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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.

iNgetogeN houteN reus
Een loods met kantoren voor Megahout & 
Plaat in Drachten. Ontwerp: Anne 
Dorenbos (Dorenbos Architekten)

‘We hadden hem al een tijdje zien staan, 
deze houten reus langs de weg van 
Drachten naar Leeuwarden. Nu ben ik 
het pand eens van dichtbij gaan bekijken: 
daar raakte ik nog meer van onder de in
druk. Want niet alleen het totaalaanzicht 
is prachtig, het is ook heel zorgvuldig 
 gedetailleerd. 
De geleding van het volume door toepas
sing van een sheddak en de detaillering 
van de raamvlakken en de gevel, zorgen 
ervoor dat je deze enorme loods niet zo 
kolossaal ervaart. Op de antracietkleurige 
kozijnen van de entree na is alles zeer 
 toepasselijk uitgevoerd en bekleed met 
ongeschilderd red cedar, dat mooi ver
grijst. De verschillende functies zijn – net 
als in de Friese stelpboerderijen – onder
gebracht onder één dak, er zijn geen 
storende bijgebouwtjes zoals je zo vaak 
ziet. Ook op de hellende daken zie je geen 
ongerechtigheden als uitstekende pijpjes 
en dergelijke. Een statement  tegen de 
verrommeling van bedrijventerreinen. 
De zilvergrijze golfplaten op het dak  
“toveren” met licht: ze ogen bijna zwart! 
Dat was ook voor Anne Dorenbos een 
 cadeautje. Door de grote lichtdoorlatende 
kunststof dakplaten aan de korte kant van 
de dakpunten valt het licht ruimschoots 
naar binnen. Het ritme van de ramen 
wordt knap doorgezet in de metalen ge
velbeplating op een van de zijgevels, bij 
een bepaalde lichtval zie je niet eens dat 
het één transparant is en het ander mas
sief. Het geheel oogt basic en beheerst, 
zonder overbodige toeters en bellen. Wat 
dat betreft is het jammer dat Anne niet 
de regie heeft gehouden over het interi
eur, dat is mijns inziens net iets teveel 
van het goede. Maar ik ben erg enthou
siast over deze loods, die daar heel 
natuurlijk op zijn plek staat. Dit moet tot 
stand gekomen zijn in geweldige samen
spraak tussen architect en opdracht  
gever. Je leest de liefde voor architectuur 
van beiden eraan af.’

jelle de jong
Jelle de Jong Architekten
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BAsic eN Beheerst,  
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De ziLvergrijze  
goLf pLAteN op het DAk 
‘tovereN’ met Licht



Beeld René de Wit
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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.

DieNstBAre 
Architectuur

In 2011 waren er genoeg redenen om je zorgen te maken over ons  
vak. politici stelden keuzes uit, banken hielden de hand op de knip, 
 opdrachtgevers meden ieder risico. en wat zijn de vooruitzichten? we 
willen graag optimistisch zijn, maar daar lijken we niet zoveel aanlei-
ding voor te hebben. het nieuwe jaar is begonnen in de wetenschap 
dat het voorlopig sappelen blijft. In het hele traject van initiatief tot 
realisatie in de bouw valt nauwelijks nog logica te bespeuren. alle 
traditionele processen in ons vak zijn aan slijtage onderhevig in een 
tijd dat gebouwen economischer, schoner en passender moeten zijn. 
De vanzelfsprekendheid is voorbij; we moeten scherper en ambitieuzer 
zijn. Dat maakt ons werk ongetwijfeld moeilijker, maar zeker ook 
interessanter.
Veerkracht en ondernemerszin, daar draait het wat mij betreft dit jaar 
om. In het lobbymanifest dat we hebben gelanceerd tijdens de Bna 
architectendag staat het nog eens onomwonden: ‘architectuur als 
maatschappelijke kracht’. Ik realiseer me dat je de ondertitel ‘de kracht 
van dienstbare architectuur’ op verschillende manieren kunt interpre-
teren. hier is hij bedoeld als aanmoediging om midden in het maat-
schappelijke krachtenveld te gaan staan en als architect je verant-
woordelijkheid te nemen voor het oplossen van complexe 
vraagstukken rond behoefte, geld en vertrouwen. Deze vorm van 
dienstbaarheid kan de architect vooral als persoon bieden. 
Dienstbaarheid zoals hierboven uitgelegd is bij uitstek nodig om de 
duurzame herbestemming van vastgoed vlot te trekken: een opgave 
waar de hele bouwwereld zich de tanden op stuk bijt. Ik ga ervan uit 
dat de Bna als partner van ‘herbestemming nu’ een flinke bijdrage 
kan leveren aan het vinden van het juiste gereedschap. tijdens de 
Internationale Biënnale herbestemming en leegstand in maastricht 
eind 2011 onderschreven veel partijen de noodzaak van een gezamen-
lijke aanpak. rijksbouwmeester Frits van Dongen noemde herbestem-
men zelfs de nieuwbouw van de toekomst. Die overtuiging kan wel 
eens de motor worden voor nieuwe verbindingen in een veelgeplaagde 
sector. als architecten moeten we daarvoor kennis verwerven en over 
de grenzen van ons vak heen kijken. op die manier worden we 
dienstbaar aan een gemeenschappelijk probleem; de architect als 
maatschappelijke krachtpatser.
het lobbymanifest is in politiek Den haag enthousiast ontvangen. De 
komende tijd voegt de Bna er nieuwe inzichten vanuit de beroeps-
groep aan toe. Ik nodig alle leden van harte uit om hun ideeën bij te 
dragen. laten we ons samen wapenen voor onze nieuwe rol. 

willem hein schenk

volg de voorzitter op twitter: 
@whschenk
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kortom

meer informatie over Beroepservaring en de  
inschrijving voor de nieuwe ronde is te vinden op  
www.beroepservaring.nl. 

In september 2012 gaat een nieuwe ronde Beroepservaring voor 
jonge architecten van start. Aan deze ronde kunnen  behalve 
architecten, stedenbouwkundigen en tuin en landschapsarchitec
ten voor het eerst ook interieurarchitecten deelnemen. De inschrij
ving staat nu al open. Op woensdag 28 maart 2012 is er van 17.00 
tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst in Den Haag. Aanmelden 
voor deze bijeenkomst kan met een email naar beroepservaring@
rgd.minbzk.nl.

Tot 2010 stond Beroepservaring bekend als Het Experiment. Er zijn 
sinds 2003 inmiddels vier periodes van elk twee jaar afgerond. 
Beroepservaring biedt jonge architecten een goede entree in de 
beroepspraktijk. Ze doen praktijkervaring op onder begeleiding van 
een mentor en ze vergroten hun praktijkgerichte kennis en vaardig
heden in een beknopt gemeenschappelijk cursorisch programma.
Beroepservaring loopt vooruit op de nieuwe eisen uit de Wet op de 
architectentitel. Na 1 januari 2015 is twee jaar beroepservaring een 
voorwaarde voor inschrijving in het architectenregister. Deelname 
aan Beroepservaring is een goede mogelijkheid om aan die voor
waarde te voldoen, bijvoorbeeld voor pasafgestudeerden aan de 
technische universiteiten.   

Aan de nieuwe ronde Beroepservaring in 2012 kunnen afgestudeer
den van de universitaire masteropleidingen architectuur deelne
men uit de periode 20062012. Ook afgestudeerden aan één van de 
Academies van Bouwkunst of een gelijkwaardige buitenlandse 
opleiding mogen meedoen. Voor de andere disciplines gelden 
gelijksoortige toelatingsvereisten. De deelnemers zijn werkzaam op 
een bureau of een overheidsdienst. Beroepservaring is ook bedoeld 
voor pas afgestudeerden die een eigen bureau zijn begonnen. Zij 
zoeken, in overleg met het projectbureau Beroepservaring, een 
mentor buiten het eigen bureau. De begeleiding door een mentor 
en de opleiding via het gemeenschappelijke programma is juist 
voor deze groep erg nuttig, zo niet noodzakelijk.

Joep Habets, bestuurssecretaris en directieadviseur

Deze maand starten de eerste deelprojecten van het branche
innovatiecontract (BIC) dat de BNA met TNO heeft gesloten. 
Binnen het BIC wordt intensief samengewerkt met NLingeni
eurs, Bouwend Nederland en UnetoVNI. Het gaat om unieke 
TNOkennis over BIM die beschikbaar wordt gesteld aan de 
leden van de samenwerkende brancheorganisaties. Gezamen
lijk zijn de belangrijkste thema’s benoemd voor architecten, 
ingenieurs, bouwers en installateurs. De eerste twee deelprojec
ten die worden opgestart gaan over detailniveaus en juridische 
aspecten van BIM, later dit jaar starten meer projecten. Aan elk 
van deze deelprojecten kunnen architectenbureaus meedoen 
om hun kennis over BIM te vergroten en de opgedane kennis 
met hun collega’s te delen. De projecten worden gesubsidieerd 
door het Ministerie van EL&I. De voorwaarden waaronder u 
kunt meedoen en de onderwerpen van het BIC maakt de BNA 
via de website bekend.

Alexander Pastoors, beleidsmedewerker ontwerpproces en 
techniek

De BNA voert een Ledentevredenheidsonderzoek uit. Uw 
mening is van belang: met meer inzicht in de behoeften en 
verwachtingen van leden, kan de BNA zijn dienstverlening 
verbeteren. Alle leden hebben per email inloggevens ontvan
gen voor het invullen van de online vragenlijst. U kunt een 
bijdrage leveren tot vrijdag 17 februari 2012. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron.

In 2009 peilde de BNA ook de tevredenheid van leden, met een 
hoge respons. U kunt aangeven waarover u tevreden of ontevre
den bent, en hoe belangrijk u bepaalde onderwerpen vindt. 
Waarop moet de BNA zijn pijlen richten? Wat vindt u van de 
dienstverlening, de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van het 
aanbod? De uitkomsten worden ook vergeleken met die van het 
voorgaande onderzoek.
Over de belangrijkste uitkomsten wordt u geïnformeerd via de 
website en in het volgende BNA Blad.

Heeft u vragen over het inloggen, neem dan contact op met 
Integron via support@integron.nl. 

Lonneke Bakkeren, manager leden

geef uw meNiNg over De 
BNA

keteNBreDe Bim-keNNis-
overDrAcht vAN stArt

septemBer: Nieuwe  
roNDe Beroeps ervAriNg 

kort Nieuws
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Download het manifest ‘Architectuur als maatschap-
pelijke kracht’ via www.bna.nl/lobby

Welke kennis en kunde zijn belangrijk voor het hedendaagse en 
toekomstige architectenbureau? Wat zijn de belangrijkste 
trends binnen de branche? Ontwikkelingen binnen de branche 
en het individuele architectenbureau hoort de BNA het liefst 
van leden zelf. Daarom staat er voor 2012 weer een groot aantal 
bureaubezoeken gepland. Een effectieve manier om elkaar te 
leren kennen. Het biedt leden ook een gezicht achter de 
BNAorganisatie en kennis over ontwikkelingen binnen de BNA. 

Net als vorig jaar bezoekt BNAdirecteur Fred Schoorl in 2012 
elke maand een regio. Op één dag worden samen met de 
BNAregiocoördinator drie bureaus bezocht. De regiocoördina
toren zelf bezoeken dit jaar ruim 100 bureaus. 

