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‘Creating a better world, for all of us’      
   

Hoe een stap terug, je sneller bij je doel brengt. 
 

                             

             (guardian Alliance, initiation, 2018) 
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1 Voorwoord 

 

Middels dit voorwoord wil de student alle betrokkenen bedanken voor de gedeelde 

inzichten en de aangeboden hulp. Het was een half jaar vol flexibiliteit en kansen. En dankzij 

de facilitators welke deze minor o.a. hebben mogelijk gemaakt, is de student nog veel meer 

getriggerd om door te gaan in het ondernemerschap en het innovatief denken. 

 

Een grote pluim voor de personen welke deze minor met veel ondernemersvrijheid hebben 

mogelijk gemaakt. 

 

 

Ontzettend veel leesplezier, bij het volgen van de learning curve, en de gewonnen inzichten 

welke de student heeft genoten. 

 

 

Sjors Wenting 

04-01-2019 
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2.    Portfolio opbouw 
 

Voordat er gekeken wordt naar een heel structurele inhoudsopgave, wordt er eerst gestreefd naar 

een volledig mogelijk inzicht in het grote proces wat doorlopen is. Het totale proces wat bewandeld 

is binnen deze minor is namelijk echt niet recht door in een lijn. Om het zo prettig mogelijk te kunnen 

verwoorden is onderstaand schema opgesteld wat de structuur in het portfolio wat duidelijker zal 

maken. 

Desondanks, wees er van bewust dat zelfs in dit schema enige kalibratie heeft plaatsgevonden. Dit 

om überhaupt een schema te kunnen opstellen. Gezien dat er in de praktijk tijdens deze minor, er 

ontzettend veel richtingen ingegaan zijn. Maar ook veel stappen terug, en stappen in nieuwe 

richtingen, en mentale ontwikkelen met het bewustzijn welke stappen er in de toekomst nodig zijn. 
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4. Wie ben ik 
 

De start van deze minor, is eveneens de start van dit portfolio. Het is best ironisch om het te 

bekennen, maar het aspect wat initieel het meest onbelangrijkste leek te zijn, bewijst zich nu 

het meest belangrijkste te zijn. 

Namelijk het aspect: Wie ben ik. 

 

Verder vertaald naar vraagstukken zoals: 

Wat is je echte droom in je leven, waardoor wordt je getriggerd, en wat is je grote doel in 

het leven? 

En uiteraard nog veel en veel meer vraagstukken. 

 

 

4.1 Voor geschiedenis ( voor deze minor) 

 

Een belangrijke beslissing werd gemaakt, toen er bewust een half jaar studie uitloop werd 

geaccepteerd om te kunnen deelnemen aan deze minor. De alternatieve route zou de minor 

met een pre-master pakket zijn geweest waardoor er na het afronden van de huidige 

bachelor opleiding, er direct doorgestroomd kon worden naar een Master opleiding. De 

drang om een master opleiding te voltooien bestond er zeer zeker, maar de drang om 

positieve impact op de wereld te uiten, nog veel meer. En na lang overwegen leek deze 

minor toch de beste stap om de richting van positieve impact in te slaan. 

 

 

Een grote triggering vond plaats toen er onder andere in 

contact kwam met het volgende concept: 

 

‘’How Toms made hundreds of millions of dollars by giving shoes 

away’’ 

 

(Anderson, 2015) 

 

 

En dat de interne vraag deed opstellen, kan zo een concept voor de bouw ontwikkeld 

worden?  

Dat er een concept wordt ontwikkeld binnen de bouwsector, waarbij er een grote business 

gerund kan worden, en waarbij er maximaal bijgedragen word aan het ‘greater good’ in deze 

wereld.  

Oftewel: 
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 Is het mogelijk een verdienmodel samen te stellen, waarbij de machtige bouwwereld kan 

bijdragen aan de grote problemen in de wereld, dat je hiermee de wereld intens kunt 

helpen, en hier je baan van kunt maken? 

Dit was het grote leerdoel en de droom waarmee de minor werd begonnen, en waardoor de 

keuze was gemaakt om een half jaar langer te studeren. En daarmee de mogelijkheid te 

hebben om over dit ideaal verder na te denken, te filosoferen, en te valideren wat de 

mogelijkheden zijn. Het doel leek een half jaar extra studeren zeker waard, en dat is het 

zeker ook gebleken. 

 

4.2 Start minor 

De filosofie ‘wat is het verdienmodel achter goed doen in de wereld’ vanuit perspectief van 

de bouwbranche, was dus het startpunt van deze minor. 

Al snel waren er diverse concepten geboren, voortkomend uit trends uit andere branches en 

sectoren. 

Zoals het ‘Buy one, give one’ concept van Toms Shoe’s. Tijdens de start van de minor 

bestond de fascinatie helemaal uit het samen stellen van zulke concepten. Welke uiteindelijk 

zijn verwoord naar het STAC concept met het CC-label wat nader in het verslag nog zal 

worden toegelicht. 

 

De eerste 2 weken van de minor waren dus bestemd aan het analyseren wie jezelf bent, en 

welke drijfveren je op de been houden. Alleen bleek dat mijn persoonlijke interesse 

volkomen ergens anders zaten, namelijk het samenstellen van concepten hoe de 

bouwwereld zijn letterlijke steentje kan bijdragen aan de mensen die de minste kwaliteit van 

leven hadden. 

Deze eerste 2 weken vielen dus totaal buiten het interesse gebied van wat er aangeboden 

werd. En werden ingevuld met het zoeken in de markt naar inspiratie en het checken of 

soortgelijke concepten zouden bestaan, welke tot op heden nog niet gevonden zijn. 

 

Achteraf kan bevestigd worden dat deze fase van stilstaan bij de eigen drijfveren, intens 

belangrijk is. De inhoud van deze eerste 2 weken van de minor zijn achteraf onbewust 

verplaatst, naar later in de middelste weken van de minor. Deze rare flip of verschuiving zal 

nader in dit verslag worden toegelicht. 

Een kwestie staat onomstotelijk vast, het is veel belangrijker dan gedacht om goed stil te 

staan bij wie je echt bent, en welke diepste drijfveren en doelen je hebt. 

 

Zonder goed deze doelen op een rijtje te hebben, bent u net als een stuurloos schip in het 

water. Er worden meters gemaakt, maar we weten niet welke richting de goede is. 

Dit is eveneens een van de waardevolste geleerde punten in de minor, en voor een gedreven 

persoon zoals mij, was het veelal lastig om deze richting te vinden tussen de velen. Maar het 

is echt belangrijk soms een stap terug te nemen, en de stip op de horizon nogmaals te 

verifiëren voor jezelf, hoe moeilijk het ook zal zijn. 
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5. Trends 
 

Deze periode van 3 weken waarbij er gezamenlijk naar trends gekeken werd, kan als zeer creatief 

beschouwd worden. Alle studenten in de klas hadden eigen trends onderzocht, en wanneer deze 

klassikaal besproken werden was het enorm interessant. 

Het inspelen op de juiste timing van een trend, is van groot belang om een concept/product/dienst 

succesvol te kunnen lanceren. 

 

En volgens ondernemer en TED spreker Bill Gross, blijkt uit een 200 bedrijven breed onderzoek: 

Dat de timing de aller belangrijkste factor is, of een start up een succes zal worden of niet.  

‘Het zou nog zo een super goed bedrijfsplan en financieringen kunnen hebben, maar als de timing 

verkeerd is, zal het geen succes worden’  

Conclusie Sjors:  Know you’re timing! 

 
 

(TED, 2015) 

 

 

Creatieve en interessante 3 weken waren het zeker. Ondanks dat er min of meer al concepten in het 

brein aanwezig waren, was de missie van het vergaren van nieuwe signalen en nieuwe 

mogelijkheden zeker gelukt. 
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In de redenatie om dit portfolio zo compact mogelijk te houden, wordt u voor de diepere en nadere 

details van het trendonderzoek doorverwezen naar het trendrapport welke geüpload is in de inlever 

app. 

