
Hoe vorm te geven aan een strategische 
sleutelrol?, Reengineering the architect #2 
 
Steeds meer architecten zetten hun creativiteit in om andere vormen van dienstverlening 
te ontwikkelen. Hoe? Door in te spelen op maatschappelijke problemen en behoeften, en 
van daaruit een heldere aanpak te ontwikkelen. Tijdens de tweede expertmeeting ‘Re-
engineering the architect #2: de strategische architect’ werden ideeën uitgewisseld over 
de strategische sleutelrol die architecten kunnen – en volgens sommigen ook moeten – 
vervullen. Achtereenvolgens spraken Pi de Bruijn, Colette Niemeijer, Matthijs Bouw en 
Remco Blom. 
 
‘Dat het niet goed gaat met de architectenbranche horen we vaak genoeg’, zegt Eric Schoots 
van het Amersfoortse bureau Van der Stelt & Schoots. ‘Het is nu zaak om vooruit te kijken en 
op zoek te gaan naar de mogelijkheden.’ Hij werkt met zijn bureau al enige tijd aan een 
nieuwe strategie waarin het niet alleen draait om een passend, innovatief ontwerp en 
beheersbare bouwkosten, maar ook om andere vormen van dienstverlening. Met zijn 
deelname aan de expertmeeting hoopt hij nieuwe inzichten te vergaren om deze strategie 
verder te ontwikkelen. 
 
Voorbij het conceptniveau  
Pi de Bruijn, die ruime ervaring heeft als supervisor van een aantal grootschalige stedelijke 
ontwikkelingen, bevestigt dat het van groot belang is dat architecten anders naar opgaven 
gaan kijken dan ze wellicht vanuit de ‘oude’ praktijk zijn gewend. In Nederlands worden 
architecten traditioneel beschouwd als kunstenaar, maar slechts een enkeling kan deze rol 
daadwerkelijk uitdragen. Het is daarom allerminst iets om na te streven, vindt hij.  
 
‘Architecten kunnen meer dan alleen een mooie gevel ontwerpen. Alleen wie zich als 
kunstenaar opstelt, zal nooit boven het conceptniveau uitsteken,’ stelt De Bruijn. ‘Om de 
opdracht écht te begrijpen, moeten we ons bemoeien met de hele bouwkolom. Zo wordt de 
scope waar we ons mee bezighouden veel breder, wat ook betekent dat de beloning 
omhoog gaat.’ 
 
Strategisch samenwerken 
De Bruijn benadrukt dat architecten de samenwerking met de opdrachtgever serieus 
moeten nemen. Colette Niemeijer, die als architect is opgeleid en nu aan het roer staat van 
consultancybedrijf CEAN, beaamt dat. Al is er volgens haar wel één belangrijke valkuil. ‘Pas 
op dat je niet te veel gaat meepraten met de opdrachtgever. Verwoord samen een duidelijk 
doel en verlies dat nooit uit het oog. De uitkomsten van zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoeken helpen je verder het ontwerp toe te spitsen op deze doelstelling.’ 
 
Soms weet de opdrachtgever zelf niet zo goed wat hij of zij wil en al helemaal niet hoe dat te 
bereiken. Met een integrale aanpak van de ontwerpopgave is daar veel beter grip op te 
krijgen, zegt Niemeijer. ‘Op die manier creëert een architect toegevoegde waarde voor de 
opdrachtgever en voor de samenleving in brede zin.’  



 
Tender design 
Matthijs Bouw van One Architecture ziet zelfs een rol weggelegd voor de architect, nog vóór 
het uitschrijven van een aanbesteding. Hij introduceert zijn idee, ‘tender design’, als ‘een 
instrument om aanbestedingen van binnenuit te optimaliseren.’ Door de financiën en de 
risico’s voor opdrachtgevers meer (ruimtelijke) inhoudelijke lading te geven, kan een betere 
tender worden uitgeschreven, die weer leidt tot betere proposities van inschrijvers, stelt hij.  
 
‘Hoe kun je mij helpen?’ 
Ook Remco Blom, senior consultant bij adviesbureau BiZZdesign, spoort architecten aan in 
een vroeg stadium mee te denken over mogelijke opgaven. ‘Wacht niet af tot er een 
concrete vraag of aanbesteding volgt, maar zoek actief contact met potentiele 
opdrachtgevers.’  
 
Hij ziet veel overeenkomsten tussen de huidige bouwpraktijk en de ICT-branche en geeft tips 
uit eigen ervaring. ‘Wanneer je de klant goed kent, maak je jezelf minder inwisselbaar en 
luidt de vraag van de opdrachtgever niet ‘wat betaal ik voor deze dienst?’, maar ‘hoe kun je 
mij helpen?’’ 
 
Frisse blik 
Voor Eric Schoots zijn niet alle inzichten even nieuw, maar het is altijd zinvol om je geheugen 
af en toe op te frissen, vindt hij. ‘Wanneer je heel lang volgens een bepaalde manier hebt 
gewerkt, kan het lastig zijn om je praktijk met een frisse blik te blijven benaderen.’ Wat hij 
het meest leerzaam vond? ‘Dat je bij potentiele opdrachtgevers niet zozeer de nadruk legt 
op wat je met je dienst kan bereiken, maar uitlegt over welke waarde het specifiek voor hem 
of haar toevoegt.’  
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