Lonneke Bakkeren, manager leden

Het BNAbestuur wil de betrokkenheid van werkgevers bij 
toekomstige cao’s versterken. Bij de totstandkoming van de cao 
vertegenwoordigt de BNA de werkgevers. De werknemers 
worden vertegenwoordigd door de vakbonden. Naar aanleiding 
van het laatste caoproces is het traject tegen het licht gehou
den. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten voortgekomen.

Voortaan houden we aan het begin van het caotraject een 
online enquête onder de aangesloten werkgevers om input voor 
de onderhandelingsinzet te verzamelen. Hierdoor kunt u 
eenvoudig aan de hand van relevante thema’s input geven. 
Vervolgens vindt een werkgeversbijeenkomst plaats die vooraf 
gaat aan de onderhandelingsinzet. Tijdens deze werkgeversbij
eenkomst worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd 
en wordt de onderhandelingsinzet besproken. Dan gaan de 
caoonderhandelingen van start. Tot slot vindt er een tweede 
werkgeversbijeenkomst plaats over het onderhandelingsresul
taat. De werkgevers krijgen tijdens deze bijeenkomst een 
toelichting op het resultaat en kunnen een eerste reactie geven. 
De onderhandelingsdelegatie licht in deze bijeenkomst ook het 
proces toe. Daarna volgt de gebruikelijke schriftelijke werk
geversraadpleging. Werkgevers kunnen dan hun oordeel geven 
over het behaalde onderhandelingsresultaat. Deze input wordt 
meegewogen bij het besluit van het bestuur om al dan niet 
akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat.

Wilma Jansen, manager beleid

De BNA breidt de lobby uit voor een stevige positie van architec
tuur in het rijksbeleid. De aftrap hiervan vond plaats tijdens de 
BNA Architectendag 2011. Henk Ovink (directeur Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Ministerie van IenM) en Betty de Boer (Tweede 
Kamerlid VVD) ontvingen daar uit handen van voorzitter Willem 
Hein Schenk het manifest ‘Architectuur als maatschappelijke 
kracht’. Dit manifest is ook verstuurd aan mensen op sleutelposi
ties in Den Haag. De komende periode gaat de BNA met hen in 
gesprek over de concrete voorstellen uit het manifest. 

In zijn reactie onderschreef Henk Ovink het oplossend en innove
rend vermogen van architecten. Hij benadrukte dat architecten 
ook vooral excellente architectuur moeten blijven maken. Het 
aansluitende debat met Betty de Boer, Hamit Karakus (wethouder 
wonen, RO en vastgoed, Rotterdam) en Carla Moonen (Raadsadvi
seur Kabinet Ministerpresident) en Willem Hein Schenk maakte 
de kracht van architectuur en van architecten concreet. Voor 
oplossingen op thema’s als duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, 
stedelijke vernieuwing en demografische krimp is de inbreng van 
architecten onontbeerlijk. Carla Moonen wees op kansen in het 
buitenland: architectuur kan Holland Branding versterken. Zij riep 
op actief ideeën in te brengen om architectuur onderdeel te laten 
zijn van buitenlandse handelsmissies in Nederland en omgekeerd 
van Nederlandse handelsmissies in het buitenland. Ook zag 
Moonen mogelijkheden voor meer architectonische inbreng in de 
ruimtelijke plannen rond het Deltaprogramma waar jaarlijks  
€ 1 miljard in omgaat. 

Volgens Betty de Boer kunnen architecten in krimpregio’s zorgen 
voor een meer integrale en innovatieve aanpak van thema’s als 
wonen, onderwijs, ruimte en economie. Daarbij pleitte de Boer 
voor de nodige experimenteerruimte in de krimpregio’s. Ook zegde 
zij toe het manifest actief bij haar VVD fractie onder de aandacht 
te brengen. Hamit Karakus benadrukte dat Rotterdam werkt aan 
een goed klimaat voor architectuur, onder andere met een goed 
werkend architectenplatform voor debat en kennisuitwisseling. 

De BNA vindt dat de maatschappelijke kracht van architectuur nu 
nog onvoldoende wordt benut. Een dienstbare architectuur en een 
bereidwillige overheid kunnen Nederland, de steden en regio’s en 
de mensen die er wonen en werken sterker maken. Architectuur 
en het oplossend, innoverend vermogen van architecten kunnen 
helpen een bijdrage te leveren aan maatschappelijke innovatie, 
een slimme economie en betere ruimte. 

We werken nu de aanpak uit om de concrete voorstellen uit het 
lobbymanifest gerealiseerd te krijgen in politiek Den Haag. 

Martijn Ubbink, adviseur public affairs

stevige  positie vAN Archi-
tectuur iN rijksBeLeiD BNA op BureAuBezoek

iNzicht iN cAo- proces

cao-proces helder in beeld
De BNA vindt het belangrijk dat er helderheid is over het cao
proces. Daarom is er een document gemaakt dat het proces helder 
en overzichtelijk in beeld brengt. In dit document is onder andere 
inzichtelijk gemaakt uit welke fases het proces bestaat en wie er 
op welke momenten bij het proces betrokken zijn. Dit document 
kunt u terugvinden op www.bna.nl. 

kort Nieuws
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BruggeN 
BouweN iN 
werkgeBieD 
europA

Beeld La Llotja de 
Leida, Lerida, Spanje. 
Ontwerp: Mecanoo. 
Foto: Christian 
Richters
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Dit voorjaar is het zover: de Bna goes internatio-
nal! nadat de Bond van nederlandse architecten 
ruim een eeuw was gericht op bevordering van 
de bouwkunst en verbetering van de werkom-
standigheden in nederland, wordt de aandacht 
vanaf 2012 ook op het buitenland gericht. 
Die verruiming van de blik is een actieve reactie 
op een veranderende werkelijkheid, zegt Bna-
directeur Fred schoorl. De nederlandse 
architectuur is namelijk al geruime tijd een 
internationaal opererend bedrijf. ‘toen ik in het 
najaar van 2010 aantrad, vond ik het een gemis 
dat zoiets als de Bna International nog niet 
bestond. er is veel vraag van leden om de werk-
omstandigheden in het buitenland te verbeteren, 
zodat hun kans op projecten toeneemt.’
onder meer mVrDV, in 2009 lid geworden van de 
Bna, haalt een aanzienlijk deel van zijn omzet uit 

Nu architectenbureaus van
wege interessante opdrachten 
of economische noodzaak 
 internationaler worden, gaat 
ook de BNA internationaal. 
BNA International richt zich  
op het verbeteren van kennis, 
werkomstandigheden, 
 ver bindingen en van het 
 imago. Want Nederland heeft 
naast toparchitecten, ook 
maatschap pelijke kwaliteit te 
bieden. 
––
tekst marina de Vries
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het buitenland. met dank aan de crisis in 
nederland neemt het percentage internationale 
opdrachten alleen maar toe, zegt Jacob van rijs, 
van mVrDV. ‘Vroeger kwamen architecten uit de 
omliggende landen naar nederland. nu gaan 
nederlanders meer de boer op. Daar komen 
specifieke problemen bij kijken, maar ook kansen 
en mogelijkheden.’
stagnatie op de nationale markt en economische 
noodzaak hebben Bna International urgent 
gemaakt, bevestigt schoorl. Daarbij heeft de 
politiek wind in de zeilen gebracht. De creatieve 
industrie, waartoe de architectuur wordt gere-
kend, is door minister van economische Zaken 
Verhagen uitgeroepen tot een van de negen 
topsectoren die in woord (via de zogenaamde 
‘bedrijvenbrief’) en geld (door het onlangs 
opgerichte innovatiefonds mkB+) worden gesti-

muleerd, teneinde de groei van de nederlandse 
economie te bevorderen. ‘maar de architecten-
branche is meer dan creatieve industrie alleen’, 
zegt schoorl. ‘architectuur is verknoopt met 
bouw en infrastructuur, met de zorg -,water- en 
energiebranche. nederlandse architecten zijn 
goed in klimaatneutraal bouwen. Versterking van 
de nationale laboratoriumfunctie kan ook tot 
internationale bloei leiden, zoals het deltaplan 
destijds voor veel buitenlandse opdrachten 
zorgde. Daarvoor willen we ons als Bna inzetten.’

Dat Bna International in een behoefte voorziet, is 
inmiddels gebleken. naast mVrDV zijn ook 
internationaal opererende bureaus als unstudio 
en mecanoo lid geworden van de Bna. 

Topnetwerk
Bna International start als een tweejarige pilot, 
met een eigen programma, een eigen 
programma manager – mathias lehner – en 
netwerkbijeenkomsten voor leden met een 
vestiging in het buitenland. De internationale tak 
van de Bna is niet bedoeld voor starters – zij 
kunnen zich wenden tot de mkB. Dat ook leden 
zonder vestiging in het buitenland meeprofiteren 
van de kennis en ervaring van dit nieuwe topnet-
werk staat voor schoorl buiten kijf. Bna 
International zal het beleid en de programma’s 
van de Bna onbetwist beïnvloeden. er zullen 
bijeenkomsten komen over de do’s en don’ts van 
werken in het buitenland en de nieuw te ontwik-
kelen International-website is voor alle leden 
toegankelijk. 
afgelopen januari is het kernteam, onder voorzit-
terschap van Jacob van rijs, voor het eerst 
bijeengekomen om na te denken over de concrete 
invulling van het International-programma. In 
februari vindt de eerste netwerkbijeenkomst 
plaats. 
hoewel Bna International dus nog volop in 
ontwikkeling is, zijn volgens schoorl drie speer-
punten bepaald: knowledge, conditions en 
connections, oftewel het creëren van kennis, 
voorwaarden en verbindingen. 
om te beginnen zal alle kennis worden verzameld 
die nodig is om in het buitenland aan de slag te 
kunnen. Die kennis wordt via de International-

NeDerLANDse  
Archi tectuur is iNter-

NAtioNAAL BeDrijf

Beeld Whistling Rock Country Golf 
Course, Chuncheon, ZuidKorea. 
Ontwerp: Mecanoo. Foto: Harry Cock
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website verspreid.
De condities waaronder nederlandse architecten-
bureaus – Bna-leden – in het buitenland werken 
zullen versterkt en verbeterd worden. te denken 
valt aan de mogelijkheid om een fatsoenlijke 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten, aan vereenvoudiging bij het aannemen 
van buitenlands personeel, aan cross-over 
dienstverlening, een gecertificeerde vertaling van 
standaardproducten en inzichtelijke betalings- en 
contractvoorwaarden . 
want het lijkt zo verleidelijk om in het buitenland 
te werken, aldus schoorl, maar de praktische 
condities, per land verschillend, zijn uitermate 
gecompliceerd en cruciaal om aan opdrachten te 
komen. om de kennis te vergaren en de condities 
te verbeteren, zal samenwerking worden gezocht 
met buitenlandse brancheorganisaties. 
Bovendien wil schoorl actief aansluiten bij 
economische missies van de ministeries van 
economische en algemene Zaken. ‘als buiten-
landse delegaties op bezoek komen, is de 
architectenbranche nu vaak niet vertegenwoor-
digd. met Bna International ontstaat een 
aanspreekpunt, waardoor dat voortaan wel zal 
gebeuren.’
naast het vergaren van kennis en het scheppen 
van condities, richt Bna International zich op het 
leggen van verbindingen. met een topnetwerk en 
speciale themabijeenkomsten, waar internatio-
naal opererende architectenbureaus elkaar 
kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen 
uitwisselen en over het vak kunnen praten. ‘maar 
we kunnen ook eens een topeconoom uitnodigen, 
een topadvocaat of lokale partners. er is behoefte 
aan connecties zowel binnen als buiten de kring.’
ook met zusterorganisaties zoals de rIBa en de 
architects’ association of Denmark kan een 
netwerk worden gecreëerd, zodat coalities 
ontstaan binnen europa en meer gewicht in de 
schaal kan worden gelegd bij de europese 
commissie. 