Indien dat even zoeken is wat als niet prettig ervaart kan worden, kunt u ook op volgende afbeelding 

klikken om zo de pitch m.b.t. de opbouw van het trendrapport te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O5Jp38HXRW0 
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6. De kansrijke optie  (Start positie) 
 

 

De creatie van de kansrijke optie is een lang proces wat bijna een jaar geleden is begonnen 

als een onverwacht spontaan idee. 

Namelijk het idee, is het mogelijk om het business model van Tom shoe’s na te bootsen voor 

de bouw? 

Het verdienen van geld, met het doen van goed. Onder het motto van buy one, give one. 

 

Vertaald naar de bouw, kwamen er al snel enkele creatieve concepten naar boven welke nog 

niet bestonden en niet bestaan in de Nederlandse bouw branche. Deze totstandkoming staat 

eveneens in het trendrapport, maar omdat het best een interessant proces is, komt hij nu 

nogmaals naar voren in de beknopte versie. Het ging vrijwel allemaal in vormen van 

brainstorm sessies waar heel simpel maar toch ongelimiteerd gedacht werd: 

De bouwbranche doet bouwen, wat dus zou leiden tot bouw een huis, en geef een huis aan 

een ander concept.  

Dat zou wellicht een iets te intensieve investering zijn voor een klant. Maar indien dit 

gereduceerd zou worden, zou het bijvoorbeeld vertaald kunnen worden naar: 

Een bouwproject in Nederland, draag nu 1% bij en wij bouwen ook voor iemand in nood. 

Zo enige brainstorm sessies verder, kwam het idee om: 

 

Concreet verwoord het model: 

 

Input: 

Een organisatie te starten genaamd STAC, welke bouwbedrijven benadert of zei hun 

projecten willen labelen met ons nieuwe keurmerk voor de bouw. 

I.p.v. het fairtrade keurmerk, of het de biologische sticker, is er dus vanaf nu ook het 

Considerate Construct Label (ook wel CC-label) 

Alle nieuwbouw projecten zoals woningen, kantoren, scholen, en ook infraprojecten zoals 

wegen en waternetwerken, kunnen bij het realiseren een CC-label aanschaffen voor 1% van 

hun project som. 

En zich daarmee onderscheiden bij hun (overheids)klanten om toch net weer die ene 

miljoenen klus binnen te halen. Dankzij de menselijke waarden welke STAC voorop zet, 

zullen veel mensen zich verbonden voelen aan STAC. Dit baserend op Trends, maar ook op 

Filosofisch onderzoek dat mensen eenmaal elkaar willen helpen. Met de juiste Branding en 

social media advertisement kan echt een label gecreëerd worden. namelijk het Considerate 

Construct label voor de bouw! Het menselijk bouwen wat nog niet bestaat, het bouw en 

bouw ook voor een ander in nood. 
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Output: 

En in return, gaat STAC met eigen bouwkundig personeel en vrijwilligers naar de armste 

plekken op de aarde om hun samen met externe stichtingen infrastructuren te bouwen.  

Gefocust op het realiseren van infrastructuur zoals wegen met water, elektra, en internet. 

Het bouwteam van STAC hanteert ook de slogan, ‘We built the road to education’. 

Waarbij er dus op de basis behoeften zoals eten, en water wordt ingespeeld. En indien de 

basisbehoeften gedekt zijn, kan er na analyse gekozen worden waar nieuwe scholen of 

kennis centrums gebouwd worden. 

 

Alle projecten worden gemanaged door STAC, en al het fysieke werk word uitbesteed aan 

lokale mensen en lokale bedrijven. Dit tegen zachte marktprijzen. Hiermee komen: 

- Veel (relatief) goed betaalde extra banen voor de locals. 

- Meer vermogen in dit gebied, her-distributie van het oneerlijk verdeelde geld. 

 

STAC managend deze projecten en zorgt voor de middelen en de kennis. 

Eveneens staat kennis overdracht centraal. De engineers welke bij STAC actief zijn, zijn dus 

managers, maar ook leermeesters welke kennis overdragen. 

 

Conclusie output: 

De armste krijgen dus ‘gratis’ nieuwe voorzieningen, alleen zei moeten het zelf bouwen. Dit 

tegen zachte marktprijzen zodat er werk gecreëerd wordt. Dankzij deze prettig betaalde 

banen komt er meer geld in het lokale systeem en zal de welvaart stijgen. 

Er wordt dus bijgedragen aan:  

- Het bouwen van nieuwe levensbelangrijke voorzieningen voor mensen in nood 

- Her-distributie van geld. 

- Boost aan de lokale economie 

- Kennis overdracht. 

- Basis creëren om de lokale levens en economische cirkel te laten draaien en groeien. 

 

 

Schematisch gezien kan deze verwoording vertaald worden naar volgend schema. 
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Op de volgende pagina’s wordt u meegenomen op de reis door het proces, wat o.a. heeft 

bijgedragen aan het opstellen van een gevalideerde, kansrijke optie. 

 

 

 

 

6.1 Vooronderzoek 

 

Tijdens het vooronderzoek, ook wel tijdens het opstellen van het concept kwamen 

ontzettend veel vragen naar voren. En nadat enkele vragen zijn uitgezocht, komen er weer 

10 nieuwe bij. 

Hier volgt een overzicht met vragen en antwoorden welke tijdens deze minor zijn verifieert 

 

- Wel of geen stichting? 

 

- ANBI status mogelijkheden bij een stichting, en belasting voordeel op IB bij schenkingen 

aan stichting met ANBI status. 

 

- Wat krijgt de klant/investeerder ervoor terug? 

 

- Wat voor project gaat STAC realiseren en laten bouwen en waarom. 

- Waarom zouden investeerder in STAC willen investeren en niet in andere 

wereldverbeteraars? 
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6.2 Markt onderzoek 

 

 

Bouwsector is goed voor 4,5% van het bruto binnenlands product, en voor een productie van 

ruim 60 miljard euro. (Bouwend Nederland, 2018) 

 

Nederland heeft in het 2e kwartaal van 2018 zo een 65.540 aannemersbedrijven, volgens het 

CBS (BouwkennisDatabase, 2018) 

 

 

 

6.3 Concurrentie onderzoek 

 

 

Eveneens in dit hoofdstuk zal de standaard definitie van concurrentie niet opgaan. Tijdens de 

fase van het onderzoeken wat de strategie en tactieken en cijfers van soortgelijke 

organisaties zijn kwamen er enkele conclusies naar boven. 

- Een identieke organisatie is niet te vinden. 

- Het zelfde doel, helpen van de aller armste (met voornamelijk bouwen van infrastructuur 

en huizen en voorzieningen) 

 

Maar ook hadden ze allemaal dezelfde valkuil: 

 

- Elke organisatie was afhankelijk van schenkingen en donaties. 

 

 

Er hoeven niet 10 concurrerende bedrijven verwoord te worden binnen dit portfolio om de 

kern van dit hoofdstuk te filteren. Volgende foto is van de homepage van een van de 

concurrenten: 
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 (Homeplan, 2018) 

 

Ziet u het probleem ook? 

Het is een probleem wat bij elke concurrent naar boven komt, en wat van doorslaggevend 

belang is. Namelijk het afhankelijk zijn van schenkingen en giften. 

 

6.3.1 Conclusie: 

 

Het nieuwe business model dient dusdanig te zijn, dat de investeerders graag willen 

investeren. 

Hoe? Simpel weg ervoor zorgen dat het voor hun rendabel wordt. Uit trends en signalen 

welke de bouwkunde student veel heeft kunnen filteren blijkt de behoeften van grote 

bouwbedrijven en grote (overheids) opdrachtgevers te bestaan dat zei willen bijdragen aan 

een betere wereld, maar niet weten hoe. 

