Jaarverslag 2019

Urban Matters,
People Matter

Inhoud
Over ons
Consultants en managers met hart voor vernieuwing!
Ons motto: ‘Urban Matters, People Matter’.
Lees verder

Projecten
We maken de wereld graag een beetje mooier,
met werk waar we trots op zijn.
Lees verder

Klanten
We werken voor en met onze opdrachtgevers.
Wat zeggen zij over ons?
Lees verder

Onze mensen
Onze consultants, managers en juristen werken aan complexe
projecten en leggen verbinding tussen plannen en praktijk.
Lees verder

Innovatie
We investeren in kennis en in mensen om onze dienstverlening
nu en in de toekomst te verbeteren.
Lees verder
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Voorwoord

Welkom bij het AT Osborne Jaarverslag 2019
Welkom bij het AT Osborne Jaarverslag 2019. We blikken graag met u terug op een jaar waarin we samen met
u aan fantastische projecten hebben gewerkt, nieuwe en bestaande relaties hebben aangehaald en ons als
organisatie verder hebben ontwikkeld.
‘Urban Matters, People Matter’. Dat is ons motto, en daar zijn wij trots op. Want de fysieke leefomgeving is belangrijk
voor het welzijn van de mens. Denk aan de woning waarin we wonen, het kantoor waarin we werken, het gebouw
waarin we onderwijs krijgen en het ziekenhuis waarin we behandeld worden. Maar ook aan de infrastructuur om ons
te verplaatsen en de infrastructuur voor afvalverwerking, riolering en de waterhuishouding.
Met onze kennis en kunde bouwen we aan een fysieke leefomgeving waar de mens baat bij heeft. Op duurzame
wijze, om ook het welzijn van toekomstige generaties te waarborgen. Niet wijzelf gaan hierin voorop maar onze
opdrachtgevers, uit het (semi-)publieke domein. Zij nemen echt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. Zonder hun opdrachten zouden wij voor onze medewerkers niet die ‘Great Place to Work’ kunnen zijn,
die wij zo belangrijk vinden.
Wij doen verslag van wat wij dankzij én samen met onze opdrachtgevers in 2019 hebben kunnen doen. Onze
medewerkers hebben hun kennis en kunde ingezet voor de realisatie van opgaven waar ze trots op zijn. Zij hebben
zichzelf, samen met de medewerkers van onze opdrachtgevers, verder kunnen ontwikkelen om nog beter te
presteren.
2019 vormt een mooie belofte, ook al maakt de coronacrisis duidelijk dat het verleden geen garantie biedt voor de
toekomst. Maar samen met onze opdrachtgevers werken we er vol vertrouwen aan verder.
Het bestuur van AT Osborne
Wim Demmers
Wim Gideonse
Marcel van Rosmalen
Femke Rasenberg
Thierry Francois Yernaux
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Urban Matters, People Matter
Onze missie en motto

Het gaat AT Osborne niet om het behalen van een resultaat, maar om het behalen van het juiste resultaat.
Dat wil zeggen: de oplossing waar mens en maatschappij nu en in de toekomst het meeste aan hebben.
Wij werken aan projecten die gericht zijn op de fysieke leefomgeving, voor veelal (semi-)publieke opdrachtgevers.
Dat betekent dat wij steeds de kans krijgen om duurzame oplossingen te zoeken op het gebied van onder meer
milieu, huisvesting, zorg en mobiliteit. Daarbij richten wij ons op drie thema’s: Toekomstbestendige Infrastructuur,
Gezonde Samenleving en Duurzame Leefomgeving.
Binnen deze domeinen maken wij samen met de opdrachtgever keuzes waar de mens baat bij heeft. De fysieke
leefomgeving draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn van ons allemaal. Vandaar ons motto: ‘Urban
Matters, People Matter’.
Wij proberen dit zo concreet mogelijk in te vullen met diensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau:
project- en assetmanagement, publiek beleid, governance en management en legal services. Onze werkwijze steunt
op de pijlers ‘collective, content, context, creativity, complete’. Dit houdt in dat wij samenwerken met elkaar, met
klanten en partners, vanuit een deskundige en inhoudelijke blik met oog voor het geheel en de samenhang. Op basis
van onze nieuwsgierigheid, creativiteit en aanpassingsvermogen gaan we door tot de klus volledig geklaard is.
Onze maatschappelijk relevante opdrachten, gecombineerd met de ruimte die wij bieden aan creativiteit en eigen
verantwoordelijkheden, maken AT Osborne tot de ‘Great place to work’ die wij voor onze medewerkers willen zijn.
Dat haalt het beste in hen naar boven, wat voor ons en onze opdrachtgevers tot dat juiste resultaat leidt.
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Strategie 2020-2023: focus op drie thema’s
In 2019 hebben we, na uitgebreide gesprekken met klanten en medewerkers, de strategie 20202023 geformuleerd. Drie thema’s staan centraal: Duurzame Leefomgeving, Gezonde Samenleving en
Toekomstbestendige Infrastructuur. Deze drieledige focus vormt de verbindende factor tussen de verschillende
onderdelen van het bedrijf.
Er zijn ook vier strategische doelstellingen geïntroduceerd. Ten eerste zal AT Osborne zijn medewerkers blijven
ontwikkelen. Zij vormen het kapitaal van onze organisatie. Investeren in training, opleiding en begeleiding voor nieuwe
en bestaande collega’s is voor ons van levensbelang. Ten tweede willen wij bij onze klanten en opdrachtgevers nog meer
op bestuurlijk niveau acteren. Dat effent de weg voor optimale synergie tussen de verschillende disciplines binnen het
bureau. De klant krijgt daardoor een plan gepresenteerd dat op alle aspecten doordacht is. Onze derde doelstelling is om
meer te investeren in nieuwe producten en innovatie. Het gebruik van big data in onze analyses voor de gezondheidszorg
leidt tot betere oplossingen voor onze klanten. Tenslotte wil AT Osborne ook groeien. Wij zien vele kansen in de 3 thema’s
die we met onze medewerkers en onze klanten willen verzilveren.

Duurzame Leefomgeving
Een duurzame leefomgeving is een van de speerpunten van AT Osborne. Duurzaamheid is niet wat wij doen, maar wie we
zijn. We zien dat het zo niet verder gaat. De mensheid gebruikt ieder jaar meer van de aarde dan onze planeet aankan: de
zeespiegel stijgt, steden warmen op, de voorraden fossiele energie raken uitgeput. Het moet dus anders. Wij voelen een
diepe motivatie om aan deze uitdaging ons steentje bij te dragen.
Onze opdrachtgevers zien en voelen dat ook. Zij hebben de verantwoordelijkheid om klimaatakkoorden om te zetten in
concrete programma’s die resultaat opleveren. De vraag is: hoe doe je dat effectief? Kunnen we partijen met een min of
meer vergelijkbare opgave samenbrengen en hoe? Hoe combineer je belangen? Hoe zorg je ervoor dat belastinggelden
nuttig en effectief worden besteed? Op welke manier kom je tot resultaten? Daar helpen wij bij. We richten ons daarbij op
vijf onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit en omgevingskwaliteit.
Gezonde Samenleving
De enige constante in de gezondheidszorg is verandering. Het aantal kwetsbare, oudere mensen neemt toe. Het
overgrote deel daarvan woont thuis. Dit vraagt om andere vormen van zorg, om andere manieren van samenwerking
tussen bestaande en nieuwe partijen. Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe mogelijkheden en behandelingen
met zich mee. Maar die kosten ook veel geld. De druk op de kosten, het tekort aan personeel en de roep om
duurzaamheid voorzien de transitie van structurele uitdagingen.
Wij doorzien de complexiteit van deze ontwikkelingen en leveren graag een bijdrage aan gezond zijn, worden en blijven.
Als je de focus verbreedt van gezondheidsproblemen naar de veerkracht van individuen, kun je hen helpen om onder
eigen regie een zo goed mogelijk leven te leiden. Daar spelen vele, vaak van elkaar afhankelijke, factoren een rol in.
De gezonde samenleving bestaat immers niet alleen bij de gratie van voldoende, goed uitgeruste ziekenhuizen. Het
gaat om het complete systeem van marktmeesters en beleidsmakers, zorginstellingen, eerstelijnszorg, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen, verzekeraars, gemeenten en financiële partijen. De schaarse middelen moeten zo goed mogelijk
ingezet worden, om het zorgaanbod zo passend en goed mogelijk in te vullen. Dat vraagt om een integrale aanpak.
Wij bieden die integrale aanpak bij complexe projecten, met duurzaam huisvestingsadvies, met strategische en financiële
vraagstukken en met toekomstbestendig organisatieadvies en verandermanagement. Daarvoor verzamelen, analyseren
en combineren wij gegevens uit openbare en besloten bronnen en passen de uitkomsten daarvan toe op de vraag van
de klant. Onze adviezen komen dus niet voort uit algemene trends of onderbuikgevoelens, maar uit Big Data en feitelijke
informatie.
Toekomstbestendige Infrastructuur
Onze leefgewoonten veranderen, de behoefte aan mobiliteit groeit en we worden geconfronteerd met extremere
weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Om een goede werking van de maatschappij te
waarborgen is het van levensbelang dat we onze infrastructuur voorbereiden op de toekomst. Gerichte uitbreidingen
en versterkingen van onze wegen, OV-netwerk en waterkeringen blijven noodzakelijk in de komende jaren. Daarnaast
zien wij grote renovatieopgaven om wegen, kades en complexe kunstwerken zoals tunnels, bruggen en sluizen
toekomstbestendig te maken.
Dit vraagt om een combinatie van (politieke) sensitiviteit, creativiteit, doordachte juridische constructies, mensenkennis,
kennis van de inhoud maar ook nuchterheid. Niet toevallig zijn dat de competenties waarop wij onze managers en
adviseurs selecteren en ontwikkelen. Wij delen de ambitie van onze opdrachtgevers om te werken aan de inrichting van
een betere ruimte voor morgen. Van beleid tot uitvoering. Van Tweede Kamer tot bouwput.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
AT Osborne vult ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op vele manieren in. We zijn op de goede weg,
maar blijven alert op mogelijkheden voor verbetering.
Onze activiteiten hebben wij in 2019 onderverdeeld in de thema’s Duurzame Leefomgeving, Gezonde
Samenleving en Toekomstbestendige Infrastructuur. Daarmee richten wij ons nog explicieter dan voorheen op
de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat doen we door onze diensten te verlenen aan
publieke opdrachtgevers die zich voor deze doelen inzetten. Daarnaast zetten wij ons ook internationaal in voor
ontwikkelingsdoelen zoals recent projecten in Mozambique en Ethiopië.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ook een interne zaak en daar is zeker nog ruimte voor verbetering.
Wij zetten ons in om een ‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers te zijn en bieden ze de mogelijkheid om medeeigenaar van de organisatie te worden. Qua diversiteit zijn we nog onvoldoende een afspiegeling van de samenleving.
Daar wordt aan gewerkt. Natuurlijk doen we er ook alles aan om onze ‘Footprint’ zo klein mogelijk te houden.
Dankzij de aard van onze opdrachten leveren wij via ons werk een bijdrage aan mens en maatschappij. Maar we
ontplooien ook sociale initiatieven. In de afgelopen tijd waren onze medewerkers onder meer actief in vrijwilligerswerk
voor de Zonnebloem, workshops voor burgerparticipatie en een lunch voor ouderen uit de omgeving in ons kantoor in
Baarn.
MVO en duurzaamheid zijn voor AT Osborne nooit af. Steeds meer pakken we het MVO-vraagstuk systematisch op als
onderdeel van onze strategie.
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Geschiedenis
Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog
blijkt het lastig om de kosten van bouwprojecten te
beheersen. Jack Osborne steekt Het Kanaal over om
met adviesbureau Berenschot het begrip ‘Quantity
Surveying’ te lanceren: stenen tellen om bouwkosten te
bepalen.
In 1968 laat Berenschot Osborne zich in het handelsregister
inschrijven. De opdracht voor kostenmanagement bij de
bouw van vier academische ziekenhuizen doet het bureau
snel groeien. Wat in Nederland ook groeit: de welvaart en
de bevolking. Hierdoor breidt het werkveld zich uit naar
ruimtelijke ordening, projectmanagement en juridisch
advies. De nieuwe kennis trekt nieuwe klanten, uit
industrie en stedenbouw.

