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Eva: ‘Ontmoeten, daar begint alles 
mee. Ik herinner me nog goed onze eerste 
ontmoeting in de zomer van 2019. Ik 
had jou nog nooit gesproken maar ging 
ontspannen mijn sollicitatiegesprek in. Ik 
kwam er enorm enthousiast en vol energie 
van terug.’

Hans: ‘Ja ik herinner mij jouw 
enthousiasme. We hebben misschien wel 
twee uur met elkaar gesproken, maar ik 
zag al na tien minuten wat voor type er 
tegenover mij zat. Die past prima in ons 
dynamische bedrijf, wist ik!’

Eva: ‘Elkaar in de ogen kijken, aanvoelen 
of er ‘een klik’ is, groeiend vertrouwen: dat 
heb je toch vooral bij fysieke ontmoetingen. 
Er is weinig wat ik de afgelopen jaren zó 
op waarde ben gaan schatten als gewone, 
menselijke ontmoetingen. Ik heb ze enorm 
gemist. Jij, Hans?’

Hans: ‘Zeker! Vooral spontane, informele 
ontmoetingen, voor of na een meeting. Die 
zijn belangrijk in ons vak. En leerzaam. Even 
polsen waar iedereen mee bezig is, waar 
anderen tegenaan lopen, nieuwtjes delen. 
Het geeft mij energie en leidt tot nieuwe 
samenwerkingen. De Provada als dé grote 
vastgoedontmoetingsplaats van Nederland 
is daarom enorm belangrijk. Hier ontmoet 
je oude bekenden, maar ook veel nieuwe 
mensen.’

Eva: ‘Het heeft iets informeels, iets 
informatiefs en er worden ook zaken 
gedaan. De afwisseling tussen inhoud 
en gezelligheid maakt dat ik het er naar 
mijn zin heb. Ik moet wel eens een beetje 
gniffelen als ik vanaf de roltrap over een 
zee van blauwe pakken uitkijk, maar ik 
kijk er echt naar uit. Juist omdat we het 
een aantal jaren niet op deze manier 
konden doen, zal ik er extra van genieten! 
Ik denk dat iedereen zich meer realiseert 
wat een luxe het is als je mensen kunt 
ontmoeten. Ook de mensen voor wie wij 
woonconcepten ontwikkelen. Ontmoeten 
biedt zoveel meerwaarde. Het voorkomt 
eenzaamheid, geeft meer sociale controle, 
zorgt voor verbinding tussen buren en 
stimuleert dat mensen goed zorgen voor 
hun woongebouw.’

BuurtBoost willen we ervoor zorgen dat 
mensen niet de buurt uit hoeven, maar een 
passende woning in dezelfde omgeving 
kunnen krijgen.’

Eva: ‘Die rol nemen wij op ons. Als 
ontwikkelaar heb je best veel invloed 
op het gebruik van een gebied of een 
gebouw. Alleen al door na te denken over 
de locatie van entrees, parkeerplaatsen en 

buitenruimten. Jij draait al wat langer mee 
in dit vak Hans, vroeger zijn er toch ook 
pogingen gedaan om ontmoetingen in de 
wijk te stimuleren? De ‘bloemkoolwijken’ en 
woonerven?’

Hans: ‘Klopt, maar deze wijken hadden 
één groot nadeel: de auto kwam het hofje 
in! Nu doen we het omgekeerd. De tuinen 
liggen in het hof en de auto’s staan er vaak 
onder. Zo creëren we autovrije binnentuinen 
waar ook de individuele tuinen aan liggen. 
We stimuleren ook milieueducatie aan 
kinderen. Op Binck Plaats vertelde een 
moeder hoe alle kinderen samen de kruiden 
hadden geplant. Sommigen zaten voor 
het eerst met hun handen in de aarde en 
werden zich daardoor bewust waar voedsel 
vandaan komt. Tegelijkertijd stimuleren dat 
soort activiteiten ook weer ontmoetingen, 
want kleine kinderen zorgen het snelst voor 
verbinding.’

