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De vastgoedmarkt verandert momenteel, deels gedreven 
door wet- en regelgeving, anderzijds door trends en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor komen investeerders, 
vastgoedeigenaren, ontwikkelaars én beleggers voor uitdagingen 
te staan. Want hoe zorg je voor toekomstbestendig vastgoed dat 
voldoet aan de duurzame eisen en inspeelt op de behoeften van 
de gebruiker? Bij Croonwolter&dros weten ze het antwoord. ‘Wij 
kunnen met onze oplossingen inspelen op de duurzame eisen en 
de behoeften van de gebruiker’, stelt Mark van Wordragen.

Verandering van het 
kantoorlandschap
Er is vraag naar een gezonde, veilige 

en flexibele werkomgeving. De impact 
van de pandemie is blijvend. We waren 
in Nederland al kampioen thuiswerken 
en die trend zet nu echt door, stelt Mark 
van Wordragen, statutair directeur 
Croonwolter&dros. Landelijk onderzoek 
toont aan dat de overgrote meerderheid 
(85%) bij voorkeur 3 dagen thuis wil 
werken. We zien steeds meer hybride 
werkvormen ontstaan. Traditionele, veelal 
monofunctionele kantoren maken plaats 
voor werklocaties met een grotere diversiteit 
aan functies en voorzieningen waarin 
beleving een grotere rol speelt. Het wordt 

belangrijk dat een kantoor mee-ademt en 
kan inspelen op wisselende bezetting. Een 
flexibele indeling van ruimtes of zelfs een 
andere functie dan werken, bijvoorbeeld 
waar wonen en werken bij elkaar komen. 
Dat stelt andere eisen aan de huisvesting. 
‘Slimme en flexibele gebouwen, met 
gezonde installaties, die comfort geven, 
die weten waar mensen zich bevinden en 
adequaat reageren op de behoeften. Dat is 
onze expertise’, aldus van Wordragen. Als 
je het goed aanpakt, kun je beide transities 
mooi in één keer uitvoeren. 

Verduurzamen 
Om aan de klimaatdoelstellingen te 

voldoen, zal er veel gereguleerd moeten 

worden, stelt van Wordragen. ‘Om de 
gebouwde omgeving ParisProof te maken, 
moet het energieverbruik met 2/3 omlaag 
ten opzichte van het huidige gemiddelde. 
Het realiseren van de klimaatdoelen is 
vooral een kwestie van CO2-reductie en 
minder energieverbruik. Dit vraagt om 
het aanpassen van installaties. Helaas 
zien we dat de urgentie bij veel partijen 
ontbreekt (ook door ver weg liggende 

In de versnellIng: 
verduurzamen
en verslImmen 
van vastgoed

‘ Met ModuleMakers 
bieden we modulaire 
oplossingen voor 
installatietechniek, 
waar de sector en 
slimme gebouwen 
niet langer zonder 
kunnen’



133 VG VISIE zomEr werken #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr werken132

Mark van Wordragen

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Flexibel, gezond en slim. 

geschikt voor samenwerken, 

ontmoeten en een plaats waar 

je jezelf ‘thuis’ voelt. een open 

systeem waar mensen en 

systemen in verbinding staan 

met elkaar om optimaal gebruik 

te maken van elkaars kennis

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe kantoren 

waar eigenlijk alles klopt?

ons eigen kantoor in 

amsterdam, nieuwbouw 

voor een nederlands 

hightechbedrijf, kantoor van 

vorM in rotterdam, maar ook 

minder voor de hand liggend, 

het nieuwe kantorenconcept 

van Mr green. alle voor een 

specifieke doelgroep en 

concept waar alles klopt

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken? 

Slimme en flexibele kantoren, 

die modulair opgebouwd zijn, 

met een hoog duurzaamheids- 

en comfort niveau waarbij 

mensen zich vooral thuis 

voelen, samenwerken en 

ontmoeten

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

de traditionele werkplek 

verandert van werkplek 

tot ontmoeting- en 

samenwerkingsplek, waarbij 

veelal monofunctionele 

kantoren plaats maken voor 

werklocaties met een grotere 

diversiteit aan functies en 

voorzieningen waarin beleving 

een grotere rol speelt. Het 

wordt belangrijk dat een 

kantoor mee-ademt en kan 

inspelen op wisselende 

bezetting. een flexibele indeling 

van ruimtes of zelfs een andere 

functie dan werken

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen? 

een gezonde, veilige en 

flexibele werkomgeving. 