Door hun aandacht te lokken, en voor hen het interessant te kunnen maken, kunnen de 

benodigde inkomsten gegenereerd worden. 

Door concepten te creëren met veel raakvlakken zoals het Bouw hier, Bouw in nood 

concept. En voornamelijk door de betalende partij een imago boost te geven welke zij 

verdienen met het investeren in dit concept. Door de kracht van de sociale medio en het 

internet te gebruiken om de projecten die zei mogelijk maken, te publiceren op zoveel 

mogelijk kanalen. Deze imago boost welke de investeerder ondervind is de key om de 

financiering rond te krijgen. 
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6.4 Bedrijven benaderen 

 

Tijdens de match weken bestond de intentie om zoveel mogelijk aan de pols te voelen bij de 

potentiele klanten en eindgebruikers. Tijdens de lessen van Frederik-Jan was er vrije ruimte 

om deze te benaderen. 

Zo zijn na enige gesprekken met o.a. de ‘duurzaamheids managers’, binnen diverse 

organisaties de meeste kop lopende organisaties geselecteerd. 

Namelijk Bouwgroep Dijkstra Draisma. 

Van deze organisatie is een empathy map 

gemaakt. Welke te vinden is in hoofdstuk 6.7.

       (Dijkstra Draisma, 2018) 

 

6.5 The Pitch canvas 
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6.6 Risk Assessment 

 

 

aannname Doelgroep: Groot schalig aannemer

Risk Assesment

1 tot 5 1 tot 10

Assumptions Possibility of going wrong Level of impact Total Risk level

Koplopende bedrijven zijn niet willend 3 8 24

te investeren en schenken.

je passie voor groot bouwen komt 2 7 14

onvoldoende terug.

concept is niet dusdanig strak, dat 2 5 10

het model net niet lekker rolt, en je

Veel zorgen aan je hoofd krijgt.

koplopende organisaties hebben meer 2 6 12

behoeften lokaal / nl te steunen.

Doelgroep grote inno bouworganisaties 2 6

is de 0.1% een goede aanname, of 1%

is het voldoende voor de klant om hun te

publiceren,of willen zij meer in return?
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6.7 Empathy map 

 

  

6.8 Intellectueel eigendom 

 

In het Nederlands en Europees patent register voor intellectueel eigendom, is niets wat op 

dit concept lijkt. Eveneens in de markt, is geen organisatie gevonden kunnen worden die dit 

concept deelt. Waarbij een focus op het totaal proces ligt van het samen brengen van de 

juiste middelen. Namelijk investeerder (grote bouwer) en de mensen die het uitvoeren. 
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7. Het kantelpunt (wie ben ik) 
 

Naar mate dat de kansrijke optie detailleerde werd. Des te meer onzekerheid er persoonlijk 

ontstond in het bewustzijn.  

Toen er de conclusie was getrokken dat de kansrijke optie, echt mogelijk is, en dat het 

aannemelijk een redelijke slagingskans zou hebben. Toen begon de impact echt in te slaan. 

Niet de positieve impact welke met dit concept volbracht zou kunnen worden aan de 

mensen met een mindere kwaliteit van leven. 

Nee, de impact welke het zou hebben in het alledaagse leven van Sjors. Het concept zou 

werkelijkheid kunnen worden, alleen onder de voorwaarde van langdurige en maximale 

gedrevenheid. 

Dat is mogelijk maar alleen als het oprecht je doel is, en het je oprecht gelukkig maakt zelf 

nog in de verre toekomst. 

 

Dit realisatie moment met het vraagstuk, is dit echt wat ik wil? 

Wordt binnen dit portfolio het kantelpunt genoemd. 

 

Het kantelpunt was een moment waarbij de realisatie opkwam dat dit STAC concept met het 

CC-label zou kunnen werken bij 100% gedrevenen en innovatieve inzet. 

Alleen daarmee brak ook een nieuwe fase in het overal proces aan. 

 

Is dit wat ik wil?  

Wil je niet liever iets technisch doen met grote bouwkundige projecten? Zou de stip op de 

horizon misschien ook zijn dat je een projectmanager wil worden bij grote bouwbedrijven, 

en de hoofdverantwoordelijke en sleutelpersoon zijn bij het ontwerpen en realiseren van 

miljoenen projecten? 

 

Zo ontzettend veel vragen kwamen naar boven, en allemaal zonder antwoord. 

 

Hier uit volgde een week, waar vooral stilte en verwarring heerste. En in deze stilte kan er 

juist tegen verwachting in grote stappen gemaakt worden. 

Stappen in de vorm van persoonlijke overtuigingskracht, in welke richting je jezelf wil 

ontwikkelen, en wat je persoonlijk als waardevol en als doel beschouwd. 

 

En zoals wereld bekend filosoof, spreker & schrijver Alan Watts verwoord en zijn vele 

lectoren daterend uit de jaren 70: (Watts, Alan Watts ~ How To Turn WORK into PLAY, 1971) 

(Verwoord door Sjors Wenting) 

‘Stilte geeft de mogelijkheid om te denken, hoe kun je nadenken als je nooit stil in je hoofd 

bent? Hoe kun je nadenken als je altijd met dingen en gedachtes bezig bent, vandaar dat het 

mediteren voor zoveel mensen een wake up is.’ 
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Met als doel, verwoord een van de bekende quotes van Alan Watts. 

 
(Watts, “The essence of Alan Watts”, 1977) 

 

 

 

 

In deze 3 niet tastbare weken rond de lesweek nummering 11-15, was de fysieke en tastbare 

ontwikkeling nul. 

Het klinkt wellicht raar, alleen deze weken waren enorm belangrijk. 

 

Enorm belangrijk om een duidelijkere visie op de toekomst te krijgen. Met als uiteindelijke 

doel: 

Om van je werk, je passie te maken! 

 

Dat is waar het om draait en wat als urgent beschouwd wordt. En daarom is hiervan het 

minimum Vital Product (MVP) van gemaakt. Nogmaals, het klinkt raar, maar toch is dit het 

proces hoe het met succes doorlopen is tijdens deze minor. 

 

Het MVP van deze minor, is de persoon zelf, samen met zijn passies en krachten duidelijk in 

beeld om hiermee zijn toekomst te vormen. De bewustwording van het leven en de kansen 

welke we hebben, samen met al deze realisaties en ook wel ‘awareness’ genoemd. Zijn deze 

resultaten die het MVP vormgeven. 

 

En zo wordt u op de volgende bladzijde verder in het verhaal van het MVP meegenomen. 

 



  MONOASS1A.8  

20 
 

8.  Minimal Vital Product 
 

 

Afwijkend van wat veelal de traditionele kijk op een minimal vital product (MVP) is, namelijk een 

tastbaar iets, en/of een product of dienst voor een klant. 

Wordt binnen dit portfolio een eigen en wellicht een waardevollere definitie aan het MVP gegeven, 

welke niet tastbaar is, en geen traditionele klanten en afnemers kent. 

 

Het betreft een persoonlijk pad, waarbij de klant de wereld is met al het leven er op. Het betreft een 

MVP voor een product wat mens genoemd wordt. De mens, het meest schitterende en potentiele 

complex wat er in het bekende universum bestaat. 

Mits goed gestuurd, en mits met het juiste doel voor ogen.  

 

Indien er wordt gestreefd naar het creëren van echte(positieve) impact, dient er een plan te zijn. U 

kunt zich vast voorstellen dat een schip zonder koers, (vrijwel) nooit bij zijn bestemming zal 

aankomen. 

Wat is deze bestemming? 

Dat is het MVP binnen dit portfolio!  ‘Het MVP is een hulpmiddel om tot je doel te komen’ 

 

 

Visueel verwoordt ziet het er als volgt uit:  
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9. Kansrijke optie 2.0 
 

 

De kansrijke optie 2.0 vertoont veel gelijkenissen met de eerst besproken optie. Het heeft 

hetzelfde doel, namelijk: 

Structurele voorzieningen bouwen welke een leven van verschil zijn voor mensen in nood, 

onder het moto: Bouw voor Bouw 

 

Het concept: 

Het concept krijgt de noemer ‘BetterWorldConstruction’ (BWC), en het is een business welke 

niet fysiek doet bouwen voor de armen. 

