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Maar wat is een architect eigenlijk? In ieder geval 
al lang niet meer de bouwmeester die onvoorwaar-
delijk gezag afdwingt. Of de ontwerper die zich 
kan beperken tot het bedenken van aansprekende 
gevels. De architect van vandaag is in de woorden 
van BNA-voorzitter Jeroen van Schooten vooral 
een regisseur. Hij of zij moet de architectuur tot 
zijn recht laten komen in een spel waarin zowel 
opdrachtgevers als projectmanagers, bouwadvies-
bureaus, aannemers en toekomstige gebruikers 
steeds luider hun rol opeisen. Een spel waarin de 
overheid de regels voortdurend aanpast, bijvoor-
beeld op het gebied van aanbestedingen en de 
energieprestatie van gebouwen. Een spel waarin 
ook de omstandigheden blijven veranderen, denk 
aan de ontwikkelingen rond duurzaam bouwen  
of 3D ontwerpen. 
Als jonge architect krijg je heel wat op je af. Je vak 
vereist technische bagage. Je werkt in een dynami-
sche omgeving met continu nieuwe ontwikkelingen 
waarin je te maken hebt met allerlei verschillende 
partijen. En als je zelf een bureau hebt, ben je ook 
nog ondernemer. Bij het vinden van je eigen weg 
daarin kun je vast wat hulp gebruiken.
Hoe krijg je als architect de regie in handen? Auto-
riteit is geen vanzelfsprekendheid, al helemaal  
niet in de eerste periode van je loopbaan. In de kern 
draait het om kennis opbouwen, kansen creëren  
en contacten leggen. Juist daar kan de BNA je bij  
helpen. In deze brochure vind je zes redenen die  
het lidmaatschap van de enige Nederlandse beroeps -
vereniging voor architecten de moeite waard maken. 
Ben je na het lezen overtuigd, dan kun je je met de 
bon op de laatste pagina aanmelden.

Je bent  
architect



Landgoed Drankenburg in Baarn,  
van Derkjan Wentink en Jochem van der Spek,  
Nieuw Nederland architecten
Foto: René de Wit



Als jonge architect heb je niet meteen naam  
en faam in je vakgebied. Die verwerf je in de  
loop van de jaren met het vullen van je portfolio.  
Voor jonge architecten is het vaak moeilijk een 
project gerealiseerd te krijgen. En zo lang het  
bij  plannen maken blijft, kun je niet echt in de 
praktijk bewijzen wat je waard bent. Hoe creëer 
je mogelijk heden om je cv op te bouwen en  
werkervaring op te doen?

De BNA organiseert elke twee jaar de Jonge Architecten-
prijsvraag: de kans voor aanstormend talent om zich te 
pro fi  leren. Bovendien worden de winnende ontwerpen in de 
regel gerealiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het winnende 
appartementengebouw in Gorinchem (2007) en een sport- en 
spelcentrum voor kinderen met een beperking in Amsterdam-
Noord (2005). De editie van 2007 telde drie winnaars en drie 
eervolle vermeldingen. Als jouw naam in zo’n lijstje voor-
komt, sta je wel meteen op de kaart. Behoor je niet tot de 
winnaars, dan leer je ongetwijfeld veel van het meedoen op 
zich. Elke architect tot 40 jaar kan een ontwerp insturen voor 
de Jonge Architectenprijs. 
Je naam vestigen doe je ook door je actief op te stellen.  
De BNA stimuleert jonge architecten om deel te nemen in  
besturen, commissies en netwerken. Daar pluk je zelf de 
vruchten van doordat je ervaringen opdoet en je eigen net-
werk opbouwt. Bovendien voeden actieve leden de vereni-
ging met hun ideeën.

Een. 
Laat  
jezelf 
zien



Coco-Mat,  
Mike Korth en Gus Tielens  
van korth tielens architecten 
Foto: René de Wit



VU Kinderstad in Amsterdam,  
van Björn Rheenen en Roland Pouw  
(i.s.m. Rupali Gupta)
Foto: René de Wit

‘Als je net begint,  
heb je geen flAuw 
benul vAn de berg 
vAn werk die op je  
Afkomt nAAst het 
ontwerpen.’
tjerk vAn de wetering,  
Architect / pArtner bij bYtr



Veel architecten zijn graag eigen baas. Maar je 
kunt nog zo’n goede architect zijn, daarmee ben 
je niet automatisch een kei van een ondernemer. 
Een eigen bedrijf runnen leer je met vallen en 
opstaan. Dat gaat van opdrachten binnenhalen 
tot meedraaien in het bouwproces en zorgen  
dat je aan het einde van de rit je geld krijgt. Dan  
is het wel zo fijn als je op moeilijke momenten 
ruggespraak kunt houden met iemand die  
verstand van zaken heeft.

