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Heijmans Management Traineeship.

Voor bijna afgestudeerden zijn er volop stage- en afstudeermogelijkheden en 

Masterclasses. Starters en doorstarters krijgen een unieke kans met het driejarige 

Heijmans Management Traineeship.  Je werkt afwisselend bij onze sectoren woning-

bouw, vastgoed, utiliteitsbouw, techniek en infra. Daarmee leg je een brede basis 

voor de rest van jouw carrière.

Heijmans Allround Professional Program.

Ben je drie tot vijf jaar bij ons werkzaam? Dan kun je je verder ontwikkelen met het 

Heijmans Allround Professional Program (in samenwerking met de Universiteit 

Twente). Ook is er voor ervaren professionals een management programma met de 

Nyenrode Business University. 

Toe aan een nieuwe uitdaging? Kijk dan snel op: www.heijmans.nl

Je kent Heijmans waarschijnlijk als één van de grootste bouwbedrijven 

van Nederland. Onze gele helmen zie je door het hele land. Maar wist je ook 

dat we ons bezighouden met grootschalige projecten rond mobiliteit, 

(commercieel) vastgoed en gebiedsinrichting? Daar kunnen we gedreven 

professionals uit allerlei disciplines goed bij gebruiken.



� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � �  � � � � � � � � � � �

COLOFON INHOUDSOPGAVE

CONSTRUCTION MANAGEMENT & ENGINEERING

 of CoUrsE! Tour 2011 Brazil    11
 door: Ing. C. Broersen, voorzitter studiereiscommissie 
 
 of CoUrsE! - Bedrijfs Oriëntatie Dag 2011   15
     

HOLLANDS GLORIE

 
 Hollands Glorie      17
 door:  J.P.M. Oberdorf BSc

 Internationale Ervaringen     18
 door: Ir. J. Appelhof & Ir. M. Sanders, BAM

 Interview: Op handelsmissie met Simon Smits   21
 Met:  Drs. S.J.H. Smits, directeur-generaal 
  Buitenlandse Economische Betrekkingen
 door:  Ing. T.J.M. Woestenburg, Ing. D.G.H. Schoenmakers
    
 Ganbei! De kunst van het organiseren van integrale
 duurzaamheid bij projecten in China   25
 door:  ir. T.V.J. Pastoor, manager technisch 
  specialisten, Grontmij Roosendaal
     
 Witteveen in Kazachstan     28
 door:  Ir. N. Borgers, projectingenieur Witteveen+Bos
  sector Havens en Waterbouw

 Interview: ‘‘De bèta en gamma combinatie is uniek’’  31
 Met:  Ir. R.M. Noppeney MBA, divisiedirecteur Water, 
          Royal Haskoning
 door:  J.P.M. Oberdorf BSc, Ing. H.A. Schotsman

 Column: Als het niet kan zoals het moet...   34
 door: Ir. B. van Eekelen

Eindredactie & vormgeving:
• Jim Oberdorf

Advertenties:
• Bouwinvest 
• Bouwkunde Bedrijven Dagen
• Hurks
• Continu Engineering
• Heijmans

Hoofdsponsors:
• RO groep
• BPF Bouwinvest

Advertentieacquisitie:
• Rob Rijnen 
   pr@ofcoursecme.com

Oplage:
• 650 exemplaren

Abonnement:
• Jaarabonnement !ntervisiE EUR 9,95    
   voor twee uitgaven, abonneren via       
   info@ofcoursecme.com

Drukwerk:
• Van Druenen, Eindhoven

Foto voorpagina:
• Jim Oberdorf

Bestuur of CoUrsE! 2010-2011:
• Thijs Woestenburg (Voorzitter)
• Dick Schoenmakers (Secretaris)
• Henk Schotsman (Penningmeester)
• Rob Rijnen (Com. PR)
• Richard Sleumer (Com. Onderwijs)
• Jim Oberdorf (Eindredacteur)

Adresgegevens:
of CoUrsE!
Studievereniging voor CME
TU/e
  
Vertigo vloer 8
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
info@ofcoursecme.com
www.ofcoursecme.com

STUDIEVERENIGING OF COURSE!

 
 Voorwoord      4

 Nieuws en mededelingen     5
 
 De internationale student     7
 
 Hoe vergaat het jou?     8



� � � � � � � � � � � �   ! � " # $  � % � & �' ( ) * + , ) -

Beste leden en relaties,

Namens het achtste bestuur van studievereniging of CoUrsE! presenteer ik de 
vijftiende editie van de !ntervisiE, tevens de laatste editie van dit studiejaar.

In deze editie nemen we een kijkje in de wereld van het internationale 
zakendoen! Nederlandse bouw- en ingenieursbedrijven zijn wereldwijd actief 
op het gebied van  ontwerpen,  adviseren, coördineren en realiseren van 
complexe integrale projecten. 

Met regelmaat is in de media te lezen dat Nederlandse bedrijven nieuwe 
opdrachten gaan uitvoeren in het buitenland. Het ontwerpen van golfbrekers 
in Dubai en het bouwen van voetbalstadions in Zuid Afrika is een kleine greep 
uit de vele internationale projecten die in het verleden door Nederlandse 
bedrijven zijn uitgevoerd.  

In het thema Hollands Glorie is getracht door middel van diverse artikelen 
en interviews inzicht te geven in het uitvoeren van opdrachten buiten de 
landsgrenzen. Hoe krijg je als bedrijf toegang tot de internationale markten, 
en wat zijn de consequenties van het werken in en met andere culturen? 

Naast het thema in deze editie aandacht voor of CoUrsE! Tour 2011 naar 
Brazilië, (oud) studenten aan het woord over hun  ervaringen in binnen en 
buitenland en het laatste verenigingsnieuws. Kortom, genoeg inspiratie!

Tot slot bedank ik namens of CoUrsE! de Tour Commissie 2011 voor de 
organisatie van de studiereis en de bedrijven RO Groep & Bouwinvest, die 
jarenlang als hoofdsponsor verbonden waren aan onze studievereniging!

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Woestenburg

Voorzitter of CoUrsE! 2010-2011

VOORWOORD
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Stichting of CoUrsE! Tour
Eind 2010 is de stichting of CoUrsE! Tour opgericht. Met deze nieuwe stichting zijn 
er meer mogelijkheden en zekerheden betreffende het organiseren van studiereizen 
in de toekomst.

Of CoUrsE! Poker avond
Woensdag 2 februari vond de of CoUrsE! Poker avond plaats! Na het schudden van de 
kaarten en het verdelen van de fi ches gingen we met 18 deelnemers van start. Deze 
jaarlijkse activiteit zorgde net als voorgaande jaren voor een fantastische avond, 
met onze eigen penningmeester Henk Schotsman als uiteindelijke winnaar!

Algemene Leden vergadering
Op donderdag 10 februari heeft  de ALV  van of CoUrsE! plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn de twee eerste kwartielen van het jaar geëvalueerd. Tevens werd  
de stand van zaken betreffende onderwijs, public relations en fi nanciën besproken 
en vooruitgeblikt op komend half jaar. De middag werd afgesloten met een borrel 
in de Skybar.

Denkfabriek Royal Haskoning
of CoUrsE! heeft op 11 februari deelgenomen aan De Denkfabriek in Rotterdam, 
georganiseerd door Royal Haskoning. Op deze dag kregen studenten  van verschillende 
universiteiten de mogelijkheid in multidisciplinaire groepen aan een case te werken. 
De groepen werden verdeeld over de cases herontwikkeling van het Rotterdams 
Havengebied en het HAKA gebouw. Tevens werden de studenten gedurende de hele 
dag uitgedaagd om kennis te maken met grensverleggende creatieve denkprocessen. 
Aan het einde van de dag presenteerden de groepen de resultaten aan de jury. Twee 
leden van of CoUrsE! wisten met hun groep de jury te overtuigen en werden beloond 
met een etentje met de board van Royal Haskoning in de Euromast.

Vastgoedmarketing & Projectontwikkeling
Op 18 februari heeft of CoUrsE! in samenwerking met  Service, RO groep en Bouwinvest 
een presentatie over Vastgoedmarketing & Projectontwikkeling georganiseerd. 
De sprekers op deze middag waren Joland Slangen - over vastgoedmarketing - en 
Christian Schouten, die ons meenam in de wereld van de ontwikkelende institutionele  
belegger. De middag werd afgesloten met een borrel in de Zwarte Doos.

Ski-uitje of CoUrsE!
of CoUrsE! heeft op 25 maart een ski-uitje georganiseerd voor haar leden. We 
vertrokken om 17.00u vanuit Eindhoven per party-bus naar Bottrop. Vanaf 19.00u 
bestond er de mogelijkheid om te skiën/snowboarden en onbeperkt te eten en te 
drinken. Om 23.30u keerden de of CoUrsE! leden weer huiswaarts en konden we 
terugkijken op een zeer geslaagde avond.

of CoUrsE! Tour Brazil
Van 23 april tot 8 mei heeft de of CoUrsE! Tour 2011 Brazil plaatsgevonden. De 
bezoeken aan o.a. Odebrecht (aannemer), Biogas (energieopwekking), Social Housing 
Department São Paulo (gemeente), Alphaville (gated community), Consul Generaal, 
Vopak (olie- en gasopslag) en het Maracanã voetbalstadion hebben ervoor gezorgd 
dat het een fantastische ervaring was. Lees meer over deze indrukwekkende reis op 
pagina 11.

NIEUWS & MEDEDELINGEN
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Bedrijfs Oriëntatie Dag
Donderdag 19 mei heeft de jaarlijkse of CoUrsE! Bedrijfs Oriëntatie Dag plaatsgevonden. Hierbij 
verzorgden bedrijven uit verschillende disciplines presentaties binnen een gesteld thema over hun 
werkzaamheden, bedrijfsprocessen en projectreferenties. De bedrijven die hebben deelgenomen aan 
deze dag zijn: Rijkswaterstaat, Heijmans, Oranjewoud, Stichting Trudo en TCN. Deze dag gaf studenten 
de mogelijkheid zich te oriënteren op hun toekomstige werkveld en wellicht werkgever. Het was, net 
als voorgaande jaren, een zeer succesvolle dag! Lees meer over de BOD op pagina 15.

Presentatie System Engineering
Op woensdagochtend 8 juni heeft of CoUrsE! een meeting over Systems Engineering georganiseerd. 
Deze methode van procesbeheersing is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het werkveld van de 
ingenieur. Om extra kennis op te doen over dit onderwerp, welke o.a. toegepast kan worden bij het 
vak Integration & Orientation (I&O), heeft Niels van Amstel een presentatie verzorgd. Op deze wijze 
probeert of CoUrsE! een bijdrage te leveren aan het verduidelijken en toepassen van deze methode.

The battle of the universities
Dit jaar heeft of CoUrsE! deelgenomen aan the battle of the universities, georganiseerd door Brink 
Groep. De business game vond plaats in café Cox in de omgeving van De Nachtwacht. Tijdens de business 
game kregen de teams van de studieverenigingen van de TU Delft (BOSS), TU Eindhoven (SerVicE/
of CoUrsE!) en universiteit Twente (ConcepT) de kans om de theorie in praktijk te brengen. De case 
bestond uit het maken van een plan van aanpak voor een stagnerende renovatie van het Rijksmuseum. 
Om de deelnemers zich goed te laten inleven in het project werden ze na afl oop rondgeleid in het 
Rijksmuseum dat momenteel wordt gerenoveerd. Het was een interessante maar vooral leuke dag die 
goed aansloot op de mastertrack van CME.

of CoUrsE! Barbecue
Net als voorgaande jaren heeft of CoUrsE! op 16 juni een barbecue voor haar leden en alumni 
georganiseerd. De locatie was net als vorig jaar aan de Guido Gezellestraat te Eindhoven, waar alumni 
en huidige leden onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek gingen.

Zie ook pagina 24 voor een kleine impressie van bovenstaande activiteiten.

Afstudeerders
Het studeren aan de opleiding Construction Management & Engineering is voor velen een tijd van 
persoonlijke ontwikkeling op professioneel en sociaal vlak. Deze ontwikkeling wordt aan het eind van 
de Mastertrack CME bekroond met het felbegeerde diploma. Afgelopen periode zijn weer twee van onze 
studenten afgestudeerd. Namens of CoUrsE! willen we deze leden dan ook van harte feliciteren met het 
behaalde resultaat en succes wensen in hun verdere carrière.

Afstudeerders
Rob van den Berg    01-03-2011  
Danny van der Weerdt   22-03-2011

Voor meer Nieuws & Mededelingen of meer informatie over de opleiding en vereniging ga je naar 
www.ofcoursecme.com  !

NIEUWS & MEDEDELINGEN
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Stockholm var jättebra!

Via een Erasmus uitwisseling heb ik een half jaar in Stockholm gestudeerd aan de KTH, 
the Royal Institute of Technology. Het was een fantastische ervaring en ik heb er veel 
van opgestoken. Het aanmeldingsproces was snel en makkelijk en in Zweden was alles 
perfect geregeld. Al moet ik wel zeggen dat ik geluk heb gehad met mijn kamer op de 
campus. Het was vijf minuten met de metro naar het centrum. Een stuk chiller dan een 
klein hostel op het platteland in een dorp driekwartier verderop, want dit behoorde ook 
tot de mogelijkheden.

Ik heb vakken gevolgd van de mastertrack Architectual Design and Construction Project 
Management. Met deze master willen ze een duidelijke link leggen tussen theorie en 
praktijk. Naast twee cursussen Zweeds heb ik hier vier vakken gevolgd. Twee vakken 
hebben gediend als voorbereiding op mijn afstuderen. Bij deze vakken hebben ze me 
begeleid een gedegen literatuuronderzoek te doen en begeleid bij het schrijven van een 
onderzoeksvoorstel voor het afstuderen. Als aanvulling hierop heb ik een vak Econo-
metrie gevolgd, dat momenteel bij mijn afstuderen goed van pas komt. Het meest in-
teressante vak was Project Development and Construction processes. Bij dit vak werden 
verschillende experts uitgenodigd om te vertellen over hun werk. Dit resulteerde in een 
eindessay, waarin moest worden betoogd wat de beste manier was om architectuur, 
economie en techniek te combineren. Dit was een mooie uitdaging en het was heel leer-
zaam om op een andere manier met de stof om te gaan. In dit onderwerp hoop ik me na 
mijn afstuderen te kunnen verdiepen.

