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Voorwoord

Elke commerciële organisatie kijkt vaker naar de toekomst dan terug op het verleden. De voorruit is immers groter dan de 
achteruitkijkspiegel. Toch is het om meerdere redenen goed om tenminste één keer per jaar terug te blikken. 

Allereerst omdat we gewoon erg trots zijn op wat wij als organisatie in moeilijke en onvoorziene tijden hebben bereikt. Het 
is feitelijk bizar dat wij ons werk in het tweede coronajaar zo goed hebben kunnen doen. Onze mensen zijn immers gewend 
met hun poten in de klei te staan. Dat wil zeggen: op het project, dichtbij onze opdrachtgever. De wisselwerking met de klant 
en de omgeving van het project geven onze medewerkers energie. Ons motto: “Urban Matters, People Matter” werkt twee 
kanten op. We doen ons werk voor een leefbare samenleving, maar onze motivatie wordt ook gevoed door samenwerking. 
Niet voor niets zijn we verbonden met diverse netwerken, maar samenwerken doen we bovenal met onze klant.

Een andere reden om toch de blik in de achteruitkijkspiegel te werpen is dat je veel kunt leren van wat je hebt gedaan. Van je 
successen en van de hindernissen die je tegen bent gekomen. Terugkijken doe je dus ook om vooruit te komen. Wij werken 
doorlopend aan de ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers. Dat doen we met onze eigen Academy waarin 
we jonge collega’s in het vak opleiden naar onze normen. We geven studenten een kans om met ons werk kennis te maken 
en we bieden een luisterend oor aan zowel jonge nieuwe mensen (Frisdenkers) als mensen met een bewezen staat van 
dienst (onze Raden van Advies).

Een jaarverslag is een venster op ons werk en op ons als organisatie, een venster dat we natuurlijk zo mooi mogelijk 
aankleden als een etalage, maar ook een venster op onze identiteit die we koesteren en waar we voortdurend aan werken 
omdat ook wij erkennen dat alles beter kan. Zo hebben we ambities op het gebied van onze eigen duurzaamheid, maar ook 
diversiteit. We zijn enorm trots op onze mensen en willen voor allen een veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Een 
ware Great Place to Work.

Ik wens u namens het gehele bestuur van AT Osborne veel leesplezier.

Wim Demmers



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 van AT Osborne bestaat uit twee leden en 
een voorzitter: Alrik Boonstra (Voorzitter), Misa Džoljic en 
Wim Drossaert.

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 2021 zijn er bij de verschillende  
werkmaatschappijen waarin AT Osborne Holding  
participeert 176 medewerkers werkzaam, tegen  
166 per ultimo vorig jaar. 

De personele bezetting naar vestigingsplaats per 31 december 2021 is als volgt:

Organisatiestructuur



31 december 2021 31 december 2020

Immateriële vaste activa

• Goodwill 109 63

Materiële vaste activa

• Verbouwingen - 2

• Kantoorinventaris en apparatuur 461 434

461 436

Vaste activa 570 499

Vlottende activa

• Nog te factureren bedragen

     aan opdrachtgevers 1.434 1.693

• Vorderingen 3.997 3.090

• Liquide middelen 8.635 9.273

14.066 14.056

Vlottende passiva

• Kortlopende schulden 6.291 5.571

Netto werkkapitaal 7.775 8.485

Uitkomsten van activa 
min kortlopende schulden 8.345 8.984

Aandeel derden 88 322

Groepsvermogen 8.257 8.662

8.345 8.984

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



2021 2020

Netto omzet 30.882 29.230

• Inhuur derden en andere externe kosten (8.083) (7.345)

Brutowinst 22.799 21.885

• Salarissen en sociale lasten 15.913 16.000

• Afschrijving immateriële vaste activa 65 41

• Afschrijving materiële vaste activa 134 167

• Overige bedrijfskosten 4.921 4.424

Som der bedrijfslasten 21.033 20.632

Bedrijfsresultaat 1.766 1.253

• Resultaat deelnemingen - -

• Rentebaten 23 17

• Rentelasten (75) (32)

Uitkomst der financiële baten en lasten (52) (15)

Resultaat uit gewone bedrijfs uitoefening

vóór belastingen 1.714 1.238

• Minderheidsbelang derden (19) (25)

Geconsolideerd resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening vóór belastingen 1.695 1.213

• Belastingen 364 374

Resultaat ná belastingen 1.331 839

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
In duizenden euro’s



Duurzame leefomgeving
Bij AT Osborne dragen we sinds 1967 bij aan duurzame oplossingen voor 

complexe vraagstukken in de ruimtelijke omgeving met als doel de leefbaarheid 

van de samenleving te verbeteren. Hieronder een beknopte selectie van de 

diverse projecten waar wij ons over hebben gebogen.



AT Osborne staat graag in contact met haar omgeving. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Een voorbeeld daarvan 
is de rol die AT Osborne ‘om niet’ vervult binnen de Baarnse Klimaatalliantie. Daarmee wil het de gemeente waar het 
gevestigd is helpen bij het bereiken van het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

‘Wat ze in Parijs kunnen, kunnen we in Baarn ook’. Vanuit die gedachte en mede geïnspireerd door het Klimaatakkoord van Parijs- 
sloten ondernemers, instellingen, bewoners, politieke partijen, de energiecoöperatie EnergiekBaarn en de gemeente in 2017 het 
Baarns Klimaatakkoord. In 2019 volgde de oprichting van de Baarnse Klimaatalliantie (BKA), als hoeder van het akkoord. De Raad 
van Toezicht van de BKA bestaat uit voorzitter Gijs Tegelberg, Patricia van Berkum en Jurgen van der Heijden van AT Osborne. 
Jurgen draagt dit jaar het stokje over aan zijn collega Hilco Witteveen.

Klankbord
De BKA is er vooral op gericht om alle initiatieven en ontwikkelingen richting een klimaatneutraal Baarn in beweging te houden. In 
dat kader worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd. Een speciale projectgroep ondersteunt daarnaast initiatieven voor 
het collectief opwekken van elektriciteit. Een concreet project, dat inmiddels in de finale financieringsfase verkeert, is de aanleg van 
2.300 zonnepanelen op het terrein van de plaatselijke ijsbaan. “Maar leden van de BKA zitten ook aan tafel met de wethouder en de 
betreffende ambtenaren”, aldus Jurgen. “En als Raad van Toezicht”, vult Gijs aan, “vormen wij een klankbord voor het bestuur van 
de BKA. Wij zorgen ervoor dat iedereen scherp blijft.”

Taaie materie
Hilco kijkt er naar uit om het stokje van Jurgen in de Raad van Toezicht over te nemen. “Bij de opdrachten die ik bij AT Osborne 
doe, heb ik te maken met grote publieke en semipublieke organisaties die er hard aan werken om energieneutraal te worden. De 
activiteiten en doelstellingen van de BKA sluiten daar naadloos op aan. Bovendien houd ik ervan om in mijn directe omgeving het 
verschil te maken. Een beter milieu begint bij jezelf. Het is een oude slogan, maar hij geldt wat mij betreft nog steeds.”

AT Osborne omarmt dit uitgangspunt ook, en draagt daarom kosteloos bij aan de BKA. “Dat wordt zeer gewaardeerd”, weet Gijs. 
“Als architect en duurzaamheidsspecialist heb ik meegewerkt aan grote bouwprojecten. Ik weet daarom hoe lastig het is om 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Je hebt professionals nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en om alle taaie, 
contractuele materie door te ploegen. AT Osborne brengt daarvoor haar ervaring en expertise in bij het bestuur van de BKA.”

Druk op de ketel
De samenwerking wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. “Het werkt omdat het bestuur van de BKA dezelfde hands-on 
mentaliteit heeft die wij hebben”, vertelt Jurgen. “Dan heb je een ‘klik’ met elkaar en zit je meteen op het niveau van concrete projecten 
verkennen en uitvoeren.

Tijd voor de hamvraag: gaat het lukken om Baarn in 2030 klimaatneutraal te krijgen? Hilco ziet in het algemeen dat er veel op gang komt. 
“In 2007 stonden er veel duurzaamheidsinvesteringen op de rol, waar we nu profijt van hadden kunnen hebben. Maar door de financiële 
crisis zijn die toen niet doorgegaan. Nu zie je dat er wel weer meer ruimte is voor concrete plannen.” Gijs: “De technische mogelijkheden 
voor duurzame verbeteringen zijn inmiddels ook verder gevorderd. Het is dus mogelijk om veel stappen te zetten en concrete 
maatregelen te nemen. Maar het onderwerp moet wel op de agenda blijven. In Baarn zorgt de BKA ervoor dat de druk op de ketel blijft.”

Hilco Witteveen
Consultant

Baarnse Klimaatalliantie

Aan de slag met  
klimaatdoelen



AT Osborne heeft afgelopen jaar de hoogste trede van de CO2-prestatieladder bereikt. Een belangrijke mijlpaal in 
de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. En de bevestiging voor onze opdrachtgevers en andere relaties 
dat wij een actief beleid voeren om onze CO2-footprint te verkleinen.

“Duurzaamheid is ons adviesterrein”, zegt Wim Demmers, directeur-bestuurder van AT Osborne. “De grote vraag is dan ook: wat 
doe je er zelf aan? Duurzaamheid is natuurlijk veel meer dan alleen CO2-reductie, maar deze prestatieladder is wel een prachtig 
duurzaamheidsinstrument. Geen doel op zich, maar een middel.”

Veel energie in gestoken
De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem – bestaande uit 5 niveaus – dat bedrijven en overheden helpt bij het 
reduceren van de CO2-uitstoot. Niveau 3 is gericht op de uitstoot van de eigen organisatie, zoals van het wagenpark en het 
kantoorpand. Vanaf niveau 4 en 5 maakt de organisatie in kwestie ook werk van de CO2-uitstoot in de keten en sector. AT 
Osborne wist afgelopen jaar binnen enkele maanden de stap te maken van niveau 3 naar 5.