Het is een business welke de juiste mensen samen doet brengen, en de omgeving creëert 

waar alle middelen en benodigde zaken samenkomen, zodat het doel verwezenlijkt kan 

worden. 

 

Toelichting: 

BWC opereert vanuit hun centrale online platform. Een platform wat raakvlakken heeft met 

het wel bekende platform van Air bnb, wat de grootste hotel keten in de wereld is, zonder 

zelf ook maar één enkel hotel te bezitten. (Carr, 2014) 

BWC zal over een platform beschikken waarbij bouw relateerde bedrijven (de investeerders) 

en personen welke het daadwerkelijk uitvoeren samen komen. 

BWC is een centraal orgaan wat: 

Een online ‘bouw voor de armen’ project database opstelt met projecten, waaraan een 

budget gekoppeld is, het nodige aantal mankracht, en expertises. 

 

Investeerders: 

Op deze online project database kunnen bedrijven een passend project uitzoeken wat veel 

raakvlakken met hun eigen bedrijf heeft, en het betreffende project. 

In return, zal BWC deze betalende klant laten genieten van een imago boost. Door het 

publiceren van dit project in de omgeving van de betalende klant. BWC laat de impact van 

deze investering en project neer dalen in de omgeving van deze betalende klant, zodat 

iedereen kan zien hoe bewust en hoe verantwoord deze investeerder is. 

 

 

Nu dat het project gefinancierd kan worden, worden er nog mensen gezocht die het 

daadwerkelijk uitvoeren. 

 

Doeners 

Op het platform van BWC kunnen ‘doeners’ zich aanmelden en een account aanmaken en 

aangeven welke expertises zei hebben. Met dit account kunnen zei zich koppelen aan een 
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van de diverse projecten welke online staan. En kunnen hier een online plannings module 

invullen wanneer het hun zou schikken om dit project te runnen. 

Het uitgangspunt is dat BWC hun een pakket aanbied waarin verblijf, tickets en alle middelen 

in opgenomen zijn. 

 

BWC 

Zal is dus een management bureau, het zorgt ervoor dat: 

- Projecten uitgewerkt online staan in termen van: budget, mankracht, expertise planningen 

- Bouw relateerde bedrijven de projecten financieren 

- Mensen werven voor de projecten om deze te managen, laten uitvoeren mede door locals. 

- Volledige reis pakketten samenstellen voor de doeners qua reis en accommodaties 

- Middelen organiseren dat de projecten gerealiseerd worden. 

 

- BWC zal veel samenwerken met stichtingen die diepere know how’s en connecties hebben. 

- BWC blijft het opper orgaan, zorgt dat alle middelen bij elkaar komen. 

- BWC personeel stuurt de projectteams aan. 

- Elk project team beschikt over een projectmanager, technici, en ondergeschikten. 

 

Doel 

Bestaat uiteraard in het bouwen van enkele urgente voorzieningen voor de armste. En 

daarmee ook bouwen aan de start van een economische groei. 

Doordat het project gefinancierd is, kunnen locals ingehuurd worden voor de arbeid, en ook 

materialen worden lokaal ingekocht om zo de economie te stimuleren. 

Verder staat kennis overdracht centraal, indien het BWC project team onvoldoende kennis 

heeft, Springt het eigen BWC personeel bij om deze expertise over te brengen. 

 

Heel schetsmatig zal dit er als volgt uit zien: 
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10.  Extra ondernemerschap tijdens de minor ( plan B & C) 
 

 

De standaard route was nooit genoeg. Al tijdens de start van de huidige bouwkunde  

opleiding waren er al direct neven projecten.  

Bachelor leerjaar 1 

Zo werd er het 1e schooljaar een intensieve avondcursus gedaan op VWO-B niveau. Wat 3 

maanden lang, 3 avonden per week fysieke lessen waren, en elke les had ook nog eens 2 tot 

3 uur huiswerk of voorbereiding nodig. 

Het was uitdagend, en tijdens de tentamen periode was het nachtwerk en zelfs ruzies met 

mijn vriendin dat ik haar nooit meer zag. 

Soms was het inderdaad teveel, maar dat is wie ik ben vrees ik, iemand die heel 

ondernemend is. Zo was deze wiskunde cursus in het propedeuse jaar een uitdaging, maar 

ook de opleiding zelf. Het afronden van het propedeuse jaar binnen een jaar, dit met een 

gemiddeld 7.7  en dit samen met één andere mede student van mijn klas van 25 studenten. 

Betekend gelukkig wel dat er positief werk geleverd was. 

 

Bachelor leerjaar 2 

Het 2e jaar van de huidige opleiding was er weer een uitdaging nodig, zo deed ik in het begin 

van het jaar een Intensive Engelstalige natuurkunde cursus, wat eveneens 3 avonden in de 

week was. En na het afronden van deze natuurkunde cursus in November/ december. 

Werd de eerste KvK registreerde onderneming opgestart. 

Op 11 januari 2017, was BPM Trading opgericht. Hier startte een grote uitdaging in het in en 

verkopen van bouwmachines, en benodigdheden voor de bouwplaats. 

In de zomervakantie van het 2e leerjaar was er weer extra tijd, tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Namelijk helemaal zelfstandig voor 5 weken naar Amerika, voor het volgend van 

een full time cursus zakelijk Engels in San Diego, Californië. Met daarna 2 weken rondreizen. 

 

 

Bachelor leerjaar 3 

Deze cursus was bewust uitgevoerd, om soepel te kunnen doorstromen in een buitenland 

stage. Het eerste semester van het 3e leerjaar bestond uit een volledige buitenland stage in 

London, UK. Een stage binnen een internationaal ontwikkelend bouwbedrijf, waarbij we een 

sportcomplex in een buitenwijk van London deden ontwerpen en realiseren. Het 2e semester 

van dit leerjaar was gespendeerd in het halen van een gemiddelde score van 7.5 op de 

opleiding. En de uitdaging gezocht in het laten groeien van het BPM Trading. 
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Bachelor leerjaar 4 

Het laatste jaar is uiteraard het meest belovende. Zo werd dit semester gestart met de 

Ondernemende minor: Onderneem! De ontdekkingsreis. Waarbij Flexibiliteit en je eigen 

ondernemings geest volgend vooraan staat. 

Zo is in dit portfolio al veel gesproken over het streven en werken aan een model wat onder 

de noemer wereldverbetering valt. 

Maar zo is er tijdens deze minor ook ruimte geweest om de eigen onderneming BPM Trading 

te laten groeien en uit te pakken met nieuwe diensten. Maar ook potentiele bouw en 

investerings plannen bekeken. 

 

Het primaire doel van deze minor was 100% het dieper nadenken en valideren van het 

concept bouw voor bouw, met het nieuwe CC-label.  

Gepaard met deze prioriteit, gingen er ook diverse andere projecten van start tijdens deze 

minor. 

Zo is er secondair ook ruimte geweest om Extra te ondernemen tijdens de minor: 

- Een verhuur service op te starten in de firma BPM Trading, met alle sub activiteiten: 

 - uitgebreid informeren bij verzekeraars en polissen vergelijken 

 - Machines zamelen en in orde maken voor de verhuur, + keuringen. 

 - Verhuur voorwaarden opstellen. 

- Compleet nieuwe website bouwen 

- Opstellen leveringsvoorwaarden 

- Dit jaar de omzet kunnen 5-voudigen. ( 275k aan revenu’s (in de UK Turnover genoemd)) 

- Uitgebreid informeren en plannen voor gat in de markt te vullen, namelijk het importeren 

van Rupsschaarhoogwerkers uit China. 

- Valideren of het mogelijk is aan het thuisfront een garage bij te bouwen.  

