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■UitverGrOOt
in de media zie je vaak dezelfde projecten 
terug. in deze rubriek daarom aandacht voor 
architectuur die minder in de schijnwerpers 
staat. Architecten bespreken bijzonder, 
‘onontdekt’ werk van een collega.

kANtoor iMD rotterDAM
Een ontwerp van Ector Hoogstad 
Architecten

‘Hergebruik is een grote opgave in 
nederland; een nieuwe bestemming ge-
ven aan gebouwen uit de 17e, 18e, 19e 
en 20e eeuw. er staan zo veel prachtige, 
inspirerende panden in de stad. de 
waarde daarvan wordt vaak onderschat. 
door ze een nieuwe functie te geven, 
worden ze vaak weer een spin-off voor 
de omgeving. Het is niet makkelijk om 
oude, slecht geïsoleerde gebouwen te la-
ten voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Hoe verander je een tochtige fabriekshal 
in een duurzaam en energiezuinig ge-
bouw zonder dat de kosten uit de hand 
lopen? Het kantoor van iMd in 
rotterdam is een goed voorbeeld van 
hoe dat kan. ector Hoogstad heeft deze 
oude staalfabriek in de rotterdamse 
Piekstraat met slimme ingrepen omge-
bouwd tot kantoorpand voor iMd, een 
constructeursbureau. Wat er al was – de 
zichtbare stalen constructie, de beton-
nen vloeren, de lichtstraten in het dak –  
is alleen schoongemaakt. de enige 
ingreep in het casco is dat er een paar 
grote ramen in de buitenmuren zijn ge-
zet om het daglicht binnen te laten. in 
de enorme hal zijn losse, geklimatiseerde 
paviljoens geplaatst die met loopbrug-
gen en trappen met elkaar verbonden 
zijn. alleen die paviljoens worden vol 
verwarmd. dat is een slimme keuze; het 
hele pand verwarmen zou energetisch 
niet verantwoord zijn. de werkplekken 
bevinden zich aan de koppen en zijn 
naar binnen gericht, naar het hart van 
het gebouw. al werkend kijk je uit op de 
grote industriële centrale hal waar je 
mensen heen en weer ziet lopen. de 
boodschap ‘wij werken samen in dit ge-
bouw’ is hier heel zichtbaar. en 
ondertussen is de geschiedenis en origi-
nele architectuur van dit gebouw ook 
bewaard gebleven, dat geeft het char-
me. ik vind dit een heel goed voorbeeld 
van duurzaam hergebruik.’

irma van oort
architect/partner KCaP 
architects&Planners

BNABlaD #02/1204
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niets uit deze uitgave mag zonder toestemming 
van de Bna geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. aan de totstandkoming van deze 
uitgave is de uiterste zorg besteed. voor informatie 
die onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid.

iNsPirAtie

volg de voorzitter op twitter: 
@whschenk

veel vakgenoten zoeken naar het perspectief van ons beroep in een 
sterk veranderende markt. waar en hoe kunnen architecten het verschil 
maken? De Bna wil bijdragen aan het vinden van een richting door 
ideeën en ervaringen te verbinden. Zowel tussen leden onderling als 
tussen leden en partijen buiten onze branche. 

ik signaleer een grote behoefte aan inspiratie. Die moet niet alleen op 
korte termijn opdrachten opleveren, maar ook de weg wijzen naar een 
bestendige toekomst. De toekomstscenario’s die de Bna afgelopen 
najaar heeft gepubliceerd, gaven daar in algemene zin vorm aan. 
intussen zijn we toe aan concrete invulling door architecten zelf. en dan 
is het niet genoeg om alleen met collega’s te praten over waar het heen 
moet met je bureau. contacten buiten de branche zijn cruciaal om te 
achterhalen wat bijvoorbeeld gemeenten, bouwers, beleggers en 
zorgpartijen van plan zijn. Dat lijkt een open deur, maar juist in deze tijd 
ontbreekt openheid omdat iedereen zoekende is. 

architecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing, 
dat staat voor mij buiten kijf. het begin ligt in de dialoog. ik pleit voor 
twee parallel lopende ‘stromen’ van gespreken. De eerste voeren we 
met andere disciplines in de bouwsector om te kijken hoe we elkaars 
vakmanschap kunnen benutten. hoe passen we innovaties uit de 
toeleverende industrie toe in ons werk? hoe kunnen we ontwerp en 
bouwprocessen opener maken zodat we beter samenwerken en betere 
producten maken? De tweede gespreksstroom gaat over de manier 
waarop in deze crisis de kwaliteit van gebouwen en de gebouwde 
omgeving tot stand komt. opdrachtgevers moeten duidelijk maken 
welke plannen ze hebben onder de huidige omstandigheden zodat 
architecten kunnen aantonen wat hun betrokkenheid daarbij oplevert. 

gesprekken over innovaties, samenwerking en de toegevoegde waarde 
van architecten worden onvoldoende gevoerd. simpelweg omdat ons 
werk te vaak het stempel kostenpost krijgt. Daarom moeten we zowel 
landelijk als regionaal actief de dialoog aangaan. laten zien dat we 
inspirerende ideeën hebben en dat we ons creatief laten uitdagen door 
anderen. op landelijk niveau kan de Bna zijn invloed gebruiken, in de 
regio hebben architecten hun eigen contacten. ook de kringen kunnen 
bijdragen aan de dialoog binnen en buiten de branche. ik nodig hen dan 
ook uit gesprekken te organiseren en faciliteren, samen met de Bna. 
Dat levert vast en zeker inspirerende discussies op. 

willem hein schenk
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kortoM
oMgeviNgswet  
koMt erAAN
de minister van infrastructuur en milieu, Melanie Schultz van 
Haegen, werkt aan een nieuwe Omgevingswet. de bedoeling is 
dat de nieuwe wet het huidige omgevingsrecht minder 
complex en meer samenhangend maakt. de Bna adviseert bij 
de totstandkoming van de wet. 

in de Omgevingswet moet alle huidige regelgeving, die te 
maken heeft met de fysieke leefomgeving, worden onderge-
bracht. Het gaat om onder andere de Wro, de Chw en milieu-
wetgeving. 

de Bna is op meerdere fronten betrokken bij de totstandko-
ming van de nieuwe wet. de eerste werkteksten van de nieuwe 
wet heeft de Bna al onder ogen gehad. via de beleidsadvies-
commissie techniek en regelgeving verzamelt de Bna reacties 
op de ontwerpwetteksten. deze reacties brengen we in in het 
Overlegplatform Bouwregelgeving dat de minister adviseert. 
daarnaast denkt de Bna mee door deelname in diverse 
adviesraden. 

volgens de planning is er in het voorjaar een eerste informatie-
ronde in de tweede Kamer. de conceptwet gaat dan in het 
najaar naar de raad van State voor advies. in het voorjaar van 
2013 gaat de wet naar de tweede Kamer.

de Bna heeft een kritische rol in deze adviesprocessen. Uit 
onderzoek onder Bna-leden naar de kwaliteit van dienstverle-
ning van lagere overheden blijkt namelijk dat veel architecten 
zich ergeren aan stroperige ruimtelijke procedures. Bestuurlijke 
onkunde en gebrek aan inhoudelijke kennis zijn vaak de oorzaak 
hiervan. Het is de vraag of de nieuwe Omgevingswet deze 
oorzaken wegneemt en of het inderdaad eenvoudig en beter 
wordt. de opzet van de nieuwe wet is veelbelovend, maar de 
praktijk is vaak weerbarstiger. de Bna pleit daarom voor een 
goede ondersteuning van de overheden bij de invoering van de 
nieuwe wet.

Alexander Pastoors, beleidsmedewerker ontwerpproces en 
techniek

Doe Mee AAN het oPeN huis
in het laatste weekend van juni vindt voor de 26e keer de dag van 
de architectuur plaats. dit jaar staat het weekend in het teken van 
architectuur & voedsel. denk aan voedselstromen – voedselkring-
lopen; Urban Farming; de voedselindustrie; voedselopslag, 
tijdelijke eetplekken; tijdelijke restaurants als gebiedsaanjager; de 
relatie tussen stad en land; de ontwikkeling van het boerenbedrijf 
in nederland; sociale cohesie – gezamenlijk eten; restaurants als 
semipublieke ruimtes; infrastructuur van de nieuwe polders.

vorig jaar werd het Open Huis architectenbureaus geïntroduceerd. 
Meer dan 200 bureaus stelden tijdens de dag van de architectuur 
hun deuren open voor het grote publiek. Ook dit jaar roepen we 
architectenbureaus op om deel te nemen aan het programma. de 
Bna organiseert het Open Huis om architecten in staat te stellen 
hun werk te delen met het grote publiek en iets van hun dagelijkse 
bezigheden te laten zien. Behalve openstelling van het bureau is 
het natuurlijk ook mogelijk om projecten open te stellen of een 
programma samen te stellen met een architectuurcentrum in de 
buurt. Heeft u bijvoorbeeld een keuken ontworpen, of een restau-
rant? Of heeft u een oude melkfabriek een herbestemming 
gegeven? dan zijn dat projecten die bij uitstek geschikt zijn voor 
deze editie van de dag van de architectuur. 

Bureaus die willen meedoen aan het Open Huis ontvangen 
promotiemateriaal van de Bna en kunnen in het voorjaar zelf hun 
activiteit plaatsen op de nieuwe website van de dag van de 
architectuur. deze site heeft allerlei leuke functies: bezoekers 
kunnen zelf een route en programma samenstellen, printen of 
mobiel bekijken. alle programmaonderdelen zijn te vinden op een 
kaart en te delen via twitter en Facebook. 

Meedoen aan het Open Huis? Ga naar  
www.dagvandearchitectuur.nl en vul het aanmeldformulier in!

Heeft u nog wat inspiratie nodig of wilt u graag in contact komen 
met een van de architectuurcentra of andere bureaus? neem dan 
gerust contact met ons op: rromeyn@bna.nl.

Rosa Romeyn, coördinator Dag van de Architectuur
zodra er nieuws is over de omgevingswet brengen  
we u via de website op de hoogte.

kort Nieuws
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regioNALe wiNNAArs  
iN APriL BekeND
in april reist het prijzencircus van Bna Gebouw van het Jaar 
2012 door het land. tijdens de regionale prijsuitreikingen 
onthullen de juryvoorzitters de winnaars per regio. iedere jury 
kan maximaal drie projecten nomineren en daaruit één winnend 
gebouw kiezen. daarnaast kunnen er maximaal drie eervolle 
vermeldingen toegekend worden. alle nominaties dingen mee 
naar de hoofdprijs: het Bna Gebouw van het Jaar 2012.

de regionale prijsuitreikingen vinden plaats op:
•	 	Regio	Noord:	donderdag	12	april	2012,	in	het	Drents	Museum	

(assen)
•	 	Regio	Zuid:	vrijdag	13	april	2012,	in	het	Van	Abbe	Museum	

(eindhoven)
•	 	Regio	Oost:	donderdag	19	april	2012,	in	Windesheim	

Gebouw	X	(Zwolle),	BNA	Gebouw	van	het	Jaar	2011
•	 	Regio	Delta	en	NW/C:	donderdag	26	april	2012,	in	het	Haka	

Gebouw (rotterdam)

de landelijke prijsuitreiking is op woensdag 16 mei 2012 in het 
eYe Filminstituut in amsterdam. dan wordt ook de winnaar 
van de publieksprijs bekend, stemmen daarvoor kan nog tot en 
met 30 april.