Exportartikel 
met ambitie en met realiteitszin wil Bna 
International zich ontwikkelen, stap voor stap. 
om niet te struikelen over een torenhoge muur 
van regels en verschillen, zal Bna International 
zich in de voetsporen van de DDFa richten op 
twee focuslanden: Duitsland en turkije. 
Dat eerste land ligt als onze grootste handels-
partner voor de hand, vindt Van rijs. en in 
tegenstelling tot de nederlandse woningmarkt, 
gaat de Duitse woningmarkt vooruit. helaas is 
het als nederlandse architect lastig om toegang 
te krijgen tot projecten in Duitsland, dus daar is 
werk aan de winkel. 
ook in turkije wordt groei verwacht. Bovendien 
is daar behoefte aan goede kennis en ontwerp-
kracht, volgens van rijs, en kunnen nederlandse 
architecten een kwalitatieve bijdrage leveren. 
met de drieslag in het programma – kennis, Beeld Celosia, Madrid, Spanje. Ontwerp: MVRDV. Foto: Rob ’t Hart



condities en verbindingen – speelt Bna 
International in op de behoeften van de individu-
ele leden, die elk een eigen motivatie hebben om 
deel te nemen, en een eigen prioriteit. Voor Van 
rijs zijn praktische aangelegenheden, zoals het 
regelen van werkvergunningen, verzekeringen en 
verantwoordelijkheid, van belang. Daarbij vindt 

hij het welkom dat de Bna nederlandse bureaus 
in het buitenland ondersteunt en verbindingen 
aangaat met buitenlandse zusterorganisaties. 
Juist in tijden van een terugtrekkende overheid, 
is een serieuze gesprekspartner in het buitenland 
noodzakelijk, denkt ook schoorl. 
mecanoo trekt zich weinig aan van landsgrenzen. 
het bureau werkt in engeland, rusland, china en 
taiwan, om grenzen te verleggen en inspiratie op 
te doen. Juist in het buitenland is behoefte aan 
de kwaliteit van de nederlandse architectuur, 
merkt Francesco Veenstra van mecanoo. hij wil 
actief zijn binnen Bna International, omdat zijn 
bureau het van belang vindt om de nederlandse 
architectuur als exportartikel sterker in de markt 
te zetten. ‘Daarbij hebben wij ontdekt dat het 
prettig is om met collega’s van gedachten te 
wisselen als je in een nieuw land komt te wer-
ken.’ nu vindt dat intercollegiale overleg plaats 
tijdens toevallige ontmoetingen op een vliegveld, 

straks in georganiseerde topnetwerkbijeenkom-
sten. ook kan Veenstra zich voorstellen dat Bna 
International zich inzet voor de verbetering van 
de positie van de architect in een aantal buiten-
landen, zoals china. 

Branding
wanneer is de tweejarige pilot geslaagd? als het 
dankzij Bna International eenvoudiger is gewor-
den om in het buitenland te werken, vindt Van 
rijs. als het lukt om de nederlandse architectuur 
vanuit handelsgeest en ondernemerschap sterker 
te maken in het buitenland, vindt Veenstra. ‘eerst 
de branding van ons vakgebied, dan de rest. Ik 
vind ook dat de Bna met de nederlandse over-
heid een antwoord moet verzinnen op de sterke 
concurrentie uit een land als Denemarken. het 
overheidsbeleid is daar gericht op architectuur als 
exportartikel, en dat stelt Deense bureaus 
uitermate goed in staat om over de grens de 
concurrentie met de rest van de wereld aan te 
gaan.’
Bna-directeur schoorl kijkt alvast verder vooruit. 
hij zou zich na europa op de BrIc-landen willen 
richten, waar een grote, maatschappelijke opgave 
ligt. ‘nederland heeft niet alleen toparchitecten 
en conceptuele kracht, maar blinkt ook uit in 
architectonisch vakmanschap, in dienstbaarheid, 
efficiency, duurzaamheid, verdichting en contex-
tueel bouwen. Ik ben blij als de nederlandse 
architectuur ook in maatschappelijke doelen 
internationaal toonaangevend wordt.’
Van rijs: ‘aan de slag!’

Beeld The Balancing Barn, Thorington, 
Suffolk, Engeland. Ontwerp: MVRDV. 
Foto: Chris Wright

BNA iNterNAtioNAL is 
 AmBitieus eN reAListisch
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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 Imre csany

15

ruBriek

‘In de oude situatie was thuiskomen vaak 
heel onaangenaam’, vertelt projectarchi
tect Dick de Gunst van Hans van Heeswijk 
architecten. ‘Voordat je bij je voordeur was, 
moest je eerst door een stinkend halletje, 
vervolgens in een krappe, bekladderde 
en bekraste liftkooi en dan nog over een 
winderige galerij...’ De entree naar de wo
ningen was, evenals de gesloten plint met 
bergingen, een van de gebouwonderdelen 
die ‘eigenlijk niet af’ was, aldus De Gunst. 
Maar dankzij een aantal slimme vondsten 
onderging het woongebouw uit de jaren ’60 
een ware metamorfose. Hergroepering van 
de bergingen en toevoeging van trappen 
naar de woningen op de eerste verdieping 
zorgen nu voor een levendig beeld naar de 
straat. En ook de inpandige positie van de 
lift bleek gemakkelijk te wijzigen; de geslo
ten gemetselde gevel had geen dragende 
functie. Deze is vervangen door glazen 
geveldelen waarin ‘Moerbosch’ – de naam 

GLAZEN LIFT(SCHACHT)

De ingreep bleek eenvoudig, het effect 
is groots. De vernieuwde, glazen lift is 
dé blikvanger van de gerenoveerde 
moerbosch-flat in Apeldoorn. en biedt 
nog veel meer voordelen. 

van de flat – is gezandstraald, ’s avonds ook 
zichtbaar dankzij LEDverlichting. 
‘Je snapt nu meteen waar je naar toe 
moet als je aankomt, het gebouw is beter 
leesbaar. Omdat de liften op het zuiden 
zijn gesitueerd valt er nu ook zonlicht het 
trappenhuis binnen. De verlichting van de 
schacht draagt bij aan de herkenbaarheid 
van de flat en een veilige omgeving’, zo 
somt de architect een aantal voordelen van 
de ingreep op. 
Het belangrijkste is echter dat de liftkooi 
eveneens een glazen achterwand heeft ge
kregen. ‘Daarmee hebben we ook de bele
ving en het gebruik aangepakt.’ Het gevoel 
van desoriëntatie – op welke verdieping 
ben ik? – behoort voortaan tot het verleden. 
En het opgesloten gevoel heeft plaats ge
maakt voor de ervaring van ruimte. ‘Een at
tractie’ noemt Dick de Gunst de lift, die nu 
een weids uitzicht biedt over de ‘skyline’ 
van Apeldoorn. 

project Renovatie Moerboschflat, 
Apeldoorn (20062011)
Architect Hans van Heeswijk architecten
opdrachtgever Woonzorgorganisatie de 
Woonmensen, Apeldoorn
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DE MENS 
ACHTER HET 
ONTWERP

Beeld Erasmustoren huidige situatie. Ontwerp: OD 205. Foto: Ector Hoogstad Architecten
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serie treNDs

het erasmus mc wil haar faculteitstoren trans-
formeren tot ‘het lab van de toekomst’. Voor de 
organisatie is dit het grootste instandhoudings-
project tot nu toe. Daarom ging de selectie -
commissie niet over één nacht ijs bij het kiezen 
van een architect. In een europese aanbesteding 
is bureaus gevraagd naar een prijs en plan van 
aanpak. Voor de eindronde werden vijf ontwerp-
teams via een assessment getest op communi-
catieve vaardigheden. 
waarom op deze manier selecteren, het gaat toch 
om het ontwerp? Jan senhorst, projectleider bij 
de opdrachtgever, vindt de weg naar het ontwerp 
toe belangrijker. hoe minder vaste randvoorwaar-
den in een project, hoe harder hij een ontwerp-
team nodig heeft dat kan samenwerken: ‘De 
interactie op abstract niveau tussen ons en de 
architect is cruciaal. we zochten mensen die bij 
ons passen.’ In zijn ervaring komt er geen goed 
ontwerp als de architect slecht communiceert. 
Dat zit in de complexiteit van de opgave en in het 
feit dat het erasmus mc geen bedrijf is. De 
organisatie heeft wel een bedrijfsmatige grond-
slag, maar de besluitvorming verloopt voor 
externe partijen vaak ondoorgrondelijk en 
politiek. senhorst: ‘het ontwerpteam moet in die 
context z’n positie kennen. er zijn veel bureaus 
die prima ontwerpen, opereren in een omgeving 
als de onze kan lang niet iedereen. Dat merken 
we aan sommige architecten die al voor ons 
werken. Zij zijn in zichzelf gekeerd. Daardoor 
leveren ze ontwerpen af waar we ontevreden 
over zijn en die problemen geven later in het 
proces. Dat wilden we anders.’

Competenties
het assessment is uitgevoerd door een extern 
bureau dat samen met de selectiecommissie de 
vragen opstelde. tijdens zo’n gesprek moeten 
alle toetsingscriteria in gedrag naar voren komen. 
lastig objectief meetbaar, erkent senhorst: 
‘Daarom was bij de competentie luistervaardig-

In een nieuwe serie over trends in architectenland als eerste 
aandacht voor opdrachtgeverschap. Bij de architectenselectie 
spelen communicatieve vaardigheden een steeds grotere rol. 
Dekken opdrachtgevers zich hiermee in of biedt het juist 
 kansen voor architecten? Een case uit Rotterdam.
––
tekst ellen meijer

heid bijvoorbeeld als waarneembaar gedrag 
ingebouwd hoe vaak iemand een vraag stelde. 
wie dat niet deed, scoorde onvoldoende. Vragen 
stellen was goed en doorvragen leverde extra 
punten op.’ over wie de opdracht zou krijgen, 
bestond geen twijfel. uiteindelijk kwam ector 
hoogstad architecten als beste uit de assess-
mentronde. senhorst: ‘Dat team bracht uitste-
kend over dat het snapt met welk probleem wij 
worstelen.’ hij had graag vijf gelijkwaardige 
kandidaten op dit niveau gezien. Dat dit niet het 
geval was, wijt hij aan achterhaalde opvattingen 
in een deel van de beroepsgroep: ‘architecten 
denken vaak dat ze een speciale positie bekleden 
vanwege hun creatieve beroep. Ze begrijpen niet 
goed dat opdrachtgevers zoals wij wel behoefte 
hebben aan creativiteit, maar nog veel meer aan 
klantvriendelijkheid en meedenken. Dat merkten 
we bij de assessments. enkele kandidaten 
reageerden laconiek op de uitnodiging en hadden 
zich niet goed voorbereid.’ architecten spelen in 
zijn ogen onvoldoende in op de veranderende 
eisen van opdrachtgevers. hij noemt het wel 
terecht dat ze kritisch zijn op aanbestedingen 

waarin geld de hoofdrol speelt. Veel opdrachtge-
vers gaan voor de laagste prijs en nemen voor lief 
dat de kosten naderhand oplopen. ook het 
erasmus heeft die les door schade en schande 
geleerd: ‘opdrachtgevers die voor het eerst een 
groot project doen, volgen vaak klakkeloos de 
procedure. Dat kan tot een mismatch leiden, juist 
daarom moeten inhoudelijke kwaliteiten meer 
aandacht krijgen. In onze aanbesteding telde de 
prijs voor dertig procent mee. Ik zou zeggen goed 
nieuws voor architecten. het is aan hen en de 

’iN eeN AssessmeNt kom  
je Niet weg met eeN 
vLotte BABBeL’
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Bna opdrachtgevers die alleen naar geld kijken te 
inspireren tot de inzet van andere selectiecriteria 
in aanbestedingen.’ 