In 2003 maken medewerkers zich los van Berenschot en
vormen AT Osborne, met de letters van de toenmalige
directieleden Afink en Taylor in de naam. Het ‘nieuwe’
bureau kent een vliegende start met opgaven zoals de HSLZuid, verschillende Vinexlocaties, diverse academische
ziekenhuizen en een aantal buitenlandse projecten. Het
bureau ontwikkelt zich van uitvoerder die zorg draagt voor
de realisatie tot strategisch adviseur.
Anno 2020 volgt AT Osborne de maatschappelijke
ontwikkelingen en geeft het daar mede vorm aan. Al
ruim 50 jaar dragen wij bij aan verbetering van de fysieke
leefomgeving, met duurzame oplossingen voor complexe
vraagstukken. Het doel daarbij is en blijft het welzijn van
de mens: ‘Urban Matters, People Matter’.

In de jaren 90 neemt de complexiteit van gebouwen toe,
door energie- en gezondheidseisen en geavanceerde
bouwtechnieken en installaties. Berenschot Osborne
haalt gespecialiseerde kennis in huis en is onder
meer betrokken bij de nieuwbouw van ziekenhuizen,
afvalverbrandingsinstallaties en de verbouwing van 500
ABN AMRO bankkantoren. Verdere groei van bevolking
en mobiliteit leiden tot grote infra-projecten zoals
de Betuweroute en verbreding van de expertise met
gebiedsontwikkeling.

Het pand in Baarn
Begin 2009 betrok AT Osborne het huidige pand in Baarn. Het kantoor, bestaande uit een hoofdgebouw en een
koetshuis, bevindt zich op buitenplaats Rusthoek. Deze buitenplaats stamt uit het einde van de 18e eeuw. De
aanvankelijke naam was Zeezicht, omdat de buitenplaats uitkeek op de toenmalige Zuiderzee. Het hoofdgebouw
werd in 1905 gebouwd, het koetshuis dateert van 1852. Voordat AT Osborne Rusthoek in gebruik nam, liet het beide
panden grondig verbouwen. Duurzaamheid en respect voor de historie gingen daarbij hand in hand. Ons kantoor
hoort nog steeds tot de duurzaamste rijksmonumenten van Nederland.
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Organisatie
De medewerkers zijn als certificaathouders via de Stichting Administratiekantoor AT Osborne Holding (STAK)
eigenaar van AT Osborne Holding B.V.
Het bestuur van AT Osborne bestaat uit Wim Demmers (voorzitter), Wim Gideonse, Femke Rasenberg, Marcel van
Rosmalen en Thierry Francois Yernaux. De Raad van Commissarissen bestaat uit Jeanet van Antwerpen (voorzitter)
en Misa Džoljic.
AT Osborne werkt samen met drie partners: het zelfstandige advocatenkantoor AT Laywers, Bestuur en Organisatie
onder leiding van Willem van der Schoor en KSG Trainers & Consultants onder leiding van Mark Vijverberg.
Daarnaast heeft AT Osborne nog een vestiging in België onder leiding van Thierry Francois Yernaux.

Organisatie en personeel
Per 31 december 2019 zijn er bij de verschillende werkmaatschappijen waarin AT Osborne Holding
participeert 170 medewerkers werkzaam, tegen eveneens 170 per ultimo het jaar daarvoor.
De personele bezetting naar vestigingsplaats per 31 december 2019 is als volgt:

Raad van Commissarissen
In 2019 heeft de Raad van Commissarissen van AT Osborne vanuit haar toezichthoudende en adviserende rol met
verschillende activiteiten ontplooid.
Samen met het bestuur is het strategisch ontwikkeltraject afgerond. Daarbij ging veel aandacht uit naar de manier
waarop de strategie concreet tot uitvoering komt en inhaakt op de bestaande organisatiestructuur. De Raad van
Commissarissen (RvC) heeft geadviseerd om de uitwerking per strategisch focusgebied (Gezonde Samenleving,
Toekomstige Infrastructuur en Duurzame Leefomgeving) horizontaal te monitoren, door de werkmaatschappijen heen.
Met het bestuur is ook gesproken over het stimuleren van de ontwikkeling van het focusgebied Duurzame Leefomgeving.
Het bestuur is erin geslaagd om daar voor het einde van het jaar de juiste aandacht aan te geven.
Medewerkers
Andere onderwerpen die de revue passeerden en die net als de strategie elders in dit jaarverslag nader aan de orde
komen, waren onder meer het medewerkerstevredenheidsonderzoek ‘Great Place to Work’ en de koppeling tussen
de flexibele beloningsstructuur uit de strategie en het huidige certificatensysteem (waarbinnen medewerkers medeeigenaar van AT Osborne kunnen zijn). De RvC heeft het bestuur gevraagd om over dit laatste onderwerp nadere
gedachten te vormen.
Duidelijke horizon
De RvC heeft waardering voor de wijze waarop het bestuur AT Osborne, met de strategie voor de komende vier jaar,
een duidelijke horizon heeft meegegeven tot en met 2023. Waardering is er ook voor de medewerkers, die samen de
resultaten voor 2019 hebben geboekt. De ambitie, het vakmanschap en de integriteit waarmee zij dat deden, geeft veel
vertrouwen voor de toekomst van het bedrijf.

De RvC van AT Osborne …
..bestond in 2019 uit Frank Erftemeijer (voorzitter), Heleen Mes, Jeanet van Antwerpen en Misa Džoljic. In 2019 is
de RvC vier keer samen met het bestuur in een reguliere vergadering samengekomen. Daarnaast is er regelmatig
overleg geweest tussen de voorzitters van de RvC en het bestuur en tussen RvC-leden en de directieleden van de
werkmaatschappijen. De RvC-leden en voorzitter zijn ieder ook voorzitter van de Raad van Advies van één van de
AT Osborne werkmaatschappijen.
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België
Organisatie
2019 was een belangrijk jaar voor het Belgische team van
AT Osborne met de verhuizing naar een nieuw kantoor,
dicht bij de snelwegen rondom Brussel en het openbaar
vervoer. Makkelijk bereikbaar voor zowel klanten als
personeel. Het kantoorgebouw is in 2016 gerenoveerd
en modern geoutilleerd. Bovendien kunnen we genieten
van de frisse lucht van het bos naast de kantoren en
buitenactiviteiten en sport beoefenen tijdens onze lunch.
Voor een gezonde geest in een gezond lichaam.
De verhuizing was voor ons allemaal de gelegenheid over
te stappen op het Nieuwe Werken.
Door alle medewerkers vanaf de eerste stappen bij
het ontwerp te betrekken, ervaren we nu een jaar

later de voordelen van een flexdeskorganisatie. We
kunnen kiezen uit 3 concentratiewerkplekken, 3 open
werkruimtes (voor maximaal 6 personen), verschillende
soorten vergaderruimten, 2 telefooncellen en vooral de
‘familiekamer’ om lunch en ideeën te delen. We schamen
ons niet om ons zogenaamde ‘Pink Floyd’-gebied te
verdedigen, waardoor we midden op de dag even kunnen
relaxen. Het komt ons welzijn ten goede en past bij één van
onze kernwaarden: zorgen voor gelukkige medewerkers.
30-jarig bestaan
In oktober 2019 vierde AT Osborne Belgium het 30-jarig
bestaan. Voor de gelegenheid verwelkomde het hele team
de partners en klanten van AT Osborne in een elegant
kasteel genesteld in het hart van een bos vlakbij Brussel.
Onze 200 gasten genoten van de persoonlijke ontmoeting
met AT Osborne-medewerkers en elkaar. De glimlach op
de foto’s van de avond weerspiegelt de goede sfeer die ons
bedrijf zo dierbaar is.

Solvay

Gerechtsgebouw Eupen

In 2019 werkte een deel van het Belgische team van AT
Osborne intensief aan het nieuwe hoofdkantoor van de
Solvay-groep op de campus in Neder-over-Heembeek in
het noordoosten van Brussel. Het project omvat ongeveer
43.000 m2 voor kantoren, vergadercentra, hoogwaardige
laboratoria en werkplaatsen. In eerste instantie was het
consortium Schmidt Hammer Lassen – Modulo Architects
– VK Engineering gekozen als design & projectteam. Het
project had als doelstelling om BREEAM Excellent en CO2
neutraal te zijn. In november 2019 besloot Solvay het
ontwerp- en projectcontract met het trio stop te zetten. Het
project werd te duur voor de budgetdoelstelling van Solvay.
Sindsdien werkt AT Osborne Belgium voor Solvay als lid van
de taskforce die de leiding heeft om het project opnieuw op
te starten.

Eind 2019 heeft onze klant BEFIMMO S.A. de nieuwe
rechtbanken van EUPEN (België) ter beschikking gesteld aan
de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze publiek-private
partnerschap werd gewonnen, met de actieve deelname van
AT Osborne België, na een wedstrijd in 2014. De bouw begon
in 2017 met een eerste oplevering in 2018 en een tweede in
2019. AT Osborne stond de eigenaar bij in alle fasen van het
project, van offerte tot de volledige oplevering. Het project
omvat een nieuwbouw en een gerenoveerd pand, van in totaal
meer dan 8.000m². Het project omvat rechtszalen, kantoren,
detentiecellen, een industriële keuken, een restaurant,
parkeergarages en aankleding van buitenruimte. Er waren
strikte vereisten met betrekking tot akoestiek en veiligheid. Het
gebouw moest duidelijk herkenbaar en zeer symbolisch zijn,
transparant als het imago van rechtvaardigheid.
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KSG: lustrumjaar met
mooie projecten
KSG Trainers & Consultants, onderdeel van
AT Osborne, is een adviesbureau voor gedragsen organisatieverandering. Het bureau telt 20
professionals en levert een compleet pakket aan
‘Learning & Development’- dienstverlening.
In 2019 vierde het de 40e verjaardag.
Het verjaardagsfeest vond plaats bij de afdeling
Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Zij waren
namelijk winnaar van de KSG-hackathon. De prijs: een
dag lang de tijd en inzet van vier KSG-consultants, om het
vraagstuk over werkdruk op de afdeling op te lossen.
Leiderschapswissel
In 2012 kochten Arne Stoffer en Chiel Zwarts KSG van de
Berenschot Groep, via een management- & medewerkers
buy-out. Na dit ondernemersavontuur zetten beiden
een volgende stap in hun carrière en verlaten zij KSG.
Mark Vijverberg maakte in de tweede helft van 2019 zijn
entree bij KSG en heeft de directeursrol per 1 januari 2020
overgenomen van Arne en Chiel.
Nieuwe klant: rijksbrede training PBG + Adviseren
Met trots zijn we als single preferred supplier uit de
bus gekomen om de komende jaren voor de gehele
Rijksoverheid aan de slag te gaan. Net als de afgelopen
12 jaar gaan we prachtige, doelgerichte blended leer- &
ontwikkeltrajecten ontwerpen en uitvoeren. We doen
dit voor onder andere de beleidsdepartementen,
uitvoeringsorganisaties, inspecties, hoge colleges van
staat en nog meer mooie opdrachtgevers. Hiermee
ondersteunen wij hen en onze deelnemers bij het continu
ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die elke
rijksambtenaar nodig heeft om zijn of haar werk goed te
kunnen doen.

Seal the Deal: Goal Alignment bij Grolsch
Samenwerkingsdeals maken om een boost te geven
aan het realiseren van de doelen voor 2019. Dat was het
thema van een top 80 MT, dat KSG Trainers & Consultants
organiseerde voor het onderdeel Integrated Supply
van Grolsch. Het doel van de bijeenkomst was om
bedrijfsonderdelen onderling nog meer te verbinden en
te onderzoeken waar nog meer optimalisatie kan worden
behaald in de value chain. In een korte sessie hielpen wij
alle afdelingen om deze vraagstukken in kaart te brengen.
Afdelingen gingen met elkaar in gesprek om elkaars
standpunt te onderzoeken en te snappen wat er nodig
is om elkaar te helpen om organisatie goals te behalen.
Daarbij zijn ruim 40 deals, ofwel concrete afspraken,
gemaakt voor een integrative approach tussen afdelingen
voor 2019. Zowel de deelnemers als de directie waren zeer
enthousiast over deze bijeenkomst.
Programmagarage: samen scherp
KSG heeft een zogenaamde Programmagarage verzorgd bij
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Dit is een ontwikkeltraject waarin opdrachtgevers en
programmamanagers samen leren hoe ze het beste
kunnen sturen op hun programma. Gezamenlijk scherp
krijgen hoe je een programma goed inricht en verricht
volgens het gedachtegoed van programmatisch creëren.
Samen werken aan opgaven van LNV. We hebben dit
in nauwe samenwerking gedaan met het ministerie.
Annemiek Verweij en Chiel Zwarts van KSG hebben
gedurende ruim een half jaar verschillende werksessies
georganiseerd, waarin deelnemers aan de slag zijn gegaan
met de belangrijkste tools van programmatisch creëren.
In de werksessies was veel ruimte voor reflectie, de rol die
je hebt en het echte gesprek tussen programmamanager
en opdrachtgevers. Leren van en met elkaar. Het was een
prachtig traject om te begeleiden.

