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POLO Architects wint Jo Crepain prijs 2019
voor Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers

Op 6 juni zijn de winnaars van de Jo Crepain Prijzen 2019 bekendgemaakt in de oude Brouwerij Lamot
in Mechelen. B-ILD uit Brussel wint de Prijs voor Beloftevol Startend Architectenbureau. DMOA ging
met de prijs voor Innovatief Architectenbureau tot en met 10 medewerkers aan de haal. Bij de kantoren
met meer dan 10 medewerkers was POLO Architects aan het feest. De Carrièreprijs was voor
STRAMIEN.
“Zelden hebben we zoveel inspirerende voorbeelden van goed gerunde architectenbureaus met
verfrissende ideeën ontdekt als in deze editie”, aldus juryvoorzitter Kati Lamens.
Jo Crepain Prijs 2019 voor Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers: POLO Architects
Kan een bureau met de meeste kilometers op de teller en de meeste medewerkers aan boord ook het
innovatiefst zijn? Dit bureau, in 2015 doelbewust van naam veranderd van ‘Poponcini & Lootens’ naar ‘POLO
Architects’, bewijst dat het kan. Ondertussen 100 man groot, werkte het bureau de voorbije jaren hard aan een
transformatie van de interne organisatie. Het creëerde teams van telkens 10 à 12 medewerkers met centraal in
die structuur POLO LABS, dat verantwoordelijk is voor de haalbaarheidsstudies, de wedstrijden, het
ontwerpend onderzoek en de link met de academische wereld. Dit gekoppeld aan het engagement en de
duidelijke visie op de toekomst van het beroep van de architect als ruimtelijk strateeg, maken van POLO
Architects een terechte winnaar in deze categorie.
De andere genomineerden in deze categorie zijn OYO Architects uit Gent en B-architecten uit Antwerpen.

bredere strategie
Met de Jo Crepain Prijzen bekroont NAV al sinds 2013 architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie
koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector. Op de erelijst staan Robbrecht en Daem
architecten, OMGEVING (OM/AR architecten), Coussée & Goris, Callebaut-Architecten en denc!-studio. De
winnaars nemen een LAPETYL mee naar huis, een trofee ontworpen door Belgisch beeldend kunstenaar Nick
Ervinck. Voor de editie van 2019 zetten de volgende partners hun schouders onder dit initiatief: main partner
Wienerberger, ARCH@WORK, Febelarch, Liantis, Renson, Reynaers, Velux Commercial en Niko en media
partners Dimension, Elma Multimedia, het Vlaams Architectuurinstituut en Architectura.be.
Het initiatief van NAV kadert in een brede strategie van diverse projecten die het ontplooit om
architectenondernemingen meer economische slagkracht te geven, zoals Lerende Netwerken en Kick Off Days
for Architects en de managementopleidingen bij Vitruvius Academy. Daarnaast wil NAV aandacht vragen voor
de voortrekkersrol die architecten opnemen om maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden zoals de
klimaatopwarming, mobiliteit, het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen...
www.jocrepainprijzen.be
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over POLO Architects
Het duo Mauro Poponcini & Patrick Lootens is uitgegroeid tot een architectenbureau met 100 medewerkers die
werken vanuit ateliers in Antwerpen en Brussel aan opdrachten in heel België en daarbuiten.
Een bureau voor stedenbouw, architectuur & interieur met veel kennis, bouw-kunde en ervaring maar vooral
een prachtig collectief van multidisciplinaire medewerkers waar ontwerpkracht, creativiteit en reflectie de
boventoon voeren.
POLO Architects is een amalgaam: een creatief vat vol tegenstrijdigheden, waarin zowel grote projecten
(commercieel, privaat, publiek) een plaats hebben alsook de (kleine) uitzonderingen.
Graag bewijst POLO Architects zich: opnieuw, samen, anders. Het vooruitzicht is prikkelend.
www.polo-architects.be

Over NAV
Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) vertegenwoordigt met meer dan 2.900 aangesloten architectenkantoren
meer dan 70% van de architecten in Vlaanderen en Brussel. NAV is aangesloten bij UNIZO, de Unie voor
Zelfstandige Ondernemers, en de Federatie Vrije Beroepen. NAV heeft vijf afdelingen in West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, Limburg, Waasland-Antwerpen en Vlaams-Brabant-Brussel.
www.nav.be
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