Solliciteren
ector hoogstad architecten doet maandelijks mee 
aan europese aanbestedingen, in die zin was het 
erasmus mc business as usual. ondertussen liet 
het team niets aan het toeval over. Zakelijk 
directeur max pape: ‘het assessment was nieuw 
voor ons, daarom hebben we vooraf geoefend.’ hij 
vergelijkt een aanbesteding met een sollicitatie. 
het gesprek gaat een paar minuten over iemands 
cv en daarna vooral over houding en gedrag. Bij 
een traditionele aanbesteding krijgt hij een half 
uur voor zijn visiepresentatie: ‘Ik laat wat plaatjes 
zien en wordt beoordeeld – even gechargeerd 
– door de handwerkjuf op mooi of lelijk. op het 
laatst komt de vraag voorbij: hoe gaat u om met 
gebruikers? Dan heb ik dertig seconden voor een 
antwoord. terwijl dáár de kern ligt, vooral bij dit 
soort gebouwen met veel gebruikers en politieke 
belangen. hoe ga je als architect om met al die 
invloeden en zorg je dat de opdrachtgever het 
gewenste resultaat krijgt? als de persoonlijke klik 
met een opdrachtgever moet blijken uit je presen-
tatie, vind ik dat karig.’ 
tijdens het assessment lieten de kandidaten in 
een gesprek van anderhalf uur hun samenwer-
kingsbereidheid en resultaatgerichtheid zien. pape 
omarmt deze manier van toetsen: ‘Je legt uit hoe 
je met conflicten omgaat, krijgt prikkelende vragen 
over jezelf. Zo’n gespecialiseerd bureau kijkt 
anders naar een mens dan de gemiddelde op-
drachtgever. Je komt niet weg met een vlotte 
babbel.’ Veel architecten vinden de aanbeste-
dingseisen zwaarder worden. pape noemt het 
logisch dat een opdrachtgever wil weten wat voor 
vlees hij in de kuip heeft: ‘er was een tijd dat 

bureaus werk kregen zonder zich te hoeven 
presenteren. Van de zotte bij de besteding van 
gemeenschapsgeld. nu hebben we een vorm van 
transparantie en hoor je geklaag.’ 

Zwarte bril
De manier waarop een bureau pr bedrijft, draagt 
bij aan succes met aanbestedingen. Volgens pape 
zit het vooral in zorgen voor toegankelijke informa-
tie: ‘stel, veertig architecten schrijven in op een 
aanbesteding. twee mensen hebben de taak er 
vijf uit te vissen voor de eindronde. Jouw plan 
moet dan in alle opzichten kloppen, zowel visueel 
als praktisch.’ In bredere zin vertelt de communi-
catie van een bureau hoe het is georganiseerd. De 
website van ector hoogstad architecten oogt als 
een online krant, met nieuwsitems en filmpjes. 
pape: ‘wanneer je er op die manier naar kijkt, 
ontdek je dat je als architect wat te vertellen hebt. 
Je maakt elke week wel iets mee dat voor anderen 
interessant is.’ toch wil hij zijn rol niet overschat-
ten: ‘we zijn één van de adviseurs in een project. 
we doen voorstellen, die onderbouwen we en de 
opdrachtgever beslist. we moeten af van het beeld 
dat de architect met de zwarte bril komt vertellen 
hoe het moet.’
Blijft de vraag: willen we deze kant op met de 
architectenselectie? wat pape betreft wel: ‘het 
erasmus mc toetste op waar architecten goed in 
zeggen te zijn, namelijk communiceren. we roepen 
allemaal dat we een gebouw maken met de 
gebruiker. In een assessment kun je aantonen hoe 
je dat doet. laat de opdrachtgever vooral naar 
communicatieve vaardigheden kijken. hij heeft 
allang een beeld van wat je ontwerpt, anders kom 
je niet bij de laatste vijf. In de eindronde gaat het 
over mensen. Veel architecten communiceren 
vooral hun ontwerpvisie, die omslag moeten we 
nog maken.’

’Logisch DAt eeN 
 opDrAchtgever wiL 
 weteN wAt voor vLees 
hij iN De kuip heeft’

Beeld Max Pape, Ector Hoogstad Architecten en Jan Senhorst, Erasmus MC (rechts). 
Foto: Ineke Oostveen  

serie treNDs
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■STUDENTENWERK in deze rubriek aandacht voor  
bijzondere afstudeerprojecten  
van architectuurstudenten.

tekst kirsten hannema

19

ruBriek

Industriële bouwwerken zoals in het 
Ruhrgebied, gebouwen als enorme ma
chines, waar je de functie als het ware van 
af kunt lezen. Rudi Koster heeft er altijd al 
een voorliefde voor gehad. Hij vroeg zich 
af waarom deze ‘functionele’ gebouwen 
vandaag de dag zo restauratief behandeld 
worden. ‘Meestal wordt een bepaald mo
ment “bevroren” waarna alles naar die tijd 
wordt teruggebracht. Ik zocht een andere, 
meer ontspannen manier om de sporen uit 
het verleden te gebruiken.’
Studieobject werd het Koelhuis aan de 
toekomstige ‘Nieuwe Haven’ in Zutphen, 
waarvoor KCAP het stedenbouwkundig plan 
ontwierp. Het pand staat al jaren leeg omdat 
het met zijn minuscule (dichtgemetselde) 
raamopeningen voor niets anders geschikt 
leek dan als depot. In plaats van met een 
klassieke cultuurhistorische analyse van ge
bouwonderdelen en stijlelementen, bepaal
de Koster de waarde van het gebouw aan de 

KOELHOUSE ZUTPHEN

ontwerp Rudi Koster
opleiding Academie van Bouwkunst, 
Arnhem

hand van interviews met Zutphenaren. Wat 
bleek? De belangrijkste kenmerken waren 
volgens hen juíst de dichtgemetselde ramen, 
een toegevoegde optopping en de lappende
ken van metselwerk ornamenten. 
Door de gevels nog verder dicht te met
selen zijn deze kwaliteiten versterkt. 
Aanpassingen uit het verleden manifesteren 
zich als silhouetten op de gevel. Het zo ont
stane abstracte volume is vertrekpunt voor 
een nieuwe ingreep – een snede rondom 
– waardoor volop daglicht het gebouw 
binnenvalt. In deze uitsnede, afgewerkt met 
een knalrode epoxylaag, zijn alle verkeers
ruimten en installaties ondergebracht. 
Voor de invulling van het programma bracht 
de ontwerper organisaties die daadwerke
lijk op zoek zijn naar nieuwe huisvesting 
– poppodium, muziekschool, dansschool en 
jeugdcentrum – samen in één cultuurcluster: 
Koelhouse Zutphen. ‘Ik hoop daarmee kruis
bestuiving te genereren en met de publieke 

rudi kosters renovatieproject voor koelhuis de Landbouw in zutphen is 
een pleidooi voor een minder krampachtige omgang met gebouwd erfgoed.

functie een impuls te geven aan de nieuwe 
stedelijke context met haven. Minstens zo 
belangrijk als de behandeling van het object 
zelf is dan ook het plein dat ik aan wat voor
heen de achterzijde was heb gemaakt. Door 
toevoeging van dit plein aan de haven wordt 
het gebouw weer onderdeel van de stad.’
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je zelf’
’De BNA, dat ben
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Zoals dat gaat bij tieners rolde het balletje bij 
willem hein schenk min of meer toevallig richting 
Bouwkunde. hij mocht een keer komen kijken in 
het bureau van een architect die zijn ouders 
kenden. De studie bleek een gouden greep door 
de combinatie van techniek, creativiteit en een 
druk sociaal leven. 

wat voor type architect heeft dat opgeleverd?
schenk: ‘niet het creatieve superbrein met als 
hoogste ideaal z’n eigen naam op de gevel. mijn 
interesse ligt in de breedte van het vak. In 
ontwerpen, maar ook in het proces, de techniek 
en de condities waarin we ons beroep uitoefenen. 
na mijn studie vertrok ik naar spanje. Dat was 
begin jaren negentig dé plek. Barcelona organi-
seerde de olympische spelen, madrid was 
culturele hoofdstad in 1992. werk te over en 
nederlandse architecten hadden een goede 
naam. uiteindelijk ben ik driekwart jaar gebleven. 
Ik was ongedurig, wilde bouwen. sindsdien werk 
ik in nederland. steevast bij grote bureaus omdat 
ik me het meest thuis voel in een team.’

wie bewonder je?
‘het bijzondere aan Juan navarro Baldeweg vind 
ik dat hij behalve architect ook beeldend kunste-
naar is. De disciplines zijn voor hem gelijk-
waardig, hij zet ze in de praktijk voor elkaar in. De 

Geen toepasselijker plek voor een interview met Willem Hein 
Schenk dan de vergaderzaal van de BNA. In dit glazen ‘huis’ laat 
de nieuwe voorzitter zich van alle kanten zien. Hij noemt zich 
een teamspeler, een denker en prater.
––
tekst ellen meijer
Beeld Ineke oostveen

natuur en de elementen zijn belangrijke thema’s. 
In al zijn werk zoekt hij manieren om licht op een 
verrassende manier binnen te laten vallen en te 
laten reflecteren. misschien intrigeren zijn 
gedrevenheid en eigenzinnigheid me nog het 
meest. met vakmanschap concrete dingen maken 
vanuit verbeelding, intelligentie en bescheiden-
heid: fascinerend. Ik heb ervan geleerd dat je 
kennis en kunde op de juiste manier moet 
verbinden met de opgave. als je dat overtuigend 
doet door de verbeelding aan anderen over te 
brengen, heb je als architect een positie.’ 

waarom wilde je BNA-voorzitter worden?
‘Via de Bna zie ik wat er in het vak gebeurt. 
Bovendien ligt omgaan met mensen in verschil-
lende groepen me goed. op school wilde ik ook al 
de aanvoerder van de club zijn.’

hoe staat het vak er voor?
‘Voorheen kreeg de opdrachtgever wat de 
architect wilde. hij overlegde wel met aannemers 
en technisch adviseurs, maar de overtuiging 
heerste: wij zijn creatief en weten wat goed is. Ik 
geloof in openheid tussen partijen. op tijd een 
aannemer bij het project betrekken, de opdracht-
gever uitvragen in plaats van in je eentje 
ontwerpen. een preoccupatie met vorm beperkt 
je blikveld. communicatie met de opdrachtgever 
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is belangrijker geworden. een goed idee vertalen 
naar budget, wet- en regelgeving, de ambitie van 
je opdrachtgever, duurzaamheid. Daar onder-
scheid je je in deze tijd mee.’