“Ja, dit is relatief snel.”, vertelt Janine Buijs, adviseur duurzame leefomgeving en de karttrekker van dit proces. “We hebben er 
veel energie in gestoken, dus dan is het fijn om het certificaat uiteindelijk in handen te hebben. We merken ook dat dit thema 
onder onze collega’s behoorlijk is gaan leven. Niet alleen dankzij het traject voor de prestatieladder, maar ook door andere 
duurzaamheidsinitiatieven, waarbij de werkgroep d.ATO (duurzaam AT Osborne) collega’s faciliteert om van idee tot uitvoering 
te komen.”

De belangrijkste veranderingen die AT Osborne hebben geholpen om de hoogste trede van CO2-prestatieladder te bereiken, zijn 
het stimuleren van thuiswerken en de ingezette transitie naar een volledig elektrisch leasepark. “Sinds eind vorig jaar bestellen 
we geen leaseauto’s meer die op fossiele brandstoffen rijden”, licht Wim toe. “Dat is een fikse verandering gebleken, omdat 
mensen daar nog niet altijd uit zichzelf voor kiezen. Minder zichtbare verandering, maar wel een belangrijke stap, is dat we 
overgaan op groene stroom, zodra de markt weer wat is genormaliseerd. Onze huidige elektriciteit is overigens wél CO2-vrij.”

Bewustwording
“Voor mij persoonlijk is het belangrijkste van dit hele traject het toegenomen bewustzijn dat de aandacht voor duurzaamheid 
niet vrijblijvend mag zijn ”, benadrukt Wim Demmers. “We realiseren ons goed dat medewerkers bepaalde maatregelen als een 
inperking van keuzemogelijkheden kunnen ervaren, zoals uitsluitend elektrisch rijden of in de toekomst meer gebruikmaken van 
ov. Dat vraagt van ons als werkgever extra inspanningen om ervaren ongemakken zo veel mogelijk weg te nemen.”

“Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden om nog verder te verduurzamen”, voegt Janine Buijs toe. “Terugkijkend hebben we 
het afgelopen jaar mooie stappen gezet om in korte tijd de verduurzaming van onze bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen, 
maar er is nog genoeg te doen. Als we deze lijn voortzetten, kunnen we de komende jaren nog grotere stappen zetten!”

Janine Buijs Wim Demmers
Consultant Directievoorzitter

CO2 prestatieladder

“Aandacht voor  
duurzaamheid
niet vrijblijvend”



Met ruim 43 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds kan gemeente Zaanstad werken aan duurzame 
oplossingen in verpauperde wijken. De intensieve aanvraagperiode leverde lessen op die ook in de toekomst te 
gebruiken zijn.

Zaanstad
Eén van de belangrijkste lessen is om bij het doel en verhaal te beginnen, niet bij de aanvraagformulieren. “Er moest veel 
gedaan worden in korte tijd, dat vraagt om een goede visie als stip op de horizon”, verduidelijkt Ivo van Ophem, betrokken als 
senior consultant gebiedsontwikkeling namens AT Osborne.

“Als we bij het formulier waren begonnen, was de nadruk vooral komen te liggen op het verduurzamen van particulier 
woningbezit. Dat is een belangrijke opgave, maar in Zaandam-Oost is de opgave veelomvattender. Als je wil zorgen voor een 
wijk waar mensen met plezier wonen, moet je ook overlast wegnemen en de leefbaarheid verbeteren. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om in de aanvraag de focus te leggen op het integrale karakter van de opgave.”

Lange termijn
“Het gaat niet alleen om pleisters plakken, maar om oplossingen die voor de lange termijn werken op meerdere gebieden”, zegt 
de Zaanse wethouder Songül Mutluer, verantwoordelijk voor onder andere wonen en minimabeleid. Naast het verduurzamen 
van 850 (particuliere) woningen wordt ook de naaste leefomgeving meegenomen. Zo komen er ook 850 bomen bij in de wijken, 
creëert de gemeente ontmoetingsplekken voor bewoners en komen er opvangbassins in de wijken die de gevolgen van extreme 
regenval kunnen opvangen.

Zaanstad lobbyde al jaren bij de rijksoverheid voor meer geld voor het opknappen van diverse wijken. Wethouder Mutluer 
groeide zelf op in de wijk Poelenburg: “Ik ken de armoede achter de voordeuren, mijn hart huilt bij het gegeven dat kinderen in 
deze wijk minder kansen hebben op een goed toekomstperspectief dan kinderen in andere wijken.”

Zaandam Oost
Het Rijk initieerde begin 2021 het Volkshuisvestingsfonds waar 450 miljoen beschikbaar kwam voor kwetsbare gemeenten en 
regio’s. Dat stelde Zaanstad ook voor een grote uitdaging. Want de aanvraag moest begin mei gereed zijn om überhaupt in 
aanmerking te komen. Ook bleek de belangstelling overweldigend; het fonds werd twee keer overvraagd.

Voor die uitdaging werd AT Osborne ingeschakeld; Ivo van Ophem en Eefje Remijn gingen samen met Zaanse collega’s aan de 
slag. Van Ophem was als consultant bij eerdere projecten betrokken in Zaanstad. Adviseur Eefje Remijn werkte jarenlang bij 
een gemeente en nam die expertise mee. Remijn: “Wil je subsidie krijgen dan moet je aan criteria voldoen en dat was nog best 
spannend. Niet alle criteria waren heel vastomlijnd. Ook startten we al eind februari terwijl later pas de regeling bekend werd 
gemaakt.”

Vooruit werken
Toch is dat wel een andere les die meegenomen wordt naar volgende projecten: werk voor de subsidieregelingen uit. Het feit 
dat Zaanstad al ambities en bestaande ideeën had werkte hier in het voordeel. Remijn: “Durf dus als gemeente je ambitie uit te 
spreken in de wetenschap dat voor goede plannen uiteindelijk altijd geld komt.”

>

Volkshuisvestingsfonds Zaanstad

Langjarige lobby en
integrale aanpak
leiden tot succes



Van Ophem: “Het Rijk ging ervan uit dat gemeenten al een kant en klaar plan op de plank hadden liggen. Plannen waren er zat, 
maar die sloten niet allemaal aan op de voorwaarden of waren nog niet allemaal even vergevorderd.” De grootste uitdaging zat 
hem dan ook in het verzamelen en ordenen van informatie en plannen en dat samenvoegen tot één goed plan. Remijn: “Er is 
een risico dat je op de richtlijnen gaat wachten en de regels als startpunt neemt. Maar het belangrijkste is dat je als gemeente 
een visie hebt, een goed verhaal als stip op de horizon. Van allerlei losse opgaven en plannen hebben we een integraal verhaal 
gemaakt.”

Druk
De externe druk zorgde hier voor snelle acties. “Zonder externe druk had het waarschijnlijk meer tijd gekost om in beeld te 
krijgen welke plannen er binnen de organisatie aanwezig waren. In die zin heeft de externe druk die een dergelijk subsidietraject 
genereert ook op dat vlak een positieve bijdrage geleverd”, blikt Van Ophem terug.

Er werden interviews gehouden om in korte tijd zoveel mogelijk mensen te spreken en ideeën op te halen. Abstracte begrippen 
kregen zo snel handen en voeten. Interviews werken om abstracte begrippen te vertalen naar concrete maatregelen blijkt. “Het 
team bracht alles bij elkaar in een duidelijk verhaal en dat zorgde er ook voor dat er geen eilandjes meer waren, iedereen ging 
voor hetzelfde doel”, zegt de wethouder.

Het plan omvat meer dan woningen renoveren, het gaat om verduurzamen, leefbaar maken en veiliger maken van hele wijken. 
“Duurzaam, leefbaar, veilig, allemaal abstracte begrippen die we concreet hebben gemaakt. Er kwam een zee aan informatie 
uit de ruim 25 interviews, maar daardoor hebben we wel zaken scherp gekregen en ligt er een behoorlijk uitgewerkt en 
gedetailleerd plan”, zegt Van Ophem.

Bidbook
Het was nog even puzzelen om uiteindelijk alle plannen in één bidbook samen te vatten, want de richtlijnen waren soms 
breed te interpreteren. Zo kon niet voor alle plannen een plek gevonden worden in de aanvraag. Remijn: “Dat waren zeker 
tegenvallers, maar we wisten dat na jaren lobbyen voor subsidie nu de kans voor lag heel veel plannen wel uit te laten komen. 
Het doel is daardoor altijd overeind gebleven.”

Wethouder Mutluer ervaarde dat ook: “Ondanks de externe druk hebben we ook onze partners, zoals scholen en 
woningcorporaties kunnen bevragen. Iedereen was bereid mee te denken. We willen hen en de inwoners ook in de uitvoering 
betrekken, willen koppelkansen benutten. We zitten nu toch om de tafel, we hebben hier allemaal baat bij.” De wethouder hoopt 
dat het Rijk een breder Volkshuisvestingsfonds wil opzetten. “Ik hoop dat er nog meer aandacht komt voor de leefbaarheid, het 
gaat niet alleen om stenen, maar om mensen.”

Zaanstad werd vlak voor de zomervakantie van 2021 beloond voor het harde werk met het honoreren van de volledige aanvraag. 
Dat is vooral te danken aan twee zaken. Van Ophem: “We konden binnen de gemeente werken met een fijn team, dat had al veel 
voorwerk gedaan en had de beschikking over een prima netwerk. Daarnaast is het ons gelukt om met heel veel inzet en energie 
een duidelijk verhaal over te brengen en zaken concreet te maken. Vanwege de hoge tijdsdruk was het ook essentieel dat 
iedereen hetzelfde doel voor ogen had. En dat was zo.”