De universiteit van Stockholm was heel internationaal en ik woonde op de campus 
met zeven geweldige huisgenoten uit verschillende continenten. Je leeft in een erg 
internationale gemeenschap, dus behalve het ijshockey heb ik weinig van het traditionele 
Zweedse leven meegekregen. Het leven in Zweden is heel goed te vergelijken met 
Nederland, maar een wereldstad als Stockholm is natuurlijk wel een welkome afwisseling 
ten opzichte van het pittoreske Eindhoven. Zweden is een land met prachtige natuur 
en een typisch klimaat. Eind oktober vielen de eerste sneeuwvlokken en die zijn pas 
weer verdwenen toen ik eind maart al lang en breed in het zonnige Nederland was 
teruggekeerd. Na een half jaar mag ik zeggen dat veel van de vooroordelen op waarheid 
zijn gebaseerd.

Een belangrijk verschil met Eindhoven waren de verschillende achtergronden van de 
studenten. Doordat je in Stockholm geen collegegeld hoeft te betalen, kwamen ook mijn 
studiegenoten uit alle delen van de wereld. Dit geeft duidelijk een extra dimensie aan 
het onderwijs. Verder hebben de meeste Zweden naast hun studie een (bij)baan in de 
bouwbranche. Over het algemeen werd er dus minder tijd in de studie gestoken dan we 
hier in Eindhoven gewend zijn.

Al met al een toffe ervaring die ik iedereen zou willen aanraden.  !

KAREL IN SVERIGE
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MEER DAN PRODUCTIE DRAAIEN
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Het is alweer anderhalf jaar geleden dat ik afgestudeerd ben! Wat gaat de tijd toch 
snel. Nu ik gevraagd ben om mijn ervaring als starter met jullie te delen, is het ook met-
een een mooi moment voor zelfrefl ectie. Ik zal niet alleen mijn hoogtepunten delen, 
maar ook een aantal instinkers voor starters.

Momenteel ben ik manager projectbeheersing en contractmanager bij de marktgroep 
Havens & Waterbouw van ARCADIS. Werken bij een aannemer was altijd mijn eerste 
keus, toch ben ik overstag gegaan door de project overstijgende inzichten van een inge-
nieursbureau. Ik ben gek op grote, complexe waterbouwkundige projecten. Een passie 
die ik deel met nog een nieuwe collega. In samenwerking met een poule specialisten 
trekken we grote tenders voor de divisie water. Na één tender hadden we beet. Risico 
Inventarisatie Natte Kunstwerken (Natte Kunstwerk = Waterbouwkunde constructies), 
een Rijkswaterstaat project van één jaar waar 20 medewerkers fulltime inspecteren 
(33%) en analyseren (66%).

Na het opzetten van een organisatie was er ook een rol voor mij weggelegd in het pro-
jectteam. Als HBOer/WOer sta je voor de mogelijkheid om “productie te draaien” bij 
de analisten. Dat kan een valkuil zijn. Als CME-er wil je graag meer dan dat. Dit heb ik 
dan ook kenbaar gemaakt bij mijn leidinggevende. De functie manager projectbeheer-
sing past beter bij me. Je bouwt ervaring op met verschillende facetten van het pro-
jectmanagement, zoals contract-,risico-,kansen-,tijd- en communicatiemanagement. 
Je begeleidt het project van A naar B.

Naast het bovenstaande project ben ik ook nog betrokken als contractmanager bij de 
Europoortkering. Daar ben ik verantwoordelijk voor het implementeren van systeem-
gerichte contractbeheersing voor zeven contracten betreffende het onderhoud van de 
wereldberoemde Maeslantkering, Hartelkering en Hollandse IJssel. Tevens organiseer 
ik als moderator risicosessies voor de contracten. Met het beheersen van vijf verschil-
lende soorten contractvormen, UAV-GC, UAV-TI, UAV-89, ARVODI en één contract zonder 
voorwaarden, bouw je al snel ervaring op. In eerste instantie leek het erop dat er ook 
een hoop administratief werk op me af kwam. Na goed overleg hebben we dit belegd 
bij twee collega’s.

Al met al zit ik helemaal op mijn plek bij ARCADIS. Het voordeel van een grote orga-
nisatie is dat je veel ziet, hoort en leert. Ik ben dagelijks bezig met integraal werken. 
Mijn ideeën, die ik opdoe in het werkveld, kan ik weer goed gebruiken in tenders. Dat 
ik 70.000 km per jaar zakelijk rijd, maakt mijn baan juist dynamisch!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met oscar.vandervaart@arcadis.nl en 
kijk ook eens op de website van ARCADIS: www.arcadis.nl  !
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Oscar van der 
Vaart
Manager projectbeheers-
ing en contractmanager 

ARCADIS
Havens & Water-

bouw



GOED NETWERK IS BEPALEND
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Na het eerste lustrumjaar van of CoUrsE! in 2008 heb ik in 2009 de opleiding CME af-
gerond. Een studie waar ik veel contacten heb opgedaan en waar ik als bestuurslid van 
of CoUrsE! een leuke tijd heb gehad. Een studie die ervoor heeft gezorgd dat techniek 
deels losgelaten kon worden en procesmatig denken de ruimte kreeg, en een studiever-
eniging die de studie met de praktijk verbindt.

Na 2,5 jaar CME ben ik bij Dura Vermeer gestart als trainee. Dura Vermeer behoort tot 
de grote aannemers van Nederland en is actief op het gebied van bouw en infrastruc-
tuur. Ikzelf heb met mijn achtergrond HTS Civiel ervoor gekozen om binnen het werk-
gebied infrastructuur te gaan werken. De omvang en complexiteit van grote projecten 
sprak mij enorm aan en met het diploma CME op zak liggen er uitdagingen genoeg. 
In mijn eerste jaar heb ik aan twee tenders meegewerkt, voor de werkmaatschappij 
Beton- en Waterbouw. Hierin was ik verantwoordelijk voor onder andere de planning 
en risicomanagement. Planningsmanagement en risicomanagement in grote projecten 
vraagt om procesmatig denken en beeldvorming creëren van de toekomst. Projecten 
met een looptijd van >5 jaar, meerdere stakeholders, bouwen in een complexe om-
geving met een concurrerende markt is dan ook de optimale mix voor een CME’er. De 
prestatie die je met een klein team in een korte tijd moet leveren vergt enorm veel sa-
menwerking tussen verschillende partijen. Juist die omgeving waarin je mag samenwer-
ken met ingenieursbureaus, partnerbedrijven en opdrachtgevers in een project met een 
hoog kwaliteit- en rendementbewustzijn maken het werken bij een aannemer erg leuk.

Na bijna driekwart jaar binnen aan projecten te hebben gewerkt, ben ik als procescoör-
dinator naar een werk in uitvoering gegaan; de A74 tussen Venlo en Duitsland. Hierin is 
mijn taak het opzetten en beheren van het eisenmanagement van het project conform 
systems engineering. Het opzetten van processen sluit zeer goed aan bij de opleiding 
CME. De bedrijfskundige vakken zoals project- en procesmanagement bieden een goede 
basis voor de werkzaamheden van een procescoördinator.

Daarnaast komt de meerwaarde van een studievereniging als of CoUrsE! ook tot uiting. 
Het leren organiseren van activiteiten en het creëren van een ondernemend karakter 
door de vereniging levert een meerwaarde op in de dagelijkse praktijk. Grote projecten 
worden gedraaid als kleine ondernemingen met veel stakeholders aan boord. Het af-
wegen van belangen en sturen op eindresultaat is dan ook een dagelijkse bezigheid. Of 
CoUrsE! biedt studenten de ruimte dit ondernemende karakter te ontwikkelen. Ik kan 
dan ook iedereen aanraden om actief deel te nemen aan de activiteiten van de studie-
vereniging. Daarnaast biedt de studievereniging je ook een mooi netwerk. De personen 
die ik heb leren kennen tijdens mijn studie spreek ik nog maandelijks en daar wordt 
nog regelmatig teruggedacht aan de tijd die we gehad hebben bij de studievereniging.

Na ruim anderhalf jaar in dienst bij Dura Vermeer lijkt de studietijd alweer een ver 
verleden, maar ook in het bedrijfsleven wordt er volop gewerkt aan samenhorigheid 
en kennisontwikkeling. Met een jongerenclub die regelmatig themabijeenkomsten or-
ganiseert, waar kennis wordt uitgewisseld en netwerken centraal staat, blijf je jezelf 
en je netwerk ontwikkelen. Een goed netwerk blijft immers bepalend voor successen 
in de bouwwereld!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met t.spanjers@duravermeer.nl. Kijk ook 
eens op de Dura Vermeer website: www.duravermeer.nl  !
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Twan Spanjers
Procescoördinator

Dura Vermeer
Divisie Infra BV 
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OF COURSE! TOUR 2011 BRAZIL
Tekst: Ing. C. (Cathelijne) Broersen, voorzitter studiereiscommissie

De of CoUrsE! Tour commissie is in maart 2010  
samengekomen om een start te maken met het organiseren 
van een verdiepende studiereis. Niet wetende wat ons te 
wachten stond zijn we een uitdagende opgave begonnen. 
De keuze voor het land was niet direct gemaakt; 
bedachtzaam werd gekeken naar welk land iets te 
bieden heeft aan de internationale CME student. Diverse 
brainstormsessies naar diverse landen, onderwerpen en 
CME gerelateerde activiteiten hielden ons in het begin 
bezig. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het Zuid-
Amerikaanse Brazilië. Dit land heeft ons nieuwsgierig 
gemaakt door de verschillende raakvlakken die het 
heeft met de opleiding CME. Het feit dat Brazilië in 2014 
gastheer is voor de wereldkampioenschappen voetbal en 
dat Rio de Janeiro in 2016 in het teken zal staan van de 
Olympische Spelen. Dit betekent intensieve en complexe 
gebiedsontwikkeling, waar de bouw van de stadions 
en de gehele infrastructuur in het middelpunt zullen 
staan. Verder is Brazilië op het gebied van duurzame 
energieopwekking ver gevorderd in de ontwikkeling, 
de aanwezige waterkrachtcentrales en biogascentrales 
geven een indrukwekkende impressie hiervan.

Wij als studenten kunnen op diverse gebieden 
(zoals juridische kaders, technische oplossingen of 
fi nancieringsconcepten) kennis opdoen. Ondanks de 
fi nanciële crisis is Brazilië toch één van de landen die 
momenteel economisch het hardst groeit en waar de 
komende jaren ook de meeste groei wordt verwacht. Het 
wordt ook wel het nieuwe China genoemd.

Voor de verdiepende studiereis is een thema in het leven 
geroepen; Energy neutral (re) development of city life. 
Om kennis te vergroten en diverse inzichten te krijgen van 
Brazilië zijn bijpassend bij het thema vier uiteenlopende 
casestudies opgesteld in samenwerking met diverse 
bedrijven. De eerste casestudy is ‘asfaltos colorido’ 
die in opdracht van Latexfalt BV wordt uitgevoerd. 
Hiervoor hebben drie studenten onderzoek gedaan naar 
de marktmogelijkheden voor gekleurd asfalt in Brazilië. 

‘Vloeibare biomethaan in transportsector’ is de tweede 
casestudy waarbij drie studenten in samenwerking met 
Ballast Nedam onderzoek hebben gedaan naar invloeden 
op het gebruik van biomethaan in de transportsector. De 
andere twee casestudies zijn in opdracht van KENWIB 
uitgevoerd. Voor het onderzoek ‘Private city development’ 
hebben drie studenten een gated community in Brazilië 
onderzocht op de aspecten sociale ruimte, vastgoed en 
duurzaamheid. Deze wijk is tevens vergeleken met een 
wijk uit Nederland waarbij overeenkomsten en verschillen 
duidelijk naar voren komen. De laatste casestudy richt 
zich op ‘smart grids’ waarbij door twee studenten inzicht 
is gegeven over de rol van de gemeente in het stimuleren 
van lokale duurzame energie initiatieven. 

Uiteindelijk zal alle kennis worden samengevoegd en 
als geheel worden gebundeld in een rapport waarbij 
alle vier casestudies aan bod komen. Ook zullen diverse 
sprekers aan het woord komen die wij gedurende de 
reis hebben gesproken. De of CoUrsE! Tour heeft tevens 
samengewerkt met het Universiteitsfonds Eindhoven, 
KTB, Studievereniging of CoUrsE!, BAM energie, Tracé en 
BESIX.

Het programma voor de studiereis stond geheel in het 
teken van de eerdergenoemde Energy neutral (re) 
development of city life. De diverse activiteiten zijn 
dan ook naar aanleiding van het thema en de diverse 
casestudies gekozen en ingepland.

Op 23 april was dan het eindelijk zover; de studytour 
naar Brazilië kon beginnen. Voor velen een nieuw land 
met nieuwe indrukken. In de eerste week werd de 
miljoenenstad São Paulo bezocht waar veelal formele 
bezoeken waren gepland. Op Koninginnedag vertrok de 
gehele groep naar Rio de Janeiro om daar nog zeven 
geweldige dagen te beleven. Op de volgende pagina meer 
over de dagprogramma’s.
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gemeente probeert hierbij in te grijpen door middel van 
samenwerkingsverbanden en het wijzigen van de wet- en 
regelgeving. De middag werd afgesloten met een borrel 
bij de consul generaal van São Paulo. De donderdag 
stond in het teken van private cities die veelvuldig in 
Brazilië voorkomen. Gedurende deze dag hebben we 
een drietal AlphaVille wijken bezocht die elk een andere 
opzet hadden. Als afsluiter van de dag bezochten we het 
op één na hoogste gebouw van São Paulo waar we een 
adembenemend uitzicht hadden over deze stad.

Op de laatste dag in São Paulo gingen we ’s ochtends te 
voet naar de Mercado Municipal. Deze markt heeft vele 
lekkernijen zoals fruit, drank, kruiden, vis, vlees etc. 
Vervolgens heeft de hele groep gebruik gemaakt van het 
openbaar vervoer, de lijnbus die ons heeft afgezet bij de 
Universiteit van São Paulo. Op de campus kregen wij een 
rondleiding bij diverse afdelingen en laboratoria. In de 
avond heeft ieder zijn inkopen gedaan in shoppingmall 
Eldorado. Op Koninginnedag vertrokken wij vanuit São 
Paulo richting Rio de Janeiro met de bus. Halverwege 
hebben we een tussenstop gemaakt in Paraty voor een 
boottocht waarna de hele groep in de avond veilig in Rio 
de Janeiro arriveerde.

Rio de Janeiro – Op zondag 1 mei was een citytour 
ingepland om zo een eerste impressie te krijgen van deze 
immens grote stad. Gedurende de hele dag hebben we 
diverse bezienswaardigheden gezien zoals de Catedrale 
de São Sebastião, de bekende mozaïek trap, etc.