Carla Roos, coördinator Gebouw van het Jaar

BNA oNLiNe
de afgelopen maanden heeft de website van de Bna een aantal 
kleine technische, maar ook visuele veranderingen ondergaan. de 
shop werd een stuk kleurrijker; de meeste producten werden 
voorzien van een afbeelding. er kwamen meer nieuwsberichten op 
de homepage en ook de meeste afbeeldingen op de homepage 
werden aanklikbaar waardoor de bezoeker nog makkelijker zijn 
weg vindt door de site. 

in de portfolio’s hebben wij twee belangrijke aanpassingen laten 
doen. Bezoekers kunnen alle afbeeldingen van projecten aanklik-
ken, waardoor deze vergroten. Gebruikers van het portfolio kunnen 
voortaan daarom het beste bij het uploaden van afbeeldingen een 
zo groot mogelijke resolutie gebruiken die binnen het format past. 
Want hoe hoger de resolutie, hoe groter de afbeelding. in de 
portfoliozoekmachine hebben wij het algoritme laten veranderen, 
waardoor zoekopdrachten betere resultaten opleveren en bureaus 
nog beter vindbaar zijn. 

Hoewel de bezoeker dat niet direct doorheeft, zijn er ook aan de 
‘achterkant’ van de site een aantal technische verbeteringen 
gedaan. Hierdoor zijn betaalprocessen bijvoorbeeld sneller en 
efficiënter geworden.

tot slot gaat de Bna ook met zijn tijd mee wat betreft social 
media. alle nieuwsberichten kregen share buttons en ook de 
agenda-items kunt u nu delen via twitter, Facebook of andere 
social media. 

Rosa Romeyn, webredacteur iNzicht iN De verwAch-
tiNgeN vAN De BrANche
afgelopen maand konden Bna-leden weer deelnemen aan het 
jaarlijkse verdiepingsonderzoek met daarin opgenomen de 
halfjaarlijkse conjunctuurmeting. Belangrijke onderwerpen in 
het onderzoek zijn de prognosevragen, ervaringen met de 
nieuwe cao, aanbesteden, contracteren, marktkansen en iCt/
BiM. aan de hand van de resultaten kunnen bureaus hun 
toekomstverwachtingen vergelijken met de rest van de 
 branche. de cijfers zijn belangrijke input voor het beleid en de 
belangenbehartiging van de Bna. de resultaten zijn medio april 
beschikbaar. de Bna legt ze naast de CPB-cijfers over de 
algemene economische verwachtingen voor de komende jaren, 
die in maart zijn gepresenteerd. dit geeft zicht op de mate 
waarin de verwachtingen van architecten overeenkomen met 
de algemene verwachtingen. de onderzoeksresultaten kunnen 
bureaus gebruiken bij het bepalen van hun strategie. 
de resultaten worden in april op de website gepubliceerd.

Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker markt en 
ondernemerschap

Bekijk alle kanshebbers op  
www.bnagebouwvanhetjaar.nl.

volg ons nu ook via twitter @BNA_NL of onze speciale 
lobby twitteraccount @BNAlobby.

kort Nieuws
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ArtikeL

PrijsDuikeN 
DesAstreAus 
voor  
BrANche

het is een economische wetmatigheid: in tijden 
van crisis waarin weinig vraag en veel aanbod 
is, staan prijzen onder druk. in de bouw en 
vastgoedwereld geldt dat nu des te meer, 
omdat geld door de financiële crisis moeilijk 
verkrijgbaar en dus duur is. in de weinige 
projecten die nu nog doorgang vinden is 
kostenbeheersing een belangrijk aspect. De 
crisis raakt daarmee ook de architectenbranche 
hard. De neiging bij sommige bureaus bestaat 
om ‘onder de prijs te duiken’. wat is ‘prijsdui
ken’ eigenlijk? in dit geval gaat het om de 
dagelijkse praktijk dat diensten onder de 
kostprijs worden aangeboden.

sinds de afschaffing van de honorariumformule 
uit de sr, de voorloper van de Dnr, stelt de 
Bna geen regels meer op het gebied van de 
hoogte van honoraria. De mededingingswet 
verbiedt brancheorganisaties zelfs het geven 
van adviesprijzen op straffe van hoge boetes. 
veel architectenbureaus hebben moeite met het 
gebrek aan houvast, zeker in onzekere tijden 
waarin prijzen ‘vloeibaar’ lijken te zijn. het 
getuigt van economisch realisme om je prijzen 
aan te passen aan de markt. Maar hoe ver ga je 
en wat zijn de risico’s van prijsduiken?

Prijzen staan onder druk en 
bureaus worden verleid tot 
prijsduiken. desastreus voor de 
branche, meent de Bna. valt 
er iets tegen te doen? Honora-
riumrichtlijnen mogen niet 
meer vanwege de mede- 
dingings regels. toch kan een 
rekenmodel handig zijn bij  
het opstellen van een offerte. 
de Bna werkt aan een 
voorstel voor een urenrichtlijn. 
––
tekst anne luijten

Liever zoekeN NAAr 
Nieuwe MArkteN  
DAN eLkAAr kAPot 
coNcurrereN
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Ondermijning positie 
hoe erg is het eigenlijk gesteld op dit moment in 
de markt, is prijsduiken een veelvoorkomend 
fenomeen? architect hans Bilsen van Bilsen 
architectuur stelt dat er bij aanbestedingen op 
dit moment inderdaad enorm op prijs wordt 
gekeken. ‘er is sprake van zware uitknijperij. aan 
kwaliteit worden minimumeisen gesteld, alles is 
prijs op dit moment.’ Dit wordt mede versterkt 
doordat de architect vaak de rol van onderaanne
mer in een bouwteam krijgt. ook eric scholman 
van rphs architecten ziet dat opdrachtgevers 
hun broekriem moeten aanhalen en verwachten 
dat architecten dat ook doen. ‘er wordt heel sterk 
op prijs gestuurd. je moet meer doen voor 
minder. Maar geldt dat niet voor de hele maat
schappij op dit moment? iedereen moet inbinden. 
ik begrijp het dus wel.’ gerard van hoorn van 
Mvsa ziet dat er bureaus zijn die onder de 
kostprijs duiken. ‘Dan zie je een bieding en vraag 
je je af, hoe kun je het voor die prijs doen? Maar 
in de grote selecties zie je het op dit moment 
nauwelijks meer. en wij doen het al helemaal 
niet, wij binden juist graag een opdrachtgever 
aan ons. je kunt je afvragen hoe zinvol het is om 

met een aanbesteding mee te doen als de selectie 
voor 70% uit prijs bestaat. is dat een opdrachtge
ver met wie je een relatie wilt opbouwen?’ 

dienstverlener
van hoorn ziet er niets in om een opdrachtgever 
iets aan te bieden dat niet waar te maken valt. 
liever probeert hij de opdrachtgever te overtui
gen van de meerwaarde van de architect en hoe 
relatief zinloos het is om te besparen op het 
honorarium van de architect, dat immers maar 
een zeer klein deel van de totale stichtingskosten 
bedraagt. ‘wij laten de opdrachtgever liever zien 
wat wij daar allemaal voor doen en hoe wij voor 
onze opdrachtgever kosten kunnen besparen die 
wél zoden aan de dijk zetten. een goede architect 
is zijn geld waard en door op zijn loon te bespa
ren snijdt de opdrachtgever zichzelf in de 
vingers.’ goed werk leveren, dat kost wat maar 
bespaart ook een heleboel. van hoorn vindt dat 
als je als architect onder de kostprijs werkt, je het 
verpest voor je collega’s doordat de kwaliteit en 
daarmee de naam van de architectenbranche 
naar beneden wordt gehaald.
Maar zoiets als ‘kostprijs’ is een zeer rekbaar 
begrip, ook in de architectenbranche, stelt 
scholman. ‘ik ben een bedrijf, ik heb keuzes te 
maken. wat is een kostprijs? Die kun je op veel 
verschillende manieren berekenen.’ De manier 
waarop processen worden ingestoken is voor een 
groot deel bepalend voor de prijs. scholman pleit 
dan ook met name voor het coachen van proces
sen en het van tevoren aan de opdrachtgever en 
andere adviseurs voorwaarden te stellen aan de 
procesinrichting. ‘opdrachtgevers waarderen die 
houding omdat het ook in hun belang is. ik vind 
het onderdeel van het ondernemerschap dat je 
scherp in de prijs zit in tijden dat het niet anders 
kan. het hoort bij de dienst die je verleent, je 
bent immers dienstverlener als architect. 

veeL BureAus heBBeN 
Moeite Met het geBrek 

AAN houvAst

Beeld eric Scholman, rPHS architecten Beeld Gerard van Hoorn, MvSa. Foto: ineke Oostveen
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Beeld Celosia, Madrid, Spanje. Ontwerp: Mvrdv. Foto: rob ’t Hart
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anderen betalen jou voor iets dat zij nodig 
hebben.’

Ondernemerschap
nu de prijzen onder druk staan wordt onder 
architecten de roep om een honorariumrichtlijn, 
zoals vroeger bestond, weer vaker gehoord. joep 
habets van de Bna wijst erop dat er indertijd er 
ook veel bedrijfseconomische bezwaren tegen de 
honorariumformule bestonden. een richtlijn werkt 
een neerwaartse prijzenspiraal in de hand, 
ontneemt het zicht op de feitelijke kostenstruc
tuur en verzwakt de concurrentiekracht van 
architectenbureaus ten opzichte van andere 
partijen in de markt. eric scholman is een ver
klaard tegenstander van richtlijnen. ‘het beperkt 
je ondernemerschap. elk bedrijf is anders, heeft 
zijn eigen wetmatigheden. Dat kun je niet over 
een kam scheren. Bovendien moet je jezelf als 
beroepsgroep niet boven de maatschappij willen 
plaatsen. Zo van: dit ben ik waard. Dat is natuur
lijk onzin, je zult moeten meebewegen met de 
markt. Dat heet ondernemerschap.’
ook gerard van hoorn vindt de transparantie van 
richtlijnen ‘geen goed idee’. ‘De opdrachtgever 
zal je proberen over te halen het voor minder te 
doen en zo architecten tegen elkaar uitspelen. De 
honoraria zullen dan dalen.’ van hoorn ziet wél 
iets in het uitwerken van een urennorm: hoeveel 
uur ben je aan een project bezig, op basis van 
moeilijkheidsgraad, type opdracht, fase van het 
project, etcetera. ‘Daarmee kun je ook voor de 
opdrachtgever inzichtelijk maken wat je allemaal 
doet voor je geld. “Dit doen wij voor je”. De Bna 
zou hier een rol in kunnen vervullen in het 

verzamelen van gegevens. het cBs doet dit 
trouwens al.’ overigens vindt van hoorn het 
primair een verantwoordelijkheid van de architect 
als ondernemer, dat hij een realistische inschat
ting kan maken van hoeveel werk een project 
hem kost. 

iJkpunt
hans Bilsen is een uitgesproken voorstander van 
honorariumrichtlijnen. niet in verplichtende zin, 
maar puur als richtlijn, als ijkpunt. ‘als advise
rend baken vind ik een nieuwe vorm van 
honorariumformule goed bij de tijd van moderne 

contractvormen passen. niet als bindend middel, 
maar alleen adviserend.’ juist omdat opdrachten 
zo grillig verlopen en een goede structuur vaak 
ver te zoeken is, is het voor een architect moeilijk 
om van tevoren een realistische ureninschatting 
te maken. Daar wringt het met de transparantie 
van richtlijnen, erkent Bilsen. het helemaal 
uitspecificeren van tevoren in uren is ‘tricky’, 
want je weet nooit hoe de opdracht verloopt en 
dat kan leiden tot vervelende discussies als je 
opnieuw moet inschatten. ‘Deze vorm van 
transparantie maakt je kwetsbaar omdat het bij 
de opdrachtgever kan overkomen dat hij van 
week tot week de opdracht kan aansturen, in 
tegenstelling tot een duidelijke werkafspraak 
voor het geheel. Daarom zou een nieuwe formule 