Als welk boegbeeld zie je jezelf?
‘Ik denk niet in zulke termen, maar merk dat 
anderen zo naar me kijken. De voorzitter zit in 
een glazen huisje. Ik wil graag dat vakgenoten 
me zien als iemand die verstand van zaken heeft 
en helder verwoordt wat hen bezighoudt. een 
inhoudelijke autoriteit. Dat vraagt oplettendheid 
en intensief contact met leden. maar het kan niet 
alleen van mijn kant komen. als mensen vragen 
wat de beroepsvereniging nou eigenlijk doet, is 
mijn antwoord: wat draag jij bij? want de leden 
maken de Bna. mijn speerpunt is dat ze de 
vereniging gebruiken om verder te komen. 
charles leadbeater schijft in we-think over delen 
met anderen wat je aan het doen bent. als wij 
dat ook doen, worden er samen beter van. 
architecten hebben in dat opzicht schroom te 
overwinnen. Ze zijn bang dat iemand hun ideeën 
pikt. Ik hoop dat grotere bureaus die altijd 
sceptisch naar de Bna hebben gekeken hun 
expertise meer gaan delen.’

hoe zie je de BNA?
‘toen ik hier kwam, wist ik niet precies wat de 
vereniging allemaal doet. Bijvoorbeeld op het 
gebied van onderzoek, het analyseren van 
marktontwikkelingen. De contacten met leden, de 
lobby in de politiek en de bouwwereld. Ik denk 
dat architecten meer aan de Bna kunnen hebben 
dan ze denken. overigens begrijp ik hun terug-
houdendheid. De organisatie had een stoffig 
imago, dat dragen mensen je lang na. nu ik hier 
wekelijks ben ervaar ik dat de realiteit veel 
dynamischer is.’

wat is je missie?
‘Ik wil de verenigingsgeest binnen de branche 
versterken zodat we aan de maatschappij onze 
meerwaarde laten zien in de discussie over 
ruimtelijke kwaliteit. ook in de bouwkolom kijken 
mensen steeds meer over de grenzen van hun 
eigen vak heen. we moeten daarvoor open staan. 
en beter communiceren met opdrachtgevers. het 
komt neer op samenwerken en nog eens samen-
werken. De economie dwingt ons ertoe, de markt 

‘Het komt  
neer op 
samen

werken en 
nog eens 

samen
werken’
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vraagt erom en ons product wordt er beter van. 
als je aantoonbaar de vaardigheden hebt om mee 
te denken, nemen ze je serieuzer.’

wat vind je van opdrachtgevers die architecten 
selecteren op communicatieve vaardigheden 
(zie het artikel op pagina 16, red.)?
‘In een steeds complexere opdrachtsituatie zijn 
meer competenties belangrijk dan alleen ontwer-
pen. Ik ben blij dat opdrachtgevers dat inzien. In 
de discussie die wij voeren met overheden over 
het nieuwe opdrachtgeverschap praten we daar 
ook over. overigens zit aan de opdrachtgevers-
kant nog veel risicomijdend en defensief gedrag. 
De Bna wijst daar op, maar onder druk van de 
economie schiet iedereen in de stand dat het 
goedkoop moet.’

hoe staat de branche ervoor?
‘we zijn de helft van de omzet kwijt, dertig 
procent van de bureau-omvang is vervlogen. na 
de aanvankelijke knock-out herpakken we 
onszelf. De Bna heeft scenario’s ontwikkeld met 
handelingsperspectieven, ik ben benieuwd wat 
bureaus daarmee doen. Vijftien jaar geleden was 
ondernemen een vies woord onder architecten, 
vandaag heb je met een zakelijke kijk een streep-
je voor. Jonge bureaus zijn op schrale grond groot 
geworden. Ze werken lean and mean, kijken 
pragmatisch naar het beschikbare budget en 
maken een product dat niet meer kost dan dat. 
het ontbreekt sommige architecten aan drive om 
expliciet hun product te verkopen. Dat hoefde de 
afgelopen decennia niet. Je deed waar je goed in 
was, dan kwamen de opdrachten vanzelf. 
Bureaus die draaiden op grootschalige woning-
bouw en kantoren vallen om. architecten met 
een breed pakket verliezen wel, maar overleven 
de crisis. Dan heb je de kleine, flexibele bureaus 
die slim opereren en niet zo veel omzet  
nodig hebben. Zij gaan goed. het beeld is dus 
 wisselend.’

komen we de crisis te boven?
‘Iedereen weet dat het voorlopig niet beter 
wordt. alle bouwgerelateerde sectoren krimpen 
en het macro-economische beeld laat zien dat dat 
blijvend is. aan de andere kant verandert het 
vak. op termijn komen goede bouwkundigen met 
architectonisch inzicht terecht bij aannemers en 

wiLLem heiN scheNk

– geboren in Amsterdam in 1962 
–  afgestudeerd in 1988 als architect aan de faculteit 

Bouwkunde (TU Delft)
–  sinds 1992 in dienst bij Karelse van der Meer 

Architecten in Groningen, tegenwoordig De Zwarte 
Hond, partner sinds 1997, directielid sinds 2004

–  diverse maatschappelijke functies, waaronder 
voorzitter van de Vereniging Vrienden van het 
Nederlands Architectuur instituut (NAi) 

– sinds 1 september 2011 voorzitter van de BNA

gemeentes. Dat is inherent aan intensievere 
samenwerking en nodig om slimmere gebouwen 
te maken. we moeten dus blijven opleiden, zij het 
in kleinere aantallen. Van de tu Delft hoor ik dat 
ze met een numerus fixus minder studenten 
krijgen die Bouwkunde als parkeerstudie gebrui-
ken. Dan is selecteren misschien niet nodig.
herbestemming blijft voorlopig een belofte. er 
zijn allerlei barrières, zoals de waarde van de 
gebouwen die te hoog in de boeken staat. Veel 
panden zijn ruimtelijk en constructief ongeschikt 
voor nieuwe functies. ook van nieuwbouw 
kunnen we niet eten met z’n allen. we moeten 
dus meer kansen creëren.’

waar zie jij ze?
‘De nieuwsgierigheid van architecten maakt hen 
ideale onderzoekers op programmatisch en 
technisch vlak. Daarmee kunnen we opdrachtge-
vers helpen kansen te verkennen. collega’s die in 
azië, Brazilië en rusland zijn geweest, constate-
ren dat daar een enorme opgave ligt. Ik zie 
mogelijkheden in de verduurzaming van bestaan-
de wijken. Bijvoorbeeld als je naast isoleren 
programmatische aanpassingen kunt uitvoeren 
die woningen maatschappelijk duurzamer maken. 
In het bedrijfsleven liggen kansen als we meer 
productgericht denken. architecten kunnen 
elkaar versterken door op een positieve manier 
samen te spannen. Daar zet ik mijn kaarten op.’



jeroen van schooten, partner meyer 
en van schooten Architecten (mvsA) 
en ex-voorzitter BNA
‘als we binnen de Bna een “plus-cate-
gorie” gaan creëren, gaat dat 
misschien een jaar goed, daarna breekt 
er ruzie uit. als je bureaus op basis van 
hun bedrijfsvoering gaat onderschei-
den, mis je de artistieke en culturele 
component, die minstens zo belangrijk 
is voor de kwaliteit van het vak. het is 
heel erg moeilijk om werkelijk objec-
tieve criteria te verbinden aan 

‘Wees geen dekmantel 
voor gemakzuchtige 
leden’

■OPINIE zoveel mensen, zoveel meningen. in deze 
rubriek komen verschillende mensen aan 
het woord over een speciaal onderwerp.

TIJD VOOR EEN 
KEURMERK?
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‘De BNA heeft een 
 dergelijk onderscheid 
niet nodig’

BNABlaD #01/12

Moet de BNA een bijzondere lidmaatschapscategorie instellen met inhoudelijke 
eisen en een exclusief keurmerk? De discussie hierover is niet nieuw, maar wel 
levendig. De één wil zich graag distantiëren van ‘onkundige architecten’, de ander 
vindt  selecteren op kwaliteit ondoenlijk en bovendien niet de taak van de BNA. 
––
tekst willemijn de Jonge

jurjen van der meer, architect/
directeur De zwarte hond
‘of je een gebouw nu goed vindt of 
niet, je kunt er altijd aan af zien of het 
professioneel gemaakt is. kwaliteit is 
wel degelijk meetbaar, er zijn genoeg 
parameters om te controleren of een 
bureau kennis van zaken heeft. Dat 
heeft te maken met opleiding, nascho-
ling, ervaring, kwaliteitszorg, integrale 
houding naar partners in de bouw, in 
staat zijn virtueel te bouwen, perso-
neelsbeheer etc. last but not least kan 

een bureau duidelijk maken langs 
welke wegen en gedachten het werk 
tot stand komt. wat mij betreft is het 
lidmaatschap van de Bna veel te 
vrijblijvend, iedereen die betaalt mag 
lid worden. Bna is hierdoor niet alleen 
een branchevertegenwoordiger, maar 
naar mijn idee teveel een helpdesk en 
naschoolse opvang voor allerlei onkun-
dige architecten die het eigen huis niet 
op orde hebben. middelmaat lijkt een 
norm te zijn; om dat te voorkomen 
moet de Bna architecten laten zien dat 
ze ondernemend en vernieuwend zijn 
en weer een belangrijke rol kunnen 
spelen in de noodzakelijke veranderin-
gen in de bouwpraktijk.
als het niet anders kan moeten we een 
kwaliteitskeurmerk instellen met als 
gevolg dat er twee categorieën ont-
staan, of misschien moet de Bna de lat 
voor het lidmaatschap hoger leggen. 
want als je meer wilt zijn dan een 
vereniging die onderhandelt over de 
cao en de ambitie hebt om de kwaliteit 
van het vak te verhogen, moet je ook je 
leden aanspreken die daar niets aan 
bijdragen. Juist in deze tijd moeten 
architecten topkwaliteit leveren willen 
we betekenis houden. De Bna moet 
garant staan voor deze kwaliteit en 
geen dekmantel willen zijn voor de 
gemakzuchtige leden die altijd de weg 
van de minste weerstand kiezen.’