KSG Organisatie: Holacracy
In januari 2019 heeft KSG Holacracy omarmd als basis
voor een nieuwe organisatievorm. Holacracy is een peerto-peer besturingssysteem voor organisaties, dat hun
transparantie, verantwoording en wendbaarheid verbetert.
Het helpt de organisatie om met mooie, gestructureerde
en heldere stappen en principes om de 3 maanden te
herorganiseren. Veel organisaties wachten hiermee,
waardoor na 3 jaar een reorganisatie nodig is.

Als je alle stappen van Holacracy goed toepast, kan dit
ertoe leiden dat je met gemak voor 25 agendapunten
in één vergadering van pakweg een uur naar ieders
tevredenheid tot resultaten komt. Ook hebben we
geleerd hoe we een ‘governance-overleg’ faciliteren: het
overleg waar iedereen, onder bepaalde voorwaarden,
de organisatiestructuur kan aanpassen. Extreme
wendbaarheid dus en nooit meer reorganiseren.

Een greep uit de overige mooie trajecten van KSG:
• ScrumMasters bij RDW; waarin ScrumMasters de essentiële groepsdynamische en interpersoonlijke
vaardigheden vergroten.
• Projectmanagement bij Buitenlandse Zaken in Toronto; waarin alle medewerkers, van ambassadeur
tot junior medewerker, inzichten en vaardigheden vergroten in goed opdrachtgeverschap en
opdrachtnemerschap binnen de context van projectmatig werken.
• Opdrachtgeverschap bij Infrastructuur & Waterstaat; samen met AT Osborne een mooi traject
voor opdrachtgevers vormgegeven, waarin men inzicht vergroot in de belangrijkste rollen en
verantwoordelijkheden van de OG én de vaardigheden vergroot in het goed uitvoeren van deze
verantwoordelijkheden in de cruciale gesprekken.
• Organisatieverandering Werken in programma’s bij Inspectie Leefomgeving & Transport; aanbesteding
gewonnen waarin KSG de medewerkers ondersteunt in de nieuwe manier van werken binnen de ILT. Van
IG tot projectmedewerker worden inzichten en vaardigheden per doelgroep vergroot.

Over ons

Jaarrekening 2019
Geconsolideerde balans (vóór voorstel resultaatbestemming)
In duizenden euro’s

31 december 2019

31 december 2018

104

145

Immateriële vaste activa
• Goodwill
Materiële vaste activa
• Verbouwingen
• Kantoorinventaris en apparatuur

-

63

427

416

Vaste activa

427

479

531

624

Vlottende activa
• Nog te factureren bedragen
aan opdrachtgevers

1.473

2.857

• Vorderingen

4.716

3.803

• Liquide middelen

6.463

4.962

12.652

11.622

5.062

5.137

Vlottende passiva
• Kortlopende schulden
Netto werkkapitaal

7.589

6.485

8.120

7.109

297

227

7.823

6.882

8.120

7.109

Uitkomsten van activa
min kortlopende schulden
Aandeel derden
Groepsvermogen

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

8.120

7.109

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
In duizenden euro’s

2019
Netto omzet

28.980

• Inhuur derden en andere externe kosten

(6.176)

Brutowinst
• Salarissen en sociale lasten
• Afschrijving immateriële vaste activa
• Afschrijving materiële vaste activa
• Overige bedrijfskosten

2018
27.345
(5.693)
22.804

21.652

15.353

15.105

41

41

227

366

5.243

5.593

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

20.864

21.105

1.940

547

• Rentebaten

13

12

• Rentelasten

(9)

(12)

Uitkomst der financiële baten en lasten

4

-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen

1.944

547

• Minderheidsbelang derden

(140)

(61)

1.804

486

509

173

1.295

313

Geconsolideerd resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór belastingen
• Belastingen
Resultaat ná belastingen

Omzet
De netto omzet in 2019 bedraagt € 29,0 mln., tegenover € 27,3 mln. 2018. De toename van de omzet is verdeeld
over alle operationele groepsmaatschappijen en betreft zowel de hogere inzet van eigen personeel als van
inhuur derden.
Nettowinst
De nettowinst in 2019 bedraagt € 1,3 mln. tegenover € 0,3 mln. in 2018, derhalve een toename met € 1,0
mln. Deze toename is veroorzaakt door de stijging van de brutowinst met € 1,2 mln. en een daling van de
bedrijfslasten met € 0,3 mln., verminderd met de belastingdruk hierop en het hogere minderheidsaandeel
derden.
In absolute zin is de toename van de winst grotendeels (ruim € 0,5 mln.) toe te schrijven aan AT Osborne B.V.,
de grootste werkmaatschappij.
Balansverhoudingen
Het groepsvermogen is in het verslagjaar gestegen naar een niveau van € 7,8 mln. (2018 € 6,9 mln.)
De solvabiliteit (inclusief aandeel derden) volgens de geconsolideerde balans per 31 december 2019 bedraagt
62% (2018 58%), hetgeen mag worden beschouwd als zeer solide.
De liquiditeitspositie van de onderneming is uitstekend, de quick ratio bedraagt ruim 2,2 (2018: 1,7).

Gebeurtenissen na balansdatum
Voor 2020 en volgende jaren zijn uitvoeringsplannen opgesteld in lijn met de in 2019 geformuleerde meerjaren
ontwikkelingsstrategie.
Begin 2020 is de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het zogenaamde Covid-19 virus. Sinds ultimo februari
is het virus geleidelijk aan in heel Europa uitgebroken. Vanaf medio maart is in ons geografisch werkterrein sprake
van een lockdown. De consequenties daarvan verschillen per deelneming. In België treft de lockdown ook direct de
bouwsector, en gelden gedurende de lockdown voor een gedeelte van de medewerkers van de Belgische deelneming
beperkte werkeloosheidsuitkeringen. In Nederland heeft de deelneming KSG voor haar trainers in loondienst voor
de eerste 3-maandsperiode een loonkostencompensatie aangevraagd in het kader van de NOW. Veruit grootste
deelneming AT Osborne B.V. heeft echter van de lockdown hoegenaamd niets direct in financiële zin te lijden.
Voor alle deelnemingen geldt dat zij zowel wat betreft solvabiliteit en liquiditeit financieel kerngezond zijn. In
verschillende stresstesten is gebleken dat naar het zich thans laat aanzien voor geen enkele deelneming continuïteit
van de onderneming echt een issue is.
Uiteraard hebben wij de nodige operationele maatregelen getroffen rondom hygiëne, werken op afstand, het houden
van afstand en afspraken met klanten en leveranciers, zoals van overheidswege worden geadviseerd. Wij ondervinden
als gevolg hiervan geen structurele onderbrekingen van onze dienstverlening.
Het voorafgaande laat onverlet dat het uitbreken van het Covid-19 virus en de preventieve maatregelen genomen
door de overheid in algemene zin zorgen voor grote economische onzekerheid zeker ook op de langere termijn. De
eventuele impact daarvan op de onderneming is thans niet aan te geven en derhalve ook niet verwerkt in de cijfers
van de jaarrekening per 31 december 2019.

Over ons

Kansen en risico’s
De ontwikkeling van AT Osborne hangt in hoge mate samen met kansen die geboden worden door
investeringsprogramma’s die door veelal door publieke partijen worden geïnitieerd.
Denk aan de bouw van de academische ziekenhuizen, de bouw van afvalverbrandingsinstallaties en
composteringsinstallatie, de sanering van waterbodems en voormalige gasfabriekslocaties, realisatie van
grote railinfrastructuurprojecten, de ontwikkeling van VINEX-locaties en revitalisering van stadscentra,
mobiliteitsverbeteringsprogramma’s op nationaal, regionaal en lokaal niveau, ruimte voor de rivieren en
hoogwaterbeschermingsprogramma’s.
Dit alles zorgt voor continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten. Het biedt ook gelegenheid voor product- en
marktdifferentiatie, op een markt waar wij uiteraard niet de enige aanbieder zijn. Soms gaan wij de concurrentie aan,
vaker juist de samenwerking. Maar wij hechten altijd aan onze onafhankelijkheid. Daar hebben wij de schaalgrootte
voor én de juiste positieve reputatie op de arbeidsmarkt, ook bij starters. Niet voor niets investeren wij in de relatie met
universiteiten en andere onderwijsorganisaties.
We bouwen voort op het fundament dat is gelegd met onze verzelfstandiging in 2003. Toentertijd zagen we het als
een kansrijke stap, die ons meer ontwikkelingsmogelijkheden zou bieden. Die voorspelling is ook uitgekomen. We zijn
gegroeid naar 170 collega’s, meer dan een verdubbeling! Allemaal het gevolg van investeringen in relaties, diensten,
mensen en naamsbekendheid.
Naast kansen pakken hebben we ook te maken met diverse risico’s. De crisis rondom 2010 zijn wij goed doorgekomen
omdat wij in staat bleken ons goed aan te passen. Het bracht wel blijvende veranderingen op onze markt met
zich mee. Tarieven liggen sindsdien structureel op een lager niveau en zijn nauwelijks hoger dan toen we in 2003
verzelfstandigden, terwijl over deze periode toch sprake is van een inflatie van meer dan 25%. Dat vraagt meer dan
ooit om een alerte bedrijfsvoering, met aandacht voor de samenstelling van ons medewerkersbestand. Investeren in
mensen blijft dan ook één van onze doelstellingen binnen onze meerjarenstrategie.
We weten nu dat er nog een buitencategorie risico bestaat: Corona. Hoe waardevol blijken dan de relaties die we
hebben opgebouwd met onze klanten en onze medewerkers. Tot op heden is de financiële impact beperkt gebleken,
al hebben we voor de zekerheid wel de nodige financiële beheermaatregelen genomen, ondanks de omstandigheid
dat we onze solvabiliteit en liquiditeit sowieso structureel op orde hebben. Voor de langere termijn valt er nog
weinig met zekerheid te zeggen; behalve dat onze drie thema’s Gezonde Samenleving, Duurzame Leefomgeving
en Toekomstbestendige Infrastructuur door de Coronacrisis eerder meer dan minder ‘top of mind’ zijn geworden.
Samen met onze klanten en medewerkers zullen we de risico’s en de kansen die Corona met zich mee brengt weten te
beantwoorden.

Projecten
Wij Osborners maken de
wereld om ons heen graag een
beetje mooier en beter, met
praktische oplossingen voor
complexe problemen waar onze
maatschappij nu eenmaal mee
te maken heeft. Lees meer over
projecten waar wij trots op zijn.