100% ProfessioNALiteit  
is Nu vereist

Beeld Joep Habets, BnaBeeld Hans Bilsen, Bilsen architectuur. Foto: Bert de Jong



ook de mogelijkheid tot flexibiliteit in zich moeten 
hebben. Zodat die kan meebewegen met de 
opdracht.’
tegenstanders van richtlijnen zeggen liever op 
kwaliteit te worden beoordeeld. Bilsen: ‘ja, maar 
kwaliteit staat los van een stuk basisomzet en 
bedrijfsvoering die je sowieso nodig hebt. welke 
omzet heb je nodig op een bepaald project? en 
wat maakt je sterk om als ondernemer de conti
nuïteit te borgen?’ in Zwitserland en Duitsland 
wordt wel gewerkt met richtlijnen. in Zwitserland 
dienen deze als referentiekader over uren. in 
Duitsland gaat het wel over tarieven, de onder 
en bovengrens zijn zelfs wettelijk vastgelegd.
terugkeer naar een honorariumformule is in 

nederland geen haalbare optie, stelt habets. ‘een 
urenrichtlijn is echter inderdaad kansrijk. De Bna 
werkt een voorstel uit dat is geënt op het 
oostenrijkse model. Daarin is op basis van een 
groot aantal opdrachten de gemiddelde urenbe
steding voor vergelijkbare projecten bepaald. 
Zo’n richtlijn kan bureaus helpen goede offertes 
te maken en opdrachtgevers inzicht te geven in 
de hoeveelheid werk die een project met zich 
meebrengt. De Bnarichtlijn moet binnen een 
paar maanden al operationeel zijn.’ habets 
waarschuwt voor de gevaren van prijsduiken. 
‘voor niemand is prijsduiken een oplossing, maar 
bureaus zien het soms als laatste redmiddel. voor 
de branche is het desastreus, en opdrachtgevers 
zijn er uiteindelijk ook niet mee gebaat. Beter dan 
elkaar kapot concurreren is het zoeken naar 
nieuwe markten en nieuwe wegen om het beroep 
uit te oefenen. gelukkig zijn veel architecten ook 
daarmee intensief bezig.’

Continuïteit
Bilsen is niet erg optimistisch over de mogelijkhe
den op dit moment voor architectenbureaus. 
concurrentie is er overal, bijvoorbeeld van de 
tekenafdelingen van de ingenieursbureaus. Bilsen 
zelf kiest bewust voor een nieuwe rol van strate
gisch consultant, en verlaat daarmee het 
klassieke architectenwerk. ‘vanuit consultancy is 
een kleiner, maar wel haalbaar bedrijfsmodel te 
ontwikkelen.’ in het feit dat bureaus nu ‘met 
bosjes omvallen’ ziet Bilsen het bewijs dat er 
jarenlang te weinig is gevraagd voor het werk en 
daardoor geen reserves zijn opgebouwd. ‘vroeger 

met de honorariumformule waren bureaus veel 
stabieler. richtlijnen zorgen voor continuïteit. De 
discussie zou dan ook in de basis moeten gaan 
over de gezondheid van je bedrijfsvoering.’
voor eric scholman is het vooral zaak als architect 
om scherp te definiëren waar je goed in bent en 
zo je rol in het bouwteam te ‘verdienen’. ‘we 
zullen van verworven posities af moeten durven 
stappen en ons moeten beraden op onze positie 
in het geheel. je moet je kunnen onderscheiden, 
ook ten opzichte van de aannemer en andere 
adviseurs in de bouwkolom. Daar liggen de 
kansen. Deze tijd biedt zeker ruimte, maar dan is 
het wel zaak om mee te gaan met de onvermijde
lijke veranderingen in plaats van ertegen te 
blijven vechten. 100% professionaliteit is vereist, 
en daar ben je zelf bij als ondernemer, in de 
keuzes die je maakt.’ 

Zonde
Mvsa werkt met grote ppscontracten. De 
transparantie van dergelijke contracten vindt van 
hoorn prettig: er heerst binnen een bouwteam 
openheid over wie wat doet en wat dat kost. 
hierbinnen risicodragend acteren vindt van 
hoorn echter moeilijk, omdat je als architect geen 
volledige invloed hebt op wat er uiteindelijk als 
bod ingediend wordt. het grondbod bijvoorbeeld 
zal veel meer de uiteindelijke bieding bepalen 
dan de planvormingskosten. als architect moet je 
daarom toch zoveel mogelijk in je rol blijven, 
meent van hoorn. en die bestaat uit ontwerpen, 
uitwerken en bouw begeleiden. een uitstapje 
naar de projectontwikkeling raadt hij dan ook af: 
‘een vak apart’. Bovendien gaat het juist erg 
slecht met projectontwikkelaars. ‘waarom zou je 
als architect denken dat je het beter kan?’ in het 
teruglopen van het aantal volledige opdrachten 
ziet van hoorn overigens een grotere bedreiging 
dan in prijsduiken. collega’s ‘pikken’ werk weg in 
de uitwerking, door het goedkoper aan te bieden. 
‘of dat oncollegiaal is, tja, het is vooral zonde van 
een mooi ontwerp als dat wordt verknoeid door 
iemand die niet bij het ontwerpproces betrokken 
was.’

je Moet MeeBewegeN 
Met De MArkt

ArtikeL
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■de vOndSt waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruitziet? 
De architect van het gebouw bespreekt een 
slimme oplossing in zijn ontwerp.

tekst kirsten hannema
Beeld pieter kers en kBng 

15

ruBriek

het idee achter warmBouwen, een 
uitvinding van kBng architecten, is 
dat je als architect kunt ‘smijten met 
energie’. zodoende hoeven monumen-
ten niet meer geïsoleerd te worden, 
wat zowel de architectuur als de bouw-
technische staat ten goede komt. in 
gebouw De tempel in Den haag is het 
voor het eerst toegepast.

‘Waarom niemand dit eerder heeft bedacht? 
Omdat architecten opgevoed zijn met het 
idee van het gebouw als een zo efficiënt 
mogelijke machine. Wij zien het gebouw 
meer als een organisme, dat zich voegt naar 
de seizoenen.’
in 2009 kwamen Miel Karthaus en Martijn 
de Gier van KBnG architecten, gespe-
cia liseerd in restauratie, op het idee voor 
WarmBouwen. Geconfronteerd met de 
thermische scheuren die zij aantroffen in 
een te verbouwen monument constateerden 
ze dat met de gangbare restauratie-aanpak 
(doos-in-doos constructie met zware isolatie 
aan de binnenzijde) de gevels door grotere 
temperatuurwisselingen alleen maar meer 
zouden worden belast. 
SANAA’s	Zollverein	school,	die	gekoeld	en	
verwarmd wordt met water uit de onderge-
legen mijnschacht, en waarin leidingwerk in 
de gevel is geïntegreerd, bracht inspiratie. 
Karthaus: ‘in dat gebouw blijft de schil op 
constante temperatuur door het gebruik van 
mijnwater en zijn er geen koudebruggen 
meer. een slimme en bovendien goedkoop 
te bouwen oplossing.’
Bij rijksmonument de tempel, waar de 
afdeling archeologie van de Gemeente den 
Haag is gehuisvest, wordt het grondwater 

op 70 m diepte gebruikt voor warmte/koude 
opslag. de gevels (binnenzijde) en vloeren 
van het gebouw zijn uitgevoerd als ‘warmte-
wisselaars’, met een fijnmazig systeem van 
buisjes. een warmtepomp brengt het grond-
water (12°C) in de winter op een tempera-
tuur van 18°C; omdat gewerkt wordt met 
stralingswarmte kan deze ‘lage’ tempera-
tuur	aangehouden	worden.	Zonnewarmte	
en warmte die door apparatuur gegenereerd 
wordt, gaan de bodem weer in.
‘Je ziet er niets van’, vertelt de architect. ‘Bij 
de restauratie hebben we geen enkele con-
cessie gedaan. de lambrisering, de stalen 
kozijnen en het enkele glas zijn onveranderd 
gebleven.’ en dat terwijl het gebouw van 
energielabel F naar a is gegaan. nog een 
pluspunt is het prettige binnenklimaat. 
anders dan bij een gesloten passiefhuis-
systeem kunnen de ramen gewoon open. 
Minpunt is dat het aanboren van een on-
dergrondse bron gauw een ton kost, ook al 
verdient die investering zichzelf terug. ‘voor 
ontwikkelingen in de toekomst vormt dat 
zeker nog een drempel.’

Project de tempel (2009-2011)
Architect KBnG
opdrachtgever aurelius Monumenten Bv

WarM BOUWen
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serie treNDs

van ontwerpen alleen kunnen veel architecten 
niet (meer) eten. een manier om daar wat aan te 
doen is verbreding van je werkterrein, bijvoor
beeld door projecten te ontwikkelen of initiëren. 
‘Deze tijd vraagt om een nieuwe vorm van 
bouwmeesterschap’, zegt Ben westenburger, 
architectpartner bij rDh architecten 
stedenbouwkundigen in Middelburg. Dit bureau 
realiseert risicodragend projecten voor opdracht
gevers via een ‘bouwmeesterovereenkomst’. 
westenburger: ‘in een traditioneel proces kun je 
onmogelijk een projectplan volledig beschrijven. 
er zijn zo veel ontwikkelingen in de markt en 
regelgeving dat het altijd fouten bevat. Daarbij 
komt dat projecten vaak in de uitvoerende fase 
worden uitgekleed.’ rDh houdt alles in eigen 

deel twee in de serie trends in de architectuur gaat over de manier  
waarop bureaus via projectontwikkeling en eigen initiatieven meer werk  
naar zich toe trekken dan strikt onder het architectenvak valt. Welke 
voordelen biedt dat?
––
tekst ellen Meijer

BAAs iN eigeN 
BouwProject

hand. te beginnen met de omschrijving van het 
project in een conceptplan plus de randvoorwaar
den over de locatie, opdrachtgever en gebruiker. 
op basis hiervan wordt de overeenkomst geslo
ten. vervolgens regisseert het bureau het project 
van ontwerp tot en met de selectie en begelei
ding van de aannemer. westenburger: ‘Dat geeft 
ons vrijheid en opdrachtgevers financiële zeker
heid.’ Dankzij een gefaseerde planning kan rDh 
tot laat in de uitvoering sturen op kwaliteit en 
geld. hiermee krijgt de gebruiker flexibiliteit en 
blijven faalkosten beperkt. vernieuwend aan de 
bouwmeestermethode noemt westenburger de 
integrale polis die zowel ontwerp als uitvoering 
verzekert. het contract voorziet in een vast 
honorarium voor ontwerp en begeleiding. aan 

Beeld restaurant en Club thirty-Seven, den Haag. Ontwerp: COnCePt0031 urbanism . architecture . pluricultural studies & 
GENTLEMEN	architecture	.	real	estate	.	theory.	Foto:	Peter	Zuiderwijk
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serie treNDs

het eind verdelen opdrachtgever en architect de 
eventuele winst. westenburger: ‘Maar dat mag 
niet ten koste gaan van de technische of architec
tonische kwaliteit. Daarom draait alles om 
vertrouwen tussen ons en de opdrachtgever.’ 