Fotografie wethouder door Bart Homburg

Ivo van Ophem Eefje Remijn
Consultant Consultant



In 2021 voerde AT Osborne een evaluatie uit naar de samenwerking van bestuurlijke partijen bij de sanering van 
het bedrijfsterrein van de failliete fosforproducent Thermphos. Het resultaat: enkele belangrijke lessen voor 
toekomstige opgaven van een soortgelijke, extreme complexiteit. De drie leden van het AT Osborne team staken 
zelf ook iets op van het evaluatieproces.

Een kleine 10 jaar geleden werd Thermphos in Vlissingen, op dat moment de enige fosforfabriek in Europa, failliet verklaard. 
Circa 450 werknemers verloren hun baan en provincie Zeeland en havenbedrijf Zeeland Seaports (inmiddels North Sea Port) 
werden opgezadeld met een onaangename erfenis: een terrein van 57 hectare grond vervuild met onder meer fosfor, asbest 
en radioactief materiaal. De sanering ervan vormde letterlijk een unieke uitdaging. In veel landen staan fosforfabrieken ‘in the 
middle of nowhere’ en worden ze na het staken van de activiteiten simpelweg verlaten. Dat vormde in dit geval, zo dichtbij 
Vlissingen, geen optie. Ook andere oplossingen, zoals het uitrijden van de gevaarlijke stoffen op omringende lege akkers 
(Canada) of het terrein verzegelen met een gigantische betonnen bak (Finland), boden geen alternatief. De provincie en het 
havenbedrijf besloten om via een turn-key overeenkomst een aannemer in te huren die de sanering zou uitvoeren. Rudolf 
Rijkens, één van de drie bij de evaluatie betrokken Osborners: “Wat een expeditie was met nog veel onbekende elementen, werd 
daarmee benaderd als een project. Maar dat kun je pas doen als je vooraf van kop tot staart voldoende in kaart hebt gebracht. 
Alleen dan kun je er onderbouwd een planning en budget aan hangen. Anders loop je, zoals in dit geval, vast.”

Kentering
Deze constatering vormt één van de lessen die uiteindelijk uit de evaluatie zouden volgen. Het team van AT Osborne bracht 
ze onder in drie verschillende categorieën: (1) inzicht in aard en omvang van de opgave (2) organisatie, samenwerking, 
besluitvorming en aansturing (3) wet- en regelgeving, vergunningverlening en samenwerking met VTH-instanties 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het geheel staat uitgebreid beschreven in het -op verzoek van de 
opdrachtgevers als boek uitgegeven- verslag ‘Expeditie Thermphos: van crisis naar beheerst uitgevoerde sanering’ <eventueel 
toevoegen: link naar vindplaats>. Deze titel vat het verloop van een langlopend en aanvankelijk zeer moeizaam proces vol 
hobbels en valkuilen goed samen. In 2017, vijf jaar na het faillissement, kwam de kentering toen het Rijk bereid bleek financieel 
mee te doen en het mogelijk werd om middels een samenwerkingsovereenkomst een project in te richten. De sanering werd 
uiteindelijk december 2020 binnen planning en budget opgeleverd, mede dankzij de expertise en inzet van ‘Special Purpose 
Vehicle’ Van Citters Beheer. De drie betrokken bestuurlijke partijen Provincie Zeeland, North Sea Port en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat vroegen vervolgens AT Osborne een evaluatie uit te voeren. Het doel: partijen helpen om in de 
toekomst nieuwe omvangrijke samenwerkingstrajecten nog beter te kunnen uitvoeren.

Heldere rolverdeling
Naast projectleider Pau Lian Staal-Ong, pakte AT Osborne deze klus aan met de ervaren consultant Rudolf Rijkens en de jonge 
consultant Laurens Lancee. Een logische combinatie, vindt Pau Lian. “Het maakte een heldere rolverdeling mogelijk, met Rudolf 
als inhoudelijk expert, Laurens als degene die de vele data en opgehaalde informatie structureerde en ik zelf als procesmatig 
expert en projectleider vanuit mijn relatie met de klant.” Als modus operandi hanteerde het team een drietrapsraket van 
documentstudie, interviews met sleutelpersonen en sessies met betrokkenen om bevindingen te toetsen en ze te vertalen naar 
verbeterpunten. Pau Lian: “De documentstudie bleek nog een hele exercitie. Het viel niet mee om alle relevante afspraken 
boven water te krijgen. En de interviews vergden ook een flinke inspanning. Aanvankelijk wilden wij die steeds als duo afnemen. 
Uiteindelijk hebben we de meeste interviews met zijn drieën gedaan, gezien de hoeveelheid en complexiteit van de informatie 
die daar naar boven kwam. Met drie paar oren en drie breinen hoor en begrijp je meer dan met twee.”

>

Evaluatie Thermphos

Lessen uit evaluatie  
van saneringstraject Thermphos



Maatschappelijke waarde
Zo evolueerden de Osborners mee met het evaluatieproces. Aan het eind van die rit noteerden zij maar liefst 16 conclusies 
en beantwoordden zij 7 hoofdvragen (verdeeld over de drie hierboven genoemde thema’s). De opdrachtgevers toonden zich 
tevreden met het resultaat. De bijbehorende publicatie zal in ontvangst worden genomen door staatssecretaris Vivianne Heijnen 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is dat de kers op de taart? “Het houdt in ieder geval de belofte in dat er iets 
gedaan gaat worden met de verbetervoorstellen”, aldus Pau Lian. En dat is maar goed ook, denkt Rudolf. “Met deze evaluatie is 
een reëel maatschappelijk probleem aangekaart. Want er zullen in de toekomst meer zeer complexe saneringen volgen. Denk 
maar aan de energietransitie en de komende ontmanteling van kerncentrales en petrochemische bedrijven. Het is politiek en 
maatschappelijk relevant dat we daar als samenleving en als direct betrokken partijen goed mee omgaan. Deze evaluatie kan 
daar een substantiële bijdrage aan leveren.”

3 x opvallend
Het driekoppige AT Osborne team ging inhoudelijk op zoek naar lessen die uit de complexe Thermphos sanering naar voren 
kwamen. Wat viel hun zelf op?

Pau Lian: “De leden van ons team hanteren verschillende benaderingen bij het voeren van de interviews. Bij de een is er 
meer structuur, bij de ander meer ruimte om een gesprek andere kanten te laten opgaan. Die combinatie biedt meerwaarde 
en laat zien dat AT Osborne geen Coca Colafabriek is. Wij passen onze aanpak aan de vraag van de klant aan en boeken 
vervolgens een mooi resultaat.”

Rudolf: “In wat wij nu de expeditie-fase van de sanering noemen, hadden de betrokkenen een diepgewortelde opvatting dat 
de bijbehorende turn-key overeenkomst zou brengen wat hen voor ogen stond. Met de kennis van nu kun je concluderen dat 
je niet te lang een heilloze weg moet blijven volgen.”

Laurens: “Wat mij met name is bijgebleven van deze evaluatie zijn de zeer grote risico’s die komen kijken bij het saneren van 
een fosforfabriek. En hoe dit risicoprofiel een enorme impact kan hebben op de samenwerking tussen de betrokken partijen. 
Het was interessant te zien hoe er toch een succesvolle en vruchtbare samenwerking tot stand kwam. En het was leerzaam 
om deel te nemen aan een team met ervaren collega’s.”

Pau Lian Staal-Ong  Rudolf Rijkens
Consultant  Consultant



In het najaar van 2021 organiseerden we in Baarn twee trainingsdagen voor medewerkers van de gemeenten Den 
Haag en Utrecht, de provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal semipublieke partijen. Met als 
grote doel om samen de energietransitie in de omgeving rondom Den Haag Centraal te versnellen; door mét en 
ván elkaar te leren in een gebiedsgerichte samenwerking, onder de noemer ‘Lerende Leergang.’

“Verschillende overheidsbedrijven en semipublieke partijen werken in het programma EnergieRijk Den Haag al een paar jaar 
samen om overheidsvastgoed te verduurzamen”, vertelt Dominique Berck, consultant Infrastructuur. “Het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB) voelde de verantwoordelijkheid om de opgedane kennis in het programma te verzamelen en te delen in een leergang of 
training. Maar hoe precies was toen nog niet helemaal duidelijk.”

Uniek project
Voor Dominique was dit een van haar eerste projecten voor AT Osborne. Vers uit de collegebanken – na haar master 
Construction Management & Engineering – werd ze eind 2020 toegevoegd aan het aanbestedingsteam, en daarna was ze een 
onmisbare schakel in het multidisciplinaire projectteam. “Volgens mijn collega’s was dit voor AT Osborne een uniek project, 
vanwege de betrokkenheid van zowel onze afdeling IGM (Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu) als HVG (Huisvesting, 
Vastgoed en Gezondheidszorg) en KSG Trainers & Consultants. Uniek ook, omdat wij wel trainingen intern ontwikkelen, maar 
minder vaak direct in opdracht voor een klant.”

De grote uitdaging was volgens Dominique vooral de zoektocht, samen met de opdrachtgever, naar het gewenste eindresultaat. 
“We hadden een hele goede relatie met onze klant, die bij aanvang niet precies wist wat het eindproduct moest worden. Dat we 
iets hebben gecreëerd dat in hetzelfde jaar ook nog twee keer is uitgevoerd én waar de deelnemers heel enthousiast over waren, 
vond het RVB heel bewonderenswaardig. De klant was supertevreden, gaf ons een 10 bij de opdrachtevaluatie en wil deze 
leergang graag doorzetten.”