Urban Matters,
People Matter

Gezonde samenleving

Projecten

Curaçao Medical Center
Op 15 november 2019 opende het Curaçao Medical Center (CMC) de deuren. Dit nieuwe algemene ziekenhuis
vervangt het St. Elisabeth Hospitaal.
Het CMC beslaat 40.000 m² en telt 300 bedden, 6 operatiekamers, een gecombineerde huisartsenpost/afdeling
Spoedeisende Hulp, een dagbehandelcentrum, 2 lineaire versnellers, een afdeling radiodiagnostiek, state-of-the-art
apparatuur, een nieuwe ICT-infrastructuur en een parkeergarage voor 550 auto’s.
Nieuwe zorgprocessen
De regering van Curaçao gaf opdracht voor de bouw van een duurzaam ziekenhuis in 2011. AT Osborne is vanaf het
begin betrokken geweest voor advisering op het gebied van zorgprocessen, programmering, medische apparatuur
en contractering. Op basis van nieuwe zorgprocessen stelde AT Osborne de ruimtelijke-functionele en technische
specificaties op. In 2012 vond de internationale tender plaats van een Design-Build-Maintenance conctract. Het
consortium van Ballast Nedam, EGM architecten en lokale partner Oeverzaaijerlyongo werd geselecteerd voor
de uitvoering. Tijdens de bouwopgave droeg AT Osborne de verantwoordelijkheid voor het bouwcontract- en
kwaliteitsmanagement. Het eindresultaat is een eigentijds en duurzaam gebouw, dat aansluit bij de cultuur, het
klimaat en de bouwstijlen maar vooral ook de zorgbehoefte van Curaçao.
In de media
De opening van het CMC is uitgebreid in het nieuws geweest. De NTR maakte een mooie reportage:
Video opening Curaçao Medical Center

Toekomstbestendige Infrastructuur

Topview Luchtfotografie
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Sluizenprogramma Rijkswaterstaat:
integrale projectbeheersing
op hoog niveau
Van 2016 tot 2024 lopen vijf grote Design Build Finance & Maintain waterbouwprojecten. Dit zogeheten
Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat biedt de kans om het lerend vermogen, over deze complexen projecten
heen, zo groot mogelijk te maken.
De vijf waterbouwwerken zijn de Keersluis Limmel, Derde Kolk Beatrixkanaal/verbreding Lekkanaal, uitbreiding Sluis
Eefde, Zeetoegang IJmond en de Afsluitdijk. AT Osborne is samen met haar consortiumpartner tijdens de realisatiefase
verantwoordelijk voor het management van scope, planning, risico, financiën, planning, kwaliteit en capaciteit.
De gegevens die hieruit naar boven komen, dienen als input voor een zelf ontwikkeld dashboard. Dat genereert
sturingsinformatie voor het management van de projecten. Ook vormt het de basis van rapportages voor de interne
opdrachtgever.
Leren en helpen
Naast de werkzaamheden op projectniveau, zijn we ook actief op programmaniveau. Dat richt zich met name op
kennisuitwisseling. Een periodieke auditcyclus binnen het programma leidt tot verbeterpunten op beide niveaus. Ook
zijn er themasessies met de managers projectbeheersing van de afzonderlijke projecten. Zij delen elkaars toprisico’s
en leerervaringen en bespreken op basis van capaciteitsoverzichten waar de projecten elkaar kunnen helpen. Op
deze manier wordt het lerend vermogen van het programma als geheel gestimuleerd en kunnen de projecten elkaar
versterken.
Twee opleveringen
De realisatiefase van twee van de vijf projecten is inmiddels afgerond. Op 6 februari 2019 opende prinses Beatrix de
Derde Sluiskolk van het Lekkanaal bij Nieuwegein. De sluis, waarvan dit een uitbreiding vormt, was in 1938 het eerste
bouwwerk dat naar haar vernoemd werd. Mei 2018 werd de nieuwe Keersluis Limmel opgeleverd. De constructie,
voorzien van twee cilindrische heftorens en een stalen deur, beschermt het achterland tegen hoogwater en maakt de
sluis begaanbaar voor grotere binnenschepen.

Gezonde Samenleving
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Crisismanagement voor het
Slotervaart Ziekenhuis
Eind 2018 werd AT Osborne ingeschakeld om het functioneren van het failliete Slotervaart Ziekenhuis af te
bouwen en een zorgvuldige overdracht van patiënten te organiseren. Rond Kerst was die overdracht voltooid.
In de eerste helft van 2019 werd de rol als crisismanager afgerond.
Op basis van een ruime ervaring in complexe ziekenhuisopgaven wist AT Osborne structuur aan te brengen in
deze urgente opgave. Eerst werden de doelstellingen en het tijdspad bepaald. Een projectstructuur bracht de
verantwoordelijkheden en taken in kaart en creëerde zo binnen enkele dagen rust en overzicht. Systemen voor
monitoring van de voortgang en risicomanagement maakten sturing mogelijk. Dat wekte vertrouwen bij betrokken
partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, verzekeraars en omliggende
ziekenhuizen. Op basis van dit vertrouwen lukte het om de patiënten binnen de gestelde deadline onder te brengen
bij andere zorgverleners.
Geen draaiboek
Hierna konden de projectorganisatie en de curatoren zich richten op de afhandeling van patiëntendossiers en
de afwikkeling van de financiële kant van het faillissement. Na enkele maanden verliep dit dermate soepel, dat
wij als crisismanager konden terugtreden. Toch bleven wij de ontwikkelingen volgen. In de eerste plaats omdat
het faillissement van ‘Slootje’ ook ons emotioneel had geraakt. Maar ook omdat de opdracht een primeur was
in Nederland, waarvoor geen draaiboek bestond. Het kon niet anders dan dat we hier achteraf lering uit konden
trekken. De voornaamste les bleek te maken te hebben met communicatie. Uiteraard was er een communicatieplan,
maar dat had beter moeten aansluiten op de behoefte van medewerkers en patiënten om hen in staat te stellen om
goed om te gaan met de uitzonderlijke situatie. Ook de impact van informatie op de reputatie en de dynamiek van
een dergelijke opgave is een punt van aandacht.

Crisis als motor
AT Osborne ziet een crisis niet als bedreiging, maar als motor voor echte verandering. De urgentie biedt gelegenheid
om met een frisse blik te kijken naar wat er echt en echt nu moet gebeuren. Vertaal dit in heldere afspraken met een
kleine groep betrokkenen, die verantwoordelijkheid nemen en tot daden overgaan. Daarna ontstaat ruimte voor
eventuele verdere gewenste veranderingen. Bij crises komt logischerwijs enige vorm van rouw kijken. Toepassing van
het model voor rouwverwerking van Elisabeth Kubler Ross helpt te bepalen welke acties op dit vlak nodig zijn om
stappen vooruit te kunnen zetten.
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ZuidasDok, nut en noodzaak megaproject
Verbreding en verdieping van de A10, aanpassing van twee verkeersknooppunten en het station Amsterdam Zuid, aanleg
van fietsgarages en OV-haltes, herinrichting van de openbare ruimte … het project ZuidasDok is zeer omvangrijk. In 2019
vormden diverse problemen in de uitvoering aanleiding voor een heroverweging. Op verzoek van minister Cora van
Nieuwenhuizen ging onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker een onderzoek van start naar nut en noodzaak van
deze mega-opgave. Zij liet zich daarbij ondersteunen door een kernteam van vier personen, waaronder Frank Jacobsen
van AT Osborne.
Meer baten dan kosten
In het resultaat van haar onderzoek, het advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’, constateert Sybilla Dekker dat
de Zuidas als internationale toplocatie te belangrijk is om de bereikbaarheid en aantrekkingskracht niet te verbeteren.
ZuidasDok dient daarom doorgang te vinden, met een extra budget van tussen de € 700 miljoen en € 1 miljard. Het
project levert de maatschappij meer op dan dat het kost.
Integraal omarmd
Frank kijkt met plezier en trots terug op zijn rol in dit traject. “Sybilla Dekker weet ieders kwaliteit op waarde te
schatten én optimaal in te zetten. Ik heb veel geleerd van haar aanpak. Dat de bestuurders in gezamenlijk overleg haar
bevindingen integraal omarmd hebben, zegt alles over de kwaliteit van haar advies.” Om het project beheersbaar te
maken, hebben de opdrachtgevers (Rijk, gemeente, provincie en vervoersregio) de uitvoering opgeknipt in deelprojecten.
Deze wezenlijke wijziging heeft geleid tot beëindiging van het contract met de aanvankelijke opdrachtnemer en een
nieuwe aanbesteding in deelpakketten.

AT Osborne & ZuidasDok
Sinds 2013 waren en zijn medewerkers van AT Osborne in verschillende rollen betrokken bij dit omvangrijke
en complexe project: als één van de drie partners van het Ingenieursbureau ZuidasDok, in het proces- en
kwaliteitsmanagement, als contractgemachtigde, lead auditor, ontwerpmanager OV-terminal, in de BIMimplementatie, in het kernteam van Sybilla Dekker en in de procesbegeleiding tijdens de overlegrondes tussen
de opdrachtgever en opdrachtnemer ZuidPlus.

Duurzame Leefomgeving

Projecten

Doen wat nog nooit gelukt is: kilometerheffing
Anders betalen voor mobiliteit. Er wordt al decennia over gesproken, maar niet eerder kwam het van de grond.
Het ziet er naar uit dat het nu wel gaat lukken, met de vrachtwagenheffing. AT Osborne levert sinds eind 2019 een
bijdrage.
In het Regeerakkoord van 2017 is opgenomen dat Nederland, net als de ons omringende landen, zo spoedig mogelijk een
vrachtwagenheffing invoert. Binnen- en buitenlands vrachtverkeer over de weg gaat betalen per gereden kilometer. De
opbrengsten worden in overleg met de vervoerssector teruggesluisd naar de sector voor innovatie en verduurzaming van
de vervoerssector.
Complex
Jurist en filosoof Erik Visser van AT Osborne is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat betrokken
bij het opstellen van het wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing. Hij beschikt over ruime ervaring op het gebied
van wet- en regelgevingstrajecten en brengt daarmee de nodige kennis en kunde in. Dat komt goed van pas, want
vrachtwagenheffing is een complex onderwerp. Er zijn veel partijen bij betrokken, zoals vrachtwagenchauffeurs,
private partijen die namens de minister de tol innen en publieke partijen zoals RDW, RWS, het CJIB en de Inspectie
Leefomgeving. Wie voert welke taken uit en hoeveel sturingsmogelijkheden wil de minister daarbij houden?
Vast op koers
Een onderdeel van de complexiteit is de privacy. Het uitwisselen van gegevens is bij een variabele vrachtwagenheffing
onvermijdelijk, maar hoe ga je daar goed en veilig mee om? Het is nog relatief onontgonnen gebied, waar Erik voor
AT Osborne en toekomstige opdrachtgevers nu kennis opdoet. Behalve complex is het project ook enigszins politiek
gevoelig. Voor het invoeren van een variabele heffing in plaats van een vaste belasting zijn met rekening rijden en andere
ideeën al eerder pogingen gewaagd, maar zonder resultaat. De invoering van de vrachtwagenheffing ligt echter op koers.
Nog dit jaar gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Kroon op het werk
Erik Visser was eerder betrokken bij wet- en regelgevingstrajecten met het nieuwe stelsel voor wind op zee en
de totstandkoming van de Omgevingswet. Hij vond het mooi om uiteindelijk de minister te ondersteunen bij de
behandeling van wetsvoorstellen in de Eerste en Tweede Kamer. “Als je dan bij de stemming een meerderheid ziet
ontstaan voor datgene waar je zo lang aan gewerkt hebt … dat is echt een kroon op het werk.”