Leefbare buurten
idealisme drijft architecteigenaar ergün erkoçu 
van het haagse bureau concept0031 tot 
ondernemen. Met zijn zakenpartner projectont
wikkelaar cihan Bugdaci doet hij vooral 
sociaalmaatschappelijke projecten. De oorsprong 
ligt in keukentafelgesprekken die het tweetal 
organiseert. Daarin praten mensen van verschil
lende leeftijden, disciplines en culturen over 
politiek en samenleving. erkoçu: ‘als architect 
creëer je zowel economische als sociale waarde. 
Dat loopt van een stedenbouwkundige invulling 
tot hoe mensen met elkaar omgaan. onze rol in 
een project is die van bouwheer 2.0.’ erkoçu heeft 
een technisch/architectonische achtergrond, 
Bugdaci een economisch/architectonische. 
Daardoor kijken ze met een brede blik naar een 
project. Bijvoorbeeld bij de transformatie van een 
homoclub tot restaurant annex cocktailbar. voor 
de opdrachtgever ontwikkelden ze totaalconcept 
met een visie op uitgaan, een ontwerp, bewaking 
van budget en renovatie en de selectie van de 
aannemer. Ze zaten zelfs aan tafel bij het aanne
men van de kok. in Delft kopen de partners grond 
voor het realiseren van studentenhuisvesting. in 
havanna laten ze via ‘robinhoodontwikkeling’ 
woningen in cultuurbepalende stadswijken 
opknappen om deze voor betaalbare prijzen te 
verkopen als tweede huis. Met de opbrengst 
bouwen ze woningen om aan minder bedeelde 

cubanen te verkopen. erkoçu: ‘we hoeven niet 
altijd tien procent winst te maken als een project 
veel oplevert voor de buurt. Bovendien rollen uit 
dit werk vaak weer nieuwe dingen en daar zitten 
goed betaalde opdrachten bij.’ 

Business case
sBh architecten en adviseurs in arnhem spoort 
in een vroeg stadium kansen op in de markt en 
probeert er dan een totale business case van te 
maken. ‘Met architectenselecties alleen red je het 
niet’, zegt algemeen directeur Marcel de jongh. 
het bureau is gespecialiseerd in de zorg. het 
helpt bijvoorbeeld een zorginstelling bij het 
realiseren van haar huisvestingsopgave. sBh 
zocht mee naar een locatie, schreef het program
ma van eisen, maakte een structuurontwerp, 
toetste dat aan bestemmingsplannen, bracht de 
investeringskosten in kaart en berekende welk 

rendement op het vastgoed haalbaar is. 
vervolgens zocht het bureau samen met de 
opdrachtgever een ontwikkelende aannemer en 
investeerder. in eerste instantie steekt sBh 
beperkt uren in een potentieel nieuw project. op 
basis van een quick scan bepaalt de directie of 
het kansrijk is. De jongh: ‘De architect is vanaf 
het begin betrokken om plannen te visualiseren, 
dat maakt het voor potentiële investeerders en 
opdrachtgevers aanschouwelijk.’

’ANDereN wiLLeN ook geLD 
verDieNeN, Dus je Moet 
scherP BLijveN’

Beeld ’t ravelijn vMBO school, Steenbergen. Ontwerp: Pierre Maas, rdH architecten 
Stedenbouwkundigen. Foto: ruden riemens
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Kavels kopen
toen drie architecten in 2008 bureau Bloks kats 
van veen (Bkvv) oprichtten, zochten ze projecten 
om zelf de regie over te voeren. Die gelegenheid 
deed zich voor met de verkoop van architecten
kavels in almere. Bkvv nam er samen met een 
projectontwikkelaar zeven af. toen dat goed liep, 
kocht het bureau er zes in eigen beheer. in de 
huidige markt krijgen particulieren moeilijk de 
financiering rond voor een woning. ‘toch lukt het 
nog steeds kavels te verkopen’, zegt medeeige
naar robert van kats. ‘we kijken scherp naar wat 
mensen kunnen betalen en passen daar onze 
ontwerpen op aan.’
na een reis door afrika besloot van kats ook in 
dat continent zijn vak uit te oefenen. het bureau 

voert gesprekken in Zuidafrika voor het ontwik
kelen van sociale woningbouw voor de 
opkomende middenklasse. Met verschillende 
ijzers in het vuur vergroot het bureau zijn kansen. 
samen met een marketeer en een bouwer is 
lofthome ontwikkeld, een woning op basis van 
industriebouw. De voorinvestering vergde tijd en 
geld, maar het loopt, aldus van kats: ‘vijf wonin
gen zijn af, we hebben er drie in uitvoering en er 
komen nieuwe opdrachten aan.’ 

Financieel risico
westenburg en De jongh merken dat opdracht
gevers het waarderen wanneer een bureau met 

ideeën komt, financieel inzicht geeft en risico’s 
neemt. van kats vindt ook plezier belangrijk: ‘je 
kunt projecten doen die je aanspreken en daar je 
stempel op drukken.’ er moeten wel financiële 
reserves zijn om te kunnen investeren. De kans 
bestaat immers dat een project niet doorgaat. 
wordt het wel gerealiseerd, dan kunnen niet
beïnvloedbare factoren roet in het eten gooien. 
een zakelijke inslag is belangrijk, meent erkoçu: 
‘andere mensen willen net als jij geld verdienen, 
dus je moet scherp blijven.’ 
De jongh vergelijkt eigen initiatieven met archi
tectenselecties. aan de tweede ronde van een 
selectie is het bureau gemiddeld twintigduizend 
euro kwijt. eigen projecten kosten ook geld, maar 
het lukt geregeld om nieuwe vraag te creëren: 
‘toen we met ons voormalige kantoorpand bleven 
zitten, hebben we een plan ontwikkeld voor een 
kleinschalige woon/zorgvoorziening. een 
regionale instelling voor Beschermd wonen 
toonde belangstelling. omdat de riBw niet zelf 
kon investeren zijn we naar een woningcorpora
tie gegaan. Die heeft het project turn key 
afgenomen en verhuurt het pand aan de riBw.’ 
Financieel risico hoort wat van kats betreft bij 
ondernemen. Dat projecten afketsen, schrikt hem 
niet af: ‘er gaat genoeg wel door.’ als succesfac
tor noemt hij geduld: ‘Bouwen vraagt een lange 
adem. wel beoordelen we na iedere actie of in 
een project voortgang zit. Blijft het te lang 
hangen, dan stoppen we.’ 

Zelf	doen
erkoçu en zijn zakenpartner keken vanaf het 
begin al buiten de kaders van de architectuur. 
voor particuliere opdrachtgevers namen ze het 
hele proces van bouwvergunning tot en met de 
laatste schroef over. Zo deden ze ervaring op in 
projecten organiseren: ‘je leert op de juiste 
momenten je winst te pakken.’ De jongh noemt 
een goed netwerk, een neus voor kansen en lef 
om financieel risico te nemen als fundament voor 
ondernemerschap. Dat betekent aan tafel zitten 
bij raden van bestuur nog voordat er een huisves
tingsvraag ligt. inhoudelijk kunnen bepalen of 
een project haalbaar is vraagt kennis van de 
markt op het gebied van investeringskosten en 
exploitatiebegrotingen: ‘wij hebben daar specia
listen voor in dienst.’ voor de bouwmeester 
methode ontwikkelde rDh een kwaliteits 
systeem. westenburger: ‘je interne proces en 
financiële bewaking moeten op orde zijn zodat je 
transparant kunt werken. er gaat energie in 
zitten om dat allemaal uit te denken. vijf jaar 
sinds de start zijn we nog modellen en werk
instructies aan het verfijnen.’ volgens kats 
maakt een ondernemende houding het verschil: 
‘op dat vlak hebben we niets aan onze opleiding 
gehad. Door klein te beginnen zijn we op eigen 
kracht vooruit gekomen. waar nodig schakelen 
we bijvoorbeeld marketeers of financieel specia
listen in. Maar de hamvraag blijft: durf je het 
avontuur aan?’

’eeN oNDerNeMeNDe houDiNg 
MAAkt het verschiL’

Beeld Lofthome, veenendaal. Ontwerp: 
BKvv. Foto: Lofthome
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■StUdentenWerK in deze rubriek aandacht voor  
bijzondere afstudeerprojecten  
van architectuurstudenten.

tekst kirsten hannema

19
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COnCertGeBOUW  
in vier deLen
De klassieke concertganger verdwijnt langzaam; jongeren, opgegroeid met iPods 
en Youtube, komen niet meer naar concertgebouwen waar je stijfjes moet zitten en 
luisteren. kim verhoeven ontwierp een nieuw soort podium dat het publiek weer 
bij de klassieke muziek moet betrekken.

Kim verhoeven wil het gesloten karakter 
van de klassieke concertzaal doorbreken. 
Want wil de klassieke muziek haar be-
staansrecht niet verliezen – het publiek ver-
grijst immers in hoog tempo – dan moet er 
iets veranderen. ‘de strikte etiquette die nu 
verbonden is met de klassieke muziek zou 
plaats moeten maken voor een benadering 
die past bij de moderne technologieën’, 
vertelt de jonge architect. ‘tegenwoordig 
kun je ten slotte op elk gewenst moment, 
op elke plaats muziek luisteren met je mo-
biele telefoon of iPod.’
Wat kan architectuur aan deze situatie 
veranderen? allereerst wil verhoeven de 
klassieke muziek loskoppelen van het 
institutionele karakter. ten tweede wil ze 
de relatie tussen publiek en musici dynami-
scher maken dan die nu is. en tot slot zou 
de concertzaal meer ruimtelijke variatie 
moeten bieden. 
de oplossing, Space in four parts, is een 
concertgebouw dat letterlijk in vieren 
is geknipt, om de klassieke muziek te 
‘bevrijden’ en naar buiten te brengen. de 
vier prefab elementen zijn gemaakt van 
dragende, translucente kunststof cassettes 
die het geluid goed reflecteren, voor een 
optimale akoestiek. elk deel is even groot 
en omvat een stuk podium, een opgang en 
een gedeelte voor publiek. 
als een puzzel zijn de vier bouwdelen 
(met twee vrachtauto’s verplaatsbaar) op 
allerlei manieren aan elkaar te koppelen. 
afhankelijk van de locatie, het seizoen, het 
programma en het tijdstip van het concert 
– dag of nacht – kan een passende configu-
ratie gemaakt worden. een intieme opstel-
ling rond een enkele solist of een meer dra-
matische compositie voor een groot orkest; 
een zaal rond een patio of een geheel open 
paviljoen; een helder witte structuur of een 
gebouw dat als een lantaarn oplicht in het 
donker – alles is mogelijk.
‘dat was meteen ook het moeilijkst van 
dit afstudeerproject: het ontwerpen met 
variabelen’, vertelt verhoeven. ‘normaal 
werk je toch met bepaalde gegevens zoals 
een vaste routing. voor mij was het steeds 
de vraag waar je de vrijheid laat en wat je 
vastlegt.’ 