Waarbij het energieverbruik 

omlaag moet, verduurzaming 

een must is en waar mensen 

verbinden en elkaar ontmoeten

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst? 

Balans tussen thuiswerken en 

samenwerken op kantoor, de 

noodzaak tot verduurzaming 

en flexibilisering van vastgoed. 

ook de beleving en de 

gezonde werkplek zijn kansen 

voor de markt, maar bieden 

tegelijkertijd ook uitdagingen

Welk bedrijf heeft het meest 

innovatieve kantoor? 

Moet nog gebouwd worden!

Wat is nu precies een smart 

building? 

een gebouw optimaal 

te gebruiken en te laten 

functioneren met de 

beschikbare slimme 

technologie die voorhanden is

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden?  

Techniek en technologie 

hebben een essentiële rol in 

toekomstige investeringen 

in vastgoed om in te kunnen 

spelen op de eerder genoemde 

trends en ontwikkelingen. 

Wij kunnen daar als 

Croonwolter&dros een hele 

belangrijke rol in spelen, zowel 

bij ontwikkeling als realisatie

Hoe oud ben je: 

42

Waar groeide je op: 

In ammerzoden

In welke stad/dorp ligt je hart: 

dorp ammerzoden/ stad 

’s-Hertogenbosch

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja, ik wilde in eerste instantie 

mijn vader opvolgen in de 

kwekerij, tot ik in aanraking 

kwam met techniek en de 

doelen), terwijl het op korte termijn van 
belang is. Volgend jaar moeten de kantoren 
minimaal energielabel C hebben. 56% van 
de label C plichtige kantoren voldoet hier 
op dit moment nog niet aan. Los van de 
regelgeving is het slim om te verduurzamen, 
omdat het een goede business case oplevert. 
Modern vastgoed heeft een hogere waarde 
en helpt in reductie van m2. Het is ook een 
belangrijk instrument in ‘the war for talent’, 
het helpt om goede mensen aan te trekken.’ 
Kortom: van belang om ermee aan de slag 
te gaan.

Duurzaamheidsdenken is een uiterste 
noodzaak, niet alleen in de wereld, maar 
ook zeker in Nederland, vindt Mark van 
Wordragen. ‘”ParisProof” zijn is voor 
Croonwolter&dros een uitgangspunt. Dat 
geldt niet alleen voor onze eigen activiteiten 
en onze eigen kantoorruimten. We kunnen 
als bedrijf nog veel impact genereren als we 
ook onze klanten helpen in de ParisProof-
ambitie met onze dienstverlening. Dat kent 
een maatschappelijke kant, maar ook een 
praktische en zakelijke kant.’

Innovatie
Toekomstbestendig betekent blijven 

innoveren en maatschappelijke impact 
maken, door gezonde gebouwen te 
realiseren of te revitaliseren, aldus van 
Wordragen. ‘We doen dit door flexibel in te 
spelen op de veranderingen. Zo zetten we 
nu vol in op de energietransitie, modulair 
bouwen en smart buildings. Met die drie 
speerpunten, ondergebracht in aparte 
bedrijfsonderdelen, richten we ons op 

keuze maakte om hier verder 

in te gaan. dit heeft de basis 

gelegd voor waar ik nu sta in 

mijn carrière

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, gelukkig en gezond, maar 

niet snel tevreden

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

op de golfbaan of in de sneeuw, 

lekker sportief bezig zijn met 

gezelligheid na het sporten

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

Introvert of extravert: 

extravert

Sporter of studiebol: 

Sporter en op latere leeftijd ook 

wel meer studiebol

Socialist of kapitalist: 

kapitalist

risico’s mijden of nemen: 

nemen van gewogen risico’s

Luisteren of spreken: 

Spreken

Wie is je grote voorbeeld: 

verschillende mensen op 

verschillende vlakken

Werken of vrij zijn:

Werken

Fietsen of auto:

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

afwisselend

Passie voor: 

de toekomst. Om een leidende rol in de 
energietransitie te pakken, hebben we 
ingezet op innovatie en ontwikkeling op 
het gebied van modulair bouwen. Met het 
bedrijf ModuleMakers bieden we modulaire 
oplossingen voor installatietechniek, waar 
de sector en slimme gebouwen niet langer 
zonder kunnen. Het zorgt voor snelheid, 
minder schaarse uren nodig op locatie, 
reduceert faalkosten, verhoogt de veiligheid 
en draagt bij aan lager grondstofgebruik, 
precies waar de bouw om vraagt. De 
modulaire oplossingen worden toegepast 
in projecten en onderhoudscontracten 
als de Rabo-toren in Utrecht, European 
Patent Office in Rijswijk, Paleis van 
Justitie in ’s-Hertogenbosch, maar ook bij 
hypermoderne datacenters, hogescholen en 
universiteiten. 