Duurzame Leefomgeving
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Herontwikkeling stortplaatsen in ‘Cleantech’ regio
Nederland telt circa 4.000 stortplaatsen, waarvan een groot deel niet meer in gebruik is. AT Osborne
rondde in 2019 een eerste verkenningsfase af naar de herontwikkeling van deze locaties. Centraal staat de
portfoliobenadering, waarbij ‘makkelijke’ en ‘moeilijke’ locaties worden gebundeld.
De ‘Cleantech’ regio bestaat uit Apeldoorn, Brummen, Voorst en Epe en beschikt over 900.000 m² aan voormalige
stortplaatsen. Ofwel: 180 voetbalvelden aan grond waar voorheen niets ontwikkeld kon worden. Als gevolg van de
nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over de voormalige stortplaatsen, maar dat biedt
dus ook kansen.
Teruggeven aan de samenleving
De herontwikkeling van deze locaties is niet gemakkelijk. Er is sprake van vervuilde grond. AT Osborne heeft een
meervoudige aanpak bedacht. Dit richt zich op herontwikkeling tot meerdere nieuwe functies met maatschappelijke
en economische meerwaarde: park, zonnepanelenweide, woongebied, enzovoort. Zo kunnen de stortplaatsen worden
teruggegeven aan de samenleving.
Laag- en hooghangend fruit
Bij deze meervoudige herontwikkelingsaanpak zet AT Osborne in op de portfoliobenadering. Dit wil zeggen dat
makkelijke en moeilijke locaties gebundeld, waarmee ook de lastige gevallen aantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars.
Dit voorkomt dat het hooghangend fruit blijft hangen. Met de consensus van de betrokken gemeenten ten aanzien van
deze benadering is Fase 1 van onze verkenning afgerond.
Reproduceerbaar
Inmiddels loopt Fase 2, met als aandachtspunten: de mogelijke opbrengst voor gemeenten, het opstellen van een
business plan voor een uitvoeringsorganisatie en de organisatie van enkele pilots. Het streven is om oktober 2020
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin onder meer ook allocatie van mensen en middelen en een
overzicht van verplichtingen en regels worden opgenomen. Andere gemeenten hebben al interesse getoond in de
portfoliobenadering. Dat komt goed uit, want de benadering valt eenvoudig te reproduceren. Uitrol op landelijke en
wellicht Europese schaal lijkt tot de mogelijkheden te behoren.
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Slim en duurzaam mobiliteitssysteem
in Zuid-Nederland
Op een slimme manier de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in Zuid-Nederland verbeteren. Dat is
het doel van het programma SmartwayZ.NL. In 2019 werd een mijlpaal bereikt met de uitrol van mobiliteits- en
vervoersdiensten (plus bijbehorende app) op het traject Veghel-Helmond-Asten.
Via de app Mobility Mixx kunnen verkeersdeelnemers op de N279 tussen Veghel en Asten deelfietsen, elektrische
deelscooters en deelauto’s boeken en betalen voor privé- en zakelijke reizen. Hieraan gekoppeld is een prestatiecontract
om reizigers in het gebied niet, buiten de spits of met schonere alternatieven te laten reizen. Tegelijkertijd is het de
ambitie om het integrale mobiliteitssysteem slimmer en toegankelijker te maken. Daarbij wordt ingezet op het toevoegen
van meer vraaggerichte vervoersdiensten, met behulp van slimme maatregelen en technologie. Zo kunnen zoveel
mogelijk doelgroepen mobiel blijven, tijd besparen en gezonder en schoner reizen.
Spin in het web
Achter SmartwayZ.NL gaan aardig wat partijen schuil: de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat, enkele grote gemeenten, Rijkswaterstaat, de TU Eindhoven en diverse grote marktpartijen.
Ook werkgevers zijn belangrijk om hun werknemers het faciliteren slimmer te reizen. Osborner Floris Bakermans vormt
de spin in het web. Hij zorgt ervoor dat de vele betrokkenen van de vele verschillende organisaties elkaar goed begrijpen
en tot daden komen. De lancering in 2019 van Mobility Mixx en de opschaling en versnelling van MaaS (Mobility as a
Service) in heel Zuid-Nederland zijn daarvan het resultaat.

Blik vooruit
De Coronacrisis kan dienen als aanjager voor het slimmer en effectiever organiseren van het vervoerssysteem en de
ruimtelijke inrichting. AT Osborne Mobiliteit helpt klanten zoals SmartwayZ.NL, OV-partijen en overheden om deze
uitdaging te vertalen naar haalbare uitvoering. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, sociale
inclusie en veilig/gezond reizen komen daarbij samen. AT Osborne-collega’s uit andere disciplines werken hieraan
mee. Het in voorjaar 2020 georganiseerde online seminar ‘Mobiliteit in het nieuwe normaal’ vormt hiervan een
voorbeeld.

Toekomstbestendige Infrastructuur
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Bruggen & Kademuren Amsterdam
De grachten, de Amstel en ’t IJ zijn de levensaders van Amsterdam. De bijbehorende bruggen en kademuren
verbinden de buurten met elkaar en geven de stad karakter.
Veel bruggen, zoals bijvoorbeeld brug 20 (Herengracht) en brug 21 (Leliegracht), zijn ruim een 250 jaar oud en
aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor nog 827 van de ruim 1600 bruggen in Amsterdam en 205,2 kilometer aan
kademuren. Zij zijn gebouwd voor minder zwaar verkeer dan dat ze anno 2020 te verduren hebben. De afgelopen
decennia is er bovendien nauwelijks aandacht voor onderhoud geweest, waardoor een groot deel in slechte staat
verkeert. In 2019 ging daarom een herstelprogramma van start. De missie: een functionerende stad met veilige en
toekomstbestendige bruggen en kademuren voor huidige en volgende generaties.
Strategisch directieadviseur programma Bruggen & Kademuren
Op 14 april 2020 is het Programmaplan Herstellen en verbinden vastgesteld. Dit is de kapstok voor de aanpak en de
organisatie van de opgave. Geertje van Engen van AT Osborne is sinds het begin in 2019 betrokken bij het programma,
momenteel als strategisch directieadviseur. Ze droeg onder ander bij aan opbouw en inrichting van de organisatie,
vormgeving van de aanpak, het opstellen van het programmaplan, het maken van samenwerkingsafspraken en de
inrichting van de rapportagecyclus. Ook werkte zij mee aan een ‘dashboard’, dat op een heldere en aantrekkelijke
wijze inzicht geeft in de voortgang van de programmadoelen.
Projectplan vernieuwingsopgave kademuren
Ook hielp AT Osborne (Véronique Kruize) met het verkrijgen van inzicht in de vernieuwingsopgave kademuren. Deze
(deel)opgave werd onderverdeeld in logische onderdelen en bijbehorende strategische en uitvoeringsplannen. Ook
is een fasering in het project aangebracht en een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht waarin processen, taken,
rollen en verantwoordelijkheden gedetailleerd zijn uitgewerkt. In diverse sessies kwamen inhoudelijke experts aan het
woorden en werd draagvlak gecreëerd. Het resultaat: een doorleefd beeld van de opgave, inclusief de wijze waarop
uitvoering plaats vindt, in de hoofden van alle betrokkenen.

Duurzame Leefomgeving
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Klimaatvluchtelingen voorzien van een watersysteem
In maart 2019 veroorzaakte de orkaan Idai ernstige overstromingen in Mozambique. Het gevolg: talloze doden,
enorme verwoestingen en verlies van huis en haard voor grote groepen inwoners. Senior management consultant
Herbert Bos, die al eerder had gewerkt in noodsituaties in Mozambique, meldde binnen AT Osborne dat hij ter plekke
als waterspecialist voor UNICEF aan de slag wilde gaan. Hij kreeg volledige ondersteuning. Zijn initiatief sluit immers
naadloos aan op het motto ‘Urban matters, people matter’.
‘Plots’ in de wildernis
Namens UNICEF organiseert Herbert de watervoorziening in Búzi, een district zo groot als Noord-Brabant en Limburg
samen. In het gebied leven vluchtelingen in een groot aantal kampen. Zij kunnen niet meer terug naar hun woonplaats.
Daarom krijgen zij een stukje grond om een nieuw bestaan op te bouwen. Dit zijn niet meer dan met stokken
afgebakende ‘plots’ in de wildernis. De stukjes grond dienen zo snel mogelijk voorzien te worden van aantakking op
een waternet. Dit komt meestal neer op de aanleg van een nieuw watersysteem bestaande uit grondwaterbronnen,
pompen, watertanks en openbare kranen. Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van zout grondwater, wat
bij hydroloog en ingenieur Herbert in goede handen is.
Realisatiekracht organiseren
UNICEF bouwt de systemen niet zelf. Dus de voornaamste rol van Herbert en AT Osborne is hier het organiseren en
financieren van partners, zoals de lokale overheid, ondernemers of hulporganisaties zoals Oxfam Novib of het Rode Kruis,
die het werk doen. Kortom: realisatiekracht organiseren door het samenbrengen van mensen, geld en plannen om een
daadwerkelijk probleem op te lossen.

Klanten
We werken voor en met
onze opdrachtgevers.
Wat zeggen zij over ons?

Urban Matters,
People Matter
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Amsterdam UMC:
“Succesvolle aanbesteding mega-verbouwing”
Voorjaar 2019 rondde Amsterdam Universitair
Medisch Centrum, locatie AMC, de aanbesteding af
voor de grootste bouwopgave sinds de nieuwbouw
van het ziekenhuis ruim 30 jaar geleden. Samen met
AT Osborne werd daarbij gekozen voor een nieuwe
aanpak. Dat wierp zijn vruchten af.
“Dit project is voor ons een spannende operatie: de
herontwikkeling van onze drie beddentorens, binnen een
vastgesteld budget van ruim 68 miljoen euro, terwijl de
zorg voor onze patiënten tijdens de uitvoering gewoon
doorgaat. Vanwege deze complexiteit hebben wij in 2015
de hulp van AT Osborne ingeroepen”, aldus senior inkoper
huisvesting AMC Wresh Aykas.

en onderzoekers en van ICT tot logistiek en services. Ook
bij de volgende fase kozen wij voor integraliteit. Wij lieten
het ontwerp uitwerken door één consortium, voor het
bouwkundige en installatietechnische deel.”
Verrassend veel mogelijk
Samenwerking stond opnieuw centraal bij de keuze voor
de -in de ziekenhuiswereld ongebruikelijke- contractvorm
UAV-GC, waarbij de aannemer al in een vroeg stadium
wordt gecontracteerd. Wresh: “Bij de aanbesteding
richting contractering besloten we het opnieuw anders te
doen. Eerst een marktconsultatie en daarna geen nietopenbare aanbesteding, maar een concurrentiegerichte
dialoog via de Best Value Aanpak (BVA). Daarbinnen
hebben wij drie aannemers uitgedaagd, maar ook echt
naar hen geluisterd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een
goed plan, binnen het budget. De aanbesteding is, met
dank aan AT Osborne, succesvol afgerond. Als je er niet
voor terugschrikt om ongebruikelijke methodieken in
te zetten, blijkt er verrassend veel mogelijk binnen het
juridisch kader van Europees aanbesteden.”

Geen platgetreden pad
Binnen de nieuwe aanpak voor de aanbesteding stond
samenwerking centraal. Klinkt als een platgetreden
pad, maar dit keer gebeurde het daadwerkelijk en in alle
fasen van het traject. “Wij hebben”, zo vertelt Wresh, “het
ontwerp laten bedenken vanuit de patiëntenkamer, door
een integrale groep waarin al onze relevante disciplines
vertegenwoordigd waren: van verpleegkundigen tot artsen
Ahmed Moustapha

Wresh Aykaz

Best Value Aanpak (BVA)
AMC en AT Osborne kozen voor een aanbesteding via de BVA. Ahmed Moustapha, Best Value specialist van het AMC
legt uit waarom: “Dit geeft aannemers de kans om bij hun inschrijving te kiezen voor oplossingen die het beste passen
bij hun kwaliteiten. Daar kunnen zij meer eer inleggen dan bij de invuloefening waar aanbestedingen meestal uit
bestaan. Binnen de BVA krijgt de opdrachtgever verderop in de procedure de kans om, als de geselecteerde aannemer
zijn uitverkiezing niet kan waarmaken, zonder juridische problemen verder te gaan met nummer twee.
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Zaanstad:
“Luisteren maar ook
met goede voorstellen
komen”
Van dromen naar realiseren: Zaanstad staat voor een
grote opgave met de toekomstvisie MAAK.Zaanstad.
Ruim honderd projecten rondom wonen, bedrijvigheid,
infrastructuur en leefbaarheid worden tussen 2015 en
2040 uitgevoerd om deze gemeente toekomstbestendig
te maken. AT Osborne is betrokken bij diverse trajecten.
De uitdagingen waarvoor de gemeente staat zijn erg divers,
vertelt Fernando Salinas Cámara. Hij is afdelingshoofd
projectmanagement bij Zaanstad. 140 projecten zijn
verdeeld in diverse gebieden: zuid, centrum, midden en
noord. “Het gaat niet alleen om bouwen, maar ook om
leefbaarheid en duurzaamheid. Zoals het leefbaar houden
van een woonwijk of herbestemmen van industrieel
erfgoed. Het transformeren van het Hembrugterrein is een
mooi voorbeeld. Dat is nu een parel geworden.”