Project Space in four parts
ontwerp Kim verhoeven
opleiding academie van Bouwkunst 
amsterdam
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PortefeuiLLe ALs  
eeN AANDeLeNPAkket
Het honderd man grote Mecanoo heeft vooralsnog weinig 
last van het economisch laagtij in nederland, zeggen Francine Houben 
en Francesco veenstra. Hun strategie? risico spreiden, permanent 
inspelen op veranderende maatschappelijke omstandigheden en 
werken voor betrouwbare opdrachtgevers. 
––
tekst Marina de vries

Beeld Mecanoo v.l.n.r. aart Fransen, Francesco veenstra, Francine Houben, Paul Ketelaars en ellen van der Wal. Foto: allard van der Hoek 
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vraag Mecanoo naar het werk dat het op de 
oudste gracht van Delft gevestigde bureau 
momenteel omhanden heeft en het antwoord is: 
business as usual. Meer dan tien grote projecten in 
uitvoering, waaronder de grootste openbare 
bibliotheek van europa in Birmingham en een 
gigantische cultuurtempel in taiwan maar ook een 
sporthogeschool in eindhoven, opstartende 
prijsvragen en een aantal werken in aanbesteding, 
waaronder het station en stationskantoor van Delft 
en een nieuw hilton hotel op schiphol. 
het bureau is zich terdege bewust van het feit dat 
een aantal collegaarchitecten het momenteel 
zwaar heeft, zegt Mecanoopartner Francesco 
veenstra in de vergaderruimte in Delft. niemand 
weet hoe het volgend jaar is, zegt founding 
partner Francine houben later. Maar dat Mecanoo 
het nieuwe tijdperk – over een ‘crisis’ spreekt 
veenstra liever niet, dat suggereert dat het ooit 

weer wordt zoals vroeger – relatief ongeschonden 
is binnengetreden, staat buiten kijf.
vraag het bureau welke strategie daaraan ten 
grondslag ligt en houben anwoordt: ‘een aantal 
jaar geleden dachten we: nu moeten we eens een 
strategie hebben. op welke landen gaan we ons 
richten? engeland zeker niet, want daar is de crisis 
behoorlijk.’ tot haar verbazing lag het werk wel in 
engeland. ‘Bedrijven als shell en philips, die 
moeten onderzoek doen naar emerging markets,’ 
zegt ze nu. ‘De architectenbranche niet. wij zijn 
voor een groot deel afhankelijk van opdracht
gevers die ons goed vinden, die met ons willen 
werken omdat we een goede naam hebben.’ 
Desgevraagd zegt veenstra zich eventueel te 
willen richten op woningbouwprojecten in 
rusland en in azië nu de woningbouw in 
nederland op een dieptepunt is beland, maar een 
zelfstandige vestiging openen ze niet. ‘te riskant, 
bovendien is zo’n vestiging te veel gericht op 
expansie en groei. wij werken liever met  
project offices, zoals in engeland en rusland,  
en werken samen met lokale partijen.’
De huidige stabiliteit van het bureau, waar 
honderd mensen werken uit 25 verschillende 
landen, zowel architecten als stedenbouwkundi
gen, landschapsarchitecten, interieurarchitecten 
en technici, is geenszins alleen een kwestie van 
toeval en geluk. strategische keuzes houden het 
bureau al dertig jaar sterk, denkt veenstra. 
Mecanoo werd in 1984 opgericht in crisistijden. 
‘inspelen op veranderende omstandigheden is 
permanent en onlosmakelijk verbonden met ons 
denken,’ zegt houben. 
een van de strategische keuzes is een breed 
vertakt oeuvre. Mecanoo ontwerpt sobere en 
chique huizen, scholen en complete woonwijken, 
theaters, bibliotheken en wolkenkrabbers, parken, 
pleinen en snelwegen, van europa tot china en 
taiwan, van nederland tot grootBrittannië en 
rusland. Zoals houben het zegt: ‘wij hebben net 
als een aandelenpakket een diverse portefeuille. 
omdat ik een brede interesse heb, hebben we al 

heel lang verschillende disciplines in huis.’ 
De brede portefeuille van Mecanoo is organisch 
gegroeid – het roer is nooit drastisch omgegooid, 
volgens veenstra ook een reden van de stabiliteit. 
Midden jaren negentig kon Mecanoo, tot dan een 
woningbouwbureau, de overstap maken naar 
publieke gebouwen, onder meer door de biblio

‘wij zijN BNA-LiD geworDeN  
uit LoYALiteit’



Beeld Library of Birmingham, Birmingham, engeland

Beeld Stadskantoor en nS Station, delft
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theek voor de technische universiteit in Delft en 
de hogeschool voor economie en Management in 
utrecht. veenstra: ‘vanaf dat moment zijn we ons 
meer gaan richten op culturele gebouwen, omdat 
we het leuk en zinvol vinden om de kennis over 
het ene type gebouw aan te wenden voor het 
andere. Dat levert een meerwaarde op voor 
onszelf, maar ook voor de opdrachtgever.’
De brede portefeuille maakte het bureau ook 
interessant voor buitenlandse opdrachtgevers, 
wat nu economisch buitengewoon goed van pas 
komt. Momenteel komt de helft van de opdrachten 
van Mecanoo uit het buitenland. Bovendien 
merkte het bureau bij een eerdere crisis in de jaren 
negentig dat het te veel omzet haalde bij een 
beperkt aantal opdrachtgevers, wat tot bijstelling 
van de koers leidde. ‘we werden ons ervan bewust 
dat je in zo’n eenzijdige afhankelijkheidssituatie 
risico loopt als een opdrachtgever wegvalt. hoe 
breder, hoe beter in staat om de veranderingen in 
de marktsituatie op te vangen. spreiding van risico 
als strategische keuze deden we dus al in de jaren 
negentig,’ zegt veenstra. 
naast de diverse portefeuille is houbens belang
rijkste tip: werk voor betrouwbare opdrachtgevers, 
want een betrouwbare opdrachtgever maak je ook 
zelf, vindt houben. ‘Zorg ervoor dat je investeert in 
de onderlinge relatie en communicatie, ook in het 
buitenland. als je het goed hebt met elkaar, zie je 
dat terug in het uiteindelijke resultaat.’ veenstra 
vindt het naast geografische en typologische 
spreiding, van groot belang om flexibel te zijn en 
in te springen op ontwikkelingen in de markt. ‘wij 
zijn al een aantal jaar vrij actief bezig om ander
soortige samenwerkingen op te bouwen met 
bouwers in nederland.’
inmiddels loopt een aantal projecten – het stads
kantoor Delft en de bibliotheek in Birmingham 
– via total engineering (te). Daarbij is de architect 
hoofdcontractant en aanspreekpunt, en brengt hij 
een compleet ontwerpteam op de been. ook 
Design and Buildprojecten en ppsprojecten – het 
nationaal Militair Museum in soesterberg en de 
hoge raad in Den haag – schuwt Mecanoo niet.
Met name complexe en prestigieuze projecten 
worden momenteel door opdrachtgevers in andere 
contractvormen op de markt gezet, merkt 
veenstra. ‘wij stimuleren het wel om die totaalop
dracht bij de architect neer te leggen en niet bij 
een projectmanagementbureau, zodat sturing niet 
primair vanuit tijd en geld plaatsvindt, maar vanuit 
kwaliteit.’ 
je kunt je als architectenbureau wel verzetten 
tegen andersoortige samenwerkingen en contrac
ten die vanuit een economisch mechanisme 
ontstaan, je kunt je afwachtend opstellen ten 
aanzien van digitale ontwikkelingen als revit en 
BiM, maar voor je het weet heb je de boot gemist. 
‘ik denk bovendien dat die andere contractvormen 
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sterker NeDerLANDs ProfieL 
is gezAMeNLijk BeLANg 

niet alleen vanuit geldmotieven ontstaan, maar 
ook vanuit het streven naar kwaliteit.’ Daarbij is 
het volgens hem wel noodzakelijk dat de Bna bij 
al dit soort nieuwe ontwikkelingen opkomt voor de 
belangen van architecten. 

Mecanoo is onlangs lid geworden van de Bna. 
wat heeft het bureau de Bna te bieden? ‘wij zijn 
lid geworden uit loyaliteit,’ zegt houben. ‘ik vind al 
heel lang dat we als architectenbureaus om 
professionele redenen over onze ego’s heen 
moeten stappen om meer met elkaar op te trek
ken, ook in het buitenland.’ 
juist in het buitenland heeft elk nederlands 
architectenbureau zijn eigen identiteit en speelt 
concurrentie een minder grote rol. Zoals o.M.a. en 
MvrDv in het buitenland sterke brands zijn en un 
studio zich sterk richt op commerciële opdrachten 
in korea, zo geeft Mecanoo graag een eigen 
interpretatie aan lokale omstandigheden, waarbij 
de integratie tussen architectuur, openbare ruimte 
en landschap een grote rol speelt. 
gezamenlijk zijn de nederlandse bureaus erbij 
gebaat om zich beter te profileren ten opzichte van 
andere landen. Die nederlandse identiteit was in 
de jaren negentig vanzelfsprekend, zegt veenstra, 
maar moet nu in het buitenland weer worden 
bevochten. het verschil? Duitsland, china en 
rusland werken volgens veenstra, gesteund door 
hun overheden, meer vanuit een economische of 
commerciële drijfveer. De nederlandse architec
tuur is sterk gedreven vanuit kwaliteit en vanuit 
een maatschappelijke of culturele agenda. 
‘Mecanoo wil zijn ervaring en expertise graag 
inzetten om de nederlandse architectuur als 

Beeld Kantoor Mecanoo. Foto: allard van der Hoek

culturele industrie weer op een hoger plan te 
brengen en als exportartikel nieuw leven in te 
blazen. en het mooie is, in de slipstream van de 
architectuur neem je de hele nederlandse crea
tieve industrie mee. ‘
wat de toekomst betreft, hopen houben en 
veenstra dat ze de steady koers van het bureau 
kunnen voortzetten en dat ze net als nu kunnen 
blijven werken vanuit plezier aan langdurige 
projecten met een grote diversiteit. ‘wij willen 
graag doorgaan met werken in nederland én in 
het buitenland in een combinatie van architectuur, 
stedenbouw en landschap, op de schaal van 
Mecanoo, want dat is een schaal waarmee je de 
wereld aan kan. en we zullen blijven investeren in 

innovatie en vernieuwing,’ zegt houben.
‘we willen graag hard blijven werken aan de 
condities om met plezier te kunnen blijven wer
ken,’ zegt veenstra, ‘en van daaruit mooie 
projecten blijven maken, die kloppen op de 
plekken waar ze neer worden gezet, voor de 
mensen die daar wonen.’
crisis of niet, de architectenbranche is gewoon 
permanent in verandering, vindt houben. in de 
toekomst zou ze als architect meer contact willen 
met de toeleverende industrie, met makers en 
comakers. ‘gezamenlijk hebben we in de bouwke
ten meer kennis en zijn we veel innovatiever. in 
die samenwerking kan de architect een cruciale rol 
spelen.’ 