Eyeopener
De Lerende Leergang – die zelf voortdurend wordt gevoed met nieuwe informatie uit het programma EnergieRijk Den Haag – 
duikt niet de techniek in, maar behandelt de complexiteit van gebiedsgericht samenwerken in de energietransitie. Persoonlijk 
leren en mensen verbinden, staan centraal in dit traject, waarin de deelnemers met interactieve oefeningen kennis delen en 
ervaringen uitwisselen. Het idee is dat die benadering niet alleen zorgt voor nieuwe inzichten, maar ook mogelijkheden biedt 
om samen de energietransitie te versnellen.

“Wat ik bij het ontwikkelen van deze leergang echt een eyeopener vond, is hoe goed je door verschillende perspectieven bij 
elkaar te brengen, samen iets kunt ontwikkelen. Ook gewoon door te doen. In het begin waren we zoekende, maar uiteindelijk 
viel het allemaal samen. We hebben heel erg doorleefd hoe zo’n leergang overkomt op andere mensen. We merkten dat zolang 
je mensen bij elkaar zet die een gedeeld belang en gedeelde interesses hebben, die kennis wel wordt overgedragen. En dat ik als 
starter het hele traject van ideevorming tot uitvoering heb meegemaakt, was erg leuk en leerzaam. Nu is het nog even wachten 
op goedkeuring voor de volgende reeks van de Lerende Leergang en dan gaan we weer lekker door met kennis delen over de 
energietransitie!”

Dominique Berck
Consultant

Lerende leergang

Mét en ván
elkaar leren



Goed voorbeeld doet volgen. Rotterdam neemt dit gezegde bloedserieus. Want als de gemeente haar eigen 
vastgoed niet verduurzaamt, hoe kan zij dit dan verwachten van alle particuliere gebouw- en woningeigenaren? 
Praktisch puntje: de gemeentelijke kernportefeuille telt zo’n 1.300 objecten. Waar en hoe te beginnen? Jeroen 
de Jongh van AT Osborne is ingehuurd om deze mega-opgave ‘een duw te geven’ van duurzaam beleid naar een 
waaier aan duurzame activiteit.

Rotterdam
Het Rotterdams Duurzaamheidskompas uit december 2020 windt er geen doekjes om. In 2050 is de gemeente 
klimaatneutraal. Dan gebruikt de tegen die tijd 740.000 hoofden tellende populatie geen gas meer. En, een stuk minder 
ver in de toekomst, in 2022 zijn 10.000 woningen aardgasvrij gemaakt (of daarop voorbereid) en zijn 15.000 woningen 
verduurzaamd. “Aan die ambities hebben we onze handen vol”, stelt Attie Dijkstra nuchter vast. Zij is strategisch adviseur 
bij het cluster Stadsontwikkeling, afdeling Vastgoed. “Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en ons eigen 
vastgoed verduurzamen. We gaan een kwart vervangen of renoveren. Dat hebben we structureel vastgelegd in onze Integrale 
Huisvestingsplannen. En we bouwen duurzaamheid in als vast onderdeel van onze MJOP’s (meerjarenonderhoudsplannen). 
Dat biedt de mogelijkheid om kansen te pakken op de meest natuurlijke momenten.” Bij de plannen speelt stadsverwarming 
een belangrijke en logische rol. De bedrijvigheid in de Rotterdamse haven levert immers veel restwarmte op, die gebruikt kan 
worden als alternatief voor verwarming door middel van gas.

Pilot concernhuisvesting
Om deze opgave enigszins behapbaar te maken, gaat een pilot van start met verduurzaming van de MJOP’s van de 
concernhuisvesting. Dat zijn de gebouwen die de gemeente zelf in gebruik heeft. Maar dan nog gaat het om 88 gebouwen, 
waarvan de pilot er vijf oppakt. Los van dit aantal spelen er per gebouw diverse praktische uitdagingen. Zoals de vraag of 
stadsverwarming in de desbetreffende omgeving wel beschikbaar is. Een ander belangrijk punt, om de business case van een 
duurzaamheidsinvestering rond te kunnen rekenen, is hoe lang de gemeente een gebouw nog in gebruik zal hebben. Deze 
informatie is niet in alle gevallen bekend. Daarnaast spelen uiteraard ook de financiering een rol en niet te vergeten de politieke 
realiteit die niet altijd even constant hoeft te zijn. Het is, kortom, niet eenvoudig om alle mooie beleidsdoelstellingen tot een 
uitvoering te brengen waarvan je nu kunt voorspellen dat je er achteraf zonder problemen verantwoording over kunt afleggen.

Tegen het licht
Binnen dit complexe veld vol onzekerheden laat de gemeente zich ondersteunen door Jeroen de Jongh van AT Osborne. 
Ondanks zijn ruime ervaring kijkt ook hij op van de enorme omvang van deze opgave. “Als je niet uitkijkt, loopt het daarop vast. 
Het is zo groot, dat veel betrokkenen zich afvragen of zij de aangewezen partij zijn om het op te pakken. Wie doet welk stukje van 
de puzzel? Dat is één van de vragen die ik wil beantwoorden. Vervolgens moeten we bekijken of de gemeentelijke organisatie de 
juiste mensen in huis heeft om dit te doen.”

Jeroen richt zich op verduurzaming van de MJOP’s, maar ook op het Aansluiten Gemeentelijk Vastgoed bij de pilot Aardgasvrije 
Wijken. Hij houdt de hiervoor in het verleden gemaakte afspraken tegen het licht, om zaken waar nodig concreter en scherper te 
krijgen. Dat hij als externe door een andere bril kijkt, roept binnen de gemeentelijke organisatie af en toe weerstand op. “Op die 
momenten is mijn insteek: laten we elkaar niet de maat nemen, maar kijken hoe we het beter kunnen doen. Dan zet je samen 
al snel stappen vooruit.” Attie verwacht ook dat de externe bril een verfrissende werking kan hebben. “Het geeft het geheel een 
duw. We merken in ieder geval dat de aanwezigheid van Jeroen er meer vaart in brengt.”
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Lef en noodzaak
Die vaart is ook nodig. Want als de vijf gebouwen van de pilot op de duurzaamheidsrails staan, wachten volgende mijlpalen zoals 
de uitbreiding naar duurzame MJOP’s voor de hele portefeuille en vervanging van 280 panden in 2030. Zo wordt uiteindelijk al 
het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Bij elk gebouw afzonderlijk moet vastgesteld worden wat de situatie is, wat er op het 
gebied van verduurzaming kan en moet gebeuren en wanneer dit dient plaats te vinden. Daarnaast is het procesmatig nodig 
om vast te stellen wie welke partijen aanstuurt en waar het geld vandaan komt. Bovendien moet, bij gemeentelijk vastgoed 
dat Rotterdam niet zelf in gebruik heeft, ook overeenstemming bereikt worden met de gebruiker van een pand. Zo is het bij 
schoolgebouwen nodig om de medewerking van schoolbesturen te krijgen. Gezien de complexiteit, zo vindt Jeroen, getuigt het 
van lef dat de gemeente Rotterdam hiermee aan de slag gaat. “Maar we hebben geen keuze”, vindt Attie. “Het zou gek zijn als 
we het niet doen. Binnen de pilot Aardgasvrije Wijken willen we eigenaren en gebruikers mee krijgen. Door het eigen vastgoed 
te verduurzamen, kun je daarin als gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. Dat is een belangrijke rol richting een duurzaam 
Rotterdam, die we zo goed mogelijk willen oppakken.”

AT Osborne en duurzaamheid
AT Osborne staat opdrachtgevers terzijde bij het formuleren van de juiste duurzaamheiddoelen, op basis van alle aspecten die 
daarbij een rol spelen. Maar wij zorgen er ook voor dat de ambitie gaandeweg een project overeind blijft. Wij doen dat omdat wij 
geloven in het lange termijnperspectief. Dat is goed voor de wereld, voor onze opdrachtgevers en voor ons zelf.

Jeroen de Jongh
Consultant



Gezonde samenleving
De zorg is complex en steeds onderhevig aan verandering. Dat vraagt om andere 

vormen van zorg, inzet van technologie en verbinding in de zorgketen. Wij 

beantwoorden de vragen: Hoe verleen je zorg op de juiste plaats, optimaliseer je 

de zorghuisvesting en manage je tegelijkertijd de druk op de kosten, het tekort aan 

personeel en de roep om duurzaamheid.



Het Universitair Medisch Centrum Utrecht staat aan de vooravond van een grootschalige ‘midlife’ renovatie. AT 
Osborne is betrokken bij het deelprogramma Klinieken, waarbij 37.000 m² aan verpleegafdelingen op de schop 
gaat. Goede samenwerking is bij een klus van dergelijke omvang uiteraard onmisbaar. Programmamanager 
Wouter Hagen van UMC Utrecht en Bram Vermeulen van AT Osborne doen er een boekje over open.

UMC Utrecht komt voort uit het allereerste academisch ziekenhuis van Nederland en geldt thans als één van de grootste 
ziekenhuizen binnen onze grenzen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw verhuisden de huidige onderdelen van verschillende 
locaties in de Utrechtse binnenstad naar De Uithof aan de oostelijke rand van de stad. Circa 40 jaar later zijn de gebouwen 
toe aan een grondige renovatie. “Gezien de omvang van onze huisvesting hebben we het totale project in stukken opgeknipt”, 
vertelt Wouter. “Dat maakt het wat beter behapbaar. Ik werk mee aan het Programma Klinieken. Dat bestrijkt de drie 
beddentorens waar de algemene verpleegafdelingen voor volwassenen zich bevinden.”

