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Om nieuwe markten aan te boren, gaan steeds meer architecten ook aan de slag als 
ontwikkelaar. Tijdens de eerste expertmeeting uit de serie ‘Re-engineering the architect’ 
in het NRC café, gaven drie ontwikkelende architecten en een expertpanel van ervaren 
ontwikkelaars inzicht in de risico’s en verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt.  
 
De architect wordt met uitsterven bedreigd, stelt architect Jaap Dijkman van JD architecten. 
Hij noemt de BNA-expertmeetings ‘een fokprogramma waarin architecten worden gekruist 
met spelers om hen heen zodat ze beter bestand zijn tegen een crisisgriepje.’ Er wordt 
hartelijk om gelachen, maar de boodschap is serieus: architectenbureaus moeten zich vrij 
voelen om ook een ontwikkelende rol op zich te nemen. Het biedt namelijk mogelijkheden 
om nieuw werk te genereren, meer ontwerponafhankelijkheid te verkrijgen, een betere  
prijs-kwaliteitverhouding te realiseren en meer omzet te genereren.  
 
Co-creatie versnelt het proces bij gebiedsontwikkeling 
De eerste spreker, Pim van der Ven (Juli ontwerp en advies), pleit voor een nieuw 
verdienmodel in de vastgoedbranche en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de 
architect. Uitgangspunt van dat model is de gebruiker. Want, zegt hij, als je mensen de 
ruimte geeft mee te denken aan een project, levert dat niet alleen maatschappelijke waarde 
op, maar ook verdiensten.  
 
In Brielle werkt hij samen met ontwikkelaar Blauwhoed aan een door hemzelf geïnitieerd 
gebiedsontwikkelingplan. Stap één is het in kaart brengen van het ‘why’ van het project: 
waar en voor wie dient het project? ‘Daarna gaan wij, interactief met alle betrokkenen, aan 
de slag om waarde toe te voegen aan het betreffende gebied.’ 
 
Van der Ven ziet veel voordelen in codesign. ‘Het vergroot de relevantie van een project, 
omdat de plannen worden gebaseerd op het inzicht van velen op een lange termijn. Dat 
zorgt voor meer draagvlak, waardoor het project makkelijker verkoopt. En omdat alle 
partijen tegelijktijdig beslissingen nemen, verloopt het proces veel sneller.’  
 
CPO biedt kansen voor meerdere rollen: ontwikkelaar, reclamebureau en makelaar 
Vervolgens presenteert Hans Oudendorp. Hij richt zich met zijn bureau (architect BNA) op 
particulieren die zelf een huis willen bouwen, maar daarvoor niet de kennis en kunde 
hebben. Casco zelfbouw, noemt Oudendorp zijn kant-en-klare woningontwerpen die met 
kleine aanpassingen kunnen transformeren tot een maatpak. Daarnaast initieert, ontwerpt 
en begeleidt hij CPO-projecten.  
 
Oudendorp vertelt hoe hij in Amsterdam een grondpositie heeft verworven door in te 
schrijven op een zelfbouwproject en een bouwgroep te starten. ‘De mensen die instappen 
worden lid van een coöperatie van eigenaren, die uiteindelijk opdrachtgever wordt voor de 
realisatie van het gebouw.’ In het ontwerp houdt hij nadrukkelijk rekening met hun wensen. 



‘Er is een grote behoefte aan grote buitenruimtes en hoge plafonds, maar dat zie je weinig 
terug in de projecten van traditionele ontwikkelaars. Met ons ontwerp springen we daar op 
in.’  
 
Behalve als architect treedt hij op als ontwikkelaar, reclamebureau en makelaar. Toch 
positioneert hij zich niet als zodanig, omdat hij merkt dat particulieren liever samenwerken 
met een architect. Volgens panellid Paul Bast (Bast Vastgoed Consult) heeft dat vooral te 
maken met heersende beeld van ontwikkelaars als ‘duitendieven’.  
 
Laat je niet beperken door bestaande opvattingen over de rol van de architect 
De derde en laatste spreker, Jaap Dijkman, demonstreert aan de hand van voorbeelden uit 
zijn eigen ontwerppraktijk hoe architecten meer ontwerpvrijheid kunnen creëren. ‘Door met 
eigen geld panden te kopen en te ontwikkelen tot iets nieuws, ben ik niet alleen architect, 
maar ook ontwikkelaar en investeerder. Zo zijn de belangen op een positieve manier 
verstrengeld en kan ik iets moois bouwen. ’ 
 
Dijkman benadrukt dat de architect méér kan dan de rol die hij of zij door de andere partijen 
uit de bouwkolom krijgt toebedeeld. ‘Technisch gezien, zijn architecten in staat de bouw in 
de hele breedte uit te voeren, maar dit beeld wordt vaak tegengesproken op de opleidingen, 
door ontwikkelaars, pers, en ook de beroepsgroep zelf. En dat terwijl ontwikkelen helemaal 
niet zo moeilijk is als je al architect bent.’ 
 
Conceptueel denken als kracht 
Architecten kunnen zelf aan de slag als ontwikkelaar, maar wie deze rol minder goed ligt, 
kan ook strategische samenwerkingen aangaan. Het vermogen om conceptueel te denken is 
daarbij de kracht van architecten: ‘Ze kunnen concepten helder verbeelden en verbindingen 
leggen die anderen tot dan toe niet zagen,’ aldus Van der Ven. 
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