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Architect Joeri van Ommeren wilde tijdens zijn studie een tastbaar portfolio en een creatief netwerk

opbouwen dat verder reikt dan alleen architectuur. Daarom richtte hij het creatief collectief
Smartchitecture op. Een team van vormgevers, strategen, ontwerpers, (bouw)technici en architecten
werkt inmiddels in wisselende samenstellingen aan een bijzondere mix van opdrachten.
Als initiator probeert Van Ommeren bij iedere opdracht op zoek te gaan naar de overlap tussen de
verschillende disciplines: de architect maakt niet alleen het gebouw, hij zorgt voor samenwerking.

Zij
Collega’s

In een op maat gemaakt teamverband werken free-lance
collega’s direct samen met de opdrachtgever aan een optimaal
einddoel. Om daar zo efficiënt mogelijk te komen gebruiken
zij hun vakbekwaamheid, passies, levenservaring en gevoel
voor humor. Door deze hechte vorm van samenwerken wordt
de opdrachtgever de belangrijkste collega.

“De opdrachtgever is mijn belangrijkste collega”
“Een project begint met ik, gaat dan naar zij, en wordt een wij.
Samen met één doel: als team maken wij blij.”
Gefascineerd door
de ‘starchitectuur’,
geleerd bij Calatrava,
en de complexiteit van
particulier opdrachtgeverschap uit zijn eigen
pojecten, studeerde Van
Ommeren af op een
bewoonbaar stadion voor
de Bijlmeermeer. Binnen
deze multifunctionele
structuur kunnen de
gebruikers in korte
tijd een persoonlijke
invulling geven aan het
volwaardige Olympisch
hoofdstadion.

Om zijn plan te verfijnen
vroeg Van Ommeren aan
vrienden en collega’s een
persoonlijke invulling
te maken binnen de
randvoorwaarden van
het plan.

Mindmap persoonlijke
post-Olympische
invulling door teamlid
Hans Boot.
“Homo ludens post-Olympicum” voor de post-Olympisch spelende mens.

Wij

OPDRACHT
Broedplaats
in voormalig
zusterhuis Delft.

Bij een nieuwe opdracht gaat Van Ommeren met de opdrachtgever aan tafel zitten
om naast het gebruikelijke programma van eisen ook een programma van wensen
op te stellen. Zo worden de niet-fysieke ambities vastgelegd: een gebouw is meer
dan een rijtje getallen. Na een inventariserende sessie waarin relevante disciplines
vertegenwoordigd zijn, wordt een plan van aanpak gemaakt waarin de onderlinge
samenhang wordt gevisualiseerd. Hierdoor wordt er niet alleen een gebouw
opgeleverd, maar ook een plek waar mensen leven, werken en ontmoeten.

OPDRACHTGEVER

GasthuisBV Delft
SAMENWERKING

Nanne Meijerink (Gasthuis BV),
Berend Jan Berends,

OPDRACHT
Interieur zolder
station Delft.

Laura Talsma, Jurre Antonisse,
Marjolein van Osch en
Joeri van Ommeren.
VONDST

OPDRACHTGEVER

Een totaal concept: van naam

Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD)

tot website; van visitekaartje

SAMENWERKING

tot signing en van campagne
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Delft Design Collective is a project in cooperation:
soﬂomo
creative

multiplex) en de enthousiaste roloverstijgende samenwerking tussen
opdrachtgever, ontwerper
en timmerman.

OPDRACHT
Pop-up paviljoen voor
het vertonen van
3600 projecties.
OPDRACHTGEVER

Kunstenaars Cocky Eek en
Theun Karelse.
SAMENWERKING Cocky Eek,

Theun Karelse, Yannick Liem en
Joeri van Ommeren.
VONDST
Een proces van kleimodel tot
en met snijtekeningen waarin
creativiteit en techniek continu
elkaar versterken.
Vanaf oktober 2012 op
verschillende festivals te zien!

