AAN TAFEL: LEREN DOOR
TE DOEN, DAAR KOMT DE
BOUWCAMPUS OP NEER
Een tafelgesprek is zo oud als de weg naar Rome, en toch nog steeds een ultiem middel om
verschillende visies op stellingen te horen en daar direct op te kunnen reageren. We spraken
met Jack de Leeuw (directieadviseur SBRCURnet), Louis de Quelerij (adviseur stichting
De Bouwcampus) en Maurice van Rooijen (bestuurslid stichting De Bouwcampus) over
experimenteren, samenwerken en verbinden.
De Bouwcampus ziet er over vijf

het concept van De Bouwcampus

De Leeuw: “De bouw is een

jaar…

juist zo mooi. Hoe je dat gaat

volgende sector geweest. Het is wel

De Leeuw: “... totaal anders uit.

vormgeven, is de zoektocht.

spannend om na te denken of het

Anders dan wij ons nu kunnen

Proberen door te experimenteren,

ook een sturende sector zou kunnen

voorstellen. Onze manier van

want uiteindelijk gaat het erom dat

zijn. Dat maakt het namelijk een veel

samenwerken en met elkaar omgaan

wij maatschappelijke vraagstukken

spannender model. Dan gaat het

is dan niet meer gestoeld op hoe wij

gezamenlijk gaan oplossen.”

niet meer over capaciteit, maar over
de functie van de bouw.”

vanuit de ‘oude’ bouwwereld naar
de toekomst kijken.”

Van Rooijen: “De dagelijkse realiteit
laat zien dat het een uitdaging is

De zittende cultuur heeft meer

De Quelerij: “De Bouwcampus

om De Bouwcampus succesvol

moeite met het adapteren van het

is opgericht om vernieuwing en

te maken. De intentie is er! Bij de

concept dan de nieuwe generatie

verbetering te bewerkstelligen.

goede intenties zitten ook oordelen,

De Leeuw: “De nieuwe generatie

Dat kan alleen door open te staan

maar toch is het zo belangrijk het tot

hoeft niets te adapteren. Wij, als ik

voor andere partijen. Dat maakt

een succes te maken.”

voor Louis en mij mag spreken, doen
als oudere generatie juist ons best
om vernieuwingen te adapteren.
Mijn vraag is eigenlijk: zit de nieuwe
generatie te wachten op het concept
De Bouwcampus?”
Van Rooijen: “Als ik met mijn dochter
van twaalf spreek, besef ik des te
meer dat ook ik niet meer voor de
jongere generatie mag spreken.
Jongeren moeten een stoel in het
bestuur krijgen. Ik sprak vandaag
nog met een groep jonge ‘leidende’
vertegenwoordigers van een
organisatie, vereniging, netwerk of
initiatief die verbinding hebben met
onze sector. De meeste jongeren
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die ik benaderde kenden De

De Leeuw: “Waar het mij om

nuttige contacten opgedaan dan

Bouwcampus niet. Die slag is

gaat is dat De Bouwcampus de

in twee jaar tijd in Amsterdam.

nu al, door dit te organiseren,

echte behoefte leert kennen.

Ze hebben hier al meer waarde

gewonnen. Jongeren moeten

We vullen het hier aan tafel

gecreëerd.”

vooral hun eigen initiatieven

toch weer zelf in. Laten we echt

houden, maar kunnen aansluiting

andere beelden naar binnen

De Leeuw: “De lancering is

vinden bij De Bouwcampus

halen en kijken of we die

ontzettend belangrijk geweest.

op thema’s en activiteiten. Zij

ideeën kunnen faciliteren. Dat

Het is de toevallige ontmoeting

willen juist die koppeling met de

is de manier van werken die De

die daar is gecreëerd. Dat wil

praktijk.”

Bouwcampus verder en beter

je continu op De Bouwcampus.

vorm kan geven.”

Werkende 3Dprinters laten

De Quelerij: “Wat ontzettend

draaien met studenten en

mooi dat je er zoveel bij elkaar

Van Rooijen: “De conversatie

begeleiders, zodat ze daarna

hebt gekregen. Waar ik vooral

blijft hetzelfde. Het zit hem juist

hun werk tentoon kunnen

benieuwd naar ben is waar de

in nieuwe bijdragen. Waar ik

stellen. Bij binnenkomst op De

jongeren geïnspireerd door

moeite mee heb, is dat dan altijd

Bouwcampus zou er meteen

raken? Hoe kan De Bouwcampus

gekeken wordt naar jongeren.”

reuring moeten zijn omdat
overal iets te doen en te zien is

helpen om voor jongeren iets
voor elkaar te krijgen?”

De Leeuw: “Hebben jullie ooit

en mensen te ontmoeten zijn.

gehoord van Ben Bronsema?

