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Denk je onconventioneel of wil je je wel eens laten verrassen? 
Dan tref je in Gawein Minks, eigenaar van Mother Of Space, een 
originele partner in ontwikkelingsprojecten. Eentje die meedenkt 
met family offices, fondsen en particuliere investeerders. Zijn 
nieuwste idee: koop je eigen ‘Your Own’ kantoorvloer.
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‘ik stuur op partnerships. 
Meer samen- en integraal- 
werken is de toekomst’’

196

Naam: 
Gawein Minks
Bedrijf: 
Mother Of Space
Werkt als: 
Eindbaas, 
problemsolver, 
creative captain en 
relatieman 
Vooral bezig met: 
Mooie plannen en af 
en toe mogen we ze 
realiseren
Wil bereiken: 
Architectuur en ruimte 
moet voor iedereen 
bereikbaar zijn
Over tien jaar: 
Doen we hetzelfde 
maar is M.O.S wel echt 
bekender dan nu!
Het kantoormoment 
van de dag: 
Da’s een onverwachte, 
maar is de 
ochtendronde met de 
hond, verrassend veel 
bouwpartners zijn 
dan bereikbaar, en op 
de weg terug gaat de 
telefoon uit en kom ik 
tot mooie ingevingen/
ideeën
Leukste collega: 
Dat weet diegene echt 

wel hoor, whahaha
Een deal met/over: 
Nou, ik houd graag die 
internationale click/
link en die mix brengt 
veel
De stand van het land: 
Daar kijk ik al jaren als 
volgt naar; zou ik het 
zelf allemaal (beter) 
kunnen doen? Ik heb 
groot respect voor 
het commitment onze 
bestuurders; ik doe 
het hen niet na
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
De politiek gaat 
meer en meer over 
grondstoffen, voedsel 
en IP, minder over 
landen, religie of 
culturele identiteit; 
daar zijn we nog niet 
aan gewend
Uitkijken naar: 
Houdt ook altijd een 
persoonlijke uitdaging
Zorgen voor/over: 
Nee
Niet vergeten: 
Waar ligt dat lijstje 
verdikkeme ook al 
weer..

Volgens Minks snakt een succesvolle 
generatie naar eigen kantoorruimte, 
advocaten, fiscalisten, handelsplatforms, 
managementclubs en game en fintech 
entrepeneurs bijvoorbeeld. Een generatie 
die de grotere corporates hebben verlaten 
en zelf succesvol is gaan ondernemen. En 
zij hebben juist behoefte aan exclusieve 
eigen ruimte, legt Minks uit. ‘In de 
grote steden zitten ondernemers die 
hun bedrijf runnen als een uit de hand 
gelopen hobby. Hard work en hard play. 
Het moet goed zijn, maar ook mooi, 
cool en leuk. Ze zoeken kantoorruimte 
die aansluit bij hun levens-, werkstijl en 
drijfveer en willen niet afhankelijk zijn. 
Ze willen zelf grip hebben en denken 
ook aan waardeopbouw in de zaak of 
privé. Een kantoorvloer met een eigen 
identiteit die net als hun bedrijf of woning 
van hun is. De huidige kantoren bieden 
dat niet en missen veelal die individuele 
identiteit. Er is een kantoor en daar huur 
je of je bent met je bedrijf onderdeel van 
een bedrijfsverzamelgebouw. Je echt 
eigen kantoorvloer of office appartement 
bestaat gewoon nog niet.’

Minks springt samen met Marc 
Prosman Architecten in dat gat in 
Buiksloterham met ‘Your Own’. Op die 
plek zal een strak industrieel ontworpen 
zevenlaags hoogwaardige kantoorruimte 
gerealiseerd worden met vloerruimtes 
van 225 tot 275 m2. Iedere vloer biedt 
plek voor zo’n tien tot dertig werknemers, 
heeft een groot terras aan de zuidwest 
kant met uitzicht op het IJ. Het plan is 
vanuit een filosofie van een collectief 

opdrachtgeverschap van de toekomstige 
kantoorgebruiker ontstaan. ‘Omdat de 
gemeente Amsterdam de verhouding 
wonen en werken had bijgesteld van 
70/30 naar 90/10 kochten ondernemers 
appartementen om daar dan maar 
kantoor te houden. Er is onvoldoende 
kwantitatieve maar ook kwalitatieve 
kantoorruimte tussen alle toffe 
woongebouwen. Prosman en Mother 
Of Space combineerden kennis van de 
woonmarkt met het kantoorsegment. 
‘We zijn met diverse ondernemers in 
gesprek. Eind 2023 willen we met de 
bouw starten.’

