Constructeur
van het Jaar op
het podium
Oud-winnaars en juryvoorzitter Constructeur van het
Jaar over het belang en de schoonheid van het vak

Dat een constructeur onmisbaar is bij de realisatie
van veilige bouwwerken, daarover bestaat geen
misverstand. Toch wordt zijn positie niet altijd op
waarde geschat. Hoe kan de Constructeur van het Jaar
daar verandering in brengen? De redactie van Cement
vroeg het oud-winnaars Hubert Kuijpers en Roy
Crielaard en juryvoorzitter Noortje de Geus.
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door ir. Jacques Linssen, Redactie Cement / Aeneas Media
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1 Patch22 in Amsterdam, een van de innovatieve en duurzame projecten van Hubert Kuijpers, foto: Luuk Kramer fotografie
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De verkiezing van de Constructeur van het Jaar is zeven jaar
geleden in het leven geroepen om
het belang én de aantrekkelijkheid van het vak constructeur te
benadrukken en de waardering
te bevorderen. Want de positie van de

drukt dat je wel goed moet nagaan waarom.

constructeur zou wel wat herkenbaarder

beroepen. Het moet dus niet gaan om de ex-

mogen. Dat geldt voor de positie in de keten

posure. Een van de redenen om meer be-

maar ook zijn maatschappelijke positie. Vol-

kendheid te geven aan het vak is het interes-

gens juryvoorzitter Noortje de Geus, hoofd

seren van jongeren. Want zeker in deze

van het Ingenieursbureau Den Haag, zijn er

arbeidsmarkt is het lastig om aan goede

twee actuele thema’s die het werk van de

mensen te komen. Je zou het vak onder de

constructeur anno 2019 alleen maar belang-

aandacht kunnen brengen op universiteiten

rijker maken: veiligheid en duurzaamheid.

of zelfs middelbare scholen.”

Met deze thema’s kun je ook de jeugd berei-

“Architecten,
aannemers en
constructeurs
staan vaak
lijnrecht
tegenover
elkaar”
32
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Pas dan kun je er gericht werk van maken.
“Waardering of bekendheid in de hele maatschappij vind ik op zichzelf geen doel. Wanneer heb je er nu echt last van dat mensen
buiten de bouw niet weten wat een constructeur is? Dat geldt ook voor veel andere

ken in hun zoektocht naar een passende

Uitholling

studiekeuze. De Geus: “Niet alleen de jeugd,

Een andere reden om het aanzien van de

maar ook opdrachtgevers zijn vaak niet be-

constructeur te verhogen is het tegengaan

kend met het werk van de constructeur. En

van de verdere verschraling van vak. Kuij-

in dat opzicht maakt onbekend onbemind.

pers: “Als je mij vraagt of constructeurs ge-

Architecten zitten veel vaker aan tafel met

noeg verdienen, zeg ik nee. Dat begint al bij

opdrachtgevers. En waarom is er wel een

het voortdurend uitkleden van opdrachten

Rijksbouwmeester en zijn er Rijksadviseurs

en het werken met kruisjeslijsten. Je moet

voor het landschap en stedenbouw, maar is

als constructeur de verantwoordelijkheid

er geen ambassadeur die vanuit de con-

voor een heel project willen en kunnen ne-

structeurswereld het rijk adviseert bij be-

men. We moeten ook meer samen optrek-

langrijke maatschappelijke vraagstukken?”

ken in de keten. De afstand tussen constructeurs, aannemer en architecten is enorm

