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Turner & Townsend bestaat 75 jaar 
en is in 45 landen actief. En toch heeft 
het in Nederland nog niet zo’n grote 
naamsbekendheid.

Bartolo: ‘Dat klopt, en daar willen we 
verandering in brengen. We zijn volgend jaar 
25 jaar aanwezig in Nederland. We bieden 
onafhankelijk advies voor programma’s 
en projecten op het gebied van vastgoed, 
infrastructuur en energie. Hoe ingewikkelder, 
hoe interessanter, daarin komen we tot 
ons recht. Met zevenduizend mensen die 
over de hele wereld werken heb je pas echt 
internationale expertise te bieden, en dat 
wordt gewaardeerd door onze klanten.’

Hopman: ‘We hebben alle tools in huis 
op het gebied van programma-, project-, 
en bouwkostenmanagement en hebben 
onze eigen methodieken en processen 
ontwikkeld om programma’s en projecten 
gecontroleerd te begeleiden naar het juiste 
resultaat. Wij hebben ieder soort project 
ergens ter wereld wel een keer gedaan, en 
die informatie maken wij beschikbaar voor  
onze klanten in de lokale markt.’

Wat voor projecten doen jullie zoal in 
Nederland?
Bartolo: ‘Sinds 1994 zijn wij de 

vertrouwde adviseur van Shell, niet alleen 
in Nederland maar over de hele wereld, 
en adviseren hun onder meer met hun 
enorme vastgoedportefeuille in Den Haag. 
Verder zijn wij nu ook bezig met de TU 
Delft om hun programmastrategie voor de 

campus aan te scherpen en door te lichten. 
We menen overigens dat wij in Nederland 
ook veel meer kunnen brengen voor grote 
ontwikkelaars en investeerders. In Sint-
Petersburg hebben we geadviseerd bij de 
bouw van de hoogste kantoortoren van 
Europa, de Lakhta-toren van Gazprom (426 
meter hoog, red.).’ 

Hopman: ‘In de verstedelijkte gebieden in 
Nederland is de opgave vaak complex, onder 
meer vanwege de hoge bebouwingsdichtheid 
en het aantal logistieke processen en 
stakeholders waar je mee te maken hebt. 
Daarin zijn wij sterk, ook door gebruik te 
maken van onze internationale knowhow.’

Wat zal deze pandemie veranderen op het 
gebied van werken?
Hopman: ‘Er zal voor kantoren altijd 

toekomst zijn, maar ik denk dat we meer 
hybride zullen gaan werken. Dus twee of 
drie dagen thuis en twee of drie dagen 
op kantoor. Het gebruik van kantoren zal 
zich dan ook veel meer richten op sociale 
ontmoeting, het werken in teams en 
vergaderen. Ik denk niet direct dat we zullen 
teruggaan qua vierkante meters, wel dat 
we onze kantoren anders gaan indelen om 
meer afstand van elkaar te kunnen houden 
en samen te werken.’

Bartolo: ‘Die flexibiliteit tussen 
thuiswerken en naar kantoor komen 
moeten werkgevers hun werknemers ook 
kunnen bieden. Thuis werk je misschien 
geconcentreerder, maar je bent niet per se 

‘�Hoe�ingewikkelder,�
Hoe�interessanter’
Managing director Luke Bartolo en director real estate Marc Hopman 
ontvangen me in een vrijwel leeg kantoor in de Rembrandttoren. Thuiswerken 
is ook bij Turner & Townsend een gegeven tijdens deze Corona pandemie. 
Bartolo en Hopman delen graag hun ideeën op het gebied van het werken in de 
toekomst, en daarnaast willen ze meer bekendheid geven aan de activiteiten 
van het adviesbureau. ‘We hebben alle tools in huis om ingewikkelde 
programma’s en projecten te beheersen.’
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productiever, want je mist toch iemand 
om mee te sparren. Voor onze geestelijke 
gezondheid is het contact met mensen 
nodig. Dat geldt zeker voor jongeren, die 
thuis vaak niet over de ideale werkplek 
beschikken.’