Flexibele schil
Met MAAK.Zaanstad wil de gemeente leefbaarder en
levendiger worden. Een externe partner is in dit soort
grote processen onontbeerlijk. “Voor ingewikkelde
vraagstukken of grote trajecten werken wij daarom
graag samen met een flexibele schil van adviseurs en
projectmanagers.” Op dit moment is AT Osborne betrokken
bij gebiedsontwikkelingen voor bedrijventerreinen.
Bijvoorbeeld als directie van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON),
waarvan Zaanstad met de provincie Noord-Holland en het
havenbedrijf Amsterdam aandeelhouders is.
Zaanse Schans
Maar ook bij het realiseren van een ontwikkelstrategie
voor de Zaanse Schans. “Hoe kunnen wij het authentieke
beeld behouden maar de publiekstrekker wel bereikbaar
en veilig houden, voor de bezoekers maar zeker voor de
omwonenden? Dit soort politieke vraagstukken is actueel.
Daarvoor is vertrouwen essentieel. AT Osborne begeleidt
ons in dat traject. Zij luisteren naar wat nodig is, maar
schromen niet om ook zelf met goede voorstellen te
komen. Kwaliteit staat daarbij bovenaan.”

Fernando Salinas Cámara
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Gemeente Amsterdam:
“Frisse blik en lef werkt verhelderend”
De renovatie van drie cruciale verkeerstunnels en verkeerscentrale in de hoofdstad vraagt om een slimme aanpak
en een bijbehorend team, dat deels door AT Osborne wordt geleverd. “Jonge mensen met een frisse blik en lef, dat
werkt verhelderend”, ervaart programmadirecteur Ronald Siebrand.
Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) is uniek in zijn soort. In zo’n vijf jaar tijd moeten drie tunnels (Piet
Heintunnel, Amsterdam Arenatunnel, Michiel de Ruijtertunnel) en de verkeerscentrale toekomstbestendig worden. Er
is ruim 300 miljoen euro mee gemoeid. Uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en samenwerking zijn
er genoeg voor het circa zeventig man tellende programmateam. “Tijdens de grote renovaties moeten wij Amsterdam
bereikbaar houden. De tunnels moeten klaar zijn voor de toekomst door oude systemen te vervangen voor nieuwe. We
willen daarvoor slimme technieken inbouwen. Dat vraagt ook veel van het team dat later verantwoordelijk wordt voor
het beheer en onderhoud”, vertelt Siebrand.
Speels
Het klinkt niet logisch om dan juist jonge, startende, assistent projectmanagers in te schakelen, maar het tegendeel is
waar. “Met mijn 58 jaar hergebruik ik veel van mijn eerder opgedane ervaringen. De jonge Osborners hebben die ervaring
nog niet maar brengen juist een frisse blik mee. Bij dit programma moeten we out of the box durven denken en de
jongere garde heeft nog geen box. Dat levert discussies op, maar dat gaat wel met respect. AT Osborne weet de goede
mensen te selecteren. Ze zijn slim, speels en niet bang om wat te zeggen.”
Winst
“Andersom geven wij op deze manier de starters ook de ervaring die ze nog missen. Om ze het hele project te blijven
boeien moet je ze de ruimte en verantwoordelijkheid ook wel durven geven. Inmiddels draait het programma bijna twee
jaar en het werkt. Het levert zo voor beide partijen winst op”, besluit Siebrand.

De renovatie van drie Amsterdamse tunnels en de verkeerscentrale zijn gekoppeld
in het AWA-programma (Aanpak Wegtunnels Amsterdam). De tunnels voldoen nu
niet aan alle eisen en zijn niet toekomstbestendig.
De tunnels moeten in 2025 veilig in gebruik, eenvoudig te bedienen en makkelijk
in onderhoud zijn. Hiervoor wordt onder andere de brandveiligheid verbeterd en
worden camerasystemen vervangen en bedieningssystemen aangepast.
Ronald Siebrand is sinds 2018 actief bij het project, als programmadirecteur.
Daarvoor was hij betrokken bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in de hoofdstad. In
die hoedanigheid werkte hij ook al samen met projectmanagers van AT Osborne.
Ronald Siebrand
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ABN AMRO:
“Wij worden ontzorgd”
Juni 2019 heropende het ABN AMRO-kantoor aan de Eindhovense Vestdijk de deuren, na vier maanden
verbouwing. Het nieuwe interieur, conform het nieuwe uniforme huisvestingsconcept GREENE, vormt de
komende jaren de blauwdruk voor de verbouwing van een groot aantal andere ABN AMRO-bankkantoren.
“In dit multiproject komen veel dingen samen”, vertelt Rob Vermeij, Category manager Buildings bij ABN AMRO. “De
nieuwe inrichting haakt in op de trend dat steeds minder klanten onze kantoren bezoeken, maar sluit ook aan op onze
duurzaamheidsambities. ABN AMRO wil ‘Paris proof’ zijn en voldoen aan de klimaatdoelstellingen die daar gesteld
zijn. We werken er onder meer aan om ons energieverbruik te reduceren van 140 kWh naar 50 kWh per vierkante
meter. Daarnaast streven we naar circulariteit. De bankkantoren worden verbouwd met zoveel mogelijk en zo lang
mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen.”
AT Osborne was al in een vroeg stadium betrokken bij dit multiproject. Rob: “In de beginfase hebben zij meegedacht
over het optuigen van de business case. Daarna hebben zij meegekeken met de selectie van de meest passende
contractmodellen voor dit project. Voorheen voerden wij dit soort projecten uit met veel verschillende aannemers.
Nu zijn er twee geselecteerd, met Design + Build als contractvorm. Dat bevordert de uniformiteit en de transparantie.
De processen bij de eerste paar kantoren vormen een blauwdruk voor de rest. Het zal voor ons uiteindelijk steeds
efficiënter worden, en tijd en geld besparen.”
“AT Osborne heeft veel kennis over bouwvormen en contracten, en ervaring met huisstijlprogramma’s van banken.
Onder leiding van hun managing consultant Kees Rezelman herkennen ze problemen direct en acteren ze snel. Waar
nodig halen ze andere specialisten van hun bureau erbij, zodat je via één aanspreekpunt een vrij compleet aanbod
krijgt van de diensten die je nodig hebt. Wij worden als klant ontzorgd.”
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Waterschap Vallei en Veluwe:
“Combinatie van kwaliteit en aanpassing”
De projecten bij waterschappen zijn in de loop der jaren steeds complexer geworden. Het gaat niet langer
alleen om technische opgaven binnen de waterhuishouding, maar ook om de omgeving. Dan is integraal
projectmanagement eigenlijk onmisbaar. AT Osborne helpt een handje.
Adriaan Smeenk is bij het Waterschap Vallei en Veluwe manager van twee programma’s: Waterveiligheid en
Watersystemen. Ofwel, zoals hij het zelf met prozaïsche helderheid omschrijft, “van de dijken en de slootjes.” Zo simpel
als dat klinkt, zo complex zijn tegenwoordig de projecten om de waterveiligheid en -systemen te onderhouden en/of te
vernieuwen.
Dijkversterking
Een voorbeeld is de klus waarbij Osborner Werner Plekkenpol betrokken is. “Dat is een dijkversterkingsproject”, legt
Adriaan uit. “Primair draait dat om de veiligheid bij hoog water. Maar het gaat ook om inpassing van de dijk in de
omgeving, bijvoorbeeld in de context van recreatie en natuurontwikkeling. Dergelijke zaken, alsook de signalen van
bewoners rondom zo’n locatie, moet je integraal meenemen. Daarom kun je een project niet meer af met een enkele
projectleider. Je hebt een team nodig, dat in staat is om een project integraal te managen.”
Verbinding
Waterschap Vallei en Veluwe heeft de professionaliseringsslag op het gebied van integraal projectmanagement ingezet
met Waterschap Drents Overijsselse Delta. Samen hebben zij AT Osborne ingeschakeld voor de ondersteuning. “Je
huurt een bureau in, maar het gaat natuurlijk om de mensen die er werken”, zegt Adriaan daarover. “Het sterke punt van
Werner is dat hij verbindingen kan leggen: tussen de twee waterschappen, tussen de projecten, tussen de verschillende
aspecten van projecten. Dat is echt een competentie. Ook belangrijk: hij heeft zich met zijn kwaliteiten aangepast aan
onze organisatie. Soms weet je gewoon even niet meer of hij nu intern of extern is. En dat bedoel ik als compliment.”

Thea van den Heuvel Fotografie
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Radboud Universiteit:
“De kwaliteit om mensen mee te krijgen”
Eind 2019 legde het College van Bestuur van de Radboud Universiteit een vraag neer bij de eigen afdeling
Vastgoedprojecten. Of er binnen een jaar ongeveer 900 digitale toetsplekken op de campus gerealiseerd
konden worden. Een krap tijdspad voor een omvangrijk project.
“Wij hebben op onze afdeling twaalf eigen projectmanagers”, vertelt waarnemend hoofd Vastgoedprojecten Claudia
Simons. “Maar die waren allemaal al bezet. Het was niet mogelijk om hen op zo’n korte termijn vrij te spelen. Daarom
hebben we ervoor gekozen om ondersteuning buiten de deur te zoeken”.
Claudia kwam uit bij AT Osborne. “Met hun managing consultant Kees Rezelman hadden we eerder de nieuwbouw
voor de Faculteit der Rechten en de nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen ontworpen en
gebouwd. Kees kent onze campus dus al, en ook de stakeholders. Bovendien: hij heeft de kwaliteit om mensen mee
te krijgen. Dat is geen overbodige luxe als je in korte tijd een omvangrijk project van A tot Z moet brengen.” Op de
campus worden twee bestaande gebouwen ingericht om ruimte te bieden aan ongeveer 900 digitale toetsplekken.
Dat betekent een vaste opstelling, inclusief vaste ICT, wifi, klimaatinstallaties en logistieke ingrepen om bewegingen
van grote groepen studenten te faciliteren.
“We zijn nu een eind op streek en het gaat waarschijnlijk lukken om het eerste gebouw inderdaad eind 2020 op te
leveren”, weet Claudia. “Het tweede gebouw volgt in de loop van 2021. De samenwerking met AT Osborne verloopt
wederom prima. Kees bewaakt de hoofdlijnen en werkt goed samen met onze interne mensen, die voor de uitvoering
zorgen. Hij weet zich goed in de klant te verplaatsen. Dat zag je ook bij de Campus Day, die hij juni 2019 voor het
eerst organiseerde, samen met vier concullega-bureaus. Het programma van die dag sloot precies aan op de
kennisbehoefte die wij als campus-vastgoedbedrijf hadden.”
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Provincie Noord-Holland:
“Om ons te inspireren en scherp te houden”
Een vooruitstrevende provincie met een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid vraagt om een partner
die zelf buiten de gebaande paden durft te gaan. De provincie Noord-Holland en AT Osborne vonden elkaar vorig
jaar in het oeververvangingsprogramma.
Noord-Holland gaat vele kilometers aan oevers vervangen, verduurzamen en beheren. “We willen grotere stappen zetten
in onze duurzaamheidsambities”, vertelt projectmanager Dineke Mulderij van de provincie. “Maar met allerlei losse
projecten is er onvoldoende ruimte en horizon voor bedrijven om daar ook in mee te gaan.”
Meebewegende markt
De oplossing blijkt het ‘aanbesteden’ van een ambitie, om zo een reeks van projecten aan elkaar te koppelen. “Hiermee
willen we niet alleen de vastgelegde ambities halen, maar ook een beweging op gang krijgen in de markt. Als je echt iets
wil doen, moet iemand de eerste stap zetten”. Een kolfje naar de hand van AT Osborne. Senior consultants Marc Unger en
Gerben Hofmeijer en advocaat Fanauw Hoppe (AT Laywers) zijn enkele van de Osborners die bij dit project betrokken zijn.
Eén hoofdaannemer
Centrale thema’s zijn duurzaamheid en samenwerken. Door met één hoofdaannemer te werken, kunnen de doelen van
de provincie sneller behaald worden. Mulderij: “Als je telkens losse projecten aanbesteedt, is het niet zo interessant om
te investeren in innovaties of ontwikkelingen die nodig zijn om onze duurzame doelen te bereiken. Bij een intensievere
samenwerking met één partij is dat wel het geval.” Samenwerken betekent vertrouwen en dat staat ook voorop in het contact
tussen AT Osborne en de provincie. Mulderij: “Dit project vraagt van alle partijen veel commitment. Ook vraagt het wat anders
van onze teamleden dan ze tot op heden gewend waren. AT Osborne is er dan om ons te inspireren en scherp te houden.”