Aanzien

gegroeid. Nu staan

Het aanzien van de constructeur moet dus

architecten, aannemers en constructeurs

omhoog. Hubert Kuijpers, vorig jaar verko-

vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het is één

zen tot constructeur van het Jaar, bena-

grote juridische toestand geworden. Ieder-

2 Van links naar rechts: Noortje de Geus, Roy Crielaard en Hubert Kuijpers, foto: VNconstructeurs

H ISTORIE
Huidig Constructeur van het
Jaar is Hubert Kuijpers van
Pieters Bouwtechniek. Hem
kwam die eer toe vanwege zijn
inzet voor duurzaamheid. Ook
zijn durf op het gebied van
houtconstructies – hij wordt
gezien als een van de
specialisten op dat vlak – sprak
de jury bijzonder aan.
Roy Crielaard werd verkozen
tot Talent van het Jaar omdat
hij op jonge leeftijd al zichtbaar
heeft bijgedragen aan zowel
een aantal in het oog
springende projecten als aan
externe activiteiten. Opvallend
vond de jury zijn besluit om, na
een start bij Arup, voor een
bouwbedrijf te gaan werken
(Heijmans). Hiermee wil hij zijn
blikveld verruimen om zo een
nog betere constructeur te
worden.
Constructeur van het jaar
2018 Hubert Kuijpers
(Pieters Bouwtechniek)
2017 Pim Peters (IMd)
2016 Jan Peeters (Fibercore)
2015 Maurice Hermens
(RHDHV), Frank Kaalberg
(Witteveen en Bos)
2014 Johan Galjaard (ABT)
2013 John Kraus
(Royal HaskoningDHV)
2012 Lázló Vákár (Movares)
Talent van het jaar
2018 Roy Crielaard (Heijmans)
2017 Steven Schoenmakers
(Van Rossum)
2016 Marloes van Loenhout
(VolkerInfra)
2015 Frank Huijben
(ABT / Hogeschool Rotterdam)

3

3 Jan Peeters won in 2016, onder meer vanwege zijn vernieuwende constructies van
composiet, zoals de nieuwe sluis in het Wilhelminakanaal in Tilburg, foto: FiberCore
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4 De Markthal in Rotterdam bezorgde Maurice Hermens (Royal HaskoningDHV) in 2015 de titel CvhJ, foto: Frans Berkelaar 5 Voor
ondergrondse constructies zoals de Sluiskiltunnel ontving ook Frank Kaalberg (Witteveen+Bos) in 2015 de prijs, foto: BAM Infra 6 Pim Peters
(IMd) won in 2017 vanwege zijn voortrekkersrol met duurzaam construeren (bijv. bij de Hoogstraat, Rotterdam), foto: Fotostudio Barendrecht

“Er ging
haast geen
vergadering
voorbij waarin
ik er niet aan
werd herinnerd”

N IEU WE KANDIDATE N
De verkiezing van de
Constructeur van het Jaar
wordt georganiseerd door
VNconstructeurs. De winnaars
worden bekendgemaakt op
de Dag van de Constructeur,
op 22 mei in Nieuwegein.
Kandidaten kunnen tot 1 mei
2019 worden aangemeld. Denk
daarbij aan collega’s of andere
mensen uit het netwerk.
De criteria voor de nieuwe
Constructeur en het Talent
van het Jaar:
vernieuwende en
aansprekende constructies;
maatschappelijke relevantie;
bijdrage aan ontwikkeling en
zichtbaarheid van het vak;
bijdrage aan samenwerking
binnen projectteams.
Meer informatie over de
Constructeur en het Talent
van het jaar staat op
www.constructeurvanhetjaar.nl.
Hier zijn ook de criteria nader
omschreven en staat ook een
formulier waarmee kandidaten
kunnen worden aangemeld.

een is bezig zijn eigen opdracht op een zo

ren. Zie construeren als lego in het groot. Zie

goed mogelijke manier uit te voeren. Zonder

parametrisch ontwerpen of het werk van

het geheel te overzien. Een architect zou

modelleurs als een soort computerspel. Het

meer begrip moeten tonen voor wat con-

is gewoon een prachtig vak en dat moeten

structief wel of niet slim is. En wij moeten

we uitdragen. De verkiezing van de Con-

nadenken over maakbaarheid. Als het voor

structeur van het Jaar en ook de Dag van de

een aannemer duidelijk is wat wij als con-

Constructeur zijn daar een viering van.”

structeur voor hem kunnen betekenen,
heeft hij daar ook meer geld voor over.
Roy Crielaard, Talent van het Jaar

De Geus: “Het is inderdaad niet alleen een
belangrijk maar ook een hartstikke mooi vak.