De BNA richt zich met zijn dienstverlening nadrukkelijk óók 
op jonge architecten. We bieden startershulp en begeleiding 
bij de aanloop naar de beroepspraktijk. Via het lidmaatschap 
van de BNA krijg je toegang tot een netwerk van architecten 
die in dezelfde fase zitten of die de kwestie waar jij mee zit 
al eens hebben meegemaakt. Bij de BNA Academie vind je 
opleidingen die zich specifiek richten op beginnende archi-
tecten dan wel startende ondernemers, zoals de cursus 
bureaumanagement.
Loop je als beginnend ondernemer tegen concrete problemen 
aan, dan kun je aankloppen bij de telefonische of de online 
helpdesk van de BNA. Datzelfde geldt als je vragen hebt over 
bijvoorbeeld modelcontracten, de interpretatie van de CAO of 
je rechten en plichten tegenover opdrachtgevers. We helpen 
je op weg naar een oplossing en verwijzen je zonodig naar 
een deskundige.

Twee. 
Eerste 
hulp bij 
onder-
nemen



Huis Baetens in Elst,  
van Alex Jager en Rogier Janssen,
JagerJanssen architecten, Rotterdam
Foto: René de Wit



Woonhuis Hardegarijp,  
een project van Anne Dorenbos
Foto: René de Wit

‘Als er geen              
ervAren collegA- 
Architecten in    
de buurt zijn om
mee te spArren,       
kAn de bnA die rol
vervullen.’
hAiko meijer,  
oprichter / Architect bij onix



Volgens de wet op de Architectentitel moet  
je minimaal zestien uur per jaar besteden aan  
bijscholing om ingeschreven te blijven in het  
register. Als je je vak serieus neemt, besteed  
je ongetwijfeld meer tijd aan het bijhouden van  
je kennis. De vraag is: waar vind je opleidingen 
die aansluiten bij de beroepspraktijk van de  
architect? En hoe houd je de kosten binnen  
de perken?

De BNA heeft een eigen academie voor architecten. Het aanbod 
richt zich op verschillende terreinen, zoals het ondernemer-
schap, technische ontwikkelingen, persoonlijke vaardigheden 
en natuurlijk architectuur. Voor architecten die een eigen 
bureau willen beginnen, is er een vierdaagse training. Heb 
je behoefte aan een opfriscursus Nederlands of wil je beter 
leren onderhandelen, ook daarvoor kun je bij de BNA Acade-
mie terecht. Scholingsactiviteiten variëren van cursussen tot 
workshops, lezingen en ontwerpateliers. De BNA neemt pro-
fessionalisering van het vak serieus. Daarom zijn onze leden 
verplicht zich jaarlijks dertig uur bij te scholen.
Scholing betekent investeren, het kost tijd en geld. Daarom 
maakt de BNA Academie het je zo makkelijk mogelijk: 
inschrijven en betalen gebeurt online. Zo houden we de 
overhead laag waardoor we opleidingen tegen concurrerende 
prijzen kunnen aanbieden. BNA-leden krijgen korting op 
alle cursussen, een deel van de opleidingen is voor hen zelfs 
gratis. Verder ontvang je als BNA-lid elk jaar een overzicht 
van de uren die je bij de academie aan bijscholing besteedt. 
Daarmee kun je opdrachtgevers laten zien dat je je kennis 
op peil houdt. Niet-leden kunnen ook gebruiken maken van 
het aanbod van de BNA Academie, maar voor hen liggen de 
prijzen hoger.
De BNA bevordert de ontwikkeling van het vak via toegepast 
onderzoek naar actuele bouwopgaven. Bij bouwregelgeving 
en nieuwe wetgeving vervult de BNA een actieve voorlich-
tende rol naar de leden. We informeren je tijdig over verande-
ringen en de gevolgen voor je beroepspraktijk. Als het nodig 
is, zorgen we voor aanvullende scholing.