Beeld Ineke Oostveen



‘Zolang je niet objectief 
kunt selecteren, doe  
het dan niet’
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‘Producten labelen is 
goed; mensen labelen  
is lastig’
michaela stegerwald, stegerwald 
Architecture & research
‘toen ik mijn eigen studio begon – na-
dat ik voor grote, internationaal 
bekende bureaus had gewerkt – ben ik 
lid geworden van de Bna. als je als 
architect een klein en qua naam nog 
onbekend bureau begint, is het essen-
tieel om je te verbinden aan instituten 
of aan een beroepsvereniging als de 

professionaliteit en kwaliteit. en als 
dat al kan, hoe ga je dat dan controle-
ren? en wat als een bureau het ene 
jaar aan de criteria voldoet, maar het 
volgende jaar niet meer: moeten ze het 
keurmerk dan weer teruggeven? 
Je hebt het als Bna niet nodig om een 
dergelijk onderscheid te maken. we 
hebben belang bij één cao, één hand-
boek, één gezicht. als je het met de 
schoenenbranche vergelijkt: we 
hebben hakkenbarren, maar ook Jan 
Jansen. het vak wordt er echt niet 
beter van als je de hakkenbar van je 
afduwt. De Bna moet de hele branche 
naar een hoger niveau zien te tillen, de 
overall kwaliteit stimuleren. Dat doen 
ze goed, met de Bna academie, de 
inhoudelijke discussies, het gebouw 
van het Jaar, de verplichte pBo-uren. 
Ik denk dat de discussie over een 
Bna-kwaliteitskeurmerk onzinnig is, 
want lang niet alle topbureaus zijn lid. 
Bovendien denk ik dat in deze tijd 
iedereen allang bewust bezig is met de 
kwaliteit van zijn bureau. anders 
overleef je niet.’

Discussieer mee op de 
BNA Linkedin-groep.

Bna. architect “Bna” biedt mijn 
opdrachtgevers extra zekerheid en 
vertrouwen in mijn professionaliteit.
als de Bna ervoor zou kiezen om 
verschillende labels te introduceren, 
zoals een energielabel of sociaal label, 
dan ligt de focus op de meerwaarde 
van het product. producten labelen 
vind ik goed; maar mensen labelen is 
een ander verhaal. om via een lidmaat-
schapscategorie de kennis en kunde 
van de Bna-leden te categoriseren, 
lijkt mij lastig. De Bna als keurmerk-
instituut en leden met een keurmerk 
klinkt niet echt aantrekkelijk, het doet 
me net iets te veel denken aan de 
slager.
Ik zou zeggen: maak van de Bna geen 
“keurmerk”, maar een “sterk merk”. 
De Bna richt zich nu vooral op de 
leden en wat zij bouwen. hun doel is: 
het stimuleren van de ontwikkeling 
van de bouwkunst en het bevorderen 
van de beroepsuitoefening van de 
leden. Door zich meer te richten op de 
gebruiker en de opdrachtgever, kun je 
een merk neerzetten waar mensen bij 
willen horen. Benadruk de unieke 
combinatie van functionele en emotio-
nele voordelen voor de consument. Dat 
vergt niet alleen excellentie, kennis en 
kunde van de leden, maar ook vaardig-
heden zoals sociaal-maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, een zekere 
dienstbaarheid, het aanbieden van 
maatwerk en het omgaan met diverse 
lifestyles. Dat zou de hele branche ten 
goede komen.’

roel Bosch, architect/partner Dkv 
Architecten
‘Ik ben in mijn carrière langer geen lid 
van de Bna geweest dan wel, en heb 
als buitenstaander nooit het kwaliteits-
verschil gezien tussen leden en 
niet-leden. Ik ben lid geworden omdat 
ik vind dat het vooral in deze tijd 
belangrijk is dat we ons als beroeps-
groep verenigen, niet omwille van mijn 
imago bij opdrachtgevers. Ik denk dat 
de buitenwacht mij niet als een betere 
architect ziet wegens mijn lidmaat-
schap.
Ik ben geen voorstander van een apart 
keurmerk voor bureaus die aan bepaal-
de criteria voldoen. De rIBa waarnaar 
wordt verwezen is natuurlijk een 
respectabel instituut, maar hun 
keurmerk kijkt naar opleiding en de 
organisatie van het bureau, niet naar 
de kwaliteit van het werk. De rillingen 
lopen me over de rug bij de gedachte 
dat we als Bna ook al gaan selecteren 
op het hebben van een kwaliteitsma-
nagementsysteem. waar het werkelijk 
om gaat, is het ontwerpen van functio-
nele, tijdsbestendige gebouwen die 
goed zijn voor de gebruiker en de 
omgeving. Dat vraagt een zorgvuldige 
balans tussen creativiteit, organisatie-
vermogen, inlevingsvermogen, et 
cetera. Zolang je daar niet objectief op 
kunt selecteren, doe het dan niet.’

BNABlaD #01/12
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Enige maanden geleden zagen de 
nieuwe algemene voorwaarden voor 
architecten en ingenieurs het licht.  
De eerste meningen, vanuit de be
roepsgroep en de buitenwacht, zijn 
geventileerd. Monika ChaoDuivis en 
Michel Bruisten geven hun reactie.
––
tekst marc mijer

‘we verkopen
geen pakje boter’

DNr2011



27BNABlaD #01/12

kunstje ontwikkeld. Zij betitelen de Dnr al snel 
als complex. maar daar ben ik het niet mee eens. 
De Dnr vormt een helder spoorboekje bij het 
aangaan van een opdracht. als je het doorloopt, 
kom je vanzelf alle punten tegen die je als 
opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar 
moet bespreken.’
Dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt, begrijpt 
Bruisten wel. ‘architecten zijn dusdanig opgeleid 
dat ze aan techniek en creativiteit denken. Dan 
zit het niet top of mind om aan het begin van een 
opdracht tegen de klant te zeggen: “laten we 
het even hebben over takenpakket, planning en 
budget”. toch moet je dat doen. we verkopen 
immers geen pakje boter. Vraag dus, voordat je 
over dat mooie gebouw verder praat, wat de 
opdrachtgever van je verwacht. Zodra je daar 
over in gesprek raakt, vindt iedereen het heel 
logisch dat je afspraken vast gaat leggen. De Dnr 
2011 vormt daarbij een uitermate praktisch 
hulpmiddel. Je moet daar, als professionele 
adviseur, gewoon gebruik van maken.’

Veranderde markt
De Dnr 2011 vormt, aldus Bruisten, een goede 
tool om de positie van een architect binnen een 
opdracht stevig te funderen. chao-Duivis sluit 
zich daarbij aan. ‘De Dnr regelt de juridische 
positie op eenduidige wijze. Veel terugkerende 
punten van discussie, zoals het auteursrecht en 

als hoogleraar Bouwrecht en directeur van het 
Instituut voor Bouwrecht, pikt monika chao-
Duivis juridische meningen over de Dnr 2011 op. 
Die stemmen haar, als mede-auteur ervan, niet 
ontevreden. ‘het algemene gevoel van juristen is 
dat de Dnr 2011 behoorlijk goed in elkaar zit. Ze 
vinden het een evenwichtige set algemene 
voorwaarden, die inhoudelijk redelijkheid biedt 
voor beide partijen. Dat wil zeggen: voor de 
architect en ingenieur enerzijds, en de opdracht-
gever anderzijds.’ het verbaast chao-Duivis dan 
ook niet dat de Dnr 2011 gebruikt wordt in 
verschillende opdrachtconstellaties. ‘wat telt, is 
dat de Dnr 2011 tot stand is gekomen op een 
manier waarbij rekening is gehouden met de 
belangen van andere partijen, ook al zaten die 
niet aan tafel. Deze aanpak leidt ertoe dat deze 
algemene voorwaarden redelijk zijn en niet alles 
ten gunste van één partij formuleren. waar je 
voor moet oppassen, zijn inhoudelijk eenzijdig tot 
stand gekomen voorwaarden van een bepaalde 
beroepsgroep. Die zijn vaak minder evenwichtig 
en minder redelijk.’

Spoorboekje
reacties op de Dnr 2011 bereiken ook bureau-
eigenaar en lid van de Bna Beleidsadvies-
commissie Juridische Zaken michel Bruisten. 
‘grote opdrachtgevers zoals ontwikkelaars en 
woningcorporaties hebben natuurlijk hun eigen 

DNr2011
ArtikeL
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de beperking van aansprakelijkheid, worden er 
helder in geregeld. Daarnaast staat de Dnr vol 
met tal van andere, handige bepalingen. 
Daardoor weet je wat je allemaal besproken moet 
hebben voordat je de overeenkomst voor de 
opdracht ondertekent.’
toch stuit de Dnr 2011 ook op kritiek. niet alleen 
van door Bruisten genoemde partijen als ontwik-
kelaars en corporaties, maar ook van architecten 
zelf. Zo wordt er nog steeds met weemoed 
gerefereerd aan de sr. maar die voorloper van de 
Dnr voldeed niet meer aan de eisen van de 
huidige tijd, vindt Bruisten. ‘De marktomstandig-
heden hebben in de loop der jaren flinke 
veranderingen ondergaan. er worden andere 
dingen van architecten gevraagd, er wordt 
gewerkt in andere samenwerkingsverbanden.’ 
chao-Duivis: ‘De sr regelde sommige dingen erg 
gedetailleerd en soms ook erg gecomprimeerd. 
Dat maakte dat sommige onderwerpen niet zo 
eenvoudig te lezen waren. De Dnr heeft die 
regeling uiteen getrokken, waardoor de bepalin-
gen veel duidelijker zijn geworden.’

Geen oneliners
een ander, veel gehoord punt van kritiek op de 
Dnr is dat opdrachtgevers er te vaak van afwij-
ken. ‘Dat mag ook’, weet chao-Duivis. ‘De Dnr is 
geen wetgeving, maar geldt pas als beide 
partijen ermee akkoord zijn gegaan. als een 
opdrachtgever ervan wil afwijken, is waakzaam-
heid echter wel geboden. plaatsvervangende 
afspraken zijn bijvoorbeeld niet altijd even goed 
geformuleerd.’ Bruisten meent dat architecten 
moeten aanvaarden dat onderhandelingen over 
de voorwaarden van een opdracht er gewoon bij 
horen. ‘Dat is de nieuwe werkelijkheid. wen er 
maar aan. Je verleent een zakelijke dienst, als 
professional. Zorg er dan ook voor dat je commu-
nicatieve vaardigheden in orde zijn, zodat je het 
gesprek met de opdrachtgever op een goede 
manier kunt voeren.’
criticasters menen dat de Dnr en bijbehorende 
documenten zoals de standaard taak 
Beschrijving te omvangrijk zijn, en daarmee 
gebruiksonvriendelijk. ‘Daar bestaat software 
voor’, aldus Bruisten. ‘Door in een database 
omschrijvingen en onderwerpen aan te klikken, 
word je snel door de Dnr heen geleid. er is een 
pakket van assistance software op de markt, en 

binnenkort komt er een tweede aanbieder.’* 
chao-Duivis is het er niet mee eens dat de Dnr 
en bijlagen te omvangrijk zijn. ‘het is onzin om te 
veronderstellen dat je onderwerpen zoals deze in 
oneliners kan vangen. als je dat probeert, leidt 
dat alleen maar tot misverstanden. De Dnr 
blinkt, zeker in vergelijking met andere voorwaar-
den, juist uit in helder taalgebruik. Dat komt 
mede doordat alle bepalingen helemaal zijn 
uitgeschreven, zodat deze voor iedereen begrijpe-
lijk zijn. maar je moet natuurlijk wel eens de 
moeite nemen om ervoor te gaan zitten en het 
helemaal door te lezen.’
een punt van kritiek dat op het eerste gezicht wel 
hout lijkt te snijden, is dat de Dnr onnodig lang 
zou zijn doordat er bepalingen in staan die ook al 
in de wet omschreven worden. chao-Duivis: ‘Dat 
hebben we met opzet gedaan. er zijn per slot van 
rekening maar weinig architecten en opdrachtge-
vers die tijdens hun gesprekken een wetboek op 
tafel hebben liggen. het enige wat je nu nodig 
hebt, is een exemplaar van de Dnr. Daar staat 
alles in wat nodig is om een opdracht volledig en 
goed door te spreken.’