The User’s
Advocate

st

or

e
fe

-b

gs

se

in

en

op

ng

vi

s
re
te
in

PR

er
w

s s
er er
fly ann ers
b ost
p itch
p

e
sit

van één materiaalsoort (berken

eb
w

Mogelijke Plugins:
1. Co-creative sessies
2. Interactieve Website
(in overleg)

een helder concept, de beperking
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werkruimte. Dit was mogelijk door

Na het beëindigen van zijn studie merkt Van
Ommeren dat er in Delft nauwelijks ruimte is voor
de Delftse creatieve ondernemer. En dat terwijl
uitbreiding van het creatieve klimaat één van de
speerpunten van de gemeente is. Samen met zijn
collega’s raakt hij in gesprek met de gemeente, die
vervolgens een pand en ontwikkelaar aandraagt.
Voor het voormalige zusterhuis in Delft wordt
een plan van aanpak gemaakt voor de identiteit,
de vormgeving en de campagne. De uitwerking
van dit plan gaat van de nieuwe naam voor het
pand tot de website ervan, van het visitekaartje
tot de gevelreclame en van de campagne tot
interieurontwerp. Twee maanden voor oplevering
staat de identiteit al vast en is tachtig procent van
de werkplekken verhuurd.
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INSPIRATIESESSIES
Via sociale media delen
Van Ommeren en collega’s
continu inspiratie, inzichten
en ideeën. Hiermee wordt de
effectiviteit van teamsessies
enorm vergroot.
OPDRACHTGEVER

Projectteam Smartchitecture 2.0
SAMENWERKING

Berend Jan Berends, Hans Boot (Ideas.nl),
Hans Smolenaers, Laura Talsma, Erik
Wolsky (EGM Architecten), Laura Zuidgeest
(ERA Contour) en Joeri van Ommeren.
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“Een marktplaats

“Een Tabula Rasa in ruimtelijke zin ken ik

Conceptontwikkelaar

Architect, landschapsarchitect en stedenbouwer

voor de bebouwde

eigenlijk niet. Voor iedere landschappelijke

omgeving waar

situatie zijn er aanknopingspunten, denk aan

architecten persoonlijke

grondwaterstromingen, geomorfologie of de

‘apps’ op kunnen

potentiële natuurlijke vegetatie.”

aanbieden. Dat lijkt

nBEREND JAN BERENDS

mij fantastisch.”

Ontwikkelingscoördinator

VONDST

“Het wordt pas interessant als

Q

Omdat niet iedereen altijd aanwezig kan

Blij

het niet vanzelf goed gaat.”

zijn, maken wij gebruik van de moderne
communicatietechnieken en van het beproefde
concept dat beelden meer kunnen zeggen
dan de beroemde 1.000 woorden.
En de ervaring leert dat

T Hoe wij werken als Projectteam?

“Het is eenvoudig, wij gaan zitten,
bestuderen de briefing en verdelen de
taken op basis van de grootste vorm
van vrijheid: als expert krijg jij
alle verantwoordelijkheid.”

wij met een heel beeld
vaak aan een half woord

W

genoeg hebben.

bErik Wolsky

E

Architect

“Het zouden

PRIJSVRAAG
Out of the box: Een
woonwijk voor daklozen
Feit Nederland heeft 18.000 daklozen.
MENING Onnodig denken wij.
Feit Er staat 6,9 miljoen vierkante meter
kantoorruimte leeg, in afwachting van sloop.
OPROEP Denk met ons mee.
FEIT Iedere 10e serieuze inzending wordt
beloond met een appeltaart.
HOOFDPRIJS Een plaats voor één jaar in het projectteam.
MAIL je alinea-pitch van maximaal 200 woorden en
je schetsen naar prijsvraag@smartchitecture.nl
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bLaura Talsma
Stategic product-

and servicedesigner

R

architecten moeten
zijn die prijsvragen
voor architecten
uitschrijven.”

Projectteam
Smartchitecture 2.0
bestaat uit:
initiator, concept:

Joeri van Ommeren architect

“Ik ervaar hier in

advies:

Brazilië, dat zolang

Berend Jan Berends
Hans Smolenaers
Laura Talsma (The Users Advocate)
Erik Wolsky (egm Architecten)
Laura Zuidgeest (era Contour)

iemand bewust kiest

om in een wijk te leven,
deze wijk gezond is,
favela of niet.”

Tekst:

U
bHANS BOOT

Strateeg en conceptontwikkelaar

“Aan tafel, samen met de opdrachtgever,
beginnen wij met vertrouwen.

Als probleemoplosser vind ik altijd
meerwaarde in die gebundelde

creativiteit. Kantel gedachten, schets ter
plekke strategie, concept en ontwerp.

Wij laten zien dat het bestaat: toveren.”

Joeri van Ommeren
Toine Donk
Hans Boot
fotografie:

Hans Vissers
strategie, concept, art-direction,
schetsontwerp, redactie en productie:

Hans Boot bno (ideas.nl)