- Valideren en begrotingen en spiegels maken voor een braakliggend terrein te verharden, 

en lange termijn te verhuren als beveiligt opslag terrein.  

 

 

En het 2e semester van dit 4e jaar, zal de lat weer een 

stukje hoger gelegd worden. Een afstudeer stage op de 

hoogste houten woontoren van 73m1 in Nederland, met 

het vraagstuk hoe de centrale aannemer MVO en 

duurzaamheid kan integreren, en hoe dit rendabel in de 

markt gebracht kan worden. 

 

(Archinet, 2018) 

 

 

Op de volgende pagina’s wordt u mee genomen in het verhaal hoe deze extra activiteiten 

tijdens de minor exact zijn ingevuld. 
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10.1 BPM Trading 

 

 

Hopelijk spreekt onze nieuwe website voor zich zelf, en heeft deze geen extra toelichting 

nodig. Dat was immers het uitgangspunt bij het bouwen ervan met de Wordpress software. 

 

Samen met een vriend welke voor zijn master studie websites doet maken, is er veel kennis 

opgedaan hoe een goede site gebouwd kan worden. 

En met goed wordt bedoeld: 

- Integreert met google Analytics 

- Optimaliseert voor SEO & CEM (organische vindbaarheid, en het promoten van specifiek 

producten) 

- Android compatibel & proof  ( aangezien 60% van onze bezoekers via de mobile telefoon 

terecht komen 

- Mogelijkheden om uit te breiden met veel plug-ins, zoals een live chat functie en review 

systemen integreren in de site. 

 

 

 

Neem gerust een kijkje, u bevindt 

zich namelijk al op ons domein. 

 

 

 

 

 

 

 

www.bouwplaatsmaterieel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouwplaatsmaterieel.nl/
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Dankzij deze minor heeft er een uitbreiding kunnen plaatsvinden, namelijk het professioneel 

verhuren  van ons machines. Hieronder treft u een overzicht in welke categorieën wij 

middelen verhuren. 
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Heeft u vragen of zou u meer willen weten of de mogelijkheden welke wij u bieden? 

 

Neem direct contact met ons op door op de advies knop te drukken! 

Wij staan 24/7 voor u klaar. 
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10.2 Bouwplannen ‘Garage bouwen’ 

 

Aan het begin van de minor bestond ook de planning ook uit het valideren van de 

mogelijkheid om een garage bij te bouwen bij de thuis situatie. Dit voornamelijk omdat er bij 

het thuisfront een overdekte en afgesloten ruimte te kort komt. Mede doordat BPM Trading 

opslag ruimte nodig heeft. Maar voornamelijk omdat mijn vader ook bouwkundige is, en wij 

samen goedkoop kunnen bouwen. We zouden goedkoper kunnen bouwen dan gemiddeld, 

en de extra dagwaarde zou groter zijn dan onze investeringen. 

Met deze redeneringen in het achterhoofd, begon de start bij het doorzoeken van het 

bestemmingsplan. 

 

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u ieder planologisch plan van heel 

Nederland vinden, van elk stukje grond wat er bestaan, minimaal de actueel heersende 

regels. En soms ook concepten en historie. 

 

Dit ziet er als volgt uit: 

 

De blauwe pijl die u ziet, is de locatie waar we de nieuwe garage zouden willen bouwen. In 

de linker kolom zijn de heersende plannen te zien welke op dit stukje grond gelden. Als er 

bijvoorbeeld op het buitengebied 2009 plan klikt, wat  het uitgebreidste pakket regels blijkt 

te zijn.  Komt er aan de rechterkant een nieuwe kolom tevoorschijn, waar o.a. door op 

voorschriften te drukken, je naar de 70 pagina’s tellende voorschriften komen voor dit stukje 

grond. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Na hey analyseren van de planologische voorschriften, zag Sjors hoop om binnen de 

regelgeving nieuwe bouwplannen te vormen. 

Dankzij zijn bouwkundige kennis, kon er een snelle schakeling plaatsvinden naar het 

detailleerde uitwerken, dit conform de geldende voorschriften. 

Zo kon snel volgend ‘Voorlopig Ontwerp’ worden opgesteld. 

 

Wat dan in combinatie met een online aanvraag geüpload kon worden bij de gemeente als 

‘Principe aanvraag’.  

Indien deze dan goedgekeurd wordt, kan het vergunning traject gestart worden en kunnen 

de volledige en meer inhoudelijke stukken doorgespeelt worden. Samen met extra 

rapporten welke de constructieve veiligheid garanderen, en de leefbaarheid conform 

geldende bouwbesluit voorschriften. 

Helaas: 

Werd toen door mijn vader de stekker uit het project getrokken, omdat hij geen behoefte 

had om met deze onnodige gekkigheid te starten. 
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10.3 Bouwplannen ‘Opslag terrein ’ 

 

 

Toen de stekker uit het ‘garage bouwen’ plan was getrokken. Ontstond er een 

spreekwoordelijk gat. Een gat in de tijd over(project garage afgelopen), en een gat in de 

behoefte naar extra opslag ruimte voor de ontwikkelingen van het handels bedrijf BPM 

Trading. 

 

Na enige weken rust, kwam opeens het idee om het braakliggend nevengelegen terrein te 

transformeren naar een opslag terrein. Het braakliggend veld helemaal te verharden, en dan 

de komende 10 jaar bijvoorbeeld te verhuren aan bedrijven. 

De voorwaarden voor en goed opslag terrein waren gedeeltelijk al aanwezig. Namelijk 

geheel omheint door stalen hekwerk, met een haag, en met een sloot. En met een 

bestaande industriële ingang /inrit tot aan de weg met degelijk hekwerk. 

Het enige wat er nodig was: zou een grote hoeveel arbeid en bestratingsmateriaal zijn om de 

terreinverharding op zijn plaats te krijgen. 

Daar stond tegen over: Alle bouwmachines om zo een project te kunnen hebben we direct in 

ons bereik. 

 

Alleen deed dit project de volgende belangrijke vragen creëren: 

- Mag volgens het bestemmingsplan er zo een groot terrein verhard worden? 

- Is het rendabel om dit project en terrein voor bijv. 10 jaar te verhuren? 

- Hiervoor moeten we de realisatie kosten weten en de instandhouding kosten. 

- En de potentiele opbrengsten bij het verhuren ervan. 

 

 

Het proces, het betreft dit volgend braakliggend terrein. Waar aan de linkerzijde van de foto 

te zien is dat er al terreinverharding is geplaatst door Sjors, voor de opslag van de goederen 

van BPM Trading. 
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Alleen bestaat het huidige probleem dat dit veld te vaak helemaal vol staat, en dat de 

machines en spullen die droog moeten staan, veelal bij andere mensen staan. 

Indien dit opslag terrein groter gemaakt wordt, kan er ook een kleine demontabele nishut 

/loods neer gezet worden waar de opslag in plaats vindt, en Sjors niet meer afhankelijk is 

van opslag mogelijkheden bij omwonende. 

 

Regelgeving: 

Uit het analyseren van het bestemmingsplan komt een negatief resultaat. Het is niet 

mogelijk om dit terrein te verharden. 

Ter duidelijkheid, het betreft dus het hele veld waar de groene coniferen plantje staan. Dit 

veld is namelijk al 10 jaar ongebruikt, en heeft niet echt een nut. Momenteel mag de 

buurman hier gratis zijn coniferen kweken. Inruil dat wij wat spullen bij hem mogen opslaan. 

Bij dieper onderzoek blijkt er een zogenoemde kruimelregeling te bestaan. Waarmee er 

makkelijker zonder grote processen afgeweken kan worden van de bouwregels in het 

bestemmingsplan. 

In deze kruimelregeling staan de mogelijkheden om tijdelijke voorzieningen tot 10 jaar lang 

te hebben. 

Bijvoorbeeld 10 jaar lang terreinverharding, met een kleine nishut hierop, zou mogelijk zijn 

met de kruimelregeling. 