Drie. 
Bijblijven 
in je vak



Huis M, Almere, een woonhuis in Almere,  
ontworpen door Marc Koehler  
(technische uitwerking: KKB Heemskerk)
Foto: Allard van der Hoek

‘toen mijn     
compAgnon          
AnderhAlf jAAr 
geleden                  
opstApte, kon ik   
wel wAt  input en 
onder steuning 
gebruiken. die          
vond ik bij de bnA.’
mArnix vAn der meer,  
Architect / directeur bij zecc



‘ik hAd vroeger het
idee dAt de bnA er
voorAl wAs voor   
werkgevers, mAAr
er blijken veel          
meer mensen zoAls 
ik rond te lopen.’
koert hougee, Architect in dienst  
bij ector hoogstAd Architecten

Kantoor Aartsen Fruit Breda,  
een project van Pascal Grosfeld, 
Grosfeld Architecten
Foto: René de Wit



Als beginnend architect, of je nu bij een bureau 
werkt of een eenmanszaak hebt, wil je misschien 
wel eens de mening van een vakgenoot polsen. 
Bijvoorbeeld als je vastloopt met een ontwerp of  
twijfelt over een afspraak met een  opdrachtgever. 
Ook het leiden van een bureau brengt soms  
problemen met zich mee waarover je met anderen 
van gedachten zou willen wisselen. Redenen  
genoeg om je licht op te steken bij collega’s.  
Maar hoe krijg je ze te spreken?

De BNA is zo georganiseerd dat leden makkelijk onderling 
contact kunnen leggen. Dat gebeurt allereerst binnen je eigen 
kring. Daarvan zijn er door het hele land 21. Als BNA-lid 
maak je deel uit van de kring waarbinnen je woont of werkt. 
Elke kring organiseert op lokaal niveau activiteiten, zoals 
lezingen, excursies in binnen- en buitenland en architectuur-
prijsvragen.   
Een aantal kringen bij elkaar vormen een regio, de BNA  
heeft er vijf in totaal. Een belangrijke taak van de regio’s is 
het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor groepen, 
zoals jonge architecten, eigenaren van kleine bureaus en  
bureaumanagers. Alle regio’s hebben een eigen coördinator 
die de spil is in contacten tussen architecten en de BNA.  
De regiocoördinator treedt bovendien samen met de kringen 
op als lokale belangenbehartiger naar overheden, onderwijs-
instellingen en bouwpartners. 

Vier. 
Sparren 
met  
collega’s



Villa in Goirle, 
door Jeroen Wouters
Foto: René de Wit



Het gemiddelde architectenbureau bestaat uit zes 
mensen. Als individueel bedrijf maak je niet zo 
makkelijk een vuist als je wilt protesteren tegen 
nieuwe regelgeving. Maar een heleboel bedrijven 
bij elkaar kunnen dat wel. Lidmaatschap van een 
beroepsorganisatie biedt uitkomst: daar maken 
ze zich hard voor de individuele architect en voor 
alle leden samen.

Bij de kerntaken van de BNA hoort collectieve belangenbe-
hartiging. Onze medewerkers lobbyen in politiek en bestuur-
lijk Nederland voor de beroepsgroep en de beroepspraktijk. 
Zo proberen we de voorwaarden waaronder architecten hun 
werk doen te verbeteren. Bij opdrachtgevers en andere be-
trokkenen in de bouw benadrukken we de meerwaarde van 
de architect als partner in het proces. Bij het grote publiek 
brengen we het vak onder de aandacht, bijvoorbeeld via de 
Dag van de Architectuur en de verkiezing van het BNA  
Gebouw van het jaar. 
Als Nederlandse beroepsorganisatie onderhoudt de BNA een 
actief netwerk met (de koepel van) Europese architecten-
bonden. Samen behartigen wij in internationaal verband de 
belangen van architecten. Met de Nederlandse overheid zetten 
we de Nederlandse architectuur op de kaart. Dit vertaalt zich 
onder andere in handelsmissies waaraan je als BNA-lid kunt 
deelnemen. 
Voor jonge architecten en kleine bureaus zijn de drempels 
om mee te dingen in Europese aanbestedingen hoog. Vaak 
voldoen ze niet aan de omzeteisen of kunnen ze niet genoeg 
referentieprojecten laten zien. De BNA lobbyt actief om de 
positie van beginnende architecten op dit punt te versterken, 
bijvoorbeeld in overleggen met parlementsleden, de minister 
en de rijksbouwmeester.
Collega’s die geen BNA-lid zijn profiteren natuurlijk ook van 
veel van onze activiteiten. Maar willen we als organisatie een 
stem hebben in het maatschappelijk debat, dan hebben we 
voldoende achterban nodig. Daarom is het belangrijk dat zo 
veel mogelijk vakgenoten zich bij ons aansluiten. Dat geldt 
zeker ook voor jonge en aankomend architecten: zij laten het 
geluid van de nieuwe generatie horen.

