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Veranderen, verbinden en samenwerken in een nieuwe markt 

 



In transitie  
De architectuurpraktijk wordt niet meer zoals het geweest is. In de wereld van ontwerpen en bouwen zijn 
oude zekerheden verdwenen. De context, de business en de praktijk van het architectenbureau tonen aan 
dat er sprake is van een nieuwe realiteit.  
 
Reden voor de BNA om zich de komende jaren in de eerste plaats te richten op een verdere versterking 
van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de branche zelf. In een transitie zijn adaptatie en elan 
van de branche cruciaal. Ondernemerschap en slim innoveren horen daarbij. Dat tonen sommige 
architectenbureaus op inspirerende wijze aan.  
 
Ten tweede wil de BNA de rol en betekenis van de architect als schakel in het bouwproces beter profileren 
en meer inhoud geven, door middel van onderzoek, promotie en opinie.  
 
De BNA kiest tenslotte nadrukkelijk voor verbinden en samenwerken als leidraad voor de toekomst. Het 
wordt tijd dat deze verdeelde, deels gefrustreerde en geplaagde branche zich samen met aanpalende 
branches opwerkt tot een positief ingestelde, maatschappelijk gedreven en strategisch samenwerkende 
sector. Een branche die vitaal en gezond is, die het aandurft om zelfbewust te zijn.  
 
We zullen de samenwerking als branche met elkaar en met onze ketenpartners nog beter en slimmer 
moeten aanpakken dan de afgelopen jaren. Met ziel en zakelijkheid. De urgentie daartoe wordt dagelijks 
gevoeld. Het is een must om daarbinnen als branchevereniging positie te kiezen en leiderschap te tonen – 
voorbeelden geven, discussies aangaan, richting geven, stem verheffen. Dat geldt voor de BNA evengoed 
als voor collega-organisaties als de RIBA en het AIA. Alle vertonen eenzelfde strijd en eenzelfde zoektocht 
naar roldefinitie, toegevoegde waarde en nieuw perspectief. Ook brancheverenigingen moeten op zoek 
naar een 3.0-versie voor henzelf. Daarbij past de ambitie om toe te werken naar een krachtiger gezamenlijk 
geluid: de ambitie Ontwerpend Nederland.  
 
De BNA heeft op meerdere manieren geprobeerd meerwaarde voor het collectief te hebben. Met het 
organiseren van debatten, het publiceren van manifesten en het uitvoeren van onderzoek naar strategie en 
praktijk voor de branche. En door het steeds prominenter als stem van de branche optreden. Terwijl die 
branche en de context waarin zij werkt snel verandert en zij zelf, volgens het eigen onderzoek van de BNA, 
meer hybride wordt.  
 
Als brancheorganisatie heeft de BNA een aantal fundamentele keuzes gemaakt. De keuze voor scherpere 
focus op ondernemerschap en markten – niet op culturele doelstellingen. En de keuze voor vernieuwing en 
een meer maatschappelijke oriëntatie van de architectuur. Net als die voor de transformatie naar een 
branchevereniging, met duidelijk economische oriëntatie en gekoppeld aan bedrijven, in plaats van 
individuele beoefenaars van het vak. Die transformatie wordt gezien, erkend en gewaardeerd. Niet in de 
laatste plaats omdat de BNA de samenwerking met anderen nadrukkelijk opzoekt. Of het nu met de 
bouwpartners is – onze belangrijkste omgeving – of met anderen ruimtelijke ontwerpdisciplines, in de 
creatieve industrie, of daarbuiten. Daarbij hoort een accentverschuiving van oriëntatie op de overheid, naar 
die op de brede groep opdrachtgevers.  
 
De context, de markt en de praktijk  
Vanzelfsprekend is dat de analyse van wat er ‘aan de hand is’ bepalend moet zijn voor wat de BNA gaat 
doen. Wat we moeten, wat we willen en wat we kunnen, zijn drie verschillende grootheden, die vragen om 
ambitie, realisme en pragmatisme.  
 
De BNA heeft onder meer in de scenarioverkenningen ‘Toekomsten’ laten zien dat de context waarin onze 
leden werken fundamenteel is veranderd. De traditionele rolverdeling is niet meer vanzelfsprekend. De 
verhouding met partners als aannemers, bouwers, ontwikkelaars, overheden, bankiers en beleggers is 
soms ingrijpend veranderd.  
 