Hierbij is te denken aan +/- 1 of 2 dagen totale arbeid voor 1 persoon aan procedures. Wat 

zeer weinig is in verhouding tot andere procedures, en +/- 400, - euro aan leges. 

 

 

Ter informatie, volgende afbeelding is een illustratie van 

een nishut welke bedoeld word. Dit is een demontabele 

loods welke veelal in de bouw wordt gebruikt.  

(Variant-loodsenbouw, 2018) 

Na het checken van de regelgeving, welke positief bevonden is.  

 

Begroting realiseren 

Ging de tocht door in het bepalen van de kosten voor het realiseren van primair, alleen een 

groot opslag terrein. Wat deels voor eigen gebruikt, is maar omdat het zo groot zou kunnen 

zijn voornamelijk voor verhuur. 

 

Zeer belangrijk is natuurlijk het vraagstuk hoeveel het zou kosten om dit terrein volledig te 

verharden. Indien dit project volledig uitbesteed zou worden aan een bestratings bedrijf, en 

er zelf dus geen omkijken naar zou hebben. Wat natuurlijk het meest wenselijke is, zou het 

project helaas niet slagen. Aangezien de kosten van dit project met 72x 50m bestrating 

volgens Bart Dijkmans van Dijkmans bestratingen +/- €82.000 euro zou kosten. 

En volgens Vissers grondwerken, zou dit eveneens rond de zelfde koers liggen. 
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Project met Stelconplaten ( geen puin nodig dan)

3000m2 verharding restwaarde Verloren

Verh zand puin arbeid leg arbeid levellen TOT na 10 jaar investering

€ 45.000 € 18.000 € 0 € 8.000 € 5.000 € 76.000 € 20.000 € 56.000

6,2 euro per m2 restw.

project met H klinkers, wel puin er onder nodig

3000 m2 verharding restwaarde Verloren

Verh zand puin arbeid leg arbeid levellen TOT na 10 jaar investering

€ 23.000 € 10.000 € 10.000 € 9.000 € 5.000 € 57.000 € 6.000 € 51.000

2 euro per m2

Dit bedrag is simpelweg boven budget. 

Vandaar dat er een spiegel/ begroting is opgesteld wanneer het project zelf uitgevoerd 

word. 

Aangezien alle machines en kennis in huis is, en benodigde machines zoals:  

Graafmachine   > graven   Eigen bezit 

Tractor + kiepkar > zand verplaatsen  Buurman 

Shovel/ loaders > Vlak maken   Ook de buurman 

Trilplaten  > zandbed verdichten  Eigen bezit 

Heftruck  > leggen klinkers met klem Eigen bezit 

 

Vandaar dat met veel bellen en diverse lossen prijzen opvragen volgende spiegel opgesteld 

kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrein verharden

ALLES EX BTW

Stelconplaten prijzen met transport

deel door m2 verkooyen, 1 week 1 maand

VSB groep 4 3000 Dawo met giel Reijnders 2700kg shovel 440 400/wk

nw. A keus stelconplaat 14 95 23,75 71250 94,- 76.50 enkel net

16 82,50 dubbel net te mierd

nw. B keus Stelconplaat 14 65 16,25 48750 70

16

gebruikte Stelconplaat 14 55 13,75 41250

16

huib ophoogz huib

straatzand 1500 12 18000 15.25 straatzand kuub, gezeefd straatzand

1200 12 14400 12 ex btw ophoogzand de kuub 3000m2 maal 0.4 is 1200m2

900 12 10800 3000m2 maal 0.5 is 1500m2

750 12 9000 3000m2 maal 0.3 is 900m3

3000m2 maal 0.25 is 750m3

met roel

slederink bouwmaterialen 3000

H- klinkers grijs 8cm 7,9 23700

gebroken puin 1200 14 16800 puin:

900 14 12600 3000m2 maal 0.4  is 1200m3

750 14 10500 3000m2 maal 0.3 is  900m3

3000m2 maal 0.25 is 750
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En via internet zoeken wat diverse andere aanbieders vragen qua huurprijzen. Dit verreken 

je met de m2 welke aanwezig zijn, laten we zeggen 2500 van het 3000m project.  

 

Potentiele opbrengsten: 

 
 

En zo kun je heel aardig een beeld krijgen wat de rentabiliteit van zo een project is. 

 

Conclusie: 

Als er gerekend wordt met de laagste prijs op de markt, namelijk 6,5 euro per m2, opslag 

terrein, per jaar.  

Dan zou in de minste situatie waarbij je 5 van de totaal 10 jaar maar kunt verhuren, het 

project je 30.000 euro opleveren na 10 jaar. 

 

En indien altijd verhuurt, of laten we zeggen 9 jaar in een tijdsbestek van 10 jaar. 

Dan zou het opleveren: opbrengsten 146.000 euro min verloren investering -51.000 euro is 

95.000 euro. 

Dat zou het bedrag zijn wat in redelijkheid bepaald is, wat de potentiele winst zou zijn met 

dit stuk braakliggend terrein, wat momenteel geen gebruik heeft. 

 

Helaas i.v.m. de hoge investeringskosten van bijna 60.000 euro, en de grote portie tijd welke 

het in beslag neemt om te realiseren. Is dit project nog een concept wat in het schap ligt. 

opbrengsten

m2 euro p m² totaal jaar 

2500  6,5 16250 1 € 16.250

2 € 32.500

Variant A lage huurprijs 3 € 48.750

van 6,5 euro per m2 4

5 € 81.250

6

7 € 113.750

8

9 € 146.250

10 € 162.500

ref a 6200m2, voor 46.000 euro per jaar,   is 7.4 euro perm2 pj.  Elektric gate

ref b middel, 1900m2 netjes, in amsterdam, afsluitbaar, 25 euro / m2

refc groot, afsluitbaar en waterafvoeren, goed bereikbaar is 12.50/m2

m2 euro pm2 totaal jaren

2500 9 22500 1 € 22.500

2

3 € 67.500

4

hoge huur prijs per m2 5 € 112.500

6

7 € 157.500

8 € 180.000

9

10 € 225.000
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11.  Eind conclusie 
 

De grote conclusie getrokken over alle leerprocessen tijdens deze minor, is toch anders dan 

initieel verwacht was bij tijdens het starten van deze minor. Zo bestond de intentie voordat 

de minor gestart werd, voornamelijk uit het valideren en het maken van tastbare meters en 

vooruitgang in de wereldverbeterings concepten in relatie met de bouwwereld. En zo is het 

ook geweest, alleen dan tot min of meer de helft van de minor periode, daarna begon een 

grote terugreis naar het eiland ‘wie ben ik’. De periode brak aan dat ik overal aan twijfelde, 

en vooral voorkomend uit de motivatie met de vraag of ik dit wel echt wil. Naar mate dat de 

ideeën tastbaarder werden, en persoonlijk de intense overtuigingskracht bestond dat het 

echt kon. (onder voorbehoud van maximale inzet over langere perioden). 

Naar mate ook de onzekerheid toenam op het mentale en persoonlijke perspectief. Zo 

kwamen er steeds meer en meer vragen in mijn hoofd met of ik dit wel echt wilde. En of ik 

niet liever bij een grote aannemer wil werken en heel grote bouwprojecten wil realiseren. 

Of juist na mijn huidige bachelor opleiding voor mijzelf wil beginnen, of juist een master 

opleiding wil volgen, en zo ja, dan ook welke?  

Heel veel vragen kwamen naar boven, met als een machtigste vraag: wat ga je over 2 

maanden als afstudeer stage doen? Waar zit je passie in waar je in door wilt? 

 

Toen begon de fase waarin nieuwe ervaringen van persoonlijke ontwikkeling boven alles 

stond. Ik begon met het bezoeken van het master event aan de Tu delft, wat een hele 

middag en avond duurde om hier alle master opleidingen te filteren. Ik begon met dagen en 

dagen lang alle mogelijke bedrijven te bellen waarin mijn interesse lagen, voor het filteren 

van de mogelijkheden en waar mijn behoeften zaten. 