De volgende ochtend gingen wij op bezoek bij de consul 
generaal van Rio de Janeiro. We waren bij hem thuis 
uitgenodigd om daar een presentatie bij te wonen over 
de samenwerking tussen Brazilië en Nederland. In de 
middag bracht de tandradbaan ons bij het reusachtige 
standbeeld Christus de Verlosser (Cristo Redentor). Dit 
beeld is 38 meter hoog en staat op de 710 meter hoge 
berg Corcovado, welke omringd wordt door het Tijuca 
Forest. Het bijzondere is dat, waar je ook bent in Rio, je 
dit beeld altijd hoog op de berg kunt zien staan.

De Reis
São Paulo – Op zaterdagochtend 23 april verzamelde de 
gehele groep op Schiphol waar het KLM-vliegtuig al klaar 
stond. Na een vlucht van twaalf uur landden we veilig op 
São Paulo waarna we naar het hotel werden gebracht. ‘s 
Avonds uiteten bij het dichtstbijzijnde restaurant en vroeg 
naar bed. De eerste dag was een citytour georganiseerd 
waar wij diverse bezienswaardigheden van São Paulo 
hebben bezocht. Op maandag was het eerste formele 
bezoek naar Santos waar we een bezoek hebben gebracht 
aan Vopak. Gedurende deze dag hebben wij diverse 
presentaties bijgewoond waarna we een kijkje hebben 
mogen nemen bij de terminals. De dag werd afgesloten 
met een bezoek aan de paardenrenbaan, met uiteindelijk 
een geringe winst voor iedereen. 

Op dinsdag was de groep door de Social Housing 
Department van de gemeente São Paulo uitgenodigd 
in het Martinelli Building. Op de 26ste verdieping, met 
een geweldig uitzicht over São Paulo, hebben wij een 
presentatie gegeven over onze universiteit en meer 
specifi ek over de master CME. Hierna nam de gemeente 
het woord over en presenteerden zij diverse plannen 
met betrekking tot diverse gebiedsontwikkelingen in São 
Paulo. Door de enorme investeringen vanuit de overheid 
hebben we gezien dat hiermee duidelijke problemen 
worden aangepakt. ‘s Middags hebben we een drietal 
projecten bezocht die elk in een ander stadium van 
herontwikkeling waren.

De vierde dag begon met een busrit naar Bandeirantes waar 
we een bezoek hebben gebracht aan een biogas installatie. 
Tijdens dit bezoek werd duidelijk hoe uit een vuilnisbelt 
energie kan worden opgewekt. Het verhaal werd pas 
echt interessant toen het achterliggende businessmodel 
werd toegelicht. De diverse betrokken partijen en het 
fi nancieringsconcept maakten het een goed voorbeeld 
van een duurzame ontwikkeling. ‘s Middags heeft de 
groep samen met de gemeente een bezoek gebracht aan 
een project dat nog in het beginstadium is, dit project 
was een typisch Nederlands huisjesmelkerscomplex. De 
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De derde dag in Rio had de groep een afspraak met 
Odebrecht, de grootste aannemer van Brazilië. Twee 
verschillende projecten werden bezocht; het Maracanã 
stadion en het Ipanema metrostation. Het stadion wordt 
gerenoveerd voor het WK in 2014 waar bovendien de 
fi nale zal worden gespeeld. Het metroproject heeft 
een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt doordat het 
aansluiting heeft gezocht met de naastliggende Favela. 
De woensdag was een informele dag waar weer andere 
culturele bezienswaardigheden zijn bezocht, zoals het 
MAC museum en de Sugar Loaf mountain. Op 5 mei hebben 
we samen met IBISS een bezoek gebracht aan twee 
favelas. IBISS is een stichting die zich richt op de meest 
kansarme groepen binnen de Braziliaanse samenleving. 
Door middel van meer dan zestig projecten in diverse 
favelas proberen zij een zo breed mogelijk deel van de 
doelgroep te bereiken. Deze dag was heel intensief en 
heeft bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten.

De laatste dag was vrij in te vullen maar het merendeel 
van de groep heeft voor het uitdagende delta vliegen 
gekozen. Hangend aan een deltavlieger een fantastisch 
uitzicht hebben over de bossen, bebouwing en de 
lange stranden. ’s Avonds was de laatste avond alweer 
aangebroken en zijn we met de hele groep uit eten 
geweest bij het typisch Braziliaans samba restaurant 
Rio Scenarium. Op zaterdag stond ons vliegtuig naar 
Nederland alweer klaar voor vertrek. Het mooie Brazilië 
moesten we helaas weer achter ons laten, maar wel met 
vele onvergetelijke herinneringen.

Inmiddels zijn wij alweer een tijdje terug op Nederlandse 
bodem en is het reisverslag afgerond. In september wordt 
de publicatie van de casestudies afgerond en uitgedeeld. 
Graag verwijzen wij naar www.ofcoursetour.com waar 
onder andere het reisverslag terug te vinden is.

Tot slot willen wij graag nog een keer de partijen bedanken 
die met ons hebben samengewerkt en deze reis mogelijk 
hebben gemaakt. In het speciaal de bedrijven waarvoor 
we een casestudy hebben uitgevoerd, sponsorbedrijven, 

fondsen en donaties, de bezoeken in Brazilië, de 
universiteit, de begeleiders van de casestudies, onze tolk, 
de deelnemers en de begeleiders die mee op reis zijn 
geweest. En als laatste uiteraard de mensen die ervoor 
hebben gezorgd deze reis tot een succes te maken; de 
Of CoUrsE! Tour Commissie. Gedurende een periode van 
anderhalf jaar hebben zij zich intensief ingezet. Dit heeft 
geleid tot een fantastisch eindresultaat, een ervaring die 
wij als groep nooit meer zullen vergeten.

Muito obrigado!

Saudações,

of CoUrsE! Tour 2011 commissie;
Cathelijne Broersen
Gerard Tesselaar
Henk Schotsman
Jack van Gerwen
Daniëlle Smeets
Jim Oberdorf
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Hurks bestaat uit vele gezichten. Elk gezicht denkt, durft en doet op zijn eigen manier. En dat is maar 

goed ook. Maar hoeveel bedrijven, diensten, producten en mensen er ook bij Hurks horen, we zijn 

altijd met elkaar verbonden. Als een familie, we doen het samen met elkaar en voor elkaar. Op een 

onafhankelijke manier en daarbij zelf aan het stuur. Dichtbij en direct waarbij een constructieve en 

transparante opstelling altijd het uitgangspunt is. Naar elkaar, naar onze klanten en naar onze samen-

werkingspartners. Die eenheid in verscheidenheid, dát maakt Hurks bijzonder.

Op de website www.develegezichtenvanhurks.nl kun je lezen waar wij met z’n allen voor staan.

Heb jij ook een ‘eigen’ gezicht? Bij ons ben je van harte welkom voor stages, afstuderen of een baan!

Bel (040) 26 26 200 en vraag naar de HR Manager.

Hoe zichtbaar ben jij?
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Donderdag 19 mei jongstleden heeft de jaarlijkse of 
CoUrsE! Bedrijfs Oriëntatie Dag plaatsgevonden. Tijdens 
deze dag hebben een vijftal bedrijven een presentatie 
gegeven over hun werkzaamheden, bedrijfsprocessen 
en projectreferenties. Deze dag is georganiseerd om de 
interactie tussen student en bedrijfsleven te vergroten 
door middel van presentaties van 30 minuten per 
bedrijf, waarna 15 minuten de mogelijkheid bestaat voor 
studenten om vragen te stellen. Daarnaast wordt duidelijk 
waar alumni van CME zoal werkzaam zijn, wie potentiële  
werkgevers kunnen zijn en wat CME zoal inhoudt. Ook 
voor bachelor studenten die nog niet weten welke master 
zij willen volgen, is dit een enorm interessante dag.

Dit jaar is ervoor gekozen de Bedrijfs Oriëntatie Dag 
in een nieuw jasje te steken door middel van het 
beschrijven van een thema en vervolgens bedrijven 
uit te nodigen die vanuit verschillende disciplines bij 
hun projecten betrokken zijn. De bedrijven die hebben 
deelgenomen aan deze dag zijn: Rijkswaterstaat 
(Overheidsinstantie), Heijmans (Ontwikkelende bouwer), 
Oranjewoud (Ingenieursbureau), Stichting TRUDO 
(Woningbouwcorporatie), TCN (Projectontwikkelaar). 
Onderstaand een korte toelichting over de presentatie 
van de bedrijven.

Bert Kappe, projectmanager bij Rijkswaterstaat heeft kort 
de structuur van het bedrijf toegelicht en is vervolgens 
dieper ingegaan op de werkwijze binnen Rijkswaterstaat, 
waarbij Systems Engineering centraal staat. Daarnaast 
gaf hij de voorkeur voor zijn eigen “zij, ik, wij, het-
model”. Zij (opdrachtgever en overige stakeholders), 
vragen de ik (Rijkswaterstaat in dit geval), en vormen 
samen de wij die het project realiseren. Tot slot werden 
enkele voorbeeldprojecten gepresenteerd, waaronder de 
omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

Bart van de Worp, oud CME student en werkzaam 
bij Heijmans, heeft kort zijn CV gepresenteerd en 
is vervolgens direct ingegaan op het project Groot 
Ziekengasthuis-terrein te ’s-Hertogenbosch, waardoor hij 
de interactie met de studenten direct tot stand wist te 
brengen. De vragen volgden elkaar snel op, waardoor voor 
zijn tweede project helaas geen tijd meer was.

Derck Truijens, Martijn Arnoldussen en Frank van de 
Brandhof hebben de presentatie van Oranjewoud verzorgd. 
Zij hadden ervoor gekozen een project uit te kiezen en 
een drietal belangrijke onderwerpen, behorende tot dat 
project, uit te lichten. Gedacht moet worden aan de Milieu 
Effecten Rapportage (MER), (moderne) contractvormen 
en Systems Engineering.

Jos Goijaerts, directeur Vastgoed van Stichting TRUDO is 
zijn presentatie gestart met de geschiedenis van Stichting 
TRUDO, waarna hij verder is gegaan met een drietal 
mogelijke scenario’s voor de toekomst van Stichting 
TRUDO, en tot slot de keuze voor een van de scenario’s 
(genaamd ANDERS!). Voor een beschrijving van het 
scenario heeft hij projecten uit het verleden en heden 
toegelicht en zijn visie voor de toekomst uitgelegd.

Arjan Kuilman, hoofd van TCN, is vooral ingegaan op de 
huidige uitdagingen van de markt. Daaruit werd vooral 
geconcludeerd dat herontwikkeling de toekomst is. Dat 
is toegelicht naar aanleiding van de technieken die TCN 
daarvoor gebruikt om een zo hoog mogelijk rendement te 
kunnen realiseren. Tot slot zijn referenties gepresenteerd 
waarbij de gebruikelijke technieken van TCN zijn 
toegepast.

Aan het einde van deze interactieve dag was er een 
borrel waar de studenten en de aanwezige bedrijven van 
gedachte hebben kunnen wisselen onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Kortom, we kunnen terugkijken op een zeer succesvolle 
dag met een goede opkomst van studenten die hebben 
bijgedragen aan het beoogde interactieve karakter van 
deze dag.  !

OF COURSE! - BEDRIJFS ORIËNTATIE DAG 2011
Donderdag 19 mei 2011 
Tekst: Ing. R. (Rob) Rijnen, Commissaris PR
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Thema - De gemeente komt met een initiatief om een groot 
binnenstedelijk gebied van 40 ha te laten her-ontwikkelen. Hierbij 
worden wonen, werken en Leisure gecombineerd. Belangrijk is 
dat er een mix van levensklassen gesitueerd is op deze locatie. 
Van hoog geschoolde goed-verdieners, naar laag geschoolde 
bijstandsgerechtigden, gehuisvest in sociale woningen van een 
lokale woningcorporatie.

Uit gedegen vooronderzoek is gebleken dat de herontwikkeling 
van groot belang is voor de stad en zal zorgen voor een enorme 
kwaliteitsimpuls. De gemeente kiest daarom voor een actieve houding 
en wil private partijen graag betrekken bij de herontwikkeling, met 
name in verband met de fi nanciering. De gemeente zorgt voor het 
in bezit krijgen van de benodigde gronden, het bouwrijp maken en 
verkopen aan private partijen voor de ontwikkeling ervan en kiest 
ervoor de exploitatie van de panden uit te besteden. Duurzaamheid 
staat bij deze ontwikkeling hoog in het vaandel.
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De inhoud van de opleiding Construction Management and Engineering behelst in 
hoofdzaak de organisaties en processen rondom complexe gebiedsontwikkeling. 
Als studenten van de masteropleiding CME zijn we natuurlijk geïnteresseerd in de 
overzeese activiteiten van Nederlandse bedrijven en de mate van internationalisering 
van de bouwsector.

Van Canada tot Australië en van Brazilië tot Japan, over de hele wereld zijn Nederlandse 
bedrijven actief in watermanagement, gezondheidszorg, infrastructuur, energie en nog 
veel meer. Zij worden ingezet bij complexe ontwikkelingen en de processen die hieraan 
ten grondslag liggen en werken vaak in joint-ventures samen om grenzen te verleggen.

Een toenemende economische globalisering zorgt voor een groeiende internationale 
bouwsector. Werknemers van Nederlandse bouwbedrijven worden gedetacheerd in het 
buitenland en er worden zelfs vestigingen geopend om grote projecten aan te sturen en 
mogelijke nieuwe klanten te werven. Waar voorheen de portfolio’s van de bouwende 
partijen hoofdzakelijk bestonden uit projecten op gemeentelijk of regionaal niveau, 
staan nu overzeese projectlocaties op de lijst. Research en ontwikkeling, consultancy 
en architecten- en ingenieursdiensten vormden in 2009 met een bedrag van 27 miljard 
euro de belangrijkste diensten die werden geleverd aan het buitenland. (ANP, 2011)

Met Hollands Glorie wordt beoogt in kaart te brengen hoe dit soort samenwerkings-
verbanden tot stand komen, door wie ze worden aangestuurd en wat de procesmatige 
consequenties zijn van het werken in andere landen, met andere culturen en een 
andere regelgeving. 

Waarom worden nou net Nederlandse bedrijven ingezet op grote, complexe 
bouwprojecten en met  welke expertise? Hoe gaan ze te werk, met welke partijen 
hebben ze te maken, welke problemen ondervinden ze gaandeweg en hoe lost men die 
vervolgens op?

Wij vroegen het aan vijf belangrijke spelers in de bouwsector die allen - vanuit hun 
eigen invalshoek - hun visie geven op het thema.