Het gevolg is dat architectenbureaus weliswaar een plaats in de keten hebben, maar zelden nog de rol van 
regisseur vervullen. Sterker nog: steeds vaker werken bureaus als onderaannemer binnen moderne 
contracten, op een markt waarin niet het aanbod maar de vraag van doorslaggevend belang wordt. 
Vastgoed wordt steeds vaker met of in opdracht van eindgebruikers ontwikkeld. Dat stelt heel andere eisen 
aan het werk van architectenbureaus.  
 
De veranderde omstandigheden en de wijze waarop de markt hierop reageert, hebben gevolgen voor de 
praktijk. Het verklaart waarom architectenbureaus hun toegevoegde waarde ‘aan de voorkant’ of juist ‘aan 
de achterkant’ van het proces zoeken. Of in combinaties daarvan. En niet zonder succes. Ook de 
strategische samenwerking tussen kleine, soms eenmanszaken illustreert dat soms ‘klein het nieuwe groot’ 
is.  



 
Bij andere architectenbureaus worden in toenemende mate branchevreemde activiteiten aan het bureau 
gekoppeld. Het leidt ertoe dat de al jaren vervagende grenzen met andere ontwerpende disciplines als 
stedenbouw, interieur en landschap theoretisch worden. Maar ook dat de grenzen met andere disciplines 
verder vervagen, of het nu op het terrein van IT-technologie, ‘serious gaming’ of nieuwe media is. Waar dan 
juist weer groei mogelijk blijkt te zijn.  
 
Adaptatie en veerkracht  
De BNA onderkent dat er voor de branche een andere werkelijkheid is ontstaan waar we op in moeten 
spelen. Het komt er nu op aan vooruit te denken, de verandering mede vorm te geven, op zoek naar 
nieuwe kansen voor het ondernemerschap in de sector. De BNA moet juist zoeken naar nieuwe kansen 
voor het ondernemerschap van in essentie steeds meer hybride bureaus (of juist multidisciplinair 
gespecialiseerde ontwerpbureaus). Succesvolle bureaus veranderen hun businessmodel, hun strategie, 
expertise en competenties om nieuwe kansen te ontwikkelen en bij de koplopers in de branche te horen. 
Toonaangevende bureaus zijn niet langer vooral bureaus met bijzondere ontwerpen of ontwerpopvattingen 
à la Superdutch, maar bureaus die kwaliteit van ontwerp koppelen aan een succesvol businessmodel en 
dito samenwerking.  
 
Goed voorbeeld doet goed volgen. De BNA stelt zich daarom de komende periode vooral ten doel het 
adaptatievermogen en de veerkracht in de branche verder te versterken. Alleen op deze manier is er 
voldoende kans dat de kracht van het ontwerpend, oplossend en verbindend vermogen als kern van de 
branche overeind blijft. En kan het internationale reputatie een nieuwe impuls krijgen.  
 
Het is geen eenvoudige opgave, nu de spanningen met ketenpartners toenemen en de concurrentie binnen 
de branche heftig en soms moordend is.  
Enerzijds is dit het gevolg van het feit dat de rol en positie van architecten, noch van andere partners, 
vanzelfsprekend is. Het is mede aan de BNA om daarin verandering aan te brengen door middel van 
onderzoek, promotie en opinie.  
 
Anderzijds is de markt door de recessie nu zodanig verstoord dat er tal van perverse mechanismen 
optreden, die normale concurrentieverhoudingen verstoren. Zowel op het gebied van aanbesteden, als 
prijsvorming zijn hier voorbeelden van een onbalans. Ook hier ziet de BNA een rol voor zichzelf weggelegd. 
Er zal de komende jaren gewerkt moeten worden van een verdeelde, vaak op zichzelf gerichte en 
gefrustreerde branche, die soms ongezond concurreert en elkaar ‘weinig gunt’, naar een meer positieve, 
maatschappelijk gedreven, strategisch samenwerkende en zich breed ontwikkelende branche. Dat is geen 
utopie, maar economische noodzaak.  
 
