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Never waste a good crisis. Corona heeft ons een spiegel voorgehouden. 
Het is belangrijk om daarin te kijken en lessen te trekken, vindt 
Jeroen Lokerse. Als we dat doen, is er volgens hem veel mogelijk, want 
‘Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie!’

‘�De�kansen�
zijn�nog�
nooit�zo�
groot�
geweest’ Natuurlijk, covid heeft erin gehakt. Veel mensen 

zijn hard getroffen door de pandemie. Maar in het 
grote geheel is het afgelopen jaar niet meer dan een 
stevige rimpeling, stelt Jeroen Lokerse. ‘Er is op de 
pauzeknop gedrukt, maar zometeen schakelen we 
over op fast forward’, is zijn verwachting. ‘Mensen 
hebben lang de tijd gehad om na te denken over 
kansen en mogelijkheden. Er is gedwongen 
geïnvesteerd in nieuwe routes. Zo gauw de wereld 
wordt vrijgegeven, verwacht ik de roaring twenties.’

Een dik jaar in de pauze-stand heeft namelijk ook 
goede dingen opgeleverd. De grote winst zit hem 
wat Lokerse betreft in het toegenomen bewustzijn. 
‘We hebben gezien dat we ons leven anders kunnen 
organiseren. We zijn ons veel meer bewust geworden 
van tijd en plaats. Zo hebben we geleerd dat tijd 
kostbaar is en dat het niet normaal en ook niet nodig 
is om vijf dagen per week in de file te staan om van 
9 tot 5 op kantoor te zitten. Dat moeten we dus niet 
meer doen. Kantoren zijn relevanter dan ooit, maar 
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we zullen bewuster beslissen over de tijd die we daar 
willen doorbrengen. 

Ook hebben we geleerd dat dichtbij best mooi kan 
zijn en dat duurzaamheid belangrijk is. Dat betekent 
dat je misschien niet meer voor een afspraak van 
twee uur naar Amerika moet vliegen. Ik hoop dat we 
dingen wat meer in verhouding gaan zien en kiezen 
voor een gezondere balans.’ 

Welke trends zijn door covid versneld?
‘De wereld staat nog steeds aan het begin van een 

grote transitie: de vierde industriële revolutie. Die was 
al gaande voor covid, en die gaat gewoon door. Dat 
betekent dat de automatisering de komende jaren 
hard doorzet. De techniek maakt dingen mogelijk 
die voorheen niet mogelijk waren. Daardoor zullen 
wonen, werken en leren er anders uit gaan zien. 
Voor wie niet mee wil in die verandering is dat een 
bedreiging. Maar tegelijk geldt: the sky is the limit. 
De kansen zijn nog nooit zo groot geweest. Ook de 
omgang met data zal de komende jaren een belangrijk 
agendapunt zijn. Er komt steeds meer data waar we, 
dankzij de toegenomen rekenkracht, steeds meer 
mee kunnen. Daardoor kunnen we een enorme 
optimaliseringsslag maken en de kwaliteit van leven 
verhogen. De nieuwe mogelijkheden brengen ook 
nieuwe vragen met zich mee. Moet je al die data wel 
willen delen en moet je wel optimaliseren? Daar 
zijn geen eenvoudige antwoorden op. Het gaat erom 
dat we die afwegingen bewust maken. Partijen als 
Google, Facebook en Amazon hebben daar een grote 
verantwoordelijkheid in.’

Gaan we als de wereld weer opengaat terug naar 
business as usual?
‘We komen daar wel dicht in de buurt, maar 

het zou zonde zijn als we gedachteloos de draad 

weer oppakken. Corona heeft ons een spiegel 
voorgehouden. Daar kunnen we lessen uit trekken, 
individueel en collectief. Het oude had veel goede 
kanten, maar er zaten ook haken en ogen aan. We 
hebben nu een unieke kans gekregen om ons te 
hergroeperen en dingen anders te doen. Het zou 
goed zijn om alles wat we vanzelfsprekend achtten 
ter discussie te stellen, en van daaruit betere keuzes 
te maken, bijvoorbeeld in hoe we willen consumeren 
en spullen willen kopen. Er is de afgelopen tijd 
veel aandacht geweest voor lokaal en duurzaam 
consumeren en het gevoel van saamhorigheid is 
gegroeid. Dat is hoopgevend. Als we samen die 
omslag weten te maken, is er toch iets waardevols 
voortgekomen uit deze verschrikkelijke pandemie.’

Hoe staat Nederland ervoor na ruim een jaar 
stilstand?
‘Er is geen land zo goed gepositioneerd om sterk 

uit de crisis te komen als Nederland. Dit is een land 
waar kinderen al op jonge leeftijd vrij, zichzelf en 
zelfstandig kunnen zijn, door de manier waarop we de 
samenleving hebben ingericht. Het is veilig op straat 
en alles zit op loop- en fietsafstand. Die vrijheid van 
leven is echt ongekend in de wereld. Het zorgt voor 
leefbare steden, we moeten dit koesteren. Dat is iets 
waar veel landen naar op zoek zijn en dat verschaft 
ons een goede uitgangspositie. Samen met het nieuwe 
bewustzijn van de waarde van lokaal en duurzaam 
en de doorgaande trend van de vierde industriële 
revolutie, hebben we een uitstekende basis voor de 
decennia die voor ons liggen.’ 