Het goede gevoel
Bij de speurtocht naar een externe planontwikkelaar speelde uiteraard de inhoudelijke geschiktheid een rol, maar minstens 
zo belangrijk was de persoonlijke klik met de interne programmamanager, in dit geval Wouter. “Samen met onze Teamleider 
Bouwprojecten Adriaan van Lunteren hebben Bram en ik een uur met elkaar gesproken. Onderwerpen waren onder meer de 
aanpak en de stijl van AT Osborne en Bram, en de manier waarop ik graag samenwerk. Na afloop hebben wij de vraag gesteld of 
we er een goed gevoel over hadden. Het wederzijdse antwoord was ‘ja’.”

De samenwerking ging in 2020 van start. Bram: “Mijn taak is ervoor te zorgen dat de plannen op papier komen, resulterend in 
een Programma van Eisen waar de architect mee aan de slag kan. In 2020 en 2021 was ik daarmee bezig op twee sporen. Het 
eerste is de visievorming. Daarin draait het om de vraag hoe je als organisatie wil werken en hoe de processen eruit zien. Dat 
plan is op hoofdlijnen klaar en ligt nu voor ter besluitvorming. Het tweede traject betreft de technische haalbaarheidsstudie. 
Daarin onderzoeken we de staat van het gebouw en de technische mogelijkheden, en bekijken we wat de kosten zijn als je 
de renovatie naar de actuele duurzaamheidseisen wil uitvoeren. Dat laatste traject doorloop ik met Adriaan, het eerste met 
Wouter.”

Geen mooipraterij
Nu de samenwerking zo’n twee jaar onderweg is, lijkt het een mooi moment om een tussentijdse balans op te maken. Sterker 
nog, dat is al gebeurd. “Rond de jaarwisseling hebben we op initiatief van AT Osborne een evaluatie gehad”, aldus Wouter. “Een 
goede gewoonte.” Grote vraag is uiteraard wat er uit de evaluatie naar voren kwam. Hoe verloopt de samenwerking? “Zonder 
meer goed”, antwoordt de interne programmamanager. “Tussen onze twee organisaties, maar zeker ook op het individuele 
vlak. Brams vakkundigheid is uitstekend, en hij hanteert de persoonlijke aanpak. Zijn benadering getuigt van betrokkenheid en 
flexibiliteit. UMC Utrecht is een grote, complexe organisatie. De weg naar het doel loopt nooit recht. Dat vraagt om flexibiliteit 
van de opdrachtnemer, en die is bij Bram zonder meer aanwezig.” Gevraagd naar wat beter kan, blijft Wouter het antwoord 
schuldig. “Dit is geen mooipraterij, maar ik kan geen verbeterpunten noemen. Natuurlijk loopt er binnen het programma wel 
eens iets anders dan we zouden willen. Maar dan zoek we snel contact met elkaar en trekken we de zaken samen vlot.”

Bram: “Dat positieve gevoel heb ik ook. De samenwerking verloopt prima. Wouter en ik schakelen snel met elkaar, ook buiten de 
formele overlegmomenten om. Het voelt alsof we echt collega’s zijn.”
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Spannende operatie
Zowel Wouter als Bram ervaren de ‘midlife’ renovatie als een bijzonder traject. Wouter ziet het als een unieke kans om na te 
denken over het ziekenhuis van de toekomst. “Dat is niet iets waar je vaak grondig mee bezig kunt zijn. Daarnaast vind ik het 
enorme uitdaging om straks tot de uitvoering over te gaan terwijl de zorg gewoon doorgaat.” Bram geeft aan dat AT Osborne 
al vaker met dat bijltje heeft gehakt, zoals onlangs bij de renovatie van de beddentorens van het Amsterdam UMC op de 
AMC-locatie. “Verbouwen terwijl aan de andere kant van de muur patiënten liggen, mag je met recht een spannende operatie 
noemen. Het gaat sowieso overlast opleveren. De kunst is om die zo minimaal mogelijk te laten zijn. Maar het wordt ook een 
hele verhuis- en schuifoperatie voor de twaalf verschillende medische disciplines die hier verpleegafdelingen hebben. Dat vormt 
een serieuze belasting voor hen.”

Gebruikersgroep
De afdelingen van de klinieken zijn vertegenwoordigd in de zogeheten Gebruikersgroep, waarvan ook patiënten en ex-patiënten 
deel uitmaken. “We hebben er bewust voor gekozen om met hen de plannen door te spreken”, legt Wouter uit. “Dat doen we 
stap voor stap, van de ambities via de inrichting van de werkprocessen tot de afdelingsconcepten.” Bram: “Bij de concepten 
leggen we bepaalde keuzes voor, dus daar treden we wat ‘sturender’ op. Maar als het over de werkprocessen gaat, halen we 
vooral informatie op. De gebruikers weten het beste hoe dingen werken, waar de knelpunten zitten en waar verbeteringen 
mogelijk zijn. Tijdens de visievorming hebben we bijvoorbeeld met hen gesproken over korte looproutes voor zorgprofessionals 
en een logische clustering van afdelingen.”

De als positief ervaren samenwerking tussen Wouter en Bram duurt in ieder geval nog de rest van 2022, met de oplevering van 
het Programma van Eisen als eindstation. “Voorlopig eindstation”, nuanceert Wouter. “Daarna houden we een evaluatie. Bij een 
positieve uitslag kijken we natuurlijk naar een eventueel vervolg voor begeleiding in de ontwerpfase.”

Het eerste academische ziekenhuis van Nederland
In 1872 opende het Academisch Ziekenhuis Utrecht zijn deuren aan de Catharijnesingel. Daarmee was het eerste 
academische ziekenhuis van Nederland een feit. Ruim een eeuw later, in 1999, fuseerde het ziekenhuis met onder meer het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Ooglijdersgasthuis en de medische faculteit van de Universiteit Utrecht tot het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht.

Bram Vermeulen
Consultant



Amsterdam UMC voegt de twee afdelingen Hematologie van de locaties AMC en VUmc samen op de locatie VUmc. Daar 
verrijst, op de 9e en bovenste etage van het beddenhuis, één nieuwe high care verpleegafdeling. Deze beschikt niet 
alleen over 38 bedden, maar ook over bijzondere voorzieningen zoals een lounge en een fitnessruimte met uitzicht over 
de stad. AT Osborne is al vanaf het begin in 2017 bij het project betrokken met diverse disciplines. Bouwkundige experts 
werken samen met legal collega’s.

Patiënten op een hematologie-afdeling ondergaan intensieve klinische behandelingen, zoals chemotherapie, radiotherapie, 
immunosuppressieve medicatie en stamceltransplantatie. Zij zijn hierdoor vaak kwetsbaar en verblijven langere tijd op de 
afdeling. Daarom verblijven de meeste patiënten op 1 persoonskamers, met alle privacy van dien. Maar er is ook voorzien in 
gemeenschappelijke ruimtes. Zo is er een lounge, voor patiënt en familiebezoek, en bevindt zich tussen de twee vleugels een 
fitnessruimte met uitzicht over Amsterdam. De omgeving en de beleving van de afdeling moeten als ‘healing environment’ 
bijdragen aan het herstel. Daarom wordt gebruik gemaakt van rustgevende kleuren en materialen met een hout-uitstraling. 
Het patiëntgebied is met een toegangssluis gescheiden van de ingang. Met de continue luchtdrukregeling en filtering biedt dit 
bescherming tegen infectieziekten.

Korte looplijnen
Ook aan de zorgprofessionals is gedacht. De hematologiepatiënten vragen om continue zorg, dus een prettige en efficiënte 
werkomgeving is extra belangrijk. Korte looplijnen zorgen ervoor dat het personeel zoveel mogelijk tijd aan de zorgtaken 
kan besteden. Zo bevinden zich om de 2 á 3 kamers opslagnissen met een kleine voorraad schoon linnen en medische 
hulpmiddelen. De werkplekken voor verpleegkundigen liggen centraal binnen het gesluisde afdelingsgebied. Op de uiteinden 
van de afdeling zijn kleinere ‘uitwerkplekken’ gecreëerd, voor bijvoorbeeld het bijwerken van patiëntendossiers. Een centraal 
blok herbergt de belangrijkste ondersteunende ruimten voor het spoelen, de medicatie, de schone voorraad van diverse acute 
medische hulpmiddelen en de opslag voor rollend materieel.

Wie doet wat?
Al deze voorzieningen en de indeling zijn tot stand gekomen in het Programma van Eisen en de ontwerpfase van het project. 
AT Osborne, zo vertelt consultant Robin Rudolphie, speelde daarin een begeleidende rol. “Vanuit die rol verbinden wij alle 
benodigde partijen aan elkaar en houden we de voortgang op stoom. We zorgen ervoor dat iedereen doet wat hij of zij moet 
doen, en formuleren waar nodig voorstellen voor de volgende stappen.” Een aandachtspunt vormde de demarcatie voor de 
inrichting. Binnen de afdelingen van het ziekenhuis was het onduidelijk wie wat betaalt en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Robin: “Hematologie gold daarin als de voorbeeldafdeling voor toekomstige verbouwingen. De demarcatie moest dus goed 
uitgezocht worden. Samen met de afdeling Huisvesting VUmc hebben we de lijst opgesteld en iedereen aan tafel gezet om 
duidelijke afspraken te maken. Dat werkte. Gelukkig maar, want anders kun je niet verder. Op een gegeven moment moet je 
bestellingen gaan plaatsen.”