Verder hebben we een totaalpakket 
ontwikkeld voor levering van duurzame 
energie. Wij kunnen energie-installaties 
ontwerpen, bouwen, onderhouden én 
financieren. Dat laatste is bijzonder. De 
meeste partijen leveren maar één van die 
diensten. Wij leveren ze allemaal. Met dit 
totaalpakket nemen we vastgoedpartijen de 
zorg voor het energievraagstuk compleet 
uit handen en is Croonwolter&dros 

energieleverancier voor haar klanten. 
Het Paleis van Justitie in Den Bosch is een 

mooi voorbeeld van het snel verduurzamen 
van bestaand vastgoed met ModuleMakers. 
Voor een Nederlands hightechbedrijf is het 
een mooi staaltje nieuwbouw met state of the 
art technologie, optimale duurzaamheid en 
een gezond klimaat. Waar wij ook modulaire 
bouw toepassen. En natuurlijk de renovatie 
van het Binnenhof. Een complexe maar 
mooie klus waar we de komende jaren nog 
aan werken.’

met trots vooruit
Al meer dan 145 jaar een aanjager op 

technologische ontwikkelingen, dat is 
Croonwolter&dros. Hier ontwikkelen en 
maken vakmensen intelligente systemen 
en slimme oplossingen, zodat mensen en 
organisaties beter kunnen presteren. ‘Onze 
ambitie is om het beste techniekbedrijf 
van Nederland te worden. Dat vraagt 
inzet op alle vlakken. Zo willen we de 
beste werkgever zijn door te zorgen dat 
onze medewerkers veilig en met plezier 
werken en zich kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast willen we mooie, uitdagende 
projecten en onderhoudscontracten 
realiseren om de beste mensen aan te 
trekken en te behouden.’ Het mooie aan 
Croonwolter&dros vindt van Wordragen dat 
er iets tastbaars gemaakt wordt. ‘Het blijft 
niet bij een papieren oefening. Of we nu een 
onderwijsinstelling, ziekenhuis of tunnel 
maken, we begeven ons in het hart van de 
maatschappij en leveren echt een zichtbare 
bijdrage met onze innovaties en mensen.’

‘ Het wordt belangrijk 
dat een kantoor 
mee-ademt en 
kan inspelen op 
wisselende bezetting’

Installatietechniek en samen 

scoren. Iedere dag weer wat 

leren en altijd het beste uit 

jezelf halen 

dit raakt mij persoonlijk: 

als er iets is met mijn kinderen, 

vrouw, familie en mensen in 

nabije omgeving

Topserie netflix: 

Suits 

Favoriet vervoersmiddel:

auto

Ultieme ontspanning:

golfen, skiën en lekker uiteten

Beste sportprestatie:

aantal keer kampioen 

geworden in amateurvoetbal en 

hoofdklasse gespeeld

guilty pleasure:

Softijsje

Beste zakelijk advies:

niks komt vanzelf, je zult er zelf 

energie in moeten stoppen om 

iets te bereiken

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

vroeg opstaan en dan een 

veelzijdige dag op het werk. 

Liefst naar een bouwproject om 

daar onze mensen en klanten 

te spreken. vervolgens de dag 

afsluiten in de avond met 9 

holes op de golfbaan

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn vrouw en kinderen en de 

gezondheid van mijn familie

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Jazeker, en ik ben hard aan het 

werk om dit werkelijkheid te 

laten worden

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

geduld en natuurlijk 

helderziend, dat zou fijn zijn

Wat maakt de stad slim: 

de mensen die er werken en 

wonen

‘ Met ons totaalpakket 
nemen we 
vastgoedpartijen 
de zorg voor het 
energievraagstuk 
compleet uit handen’
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Het Paleis van Justitie, ‘s-Hertogenbosch

european Patent office, rijswijk