Eva: ‘En kinderen zijn onze toekomst. 
De trend om meer ontmoetingen binnen 
buurten en gebouwen te stimuleren was 
al voor corona gezet. Ons project KOER in 
Rotterdam-Zuid is daar een mooi voorbeeld 
van. Middenin een levendig stadsdeel is 
daar veel ruimte voor ontmoeting in de 

Hans: ‘Ja, daarin is de afgelopen dertig 
jaar wel veel veranderd, doordat we 
steeds stedelijker zijn gaan wonen. Meer 
in woongebouwen, minder in buurten 
met lange rijen eengezinswoningen. 
Vroeger had je in de buurt vooral contact 
met directe buren. In de gebouwen van 
nu hebben bewoners een gezamenlijke 
voordeur, dus meer momenten om elkaar 
tegen te komen. Dat geeft ook aanleiding 
om dingen samen te doen. Maar je moet 
daar in het ontwerp wel zorgvuldig mee 
omgaan. Voor deelfaciliteiten moet de groep 
niet te groot zijn. Eigenlijk moet je binnen 
een groter gebouw kleinere buurtje voor 
maximaal dertig woningen maken. In ons 
Haagse project The blox is er bij elke vijf 
verdiepingen een grote buitenruimte waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten.’

Eva: ‘Precies. Ik zie het wel als 
onze medeverantwoordelijkheid om 
met onze gebouwen en buurten niet 
alleen woonruimte te bieden, maar ook 
maatschappelijke problemen op te lossen. 
Eenzaamheid is er daar één van. Maar 
gezamenlijke ontmoetingsruimten hebben 
voor verschillende doelgroepen ook een 
puur praktische betekenis. Jongeren hebben 
niet veel ruimte nodig, maar als zij hun 
verjaardag groots willen vieren biedt een 
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
uitkomst.’

Hans: ‘En dat is voor ons het 
belangrijkste, dat mensen fijn en gelukkig 
wonen. Met dat doel los je vanzelf ook 
maatschappelijke problemen op. Menging 
is hierbij wel een zorg. Mensen willen het 
liefst gelijkgestemden om zich heen, maar 
voor het maatschappelijk rendement is het 
juist belangrijk dat we mengen. Als je elkaar 
kent, ben je eerder bereid elkaar te helpen. 
Mijn zoon woont in een benedenwoning 
in een oude volksbuurt. Boven hem woont 
een oude dame die mentaal nog prima 
is, maar fysiek slecht ter been. Mooi als 
deze verschillende doelgroepen elkaar 
ontmoeten en ook helpen. Het mooiste 
is natuurlijk een passende woning voor 
deze dame, maar zij wil haar vertrouwde 
omgeving niet uit. Met ons concept OntmOeten

Hans meurs, CEO van VORM, en 
Eva Hekkenberg, directeur VORM Concepten, 
gaan in gesprek over dat wat we lang op afstand 
moesten doen, maar nu weer ‘gewoon’ kan:

gezamenlijke binnentuin. Door corona zijn 
veel mensen het belang gaan inzien van 
een groene woonomgeving en plekken voor 
ongedwongen ontmoetingen. Dat is winst. 
Als conceptontwikkelaar ben je continu 
op zoek naar nieuwe kansen en nieuwe 
verbindingen. Daarom zijn evenementen, 
zoals de Provada, ook heel belangrijk. Tijdens 
de ontmoeting met vakgenoten word je 
gestimuleerd, leg je nieuwe verbindingen en 
komen ideeën en samenwerkingen tot stand. 
In het Teams-tijdperk ontmoette je weinig 
nieuwe mensen en hoorde je ook niets meer 
in de wandelgangen. Zeker in het begin 
overviel mij wel eens een lichte paniek. Ik 
dacht: hoe kom ik ooit nog op nieuwe ideeën 
en hoe krijgen we nieuwe kansen?’

Hans: ‘Die paniek had ik niet, hoor. 
Als je als bedrijf met enthousiasme en 
betrokkenheid je werk doet, komen die 
kansen wel weer. Maar ontmoeten via Teams 
blijft formeel en zakelijk. Daarom is de 
Provada een heel belangrijk event, waar we 
met plezier drie dagen aanwezig zijn.’

Eva: ‘Drie dagen tussen alle andere 
vakfanaten in een ongedwongen, spontane 
sfeer. Dat is de kracht van de Provada. Ik heb 
er veel zin in!’