Slim samenwerken helpt  
De BNA staat voor het collectieve belang van de branche. Wij zien ook dat in de 21ste eeuwse de nadruk 
op ‘verbinden en samenwerken’ komt te liggen, met co-makership, cocreatie en –productie als moderne 
termen. Dit betekent dat de BNA die verbindingen en samenwerking waar mogelijk en nodig tot stand gaat 
brengen of ondersteunen. ‘Slim samenwerken’ geldt hier als motto voor een open, creatieve en 
ondernemende houding. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de mate waarin wij als sector erin slagen om 
te verbinden en samen te werken bepalend is voor de toekomstig succes van onze branche. De 
architectuur als onderdeel van een groter geheel of proces.  
 
De ambitie is juist ook om de dialoog met aanpalende terreinen als de bouw- en ingenieurswereld actief te 
versterken. De BNA zal tegen uitwassen van de markt - voor zover mogelijk - optreden en leden hierop 
aanspreken. Het belangrijkste is dat er naast een effectieve gedragscode een sterker accent komt op 
integriteit. Natuurlijk is goed opdrachtgeverschap van belang. Maar dit werkt alleen als het goede 
opdrachtnemerschap voldoende helder is omschreven en de gedragsregels worden nageleefd en in dialoog 
met elkaar besproken. 
 
De BNA wil tot slot structureel samenwerken met partijen van buiten de branche. Dit gebeurt vanuit de 
overtuiging dat het belang van het collectief het beste wordt gediend als deze – waar mogelijk – wordt 
gekoppeld aan belangen van anderen. Daarbij staan de belangen van de leden boven de belangen van de 
BNA als organisatie. Inmiddels wordt er al beperkt samengewerkt met partijen in de bouwketen (o.a. 
gezamenlijk lobby-overleg Cencobouw). Daar ligt meerwaarde en letterlijk en figuurlijk verdiencapaciteit. De 
komende drie jaar moet op dit terrein een doorbraak komen. Hierbij kiest de BNA voor een 
gemeenschappelijke ambitie van de ruimtelijk ontwerpende disciplines onder de naam Ontwerpend 
Nederland. Het momentum is aanwezig om zo samen met de ontwerpende disciplines een doorbraak te 
forceren. De BNA wil de dialoog organiseren met onze (keten)partners binnen en buiten de bouw en 
ruimtelijke ontwikkeling. Verder blijven wij samenwerking zoeken met de veelkleurige creatieve industrie 
(Federatie Dutch Creative Industries).  



 
Statement  
De vraag is nu niet ‘wat de BNA voor jou kan betekenen’, maar ‘wat de BNA en de leden gezamenlijk met 
andere ontwerpende disciplines op de markt kunnen betekenen’. Wie een sterkere positie claimt moet die 
willen waarmaken. Dat geldt voor bureaus en voor de vereniging.  
 
De BNA wil actief bijdragen aan een betere branche en daarbij expliciet een leiderschapsrol vervullen, 
zowel naar binnen als naar buiten. Wat wij onze leden vragen moeten we ook zelf doen. Daar ligt de 
opgave: verregaande samenwerking, nieuwe richtingen en focus op innovatie en vernieuwing van ons 
collectieve en individuele ondernemerschap. Bijdragen aan die branche, met de brancheorganisatie, 
zouden alle architectenbureaus van Nederland moeten willen.  
 
Kernpunten BNA 2014-2016  
• Naar een moderne branchevereniging met Ontwerpend Nederland als ambitie voor verdere samenwerking 
met andere branches en disciplines, met markt en overheid  
• Accepteer de transitie naar een nieuwe markt en ondersteun de leden door adaptatie en veerkracht in hun 
ondernemerschap verder te stimuleren  
• Voorop lopen in promotie van maatschappelijke waarden van bouw en architectuur (in de keten)  
• Naar nieuw elan in de branche, met slim samenwerken en netwerken als strategie.  
• Waarmaken: lidmaatschap BNA biedt waarborgen voor opdrachtgever  
• Moderne branchevereniging 3.0 met diensten voor het collectief èn voor individuele bureaus 
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Missie 
Architectenbureaus versterken die op kansrijke markten toegevoegde waarde leveren voor opdrachtgever en maatschappij 
 