‘Mock-up’
Een mooi moment in de ontwerpfase vormde het testen van het ontwerp door de gebruikers. Op werkelijke schaal werd een 
1 persoonskamer nagebouwd. Medewerkers en patiënten kregen de gelegenheid om deze ‘mock-up’ te bezoeken. Via post-
its konden zij hun opmerkingen kwijt. Dankzij deze methode, die AT Osborne ook bij andere projecten inzet, kwamen diverse 
verbeteringen tot stand. Zo werd de vaste bedbank onder het raam (‘rooming-in’, ofwel slaapplek voor bezoekers) vervangen 
door een verrijdbaar extra bed, om meer ruimte te creëren. Het succes van deze ‘mock-up’ in de ontwerpfase krijgt een vervolg 
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in de bouwfase. De afdelingen Beheer en Hematologie zelf zullen een eerste 1 persoonskamer testen, om te kijken of alles op 
de goede plek hangt of staat. Het zijn immers de kleinste details die voor grote verschillen in functionaliteit en beleving kunnen 
zorgen. Pas na de test wordt de rest van de kamers gebouwd.

Een wereld op zich
AT Osborne heeft alles in huis om projecten zoals de bouw van een nieuwe ziekenhuisafdeling van A tot Z te begeleiden. 
Collega Miriam van Dalen en Robin Rudolpie werkten nauw samen: AT Osborne was betrokken bij het gehele 
planontwikkelingstraject, inclusief het opstellen van het Programma van Eisen, de selectie en contractering van ontwerpende 
partijen, de ontwerpbegeleiding plus de selectie en gunning van uitvoerende partijen én het opstellen en controleren van 
de investeringsramingen gedurende het project. Een bijzonder project, ook voor Robin zelf. Najaar 2017 rolde hij zo van de 
collegebanken (Bedrijfskunde, Nijmegen) dit enorme project in. “Als je nog nooit in of met een ziekenhuis hebt gewerkt, kun je 
je gewoon niet voorstellen hoe groot het is. Het vormt echt een wereld op zich. Er zijn veel verschillende partijen aanwezig. Je 
moet leren hoe je daarmee om moet gaan, wie waarvoor verantwoordelijk is en vervolgens hoe je dat moet aansturen richting 
het gewenste resultaat. Uiteraard werd ik in het begin begeleid door een ervaren collega. Van hem heb ik de kneepjes van het 
vak geleerd.”

Gefaseerde bouw
Eind september 2021 is de bouw van de eerste van twee vleugels van start gegaan. De vleugels worden om de beurt gebouwd, 
omdat de ondergelegen verdiepingen leeg moeten zijn vanwege de overlast van geluid, trillingen en neerdwarrelend stof. Er is 
te weinig ruimte in het ziekenhuis om de twee ondergelegen afdelingen tegelijk ergens anders in het ziekenhuis te huisvesten. 
Zodra de eerste vleugel gereed is, start de bouw van de tweede vleugel. De oplevering daarvan staat op de agenda voor het 
eerste kwartaal van 2023. Vanaf dat moment beschikt het Amsterdam UMC over een nieuwe high care en high tech hematologie 
afdeling, met alle voorzieningen om de zorg voor een groep kwetsbare patiënten zo aangenaam en goed mogelijk te kunnen 
aanbieden.

Robin Rudolphie Miriam van Dalen
Consultant Consultant



Wie een koers uitzet, heeft baat bij objectieve gegevens. Zorgorganisatie Pergamijn schakelde AT Osborne in om 
haar bestaande strategie beter te duiden, op basis van een concrete markt- en concurrentieanalyse. Bestuurder 
Jessica Heuperman: “Dit helpt ons om onze propositie verder te versterken.”

Pergamijn ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. Met 60 locaties bestrijkt de zorgorganisatie 
een groot deel van Limburg. Toen Jessica Heuperman in 2021 aantrad als bestuurder, lag er al een strategie voor de komende 
jaren. Maar Pergamijn zag zich ook geconfronteerd met een krimp in het aantal cliënten. “Het leek mij verstandig om AT 
Osborne te vragen of wij op de goede weg zaten”, aldus Jessica. “Ik vroeg mij met name af of er wel voldoende van buiten 
naar binnen was gekeken. Welke ontwikkelingen zijn er om ons heen gaande en welke impact heeft dat op bijvoorbeeld onze 
vastgoedportefeuille?”

Beter begrip
Consultants Michel van Rooyen en Suzy Kloosterman gingen met de opgave aan de slag. “Wij hebben veel documenten 
doorgenomen en veel data verzameld”, vertelt Suzy. “Daarbij keken wij onder meer naar de groei van de diverse zorgindicaties 
en naar de andere aanbieders in de regio. Ook hebben we persona’s gecreëerd, die als ijkpersonen groepen cliënten 
vertegenwoordigen met elke een specifieke zorgbehoefte. Daarmee krijg je in beeld of het bestaande vastgoed voldoet aan de te 
verwachten vraag.”

De analyse bevestigde Jessica’s vermoeden dat Pergamijn de strategie op onderdelen moet bijstellen. “We begrijpen de oorzaak 
van onze krimp nu beter, en wat er voor nodig is om dat tij te keren. Het is noodzakelijk om externe ontwikkelingen goed te 
begrijpen. Vervolgens denken we na over de implicaties voor de interne organisatie. Denk aan het aansnijden van nieuwe 
doelgroepen, het ontwikkelen van andere competenties en het versterken van samenwerking met andere zorgorganisaties. Onze 
voornaamste doelen blijven daarbij om van waarde te zijn voor onze cliënten, en een goede werkgever voor onze medewerkers. 
Dankzij de analyse beschikken we nu over aanknopingspunten om daarbij de juiste richting in te slaan.”

Ontspannen en laagdrempelig
De samenwerking met AT Osborne omschrijft Jessica als ontspannen en laagdrempelig. “De lijnen zijn kort waardoor we steeds 
snel konden schakelen. Daarmee kom je in korte tijd tot goede inzichten. Inhoudelijk is AT Osborne echt sterk in het verzamelen 
en presenteren van grote hoeveelheden data. Michel en Suzy zitten zeer goed in de materie. De keerzijde daarvan is dat het data 
zijn. Het was voor ons niet altijd direct te bevatten wat de impact ervan was. Maar daar zijn we goed in meegenomen.”

De analyse ligt er, wat nu? “Daar kijken we op dit moment naar. Welke aanscherpingen in onze strategie gaan we doen? Tot 
welke uitvoeringsplannen moet dit leiden? Hoe vertalen we de uitkomsten van de analyse naar het niveau van onze sub-regio’s? 
We voeren overleg met AT Osborne over de vraag hoe we het concreet handen en voeten gaan geven.”

Michel van Rooijen Suzy Kloosterman 
Managing Consultant Consultant

Pergamijn: aanpassing strategie op basis van data

Op een gezonde
manier verder



Veel Osborners belanden rechtstreeks vanuit de collegebanken bij AT Osborne. Projectmanager zorgvastgoed 
Anna van der Wal bewandelde een andere route. Zij deed een aantal jaren ervaring op in andere werkvelden 
voordat zij voor AT Osborne koos. In dit artikel vertelt zij waarom, en laat zij als ervaringsdeskundige haar 
gedachten gaan over de positie van een ‘vrouw in de bouw’.

Haar laatste werkgever voor AT Osborne was een groot, internationaal vastgoedbedrijf. “De focus lag daar op commerciële 
panden; renovatie en verkoop voor de winst”, vertelt Anna. Ik ontdekte dat mijn interesse daar niet echt naar uit ging. Bij AT 
Osborne vond ik een ander segment, dat mij beter past.” Als projectmanager werkt Anna nu aan zorgvastgoed projecten. 
Momenteel is zij onder meer betrokken bij de bouw van het Research en Diagnostiek Centrum ADORE van AUMC in Amsterdam. 
“Daar gaat het om de duurzame inrichting van het gebouw en om flexibiliteit richting de toekomst, waarbij kruisbestuiving 
tussen verschillende onderzoeksgroepen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Dat betekent dat ik met de gebruikers van het 
gebouw aan tafel zit.” Het maatschappelijke aspect is in mijn werk verankerd en dat is wat ik wil.” Binnen projecten kan Anna 
aangeven waar haar interesse naar uitgaat. “De werkverdeling wordt in onze adviesgroep onderling besproken en daarbij kun je 
aangeven welke rol je graag wil oppakken. Ook als het om eventuele volgende projecten gaat, krijg je de kans om te doen wat je 
interessant vindt.”

Dikke huid
Anna is actief in een branche die van oudsher als mannenwereld bekend staat. Wat vindt zij ervan om een ‘vrouw in de bouw’ te 
zijn? “Laat ik voorop stellen dat ik niet dagelijks met bouwschoenen aan in de klei sta. Ik ben projectmanager en in deze functie 
sta je iets verder af van die traditionele mannenwereld. Bovendien gedij ik wel in een omgeving waar veel mannen werken. Ze 
zijn over het algemeen direct, duidelijk en uitgesproken. Maar ik heb ook wel mindere ervaringen gehad. Jaren geleden werkte ik 
in een industriële omgeving, als één van de vijf vrouwen op een bouwlocatie waar ongeveer duizend mannen werkzaam waren. 
Daar werd ik in het begin niet serieus genomen. Ook was er sprake van nafluiten en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Daar 
heb ik een dikke huid van gekregen. Maar ik besef dat de impact van dergelijke situaties voor andere vrouwen heftiger kan zijn. 
Daarom is vrouwonvriendelijk gedrag altijd onacceptabel.”

Diversiteit en inclusie
In haar huidige werkomgeving heeft Anna geen dikke huid nodig. Maar ze vergeet niet dat ze zich in een door mannen 
gedomineerd werkveld bevindt. “Het vervult mij toch met een soort trots. Vrouwen in de bouw en in andere door mannen 
gedomineerde werkvelden doorbreken een barrière. Het is goed als er aandacht naar dat onderwerp blijft uitgaan. Overigens 
niet alleen ten aanzien van vrouwen, maar ook van andere ondervertegenwoordigde groepen. Of dat nu om etniciteit gaat, om 
geloofsovertuiging, gender of wat dan ook. Diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderwerpen.”