Oud CME-ers Jos Appelhof en Marcel Sanders beschrijven de internationale 
werkzaamheden van BAM en delen hun persoonlijke buitenland ervaringen in Engeland 
en Abu Dhabi. Het interview met Simon Smits, directeur-generaal van Buitenlandse 
Economische Betrekkingen, geeft een beter beeld van handelsmissies en alles 
daaromheen. Victor Pastoor, werkzaam bij Grontmij schrijft over de kunst van het 
organiseren van integrale duurzaamheid bij projecten in China. Namens Witteveen+Bos 
beschrijft Niels Borgers de totstandkoming van een vestiging in Kazachstan en zijn 
ervaringen daar. René Noppeney, divisiedirecteur Water bij Royal Haskoning, deelt zijn 
buitenland ervaringen en die van het bedrijf waar hij al 22 jaar met veel plezier werkt. 
Bert van Eekelen sluit af met de column Als het niet kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het kan.  !

HOLLANDS GLORIE
Tekst: J.P.M. (Jim) Oberdorf BSc
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BAM PPP – Engeland (Marcel Sanders)

Voor mijn traineeprogramma van Koninklijke BAM Groep 
heb ik 7 maanden in het Verenigd Koninkrijk gewerkt. 
Hier heb ik een functie als Development Manager vervuld 
bij BAM PPP (Public Private Partnership). Samen met een 
collega was ik verantwoordelijk voor de bouw van twee 
scholen, en werkzaam in Bristol en Birmingham. 

De scholen worden gerealiseerd onder een PPS contract 
(Somerset BSF). BAM PPP is de hoofdaannemer gedurende 
25 jaar tijdens de bouw en onderhoudsperiode. De ge-
bouwen worden gebouwd door BAM Construction (Engelse 
BAM Utiliteitsbouw) en 25 jaar onderhouden door BAM Fa-
cilities Management. Beide partijen zijn onderaannemers 
van BAM PPP en hebben een Design & Build contract met 
BAM PPP afgesloten. BAM PPP beheert onder andere de 
contracten, fi nanciering en de relatie met de klant. Daar-
mee heeft zij een abstracte rol binnen het bouwproces en 
staat zij verder weg van de bouwplaats dan de bouwer. 
Tijdens de periode in Engeland zijn er voor mij onder an-
dere verschillen zichtbaar geworden op het gebied van 
veiligheid, contractvormen en organisatiestructuur.

Op het gebied van veiligheid is men in het Verenigd Ko-
ninkrijk ‘verder’ dan in Nederland. Ik heb ervaren dat het 
bewustzijn van gevaren bij de Engelsen hoger is dan in 
Nederland. In Engeland heb ik nooit een discussie gehad 
over het dragen van een helm op de bouwplaats, in Ne-
derland komt dit nog wekelijks voor. Er worden specifi eke 
wandelwegen op de bouwplaats afgezet met dranghek-
ken. Tevens wordt de draaicirkel van een mobiele kraan 
afgezet met hekken. Bouwplaats inducties en regels zijn 
strenger. Ladders waren op onze bouwplaats niet toege-
staan. Opdrachtgever en bouwplaats bezoekers dienen 
een VCA examen af te leggen, enzovoorts. Zo is er een 
waslijst van punten te noemen. Het belangrijkste punt 
is dat de cijfers binnen Koninklijke BAM Groep aantonen 
dat er procentueel minder ongelukken plaatsvinden in het 
Verenigd Koninkrijk en dat er nog steeds een werkbare 
omgeving bestaat.

In het Verenigd Koninkrijk is er meer kennis en ervaring 
op het gebied van PPS contracten dan in Nederland. Dit is 
vooral binnen BAM Groep een feit, maar ook in het alge-
meen bestaat dit beeld. Daardoor is er ook een belangrij-
ke rol weggelegd voor bedrijven als BAM PPP. Binnen deze 

INTERNATIONALE ERVARINGEN
Tekst:  Ir. J.J.P.A. (Jos) Appelhof, commercieel manager BAM Utiliteitsbouw
 Ir. M.J.C. (Marcel) Sanders, trainee Koninklijke BAM Groep

Als oud CME-ers vinden wij het leuk dat we gevraagd zijn 
om namens Koninklijke BAM Groep een stuk te schrijven 
voor deze internationale editie van de !ntervisiE. Aller-
eerst beschrijven wij in het kort wat Koninklijke BAM 
Groep doet in het buitenland. Daarnaast vinden wij het 
erg leuk om onze persoonlijke buitenland ervaringen met 
jullie te delen.

Koninklijke BAM Groep is actief in de sectoren Bouw, Vast-
goed, Infra, Publiekprivate samenwerking, Installatie-
techniek en Consultancy en engineering. Bovendien heeft 
BAM een belang in een wereldwijd opererende baggeron-
derneming. Met zo’n 27.000 medewerkers brengen zij 
jaarlijks vele honderden projecten tot stand in binnen- en 
buitenland. BAM-werkmaatschappijen opereren hoofdza-
kelijk in de huidige vijf thuismarkten: België, Duitsland, 
Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Naast deze 
vijf thuislanden zijn een aantal onderdelen van BAM we-
reldwijd actief.

BAM International is de werkmaatschappij die actief is in 
zowel bouwkundige als civieltechnische werken buiten 
Europa. Één van de bekendste projecten is het Soccer City 
Stadium in Johannesburg, waar de WK-fi nale van 2010 is 
gespeeld. BAM Stadionbouw is een ander bedrijfsonder-
deel dat wereldwijd actief opereert en acquisitie pleegt. 
Met het bekend worden van de landen die het WK voetbal 
mogen organiseren worden direct de eerste contacten ge-
legd in de desbetreffende landen. Zo heeft de voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Koninklijke BAM Groep, Nico 
de Vries, een aantal maanden geleden het Nederlandse 
staatsbezoek aan Qatar bijgewoond. 

Tebodin Consultants & Engineers is een internationaal 
opererend advies- en ingenieursbureau van BAM dat dien-
sten zoals consultancy, ontwerp en engineering, procu-
rement en constructie- en projectmanagement verleent 
in verschillende markten. Tebodin is actief in meer dan 
twintig landen, voornamelijk in Europa, Azië en het Mid-
den-Oosten.

Na deze inleiding over de activiteiten van BAM in de inter-
nationale bouwsector lichten wij graag onze persoonlijke 
ervaringen toe. Beiden hebben wij een periode van ons 
traineeprogramma gewerkt voor een internationale BAM 
werkmaatschappij.
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organisatie is de kennis en kunde van juridische en fi nan-
ciële aspecten bij elkaar gebracht. De contracten voor 
het scholenbouwprogramma zijn geavanceerd in vergelij-
king met een standaard bouwcontract en dit ligt mijns 
inziens ook aan de ‘sue culture’. Een hoofd van een on-
derneming kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 
als men kan aantonen dat er enige vorm van nalatigheid is 
geweest. In Nederland ligt dit gecompliceerder. Dit vind 
je op veel punten binnen het bouwproces in het Verenigd 
Koninkrijk terug.

Naast de verschillen op het gebied van veiligheid en con-
tracten, bestaat er een verschil in de organisatiestructuur 
van bouwondernemingen. Op iedere positie binnen een 
organisatie in Engeland bestaat er naast de technische 
functie een fi nanciële evenknie. In Nederland ligt de fi -
nanciële verantwoordelijkheid bij de projectleider, maar 
in Engeland zit iemand naast de projectleider die verant-
woordelijk is voor de fi nanciën. Deze wordt Commercial 
Manager genoemd en heeft overigens niets te maken met 
de Nederlandse commercie.

Op het niveau van de Werkvoorbereider hebben ze dit 
ook. Deze functie wordt in Engeland omschreven als een 
Quantity Surveyor. Deze fi nanciële evenknie hebben ze 
ook in de top van het bedrijf. De Quantity Surveyor is de 
inkoper van het project en houdt zich minder met techni-
sche zaken bezig. Dit doet namelijk de Design Manager. In 
Nederland zijn deze functies gecombineerd in de functie 
Werkvoorbereider.

Naast de werkgerelateerde argumenten om naar het bui-
tenland te gaan, is het natuurlijk een heel mooie ervaring 
om in het buitenland te werken. Het Verenigd Koninkrijk 
is een mooi land met steden als Londen, Glasgow, Edin-
burgh, Birmingham en Bristol, waar ik voor mijn werk ben 
geweest. Daarnaast is het platteland ook fantastisch om 
je weekenden te spenderen. Ik kan in ieder geval ieder-
een aanraden om in het buitenland ervaring op te doen.

BAM International
Verenigde Arabische Emiraten (Jos Appelhof)

Via de internationale werkmaatschappij BAM Internatio-
nal (voorheen Interbeton) ben ik terecht gekomen in Abu 
Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Vanaf april 2008 ben ik voor 8 maanden werkzaam geweest 
bij de bouw van een gecombineerd hotelproject op Yas Is-
land voor de kust van Abu Dhabi. Het project, ter waarde 
van 110 miljoen euro, wordt gerealiseerd in opdracht van 
ALDAR Properties, een toonaangevende vastgoedontwik-
kelaar in Abu Dhabi. Het project voorziet in de realise-
ring van het viersterren Crowne Plaza Hotel (430 kamers) 
en het driesterren Staybridge Serviced Apartment Hotel 
(165 kamers) op een gemeenschappelijke onderbouw. Yas 
Island is één van de omvangrijkste ontwikkelingsprojec-
ten van ALDAR. Het eiland biedt op een oppervlakte van 
2.500 hectare ruimte aan een racecircuit voor de Formule 
1 Grand Prix, diverse themaparken (waaronder het Ferrari 
themapark), golfresorts, jachthavens, luxe hotels en ap-
partementencomplexen.

Als Material Engineer ben ik op de Engineering afdeling 
van het project werkzaam. Enkele hoofdtaken zijn het 
indienen en monitoren van alle materiaalaanvragen van 
het project en het contact met zowel de consultant als 
de diverse onderaannemers over de materialen. In het 
Midden-Oosten is het een gewoonte dat de consultant alle 
materialen specifi ceert. Aangezien er op ons project een 
Australische consultant zit, zijn de meeste gespecifi ceer-
de materialen van Australische leveranciers. Dit is niet 
ideaal voor een fast-track project, dat binnen 20 maan-
den opgeleverd moet worden. De voorkeur voor “local 
suppliers” levert regelmatig interessante en uitgebreide 
discussies op tussen de verschillende partijen, waarbij 
uiteindelijk gezocht moet worden naar een oplossing 
waar alle partijen mee kunnen leven. Vooral het contact 
met al die verschillende culturen, van Australiërs tot Indi-
ers en van Egyptenaren tot Amerikanen, sprak mij enorm 
aan. Juist omdat iedere cultuur weer vraagt om zijn eigen 
benadering en aanpak.

Het is hard werken in het buitenland, waar lange dagen 
worden gemaakt van zo’n tien à elf uur per dag en maar 
één vrije dag per week. Toch is mijn vrije tijd ook erg 
aangenaam en heb ik regelmatig tripjes ondernomen met 
vrienden naar de woestijn of om een dag te duiken. De 
acht maanden die ik in Abu Dhabi heb gewerkt voor BAM 
International waren een absoluut hoogtepunt in mijn car-
rière en ik kan het iedereen zeker aanraden!  !

Jos Appelhof is oud CME student en is in 2007 afgestudeerd aan de TU/e. Na zijn studie heeft hij het tweejarig train-
eeprogramma van Koninklijke BAM Groep doorlopen. In die twee jaar heeft hij gewerkt voor BAM Rail, International 
en Utiliteitsbouw. Sinds anderhalf jaar is hij werkzaam bij BAM Utiliteitsbouw in Eindhoven waar hij verantwoordelijk 
is voor de commerciële binnendienst.

Marcel Sanders is oud student aan de TU/e. Hij is in 2009 afgestudeerd bij Construction Management & Engineering. 
Na zijn studie Technische Bedrijfskunde en CME is hij begonnen met het BAM traineeprogramma. Inmiddels zit hij in 
zijn laatste periode van dit traineeprogramma bij BAM Utiliteitsbouw in Eindhoven. Daarvoor heeft hij bij BAM Wegen 
en BAM PPP gewerkt.

å æ ç è é ê ç ë è ì í ç ë î é ï ê ð ë ê ì ç ñ é ç å



ò ó ô õ ö ÷ ø ù ù ò ú û ü ü ý õ þ ÿ � ü û � ö � ò� � � � � � � 	 
 òòò ó ô õó ô õó ô õõ ö ÷ö ÷÷÷÷÷ö ÷÷ö ÷ ø ùø ù ùø ùø ù ùø ù ùø ù ùø ù ùùù ùù ùù ùùùùùø ù ùù ùùùùø ù ùø ù ùùù ùù òòòòòòòòòòòòòòòòòò úúúúúú û üúúúúúúúú üú ûúú ûúú û üüüú û üú ûúúú ûú ûûú û üú û üüüüú û üú ûú û üú û üûû üúú û üú û üú ûûû üûûú û üú û üûû üûûú û üú û üú û üû üú û üû üú û ü ü ý õüü ý õü ý õü ý õü ý õý õõü ý õüü ý õü ý õü ýü ýü ýý õýýýý õõü ý õü ýü ý õý õýý õõõõõõü ý õü ý õü ý õý õõõü ý õý õýý õýý õõõõõý õý õýý õõõõü ý õü ý õõõý õõõõü ý õ þ ÿþþ ÿþ ÿþ ÿþ ÿþ ÿþþ ÿþþþþþ ÿÿþ ÿþ ÿþþ ÿÿÿÿþþþþ ÿÿÿÿþþþþþ ÿÿþ ÿþ ÿþþ ÿþ ÿþþ ÿþþ ÿþ ÿþ ÿþþ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ ÿþ ÿþ ÿþ ÿþ ÿÿþ ÿ � ü û� ü û� ü û� ü û� ü û� ü û�� ü û� ü û� ü û� ü û� ü û�� ü� ü�� üü����� ü ûü ûû����� ü�� üüüü ûûûûûûûû� ü� ü û��� ûû� ü�� ü û�� ü û� üü û� ü û� ü� ü� ü ûü ûü ûüü ûûûû� ûûûûû� ü û� ü û�� ü û � ö �� ö �� ö ��� ö ��� ö �� ö �� ö �ö�� ö ���� ööö �ö �� ö �� ö ��� ö �� öö ��� ö ��� ö� ööö ��� ö ��� ö �öööö �� ö �� ö ��� öö �öö ��� ö �� ö ��� ö �öö ������ ö �� ö�� ö �ö �öö �� ö �ö ��ö �� òòòòòòòòòòòòòòòòòò� � � �� � �� � ��� �� �� �� � � � � �� � �� � �� �� �� � 	 
	 
	 


Simon Smits (55) studeerde Engelse taal- en letterkunde en  Internationaal  Recht 
aan de VU in Amsterdam. Hij trad in 1983 in dienst bij het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. Simon Smits was ondermeer  hoofd Bureau secretaris-generaal, 
hoofd Economische afdeling bij de ambassade in Zuid-Afrika, hoofd Natuur en 
Milieu bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en Senior Advisor Gover-
nment Relations bij Shell International.