Ontwikkelingen Ambities Beleidsdoelstellingen 2016 
 
Versterken bureaus 
 
• Aanbod is groter dan de vraag 
• Grote concurrentie en prijsdruk 
• Architectenwerkzaamheden door anderen en 

verbreding dienstverlening door 
architectenbureaus  

• Meer multidisciplinaire en hybride bureaus 
• Acquisitie: van portfoliopresentatie naar proactieve 

probleemoplossingen voor opdrachtgevers 
• Meer markt- en proces- dan puur designgedreven 
• Nieuwe verdien- en financieringsmodellen (Futura) 
• Verduurzaming, herbestemming en transformatie 

bestaande gebouwen belangrijkste binnenlandse 
opgave 

• Meer bureaus richten zich op buitenlandse markten 
en op diensten aan de voor- en achterkant van het 
ontwerp- en bouwproces  

• Sterke groei aantal zzp’ers en cao onder druk 
• Invoering beroepservaringsperiode belangrijk voor 

internationale concurrentiepositie 
• Terugtredende overheid: minder te halen in de 

lobby, decentralisatie in r.o. verantwoordelijkheden 
en grotere rol markt in nieuw 
bouwvergunningenstelsel 

• Architectenbranche verschoven van culturele naar 
economische sector 

Markt en ondernemerschap 
De bedrijfsvoering van architectenbureaus BNA is 
versterkt mede door de inspanningen van de BNA 

De BNA biedt bureaus inzicht in marktontwikkelingen, versterkt het 
ondernemerschap, helpt nieuwe kansrijke markten te veroveren en 
nieuwe diensten te ontwikkelen 
BNA heeft met ketenpartners succesvolle gezamenlijke initiatieven 
uitgevoerd voor toetreding tot (deel-)markten 
BNA Onderzoek heeft als praktijklab aantoonbaar aan marktontwikkeling 
bijgedragen 
BNA heeft voor 2015 een erkend kwaliteitslabel en aanvullende 
voorwaarden ontwikkeld dat architecten in staat stelt  als private partij de 
kwaliteit van ontwerpen en gebouwen te waarborgen 
BNA International: het programma  helpt deelnemende bureaus hun 
buitenlandse omzet gemiddeld met 15% te verhogen en bindt 
toonaangevende internationaal werkende NL architectenbureaus aan de 
BNA.  

Lobby 
De BNA draagt succesvol bij aan  het versterken van 
de positie van architecten 

De kwaliteit van het opdrachtgeverschap is verbeterd. Bij 
aanbestedingen ligt in de lobby de focus op proportionele inspanning 
tijdens de selectiefase en wettelijke verankering van verruimde 
referentietermijn. 
De positie en belangen van architecten zijn optimaal behartigd in de 
totstandkoming van het nieuwe bouwvergunningenstelsel met private 
kwaliteitsborging en de Omgevingswet. 

Professionalisering  
Architectenbureaus  zijn toegerust met de benodigde 
kennis en competenties 

BNA is de belangrijkste aanbieder voor (wettelijk verplichte) bij- en 
nascholing voor de ontwerpende en aanverwante disciplines in de bouw 
Binnen netwerken zorgt de BNA voor een optimale kennisdeling bij 
bureaus onderling 

Arbeidsmarkt 
Gezonde arbeidsmarkt in aantrekkelijke branche met 
MVO als norm 

De collectieve arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling zijn verder 
gemoderniseerd en flexibeler gemaakt 
De BNA heeft zich succesvol ingezet voor de ontwikkeling van de 
benodigde (toekomstige) kennis en competenties binnen het 
architectenbureau 
De BNA bevordert MVO in de architectenbranche  via een code over 
goed werkgeverschap,  ethisch handelen en duurzaamheid 
De BNA zet zich in voor een eerlijke en redelijke werking van de 
arbeidsmarkt 

Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij 
 
• Herpostionering architectuur als maatschappelijke 

kracht en meerwaarde 
• Van overheid naar markt als opdrachtgever 
• Afnemende rol in ontwikkel- en bouwprocessen 

voor architectenbureaus 
• Toegevoegde waarde architect onder druk bij 

opdrachtgevers 
• Minder artistiek, meer vakman, adviseur, 

dienstverlener 
• Van autonoom van actieve partner in coproductie 
• Van tactisch naar strategisch vermogen 
• Van waarde naar aantoonbare meerwaarde 

