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Hoe realiseer je wat je ontwerpt? Die vraag stond centraal tijdens de vierde 
expertmeeting over ‘Re-engineering the architect’. Architecten Menno Rubbens (cepezed 
projects) en Pierre Maas (Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen) deelden hun 
ervaringen als ‘bouwende architecten’: waarbij zij een leidende rol in de uitvoering van 
projecten op zich nemen. 
 
De middag opent met een prikkelende column van architect, projectmanager en publicist Dirk 
Follet. Hij vindt architecten te weinig innovatief en te veel gericht op ‘stenen stapelen’. Follet pleit 
voor het ontwerpen van een gebruikerservaring en een gebouw veel meer te zien als een product.  
 
Dé architect bestaat niet meer 
Menno Rubbens vertelt dat cepezed projects precies daar aan werkt. Onder het motto ‘een gebouw 
als product’ probeert het bureau het ontwerp van een gebouw steeds dichter bij het produceren 
van een product te krijgen. ‘Zodat je uiteindelijk gebouwen met een hogere intrinsieke waarde 
kunt maken die los van de locatie en gebruiker al een waarde hebben’, aldus Rubbens.  
 
Cepezed projects bepleit een ‘design driven’ bouwproces en wil met een slim ontwerpproces zo 
efficiënt mogelijk realiseren wat het bureau ontwerpt. Daar horen per project wisselende rollen bij, 
zo legt Rubbens uit aan de hand van vier cases. Zijn conclusie: dé architect bestaat niet meer. 
 
Samenwerken bevordert efficiëntie 
Grote meerwaarde ziet Rubbens in het intensief, en in een vroeg stadium, samenwerken met 
toeleveranciers. Die contacten en verstand van materialen maken dat je de aannemer en 
opdrachtgever kunt overtuigen, ook van onconventionele of innovatieve oplossingen.  
 
Productmarktontwikkelaar Dirk Groeneveld (Interdam) werkt veel samen met cepezed en beaamt 
de voordelen van co-creatie met de architect. ‘Zonder tussenkomst van de aannemer kun je tot 
innovatieve toepassingen komen. Wanneer je als toeleverancier in een vroeg stadium wordt 
betrokken bij een project, kun je nog invloed uitoefenen en waar nodig de architect bijsturen.’ 
 
Michiel Terpstra (BAM Gebouwservices) vindt dat het gaat om slim ontwerpen én slim bouwen: ‘De 
klant wil niet meer betalen voor onzin en veel samenwerken maakt dat je efficiënter kunt werken.’  
 
Bij bouwende architect staat het ontwerp op 1  
Rob Stark van IMd Raadgevende Ingenieurs reageert op het verhaal van Rubbens en benadrukt 
dat de successen niet zo zeer zitten in de andere rol van de architect, maar in de benadering van 
de architectuur.  
 
Cepezed projects doet dat vanuit het detail. ‘Dan grijp je terug op eerdere oplossingen die je 
toespitst op de vraag die er ligt. Met een bouwende architect blijft het ontwerp op 1 staan – in 
plaats van geld, zoals bij een aannemer.’  
 
Verantwoordelijkheid financiering beperkt ontwerpvrijheid 
Een kritische noot komt van Alexander van der Pol (ZRi), die zich afvraagt of je als bouwende 
architect nog onafhankelijk adviseur kunt zijn voor de opdrachtgever. ‘Als je verantwoordelijk bent 
voor de financiering dan beperkt dat je ontwerpvrijheid’, zegt Van der Pol. ‘Hetzelfde gaat op als je 
je in een vroeg stadium conformeert aan een bepaalde leverancier.’  
 



Menno Rubbens beaamt dat deze werkwijze niet voor alle opdrachtgevers geschikt is – en ook niet 
voor alle architecten overigens. 
 