Sinds 15 januari 2011 is Simon Smits directeur-generaal Buitenlandse 
Economische Betrekkingen.
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OP HANDELSMISSIE MET SIMON SMITS
Interview met: Drs. S.J.H. (Simon) Smits, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Door: Ing. T.J.M. (Thijs) Woestenburg, Ing. D.G.H. (Dick) Schoenmakers

Handelsmissies zijn van groot belang voor de internati-
onalisering van Nederlandse bedrijven. Op welke wijze 
komt een handelsmissie tot stand?
In de eerste plaats maken we niet zelf een selectie van 
landen en sectoren die voor Nederlandse bedrijven be-
langrijk zijn. Daarbij moet je eigenlijk altijd een onder-
scheid maken tussen twee situaties; één waar de Neder-
landse overheid werkelijk een verschil kan maken, en het 
deuren kan openen (economische diplomatie). Hieronder 
verstaan we de zorg voor markttoegang, facilitering en 
troubleshooting. En anderzijds landen waar de markt 
goed gereguleerd is en een goed systeem van investe-
ringsbescherming bestaat. Daarin kunnen bedrijven hun 
eigen weg wel vinden en hebben ze de overheid niet of in 
mindere mate nodig.

‘‘Politiek en koningshuis geven
 een missie iets extra’s’’

Je kunt het niet zwart-wit zien, maar als je kijkt waar-
in Nederland werkelijk een verschil kan maken, zijn in 
samenspraak met het bedrijfsleven de BRICS landen als 
speerpunt aangewezen. BRICS staat voor; Brazilië, Rus-
land, India, China en South Afrika. Dat zijn eigenlijk de 
belangrijkste opkomende markten en als bedrijfsleven 
niet altijd even makkelijk. Daar hebben ze de overheid 
voor nodig die bijvoorbeeld via handelsmissies en andere 
economische diplomatie deuren openen. Eerst wordt de 
keuze van bestemming bepaald, waarna EVD Agentschap 
namens Economisch Zaken een programma samenstelt. 
De aanwezigheid van ministers of het koningshuis tijdens 
de missie is belangrijk, het opent deuren die anders ge-
sloten blijven!

Dat maakt dat de contacten en problemen op hoog niveau 
kunnen worden gelegd, een politieke meerwaarde. De in-
houdelijke meerwaarde van een handelsmissie is de invul-
ling. Per bedrijf wordt door de EVD een gedetailleerd pro-
gramma tailormade samengesteld. Recepties, networking 
events, handelstentoonstellingen en bedrijfsbezoeken 
zijn mogelijke activiteiten. Per bedrijf wordt specifi ek 
gekeken wat hun business is, wat ze willen en - niet on-

belangrijk - wat de verwachting van de missie is. De EVD 
gaat vervolgens samen met het contactennetwerk aan de 
slag. Via dat netwerk wordt gekeken welke bedrijfsprofi e-
len en wensen goed zouden passen bij een bepaald land.

Tijdens en na de missie vindt terugkoppeling plaats. Om 
een concreet voorbeeld te noemen; in maart zijn we op 
een handelsmissie naar Vietnam geweest met 80 bedrij-
ven. Met het kroonprinselijk paar en Henk Bleker vindt 
volgende week een grote debriefi ng  plaats. Twee maan-
den na dato wordt nog een keer gekeken naar het re-
sultaat van de missie; heeft het iets opgeleverd? Hebben 
jullie contracten kunnen sluiten? Zijn er vervolgafspraken 
gemaakt? Hebben jullie misschien nieuwe contacten ge-
maakt? Dat houden we in de gaten, omdat ook wij con-
stant hiervan willen leren en ons model eventueel kunnen 
aanpassen.

Is er een bepaald thema aan een handelsmissie gekop-
peld?
Dat is afhankelijk van het land wat bezocht gaat worden. 
Als het een land is waar heel veel sectoren van Nederland 
aan bod kunnen komen, kijken we eerst naar onze ken-
nis op het gebied van  bijvoorbeeld water - van bescher-
ming tot zuivering - kortom het hele geïntegreerde pakket 
waarin Nederland vrij sterk is (zowel publiek als privaat). 
In China en Vietnam is er grote behoefte aan en belang-
stelling voor onze specifi eke waterkennis, wat in Vietnam 
ertoe heeft geleid dat de oud-deltacommissarissen Cees 
Veerman en Louise Fresco alsook de droge en natte bou-
wers allemaal meegingen.

Op welke wijze worden bedrijven op de hoogte ge-
bracht van de aldaar geldende gebruiken, voorschriften 
en regelgeving?
Dat doen we voornamelijk tijdens bijeenkomsten en al 
voordat zo’n missie daadwerkelijk van start gaat hebben 
we een informatiebijeenkomst. Daarin worden bedrijven 
geïnformeerd over de cultuur van het zakendoen, het 
maatschappelijk ondernemen, de arbeidsomstandighe-
den. Dat is in elk land anders. Zo moet je als bedrijf in 
sommige landen niet meteen met de deur in huis vallen; 
dat is niet de manier om te beginnen! Het begint met in-
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teresse tonen in elkaar. Dat klinkt allemaal heel vanzelf-
sprekend en is ook geen Rocket Science, maar dat maakt 
het niet minder belangrijk. Als je op de verkeerde manier 
binnenkomt of niet de gewoontes van het land respec-
teert dan heb je al een valse start.

‘‘In veel landen is een contract niet
meer dan een intentieverklaring’’

Een bedrijf moet niet moeilijk doen als er iets een beetje 
verschuift of net iets anders gaat dan afgesproken. Er is 
wel een handtekening gezet maar het gaat natuurlijk om 
het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie. 
Als je zaken wilt doen zoals wij dat in Nederland gewend 
zijn, heb je een probleem. Je zult jezelf fl exibel moeten 

opstellen!

Wat zijn tips voor bedrijven die toe willen treden tot de 
Braziliaanse markt?
Het belangrijkste, je moet zelf heel goed weten wat je 

wilt en je verdiept hebben in de markt.  Vervolgens kun je 

altijd door de EVD marktscans laten uitvoeren of vrijblij-

vend contact opnemen voor algemene informatie. Meest-

al hebben bedrijven al een heel aardig idee en mochten 

ze dat niet hebben dan heb je mede door een handelsmis-

sie de gelegenheid om zonder al te veel kosten de moge-

lijkheid de markt te verkennen en contacten op te doen. 

Dan kunnen bedrijven vervolgens nog altijd besluiten of 

ze ervan afzien.

Daarnaast weten gevestigde bedrijven precies wat de 

bottlenecks zijn. Leren van elkaar om niet dezelfde 

fouten te maken is belangrijk om de juiste wegen te 

bewandelen. Ambassades en consulaten spelen hierbij 

een belangrijke rol en brengen de gevestigde en nieuwe 

bedrijven met elkaar in contact.

In hoeverre zijn handelsmissies in de afgelopen jaren 
veranderd in opzet, benadering, richting, omvang en 
samenstelling?
Ik denk dat ze wel veranderd zijn. De trend is dat de Col-

lectieve Promotie Activiteiten (CPA) minder belangrijk 

worden. Wij zijn van mening dat geïnteresseerde bedrij-

ven die activiteiten zelf dienen op te pakken, dat hoeft 

niet allemaal door de overheid gesubsidieerd te worden. 

Je ziet dus over het algemeen dat we van pure subsidies 

meer naar specifi eke instrumenten gaan voor het MKB. 

Dat is de nieuwe visie, natuurlijk ook in verband met de 

aangekondigde bezuiniging.

Wat we wel doen en blijven doen is het specifi eke maat-

werk betreffende handelsmissies. Selectie op sector en 

bestemming is belangrijk. Daarnaast bekijken we of het 

aansluit op de vraag van het land. Er is dus veel veran-

derd. Steeds meer maatwerk en een verschuiving van 

subsidie naar instrumentatie en garantie. Je zult zien dat 

specifi eke diensten verschuiven naar private partijen, 

denk daarbij bijvoorbeeld aan een marktscan die wordt 

uitgevoerd door PwC of Deloitte in plaats van een over-

heid of agentschap.

Vanaf 2001 heeft Europa een munteenheid, parlement 
en beleid. Toch blijven handelsmissies activiteiten van 
de lidstaten zelf. Waarom komt één Europa daarin niet 
van de grond?
Er zijn verschillende voorbeelden die nauwe samenwer-

king op dat gebied in de weg staan. Als je kijkt naar het 

EU octrooi, dan hebben we een heel ingewikkeld talenre-

gime waardoor een EU patentaanvraag ongeveer tien keer 

langer duurt dan in bijvoorbeeld Amerika. Dit komt om-

dat volgens de regels het patent in alle talen beschikbaar 

moet zijn. We zijn samen met een aantal andere landen 

nu bezig een versterkte samenwerking te organiseren en 

dit te beperken tot Engels, Frans en Duits.

Ook  als je het nu hebt over de vervolmaking van de inter-

ne markt dan zijn er nog enorm veel slagen te maken. We 

hebben in Europa ongeveer 800 gereguleerde beroepen 

die allemaal diploma eisen kennen welke niet uniform 

zijn. Dat maakt het buitengewoon lastig om kennis te de-

len. Hoe kunnen we verwachten dat we serieus genomen 

worden door landen als de Verenigde Staten en China, 

als de lidstaten het niet eens zijn over hoe alles geregeld 

moet worden? Maar met de vervolmaking van de interne 

markt kun je daar ongeloofl ijk veel winst mee behalen, 

want dan pas heb je een potentieel van 500 miljoen con-

sumenten. Vergeet niet, Europa vertegenwoordigt meer 

mensen dan Amerika!

Maar waarom kunnen grote Europese ingenieurs en 
bouwbedrijven niet samenwerken en op deze wijze de 
wereldmarkt betreden?
Dat gebeurt natuurlijk wel. Neem bijvoorbeeld een grote 

baggeraar als Boskalis en Jan de Nul die samenwerken. 
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Aan de andere kant is het wel zo dat je een open en vrije 
markt moet hebben. Als je dan samen de internationa-
le markt betreedt, geef je vaak al de verdenking dat je 
prijsafspraken maakt en krijg je het probleem van kartel-
vorming. Daarnaast blijkt het natuurlijk wel in het belang 
van de vrije markt om de beste prijs/kwaliteit verhouding 
te krijgen.

‘‘Rotterdam is Duitslands
grootste haven’’

Wat is de succesfactor van de Nederlandse consultancy 
en engineering bedrijven?
Ik denk dat de succesfactor ligt in het feit dat we van 
onze belemmeringen onze sterktes hebben kunnen ma-
ken. En daarmee bedoel ik dat wij op een vrij klein gebied 
wonen dat ook nog eens bedreigd wordt door water. Met 
de beperkte ruimte, energie, mobiliteit, wonen en alle 
andere wensen die we hebben gaan we slim om. De logis-
tieke kunde waarmee Schiphol en Rotterdam opereren en 
we Duitsland kunnen bedienen is indrukwekkend.

Door de aanwezigheid van deze mainport locaties hebben 
wij kennis en modellen die aanslaan in het buitenland. 
De manier waarop wij dingen aanpakken en georganiseerd 
hebben is alleen al een model waarmee je de markt op 
kunt in het buitenland. Veel landen kunnen of hoeven zich 
niet met deze vraagstukken bezig te houden. Toch zien 
ze de aantrekkelijkheid daarvan. Dat is een van de suc-
cesfactoren. Verbetering is echter altijd mogelijk en moet 
ook een doelstelling zijn.

‘‘Niet alleen kijken of we de dingen goed 
doen, maar ook of we de goede dingen doen’’

Nederland moet de innovatieslag constant blijven maken 
aangezien de nieuwe dingen die Nederlandse bedrijven 
bedenken binnen vijf jaar door andere bedrijven gekopi-
eerd of verbeterd worden. Als je niet innoveert loop je op 
een gegeven moment achter en raak je de aantrekkelijk-
heid kwijt.

Hoe kan Nederland deze voorsprong behouden?
Ik denk dat we straks kennis gaan importeren vanuit China. 
Als je ziet wat een potentieel China en India nu al hebben 
en leveren aan ingenieurs en onderzoekers dan is het een 
fi ctie te veronderstellen dat we ze buiten de deur kun-

nen houden. In plaats daarvan dienen we dit te omarmen 
doormiddel van samenwerkingsverbanden, Joint ventures 
en uitwisseling van studenten. Want straks zijn het voor 
een deel de Chinese en Indiase ingenieurs die samen met 
hun Nederlandse collega’s hier de innovatie trekken. Door 
de beperkte Nederlandse markt en demografi sche ontwik-
kelingen zijn wij afhankelijk van deze nieuwe markten. 
Minister Verhagen heeft eens gezegd: “Ik ben niet zo bang 
voor Chinese investeringen in Nederland, ik ben eerder 
bang voor te weinig.”

En dat is denk ik ook de visie op de toekomst: we kunnen 
niet zonder elkaar. Wij zijn nu aantrekkelijk en hopelijk 
blijven we dat nog een hele lange tijd. Aanwezigheid van 
internationale studenten uit China en andere wereldde-
len op Nederlandse hogescholen en universiteiten draagt 
daaraan bij. In de toekomst zullen ze dan eerder geneigd 
zijn samen te werken met Nederlandse partners. Het mes 
snijdt aan twee kanten natuurlijk.

Wat zijn de internationale kansen voor de bouwsector?
Ik denk dat de kansen liggen in de opkomende markten! 
Daarbij is de kennis die we hebben met innovatieve archi-
tectuur en de bouw daarvan groot, ook onder moeilijke 
omstandigheden. Als we kijken naar de uitvoering is een 
trend waar te nemen dat Chinese bedrijven steeds vaker 
voet aan de grond krijgen. Voor Nederland is het belang-
rijk dat de prijs kwaliteit verhouding goed in de gaten 
wordt gehouden.

Alleen op prijs zullen de Nederlandse bedrijven het niet 
snel meer winnen. Maar als we kijken naar de prijs kwali-
teit verhouding hebben we een goede kans. Dus dat is ook 
onze insteek richting de Wereldbank en andere fi nanciële 
instellingen. Je zult daar dus ook steeds meer de samen-
werking zoeken.

