel beter zijn. Mijn 

mobiele kantoor heeft een professionele uitstra-

ling en het toont tegelijkertijd mijn creativiteit, ik 

krijg veel enthousiaste reacties op mijn out-of-

the-boxdenken.’
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‘DE NEDERLANDSE ARCHI-
TECTENBRANCHE GAAT ONDER 

EEN KRUIDENIERSACHTIGE 
MENTALITEIT GEBUKT’

Kantoor Roeleveld-Sikkes Architects. Foto: Inge van Mill
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