Is dit idee alleen aan Amsterdam 
voorbehouden?
‘Amsterdam-Noord zal als voorbeeld 

dienen voor andere steden. Dan denk ik 
aan Rotterdam en Eindhoven. Maar we 
hebben ook al het domeinrecht in Parijs 
en Londen geclaimd. Allemaal steden met 
een vergelijkbaar ondernemersklimaat 
waar je dezelfde vraag ziet.’

Minks opereert vanuit een 
onderbuikgevoel, een nieuwe creatieve 
manier van denken. Hij is van huis uit 
econoom een heeft twintig jaar ervaring 
in projectontwikkeling in binnen- en 
buitenland. Dit jaar startte hij voor 
zichzelf. ‘Op ieder project wordt een 
A-team samengesteld vanuit het brede 
netwerk van specialisten. Omdat ieder 
project weer anders is en iets unieks 
creëren specialisatie vereist.’

Je gelooft in partnerships?
‘Deze manier van werken is de 

toekomst. Met puur en alleen woningen 
of kantoorruimte uit de grond stampen 
red je het niet. De ene keer heb ik voor 
een project meer een planjurist of 

je prima wonen en op dat enorme 
dakoppervlakte kun je fantastische 
openbare ruimte creëren. De klassieke 
aanlopers van winkelstraten zie je ook 
steeds meer verkleuren naar wonen of 
gecombineerde diensten met wonen. 
Dan kun je dit ook realiseren boven 
winkelcentra. Die liggen gunstig, zijn 
aangesloten op het OV en voorzien van 
veel van onze dagelijkse behoeften. Dan is 
dat toch ook direct een topplek voor zowel 
starters als ouderen om te wonen? Met 
het herontwikkelen van winkelcentra geef 
je een nieuwe push richting de toekomst. 
Voor Multi heb ik jarenlang in binnen- en 
buitenland winkelgebieden ontwikkeld. 
Vooral in Oost-Europa heb ik geleerd 
anders te kijken naar projectontwikkeling. 
Ik heb gezien hoe het ontwikkelen 
van een groot winkelcentrum in Lviv 
in Oekraïne de levensstandaard in de 
regio veranderde. Hoe straten om onze 
projecten heen verbeterden, echt letterlijk 
verkleurden. Projectontwikkeling gaat 
echt zoveel verder dan een gebouw 
realiseren.’

waar wil je naar toe?
’In leuke en verrassende 

samenstellingen blijven werken en 
letterlijk plekken, spaces, realiseren die 
duurzaam impact zullen maken.’

stedenbouwkundige in het team nodig, 
de andere keer een landschapsarchitect 
of socioloog. Wat meer geef je een 
wijk, stadsdeel of stad mee met jouw 
project? Wat willen klanten en de brede 
groep stakeholders echt? Die vragen 
zijn belangrijk. Je zult de mens centraal 
moeten zetten. En denk vaker vooruit 
en kom op voorhand al met een idee of 
oplossing richting een investeerder of 
vastgoedeigenaar. Met een ongevraagd 
basisconcept kun je partijen over de 
streep trekken en iets moois ontwikkelen 
zoals Your Own. Zo ben ik nu ook samen 
met winkeleigenaren bezig met projecten 
‘wonen boven winkels’. Ik benader de 
oplossingsrichting van de woonvraag 
anders en steek mijn nek ervoor uit.’

Kun je daar al meer over vertellen?
‘Winkelcentra moet je functioneler 

inrichten. Comprimeer de winkels, biedt 
een breder dienstenpallet en combineer 
dat met wonen. Op winkelcentra kun 

Onmisbaar: 
Zijn goeie partners
Belangrijkste persoon/
personen: 
Tja daar ga ik thuis 
punten mee scoren 
maar is toch echt mijn 
vrouw
Weggeven: 
Graag en veel; met 
M.O.S. supporten wij 
Homeplan en ik hoop 
daar toch echt ordinair 
veel aan te kunnen 
doneren
Aanvaarden: 
Ik stoor me aan het 
meer en meer willen 
uitbannen van het 
concept pech. Pech 
hebben we allemaal 
en het leven gaat meer 
over hoe je er mee 
dealt dan hoe je het 
voorkomt
Veranderen: 
Dat is echt steeds 
lastiger naar mate 
je wat ouder wordt. 
Ik probeer meer te 
luisteren, best lastig 
wel
Durven: 
Heerlijk begrip en 
te meer wanneer je 

realiseert en omarmt 
dat dat ook ‘’nee 
durven zeggen’’ omvat
Goede voornemens: 
Ben ik tot heden altijd 
nagekomen, en dat 
op zich is een van de 
voornemens
Vrije tijd: 
Kan je ook in je 
zakelijke agenda 
inplannen