Klantvriendelijk
chao-Duivis en Bruisten benadrukken tot slot dat 
het een goede zaak is dat de Dnr voor architec-
ten én ingenieurs zijn opgesteld. chao-Duivis: ‘In 
de oude situatie hanteerden architecten de sr en 
ingenieurs de rVoI. Bij geschillen zag je dat de 
rechtsprekende arbiters van beide beroepsgroe-
pen steeds naar elkaar keken. Qua jurisprudentie 
was het eigenlijk al bijna een geheel.’
Bruisten geeft een praktisch argument voor het 
hanteren van één gezamenlijke set algemene 
voorwaarden. ‘we zijn allemaal adviseurs! we 
worden vaak samen door een opdrachtgever 
ingehuurd. Dan is het handig als we ook samen 
vanuit hetzelfde document kunnen werken.’ Dat 
voordeel werkt ook richting opdrachtgevers, stipt 
chao-Duivis aan. ‘Je kunt het hen eigenlijk niet 
aandoen om ze met twee verschillende regelin-
gen te confronteren voor adviseurs die hetzelfde 
soort werk verrichten. Die ene Dnr voor beide 
beroepsgroepen is, in ieder geval in die zin, een 
klantvriendelijk document.’

*  Inmiddels is het tweede pakket projecttasks in de 
lucht, zie www.projecttasks.nl.

‘De DNr vormt een helder 
spoorboekje bij het aangaan 

van een opdracht’



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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albert herder en arie van der neut van 
hvDN architecten hebben samen met Vin-
cent van der klei en metin van Zijl, voor-
heen partners van nat architecten, een 
nieuw bureau opgericht: studioninedots. 
Bekijk de website van het bureau op www.
studioninedots.nl.

herman hertzberger is onderscheiden met 
de gold medal van het royal Institute of 
British architects (rIBa). hij wordt geëerd 
vanwege zijn grote invloed op de twintig-
ste-eeuwse nederlandse architectuur. 

De juryprijs van de haarlemse lieven de 
key penning is gewonnen door de wijk 
schoolenaer/paswerk in schalkwijk, ont-
worpen door Architectuurstudio hh in 
samenwerking met Quadrat. 

randstad railstation Blijdorp ontworpen 
door maarten struijs, heeft de rotterdamse 
architectuurprijs 2011 gewonnen. 

NeXt architects is bij de verkiezing archi-
tect van het Jaar 2011 verkozen tot pu-
blieksfavoriet. 

iAA Architecten heeft een cobouw award 
2011 ‘Beste opdrachtgever in de Bouw’ 
ontvangen in de categorie architecten-
bureaus. 

De Zwarte parel van studio rolf.fr in 
 samenwerking met zecc Architecten is 
verkozen tot publiekswinnaar van de Dutch 
Design awards 2011 (DDa). ook werd het 
project onderscheiden met de laI prijs 
2011.

engelman Architecten heeft een vernieuw-
de website: www.engelmanarchitecten.nl. 

het IJburg college van LiAg is winnaar is 
geworden van de Vkg publieksprijs. 

tilburg Ibelings von Behr architecten heeft 
een nieuwe naam: ibelings van tilburg 
architecten. De vernieuwde website is te 
vinden op: www.ibelingsvantilburg.nl.

revalidatiecentrum groot-klimmendaal in 
arnhem van Architectenbureau koen van 
velsen heeft gewonnen in de categorie 
gezondheid van de world architecture Fes-
tival awards. ook won het bureau de archi-
tectuurprijs apeldoorn 2011 met het entree-
gebouw van paleis het loo.

De geurt Brinkgreve Bokaal, de prijs voor 
het beste initiatief op het gebied van her-
ontwikkeling of renovatie in amsterdam, is 
toegekend aan ‘bezinningscentrum’ De 
nieuwe liefde van wiel Arets Architects.

molenaar & Van winden architecten gaat 

verder onder de naam molenaar & co 
 architecten.

mark fuller Architects heeft de prijs ‘mooi-
ste trap van het Jaar’ gewonnen voor de 
trap in een villa aan de nieuwe heren-
gracht in amsterdam. 

humblé martens / Architectuur & stede-
lijk ontwerp is de nieuwe naam van hum-
ble architecten. met deze nieuwe naam 
wordt rik martens verwelkomd als nieuwe 
bureaupartner. 

landgoed heidevloed in halle van Archi-
tectenbureau vincenth schreurs heeft  
de architectuur prijs achterhoek 2011 
 gewonnen. 

köther salman koedijk architecten gaat 
verder onder de naam keNk Architecten. 

sluis 0124 in amsterdam van meyer en van 
schooten Architecten heeft de Betonprijs 
gewonnen in de categorie constructies in 
de waterbouw. In de categorie uitvoering 
won de n201, omlegging aalsmeer – uit-
hoorn van royal haskoning Architecten. 
De Betonprijs voor de categorie Beton & 
samenleving werd toegekend aan het ge-
luidsscherm a2 tussen holendrecht en 
oudenrijn van Aletta van Aalst & partners, 
Quist wintermans Architekten en stu-
diosk. 

overLeDeN LeDeN

op 25 oktober 2011 is aan de Bna gemeld 
dat op 16 maart 2011 op 64-jarige leeftijd 
architect h.c. van der Leeden, wonende te 
Den haag is overleden.

op 7 december 2011 is aan ons bekend 
gemaakt dat op 22 september 2011 op 
59-jarige leeftijd architect ir. A.h. swaag-
stra, wonende te Babberich is overleden.

op 30 oktober 2011 is op 58-jarige leeftijd 
architect j.h.j. trimbos, wonende te ca-
pelle aan den IJssel overleden.

op 3 november 2011 is op 62-jarige leeftijd 
architect r.c. hartman, wonende te hilver-
sum, overleden.

op 4 november 2011 is op 77-jarige leeftijd 
architect joop van stigt, wonende te am-
sterdam, overleden.

correcties eN AANvuLLiNgeN

In de rubriek ‘studentenwerk’ uit het Bna 
Blad #06/11 stond dat Yana Vlasova is op-
geleid aan de academie van Bouwkunst 
amsterdam. Dit moet de academie van 
Bouwkunst rotterdam zijn. 

In Bna Blad #06/11 hebben we ten onrech-
te gemeld dat sp architecten het oudste 
architectenbureau van nederland is.
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Beeld het IJburg college, amsterdam. ontwerp: lIag. 
Foto: primabeeld, marcel van der Burg

Beeld landgoed heidevloed, halle. ontwerp: 
architectenbureau Vincenth schreurs. Foto: han kastein



na een studie aan de rietveld academie werkte schouten 
als freelance grafisch ontwerper. al gauw merkte hij dat hij 
meer vooraan aan het proces wilde zitten: ‘Ik werkte uit wat 
anderen hadden bedacht. terwijl ik zelf nieuwe concepten 
wilde ontwikkelen.’ Bij een verzekeraar maakte hij het begin 
van het internettijdperk mee en zette hij zijn creativiteit en 
lef in om nieuwe wegen te bewandelen. Intussen volgde hij 
een bedrijfskunde-opleiding. ‘Zo leerde ik de theorie kennen 
van de processen die ik doorliep.’ als directeur innovatie 
zette hij zijn gecombineerde achtergrond als ontwerper en 
bedrijfskundige in om ‘experimenten in mijn hoofd te maken 
en het vervolgens ook te kunnen doormeten.’ In 2010 begon 
hij als zelfstandig innovatie-adviseur. 

BLiNDe vLekkeN
‘Ik zoek in mijn werk de randen van verschillende vakgebie-
den. Juist op de grens vinden innovaties plaats. Dat komt 
ook in de masterclass aan bod. Ik wil architecten stimuleren 
om hun creativiteit in te zetten om tot nieuwe denkrichtin-
gen en concepten te komen.’ het gaat hierbij expliciet niet 

om ontwerpconcepten. ‘Daar waag ik me niet aan. met de 
creativiteit in het ontwerpen is het dik in orde bij de archi-
tecten. Ik laat zien dat je die creativiteit op nieuwe 
manieren kunt aanwenden, nu de opdrachten niet meer 
komen aanwaaien.’
tijdens de masterclass leren de deelnemers hun eigen 
blinde vlekken te zoeken. schouten: ‘als je ergens een tijdje 
zit, krijg je een zekere blindheid. De dingen gaan zoals ze 
gaan. Ik ga met de deelnemers aan de slag om daar boven 
uit te stijgen. Ik wil ze helpen hun geest op te frissen. om 
innovatief te zijn moet je jezelf in de juiste omstandigheden 
brengen. Je kunt niet even in uurtje een innovatief concept 
bedenken. maar als je je geest daarop voorbereidt en de tijd 
neemt, kun je echt tot goede, nieuwe dingen komen.’

orAkeL
sinds het uitbreken van de crisis wordt gesproken over het 
grijpen van kansen. Volgens schouten hebben veel mensen 
moeite om dat in de praktijk te brengen. ‘Je kunt ook niet 
lukraak beginnen. Bovendien is niet voor iedereen het 
recept hetzelfde. tijdens de masterclass gaan we aan de 
slag met een klein stappenplan waarmee de deelnemers zelf 
ontdekken waar hun kansen liggen.’
schouten vindt het ‘fantastisch’ om architecten te trainen, 
iets wat hij nog niet eerder gedaan heeft. ‘Bij architecten 
hoef ik niet eerst het creatieve vuur aan te wakkeren. we 
kunnen snel tot actie overgaan.’ hij verwacht van de 
deelnemers een open houding en geest. ‘De deelnemers 
moeten zich kwetsbaar kunnen opstellen en kritisch naar 
hun eigen werk en denkbeelden willen laten kijken. Ze zijn 
niet elkaars concurrenten, maar medereizigers op een nieuw 
pad. Ik ben geen orakel met alle antwoorden, maar help 
mensen hun eigen, persoonlijke antwoorden te vinden.’

De masterclass creatief en innovatief ondernemen van 
Bart schouten start op maandag 19 maart 2012. Zie voor 
meer informatie en aanmelding: www.bna-academie.nl. 

masterclass creatief en innovatief ondernemen:  
een ontdekkingsreis

Dit jaar start de BNA Academie met een nieuwe serie master
classes. Deze zijn bedoeld om architecten en andere creatieven 
na te laten denken over nieuwe kansen tijdens en na de crisis. 
De Masterclass Creatief en innovatief ondernemen wordt gege
ven door Bart Schouten van Ideoom. ‘Ik wil mensen faciliteren bij 
het ontdekken van nieuwe mogelijkheden’.