2018, onderschrijft deze problematiek: “Ik

Constructeurs zouden wel wat minder be-

heb een tijd in Engeland gewerkt (Arup, red.)

scheiden mogen zijn. Hoe vaak hoor je een

en daar bestaat veel meer respect voor de

constructeur nu vertellen over een innovatie-

constructeur. Opdrachten zijn vaak veel om-

ve constructie? Of over een oplossing waar

vangrijker en er wordt veel meer met vaste

veel geld mee wordt bespaard? ‘Ik doe toch

partners gewerkt. Ook wij zouden toe moeten

gewoon mijn werk’, hoor ik ze dan zeggen! We

naar een situatie waarin wij een compleet

zouden innovatieve oplossingen veel meer

pakket aannemen voor een fatsoenlijke prijs.

naar buiten moeten brengen. Ook onderling

Als je dat dan goed doet wordt je beloond met

overigens. Kennis moet beter worden uitge-

een volgende opdracht.”

wisseld, om zo het vak verder te krijgen.”

Kuijpers: “Bij een complete opdracht
kunnen we ook de volledige verantwoorde-

Constructeur van het Jaar

lijkheid nemen. Dan hoeft er bij onvolko-

Er zijn dus nogal wat thema’s die aandacht

menheden niet meer over en weer gediscus-

verdienen. Het zou een van de taken van de

sieerd te worden tussen ontwerpend

Constructeur van het Jaar kunnen zijn deze

constructeur en uitvoerende onderaanne-

thema’s onder de aandacht te brengen, als

mers of toeleveranciers. Ook opdrachtge-

soort ambassadeur. Status om dat te doen

vers moeten zich deze problematiek aan-

heeft hij zeker. De prijs heeft een hoop aan-

trekken. Door de lage beschikbare

dacht opgeleverd, bevestigen zowel Kuijpers

budgetten worden onze opdrachten enorm

als Crielaard. Kuijpers: “Ik werd overladen

uitgekleed. Het risico is een houding van:

met felicitaties, vooral van collega-construc-

‘wij krijgen niets, dus wij doen niets’. Ik heb

teurs, maar ook van partners in de bouwke-

nog nooit een contract gezien waarin goed

ten. Er ging haast geen vergadering voorbij

staat wat wij uiteindelijk allemaal doen. Als

waarin ik er niet aan werd herinnerd. Ik

ik ouderwetse ‘stiptheidsacties’ zou voeren,

merkte ook dat er plots ‘beter’ naar me werd

zou het ontwerpproces helemaal spaak lo-

geluisterd. Sinds de verkiezing heb ik bijna

pen. Zo staan we er natuurlijk niet in, maar

iedere twee weken ergens een optreden. Dat

het geeft wel aan hoe marginaal het allemaal

heeft natuurlijk ook te maken met het on-

is. We moeten ook ophouden elkaar tegen

derwerp, duurzaamheid en houtconstruc-

elkaar uit te spelen.”

ties. Iedereen wil daar wel iets over weten.”

Mooi vak

ties. “Ik vond het harstikke leuk en er wordt

Op het moment dat deze problemen worden

sinds die prijs wel wat anders naar mij geke-

opgelost en het belang van het vak zicht-

ken. Wat mij wel is opgevallen, is dat ik van-

baarder wordt, zal het vak vanzelf ook inte-

uit de organisatie niet echt ben ingezet als

ressanter worden. Maar voor Roy Crielaard

ambassadeur. Daar had ik iets meer van

moet die interesse vooral worden gewekt

verwacht. Veel van de activiteiten buiten

door te laten zien hoe leuk het vak is. “Ik

mijn dagelijkse werk deed al voor die tijd.”

