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BouwLab praktijkvoorbeeld succesvolle circulaire samenwerking
een succes van te maken.’

‘Zal ik ze allemaal maar alvast de grond inslaan?’, grapt wethouder Robbert
Berkhout als hij voor de foto de grote hamer nog eens over zijn schouder moet
zwaaien. Met de handeling slaat hij de symbolische eerste paal van het Circulair BouwLab op het MAAK-terrein in de Waarderpolder. Een project van formaat,
waar een groot aantal partners bij betrokken is. Voor Hogeschool Inholland een
buitenkans om vervolgonderzoek te doen naar de succesfactoren rondom circulair ondernemen.

Het BouwLab maakt onderdeel uit
van het zogenoemde C-District. Een
proeftuin voor het (regionale) bedrijfsleven om technische en innovatieve projecten te ontwikkelen rondom circulariteit en duurzaamheid. Zo
wordt het gebouw zelf opgebouwd
met onderdelen van een pand dat in
Almere niet meer nodig was, maar
nog niet aan het eind van zijn levensduur was. Tijdens de (her)bouw wordt
het pand verrijkt met innovatieve,
duurzame toepassingen. Dat vraagt
om een totaal andere bouwaanpak
waar, in combinatie met het grote
aantal partners, veel van valt te leren.
Houdbaar verdienmodel
Brigitte Paulissen van BeterBusiness,
één van de drijvende krachten achter

het project, wist van het theoretisch
onderzoek dat Inholland Haarlem
had gedaan naar kritische succesfactoren in circulaire samenwerking. Ze
benaderde Inholland om dat aan de
praktijk te toetsen. Die handschoen
werd opgepakt door Donald Ropes,
lector Leren & Ontwikkelen binnen
Organisaties, en Han van Kleef, associate-lector Innovatie & Ondernemen.
Ropes: ‘De 8, 9 partijen die in zo’n project samenwerken, spreken allemaal
een andere taal. Ook hebben ze allemaal een eigen belang. Hoe zorg je
ervoor dat je dan toch succesvol kunt
samenwerken, binnen een houdbaar
verdienmodel? Wat gaat daarin goed,
wat kan beter?’
Het onderzoek is nog niet afgerond,

Ondernemersportretten studenten

Van links naar rechts: Herman van Bolhuis van 3D Makers Zone/BouwLab R&Do, wethouder
Robbert Berkhout van de Gemeente Haarlem en Brigitte Paulissen van BeterBusiness..

maar Ropes en Van Kleef willen wel
alvast wat van hun waarnemingen
delen. ‘In ons theoretische model
zijn zeven succesfactoren opgesteld.
Eén daarvan is om vanaf het allereerste begin duidelijkheid te hebben
over financiële afspraken: wie doet
welke investering en wat gebeurt er
met de opbrengst? Dat is in de be-

Vier studenten van het Nova College mochten een pitch houden voor een
zaal vol ondernemers, tijdens de netwerkbijeenkomst van Sparkz Networking. Daarin presenteerden ze het bedrijf dat ze – naast hun studie – aan
het opzetten zijn. Een deskundige jury, met daarin onder meer wethouder
Robbert Berkhout en Anton Bouman van Stichting Ondernemersklankbord, beoordeelde de pitches. Namens Goede Zaken heeft Johan Tempelaar (in het midden op de foto) aan twee van de studenten een gratis
ondernemersportretje aangeboden, om hen en hun onderneming verder
onder de aandacht te brengen. Deze portretjes worden geplaatst op
site en social media van Goede Zaken. Stan Jonk (links) en Husin Mardan
(rechts) kregen uiteindelijk de cheque voor deze prijs overhandigd en zijn
binnenkort terug te zien op site en socials van Goede Zaken.


Projectpartners Circulair BouwLab
zijn Smart Industry Fieldlab BouwLab R&Do, Groothuis Bouwgroep,
RGS, BeterBusiness, Dura Vermeer
Civiel, advies- en ingenieursbureau
WSP, Voorbij Prefab, Patina, Stack3D
Robotic Building, Vianen, Rabobank
en gemeente Haarlem.

Opmars tegen beleggers ingezet
Een wetswijziging die naar verwachting op 1 januari 2022 ingaat, biedt
gemeenten instrumenten om te voorkomen dat beleggers goedkope en
middel dure woningen in hun gemeente kopen om deze (vaak tegen hoge
prijzen) te verhuren. Opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat deze
categorie koopwoningen beschikbaar
blijft voor mensen die er zelf in gaan
wonen.