‘Ons denken over 
 pensioenen is achter-
haald’

■OPinie zoveel mensen, zoveel meningen. in deze 
rubriek komen verschillende mensen aan 
het woord over een speciaal onderwerp.
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‘Jonge werknemers 
betalen stelselmatig te 
veel’
erik van koolwijk, architect/partner 
k3 architectuur en stedenbouw
‘toen ik nog werknemer was, kwam ik 
erachter dat ik relatief veel kwijt was 
aan mijn premie voor het architecten
pensioenfonds; onze beroepsgroep is 
sterk vergrijsd, er zijn weinig betalende 
deelnemers. ik was er toen liever 
uitgestapt om bij een ander fonds met 
minder lasten op hetzelfde bedrag uit 
te komen. Dat die individuele vrijheid er 
niet in zit, vind ik niet goed.
inmiddels ben ik werkgever en heb ik 
er weer op een andere manier mee te 
maken. toch ben ik nog steeds van 
mening dat we vrij zouden moeten  
zijn om zelf te kiezen waar we ons 
 pensioen onderbrengen. ik heb geen 
probleem met verplicht verzekeren, 

Crisis en vergrijzing zijn geen recept voor een riant pensioen. Steeds 
meer pensioenfondsen komen in de knel. de discussie over verplichte 
deelname laait op nu de toekomst onzeker lijkt. Hoe denken architecten 
eigenlijk over hun pensioen?
––
tekst willemijn de jonge

rob Nagtegaal, bestuurder van inbo 
en voorheen toezichthouder bij 
verschillende pensioenfondsen
‘als je vóór je 65e niet meer werkt, heet 
het ww en vindt men het afschuwelijk; 
na je 65e heet het pensioen, en wordt 
het beschouwd als iets moois waar je 
recht op hebt. Maar ons hele denken 
over pensioenen is achterhaald. we 
moeten af van het idee dat we na ons 
65e moeten stoppen met werken, niet 
alleen uit economische noodzaak, maar 
ook uit maatschappelijk oogpunt. 
enerzijds is er de voortschrijdende 
vergrijzing waardoor het onbetaalbaar 
wordt, anderzijds is het ook onwense
lijk om mensen zo abrupt uit het 
arbeidsproces te halen en hen uit te 
rangeren. als je de financiële proble

men van de pensioenfondsen denkt op 
te lossen door het verhogen van de 
premies, wordt arbeid te duur. Dat is 
lang wel gebeurd, vroeger betaalden 
we 6%, nu 30. Maar verdere verhoging 
is ook een krachteloos middel als je 
bekijkt hoe weinig mensen nog premie 
betalen: in het architectenfonds is dat 
nu nog maar een kwart van de deelne
mers. we moeten echt uitkijken dat het 
systeem straks niet verzandt in een 
piramidespel. kortom, het is tijd voor 
een nieuwe benadering van werken  
na 65. 
het is te vergelijken met hoe we in de 
jaren ’70 dachten over deelname van 
vrouwen aan het arbeidsproces. De 
standaard was thuis met de kinderen. 
Dat leek logisch. Maar met de komst 
van de magnetron, de vaatwasmachi
ne, de crèche en deeltijdwerk werden 
voorwaarden geschapen voor deelname 
aan het arbeidsproces, wat vrouwen 
ook graag wilden. Zo moeten we ook op 
zoek naar manieren om werk aantrek
kelijk te maken voor mensen boven de 
65. pensioen moet er zijn voor als je 
echt niet meer kunt werken. Maar tot 
die tijd is er genoeg te bedenken 
waarmee je op een prettige manier 
geld kunt verdienen. Dat hoeft niet 
hetzelfde bedrag te blijven of zelfs 
ieder jaar meer, en ook niet per se in je 
eigen vak. een collectieve pensioenre
geling met solidariteit per bedrijfstak 
past daarom ook niet meer. het is tijd 
om al dat soort vaste aannames los te 
laten. Zulke veranderingen vergen tijd 
en creativiteit maar de richting is voor 
mij duidelijk.’
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wim heuts, algemeen directeur/
partner sAtijNplus en bestuurslid 
van het pensioenfonds
‘ik ben nog altijd voorstander van 
verplichte deelname aan een collectief 
fonds. collectieve beleggingen leveren 
een beter rendement op dan indivi
duele. en ook het beheer is bij 
collectiviteit beter geregeld. een 
andere reden om voor een collectief 
fonds te zijn, is om mensen met wat 
minder zelfdiscipline te beschermen. 
niet iedereen heeft het in zich om zo 
ver vooruit in de toekomst te kijken en 
zijn zaakjes goed te regelen. terwijl je 
toch inkomen nodig hebt om ook van 

‘van wieg tot graf bij de 
hand nemen is niet van 
deze tijd’
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het leven te genieten als je niet meer 
werkt. 
vijf jaar geleden werd er op verjaar
dagen nooit over pensioenen 
gesproken; nu is het een populair 
onderwerp. we staan aan de vooravond 
van een omwenteling van het pensi
oenstelsel, er komt waarschijnlijk dit 
jaar nog een nieuw pensioenakkoord 
aan. Dat we langer zullen moeten 
doorwerken, is onvermijdelijk. hoe de 
pensioenen straks ingericht worden, is 
nog de vraag. ik pleit voor meer 
keuzevrijheid. Met name jongeren zijn 
minder bereid aan te haken als ze er 
geen invloed op hebben. ik denk dat 
het goed is een basisvoorziening te 
treffen die je naar eigen inzien kunt 
uitbreiden, waarbij je kunt kiezen voor 
meer of minder risico. een soort 
pensioen à la carte dus. het pensioen
stelsel in nederland is een van de beste 
ter wereld; ik verwacht niet dat het in 
de toekomst helemaal op de helling 
komt te staan. Mensen zijn tegenwoor
dig op hun 65e veel vitaler dan vroeger, 
langer doorwerken is geen straf. en 
daarmee blijven de pensioenen betaal
baar. ik vind het goed dat de Bna de 
discussie hierover nu al opstart; 
pensioen is en blijft een belangrijk 
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.’

‘een soort pensioen 
à la carte’

Discussieer mee op de 
BNA Linkedin-groep.

want daarmee voorkom je dat jonge 
werknemers straks buiten de boot 
vallen. Maar de verplichting voor dit 
ene architectenfonds staat me tegen. 
ons fonds is in mijn ervaring een vrij 
ingewikkeld en log apparaat, ik ben 
ontzettend veel tijd kwijt geweest met 
het laten aanpassen van een voorschot
nota op basis van de prognoses. Ze 
stelden zich wel flexibel op, maar het 
duurde maanden voordat het adminis
tratief goed geregeld was. Bovendien 
doen ze het ook niet zo goed met het 
beheer van de gelden. onze jongere 
werknemers, die netjes in het fonds 
zitten, betalen mijns inziens stelselma
tig te veel. waarom regelen we het niet 
zo zoals bij de beroepsaansprakelijk
heid? Daarvoor ben je verplicht 
verzekerd, maar je mag zelf kiezen bij 
wie. Daar ben ik voorstander van.’

fons van de Poel, architect/directeur 
van de Poel architecten
‘vroeger was het verplichte pensioen, 
opgezet vanuit een goede sociale 
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gedachte, een perfect systeem. ook het 
grote, collectieve architectenfonds: de 
premie was vrij hoog, maar daar kreeg 
je dan ook een goed pensioen voor 
terug. onder invloed van de crisis is dat 
ooit grote fonds geslonken van 17.000 
naar 8.000 deelnemers. Moeten we 
daar nog wel aan vast houden?
ik heb hier eens rondgevraagd: ieder
een blijkt behoefte te hebben aan meer 
vrijheid en flexibiliteit. een optie is om 
de verantwoordelijkheid volledig bij de 
werknemer leggen, maar dan komt er 
bij sommigen misschien niet zoveel van 
terecht. Daarom zou ik voor een 
tussenweg kiezen: een klein vast 
basispensioen dat je al dan niet kunt 
aanvullen op je eigen manier. het is er 
de tijd niet meer naar mensen van de 
wieg tot het graf bij de hand nemen.
Bovendien denk ik dat de keuze voor 
een ander pensioenfonds vrij moet zijn. 
het vak is steeds flexibeler ingericht, 
de pensioenopbouw zou daarbij 
moeten aansluiten. halverwege 
overstappen naar een ander fonds 
zonder pensioenbreuk hoort daarbij.
je kunt wel zeggen dat iedereen 
gewoon langer door zal moeten wer
ken, maar er zijn genoeg mensen die 
dat niet willen of kunnen. het feit dat 
het gros van de werknemers rond de 
pensioengerechtigde leeftijd stopt, 
toont dat al aan. ik ben voorstander 
voor langer doorwerken als je dat wilt. 
Maar voor wie dat niet wil, moet er de 
mogelijkheid blijven om op een gege
ven moment te stoppen.’
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veiLigheiD 
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projectleider inspectie leo de jong van 
het ministerie van sZw windt er geen 
doekjes om: ‘veiligheid staat onvoldoen
de op het netvlies bij corporaties en 
architecten. in 2011 hebben we daarom 
deze groepen centraal gezet in onze 
aanpak.’ als toezichthouder op de 
arbeidsomstandighedenwet heeft de 
inspectie sZw (voorheen de 
arbeidsinspectie) vorig jaar 300 inspec
ties bij woningcorporaties verricht. 
Belangrijkste conclusie: met name in de 
verticale keten kan het beter. De jong 
legt uit: ‘al in de voorfase van een 
project kan veel beter rekening gehou
den worden met veilig en gezond 
bouwen. De samenwerking op dat punt 
moet op een hoger niveau. Dat is een 
zaak voor de woningcorporaties als 
opdrachtgevers, maar het raakt nadruk
kelijk ook de rol van de architect.’ 
volgens De jong heeft de architect met 
zijn ontwerpbeslissingen een grote 
invloed op de arbeidsomstandigheden; 
niet alleen tijdens de bouw, maar ook  
in de beheerfase. ‘neem een kubus
woning, met al die scheve ramen. voor 
een glazenwasser is dat geen pretje.’ 
Dat veilig onderhoud in het nieuwe 
Bouwbesluit expliciet wordt benoemd, 
is een goede zaak, aldus De jong. ‘het 
stimuleert dat partijen er eerder en 
gezamenlijk over gaan nadenken.’ een 
architect die serieus werk maakt van 
het v&gplan in de ontwerpfase, kan 
naar zijn idee een goede boterham 
verdienen: ‘ik zie het als een kans. het 
is meerwerk dat zij voor een opdracht
gever kunnen verrichten.’

Op peil
De corporaties nemen v&g nu in ieder 
geval heel serieus, zo geeft Marc klaver 
aan. klaver is beleidsmedewerker bij 
Mooiland, een van de corporaties die 
vorig jaar bezoek kreeg van de inspectie 
sZw. hij herkent zich voor een deel in 
de conclusies van het onderzoek: ‘Met 
de conclusie dat het ons aan kennis zou 
ontbreken ben ik het niet eens, maar op 

Het is de taak van architecten en woningcorporaties: het opstellen in de ont-
werpfase van een veiligheids- en Gezondheidsplan (v&G-plan). de praktijk 
wijst uit dat beiden het belang hiervan onvoldoende inzien. een inhaalslag is 
daarom aanstaande, te beginnen met het aangescherpte Bouwbesluit.
––
tekst kees de graaf

het punt van de bewustwording heeft 
de inspectie gelijk. het is duidelijk dat 
we iets te verbeteren hebben.’ volgens 
klaver is het vooral een tijdskwestie: 
‘kijkend naar onze eigen organisatie 
krijgen diverse projectleiders er weinig 
tijd voor. we besteedden te kort 
aandacht aan training en bewustwor
ding. inmiddels is dat op peil en durf ik 
te zeggen dat Mooiland veiligheid en 
gezondheid serieus neemt. voor de 

corporatiesector als geheel is nog een 
slag te winnen.’ klaver vindt het een 
verantwoordelijkheid die hoort bij goed 
opdrachtgeverschap: ‘iedere corporatie 
moet hier iets van vinden. en daarbin
nen zijn met name de projectleiders en 
hun direct leidinggevenden aan zet. Zij 
moeten overtuigd zijn van de noodzaak 
om dit samen met de andere partijen in 
de keten op te pakken.’
 