Architect is de chef-kok 
Pierre Maas van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen ontwikkelde, samen met 
opdrachtgever Ons Middelbaar Onderwijs, de ‘BouwmeesterPro-methode’. Ontstaan vanuit de 
behoefte om weer grip te krijgen op de prijs-kwaliteitsverhouding in de bouw én om als architect 
een grotere rol te kunnen spelen in het proces.  
 
Maas vergelijkt een gebouw met een maaltijd: ‘De architect is de chef-kok: hij weet hoe het 
gebouw er uiteindelijk uit komt te zien. Maar, voor de verschillende onderdelen heeft hij de 
expertise nodig van zijn toeleveranciers: die kennen hun product het best. Zo bekijk je samen wat 
de optimale maaltijd is. Op deze manier is er geen hoofdaannemer meer nodig.’ 
 
De BouwmeesterPro-methode bestaat uit drie componenten. De eerste is integraal ontwerpen en 
uitvoeren, wat onder meer inhoudt dat het ontwerp wordt aangepast aan de specificaties van de 
toeleveranciers. De tweede component is bouwen in fases en percelen: onderdelen van het 
ontwerp worden na elkaar – en tijdens de uitvoering – uitgedacht en gerealiseerd. Component drie 
is vertrouwen. ‘Is dat er niet, dan doen we het niet’, zegt Maas. Daar hoort ook transparantie bij, 
bijvoorbeeld over inkoopvoordeel. Dat gaat bij de BouwmeesterPro-methode linea recta naar de 
opdrachtgever, die dat desgewenst in een kwaliteitsverbetering elders in het project kan steken. 
 
Verdienmodel 
Het verdienmodel van Rothuizen in de BouwmeesterPro-methode is het ‘Projectplus-fonds’ waarin 
bij aanvang een bedrag wordt gestort. Eventuele meerkosten worden uit dat fonds betaald. Wat er 
na afronding van het project overblijft, wordt verdeeld onder de architect en de opdrachtgever. Dit 
is een incentive om samen met je opdrachtgever probleemeigenaar te zijn.  
 
De methode is een succes: alle projecten zijn binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit 
gerealiseerd. Henny van de Adel (Scalda College) werkt al jaren samen met Rothuizen en heeft 
inmiddels ook twee projecten volgens de BouwmeesterPro-methode meegemaakt. Ook hij is 
enthousiast: ‘Er zijn geen meerkosten meer. Bij een aannemer was het altijd ellende: je kreeg niet 
de gewenste kwaliteit zonder te moeten bijbetalen.’ 
 
Oppassen voor verticale concurrentie 
Victor Frequin (OeverZaaijer architecten) gelooft in ‘core business’. Het is goed dat architecten 
nadenken over hun eigen rol, maar hij waarschuwt voor verticale concurrentie: concurreren met 
de aannemer.  
 
Pierre Maas is echter niet bang om op een ‘black list’ te komen en beaamt dat sommige 
aannemers Rothuizen geen opdrachten meer gunnen. Zijn drijfveer is de opdrachtgever de kans te 
geven het bouwproces te kiezen dat bij hem past.  
 
Michiel Terpstra van BAM is enthousiast over BouwmeesterPro: het is hetzelfde als wat BAM doet 
onder de naam ‘De Ronde Tafel’. De professie halen waar die zit, risico’s delen. Maas merkt een 
cruciaal verschil op: bij BouwmeesterPro heeft de architect de centrale rol. Hij adviseert over 
ruimtelijke oplossingen. Dat is niet expertise van de aannemer.  
 
Passie om iets te realiseren 
BNA-voorzitter Willem Hein Schenk sluit de middag af. Hij benoemt de passie om iets te willen 
realiseren: de besproken voorbeelden laten zien dat je als architect een leidende rol op je kunt 
nemen in de bouw. Het komt het proces en de bouwkwaliteit ten goede.  
 
Schenk benadrukt het nut van bijeenkomsten als deze: elkaar informeren, over de schutting kijken 
en partners zoeken. Want, zo sluit hij af: ‘Alleen integraal lukt het.’ 
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