Koploperproject
Het oeververvangingsprogramma is met recht een koploperproject.
Provincie Noord-Holland en AT Osborne laten diverse aanbestedingsdogma’s los:
• Losse projecten van enkele jaren worden gekoppeld tot één programma van 6-8 jaar.
• Samenwerken staat centraal: de aannemer denkt in een vroeg stadium mee over de
invulling van het programma en het contract.
• Duurzaamheidsambities staan voorop; het gaat om de kwaliteit.
• Van elkaar leren is het credo: samenwerking met externe partners zoals TU Delft
wordt gestimuleerd.
• In het programma is nadrukkelijk ruimte voor innovatie.
Dineke Mulderij

Onze mensen
Onze consultants, managers en
juristen werken aan complexe
projecten en leggen verbinding
tussen plannen en praktijk.

Urban Matters,
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Onze mensen

Annelie Lourens

Ook in 2019 een
‘Great Place to Work’
Je medewerkers bevragen op stevige onderwerpen
zoals de geloofwaardigheid van het management,
diversiteit en trots; AT Osborne doet het al enkele jaren,
met de methodiek van ‘Great Place to Work’. Ook over
2019 vond weer een succesvolle meting plaats.
HR Manager Annelie Lourens is er trots op. “De meting
vanuit ‘Great Place to Work’ is een onafhankelijke toetsing
van hoe je het als bedrijf doet, in de ogen van de mensen
die bij je werken. Dan is het natuurlijk heel prettig als het
oordeel positief uitvalt.”

verbetering. Zo kregen we bijvoorbeeld terug dat het
vieren van successen binnen het ene team meer aandacht
krijgt dan het andere. Over deze en andere verbeterpunten
proberen we vervolgens afspraken te maken. Het is fijn
om te merken dat alles wat onder ‘trots’ valt goed scoort.
Medewerkers vinden dat ons werk echt betekenis heeft,
dat zij echt iets toevoegen. Ze raden hun vrienden aan
om bij ons te solliciteren. Ook zaken als werk-privébalans,
onderling respect, diversiteit en fysieke veiligheid komen
positief uit de bus.”
“Het label ‘Great Place to Work’ komt ook goed van pas in
de arbeidsmarktcommunicatie. AT Osborne wil groeien
en dus veel talent aantrekken. We merken dat het label
nieuwsgierig maakt. Sollicitanten vragen ernaar. Echt
belangrijk dus voor ons om een ‘Great Place to Work’ te
zijn én te blijven.”

“In 2019 hadden we een specifieke reden om de meting
uit te voeren. Dat jaar zijn we namelijk met directie en
medewerkers bezig geweest met een intensief traject om
onze strategie voor de komende jaren te formuleren. We
wilden graag weten hoe dat binnen de organisatie was
gevallen. Uit de meting kwam een positieve ontwikkeling
naar voren.”
“Het jaarlijkse onderzoek van ‘Great Place to Work’
vormt een mooie peilstok. Het geeft ons handvatten voor

Annelie Lourens

Medewerkers als eigenaar
Veel hechter kan de band tussen bedrijf en medewerkers niet zijn. AT Osborne biedt hen de mogelijkheid om
certificaten te kopen en zo mede-eigenaar van het bedrijf te worden. Mede uit de ‘Great Place to Work’-meting
blijkt dat deze regeling (die nog gefinetuned wordt) onder medewerkers bijdraagt aan de trots op het bedrijf.

Onze mensen

Mares Voet

Gevarieerde teams,
toekomstbestendige keuzes
Een consultancybureau met een monocultuur brengt al snel stereotiepe adviezen uit. AT Osborne gelooft juist
in maatwerk. Daarom was biomedicus Mares Voet zeer welkom toen zij op 1 januari 2019 bij ons in dienst trad:
medewerkers met verschillende achtergronden verrijken en verbreden onze dienstverlening.
“De meeste Osborners hebben een bouwkundige – of managementachtergrond. Ik heb Biomedische wetenschappen
en Voeding & Gezondheid gestudeerd. Daarna heb ik bij de GGD gewerkt, op de afdeling Epidemiologie. Met behulp
van data-analyse bepaalden we welke factoren van invloed zijn op gezondheid en de vraag naar zorg. Toen kwam ik
een vacature van AT Osborne tegen, waarin stond dat ze hun adviezen aan zorginstellingen onderbouwen met dataanalyses. Dat was precies waar ik naar op zoek was: data-analyse in praktijk brengen.”
“Hoewel ik niet de standaard achtergrond had, stond AT Osborne volledig open voor mijn sollicitatie. Als je andere
soorten mensen aanneemt, haal je andere perspectieven en visies in huis. Intern werkt dat bijvoorbeeld doordat
mensen met een andere achtergrond vaker vragen: waarom doen we dat eigenlijk zo? Daarmee dragen ze bij aan de
doorontwikkeling van de werkwijze en producten binnen AT Osborne.”
“Met mijn ervaring en kennis van onderzoek en data-analyses help ik mee om nieuwe producten te ontwikkelen. Ons
team werkt aan strategische en financiële vraagstukken, in opdracht van zorginstellingen. Bepaalde teamleden zijn
gespecialiseerd in bijvoorbeeld vastgoed of financiën. Bij mij ligt de focus op onderbouwing van adviezen op basis
van literatuuronderzoek en data-analyses. We kijken bijvoorbeeld naar de bewonerssamenstelling van wijken en de
invloed daarvan op de zorgvraag. Daarmee bieden wij onze klanten het robuuste inzicht om toekomstbestendige
keuzes te maken.”

Onze mensen

Jeroen Brinkman

De verandering begint bij
Audits & Evaluaties
Audits, reviews en evaluaties werden jarenlang voornamelijk uitgevoerd in de sectoren infrastructuur,
gebiedsontwikkeling en milieu. De afgelopen jaren richt AT Osborne zich echter steeds meer op de gebieden huisvesting,
vastgoed en gezondheidszorg. Met succes, vertelt projectmanager en consultant Jeroen Brinkman.
“Bij een review blikken we vooruit, op basis van een onderzoek naar de huidige situatie. We kijken over de schouder van
de klant mee, om een onderbouwd oordeel te geven over de vraag of de aanpak tot succes zal leiden. Dat is erg mooi om
te doen. Aan de andere kant zijn er evaluaties: een analyse maken van wat heeft plaatsgevonden en wat de organisatie
daarvan kan leren. Als er fouten zijn gemaakt, is de meest interessante vraag: hoe zorgen we ervoor dat het niet weer
gebeurt?”
“Behoefte aan zekerheid of verandering vormt de reden om Audits & Evaluaties in te zetten. Naast het inlezen in stukken
vinden gesprekken plaats. Deze interviews worden met groot respect voor de persoon scherp gevoerd. Ons doel is om
hen verder te helpen met het inzetten van een verandering. De gesprekken brengen vaak al veel teweeg. De verandering
begint door het stellen van een goede vraag.”
“Audits & Evaluaties startte binnen AT Osborne voornamelijk op de gebieden infrastructuur, gebiedsontwikkeling en
milieu, maar is de laatste jaren verbreed naar huisvesting, vastgoed en gezondheidszorg en bestuur en organisatie. De
kennis en ervaring die wij al op die gebieden in huis hadden, zetten wij nu ook in bij Audits & Evaluaties. Die ervaring
is vaak opgedaan in de praktijk. Dat geldt ook voor mij zelf. Voordat ik bij AT Osborne kwam, was ik werkzaam bij
bouwgroep BAM, onder andere als hoofd projectvoorbereiding en projectleider. Door onze ervaring kunnen wij een
vraagstuk vanuit meerdere hoeken bekijken. Dat is waardevol voor onze klanten.”

Praktijkkennis
AT Osborne hanteert voor Audits & Evaluaties niet één model of werkwijze, maar put uit ervaring met diverse
onderzoeksaanpakken. Dat varieert van nulmetingen en audits tot een planningsanalyse en Gate Review. Dat laatste
is een bijzondere vorm van auditing, waarbij belangrijke faseovergangen in een project onderzocht worden. Het team
van Audits & Evaluaties bestaat uit consultants en projectmanagers, die hun sporen hebben verdiend in de diverse
sectoren. Zij kunnen dus bogen op veel praktijkkennis en -kunde.
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Erik Arends

Vanuit eigen interesse op weg
met zelfrijdend vervoer
Wij stimuleren het ondernemerschap van onze mensen. Osborners die vanuit eigen interesse aan de gang
willen met een onderwerp, krijgen ruim baan. Ook als daar nog geen concrete klantvraag tegenover staat.
Consultant Erik Arends was tijdens zijn studie Bouwkunde al geïnteresseerd in ‘olifantenpaadjes’. Je kunt gebouwen,
wegen of wat dan ook nog zo mooi bedenken: het gebruik ervan pakt in de praktijk soms heel anders uit. Zijn master
haalde hij uiteindelijk bij Transport, Infrastructuur en Logistiek. Hij studeerde af op het onderwerp ‘De interactie
tussen zelfrijdende voertuigen en kwetsbare weggebruikers’. Erik: “Tijdens mijn sollicitatiegesprek bij AT Osborne
zeiden ze: we doen op dit moment niets met zelfrijdend vervoer, maar als jij het interessant vindt moedigen wij je
van harte aan om dit te verkennen.”
Een opdracht bij het onderwerp
Zo gezegd, zo gedaan. Erik bezocht congressen en seminars over zelfrijdend vervoer en schreef er verschillende
stukken over, die onder meer hun weg vonden naar Het Financieele Dagblad. Via zijn uitdijende netwerk lukte het
uiteindelijk om een opdracht bij zijn onderwerp te vinden: hij ondersteunde het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat bij het opstellen van een roadmap voor zelfrijdend vervoer. Daarna volgde de klus ‘SmartwayZ.nl’ voor
de provincie Noord-Brabant, waar Erik met enkele andere Osborners de komende jaren aan werkt.
Voor mens en maatschappij
“Het ondernemende van onze adviseurs, de ruimte die wordt geboden door het management en het enthousiasme
en de steun van de collega’s zijn wat mij betreft kenmerkend voor AT Osborne. Het resulteert in uiteenlopende
initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, watervoorziening in Afrika en een boot tijdens de
Pride. Het zijn initiatieven die AT Osborne inhoudelijk sterk en bij de tijd houden, met oog voor de maatschappij en
de mensen om ons heen.”

Onze mensen

Eva Kool

De Young Osborne Professional
Dankzij de mooie opdrachten van onze klanten hebben wij voor nieuwe medewerkers een aantrekkelijk aanbod:
je kennis en kunde inzetten voor opgaven die er toe doen. Ons programma YOP zorgt daarbij voor een kick-start.
Eva Kool vertelt hoe snel dat bij haar ging.
“Werken voor AT Osborne betekent voor mij dat ik werk bij een organisatie die goed in de gaten heeft waar jonge
mensen behoefte aan hebben om gemotiveerd te blijven. Aan één kant zit ‘m dat in de gestructureerde ondersteuning
via YOP, het programma voor Young Osborne Professionals. Dat heeft mij geholpen om het vak en de consultancywereld snel te leren kennen, en om een eigen netwerk op te bouwen.”
“Tegelijkertijd alle gelegenheid om in hoog tempo veel praktische ervaring op te bouwen en veel leuke dingen te doen.
Bij mij ging het allemaal lekker snel. Ik kwam bij AT Osborne binnen als werkstudent, maar werd een jaar later na mijn
stage al adviseur in vaste dienst. Voordat ik het wist had ik in het kader van echte projecten al aan tafel gezeten met
zo’n beetje alle soorten opdrachtgevers uit de waterketen. Ook kreeg ik vrijwel meteen verantwoordelijkheden en hield
ik interviews en gaf ik workshops. Zoiets geeft je echt het gevoel dat ze vertrouwen in je hebben. Daarnaast kun je ook
je eigen vraagstukken bedenken. Ik heb zelf een onderzoeksvraag geformuleerd, en daar kreeg ik van de directeur
meteen een positieve reactie op. Geweldig vind ik dat. Want dit geeft mij de kans om business te creëren voor het
bedrijf, waarin ik dan zelf meteen de inhoudelijke expert ben.”
“Eigenlijk bestaat er binnen AT Osborne een optimaal ontwikkelingsklimaat voor jonge professionals. Je krijgt veel
ruimte, maar wordt niet in het diepe gegooid.”