Beeld Shutterstock
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16 FEBRUARI 2012
wabo: optimaal van aanvraag tot vergunning
Locatie: Rotterdam

1 MAART 2012
communicatie en social media
Locatie: Amersfoort

5 MAART 2012
energieprestatie van gebouwen
Locatie: Delft

6 EN 13 MAART 2012
Bim voor gevorderden
Locatie: Culemborg

8 EN 15 MAART 2012
projectontwikkeling voor architecten
Locatie: Amsterdam

16, 23 EN 30 MAART 2012
masterclass Leiderschap: in the lead
Locatie: Amsterdam

19 MAART, 2 EN 16 APRIL 2012
masterclass creatief en innovatief ondernemen
Locatie: Amsterdam

20 MAART 2012
De finesses van het inschrijven op europese 
 aanbestedingen
Locatie: Utrecht

21 EN 28 MAART 2012
Bim voor beginners
Locatie: Rotterdam

22 MAART 2012
Debiteurenbeheer en incasso
Locatie: Amsterdam

23 MAART 2012
strategische acquisitie
Locatie: Amersfoort

27 MAART 2012
Life cycle management voor ontwerp, beheer en 
onderhoud
Locatie: Delft

29 MAART 2012
training Netwerken
Locatie: Amersfoort

AgeNDA

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

De training netwerken staat op 29 maart 2012 weer op 
het programma van de Bna academie. Zie voor meer 
informatie en aanmelding: www.bna-academie.nl. 

De cursist aan het woord

NETWERKEN = EEN PLEZIERIG 
EN  ONTSPANNEN  GESPREK 
VOEREN
taetske van Dijk van kpg Architecten volgde de training 
Netwerken bij de BNA Academie. Daar leerde ze dat een 
netwerk aanleggen en onderhouden ‘vooral leuk moet 
zijn’. 

taetske van Dijk: ‘Bij kpg architecten waren we al begon-
nen het uitbreiden van ons netwerk. De training kwam echt 
op het juiste moment. Ik vroeg me af: hoe pak ik het netwer-
ken aan en waarom doe ik het op die manier? De training 
gaf me inzicht in hoe je effectief netwerkt.’

schools
‘Ik had verwacht dat de training heel schools was, waarbij 
de docent zou vertellen hoe je netwerkt. Dat was niet zo: 
we moesten zelf aan de slag. Iedere deelnemer presenteer-
de een eigen project. Daarna gaven de groep en de docent 
feedback. we kwamen er achter dat we vaak heel beschei-
den blijven over ons eigen werk. terwijl je juist door 
enthousiasme te tonen de ander kunt overtuigen. Ik dacht 
eerst dat het eng, of confronterend, zou zijn om je zelf zo 
bloot te geven. maar door de positieve en opbouwende 
feedback van de docent en de groep was het heel leuk. het 
gaf me het idee dat ik op de juiste weg zit.’

plezier en enthousiasme
‘het belangrijkste wat ik heb opgestoken is dat je een 
netwerk moet vinden waarin je je thuis voelt. Door ontspan-
nen over je bureau en je werk te vertellen, bouw je aan je 
netwerk. In de praktijk betekent dat voor mij dat ik som-
mige clubjes of bijeenkomsten niet meer bezoek. op de 
bijeenkomsten waar ik wel kom, merk ik dat ik mezelf ben 
en leuke gesprekken voer met mensen. andere architecten 
kan ik deze training zeker aanraden. Je bent als bureau toch 
vaak bezig met na te denken over hoe je nieuw werk kunt 
vinden. het hebben van een goed netwerk helpt daarbij. Ik 
heb geleerd dat mijn kracht ligt in het overbrengen van 
plezier en enthousiasme dat ik voel bij de projecten waar-
over ik vertel. De training haalde me tijdelijk uit mijn 
comfort zone waardoor ik nu meer ontspannen en met meer 
plezier mijn netwerk uitbreid.’
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Nieuwe  
oogst

Ben van Berkel (54, architectural 
association london 1987) is zelfstandig 
architect bij unstudio in amsterdam 
sinds 1998. 

jenny van heeringen (48, avB amster-
dam 2003) is zelfstandig architect sinds 
2005 bij ZIlt architecten in amsterdam. 

matthijs hesta (27, tu Delft 2009) is bij 
mh architectuur in heerhugowaard 
zelfstandig architect sinds 2009.

Natascha van den hurk (36, avB tilburg 
2004) heeft van 2007 tot 2011 bij 
architectuurbureau Voss in eindhoven 
gewerkt. op dit moment is zij bezig haar 
eigen architectenbureau op te richten.

gerard Loozekoot (41, tu Delft 1998) is 
zelfstandig architect sinds 2005 bij 
unstudio in amsterdam. 

charlotte meulenbelt (24, tu Delft 2011) 
is zelfstandig architect sinds 2011 bij 
a2cm in haarlem. ook is zij werkzaam 
als assistent op oproepbasis bij architec-
tuurcentrale thijs asselbergs in 
amsterdam.

Astrid piber (39, tu wien 1997, colum-
bia university new York 1999) is 
zelfstandig architect sinds 2008 bij 
unstudio in amsterdam.

henk stadens (42, tu Delft 1995) werkt 
sinds 1996 als architect bij De Zwarte 
hond in groningen.

harm wassink (48, tu Delft 1989) is 
zelfstandig architect bij unstudio in 
amsterdam sinds 2005.

frank van der wiel (36, tu Delft 2011) 
is sinds 2011 zelfstandig architect bij 
Van der wiel architectuur in oisterwijk.

ruBriek

stuDeNt-LeDeN

Lisanne knoeff (22) studeert aan de avB 
in groningen en is eerstejaarsstudent. 
haar studierichting is architectuur. 

ruben van der spek (25) studeert aan 
de tu/e en is aan het afstuderen. Zijn 
studierichting is architectuur. 
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■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

Jeanne Dekkers Architectuur
Jeanne Dekkers was met haar bureau al 
twee keer uit een pand gegroeid, toen ze 
stuitte op een leegkomende drukkerij 
midden in het historische centrum van 
Delft. Dekkers: ‘Ik dacht: als ik het koop, 
kan ik er mee doen wat ik wil. Het 
gebouw was heel gesloten. Ik heb het 
geopend naar de binnenstad. Dat is het 
mooie van architect zijn: je kunt dwars 
door een gebouw heen kijken en de 
potentie ervan zien.’
De drukkerij was eigenlijk veel te groot 
voor het bureau. Dekkers gebruikt het 
pand daarom niet alleen als werkruimte, 
maar ook als expositieruimte en als 
ontmoetingsplek. ‘Mensen komen binnen 
in een diepe ruimte waar we kunst 
tentoonstellen. Eén wand is zwart 
gemaakt. Daarin zit een gat waar je 
letterlijk doorheen moet klimmen om in 
onze werkruimte te komen.’ Alle mede
werkers van het bureau werken bij elkaar 
in dezelfde ruimte, in vier blokken van zes 
tafels. Per project zitten de medewerkers 
bij elkaar. ‘Dat werkt supergoed,’ vertelt 
Dekkers. ‘Doordat we van elkaar horen en 
zien waar we mee bezig zijn, houden we 
elkaar scherp. Problemen kunnen direct 
met elkaar besproken worden, ook omdat 
we in zo’n goede sfeer bij elkaar zitten. 
Bezoekers zeggen vaak dat ze onze 
werkplek open, transparant en positief 

vinden. En dat ze zien dat we het naar onze 
zin hebben met elkaar.’
Wat de werkplek van Jeanne Dekkers 
Architectuur onderscheidt van andere 
architectenbureaus is volgens Dekkers ‘de 
zachte kant van architectuur die in het 
ontwerp terugkomt.’ Ze legt uit: ‘In de 
werkruimte heb ik een heel zacht paars
grijze kleur verf gebruikt, die bij elke 
lichtval weer anders is. Ik heb de ruimte als 
een soort schilderij ontworpen, met 
verschillende kleurelementen en maximaal 
gebruik van het licht. Met deze werkplek 
zeggen we eigenlijk: dit is wat we kunnen. 
De aandacht voor kunst spreekt veel 
opdrachtgevers aan, net als de precieze 
uitwerking van grote lijn tot in detail.’ 
Bijzonder gesteld is Dekkers op de pas 
gerealiseerde binnentuin, die eerder als 
opslagruimte dienst deed. ‘De overgang 
van buiten naar binnen is daar zo mooi. 
Van de oude dakbalken hebben we een 
grote tafel met banken gemaakt. Zo hebben 
ze een nieuwe functie gekregen op hun 
oude plek. Gewoon inspirerend!’

Locatie Voormalige drukkerij meinema, 
Delft
zit daar sinds 2003
projecten o.a. oZw gebouw Vrije universi-
teit in amsterdam, Zwijsen college in 
Veghel en mFa atolplaza in lelystad
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Open van maandag t/m vrijdag 

van 10.00 – 16.00 uur,  

entree is gratis

Pedro de Medinalaan 1b

1086 XK Amsterdam

+31 (0)20 – 71 30 650

info@materia-ic.nl

www.materia-ic.nl

INFORMING
KNOWING

EXPLORING

In het Materia Inspiration Centre te Amsterdam (IJburg) staat de  uitwisseling van 

 kennis en inspiratie tussen  creatieve professionals (architecten, ontwerpers) en 

 producenten van innovatieve  materialen centraal. Met een totale oppervlakte van maar 

liefst 1.400m2 omvat het  Materia Inspiration Centre een uitgebreide material en collectie, 

 showrooms van toonaangevende bedrijven, een bibliotheek, flexwerkplekken en het 

 Materia Café. In deze unieke locatie organiseert Materia regelmatig thema- exposities, 

workshops, lezingen, bijeenkomsten en andere activiteiten waarbij kennisdeling en 

 inspiratie op het gebied van innovatieve materialen en technieken centraal staat.

 

Kom langs en laat u inspireren!

Bezoek het nieuwe Materia Inspiration Centre Amsterdam

Exclusive partners



ADVERTENTIE

De jury omschreef het project als volgt: ‘’Villa Rotonda volgt het 

kavel en (de beperkingen van) het bestemmingsplan en welstand om 

er heel sterk uit te komen met een bijzondere lay-out en zeer krach-

tige vormen, zichtlijnen en detaillering. Een knappe exercitie met als 

resultaat een pand dat jaloersmakende kwaliteiten heeft in de zin van 

wooncomfort, bijzondere ruimten en daglichttoetreding.’’

 

Kijk op voor meer informatie op www.reynaers.nl of bel 0492 - 56 10 20

WINNAAR PUBLIEKSPRIJS
Reynaers Projectprijs 2011

Architect:  Pieter en Thomas Bedaux, 

 Bedaux de Brouwer Architecten BV, Goirle

Gevelbouwer:  Aluminiumbouw D’n Boeij BV, Schaijk

Reynaers-systemen:  CS 68-HV en CP155-LS

ew_adv_BNA__prijs2012_def.indd   1 11-01-12   09:11



 ADVERTENTIE

Wie goed kijkt, kiest voor ArchiCAD

ArchiCAD scoort keer op keer als de beste keuze voor de architect. Ontwikkeling voor en 
door architecten betekent gebruikersgemak, sterk in ontwerp én uitwerking en perfecte 
samenwerking met alle disciplines. ArchiCAD = Architectuur & OPEN BIM

ONTWERPVRIJHEID
SAMENWERKING
PRODUCTIVITEIT

www.kubusinfo.nl

Bezoek de openBIM Tour NL
Seminars door het hele land
Lees meer op onze website

07-11 Kubus_adv280x216_v3.indd   1 13-01-12   10:52