De sterkte van grote bedrijven als Haskoning is dat ze ook 
uitstekende contacten hebben met de Nederlandse aan-
nemerij en dat ze ook weten wat de mogelijkheden en 
capaciteiten van deze bedrijven zijn.

Nederlandse bedrijven zijn mans genoeg om zichzelf in de 
markt te zetten, wij zullen ze altijd proberen te helpen 
en ondersteunen. Het aanbevelen van onze kennis aan 
het buitenland, ook op politiek niveau geeft een meer-
waarde. De strategische keuze maakt het bedrijf, wij on-
dersteunen.  !
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De kracht van het businessmodel van Grontmij is het 
speerpunt voor customer intimacy, daarom hechten we 
veel waarde aan guanxi bij het zaken doen in China. Ook 
overheden zien dit in. Gemeente Arnhem heeft al sinds 
1999 een stedenband-relatie opgebouwd met de stad Wu-
han. Provincie Gelderland heeft in 2006 een Friendship 
Province Agreement ondertekend met de Chinese pro-
vincie Hubei. Deze relaties geven blijk van degelijke 
government-to-government-verhoudingen en scheppen 
vertrouwen als zij Grontmij kunnen inzetten bij nieuwe 
ontwikkelingen in China.

Planning & Design processen in China
Een methode voor Europese bureaus om met advisering 
in China te starten is op eigen risico te participeren in in-
ternationale ontwerpwedstrijden. Uitnodigingen hiertoe 
worden meestal verstuurd door de Chinese opdrachtge-
ver op basis van goede ervaringen uit het recente ver-
leden met een bepaalde partij. De ontwerp-uitvraag is 
meestal zeer breed qua aantal vakdisciplines, hoog qua 

GANBEI! DE KUNST VAN HET ORGANISEREN VAN 
INTEGRALE DUURZAAMHEID BIJ PROJECTEN IN CHINA
Tekst: ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, manager technisch specialisten, Grontmij Roosendaal

Duurzame urbanisatie in China
China is een dynamisch land en maakt een razendsnelle 
ontwikkeling door. Elk jaar verlaten meer dan 15 miljoen 
mensen het platteland en trekken naar de steden, zo 
groeit bijvoorbeeld Shanghai jaarlijks met 300.000 inwo-
ners! China heeft dus te maken met een mate van urba-
nisatie die voor Nederlandse begrippen ongekend is. Veel 
steden zijn genoodzaakt deze maatschappelijke ontwik-
kelingen in goede banen te leiden en nieuwe gebieden te 
ontwikkelen tot stedelijke uitbreidingen. 

Dit geldt ook voor Wuhan, de hoofdstad van de provincie 
Hubei, een stad met tien miljoen inwoners en gelegen op 
ongeveer zevenhonderd kilometer ten westen van Shang-
hai. Ten oosten van de huidige stedelijke bebouwing wor-
den nieuwe gebieden op een duurzame wijze ontwikkeld 
ter grootte van enkele tientallen vierkante kilometers.

Guanxi: Het leggen van interpersoonlijke relaties
De Chinese maatschappij functioneert mede op basis van 
persoonlijke relaties en onderling vertrouwen. Guanxi 
duidt op de relaties tussen mensen, de interactie tus-
sen personen en de wederzijdse sociale verplichtingen 
die ze daardoor hebben. Het is een van de belangrijkste 
aspecten van zakendoen in China. Eerst moet de onder-
linge relatie gelegd worden en vertrouwensbasis beves-
tigd worden, pas daarna kan het tot zakendoen komen. 
Guanxi is van nature op persoonlijk niveau en daarmee 
niet uitwisselbaar. Het fundament van de Chinese inter-
persoonlijke relaties en netwerken is gebaseerd op de 
confucianistische principes van moreel gedrag: trouw, lo-
yaliteit, menslievendheid, geloofwaardigheid, gerechtig-
heid en harmonie.

Foto 1, 
Businesslunch als 
onderdeel van 
guanxi om de 
interpersoonlijke 
relatie te leggen en 
te onderhouden
(Wuhan, sept 2010).
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Inleiding - Duurzame innovaties en opmerkelijke integratie van ogenschijnlijk sterk uiteenlopende 
vakgebieden: dat is wat advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft toegevoegd aan projecten in de 
miljoenenstad Wuhan in China. De kunst van het organiseren van verduurzaming van een projectontwikkeling 
wordt bepaald door de kwaliteit van de initiatiefnemer (dat betreft zowel de opdrachtgever als de adviseur). 
Daarbij geldt zoals altijd: geen lef, geen lauweren. Hoe organiseer je dat in het buitenland? In dit artikel 
wordt verteld hoe processen tot stand komen in China en hoe waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever 
door integratie van vakgebieden en innovatieve duurzaamheid. Daarbij is het leggen en onderhouden van 
relatienetwerken een voorwaarde om een interpersoonlijke vertrouwensbasis te bewerkstelligen.
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ambitie, rationeel qua budget (China is niet vergelijkbaar 
met Dubai) en heel goed: altijd met een vanzelfsprekend 
hoge mate van duurzaamheid als wezenlijk embedded on-
derdeel van het proces. De stad Shanghai groeit jaarlijks 
qua inwoners en dit resulteert er in dat nieuwe buitenwij-
ken stedenbouw-kundig ontwikkeld worden. In het boek 
Shanghai New Towns van auteur Peter den Hartog wordt 
dit omschreven, tevens worden algemene ervaringen om-
schreven over hoe bouwprocessen in China doorgaans lo-
pen.

De ontwerpfase duurt doorgaans extreem kort. Groot-
schalige bouwprojecten (bijvoorbeeld gebouwcomplexen 
van meer dan 50.000 m2) worden meestal in drie tot zes 
maanden ontworpen van PvE tot en met bestek inclusief 
werktekeningen op montage-detailniveau! Wat opvalt is 
dat bouwprojecten meestal worden uitgevoerd zonder 
een gedetailleerde tijdplanning zoals we die in Nederland 
vaak noodzakelijk achten. China besluit vooral zelf wat 
wel of niet op welk moment noodzakelijk is om bij wie 
aan te leveren. Veel wordt besproken tijdens zakelijke 
diners, dit is een wezenlijk onderdeel om de onderlinge 
relatie op te bouwen dan wel te bevestigen (eten doe je 
alleen met vrienden en mensen die je vertrouwt). Neder-
landse ontwerpers moeten niet de illusie hebben dat zij in 
de lead zijn om processen te sturen vanuit een politieke 
commitment, de nodige inleving op dit punt is dus gepast. 
De mate waarin informatie op schrift wordt verstrekt 
tijdens aanbestedingen is meestal erg compact in verge-
lijking met Europese projecten. Chinese opdrachtgevers 

verwachten kundige experts aan tafel te krijgen die hen 
een stap verder kunnen helpen in hun processen. Raad-
vragende in plaats van raadgevende ingenieurs zullen dus 
door de mand vallen. Daarnaast is een toenemende be-
wustwording van de mondiale noodzaak om te verduur-
zamen en de drang naar innovatieve oplossingen steeds 
vaker een speerpunt in ontwerp-uitvraagspecifi caties.

Inbreng van expertise solid waste management
Grontmij is een Nederlands advies- en ingenieursbureau 
dat in de top vier van Europa staat qua omzet en heeft 
11.000 adviseurs en ingenieurs in dienst in de vier busi-
ness-lines Planning & Design, Water & Energy, Mobility & 
Transport en Monitoring & Testing. Ruim tien jaar gele-
den werd Grontmij gevraagd door de stad Wuhan om het 
gemeentelijke beheer van vaste afvalstoffen te helpen 
verbeteren. Destijds werd een project gedefi nieerd voor 
een oostelijk gelegen stortplaats in Wuhan, dat gedeelte-
lijk werd gefi nancierd door Nederland onder een speciaal 
programma, dat duurzame projecten ondersteunt in in-
frastructuur. Het project kwam mede tot stand door de 
relationele steun (geen fi nanciële bijdrage) die Gemeente 
Arnhem hieraan heeft gegeven. 

Stortplaatsen liggen vaak op strategisch belangrijke 
plaatsen en vormen daar een belemmering voor herin-
richting van een gebied. Immers het paradigma is vaak 
dat een stortplaats een relatief ‘vies’ imago heeft en dat 
het vast veel geld kost om er iets mee te doen. Maar dat 
klopt niet. Met een stortplaats is van alles mogelijk als 
er maar voor gezorgd wordt dat de bovenlaag geschikt is 
voor het nieuwe gebruik en dat de nazorg goed geregeld 
is. Grontmij heeft hier uitgebreide expertise in en jaren-
lange ervaringen bij tientallen stortplaatsen in Europa. 
Wij hebben voor de stortplaats in China een ontwerp op-
gesteld en de import begeleid van specifi eke equipment. 
Van 2003 tot 2006 verzorgden we de operationele onder-
steuning tijdens de uitvoeringsfase. Het ontwerp van de 
stortplaats was een gezamenlijke samenwerking tussen 
Grontmij (conceptueel en proces) en een lokaal design 
institute (detailontwerp en lokale regelgeving) uit Wuhan.

Foto 2, Shanghai 
groeit jaarlijks met 
300.000 inwoners 
en moet daar op 
anticiperen.
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Victor Pastoor werkt als Teamleider Technisch Specialisten bij Grontmij, een van de 
vier grootste advies- en ingenieursbureaus van Europa. Hij is specialist in duurzame 
energieconcepten voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daarvoor was hij senior 
adviseur duurzame energie en technische installaties bij Grontmij. Victor heeft een 
brede en jarenlange consultancy ervaring, in binnen- en buitenland en heeft de 
opleiding tot BREEAM-International en BREEAM-NL expert doorlopen. 
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Stedenbouwkundig masterplan
Het gebied Erfeishan rondom de stortplaats heeft een re-
vitalisering nodig zodat stedelijke ontwikkeling van Wu-
han in oostelijke richting door kan gaan. Vanuit de goede 
ervaringen en contacten die tijdens de jaren 1998 tot 
2007 zijn opgedaan is Grontmij gevraagd in 2008 en 2009 
een stedenbouwkundig masterplan op te stellen op de lo-
catie van de afvalstortplaats.

Dit plan maakt het mogelijk om de stad Wuhan verder uit 
te breiden in dit gebied. Voorstellen zijn uitgewerkt voor 
sport, Leisure en natuur waarin de expertise van Gront-
mij door integratie van vakdisciplines zijn toegepast. Het 
combineren van expertise op het gebied van solid waste 
management bij gemeentelijke stortplaatsen, ruimtelij-
ke ontwikkeling, landschapsinrichting, planontwikkeling 
sports & leisure, bouwmanagement, architectuur, con-
structies, energie en technische installaties levert een 
sterk staaltje op van ketenintegratie en verduurzaming. 

Meest duurzame kantoorgebouw ter wereld
Vanwege de goede relatie met Wuhan en provincie Hu-
bei (die al meer dan een decennium wordt onderhouden 
= vertrouwen = sociale investering) is Grontmij in 2010 
uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale 
prijsvraag in een nieuw uitbreidingsgebied voor een zeer 
bijzonder nieuwbouw-project voor het meest duurzame 
kantoor ter wereld. De Huazhong University of Science 
and Technology zal een van de gebruikers van het gebouw 
gaan worden, maar het krijgt vooral een functie als na-
tionaal platform voor onderzoek naar en ontwikkeling 
van nieuwe energietechnologieën en een centrum voor 
demonstratie, informatie en educatie. Voor het ontwerp 
is een tender uitgeschreven onder ruim twintig gerenom-
meerde ingenieursbureaus die Grontmij in juni 2010 heeft 
gewonnen, in samenwerking met Soeters Van Eldonk ar-
chitecten en een toonaangevend architecten- en inge-
nieursbureau uit Shanghai. Grontmij heeft een contract 
ondertekend en is daardoor nu de lead designer van dit 
research en development instituut op het gebied van 
nieuwe energiebronnen en duurzaamheid. 

Respect voor de cultuur en de lokale context
China is een prachtig land met een cultuur die bijna 5000 
jaar oud is. Het is dus geen blanco vel papier! Om in staat 
te zijn een goed ontwerpproces te managen is het nood-
zakelijk om te begrijpen hoe de gemeenschap daar func-
tioneert. Werk er voor de mensen en niet om je eigen 
dromen waar te maken. In de zoektocht naar innovatieve 
input vanuit het buitenland, adopteert China ideeën die 
het nuttig acht en voegt waar nodig eigen inzichten toe 
in de ontwikkelingen. Het is dus zaak om zich vooraf vol-
doende te verdiepen in de lokale context van een bouw-
proces voordat conceptuele voorstellen aan de opdracht-
gever worden voorgelegd. Juist dat laatste ondervinden 
buitenlandse bureaus als een moeilijk aandachtspunt, 
onvoldoende beheersing van de taal, de cultuur en de 
gebruiken spelen daarbij vaak parten. Respect voor de 
Chinese context en fl exibiliteit in de eigen attitude is een 
must om misverstanden en teleurstellingen te vermijden. 
Onderschat niet dat het vaker voorkomt dat China meer 
weet van Europa dan Europa weet van China.  !

Foto 3, Prijswin-
nend ontwerp van 
Grontmij voor meest 
duurzame kantoor-
gebouw ter wereld: 
Wuhan New Energy 
Institute (2010).
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Uitbouwen en verbreden
Het werkveld werd verbreed met ontwerpopdrachten in de 
water- en milieusector. Zo heeft Witteveen+Bos voor Ten-
gizChevrOil in 2009 een afvalwaterbehandelingsinstallatie 
(WTF) ontworpen voor behandeling van het sanitaire afval-
water van de compounds in het Tengiz-olieveld. Als vervolg 
op dit project is in 2010 de water recycling facility ontwor-
pen. Deze recyclingsinstallatie werkt het effl uent van de WTF 

op door actief-koolbehandeling en hyperfi ltratie tot proces-

water van hoge kwaliteit dat bij de oliewinning wordt ge-

bruikt. Dit is een belangrijke stap om de afhankelijkheid van 

het schaars zijnde zoet water in Tengiz te verminderen (ter 

plaatse valt zo’n 15% van de regenvalhoeveelheid in Neder-

land).

Door als ingenieursbureau meerdere vakdisciplines aan te 

bieden en door voor meerdere klanten te werken wordt de 

afhankelijkheid van een bepaald segment verkleind en daar-

mee een meer stabiele positie verkregen. Goede kennis van 

lokale markt en partijen is daarbij belangrijk, teneinde eigen 

zwaktes te onderkennen en je te onderscheiden van andere 

marktpartijen. Toegewijde medewerkers die bereid zijn voor 

lange (permanente) tijd te worden uitgezonden zijn van es-

sentieel belang om ingespeeld te raken op lokale (cultuur-)

aspecten en om een netwerk op te bouwen en onderhouden.