Ondernemend Nederland heeft een enorme klap 
gehad. Wat moet er gebeuren om het leven weer 
terug te brengen in de binnensteden? 
‘Binnensteden zaten voor covid al in een transitie 

‘�Durf�te�
kiezen�voor�
wat�jou�als�
staD�uniek�
maakt’

‘�een�sterke�
staD�is�een�
Diverse�
staD’
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doordat een deel van de consumptie naar online 
ging. De binnenstad heeft lang een monopolie 
gehad op retail, en misschien is het wel goed dat 
die vanzelfsprekendheid nu verbroken is. Dat is een 
impuls om te streven naar meer diversiteit. Met het 
agoramodel wordt de binnenstad een plek waar alles 
gebeurt, waar mensen samenkomen en waar veel 
functies bij elkaar zitten. Dat is een kracht, maar het is 
ook een kwetsbaar evenwicht. 

Gemeentelijke overheden moeten steden 
faciliteren in een gezonde groei. Dat betekent 
focussen op het behoud van de centrumfunctie, het 
versterken van de community en het terugbrengen 
van de ambachten in de stad. Een sterke stad is een 
diverse stad. Of het nu gaat om  werken, winkelen of 
wonen, alles moet daar te vinden zijn. Ik zou zeggen: 
durf te kiezen voor wat jou als stad uniek maakt en 
zorg dat je dat stimuleert. Voorkom het verlies van 
identiteit. Je hoeft niet allemaal op Amsterdam te 
lijken. Diversiteit heeft waarde, zeker voor de lange 
termijn.’

Welke rol zie jij weggelegd voor ondernemers?
‘Lokale ondernemers kunnen ongelofelijk veel 

voor een stad betekenen. Eindhoven is gebouwd op 
Philips. Al het moois dat daaruit is voortgekomen 
is begonnen met een ondernemende droom. De 
huidige structurele transformatie in consumeren 
biedt kansen aan ondernemers die de verandering 
omarmen en met goede, creatieve plannen 
komen voor de toekomst. Overheid, banken en 
vastgoedeigenaren willen daar graag in meedenken.

Eindhoven heeft ook laten zien dat het mogelijk is 
om ook in moeilijke tijden overeind te blijven en jezelf 
opnieuw uit te vinden. Transities kunnen pijnlijk zijn, 
maar het zijn ook de momenten dat de creativiteit 
wordt aangewakkerd - en die gezamenlijke creativiteit 
is nodig om de toekomst vorm te geven. Wat dat 
betreft zie ik de toekomst veel zonniger in dan voor 
covid!’

Wat is je favoriete retailmerk: 

Patagonia

Wat zal de grootste 

verandering Worden in 

retaillandschaP en zichtbaar in 

Post covid: 

merken en ambachten worden meer 

zichtbaar in de winkelstraat

hoe zou een retailmerk zich 

moeten Positioneren: 

onderscheidend en aansluiten bij een 

leefstijl

Welk retailmerk mis je nu al: 

ik hoop dat we een merk gaan 

zien als shinola, waar het draait 

om handgemaakte nederlandse 

kwaliteitsproducten

Wat zijn jouW toP drie 

Winkelsteden: 

naar een stad ga je altijd voor meer 

dan winkelen alleen. amsterdam, 

maastricht en groningen

Wat zijn jouW toP drie 

Winkelcentra: 

Winkelcentrum gelderlandplein is 

uniek als wijkcentrum en daarnaast 

als winkelbeleving waar je voor om 

wilt rijden

Wat is je toP 3 favoriete f&b-

concePten in een Winkelgebied:

ik ben onder de indruk van de wijze 

waarop loetje het unieke weet te 

bewaren en toch heel erg weet te 

groeien en te veranderen

Welk retailconcePt Was in covid 

tijd on toP of mind in Positieve 

zin (geen food): 

bol.com. knap hoe goed en 

klantvriendelijk ze het georganiseerd 

hebben

Welke retail concePten zullen 

Post covid overleven:

retailconcepten die onderscheidend 

zijn en geleid worden door 

ondernemers die begrijpen dat alleen 

door mee te veranderen met wensen 

van consumenten je relevant kan 

blijven

‘�we�hebben�een�
unieke�kans�
gekregen�om�ons�
te�hergroeperen�
en�Dingen�anDers�
te�Doen’

Jeroen Lokerse 
Head of Netherlands
Cushman & Wakefield

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

op het strand!

Passie voor: 

vastgoed

favoriet vervoersmiddel: 

fiets

ultieme ontsPanning: 

kitesurfen

beste sPortPrestatie: 

3e bij de nederlandse studenten 

kampioenschappen skispringen

guilty Pleasure: 

Paprikachips

beste advies: 

jezelf zijn

Waaruit bestaat een Perfecte 

dag voor jou: 

als hij maar begint met een duik in de 

nieuwe meer

als je morgen Wakker zou 

kunnen Worden met een goede 

eigenschaP of talent erbij, Wat 

zou dat zijn:

iets meer geduld zou geen kwaad 

kunnen

Wat maakt de stad slim: 

het talent dat zich aangetrokken voelt 

tot die stad

Post covid, Waar kijk je het 

meest naar uit: 

naar alles wat we gewoon vonden, 

maar het eigenlijk niet is