Spiegel voorhouden
van eric kooij, architect bij spring 
architecten en Bnabestuurslid, komt 
een vergelijkbaar geluid: ‘in de uitvoe
ringsfase is veiligheid en gezondheid al 
langer een issue. Dat je arbo in de 
opdrachtgevende en ontwerpende fase 
ook al kunt beïnvloeden; die opgave 
pakken we nu heel serieus op. 
architecten beseffen dat ze met hun 
ontwerp een voorwaardenscheppende 
functie hebben.’ Die verantwoordelijk
heid, in de vorm van het opstellen van 
een v&gplan, willen architecten best 
dragen. Maar daar moet dan wel een 
vergoeding tegenover staan. te vaak 
gebeurt het dat opdrachtgevers dit bij 
ons neerleggen, zonder ervoor te willen 
betalen.’ kooij wil echter bovenal de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 

‘het is Beter 
wANNeer De 
sector het zeLf 
oPPAkt’

van architecten benadrukken: ‘De 
waarde van een mensenleven wordt in 
dit land – terecht – heel hoog geschat. 
het hoger liggende doel is dat wij 
gebouwen zo ontwerpen dat ze gezond 
en veilig gemaakt én onderhouden 
kunnen worden. het is goed dat in het 
Bouwbesluit 2012 een verplichting 
wordt opgenomen om door middel van 
een toetsingskader aan te tonen dat het 
gebouw veilig en gezond kan worden 
onderhouden. Dat houdt ons een 
spiegel voor: stel dat we zélf het 
onderhoud zouden moeten verrichten, 
hoe zouden we dat dan het liefste 
doen?’ 
 
Preventieve kant
samen met stichting arbouw en aboma 
hebben corporatiekoepel aedes en de 
Bna een programma ontwikkeld dat dit 
voorjaar wordt uitgerold en waarmee 
de genoemde bewustwording wordt 
gestimuleerd. volgens Fnv Bouw
bestuurder charley ramdas is dat een 
goede zaak: ‘we hebben de afgelopen 
25 jaar in curatief opzicht veel bereikt, 
nu is het zaak om te focussen op de 
preventieve kant. opleggen van 
bovenaf helpt daarbij niet, het is beter 
wanneer de sector het zelf oppakt. Dan 
wordt het echt bij mensen geïnternali
seerd en gaat het leven in het veld. om 
dat te bereiken worden dit voorjaar op 
initiatief van de Bna regionale bijeen
komsten georganiseerd over veilig en 
gezond ontwerpen.’ Daarbij wordt 
nieuw ontwikkeld instrumentarium 
gepresenteerd, zoals een praktische 
handleiding die door architecten als 
toetsing kan worden ingezet. het doel 
van de bijeenkomsten is het bewustzijn 
te vergroten en kennis over te dragen, 
aldus ramdas. ‘we willen het onder
werp tevens een plek geven in 
bestaande onderwijsprogramma’s aan 
de tu’s en hogescholen, door middel 
van gastcolleges. veilig en gezond 
ontwerpen, daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen.’

ArtikeL
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een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Zeker als het gaat om de communica
tie tijdens het bouwproces. of om het 
goed vastleggen van de opdracht en 
verdere afspraken. ook wil de relatie 
tussen ontwerp en budget nog wel 
eens zoek raken.
Dit beeld doemt op uit de uitspraken 
die het college van toezicht en de 
raad van Beroep in 2011 gedaan 
hebben. eerstgenoemd college houdt 
toezicht op de wijze waarop leden van 
de Bna hun beroep uitoefenen en de 
mate waarin zij zich aan de 
gedragsregels houden. onder voorzit
terschap van een onafhankelijk jurist 
worden klachten in behandeling 
genomen, zittingen gehouden en 
uitspraken gedaan. hiertegen is 
beroep mogelijk bij de raad van 
Beroep.

Wel of geen boetebeding?
Beide tuchtrechtelijke colleges zijn 
ingesteld door de Bna. partijen die 
zich tekort gedaan voelen, kunnen zo 
hun beklag doen over de handelswijze 
van de leden. Daarmee komt de vuile 
was buiten te hangen. voor een 
beroepsvereniging die zich voorstaat 
op kwaliteit, is daar niets op tegen. 
sterker nog; het bestaan van eigen 
tuchtrecht duidt op zelfreinigend 
vermogen. temeer daar de uitspraken 
op de Bna website gepubliceerd 
staan. iedereen, leden voorop, kan 
daar zien wat er in de praktijk zoal 
misgaat. neem bijvoorbeeld de 
architect die de opdracht kreeg tot 
afbouw van een casco nieuwbouw 
huis. er was haast bij, dus opdracht

gever en architect spraken af om in de 
overeenkomst met de aannemer een 
boetebeding op te nemen. 
overschrijding van de planning zou de 
aannemer geld kosten. helaas liet de 
architect na om het boetebeding 
expliciet vast te leggen. het college 
van toezicht oordeelde dat ‘het 
hanteren van een boetebeding (hoort) 

bij de deskundigheid en vakbekwaam
heid die redelijkerwijs van een 
architect mag worden verwacht’ en 
legde de architect een waarschuwing 
op. gelukkig had deze collega ook veel 
dingen goed gedaan. Zoals het 
voorlichten van de opdrachtgever over 
gebruik van een bepaald soort lak in 
de natte gedeelten van de badkamers. 
De klacht van de opdrachtgever dat er 
naderhand lekkages ontstonden, werd 
ongegrond verklaard.

Opmeten is weten
in een andere zaak krijgt een architect 
het verwijt dat hij de opdracht niet 
goed heeft vastgelegd, omdat hij dit 
niet door middel van de basisovereen
komst uit de Dnr heeft gedaan. in 
plaats daarvan heeft de architect 
begrotingen opgesteld, waarin de 
werkzaamheden staan opgesomd. Dit 
voldoet, zo meent het college, aan de 

eigeN tucht- 
recht DuiDt oP 
zeLf reiNigeND 
verMogeN

zie voor de volledige uitspraken: 
www.bna.nl/over-BNA/organisatie/
colleges/uitspraken

De wAs
de Bna architect die zich niet aan de Gedragsregels houdt, kan te maken 
krijgen met het eigen tuchtrecht. dat klinkt onheilspellend, maar dat is het 
niet. de combinatie van Gedragsregels en tuchtrecht draagt immers bij aan 
het Bna lidmaatschap als kwaliteitslabel.
––
tekst Marc Mijer

vuiLe

essentie van de gedragsregels dat 
vastlegging dusdanig moet geschie
den dat partijen ermee uit de voeten 
kunnen. klacht ongegrond.
in de derde uitspraak uit 2011 gaat 
een architect wel lelijk in de fout. Bij 
de uitbreiding van een recreatiewo
ning verzuimt hij de kavel op te 
meten. in plaats daarvan gaat hij uit 
van de tekening van een vakantiehuis
je op hetzelfde terrein. ten onrechte, 
zo blijkt later. voor de problemen die 
hieruit voortkomen, draagt de archi
tect een alternatief aan waarbij het 
oorspronkelijke ingetekende terras 
grotendeels komt te vervallen. De 
opdrachtgever gaat niet akkoord, 
omdat het terras voor hem juist een 
essentieel onderdeel vormde. De 
architect bestrijdt dit. ‘uit deze 
verschillende benaderingen blijkt hoe 
belangrijk het is om vooraf de wensen 
en verlangens van een opdrachtgever 
schriftelijk vast te leggen, zodat 
eventuele misverstanden bij voorbaat 
kunnen worden uitgesloten. aldus het 
college, dat de architect een berisping 
oplegt.
samen met de uitspraak van de raad 
van Beroep vormen de drie uitspraken 
van het college van toezicht uit 2011 
nuttige leesstof. leren van fouten is 
mooi, zeker wanneer het om fouten 
van anderen gaat. Dan valt immers te 
voorkomen dat je ze zelf maakt. 



overLeDeN LeDeN

op 30 december 2011 is op 82jarige leeftijd 
overleden architect ir A.M.j. vos de wael, 
wonende te oosterbeek.

Nieuws van BNA-bureaus zoals directiewissels, fusies en 
naamsveranderingen, maar ook aankondigingen van nieuwe 
websites, bijzondere publicaties en gewonnen prijzen. 

Bureaubericht? e-mail naar 
redactie@bna.nl

■BUreaUBeriCHten
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NeXt Architects heeft een spel over archi
tectuur uitgegeven. het bordspel Modern 
architecture game is losjes gebaseerd op 
triviant met 1.152 vragen over architectuur. 
een gedegen kennis van de architectuur
geschiedenis van de twintigste en eenen
twintigste eeuw is vereist. het spel kost  
€ 45 en is is verkrijgbaar bij de betere boek
handel of via nai Booksellers en architec
tura & natura (isBn: 9081513214). voor 
meer informatie zie www.nextarchitects.
com/game. 

architectenbureau Boerman en kreek ar
chitecten hebben de krachten gebundeld 
en gaan verder onder de naam Boerman 
kreek Architecten.

Diederendirrix heeft een nieuwe website: 
www.diederendirrix.nl 

het publiek heeft villa rotonda in goirle 
van Bedaux de Brouwer Architecten geko
zen als winnaar van de publieksprijs van de 
reynaers projectprijs 2011. 

klawer architecten gaat onder één dak met 
het bureau van rené wittendorp en dat van 
hendrik klinkhamer samenwerken onder de 
naam coarchitecten.

johan Drenth architect – buro jDa gaat 
samen verder met kr8architecten onder de 
naam kr8architecten door middel van een 
samenwerkingsverband vanuit twee vestin
gen. 

BNABlaD #02/12

Beeld Modern architecture game van neXt architectsBeeld villa rotonda, goirle. ontwerp: Bedaux de Brouwer architecten. Foto: Michel kievits



Op 17 april 2012 geeft Jo vincken, samen met Simone 
Kraaijenbrink (personeelsmanager Benthem Crouwel 
architekten), in amsterdam de eendaagse workshop ‘Ontwikkel 
een	opleidingsplan’.	Zie	voor	meer	informatie	en	aanmelding:	
www.bna-academie.nl. 

trAiNeN oM Beter te worDeN
Jo	Vincken	van	Zicht-HR	is	adviseur	
en opleider op het gebied van veran-
dermanagement en human resources. 
voor de Bna academie verzorgt hij 
de nieuwe workshop ‘Ontwikkel een 
opleidingsplan’. Hoe zinvol is oplei-
den en ontwikkelen in tijden van 
crisis?
jo vincken: ‘onderzoek wijst uit dat bedrijven die naast 
krimpen en bezuinigen, investeren in training van medewer
kers tijdens een crisis, daar sterker uitkomen dan bedrijven 
die alleen maar snijden. natuurlijk is prioriteit nummer 1 
voor architectenbureaus: opdrachten binnenhalen. Maar 
daarbij hoort ook het stellen van de vraag: “hoe kan het dat 
dat nu onvoldoende lukt?” in plaats van meer van hetzelfde 
te doen, moeten bureaus nu nadenken over waar ze zich 
moeten versterken en welke vaardigheden daarbij nodig 
zijn. Daarbij helpt het om een opleidingsplan op te stellen.’

foLDer
‘jezelf en je medewerkers trainen is een goed handvat om je 
profiel en je economische slagkracht te versterken,’ vindt 
vincken. ‘je kunt wel in een folder zetten waar je als bureau 
goed in bent, maar het zijn de mensen die het moeten 
waarmaken. en juist als het economisch tegenzit, is jezelf 
onderscheiden van de rest zo belangrijk. ik trek graag de 

vergelijking met sport: niemand vindt het vreemd dat een 
topsporter blijft trainen. Zo is het ook met bedrijven: om 
beter te worden moet je trainen en je blijven ontwikkelen. 
architectenbureaus hebben het nu moeilijk, maar ze moeten 
niet alleen bezuinigen. nadenken over hoe je uit de crisis 
komt hoort er ook bij.’

zeurPieteN
Door zijn ervaring als adviseur van veel verschillende 
bedrijven, ziet vincken in dat ‘je er met vakkennis alleen 
niet komt’. samen met de deelnemers aan de workshop wil 
hij er graag achter komen wat er dan nog meer nodig is. hij 
zit niet te wachten op ‘zeurpieten’ tijdens de workshop. 
‘negatief zitten doen helpt je gewoon niet verder. ik wil 
graag met mensen werken die snappen dat er meer nodig is 
dan bezuinigen. De workshop begint met het nut van 
opleiden en van een opleidingsplan. Daarna komt de 
architectencao aan bod en de aanknopingspunten die 
daarin staan. ik licht sleutelbegrippen toe en daarna gaan 
we echt aan de slag. aan het einde van de dag gaat iedere 
deelnemer naar huis met een kant en klaar opleidingsplan.’