Samenwerking met lokale partijen
Na verloop van jaren groeide bij Witteveen+Bos de wens naar 

meer zelfstandigheid en werd ook een zelfstandige lokale 

onderneming opgericht; WBK Castor LLP. Hiermee kan ook 

voor lokale overheden worden gewerkt, wat met WBK niet 

mogelijk was.

De samenwerking met NIPING is door vakkundigheid van bei-

de bedrijven op aangrenzende vlakken altijd een constante 

factor gebleven. Daarnaast heeft WBK door de jaren heen 

met tal van andere lokale bedrijven samengewerkt.

Projectaanpak
Bij veel van de projecten die worden uitgevoerd vanaf een 

vestiging in het buitenland wordt specialistische kennis (engi-

neering) van specialisten in Nederland ingezet. In Nederland 

worden de ontwerpen daarbij op hoofdlijnen bepaald, waar-

na de uitwerking tot eindproduct (bouwtekening / ontwer-

prapport) op de vestiging wordt gedaan. Een partner zoals 

NIPING wordt daarbij vaak gecontracteerd om eindproducten 

te toetsen op lokale normen.

Inspelen op lokale procesgangen is soms lastig, vooral wan-

neer in projecten intensief wordt samengewerkt met lokale 

partners en een belangrijke inbreng wordt verwacht van spe-

WITTEVEEN IN KAZACHSTAN
Tekst: Ir. N. (Niels) Borgers, projectingenieur sector Havens en Waterbouw

In 2011 viert Witteveen+Bos dat zij 10 jaar in Kazachstan 

is gevestigd. Vandaag de dag wordt met meer dan 70 vaste 

medewerkers, werkzaam vanuit drie lokale vestigingen, een 

steeds groter wordende diversiteit aan projecten uitgevoerd.

Voet aan wal
Veel projecten die Witteveen+Bos in Kazachstan heeft uit-

gevoerd zijn gerelateerd aan de exploratie en toekomstige 

productie van het Kashagan olieveld in de Noord Kaspische 

Zee, waar in de winter grote velden kruiend ijs voorkomen. 

Met Kashagan is het voor Witteveen+Bos ooit ook allemaal 

begonnen in 1998.

Een joint venture van oliemaatschappijen van onder andere 

Shell, Total en Mobil had ter facilitering van proefboringen 

een tender op de markt gezet voor het opspuiten met zand 

van drie kunstmatige eilanden, sterk genoeg om kruiend ijs 

te kunnen weerstaan. Echter, grondonderzoek wees uit dat 

het bodemmateriaal in de zee niet uit zand maar uit klei 

bestond, ongeschikt voor het beoogde doel. Men moest 

uitwijken naar alternatieven, waarbij Witteveen+Bos om 

advies werd gevraagd. Een oplossing werd gevonden in de 

Sunkar, een boorponton, dat op een onderwaterberm diende 

te worden afgezonken. Witteveen+Bos maakte hiervoor een 

ontwerp, geschikt om de barre omstandigheden te kunnen 

doorstaan. Daarna volgden meer opdrachten; ontwerp en su-

pervisie voor andere onderwaterbermen, kunstmatige eilan-

den van kalksteen, een supply haven in de baai van Bautino, 

een overslagpier voor kalksteen, enzovoort.

Een belangrijke voorwaarde van de klant was dat de werk-

zaamheden vanuit Kazachstan zouden worden uitgevoerd. Dit 

omwille van korte contactlijnen met de klant die zelf in Bau-

tino was gevestigd, alsook in verband met de noodzaak de lo-

kale ontwerpcapaciteit te ontwikkelen voor waterbouwkun-

dig ontwerpwerk, aansluiting te zoeken bij lokale regelgeving 

en, op last van de overheid, ter vergroting van de plaatselijke 

werkgelegenheid. Hiermee was voor Witteveen+Bos de aan-

leiding geboren om een vestiging te openen in Aktau, onder 

de naam Witteveen+Bos Kazachstan B.V. (WBK).

Aangezien de ontwerpen aan zowel internationale als lokale 

normen dienen te voldoen, ging Witteveen+Bos op zoek naar 

een lokale partner. Verschillende bedrijven werden bena-

derd. Met NipiNefteGaz (NIPING), een ingenieursbureau uit 

Aktau, actief in de olie- en gasindustrie, sloot Witteveen+Bos 

in 2001 een joint operation agreement af onder de naam; 

’Witbo-Niping’. Vanuit een gezamenlijk projectkantoor (bin-

nen het pand van NIPING) werkten Witteveen+Bos en NIPING 

aan tal van projecten op het gebied van havens en water-

bouwkunde.
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cialisten in Nederland. Het nationale vrije dagen beleid is 
hiervan een goed voorbeeld. In het verleden werden strak 
geplande projecten waarvan het kritieke pad zowel de lokale 
partner als een Nederlandse vestiging aandeed nog weleens 
onaangenaam verrast doordat een ‘public holiday’ in Kazach-
stan soms pas een week vooraf bekend werd. In zo´n geval is 
het soms al lastig genoeg om een eigen medewerker bereid te 
vinden door te werken, laat staan een medewerker van een 
partnerbedrijf. Daarbij kent Kazachstan zo’n tien nationale 
vrije dagen per jaar die (met uitzondering van 1 januari) niet 
samenvallen met de vrije dagen die wij in Nederland kennen.

Kazachstan is een land met een sterke bureaucratie. De tot-
standkoming van een ontwerp is daardoor sterk verweven 
met toetsing door lokale autoriteiten. Zowel na een haal-
baarheidsstudie als na een basic design studie moet een 
lange procedure worden doorlopen teneinde goedkeuring op 
het ontwerp te krijgen van een tiental verschillende instan-
ties. Om zowel bouwtekeningen als vergunningen op prak-
tisch hetzelfde moment gereed te hebben is daarom bij de 
projectplanning een andere aanpak vereist dan in Nederland 
gebruikelijk is.

Cultuurverschillen
Succesvolle samenwerking met lokale partners (en eigen 
medewerkers) vraagt om aanpassing aan lokaal gebruik en 
cultuurverschillen. Een ‘open mind’ is daarbij een vereiste.

Het moet gezegd worden dat Kazachstan een erg gastvrij 
land is. De mensen zijn vriendelijk, trots en welwillend om 
buitenlanders kennis te laten maken met hun cultuur. Als een 
logisch gevolg komt attentheid voor lokale gebruiken het 
imago van een buitenlands bedrijf zeer ten goede. Het meest 
voor de hand liggende voorbeeld hiervan is kennis van lo-
kale taal. Kazachstan heeft, als voormalige Sovjetstaat, twee 
offi ciële talen: Kazach en Russisch. Hoewel Russisch binnen 

Kazachstan nog steeds een taal is waar je doorgaans overal 

mee terecht kunt, wordt het door etnische Kazachen des te 

meer gewaardeerd als een buitenlander de moeite neemt om 

zich een paar woorden Kazach eigen te maken. Noem het een 

blijk van erkenning, iets waar de nog ‘jonge’ onafhankelijke 

staat gevoelig voor is.

Een vakinhoudelijk cultuurverschil tussen Nederland en Ka-

zachstan is het vermogen en de bereidheid tot nieuwe op-

lossingen te komen. In Kazachstan zijn ingenieurs gewend 

zeer nauwlettend de SNiP en GOST (lokale normen) te volgen 

in hun ontwerpen. Deze normen zijn soms onderling tegen-

strijdig of gedateerd (stammend uit de Sovjettijd) en bieden 

weinig ruimte aan nieuwe materialen / producten. Wanneer 

randvoorwaarden nopen tot het verlaten van de standaard 

SNiP-oplossingen, worden lokale ingenieurs uiterst voorzich-

tig en kost het soms extra moeite om goedkeuring van een 

lokale partner/autoriteit te krijgen. Dit is deels te verklaren 

door de doorgaans meer gelaagde organisatiestructuur met 

strakke hiërarchie die in Kazachstan gebruikelijk is, waardoor 

individuen soms terughoudend zijn bij het zelfstandig nemen 

van beslissingen.

Alleen ervaring leert hoe met dergelijke ‘softe’ aspecten 

om te gaan. En dat is mede waarom het van groot belang is 

om op een buitenlandse vestiging medewerkers in te zetten 

die bereid zijn voor langere periode te worden uitgezonden. 

Hoewel sommige cultuureigen gebruiken incidenteel wat 

stress meebrengen, dragen ze bij elkaar opgeteld wel bij aan 

de charme die werken in een andere cultuur met zich mee 

brengt.

Witteveen+Bos internationaal
Al meer dan dertig jaar is Witteveen+Bos internationaal ac-

tief. Buiten Nederland heeft Witteveen+Bos vestigingen in 

Indonesië, Letland, Kazachstan, Rusland, België en Vietnam. 

Vijftien procent van de bedrijfswinst wordt in het buiten-

land gehaald. Internationale ervaringen zijn van grote toe-

gevoegde waarde voor onze deskundigheid in het algemeen. 

Door succesvolle Nederlandse specialismen in het buitenland 

in te zetten en het opbouwen van een kantorennetwerk in 

speerpuntlanden blijft de buitenlandse omzet toenemen. Om 

de toename van buitenlandse activiteiten effi ciënt te kunnen 

blijven organiseren en faciliteren heeft Witteveen+Bos re-

centelijk een belangrijke organisatiewijziging doorgevoerd. 

De aparte sector ´International´ is opgericht waarbinnen 

vanuit vier verschillende product-markt-combinaties (PMC’s) 

projecten worden verworven en aangestuurd. Drie van de 

PMC’s zijn ingedeeld naar geografi sche regio’s. De vierde 

richt zich met name op marktkansen vanuit internationale 

instituten zoals de wereldbank. Met de oprichting van de sec-

tor ́ International´ hoopt Witteveen+Bos nog beter te kunnen 

inspelen op de specifi eke behoeften van lokale markten.

Naast de fysieke aanwezigheid in het buitenland is ook sa-

menwerking in internationale partnerships een belangrijk 

middel om voeling te houden met marktontwikkelingen bui-

ten Nederland. Het Strategic European Expertise Network 

(SEEN) is hier een goed voorbeeld van. SEEN is een samen-

werkingsverband dat op initiatief van Witteveen+Bos is opge-

richt samen met drie Europese collega-ingenieursbureaus. De 

samenwerking is erop gericht onderling hoogwaardige tech-

nische expertise uit te wisselen teneinde opdrachtgevers de 

beste Europese technologieën te kunnen aanbieden.  !

Na afronding van de studie Civiele Techniek aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch (2002), heeft Niels Borgers (1979) 
zijn M.Sc. in Civil Engineering Management en Geotechnology behaald aan Londen South Bank University (2005). 
Aansluitend is hij in 2005 voor Witteveen+Bos voor het eerst naar Kazachstan uitgezonden waar hij in totaal 4,5 jaar 
vanaf de vestigingen Aktau en Atyrau voornamelijk ontwerp van waterbouwkundige ontwerpprojecten heeft geleid. 
Sinds zijn terugkeer in Nederland is Niels vanuit de vestiging in Deventer werkzaam als projectingenieur in de sector 
Havens en Waterbouw.
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René Noppeney (1963) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en behaalde naderhand zijn 
MBA. Sinds 1989 werkt hij bij Royal Haskoning, eerst als projectmedewerker en projectleider, later 
als regiomanager voor Latijns-Amerika en adviesgroepshoofd voor stedelijke ontwikkeling. In 2002 
werd hij Financiëel Directeur van Royal Haskoning en in 2007 Directeur van de Divisie Water. Per 
1 juli aanstaande begint hij met een nieuwe uitdaging: als Directeur Group Development wordt 
hij bij Royal Haskoning verantwoordelijk voor alle internationale overnames en investeringen in 
nieuwe bedrijven, diensten en producten. 

© Bart Nijs Fotografi e
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“DE BÈTA EN GAMMA COMBINATIE IS UNIEK”
Interview met: Ir. R.M. (René) Noppeney MBA, divisiedirecteur Water, Royal Haskoning
Door: J.P.M. (Jim) Oberdorf BSc, Ing. H.A. (Henk) Schotsman

Hoe is uw persoonlijke internationale carrière de afge-
lopen 20 jaar gelopen?
Mijn carrière is begonnen tijdens mijn stage via de TU 
Delft. Ik had heel veel zin in een buitenland stage, niet in 
de laatste plaats omdat mijn afstudeerrichting, rivierwa-
terbouwkunde, een internationaal vak bij uitstek is. Met 
Royal Haskoning ging ik destijds naar Douala, de haven-
stad van Kameroen. Dat ging anders dan nu; geen e-mail, 
Skype of internet, alleen brieven die drie weken onder-
weg waren. Je had het idee dat je een pionier was!

Na mijn studie heb ik eerst als wetenschappelijk mede-
werker op de TU Delft gewerkt. Blijkbaar had ik mijn 
stage bij Royal Haskoning naar tevredenheid uitgevoerd, 
want later belden ze dat er plek was voor een jong inge-
nieur op de buitenlandafdeling. In de jaren hierna ben 
ik meerdere malen op uitzending geweest, onder andere 
naar Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Het aardige van ons 
vak is dat je de resultaten, die we vroeger geboekt heb-
ben, nu via google earth kunt bekijken.

Hoe kwamen de eerste internationale betrekkingen tot 
stand?
In het jaar 1881 hebben meneer Van Hasselt en meneer 
De Koning ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning op-
gericht. Het eerste buitenlandproject kwam al voor 1900, 
een brug over de Nijl, samen met de alom bekende me-
neer Eiffel. Het zat dus al vroeg in ons bloed, maar heeft 
pas na WOII een hoge vlucht genomen. In die tijd waren 
we samen met andere Nederlandse ingenieursbureaus 
verbonden in een samenwerkingsverband NEDECO (Ne-
therlands Engineering Consultants) om kennis en kunde 
te bundelen en zo sterker te staan in de internationale 
concurrentie. Door de groei van veel ingenieursbureaus  in 
de jaren ’90 nam de noodzaak van dit verband af en zijn 
de ingenieursbureaus individueler gaan opereren.

Zijn er inmiddels nieuwe samenwerkingsverbanden op-
gericht?
Meerdere, en sommige ook op initiatief van ingenieursbu-
reaus zelf. Zo werken we nu in Denemarken samen met 
DHV en Witteveen+Bos in het TEC (Tunnel Engineering 
Consultants). In niches zie je wel dat er nieuwe verban-

den ontstaan (vaak consortia), maar een dergelijk groot 
platform als NEDECO hebben we nu niet meer nodig. 
Daarnaast zie je ook samenwerkingen ontstaan bij de 
overheid, in government-to-government relaties, bijvoor-
beeld in het kader van een deltaplan voor Vietnam.