Het is niet alleen met elkaar

Deze man begon op zijn

praten, maar juist laten zien

72 met promoveren op het

wat gemaakt kan worden. De

installatieloos maken van

sector is wat dat betreft niet

kantoorgebouwen. Deze zomer

gewend te investeren in soft

gaat volgens dat idee het

skills. Langzamerhand worden

eerste hotel gebouwd worden.

steeds meer projecten met een

Dat is toch fantastisch! Ook

moderator georganiseerd. En

iemand zoals Bronsema kan als

wat blijkt: die projecten lopen

inspiratiebron dienen.”

veel beter! Die omgeving kan De

e

Bouwcampus faciliteren.”
De Bouwcampus is een
vrijplaats voor vernieuwing

Van Rooijen: “Het gaat misschien

De Quelerij: “Het grootste

nog wel meer om een veilige

compliment dat ik

omgeving. Vaak gaat het over

tijdens de lancering
op 13 januari jl.
hoorde, was van
Field Factors. Deze
startup bewoont
sinds kort De
Bouwcampus en
heeft in die korte
periode al meer

vertrouwen, maar je kan nooit
iemand vertrouwen als je je
niet veilig voelt. Dat wil je
voorkomen. De Bouwcampus
kan daar als neutraal terrein
zeker een rol in vervullen. Je
kan elkaar vinden. En achteraf
gezamenlijk bekijken waar het
goed en slecht ging.”

De volgende verdieping | 35

Jack de Leeuw (1953) was
ruim zeventien jaar directeur
van SBRCURnet. In die
functie heeft hij zich op het
gebied van samenwerking
met andere partijen gericht
op het initiëren van nieuwe
thema’s, kennis ontwikkelen
en kennis verspreiden. Hij is
medeoprichter van de Dutch
Green Building Council en het
De Bouwcampus levert meerwaarde

Van Rooijen: “Of als je het niet ziet,

NRP. Sinds 2015 adviseert hij

aan de bouwsector en daarbuiten

moet je het niet doen.”

Jeannette Baljeu, de nieuw

De Leeuw: “Een goede ontwikkeling

algemeen directeur van

van de laatste jaren is dat grote

De Quelerij: “Als De Bouwcampus

opdrachtgevers met elkaar praten.

moet je je op die zaken richten die

Eenieder loopt tegen vraagstukken

een impuls nodig hebben. Juist die

Maurice van Rooijen (1969) is

aan waar hij of zij geen antwoord

dingen kiezen om het vooruit te

innovatiestrateeg bij Movares,

op heeft. Het gaat erom dat je het

brengen. Onderwerpen waar de tijd

ervaringsdeskundige op het

lef hebt mensen te zoeken die je

rijp voor is.”

gebied van samenwerken

SBRCURnet.

tussen generaties en co-

kunnen helpen met dat probleem.
De rol van De Bouwcampus zou

De Leeuw: “De opgave is de onder

creatie expert. Is oprichter

moeten zijn dat je die hulp kan

werpen te selecteren die de aan

van JongeGeesten®

bieden. Hulp in het ontwikkelen van

dacht nodig hebben. Energielabels

en medeoprichter van

voor woningen zijn bijvoorbeeld

TheoryULab.nl en in 2015

heel lang bestreden, maar nu zijn

benoemd tot bestuurslid van

Van Rooijen: “Kan het ook

ze er toch. De tijd was er rijp voor!

stichting De Bouwcampus.

andersom? Soms ziet iemand niet

Belangrijk is altijd dat je vanuit De

dat er een probleem is.”

Bouwcampus met een ruime blik

Louis de Quelerij (1952) heeft

dat wat er om je heen gebeurt waar

zijn hele carrière gewerkt op

neemt.”

het grensvlak van techniek,

nieuwe ideeën en gedachten.”

De Leeuw: “Ik ga op zoek naar

management en kennis.

mensen die wél weten dat ze
een probleem hebben. Dat

Van Rooijen: “Daar zit ook een mate

Zowel bij Rijkswaterstaat,

zijn mensen die willen doen en

van synchroniciteit in.”

Fugro als de TU Delft heeft
hij steeds de focus gelegd op

leren.”
De Quelerij: “Elke organisatie maakt

innovatie, kennisontwikkeling

De Bouwcampus is een concept

dagelijks keuzes. Zo ook De Bouw

en organisatieverandering. Na

dat verder uitgewerkt dient te

campus. Je moet proberen die keu

zijn afscheid als decaan op de

worden door de hele sector

zes te maken waarvan je denkt dat ze

TU Delft werkt hij als adviseur,

De Leeuw: “De bewoners van

een grote impact kunnen hebben.”

bestuurder en vernieuwer
in de gouden driehoek van

De Bouwcampus zijn niet De
Bouwcampus. Het is veel méér

De Leeuw: “De Bouwcampus is een

overheid, kennisinstellingen en

dan dat. Het is heel Nederland.

zoektocht. Louis zei het al: we

bedrijven.

Dat betekent dat als je dat niet

moeten leren door te doen! Dat is de

wilt, je niet mee moet doen aan

beste manier om De Bouwc ampus

De Bouwcampus.”

verder vorm te geven.” ■
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