ben geen constructeur geworden omdat het

Ook Crielaard kreeg veel leuke reac-

Kuijpers herkent dat beeld: “Ik heb

vak zo belangrijk is, of om het aanzien. Ik

behoorlijk wat spin-off ervaren. Dat was

ben constructeur geworden omdat het zo’n

vooral te danken aan de PR-machine van

mooi vak is. Je bent echt iets aan het creë-

Pieters Bouwtechniek. Het zou beter zijn als
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JU RY 2019
Van links naar rechts:
Roy Crielaard – Heijmans
(Talent van het Jaar 2018)
Joost Vos – BenthemCrouwel
Architecten
Willem van Dijk – Heijmans
Noortje de Geus – Gemeente
Den Haag (Voorzitter)
Pim Peters – IMd Raadgevende
Ingenieurs (Constructeur van
het Jaar 2017)
Hubert Kuijpers – Pieters
Bouwtechniek (Constructeur
van het Jaar 2018)
Pierre Hendrikx – YouCon /
BAM Advies & Engineering
foto: VNconstructeurs

de organisatie daar ook wat inspanningen

over eens dat het nu nog te veel een interne

voor had geleverd.”

prijs is. Op zich is er niets mis met een vak-

Agenda
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ken voor elkaar. Maar om de doelen te kun-

Het zou dus mooi zijn als er vanuit de organi-

nen bereiken moet de prijs ook breder

satie een structurele agenda komt voor de

onder de aandacht komen. Crielaard: “Men-

Constructeur en het Talent van het Jaar. Zo

sen die ik op straat tegenkom hoeven echt

krijgen zij beter de gelegenheid de boodschap

niet te weten dat ik Talent van het Jaar ben.

uit te dragen en meer aandacht voor het vak

Ik weet ook niet wie de advocaat van het jaar

vragen. Onder collega’s, in de bouwkolom en

is. Het zou hooguit leuk zijn het brede pu-

in de maatschappij. En het zou helpen bij het

bliek te enthousiasmeren door eens op te

werven van nieuwe kandidaten. Crielaard

treden op Discovery Channel of in Het Klok-

heeft wel een paar ideeën over de invulling

huis over mooie constructies te praten.

van die agenda “De verkiezing op de Dag van

Maar voor wat betreft die bekendheid gaat

de Constructeur is hartstikke leuk en moet

het vooral om de bouwketen.”

wat mij betreft zo blijven. Dat is vooral het in-

“Ik ben geen
constructeur
geworden
omdat het vak
zo belangrijk
is, of om het
aanzien”

prijs waarbij collega’s waardering uitspre-

De organisatie en de jury hebben al

terne feestje. Maar in de periode daarna zou

aangegeven daar dit jaar meer werk van te

er meer kunnen worden georganiseerd. Zo

gaan maken. Op die manier zullen de win-

zou je standaard een lezing kunnen organise-

naars beter zichtbaar worden als ambassa-

ren, een maand of drie na de verkiezing.

deurs van het vak. Daarbij wordt onder an-

Hierin kan de Constructeur van het Jaar zijn

dere samengewerkt met Cement.

visie geven op het vak.” Kuijpers ondersteunt
dat idee. “Nodig daar anderen uit de keten bij

De Geus: “Hoe wrang ook, maar we hebben

uit. Zorg voor een verhaal dat mensen niet

de tijd mee. Doordat zich de laatste jaren

willen missen. Ook een optreden op de Be-

meerdere incidenten hebben voorgedaan,

tondag of Staalbouwdag zou prima passen in

waarbij de constructie het begaf (parkeerga-

dat programma. Natuurlijk kost ons dat een

rage Eindhoven, brug Genua) of de con-

hoop tijd en energie, maar ik zou dat er graag

structie niet aan alle eisen bleek te voldoen

voor over hebben.”

(o.a. vloeren ministerie BZK), is het belang

Discovery Channel

van de constructieve veiligheid, en dus de
constructeur, alleen maar groter. Dat biedt

Er ligt dus een schone taak voor de Con-

een uitstekende gelegenheid om het vak bre-

structeur van het Jaar. Iedereen is het er-

der onder de aandacht te brengen!”