En na tientallen gesprekken met bouwbedrijven, advies bureaus, stichtingen, had ik mijn 

keuze en richting voor het afstuderen kunnen bepalen: 

Namelijk onderzoeken naar het rendabel implementeren van duurzaamheid en MVO in een 

groot project in Amsterdam centraal, een houten woontoren van 73m, waar Sjors als 

adviseur zal dienen hoe duurzaamheid verder rendabel geïmplementeerd kan worden. 

Wat een geweldige afstudeer plek!  Het heeft ontzettend veel energie gekost, maar 

uiteindelijk is het resultaat het zeker waard. 

 

Na veel bellen en persoonlijke gesprekken met o.a. studie adviseurs, centraal coördinerende 

vakdocenten, en studenten van master opleidingen aan de Tu delft, en de TU Eindhoven.  

In combinatie met veel mentaal na denk werk, en zelfs met online lectoren over de 

filosofische meaning of life. Kwam ik na vele enkele weken ‘wie ben ik’ tot harde conclusies. 

En steeds meer en meer overtuigt wat ik nou echt wilde. 

 

 

En dat is mijn nieuwe stip op de horizon geworden: (persoonlijke doelstelling) 

 



  MONOASS1A.8  

35 
 

Mijn geld verdienen met doen wat ik leuk vind:  

Bouwen en mijn bouwkundige kennis gebruiken, in combinatie met ondernemen en het 

gebruik van strategische bedrijfskunde, in combinatie met mijn streven en urgentie om de 

wereld te verbeteren en de mensen in nood te helpen. 

 

Hoe? 

Om dit lastige en waardevol doel te kunnen bereiken is gekozen voor een stabiele basis. En 

dat betekend dat ik nog 2,5 jaar ga door studeren voor mij pre-master, en Master opleiding 

Innovation Management (innovatieve bedrijfskunde) aan de TU/e. 

 

2.5 jaar master vs. 2.5 jaar ondernemen 

Deze keuze was gemaakt op basis van een balans, waarbij het doel was om positieve impact 

te generen in de wereld, wat min of meer mijn doel is. 

De ene zijde van de balans is, 2,5 jaar lang in bedrijfs idee en concepten experimenteren, 

zelfstandig of bij een aannemer, advies bureau, of andere organisatie. Bij een organisatie 

aansluiten zal betekenen dat er meer middelen zijn, maar je wel aangespoord wordt om in 

een bepaalde richting te kijken binnen de kaders van de betreffende organisatie.  

En bij zelfstandig experimenteren zijn de middelen beperkter, alleen is er meer vrijheid in 

denken en doen. 

En aan de andere zijde van de balans is de mogelijkheid om 2,5 jaar brede kennis te vergaren 

aan de TU/e. 

 

En als deze 2 mogelijkheden gewogen worden op de balans, wordt de persoonlijke conclusie 

getrokken dat een goede basis van beheerste kennis, het belangrijkste is. In combinatie met 

de voorkeur om volledig zelfstandig iets uit te voeren, dient er een back up inkomsten bron 

te zijn. Welke momenteel onvoldoende stabiel is om dit grote experiment te kunnen laten 

bloeien. 

In deze 2.5 jaar extra, kan de back-up business met verhuur van machines goed opgebouwd 

worden. En kan een nog stevigere basis opgebouwd worden met een van de aller 

belangrijkste zaken in het leven, namelijk: kennis. En in de 40 jaar actieve ‘playtime’ welke 

zal passeren, is een goede basis zeer waardevol. 

 

Concreet verwoord, zijn de gewonnen inzichten tijdens deze minor verwoord in de 

persoonlijke doelstelling. In deze minor is ruimte geweest om dit persoonlijke pad te 

onderzoeken en te valideren. 

Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. 

 

Beknopt verwoord, zou het als volgt in volgende schets verwoordt kunnen worden: 
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Eveneens een belangrijke learning curve, bestond uit de wetenschap dat Sjors zijn doel voor 

ogen duidelijk moet blijven houden, en blijven werken aan de waarden welke persoonlijk als 

belangrijk beschouwd worden. 

 

Namelijk: 

 

 

 

‘Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will 

lead to all men’s happiness.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Click on the Picture)      (Chaplin, 1941) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GU_rn1xzItk
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12.        Reflectie: 
 

Reflecteren Sjors Persoonlijk 

 

Net zo belangrijk als het uitvoeren van een taak, is het reflecteren. Iets wat in mijn opinie 

vaak onvoldoende aandacht krijgt. Zoals op mijn bachelor opleiding bouwkunde, waar je een 

half jaar lang aan een project werkt. Uiteindelijk alles inlevert en dan na enkele weken een 

cijfer krijgt, en er nooit meer iets van hoort. 

Slechter kan het niet vind ik. Want juist de redenering er achter waarom het geen score 10 

zou zijn, is het aller belangrijkste leerpunt. Jammer dat een diepe en inhoudelijke reflectie 

dan niet aanwezig is. 

 

Persoonlijk probeer ik bij zoveel mogelijk acties een bewustwording te generen waarmee ik 

beter de impact van mijn daden kan begrijpen en kan aanvoelen. Soms ben ik bang dat ik 

hiermee te ver door ga, dat ik te ver en te complex denk dan dat er überhaupt nodig is. Ik 

weet natuurlijk niet wat de universele standaard is, maar ik weet van mijzelf dat ik redelijk 

open minded ben en soms teveel of te diep reflecteer. 

Om een voorbeeld te geven van de abstractere reflecties welke zo geregeld mijn brein 

passeren zijn:  

1) In alle miljarden jaren, en na alle miljarden mensen die zijn gestorven voor ons, heeft nog 

geen enkele (bekende) mens zoveel mogelijkheden gehad, nog nooit zoveel informatie tot 

zijn beschikking gehad, en nog nooit zoveel kansen als nu deze seconde. 

2) Zo heb ik veelal ruzie met mijn vriendin, over dat wanneer zei een stukje vlees bij de 

supermarkt uit het schap haalt en in haar mandje legt. Dat ik dan zeg, ben je ook bereik dat 

kippetje wat voor je loopt, zijn nek om te draaien, zijn vel er af te trekken, en hem te 

slachten? Nee zegt ze, daar moet je niet aan denken! Waarbij ik op zeg, jawel juist wel. Je 

moet er bewust van zijn dat wat je hier pakt, voor gedood moet worden.  

3) Maar ook krijg ik geregeld rare blikken van mensen, dat wanneer ik hun confronteer met 

onprettige cijfers waar mensen liever niets van af willen weten. Zo was er enige tijd geleden 

op het nieuws dat er een hond achtergelaten was in een huis, en deze verhongerd was. 

Wat uiteraard een gruwelijk iets is, en wat niemand gegund wordt. Alleen dan zit de hele 

familie zich zo extreem aan te ergeren en willen ze massaal geld doneren. Maar tot dat Sjors 

hard op roept, oh en voor kinderen en mensen in derde wereld landen, waar elke seconde 

één iemand aan honger of dorst sterft, geven we niets om. Zij mogen wel verhongeren? 

Waar dan veel al op gereageerd wordt in vormen zoals: ja maar daar kunnen wij niets aan 

doen, ja maar dat zal altijd zo blijven, ja maar hoe moeten wij helpen. (allemaal uitvluchten 

om de confrontatie te mijden, we hebben allemaal keuzes) 

 

Persoonlijk zult u mij nooit horen zeggen dat mijn manier van reflecteren goed is. Maar wat 

ik wel weet is dat veel mensen de waarheid niet willen weten omdat deze te confronterend 

is. Hier kan ik zelf niet met leven, mijn streven is echt het verbeteren van zoveel mogelijk. 
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Uiteraard zijn zojuist genoemde sommaties 1, 2, en 3 richting het extremere. Maar uiteraard 

zijn er ook de meer gebruikelijke reflecties welke veelal vaker voorkomen in het dagelijks 

leven. Zoals navragen hoe je reageert in momenten van stress, nadat deze voorgevallen zijn. 