■Bnaacademie

Beeld Shutterstock
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AgeNDA

Meer cursussen op www.bna-academie.nl
kijk op de website voor de andere cursussen 
op het  programma van de Bna academie.

Bouwbesluit 2012, toepassing van de wijzigingen wordt op 19 
april	2012	weer	gegeven,	in	Rotterdam.	Zie	voor	meer	informa-
tie en aanmelding: www.bna-academie.nl. 

De cursist AAN het woorD

KLaar vOOr Het 
BOUW BeSLUit 2012
Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 in aantocht (het gaat per 1 april 
in) besloot uta ehrhardt van hvdN Architecten zich in te schrij-
ven voor de cursus ‘Bouwbesluit 2012, toepassing van de 
wijzigingen’ van de BNA Academie. Niet alleen om de wijzigin-
gen overigens, vertelt ehrhardt: ‘ik kom oorspronkelijk niet uit 
Nederland en kende de achtergronden van de bouwregelgeving 
hier niet voldoende. De cursus kon me daarbij helpen, dacht ik.’

‘De cursus begon met een geschiedenisles: hoe en waarom het 
Bouwbesluit tot stand is gekomen. ook de achtergronden van de 
wijzigingen werden toegelicht,’ vertelt ehrhardt. ‘ik begrijp nu dat 
het Bouwbesluit 2012 is bedoeld om de bouwregels te vereenvoudi
gen en samen te vatten. vervolgens was er veel tijd om te oefenen 
met specifieke onderdelen, zoals brandveiligheid.’

goed voorbereid
ehrhardt denkt dat ze na het volgen van de cursus klaar is voor het 
nieuwe Bouwbesluit. ‘het is niet zo dat ik het hele Bouwbesluit of 
alle wijzigingen nu uit mijn hoofd ken. Maar ik weet wel wat er in 
grote lijnen in staat en belangrijker nog: waarom. ik ben nu goed 
voorbereid op de wijzigingen en kan de nieuwe regels ook toepas
sen in nieuwe projecten.’ ehrhardt houdt de opgedane kennis niet 
voor zichzelf: ‘ik werk aan een notitie voor het hele bureau, zodat 
anderen ook profiteren van wat ik geleerd heb.’ 

over de opbouw van de cursus is ehrhardt erg te spreken. ‘De 
docenten legden uit waarom iets op een bepaalde manier in het 
Bouwbesluit is opgenomen en wat de achterliggende gedachte 
daarbij is. er was ook voldoende ruimte voor het inbrengen van 
eigen ervaringen en het stellen van vragen, waardoor de cursus 
direct heel praktisch was.’

De cursus
uta ehrhard vindt de cursus een aanrader voor anderen: ‘je kunt de 
regels wel terugvinden in boeken, maar in vind het prettig om de 
belangrijkste onderdelen heel gecomprimeerd aangereikt te krijgen. 

De cursus is absoluut nuttig voor wie in zijn 
dagelijks werk te maken heeft met het 
toepassen van de regels in het Bouwbesluit 
en is goed toegesneden op de praktijk van 
architecten.’

5 aPriL 2012
roadshow: De nieuwe veiligheidsverplichtin-
gen in bouwregelgeving
Locatie: amsterdam

5 aPriL 2012
slim samenwerken in netwerkorganisaties
Locatie: amsterdam

11 en 18 aPriL 2012
Projectontwikkeling voor architecten
Locatie: rotterdam

12 aPriL 2012
omgaan met conflictsituaties
Locatie: amsterdam

12 aPriL 2012
Architectuur en marketing
Locatie: rotterdam

17 aPriL 2012
ontwikkel een opleidingsplan
Locatie: amsterdam

19 aPriL 2012
Bouwbesluit 2012, toepassing van de 
 wijzigingen
Locatie: rotterdam

23 aPriL 2012
ontwerpen met kleur en vorm
Locatie: amsterdam

24 aPriL, 8 en 15 Mei 2012
het plastische getal 
Locatie: amsterdam

27 aPriL, 11 en 25 Mei 2012
Masterclass strategie: kansen in tijden van 
crisis
Locatie: amsterdam 

7 Mei 2012
Planmatig schrijven
Locatie: amsterdam

22 Mei 2012
Brandveilig ontwerpen – woningbouw en 
utiliteitsbouw
Locatie: amsterdam

Beeld Uta ehrhardt
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camiel Berns (40, tu Delft 1998) is sinds 
januari 2012 zelfstandig architect bij 
Berns architectuur in Den haag. 
voorheen was hij zelfstandig architect 
bij hve architecten bv.

Leon Broeren (34, tu Delft 2006) is 
zelfstandig architect sinds november 
2011 bij architectenbureau leon Broeren 
in amsterdam. ook werkt hij als 
freelancearchitect bij hans van hees
wijk architecten in amsterdam.

roel Brouwers (51, tu/e 1988) werkt als 
senior architect bij Dhv in eindhoven 
sinds 2001.

Marloes faber (29, avB arnhem 2011) 
werkt als architect sinds 2004 bij a12 
architecten in veenendaal.

raymond gerritsen (40, sBa 2011) is 
zelfstandig architect sinds 1995 bij 
raymond gerritsen in apeldoorn.

rindert gerritsma (44, avB amsterdam 
2000) is zelfstandig architect sinds 2000 
bij Zilt architecten in amsterdam. 

Leo harders (47, tu Delft 1989) is 
zelfstandig architect sinds 2007 bij leo 
harders architecten in Delft.

Maarten huls (32, avB Maastricht 2011) 
is zelfstandig architect sinds 2010 bij 
atelier Maarten in Maastricht. Daarnaast 
werkt hij sinds 2005 als architect bij 
Buro5 in Maastricht.

tijs karsmakers (34, tu/e 2005) is 
zelfstandig architect sinds juli 2011 bij 
eikplan architecten in veldhoven. 
voorheen was hij bij hetzelfde bureau in 
dienst sinds juli 2004.

jeroen kreijne (34, tu Delft 2003) is 
zelfstandig architect bij lengkeek 
architecten en ingenieurs b.v. in De Bilt. 
voorheen was hij bij hetzelfde bureau in 
dienst van 2004 tot 2010.

Niels Luijsterburg (35, tu/e 2000) is 
zelfstandig architect sinds december 
2011 bij corpa in vleuten. voorheen 
werkte hij van 2003 tot 2011 bij van 
rooijen architecten bna in de Meern.

hyungjun Noh (39, tu Delft 2011) is 
zelfstandig architect sinds oktober 2011 
voor Dconteur Design studio in seoul, 
korea. 

sebastiaan robben (36, tu Delft 2005) 
werkt sinds 2004 als architect bij 
architectenbureau De twee snoeken in 
Den Bosch.

rob van vugt (32, tu/e 2006) werkt 
sinds 2006 als architect bij clevisklein
jans architecten bv Bna in venlo.

coen van den wijngaart (34, tu Delft 
2003) is zelfstandig architect sinds 2008 
bij kvdwarchitects in Den haag. 
hiernaast werkt hij als architect sinds 
2006 bij De jong gortemaker algra 
architecten en ingenieurs in rotterdam.

 
stuDeNt LeDeN

Xaviera Buron klose (24) is aan het 
afstuderen aan de tu/e en volgt de 
studierichting architectuur.

Drazen krickovic (28) studeert aan de tu 
Delft en volgt de studierichting architec
tuur. hij is derdejaarsstudent. 

eric pijffers (24) studeert sinds 2009 aan 
de tu/e. Zijn studierichting is architec
tuur.

32 BNABlaD #02/12



■Het BUreaU Architectenbureaus die zijn 
gevestigd op een bijzondere locatie. 

Een bijzondere bureaulocatie?
E-mail naar redactie@bna.nl

tekst carla roos
Beeld rené de wit

‘Zorgvuldigheid,	degelijkheid	en	ruimtelijke	
en esthetische kwaliteit: dat zie je in de 
architectuur van dit pand en dat streven 
wij ook na in onze ontwerpen,’ aldus Henk 
Gersen van iaa architecten over een 
voormalige textielvilla in enschede, ontwor-
pen door de Bazel. iaa architecten kocht 
het pand nadat het ruim veertig jaar dienst 
had gedaan als hotel. Het complex bestaat 
uit de villa en de voormalige beddenvleugel 
van het hotel uit de jaren zestig.
na de aankoop begon ‘een ontdekkings-
tocht’. architect Leon Brokers, die zich 
verdiepte in het werk van de Bazel: ‘er is 
gebruik gemaakt van kostbare hout- en 
marmersoorten voor de lambriseringen en 
de woning zat vol techniek; centrale 
verwarming en koeling, een personenlift en 
een centraal stofzuigsysteem. Op de twee 
verdiepingen daarboven was helaas veel 
verdwenen.’ iaa architecten bracht de 
woning zoveel mogelijk terug in oorspron-
kelijke staat en sfeer. de nieuwere bedden-
vleugel werd ook flink onder handen 
genomen. Gersen: ‘de kamers langs de 
gang hebben we geopend en met elkaar 
verbonden. daar tegenover is een groot, 
open architectenatelier gekomen, split-level 
met een bibliotheek die in de ruimte 
hangt.’
volgens Gersen straalt het gebouw uit wat 
iaa architecten is: ‘Betrouwbaar, degelijk, 

iaa architecten

Locatie voormalige woning familie 
Menko, enschede van K.P.C. de Bazel 
(1925)
zit daar sinds 1996
Projecten o.a. rOC van twente in 
Hengelo, Faculteit diergeneeskunde in 
Utrecht, rOC Het Sieraad in amsterdam

kwaliteit, brede kennis en vakmanschap. 
daar staan we voor en dat zie je terug in 
onze werkplek. de aandacht die er is 
geweest voor de details, de zorgvuldigheid 
– dat is wel eens jaloersmakend.’ iaa 
architecten werkt het liefst met opdracht-
gevers met een visie. die visie is, in de 
woorden van Gersen: ‘nu te vaak onder-
gesneeuwd in het proces.’ Opdrachtgevers 
die belang hebben bij kwaliteit, zijn bij iaa 
architecten aan het juiste adres: ‘Wij doen 
niet aan “hit and run-architectuur”, wij 
houden net als de Bazel van kwaliteit en 
zorgvuldigheid.’ 
Over de mooiste plek in het pand zijn 
Gersen en Brokers het eens: de centrale hal 
van de villa. Brokers: ‘deze villa is het 
modernste (en laatste) ontwerp van de 
Bazel. de woning heeft een vrije platte-
grond en schuifdeuren waarmee je grote 
open ruimten kunt creëren. de ruimte is 
daardoor open en licht en dat ervaar je in 
de hal.’ 
de architecten zijn blij met de groeiende 
belangstelling voor het werk van de Bazel. 
Gersen: ‘de Bazel wordt wel eens het best 
bewaarde geheim van nederland genoemd. 
Misschien is iaa architecten dat ook wel 
een beetje.’ 
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