Dat is ook bij AT Osborne het geval. In de anderhalf jaar dat Anna er werkt, passeerden trainingen de revue op het gebied van 
‘soft skills’ en ‘unconscious bias’ (onbewuste vooroordelen) en vond er een ‘Vrouwelijk Leiderschap’ evenement plaats. “Er is 
ook een werkgroep Diversiteit & Inclusie, die de aandacht onder meer richt op procedures tijdens de werving en selectie van 
nieuwe medewerkers. Er worden trouwens bij AT Osborne sinds een paar jaar al steeds meer vrouwen aangenomen, dus we zijn 
hier op de goede weg.”

Anna van der Wal
Consultant

Vrouw in de bouw

Soft skills in een
mannenwereld



Ze kwam van de ‘tekentafel’ en voelde zich in het begin wel een beetje een vreemde eend in de bijt tussen alle 
projectmanagers en consultants, maar inmiddels zit Anne-Louise Bergkamp (32) prima op haar plek bij AT 
Osborne. De tot architect opgeleide Osborner is nu druk met projecten op het gebied van huisvesting maar kan het 
niet laten om af en toe nog het potlood op te pakken. “Al tekenend kan ik het soms beter uitleggen.”

Ze is creatief, kon altijd al goed tekenen maar was ook goed in bètavakken. Zo rolde ze de opleiding Bouwkunde in en studeerde 
af in de richting houtbouw. Na haar studie werkte ze ruim drie jaar bij een architectenbureau. “Ik was daar onder andere 
betrokken bij de renovatie van het Binnenhof, een heel spannend en uitdagend project. Ik merkte daar dat hoe ingewikkelder 
projecten zijn des te interessanter ik ze vind. Ontwerpen is vooral een individuele bezigheid, terwijl ik de meeste energie krijg 
van samenwerken.”

Verbinden
Tijdens haar studie in Delft maakte ze eerder al kennis met projectmanagement en ze besloot het in die hoek te gaan zoeken. 
“Via via kwam ik bij AT Osborne terecht en solliciteerde ik op de functie voor junior projectmanager. De sfeer sprak me aan en er 
werd me verteld dat ik niet aan één type project vast zou zitten. Dat klopt ook. Behalve dat ik vanaf het begin met Erik Dijkman 
bezig ben met het verhuizen van BV Cyclotron, hou ik mij inmiddels ook bezig met het onderwerp duurzame huisvesting. Samen 
met een collega leid ik een werkgroep gefocust op interne kennisdeling- en ontwikkeling en op het uitwerken van proposities 
voor diensten en producten.”

Het verhuizen van een productiefaciliteit waar met radioactief materiaal gewerkt wordt voor BV Cyclotron is een complex traject. 
Iets dat past bij Anne-Louise. “Ik ben actief als een soort regelneef, een schakel tussen de diverse betrokkenen. Uit verbinden 
met en helpen van anderen haal ik mijn werkplezier.” Daarnaast houdt ze zich bezig met andere activiteiten binnen AT Osborne. 
“Voor onder andere de werkgroep Duurzame Gebouwen organiseer ik workshops. Het is leuk om als facilitator vragen te stellen, 
discussies in goede banen te leiden. Daar wil ik graag een vervolg aan geven.”

Duurzaam leven
In haar werk neemt duurzaamheid een steeds grotere rol in, dat komt meer in balans met hoe het er in haar privéleven aan 
toe gaat. Thuis heeft ze bewust geen auto, reist ze met haar gezin liever niet meer met het vliegtuig, wordt er zoveel mogelijk 
plantaardig gegeten en hangt ze een minimalistische levensstijl aan. “Dat begint eigenlijk best radicaal te worden.” Het is de 
uitdaging om daar niet moraliserend over te doen. “Het is waarschijnlijk effectiever om met een grote groep met kleine stappen 
te beginnen dan met een paar mensen heel hard te roepen.”

Ze is dan ook dankbaar dat ze binnen AT Osborne de kans krijgt zich op het vlak van duurzaamheid te ontwikkelen. Er zijn 
dromen genoeg, maar op dit moment maakt ze even pas op de plaats. Sinds anderhalf jaar is ze moeder van een zoontje en 
dat vraagt genoeg energie en tijd. Toch houdt ze nog wat over voor haar ‘geheime’ hobby: breien. “Ik brei al sinds mijn achtste. 
Dat zei ik vroeger nooit, maar nu is breien in.” En net zoals het met haar werk is; er moet uitdaging in zitten. Dus geen simpele 
patronen, maar vaak zelfbedachte breiwerken. “Ik vind het prettig om te doen, heb Netflix aan op de achtergrond, en ben echt 
iets aan het maken”, besluit ze enthousiast.

Anne-Louise Bergkamp
Consultant

Anne-Louise Bergkamp

Architect van een
duurzame wereld



De Utrechtse wijk Overvecht verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Dat is de inzet van het Wijkakkoord dat 
begin 2022 is ondertekend door dertien betrokken partijen; van bewonersorganisaties en woningbouwcorporaties 
tot de gemeente en het Rijk. Met AT Osborne als verbindende procesbegeleider.

Het Wijkakkoord Overvecht gaat over de samenwerking op het gebied van woningbouw, groen, openbare ruimte en veiligheid. 
Het is de bedoeling dat het sociale perspectief centraal komt te staan in de ontwikkeling van de wijk, zodat de bewoners 
gezonder en gelukkiger worden, beter wonen, meer kansen vinden en zich thuis (blijven) voelen.

Samen plannen maken
“Het was een ontzettend leuk en leerzaam proces”, vertelt Denise de Blok (consultant duurzame leefomgeving), die de 
totstandkoming van het wijkakkoord vanuit AT Osborne heeft begeleid, samen met collega’s Carla de Koning – van de Loo en 
Wim Gideonse. “Ik herinner me nog goed onze eerste fysieke bijeenkomst in de wijk. Het viel ons op hoe emotioneel betrokken 
veel mensen waren. Niet alleen de bewoners, maar ook de mensen die op professioneel gebied al jarenlang met deze wijk te 
maken hebben.”

In het begin voelden Denise en haar collega’s de onderlinge spanning bij de betrokken partijen. “Ze waren heel erg hun eigen 
ding aan het doen om de wijk beter te maken. Begrip voor de insteek van een ander was er niet altijd. Tot het kwartje viel dat 
ze eigenlijk hetzelfde nastreven, maar daar ieder net op een andere manier naar kijken. Wat doen we eigenlijk ook moeilijk, 
hoorde ik op een gegeven moment, eigenlijk willen we precies hetzelfde. Aan het einde van de dag waren de mensen echt samen 
plannen aan het maken over wat ze gezamenlijk konden oppakken. Mooi om te zien.”

Bewoners als volwaardige gesprekspartner
Het Wijkakkoord Overvecht zorgt ervoor dat het sociale perspectief een centrale rol krijgt in de fysieke ontwikkeling van de wijk. 
“Belangrijk aandachtspunt is dat bewonersorganisaties eerder betrokken worden bij plannen van projectontwikkelaars. Nog 
vóórdat de projectontwikkelaars met de gemeente in gesprek gaan. Dat klinkt misschien heel ‘klein’, maar ik merkte dat dit echt 
veel uitmaakt voor de houding van de bewoners jegens de professionele partijen. Bewoners voelen dat ze op deze manier als 
een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel zitten. Dat ze worden gezien en kunnen meepraten. Dat ze dus écht 
onderdeel zijn van het proces. Het perspectief van de bewoners is daarmee al vanaf het begin verankerd, bijvoorbeeld als het 
gaat om nieuwbouw of herinrichting van de openbare ruimte in de wijk.”

Voor Denise, die nu zo’n tweeënhalf jaar bij AT Osborne werkt, was het een nieuwe ervaring om rechtstreeks in contact te staan 
met de ‘eindgebruikers’ van een project. “Bij gebiedsontwikkelingsopdrachten praten we vaak óver de mensen die ergens 
wonen of werken. Dat de bewoners van deze wijk zo’n actieve en belangrijke rol vervullen, vind ik echt inspirerend. En het had 
voor dit Wijkkoord zoveel meerwaarde om hen te kunnen meenemen in het proces. Ja, wij hebben het proces als AT Osborne 
begeleid en de verschillende partijen bij elkaar gebracht. Maar het uiteindelijk resultaat, het Wijkakkoord, is wel echt hún stuk 
geworden!”

Denise de Blok
Consultant

Wijkakkoord Utrecht

Belangrijke stem voor
bewoners in Wijkakkoord
Utrecht Overvecht



Toekomstbestendige  
infrastructuur

De maatschappij is afhankelijk van infrastructuur die is voorbereid op de toekomst. Economische groei, 

klimaatverandering, vergaande verstedelijking, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben 

een grote impact. Wij helpen onze opdrachtgevers om deze maatschappelijke opgave op verantwoorde wijze 

te realiseren.



Binnen het programma Aanpak Wegtunnels van de gemeente Amsterdam ondergaan enkele tunnels een grondige 
renovatie. Ook wordt de verkeerscentrale vernieuwd. Hierbij waren tot nu toe 9 Osborners betrokken. Niet als 
team, maar ieder met een individuele opdracht. De veelal jonge consultants doen binnen het programma een 
schat aan ervaring op, en brengen zelf nieuwe ideeën en een flinke dosis energie in.

Amsterdam wordt steeds drukker, vooral nu de coronacrisis ten einde lijkt. Forensen en toeristen banen zich dagelijks een 
weg door de stad. Belangrijke verkeersaders moeten daarom in tiptop conditie zijn. Dat geldt zeker ook voor de tunnels van 
de stad. Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam richt zich momenteel op de bouw van een nieuwe verkeerscentrale 
en op de renovatie van de verkeerscentrale boven de IJtunnel, de Michiel de Ruijtertunnel (de autopassage onder de IJ-zijde 
van het Centraal Station) en de Piet Heintunnel (die het centrum met de A10-Oost en IJburg verbindt). In 2021 is de uitvoering 
van de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel afgerond, en direct daarna zijn de fysieke werkzaamheden aan de Piet 
Heintunnel van start gegaan.