Of na het proces simpelweg controleren hoe je gehandeld hebt. En ook begrijpen waarom en 

of je het goed vond. 

 

 

Reflecteren tijdens de minor 

Tijdens de minor was er veel aandacht voor het reflecteren. En dat is een goede zaak, want 

er zijn ontzettend veel zaken waar je op kunt reflecteren. Is het op je handelen tijdens een 

spel opdracht. Of is het in vorm van een kaartenspel waarbij andere mensen over jou in 

eerlijkheid oordelen hoe je zaken aanpakt.  

En als aller belangrijkste is toch wel het beginsel wat hier weer bevestigd is: 

Een sociaal prettige omgeving, met vriendelijkheid en respect, en waar de sociale drempel 

wat laag gehouden word. Zal de productiviteit omhoog gaan, en ook zal er sneller 

gecommuniceerd worden om elkaar van feedback te voorzien. 

 

Zo probeer ik altijd vriendelijk, en sociaal over te komen. En bijvoorbeeld tijdens stages dat 

ik aan mijn colleges een op een, vraag dat wanneer zei dingen zien die beter kunnen, dat zij 

dat mij altijd mogen zeggen. Door (te proberen) spontaan te zijn, kun je de drempel lager 

krijgen om zo van andere hun mening en expertise te vernemen. 

Verder een belangrijk aspect van het reflecteren is, je kunt het helemaal zelf bepalen. Zo 

weet ik dat ik geregeld deed reflecteren met andere. En dat simpel door mede studenten 

aan te spreken, en te vragen hoe het met hun project gaat, en waar zei nog hulp kunnen 

gebruiken. Maar natuurlijk ook, wat zei van mijn uitwerkingen vinden, en letterlijk hun om 

feedback en reflectie te vragen. 

Durven vragen, en dit op een prettige manier doen. Wanneer de sociale band aansterkt over 

de tijd, te makkelijker deze communicaties met elkaar gemaakt worden. 

 

Samenwerking en andere helpen 

Deze communicaties met elkaar waarbij er dus gekeken wordt hoe er progressie gemaakt 

kan worden, kan reflecteren genoemd worden. Maar is direct ook een vorm van 

samenwerking.  

Het is een belangrijk feit, dat: 

‘De mensheid alleen kon evolueren en de dominante speler op aarde worden, niet omdat ze 

de snelste, sterkste, of grootste zijn. Nee, omdat zei kunnen samenwerken als geen ander.’ 

(Despain, 2010) 

En dat is ook niet onlogisch, kijk maar om u heen. Alles wat u ziet, is te wijten aan een 

teamwork van mensen. 
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Samenwerking is intens belangrijk, en ik ben er mijzelf van bewust dat ik soms een (te) 

enthousiast ben ik de samenwerking. Maar door de sociale drempel laag te houden gepaard 

met vriendelijkheid, heb ik tot nu toe met iedereen kunnen samenwerken. En voornamelijk 

samenwerken om samen inzichten te wisselen, en op elkaar te reflecteren. 

 

Ik vermoed dat er niemand aan zal twijfelen dat ik heel veel met andere mensen heb liggen 

filosoferen en brainstomen over mogelijkheden binnen hun concepten. Maar natuurlijk ook 

zelf heb afgetast over mijn concepten. Aantekeningen met feedback, deze ligt er nog een 

behoorlijke stapel op mijn bureau. En allemaal met de intentie om te helpen en het 

bestaande beter te maken. 

 

Het is lastig om een begin te maken met voorbeelden wie je gesproken hebt en samen 

gebrainstormd hebt over zijn of haar idee. Het klinkt ongeloofwaardig, maar ik durf hard op 

te zeggen dat ik met iedereen van de klas heb gespard over zijn of haar bedrijfs idee. Deze 

behoefte om onderling informatie uit te wisselen, is de gehele minor bij mij aanwezig 

geweest, en hier ben ik achteraf echt heel blij mee, dat deze klas hiervoor openstond. En de 

facilitators deze omgeving ook gecreëerd heeft met bijv. De diverse speed date sessies en 

andere vele inpassingen. Het is en was echt samen uit, samen thuis gevoel en team! 

 

 

 

 

Zelf evaluatie comfort zone 

Een van de momenten dat ik toch uit mijn comfort zone ging, en een beetje zenuwachtig 

voor was, was het valideren van het bouw voor bouw idee. Het valideren van het STAC 

concept en of hier behoefte was binnen de grote bouworganisaties. Zo begon ik met het 

filteren en nabellen bij de middel klasse bedrijven, waar ik met algemene managers sprak 

over mijn ideeën. 

Veelal kreeg ik die reactie dat het onduidelijk was, in welke mate de visie van het bedrijf echt 

wou bijdragen aan de grote problemen aan de andere kant aan de wereld. Tegenover goed 

doen bijvoorbeeld in Nederland. 

Het moment dat ik het meest uit mijn comfort zone ging, was tijdens de les van Frederik-Jan. 

Waarbij het opdracht bestond uit: het benaderen van veel bedrijven om hier je concept te 

valideren of er interesse en potentie bestond. En dit nam ik best serieus. Na enkele 

bellertjes, dacht ik, nu moet ik het groot aanpakken. 

En ik deed de hoogste directeur en eigenaar van mijn oud stage bedrijf bellen. Een innovatief 

internationaal bouwbedrijf, met omzet 500 miljoen+, actief in 4 landen, en ik had en kende 

de hoogste directeur en eigenaar van dit familie bedrijf. Het betreft hier Gerard Pellikaan, 

van de Firma Pellikaan Bouwbedrijf, Pellikaan Construction LTD, Pellikaan bauunternehmen 

GMBH, Pellikaan bouw NV. En de complete Pellikaan leisure tak met 10tallen 

sportcomplexen, waar hij de eigenaar en actieve directeur van is. 
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Tijdens dit gesprek was ik behoorlijk zenuwachtig, en kon ik echt veel slechter uit mijn 

woorden komen als bij alle andere gesprekken. Indien ik dit gesprek slecht deed afronden, 

wist ik ook dat ik mindere reputatie bij zijn, onder, onder directeur zou hebben indien ik 

later een baan in de Pellikaan firma zou willen hebben als bouwkundig ingenieur. 

Gelukkig interpreteerde hij mijn voorstel positief en toonde aan geïnteresseerd te zijn. En 

zodra nadere plannen en cijfers bekend zouden zijn, deze per mail gestuurd zouden mogen 

worden. 

 

 

 

Conclusie reflectie Onderneem! De ontdekkingsreis. 

 

 

Het is als zeer prettig ervaren dat er in deze minor veel aandacht was voor samenwerking, 

en reflecteren. Door samen te werken en naar elkaar te luisteren en elkaar van feedback te 

voorzien, maak je al een grote slag in het reflecteren. 

Dankzij de planning technische structuur binnen de minor van 3 dagen fysiek aanwezig op de 

HAN, en 2 dagen thuis studie. Kon er een goede koppeling gemaakt worden tussen thuis 

onderzoeken en externe mensen spreken. En met het samenwerken in klassikaal. Zo was 

elke klassikale bijeenkomst eigenlijk een grote reflectie ronde. Waarbij iedereen met elkaar 

in discussie gaat over zijn of haar plannen. En als je dat niet zou dan, zou je beter thuis 

kunnen werken.  

Een groot voorstander ben ik van deze mee gemaakte kruisbestuiving. Veel overleggen, en 

elkaar met creatieve inzichten vooruit helpen. Dankzijde prettige sfeer in de groep, kon er 

altijd veel gedeeld worden. En dat is echt een voorwaarde, om met succesvol samen te 

werken, progressie te maken in je bedrijfs idee! 
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