Wat is YOP?
Young Osborne Professional (YOP) is hét ontwikkelprogramma van AT Osborne. Het biedt nieuwe collega’s de kans
om zich in no-time te ontwikkelen tot adviseur. Als Young Professional combineer je gedurende ongeveer anderhalf
jaar werken aan projecten met vakgerichte opleidingsdagen. Denk daarbij aan basisvaardigheden zoals adviseren
en effectief beïnvloeden. Daarnaast krijg je een mentor en een projectcoach voor persoonlijke begeleiding. Als Young
Professional werk je meteen aan bijzondere projecten met grote maatschappelijke impact. Door de mix van het echte
werk, de opleidingsdagen en de individuele coaching groei je razendsnel door naar the next level.

Innovatie
We investeren in kennis en in mensen
om onze dienstverlening nu en in de
toekomst te verbeteren.

Urban Matters,
People Matter

Innovatie

Data-gedreven
producten voor
degelijke zorgadviezen
AT Osborne zet in op het verzamelen, analyseren
en combineren van data uit openbare en besloten
bronnen, om ze toe te passen op de vragen van klanten
in de zorg. Daarmee ontstaan adviezen die niet
gebaseerd zijn op aannames, maar op harde feiten.
Wij maken de gezondheidszorg transparant. Dankzij Big
Data kennen wij de zorgbehoefte tot op postcodeniveau.
Wij nemen trends waar en smeden het geheel samen tot
betrouwbare prognoses, die het mogelijk maken om tot de
juiste keuzes te komen.
Voortdurende ontwikkeling
AT Osborne gelooft in de waarde van data en innovatieve
producten. Daarom voeren we actief beleid om steeds
meer collega’s competenties te laten ontwikkelen op
dit vlak. We verruimen onze kennis, vaardigheden en
technieken voortdurend door trainingen en congressen
bij te wonen. We blijven op de hoogte van -en
bekwamen ons steeds verder in- databeschikbaarheid,
analysemogelijkheden en nieuwe modellen. Dat zetten we
om in een veilige productfamilie waarmee we financiële en
strategische vraagstukken in de zorg gefundeerd tegemoet
kunnen treden.
CUBE, ELLIPSE & RING
We ontwikkelden CUBE om de grote hoeveelheid
informatie van zorginstellingen over hun vastgoed om te
zetten in een gebruiksvriendelijk dashboard. Hiermee kan
bijvoorbeeld gestuurd worden op financiële en functionele
aspecten. Met ELLIPSE ontwikkelden wij een dashboard
dat per ziektebeeld laat zien hoe de zorgvraag in een
regio verandert én wat het effect daarop is van factoren
zoals technologie. RING is ons ‘technologiewiel’, dat

onderbouwd weergeeft waar de inzet van technologie de
meeste waarde toevoegt. De gezondheidszorg is van groot
maatschappelijk belang. Wij voelen ons daar intrinsiek
bij betrokken. Met onze data gedreven adviesproducten
helpen wij om de schaarse middelen in deze sector op een
zo goed en verantwoord mogelijke wijze in te zetten.
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‘Zakelijk Tekenen’ voor
snellere informatie
overdracht
AT Osborners zijn altijd op zoek naar oplossingen waar
mens en maatschappij het meeste aan hebben. Er zijn
vele kleine en grote stappen nodig om daar te komen.
Informatieoverdracht speelt in alle fasen een rol. Soms
vertelt één plaatje daarbij meer dan 1000 woorden.
Ook op dit vlak staan wij open voor verbetering en
vernieuwing. Vandaar dat AT Osborne medewerkers
mogelijkheden aanreikt om hierin stappen te zetten.
Consultant Jasper Müller maakte hiervan gebruik, door
de training Zakelijk Tekenen te volgen.
“We leven in een dynamische wereld, waarin veel
informatie wordt uitgewisseld. Ik denk dat je dat vaak
sneller en duidelijker kunt doen met een tekening dan met
tekst. Ook in een zakelijke omgeving. Je hoeft daarvoor
geen geoefende tekenaar te zijn. Het gaat er namelijk niet
om hoe mooi de tekening wordt, maar hoe duidelijk het is
en hoe het verbanden inzichtelijk maakt.”
“Ik heb twee trainingen Zakelijk Tekenen gevolgd en
het ingezet bij rapporten, presentaties en workshops.
Ook de eigen strategie van AT Osborne is uitgetekend.
In mijn ervaring levert het echt iets op. Om te beginnen
helpt tekenen om je eigen gedachten te ordenen en snel
informatie over te brengen. Als je het inzet tijdens een
workshop of brainstormsessie, maakt het de bijeenkomst
levendiger en interactiever. Bij een strategiesessie of
symposium werkt een tekening als een middel om
alles wat besproken is compact en helder samen te
vatten. En dat kan weer fungeren als startpunt voor een
vervolgbijeenkomst.”

“Het is leuk om te zien dat steeds meer collega’s bij
AT Osborne Zakelijk Tekenen inzetten tijdens hun
dagelijkse werkzaamheden. Samen met één van hen
werk ik momenteel aan de ontwikkeling van digitaal
tekenen. Dat maakt het mogelijk om tekeningen
gemakkelijker aan te passen en deze heldere manier van
informatieoverdracht nog verder te verbeteren.”

Innovatie

Lancering Campus Day
Op 20 juni 2019 vond de eerste editie plaats van Campus Day, een initiatief van Smart WorkPlace en AT Osborne
en georganiseerd samen met Aestate, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde. Ongeveer 130 campusgebruikers bogen zich over het thema ‘Community op de Campus’.
Er komen veel verschillende ontwikkelingen en innovaties op de campussen af, onder meer op het gebied van
digitalisering, wetgeving, circulariteit, studentenaantallen, kleinschaliger onderwijs en onderzoeksthema’s en
-methoden. Wat betekenen die allemaal voor de gebruikers op een campus? Hoe kunnen zij optimaal samenwerken?
Hoe kan de huisvesting het beste georganiseerd en gefaciliteerd worden? Deze en andere vragen kwamen uitgebreid
aan de orde tijdens drie presentaties en twaalf workshops.
Goede gesprekken
De presentaties gingen over ‘Smart Campus Tools’ (door Bart Valks, onderzoeker TU Delft), ‘De campus als enabler’
(door Franc van Nunen, directeur Campusontwikkeling Vrije Universiteit) en ‘De campus ontwikkelt talent’ (door John
Dane, voorzitter van bestuur Hogeschool Zeeland). De workshops richtten zich binnen de thema’s inspiratie, innovatie
en realisatie op onder meer de campus van de toekomst, mobiliteit, circulaire ambities en smart oplossingen voor de
campusgebruiker. De levendige programmaonderdelen en kennisdeling kregen aan het einde van de dag een vervolg
tijdens de netwerkborrel.
Onderwijs community
Campus Day heeft de ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot een onderwijs community. Naast een jaarlijkse
bijeenkomst zullen (online) masterclasses en workshops worden aangeboden. In 2020 vindt de lancering plaats van
een website, die hét platform voor het hoger onderwijs moet worden. Initiatiefnemer Kees Rezelman van AT Osborne
kreeg veel positieve reacties op de eerste Campus Day. De deelnemers beoordelen het als uniek en professioneel dat
meerdere collega-bureaus dit organiseren. En, misschien nog wel belangrijker, zij geven aan dat Campus Day voorziet
in een behoefte.
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Duurzaam recht
Nederlands recht zou op dit moment ongeschikt zijn om de transitie naar een duurzame leefomgeving te
faciliteren. De juristen van AT Osborne hebben daar hun eigen gedachten over. In 2019 breidden zij hun kennis
hierover uit, onder de noemer duurzaam recht.
Steeds vaker worden vragen gesteld als: ‘hoe kunnen overheden regie nemen bij het treffen van duurzame
maatregelen in de leefomgeving?’ en ‘welke juridische mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar?’. Velen denken dat
die mogelijkheden op dit moment minimaal zijn. Daarom worden nieuwe instrumenten bedacht in de vorm van onder
meer regionale energiestrategieën en stikstofregistratiesystemen. Vanuit een brede invalshoek hebben juristen van AT
Osborne in 2019 kennis ontwikkeld en geadviseerd over duurzaam recht.
De mogelijkheden zijn er
De kennisontwikkeling heeft geleid tot diverse resultaten, zoals een eerste training over duurzame gebiedsontwikkeling
en publicaties in de gezaghebbende tijdschriften ‘Binnenlands Bestuur’ en ‘Vastgoedrecht’. Het ging onder meer
over de bevoegdheden die gemeenten wel degelijk aan de Woningwet kunnen ontlenen en over het afdwingen van
circulaire eisen die verder gaan dan het Bouwbesluit. Dit laatste leidde tot een kennissessie met een gemeente.
Daarnaast werd gewerkt aan een strategie om circulariteit rechtmatig in gebiedsontwikkelingen in te bedden, werd
geadviseerd over de juridische (on)mogelijkheden van een nieuwe constructie voor gebouwgebonden financiering voor
de verduurzaming van bestaande woningen en werden verschillende opdrachtgevers geholpen met het verankeren
van duurzaamheidsambities bij aanbestedingen. Ook ondersteunden onze juristen het ministerie van Binnenlandse
Zaken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet biedt mogelijkheden voor onder meer
natuurbeschermende maatregelen, natuur-inclusief bouwen en de transitie naar aardgasvrije wijken.
Frisse blik
Met een frisse blik op bestaande juridische instrumenten en juridisch kader is op het gebied van duurzaamheid
meer mogelijk dan veel mensen denken. Als dit bewustzijn landt, is het mogelijk om duurzame oplossingen al in de
planvorming, ruimtelijke besluitvorming en projecten mee te nemen. Als de wil, het draagvlak en de business case
er zijn, komen we er juridisch ook wel uit. In ieder geval zetten wij de kennisontwikkeling op dit maatschappelijk
belangrijke vlak voort.

Innovatie

Multidisciplinair bureau:
het beste uit elkaar halen,
voor de klant
AT Osborne herbergt bouwkundigen, bestuurskundigen, juristen, financieel deskundigen, projectmanagers,
ICT’ers, infra-experts, technisch specialisten … wat eigenlijk niet? Zij zoeken elkaar op om de vraagstelling
van opdrachtgevers vanuit verschillende referentiekaders te bekijken, met breed onderbouwde adviezen als
resultaat.
De provincie Noord-Holland gaat bijna alle oevers vervangen en schakelde hiervoor AT Osborne in. “Het ging van start
als een duurzaamheidsklus”, vertelt consultant Gerben Hofmeijer. “We begonnen daarbij met een strategie. Inmiddels
zijn we in 2019 met de aanbesteding gestart om voor dit project één aannemer te contracteren. Daarmee gaat het nu
ook over onder meer projectkosten en contract- en aanbestedingsrecht.”
Elkaar scherp houden
Voor al deze -en nog veel meer- aspecten heeft AT Osborne de disciplines in huis. “Handig voor klanten die gewoon
iets gedaan willen krijgen, maar wat wel complex is” aldus Fanauw Hoppe van AT Lawyers. Hij schetst hoe de mix aan
expertises ook buiten projectteams om in het voordeel van opdrachtgevers werkt. “Als ik als jurist een kostenissue
tegenkom, loop ik gewoon even langs bij collega’s die daarin gespecialiseerd zijn. Dan verrijk ik ad hoc met hun kennis
mijn advies aan de klant. Los daarvan: het is gewoon leuk om zo te werken. We houden elkaar scherp, durven elkaar
inhoudelijk op dingen aan te spreken en halen zo het beste uit ons zelf en uit elkaar.”
(Geen) oogkleppen
Gerben: “De aanwezigheid van alle interne kennis weerhoudt ons er overigens niet van om extra kennis zo nodig
ook extern op te halen. Wij werken vaak aan dingen die nog niet bedacht zijn, aan state-of-the-art oplossingen voor
complexe problemen. Dat kan alleen interdisciplinair. We hebben allemaal oogkleppen op, dat kan niet anders. De
kunst is om die af te doen met behulp van anderen, die vanuit een andere deskundigheid een andere invalshoek
hebben.”
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