Maatschappij 
Nederlandse  architectuur, ontwerp en bouw  worden 
positiever gewaardeerd vanwege de bijdrage aan 
economie en maatschappij 

De BNA is  voorloper binnen de bouwkolom en binnen de ontwerpende 
disciplines bij de promotie van de maatschappelijke waarden van de 
Nederlandse architectuur en bouw. 
De BNA is versterkt  zichtbaar in de media en prikkelt de opinie 

Opdrachtgevers 
Opdrachtgevers en architectenbureaus weten van elkaar 
waar ze voor staan en hebben hier een beter beeld van 
gekregen 

Architecten zijn strategische partners van opdrachtgevers bij opgaven op 
het terrein van nieuwbouw, herbestemming en transformatie 
De algemene leveringsvoorwaarden zijn in samenspraak met de markt 
vernieuwd  
Er is overeenstemming over vervanging DNR door een paritair systeem 
Lidmaatschap van de BNA biedt waarborgen en meerwaarde voor 
opdrachtgevers 
Aangesloten bureaus zijn goed geïnformeerd over de verwachtingen en 
wensen van opdrachtgevers ten aanzien architectenbureaus 
BNA Onderzoek: het  Praktijklab werkt en de resultaten ervan hebben 
aantoonbaar bijgedragen aan de promotie van architecten bij 
opdrachtgevers 

Vereniging 
• Contributie-inkomsten fors verminderd en 

lidmaatschap onder druk 
• BNA verbindt leden met markt  
• Van brancheordening naar brancheontwikkeling 
• Ondanks verkleining toch groter door 

samenwerking met andere branches 
• Van architecten naar ontwerpende disciplines 

binnen bouwkolom 
• Van vertegenwoordiging branche naar branche 

leiderschap 
• Van kennis- naar netwerkorganisatie 
• Van ‘bureau’ naar ondernemerschap binnen de 

organisatie 
• Van functionele naar thematische netwerken 

Ontwerpend Nederland 
Door samenwerking met andere strategische 
ontwerpende partners binnen de bouwkolom zijn  de 
relevantie en effect in de belangbehartiging van de 
BNA versterkt en zijn efficiëntievoordelen voor de back 
offices gerealiseerd. 

BNA werkt samen met verwante branches 

Verenigingsstructuur en bestuursmodel  in overeenstemming gebracht 
met  de ontwikkeling naar Ontwerpend Nederland. 

Vereniging 3.0 
De BNA is een ondernemende vereniging die voor 
verschillende ledengroepen op individueel niveau 
overtuigende meerwaarde biedt bij het aansluiten op 
de markt, het versterken van het imago van de branche 
en als stem voor het collectieve belang.  

Het aantal aangesloten bureaus is verhoogd met  5% 
De ledentevredenheid is gestegen naar 7 
Op basis van de wensen en behoeften van de verschillende 
ledengroepen biedt de BNA verschillende dienstenpakketten, merken en 
netwerken 
Het contributiesysteem sluit aan bij het segmentatiemodel 
Leden zijn als ambassadeurs betrokken bij ledenwerving en (lokale) 
belangenbehartiging 
De BNA vertegenwoordigt minstens 80% van de werknemers in de 
branche ( en cao  AVV blijft) 
De jongere generatie  bureaus  is  verbonden aan de BNA. 
BNA heeft het lidmaatschap opengesteld voor bedrijven in de 
aanverwante ontwerpende disciplines 

Organisatie 
De BNA heeft een wendbaar, alert en ondernemend 
bureau dat slagvaardig kan inspelen op veranderende 
omstandigheden 

De organisatie is resultaatgericht en heeft de benodigde competenties 
ontwikkeld door een ontwikkeling van lijn- naar meer projectorganisatie 

BNA Academie, BNA International en BNA Onderzoek functioneren 
volledig budgetneutrale business units (personele en out of 
pocketkosten) 
De helft van de inkomsten wordt verkregen buiten de contributies 

   
 


