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Serie: Professionals over Architectuur
In de serie 'Professionals over architectuur' delen professionals uit het architectuurvakgebied hun mening
en visie over architectuur en werkzaamheden en vraagstukken waar ze momenteel mee bezig zijn. Door
het beantwoorden van onderstaande vragen kunt u een bijdrage leveren aan deze serie:

Wie, wat, waar
Wie bent u, waar werkt u en in welke functie, wat is uw motto?
Naam:
Functie:
Bedrijf:
Leeftijd:
Motto:

Is momenteel bezig met…
Aan welk project of opdracht werkt u momenteel, wat is uw rol hierin en welke rol heeft architectuur
hierbij?
Geef een korte omschrijving van het project of de opdracht waar u momenteel aan werkt, wat uw rol
hierin is en welke rol architectuur hier eventueel in heeft (lengte 150 tot 300 woorden).

Toegevoegde waarde van architectuur
Welke rol of functie dient architectuur te hebben om van toegevoegde waarde te zijn?
Beschrijf hoe en wanneer architectuur van toegevoegde waarde is of kan zijn. U kunt teven uw eigen
visie op architectuur beschrijven vanuit uw eigen expertisegebied(en) of specialisme (lengte 150 tot 300
woorden).

Do’s & Dont’s
Wat wilt u anderen meegeven over het werken onder architectuur?
Geef een aantal Do’s & Dont’s op het gebied van werken onder architectuur (mogelijk in relatie tot uw
expertisegebieden). U kunt bijvoorbeeld ook terug komen op uw motto. (lengte 150 tot 300 woorden).

Trends & Ontwikkelingen
Van welke trends en ontwikkelingen binnen het architectuur vakgebied of uw expertisegebied(en) heeft u
hoge verwachtingen?
Geef aan van welke trend(s) en / of ontwikkeling(en) u hoge verwachtingen heeft en leg kort uit waarom u
hier hoge verwachtingen van heeft. U kunt tevens een trend en / of ontwikkeling beschrijven die u tegen
staat of waar u geen hoge verwachtingen van heeft (lengte 150 tot 300 woorden).
Stuur uw antwoorden inclusief een foto van uzelf naar redactie@xr-magazine.nl. De redactie van
XR Magazine zal uw bijdrage op de XR website plaatsen en eventueel ook in het magazine.
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