 Vijf.  
Allen 
voor één 



Kaap Kot,  
van Joris van Hoytema, BBVH architecten  
(i.s.m. Job van Hoytema, Erik Leusink,  
Victor Njo en Martijn van Hoytema).
Foto: René de Wit



‘ik kom meer te    
weten over mijn 
eigen stAd en de
verschillende       
bureAus die dAAr
zitten. en ik             
ontmoet mensen    
die ik Anders nooit
ontmoet hAd.’
renske vAn der stoep,  
Architect / projectmAnAger bij mvrdv

Statenpand I en II in Enschede,  
een project van Joep Mollink en Daniël Peters 
van MOPET architecten
Foto: René de Wit



De contributie voor de BNA is afgestemd op je werksituatie. 
Voor het lidmaatschap betaal je een basisbedrag, een  bureau- 
en een kringbijdrage. Architecten tot 40 jaar krijgen het 
eerste jaar 70% korting op de basis- en bureaubijdrage, het 
tweede jaar 40%. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

1. Studenten Bouwkunde (10% van basiscontributie) a 35

2.  Architect-medewerker tot 40 jaar  
eerste jaar lid    a 132 
tweede jaar lid    a 264

3.  Architect-ondernemer 
tot 40 jaar, eenmanszaak 
eerste jaar lid    a 234 
tweede jaar lid    a 468

4.  Architect-ondernemer 
tot 40 jaar, 2 medewerkers 
eerste jaar lid    a 455 
tweede jaar lid    a 910

5.  Architect-ondernemer 
tot 40 jaar, 5 medewerkers 
eerste jaar lid    a 787 
tweede jaar lid    a 1574

(Genoemde prijzen zijn gemiddelden en gelden voor 2008.  
De bedragen zijn afgerond en inclusief BTW)

Ook al betaal je een gereduceerd tarief, je kunt van alle  
BNA-diensten gebruik maken. Je verdient de kosten van  
je lidmaatschap snel terug. Bijvoorbeeld via:

– korting op cursussen en trainingen bij de BNA Academie
–  kortingen bij aanbieders van onder andere verzekeringen,  

juridische bijstand, kantoorinrichting en software
–  gratis advies bij de helpdesk
–  gratis modelcontracten
–  deelname aan het bedrijfseconomisch benchmarkonderzoek van de BNA: 

handig om de prestaties van je eigen bureau te vergelijken met collega-
bureaus (gratis en exclusief voor leden, de marktprijs bedraagt een paar 
duizend euro)

–  gratis 10 keer per jaar het vakblad BNA blad, niet-leden betalen a 200

Zes. 
Het levert 
meer op 
dan het 
kost



Tien woningen Kleine Rieteiland IJburg,  
een project van Dirk Jan van Wieringhen Borski en Martijn Bleichrodt,  
borski/noordhoek/bleichrodt-architectuur
Foto: René de Wit

‘we vinden het       
vAnzelfsprekend 
dAt je je Als                  
Archi tect AAnsluit       
bij een instituut dAt 
de beroepsgroep 
ondersteunt en               
vertegenwoordigt.’

jAn benthem en mels crouwel,  
benthem crouwel Architekten



Detentiecentrum Alphen aan de Rijn,  
van Remco Bruggink
Foto: Rob t Hart



Met de onderstaande bon kun je je aanmelden als lid. Je kunt 
je inschrijving ook doorgeven via onze website www.bna.nl. 
Daar vind je bovendien nog veel meer nuttige informatie voor 
architecten. 

Ja, ik meld me aan als lid  
van de BNA. Ik ben:

naam

bedrijfsnaam

adres

woonplaats

telefoon

email

   student Bouwkunde,         jaars in 

   architect-medewerker

   architect-ondernemer, eenmanszaak

   architect-ondernemer, bureau

Deze pagina uitscheuren en opsturen naar  
BNA, Antwoordnummer 10543, 1000 RA Amsterdam (geen postzegel nodig).  
Je kunt ook een mail sturen via www.bna.nl>over bna>word lid.

Over-
tuigd?
Lid worden van BNA heeft ook voor jonge architecten 
meerwaarde. We zetten de voordelen nog even op een rij:

1  je creëert kansen op naamsbekendheid  
en werkervaring

2 je kunt ervaringen uitwisselen met vakgenoten

3  je krijgt eerstelijns ondersteuning bij  
het ondernemersschap

4  je profiteert van de collectieve belangenbehartiging 
voor architecten

5 je houdt je kennis op peil

6  door de financiële voordelen van het lidmaatschap  
verdien je de kosten snel terug
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