Hopman: ‘Door Corona is ook de trend 
versneld om gezondere werkplekken 
te creëren, bijvoorbeeld qua ventilatie. 
Er ligt natuurlijk een gigantische 
verduurzamingsopgave in Nederland, 
en als je dan toch je gebouwen gaat 
upgraden, pas dan ook je installatie aan 
om een gezonder gebouw te maken. Veel 
ontwikkelaars gaan uit van het bouwbesluit, 
maar daarin zijn slechts minimale eisen 
gesteld. Je wilt eigenlijk naar een 8+, in 
plaats van een 6. Medewerkers in een 
gezondere werkomgeving zijn tevredener, 
productiever en het ziekteverzuim neemt 
af, dat is statistisch aangetoond. Maar 
weinig investeerders of beleggers willen 
daar direct in mee, want verduurzamen 
en een gezondere werkomgeving creëren 
is kostbaar. Pas als je met cijfers kunt 
aantonen dat je aan verduurzaming 

kunt verdienen, omdat de huurder eraan 
meebetaalt doordat ze een hogere huur 
over hebben voor een duurzaam en gezond 
gebouw of de waarde van het gebouw 
bovengemiddeld toeneemt, slaat het aan.’

Denken jullie dat de verstedelijking 
zal doorzetten, of dat de trek naar 
het platteland en kleinere steden de 
toekomst heeft?
Bartolo: ‘Enerzijds is er de wereldwijde 

trend van de ‘15 minute city’. Mensen 
willen voorzieningen op het gebied van 
wonen, werken, leren en recreëren binnen 
een kwartier kunnen bereiken. Dat geeft 
tegelijkertijd minder druk op de landelijke 
infrastructuur en creëert een gezondere 
leefomgeving. Maar door Corona is 
duidelijk geworden dat je ook heel goed 
op afstand vanuit huis kunt werken. Dat 
opent perspectieven voor steden buiten 
de randstad en landelijke gebieden die 
betaalbaarder zijn en toch alles te bieden 
hebben. De infrastructuur in Nederland is 
heel goed, je kunt op een dag makkelijk op 
en neer naar Amsterdam, Eindhoven of Den 

hebt voor je persoonlijk vrije 

tijdsbesteding.
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cubaanse sigaar met goed glas 
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prestatiecontracten voor 

duurzame exploitatie
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perfecte dag voor jou: 

Luke Bartolo
(links op de foto)

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

in de zon, op mijn racefiets

passie voor: 

golf, wielrennen, tennis, aussie 

rules footy . . . sport dus

grootste inspiratie: 

mooie architectuur

dit raakt mij persoonlijk: 

kinderen die geen eerlijke kans 

krijgen

topserie netflix: 

vikings

favoriet vervoersmiddel: 

fiets

ultieme ontspanning: 

de 19e hole

beste prestatie: 

nederlands als tweede taal 

geleerd te hebben

guilty pleasure: 

donuts

beste advies: 

om aan te kloppen bij turner & 

townsend

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou:

vroeg opstaan, het strand of 

bos opzoeken, lekker sporten 

en een terrasje met muziek 

na afloop
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zijn: 
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 alles binnen bereik op loop 
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stad

post covid 19, Waar kijk je 

het meest naar uit: 

mijn familie bezoeken in 

australie 

mooi zonnig weer, interessante 

leuke mensen ontmoeten

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

mijn gezonde kinderen

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn: 

italiaans spreken
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sensoring en intelligente 

netwerken op zowel energie 

als data.

koppelen van netwerken 

en data

post covid 19, Waar kijk je 

het meest naar uit: 

een etentje in mijn favoriete 

restaurant

‘ Het bestaansrecht van kantoren 
ontwikkelt zich naar het faciliteren 
van sociale ontmoetingen’

Haag, liefst met het internationaal gezien 
uitstekende openbaar vervoer.’

Jullie profileren je met Turner & Townsend 
als voorloper in het klimaatdenken.
Hopman: ‘Absoluut. Zo zijn we druk 

bezig circulariteit mee te nemen in 
de vraagstukken van onze klanten. In 
plaats van slopen en een nieuw gebouw 
neerzetten, kun je veel beter bestaande 
gebouwen aanpassen of transformeren 
in een andere bestemming. Als je dan al 
nieuw wilt bouwen, bouw dan circulair en 
modulair zodat hergebruik in de toekomst 
mogelijk wordt.’

Bartolo: ‘Als bedrijf moet je je 
verantwoordelijkheid nemen om je CO2- 
voetprint te verminderen of tot nul te 
reduceren. Wij als Turner & Townsend 
hebben ervoor gekozen om in 2030, 
wereldwijd, geheel CO2-neutraal te zijn. 
Binnen onze diensten adviseren en helpen 
wij klanten ditzelfde te bereiken. Daarnaast 
doen we dit ook op het gebied van mobiliteit, 
smart building technology en het creëren van 
een duurzame en gezonde werkomgeving.’

‘ Hoe complexer de opgave, hoe 
interessanter ons werk, daarin 
komen we tot ons recht’
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