Foto: Martine Goulmy

ginfase niet goed afgestemd in dit
project, waardoor zoiets tijdens het
hele project een terugkerend onderwerp blijft. Dat is dus een duidelijk
leerpunt. Positieve zaken die ons zijn
opgevallen en die níet in ons model
zaten, zijn dat iedereen vrij flexibel is
en dat alle betrokkenen een enorme
intrinsieke motivatie hebben om er

Symposium
‘Het eindonderzoek wordt in de vorm
van een symposium met alle projectpartners gepresenteerd, waarmee
we in zekere zin ook advies geven
aan projectleiders en deelnemers
van het project. Daarnaast publiceren we een wetenschappelijk artikel
en we brengen de resultaten over
hoe je complexe problemen binnen
een organisatie kunt oplossen terug
in ons onderwijs. We dragen dus bij
aan wetenschap, onderwijs én bedrijfsleven. Alles bij elkaar vind ik dit
een heel mooi voorbeeld van hoe je
onderzoek inzet als motor voor organisatieontwikkeling.’

Ook in recreatieland zijn beleggers
niet meer weg te denken: vele campings en recreatieparken in Nederland zijn de afgelopen jaren overgenomen door projectontwikkelaars en
getransformeerd tot luxueuze vakantieparken. In verband met de herontwikkeling worden de huurovereenkomsten met de zittende recreanten
opgezegd, zoals momenteel speelt in
Zandvoort bij camping Sandevoerde.
Die berichtgeving deed me denken
aan een vergelijkbare zaak van jaren
geleden. Mevrouw huurde op een
camping ruim 45 jaar een stuk onbebouwde grond. Op die grond stond

een chalet dat haar eigendom was.
Ieder jaar werd een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van een jaar
gesloten. Een projectontwikkelaar
had de camping gekocht, de huurovereenkomst werd opgezegd en de
ontruiming aangezegd.
Op grond van de wet en de rechtspraak geniet een huurder van
onbebouwde grond geen huurbescherming. Hoofdregel is dat een
huuropzegging in de regel rechtsgeldig is, maar dat de redelijkheid
en billijkheid kunnen meebrengen
dat een langere opzegtermijn in acht
dient te worden genomen en huurder
in sommige gevallen aanspraak kan
maken op schadevergoeding. Belangrijke criteria daarbij zijn: of de huurder
rekening kon houden met een huuropzegging, de huurder gepleegde
investeringen nog niet heeft kunnen
terugverdienen en de economische
positie van de huurder.
Het jaren achtereen sluiten van nieuwe huurovereenkomsten leidt niet
tot een niet-opzegbare duurovereen-

komst. Los van de vraag of overheidsingrijpen op de recreatiemarkt of
meer huurbescherming voor recreanten wenselijk is, zie ik in de praktijk dat
het vaak ontbreekt aan heldere voorlichting, waardoor particulieren zich
onvoldoende bewust zijn van hun
positie. Helderheid over de wederzijdse rechten en plichten is ook in het
belang van verhuurders, gerechtelijke
procedures kunnen leiden tot ernstige vertraging. Voor meer informatie
kunt u contact met mij opnemen.
Fleur Groos
 www.groosadvocatuur.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
wo. 17 november
Debat ‘de nieuwe elite’
Meet Up over herwaarderen technische
beroepen en vakmanschap.
20.00-22.00 uur
Locatie: De Pletterij
ww.depletterij.nl
w

zo. 21 november
MkWines wijnproeverij
Gratis proeverij, in drie ronden van ieder
een uur, met aansluitend facultatief diner.
15.00-18.00 uur
Locatie: Volksbadhuis, Leidseplein
anmelden: casper@mkwines.com
A

vr. 26 november
Haarlem After Work
Borrel met live muziek, iedere laatste vrijdag van de maand, thema: Welcome Back!
17.30-21.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

do. 18 t/m za. 20 november
The Impact Days 2021
Innovatieve ondernemers openen hun
(digitale) deuren. Met workshops, talks
van experts en een kijkje achter de
schermen bij deze gamechangers.
ww.stichtingstadsgarage.nl
w

di. 23 november
Tax for Good
Thema: Hoe kan het belastingstelsel
zorgen voor minder druk op onze planeet?
Vanaf 20.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger
ww.dezwijger.nl
w

di. 30 november
Sparkz Netwerkdiner
Jubileumbijeenkomst, met per gang
wisselende tafelindeling.
18.00-22.30 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.sparkznetworking.nl
w

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
onder redactionele
verantwoordelijkheid van:
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Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