Op welke manier ontdekken jullie nieuwe thuismark-
ten? 
Vaak is onze divisie Maritime (havenactiviteiten) het brug-
genhoofd naar nieuwe vestigingen in een voor ons onbe-
kend land. Het begint vaak met een project en als we dan 
meer mogelijkheden zien groeit dat uit. Deze divisie is 
internationaal pur sang!

‘‘95% van innovatie komt tot stand 
door associatie’’

Verder streven we naar nieuwe thuismarkten, en willen 
we daar dus permanent aanwezig zijn met een vestigings-
kantoor. Op die manier denken we onze klanten beter te 
kunnen bedienen, en overal in hetzelfde kwaliteitsniveau 
van dienstverlening kunnen voorzien. Bouwen aan je ken-
nnisdomein en investeren in de lokale economie doe je 
niet door hit and run projecten uit te voeren. Waar wij 
vroeger de landmeters en (beton)constructeurs meena-
men, adviseren we nu op landelijk niveau ministers over 
bijvoorbeeld de privatisering van de drinkwatersector. De 
werkzaamheden die we vroeger deden en de kennis die 
we leverden, halen ze nu - terecht - uit eigen land. We 
blijven dus vernieuwen om onze positie in het buitenland 
te blijven handhaven.

In het kader van deze vernieuwing verwacht ik dat nieuwe 
media, zoals virtual reality en augmented reality, ook de 
business-to-business zal veroveren, in aanvulling op de 
huidige business-to-consumer markt. Royal Haskoning in-
noveert als een soort ideeënfabriek. Uitdaging is om de 
creativiteit van 4000 medewerkers tot z’n recht te laten 
komen en zo de krachten te bundelen. Het is van het 
grootste belang dat mensen elkaar triggeren, 95% van de 
innovatie komt door associatie tot stand. Samen met je 
klant innoveren (co-creatie), is pas echt leuk!
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Verandert de manier van benaderen van de markt? 
Anno 2011 werken we echt in een internationaal netwerk. 
De communicatietechnologie is zo veranderd de laatste 
jaren. Onlangs hebben we bijvoorbeeld voor een klant in 
Singapore gewerkt aan een offerte die hij in Bahrein wilde 
uitbrengen. Ons kantoor in de Golf was daarbij betrokken, 
de uitwerking kwam van het kantoor in Vietnam en topex-
pertise kwam vanuit ons hoofdkantoor hier in Nijmegen. 
Dan praat je dus over een hele andere setting dan een 
jaar of twintig geleden; vergeet niet dat je ook als bedrijf 
daarop ingericht moet zijn.

‘‘Lezen & schrijven samen met je klant, 
overal ter wereld’’

Toch zijn de principes van het internationaal zaken doen 
nog steeds hetzelfde. Het gaat er nog steeds om dat je de 
businesscase van je klant heel goed kent, dat je weet wat 
hij wil, dat je met hem kunt lezen en schrijven en overal 
ter wereld zaken kunt doen.

Een ontwikkeling die de afgelopen tien jaar van belang is 
geweest, binnen mijn domein water, is het Netherlands 
Water Partnership (NWP). Dat is een heel breed platform, 
dat steeds meer begint te functioneren als een loket voor 
buitenlandse missies die interesse hebben in Nederlandse 
technologie. Je ziet nu steeds vaker dat delegaties uit het 
buitenland het NWP opbellen. Blijkbaar hét loket om je 
informatie te krijgen! De medewerkers bij het NWP bel-
len vervolgens de juiste persoon, bij de overheid of het 
bedrijfsleven; heel effectief.

Wat voor rol spelen de handelsmissies dan nog? 
Handelsmissies zijn ontzettend belangrijk, laten we dat 
niet vergeten of onderschatten! Niet vanwege het feit dat 
men anders niet hiernaartoe zou komen, maar in verband 
met attentiewaarde en urgentiewaarde. Als wij meegaan 
op een handelsmissie, bijgestaan door een staatssecre-
taris, minister of zelfs het koningshuis, dan gaan er toch 
deuren open die anders gesloten blijven. Er wordt ruimte 
vrijgemaakt in de agenda’s van lokale decision makers. Er 
zit meer druk achter om bijvoorbeeld een contract te te-

kenen. Als bedrijf heb je status wanneer je meegaat met 
zo’n missie en is het een mooi visitekaartje, een andere 
kleur, ander cachet.

Hoe hou je de specifi eke kennis in eigen handen?

Concurrentie lijkt me alleen maar goed want daar wordt 
iedereen beter van. Het slechtste wat je kunt doen is al-
les voor jezelf houden! Ik ben een groot voorstander van 
open-source aanpak, zoals bijvoorbeeld het succesvolle 
Google; ‘Hier heb je de wereld, ga je gang!’ Hoe hou je 
dan toch die voorsprong? Ik denk door te blijven investe-
ren, in innovatie, in je mensen. Daar maak ik me overi-
gens wel zorgen om. Waar halen we in de toekomst onze 
ingenieurs vandaan? Hoeveel ingenieurs studeren er bij 
ons nog af? Waar zitten onze toptalenten en investeren 
wij nog wel voldoende in deze talenten? Dat vind ik echt 
een punt van zorg.

Heeft Royal Haskoning al een vestiging in Brazilië?

Nee nog niet, maar het staat wel op ons wensenlijstje. Ro-
yal Haskoning is nu op dit moment bezig met het oprich-
ten van een vestiging met als doel autonoom te groeien 
- al acht ik overnames in de toekomst niet uitgesloten. De 
combinatie van autonome groei en het binden van lokale 
partners zal een goed middel zijn om een stap te maken 
in Brazilië. Daarbij is het een duidelijke meerwaarde om 
ook rond de tafel te zitten met het consulaat generaal in 
zo’n land. De relatie die we hebben met de posten in het 
buitenland is over het algemeen heel hecht. Ze zien ons 
als een partner. Laatst hadden we de directie van EVD 
internationaal op bezoek waarmee we een discussie had-
den over de manier waarop we de onderlinge relatie zo 
goed mogelijk vorm kunnen geven in de komende jaren. 
Ik vind het uitermate positief dat onze overheid daarvoor 
openstaat en om onze ideeën vraagt! Wij merken wat dat 
betreft dat de posten in het buitenland, misschien nog 
wel meer dan in het verleden, ondersteunend zijn voor 
het Nederlandse bedrijfsleven.

‘‘Soms moet je je verlies nemen: lamp uit, 
deur dicht en ergens anders gaan kijken’’
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Zijn alle buitenlandse betrekkingen succesvol geweest?

China staat bijvoorbeeld niet op onze lijst, maar we heb-
ben het acht jaar geleden wel geprobeerd, zonder succes. 
Voor de Chinese markt hadden we blijkbaar ons ‘business 
model’ niet op orde. We hadden voor ogen om net als in 
Vietnam, Thailand of Indonesië voor een opdrachtgever 
een voorontwerp te maken en in vervolg daarop ook het 
detailontwerp en bestekken te doen. Vaak hou je dan ook 
het toezicht op de uitvoering – eigenlijk het traditionele 
werk van een ingenieursbureau. Nu bleek het zo te zijn 
dat je in China het detailontwerp vaak niet mocht uitvoe-
ren - dit was voorbehouden aan een nationaal Designin-
stituut - en wij konden niet aan de vereiste vergunningen 
komen om hetzelfde te doen. Noodgedwongen moesten 
we dan het detailontwerp steeds uitbesteden, maar wel 
de acquisitiekosten maken. Ondanks deze hoge kosten 
hadden we dan maar twintig procent van de totale omzet. 
Een dergelijk instituut overnemen of samenwerken bleek 
erg lastig door de gefragmenteerde markt in China. In 
elke stad en zelfs binnen steden heb je diverse instituten 
die elk een stukje van de markt afdekken. Samenwerken 
met één van deze partijen wilde nog niet veel zeggen. 
Je moet op zo’n moment professioneel zijn en je verlies 
nemen. Jammer, lamp uit, deur dicht en ergens anders 
gaan kijken.

Dit was dus onheil van binnen, maar we kennen ook onheil 
van buiten. Zoals zoveel bedrijven hadden we een mooie 
positie opgebouwd in de Golf met een hoop mooie projec-
ten. Door de fi nanciële crisis lag zomaar heel Dubai stil! 
Je moet dan goed kijken hoe je verder gaat, uiteindelijk 
moesten we ons kantoor mee laten krimpen met de eco-
nomie. Maatregelen nemen is op een dergelijk moment 
heel belangrijk - het zijn zeker niet allemaal succesver-
halen!

Hoe zijn de internationale kansen voor studenten zoals 

wij?

Ontzettend veel kansen! Als je echt interesse hebt in 
een buitenlandse uitzending als jong ingenieur, dan kun 
je hier zó naar binnen en dan ben je waarschijnlijk net 
zo snel in het buitenland als ik twintig jaar geleden. We 

hebben net een project in Zuid-Afrika gedaan voor een 
industriële klant waar een van onze jongste medewerkers 
van de Divisie aan heeft meegewerkt. Binnen West-Europa 
hebben we ook veel uitzendingen. Naar Engeland en Bel-
gië bijvoorbeeld – waar het cultuurverschil overigens vaak 
net zo groot is als met Vietnam!

‘‘Hollands glorie, potverdorie!’’

Hollands glorie? 

Bij Royal Haskoning noemen we het wel Hollands Glorie 
Potverdorie! Water wordt natuurlijk van oudsher in het 
buitenland al gezien als iets waar Nederland bijna een 
patent op heeft. Het feit dat een van de nieuwe topteams 
van deze regering ook water heeft gekozen als thema en 
dat water ook in het buitenlandbeleid als langjarig thema 
wordt verankerd, onderstreept dat nog eens. Op dat punt 
kunnen we inderdaad spreken over Hollands Glorie. We 
hebben hier niet voor niets al zeven eeuwen lang water-
schappen die zorgen dat we droge voeten hebben, het 
afvalwater zuiveren en er drinkwaterbedrijven zijn die 
een van de beste drinkwaterproducten ter wereld aan ons 
leveren. Wat Nederland daarin heel bijzonder maakt is 
dat we die technologische kennis koppelen aan governan-
ce - institutionele kennis dus. Het verbinden van bèta en 
gamma: niet alleen een dijk bouwen of mooi drinkwater 
produceren, maar het gaat er ook om hoe je dat managet. 
Hoe hou je die dijk op orde? Hoe zorg je ervoor dat wij be-
reid zijn om daar belasting voor te betalen? We hebben al 
zeven eeuwen ervaring die voor het buitenland vaak heel 
vernieuwend is! Deze bèta en gamma combinatie is uniek 
en het buitenland ziet dat ook als Hollands Glorie. Zo heb 
je maar een paar thema’s die je aan Nederland kunt ver-
binden – landbouw, baggeren en bloemen zijn hier mooie 
voorbeelden van. Voor een tunnel door het hooggebergte 
moet je ons niet bellen. Wij zijn een Delta Tribe bij uit-
stek. Voor deltaproblematiek kun je zeker in Nederland 
terecht, en dat is wel Hollands Glorie Potverdorie!  !
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Althans, dat typeert de typisch Nederlandse aanpak zoals we die van 
oudsher kennen en die ons onderscheidt van heel veel andere volkeren. We 
zullen daarin niet uniek zijn, maar wie de Nederlandse werkwijze vergelijkt 
met die van andere Westerse landen ziet opmerkelijke verschillen.

In (bijvoorbeeld) Amerikaanse, Franse, Duitse en Engelse bedrijven 
is het heel gebruikelijk strikte functiebeschrijvingen op te stellen en 
je daar vervolgens dan ook aan te houden. In een lijnorganisatie met 
leidinggevenden en medewerkers, maar ook in een projectorganisatie. Als 
iemand door een langdurige vakantie of ziekte wegvalt is het vrij eenvoudig 
de functiebeschrijving naar een uitzendbureau te sturen en er een 
tijdelijke vervanger voor aan te stellen. Zonder dat directe collega’s het 
verschil behoeven te merken. Hoe anders is het in de meeste Nederlandse 
organisaties waarbij het eerder regel dan uitzondering is dat vrijwel 
iedereen zich met aanzienlijk meer bemoeit dan strikt tot zijn of haar 
functie behoort, en omgekeerd, er ook niet van schrikt als de collega’s dat 
doen. Er wordt gesteld dat de Nederlandse werkwijze productiever is, maar 
laten we in ieder geval constateren dat deze anders is. Want ook hier zal 
wel een schaduwzijde gelden.

Het minder strikt hanteren van voorgeschreven functies en werkwijzen 
maakt medewerkers en hun organisaties in ieder geval wel fl exibeler. Beter 

in staat om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Beter in staat om te 

gaan met de omstandigheden ter plaatse.

In feite past de Nederlandse aanpak beter in complexe omstandigheden 

waarin adaptiviteit een belangrijke factor is. Of het nu gaat om handhaving 

in vredesmissies of expats in grote projecten in het buitenland. Huur je 

Amerikanen in, dan is het resultaat gegarandeerd. Operatie geslaagd, 

maar de patiënt (de lokale betrokkenen) mogelijk “overleden”. Huur je 

Nederlanders in, dan wordt er veel meer ingespeeld op samenspel, op 

benutting van de lokale en situationele omstandigheden.

Ik ben van mening dat we een dergelijk verschil wellicht onvoldoende 

benutten. Op tal van terreinen van technologie, kennis en innovatie zijn we 

onze voorsprong al kwijtgeraakt of zijn onze Unique Selling Points al lang zo 

uniek niet meer. Dat is snel te kopiëren. Ofwel door de landen waar de klus 

geklaard moet worden, ofwel door concurrerende landen die net als ons in 

hun buitenland aan de weg willen timmeren.

Wat niet te kopiëren is, is de eigenwijsheid (anders dan eigen-wijsheid) 

waarmee wij in de wereld staan. Daarmee kunnen wij van betekenis zijn. 

Om andere landen die het hard nodig hebben, verder te helpen in hun 

ontwikkeling.

Uiteraard om onszelf beter op de kaart te zetten en er een voldoende 

boterham aan over te houden. Maar in eerste instantie om ons Hollands 

Glorie vooral in te zetten in een bijdrage aan een betere maatschappij. 

Om ook in de toekomst met trots te kunnen vertellen wat voor goeds we 

allemaal voor anderen hebben gedaan!

Bert van Eekelen
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