Aansluitende kwaliteiten
Mark Roelofsen werkt circa 10 jaar bij AT Osborne en is sinds 3 jaar betrokken bij het hoofdstedelijke tunnelprogramma. Hij 
verbaast zich over het aantal collega’s dat hier ook aan heeft meegewerkt of nog steeds werkt. “Op zich zien we dat wel vaker bij 
grote projecten. Maar dan worden we vaak als integraal team ingeschakeld. In dit geval werken Osborners bij de verschillende 
projecten van het programma, waarvoor ze allemaal individueel geselecteerd zijn. Ik ben er best trots op dat we in zoveel 
aanbestedingen als beste uit de bus komen. Wij beschikken blijkbaar over de kwaliteiten die aansluiten op de behoefte van de 
gemeente Amsterdam.”

Spinnen in het web
De Osborners, waarvan er nu nog 4 werkzaam zijn binnen het programma, bekle(e)d(d)en managementposities maar 
ook functies in de categorie ‘spin in het web’. Dat laatste geldt met name voor enkele jonge Osborners, die als assistent 
projectmanager de rol als rechterhand van de projectmanager oppakken. Mark: “Dat is een veelomvattende rol. Je denkt 
mee met de projectmanager en met het projectteam en je verzorgt bijvoorbeeld voortgangsrapportages. Je zit naast de 
projectmanager tijdens vergaderingen, en je krijgt mee welke overwegingen meespelen. Dat is een erg leerzaam kijkje in de 
keuken. Op die manier kom je goed te weten hoe projecten werken.”

Stempel drukken
Ninke Hanenberg was betrokken bij alle lopende projecten van het programma. Als jonge Osborner werkte ze eind 2018 
mee aan een adviesklus voor de uitvoeringsstrategie voor de Piet Heintunnel. Vanaf voorjaar 2019 ging ze aan de slag als 
assistent projectmanager bij de Michiel de Ruijter en weer een jaar later werd ze daar projectleider van het bouwteam. “De 
projectmanager had het druk met de besognes rondom een ander project, de Amsterdam Arenatunnel. Het was voor hem fijn 
dat ik de kastanjes bij de Michiel de Ruijter uit het vuur haalde, en voor mij was het top om met grote zelfstandigheid aan zo’n 
interessante en leerzame klus te kunnen werken. En ik kon natuurlijk altijd bij hem terecht voor overleg.” Ninke dacht mee over 
strategische onderwerpen zoals de uitvoeringsstrategie. “Ik voerde gesprekken met stakeholders en experts over onder meer de 
planning, de kosten en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering en woog die aspecten tegen elkaar af. Uit de gesprekken volgde 
de conclusie dat het project in de nachten uitgevoerd ging worden, om weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te 
ontzien. Het is leuk om direct bij betrokken te zijn bij zo’n proces. Het geeft je de kans om je stempel op het project te drukken.”

>

Aanpak Wegtunnels Amsterdam

“Weten hoe
projecten werken”



Vond Ninke het niet lastig om als relatief onervaren collega in zo’n ingewikkelde klus te stappen? “Het was een mooie kans, in 
een fijne leeromgeving. De beperktere ervaring compenseer je met een frisse blik. Wij werkten bijvoorbeeld in een bouwteam 
met de aannemer. Dat is anders dan de traditionele verhouding tussen de gemeente als opdrachtgever en de aannemer als 
opdrachtnemer, die moet doen wat hem gezegd wordt. Bij die nieuwe manier van samenwerken had ik mijn meerwaarde, 
omdat ik niet vast zat in de denkpatronen van de traditionele werkwijze.” Inmiddels werkt Ninke mee aan de vernieuwing van de 
verkeerscentrale, als projectleider voor de aanleg van het IT Netwerk Metropoolregio Amsterdam.

Op basis van competenties
De gemeente Amsterdam toont zich vaak tevreden met de inbreng van het jonge grut van AT Osborne. Wat zij wellicht aan 
ervaring missen, compenseren ze met een waardevolle frisse blik. “Bovendien zijn we allemaal op basis van onze competenties 
aangenomen”, benadrukt Mark. Ook voor hem zelf biedt het tunnelprogramma diverse ontwikkelmogelijkheden. Hij begon 3 
jaar geleden als adviseur Contractzaken, maar zette een jaar geleden de stap naar de functie manager Contractzaken. “Ik heb de 
kans aangegrepen om daarop te solliciteren. Ik ben nu verantwoordelijk voor het opstellen en aanbesteden van alle contracten 
binnen het programma en geef leiding aan het team waarvan ik eerst zelf deel uitmaakte. Geweldig dat ik mij binnen dit 
programma zo kan ontwikkelen.”

Beslagen ten ijs
Jonge Osborners krijgen veel vrijheid, maar worden niet in het diepe gegooid. Zij volgen allemaal het interne programma 
Young Osborne Professional (YOP), als onderdeel daarvan de AT Osborne Academy en in veel gevallen cursussen en 
certificeringstrajecten bij IPMA (zie voor deze 3 onderwerpen elders in dit jaarverslag). Naast deze generieke begeleiding 
krijgen zij ook specifieke ondersteuning die aansluit op het project waar ze aan werken. In het geval van de Aanpak 
Wegtunnels Amsterdam sprake Ninke periodiek met andere Osborners die binnen dit programma actief waren, en ook met 
senior collega’s die de gemeente Amsterdam als opdrachtgever goed kennen, over de wijze waarop zij haar rol optimaal kon 
invullen.

Mark Roelofsen
Consultant



Op 26 januari 2022 opende in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld zijn deuren. Dat maakte 2021 tot een 
spannend jaar, waarin vooral in de laatste maanden nog enkele serieuze punten op de i gezet moesten worden.  
AT Osborne, al sinds eind 2015 bij dit megaproject betrokken, zette samen met Rijkswaterstaat in vliegende vaart 
een testprogramma op.

De imposante maten -500 meter lang, 70 meter breed, 18 meter diep- maken de nieuwe Zeesluis IJmuiden tot de grootste ter 
wereld. Via het Noordzeekanaal wordt de haven van Amsterdam hiermee vanaf de Noordzee bereikbaar voor grotere vracht- en 
cruiseschepen dan voorheen. Een groot en belangrijk project dus, waarvoor het startschot in 2012 gegeven werd. Na vele jaren 
van voorbereiding en uitvoering leverde de aannemer de sluis zomer 2021 op. Op dat moment werkte de sluis in technisch 
opzicht, maar was nog niet aangetoond dat de sluis ook veilig in gebruik kon worden genomen. Daarvoor moest Rijkswaterstaat 
het hele werk eerst keuren én de nieuwe sluis operationeel testen. De periode die hiervoor door de aannemer was ingeruimd, 
bleek onvoldoende. Vooral omdat een voorgeschreven testprotocol, zoals dat bij bijvoorbeeld tunnels wel voorhanden is, voor 
sluizen niet bestaat. Na de oplevering door de aannemer vroeg opdrachtgever Rijkswaterstaat daarom aan AT Osborne om een 
operationeel testprogramma op poten te zetten. Een logische stap, omdat AT Osborne al sinds 2015 bij het project betrokken 
was voor onder meer risicobeheersing. Besloten werd om de hulp van Osborners Bas Keuzenkamp en Matthijs Wentink in te 
roepen. Ook logisch, want deze twee consultants hadden bij de Amsterdamse metro ook al met het testbijltje gehakt.

Lego en Playmobil
Het belang van een testprogramma is dat je er vooraf mee aantoont dat het object in kwestie veilig in gebruik kan worden 
genomen. Ook geeft het de gebruikers de gelegenheid om te leren omgaan met de nieuwe sluis, en te ervaren hoe ook hun 
onderlinge samenwerking erdoor verandert. Bij de Zeesluis IJmuiden bestaan die gebruikers onder meer uit degenen die de 
sluis bedienen, de verkeersleiding, de loodsen, de vletterlieden (die onder meer het aan- en afmeren van schepen begeleiden), 
het havenbedrijf, de hulpdiensten, de nieuwe onderhoudspartij OpenIJ en Rijkswaterstaat zelf.

Maar als er geen testprotocol bestaat, hoe weet je dan wat je moet testen? Om die vraag te beantwoorden, bouwde AT Osborne 
met Lego en Playmobil een maquette van de sluis. “Mijn dochter moest daarvoor tijdelijk een deel van haar verzameling 
inleveren”, blikt Matthijs terug. “Dat was gelukkig niet voor niets, want de maquette werkte heel goed.” Bas: “We zijn er met alle 
partijen omheen gaan zitten, om het vanuit ieders perspectief te bekijken. Dat maakte tastbaar en inzichtelijk waar knelpunten 
konden ontstaan bij het gebruik van de zeesluis. Het was wel spannend om alle partijen inspraak te geven in het proces. Je loopt 
dan het risico dat ze ‘nee’ zeggen. Maar het is ons gelukt om alle werelden bij elkaar te brengen. Daarbij was het prettig dat de 
gebruikers geen exorbitante eisen stelden, en alle partijen hetzelfde doel voor ogen hadden. De pijnpunten moesten natuurlijk 
wel worden opgelost.”

247 bevindingen
Aan het eind van 2021 vond uiteindelijk een testperiode plaats van zes weken. Hieruit kwamen 247 bevindingen naar voren, 
in allerlei soorten en maten. Om een voorbeeld te geven: het dek aan de voorzijde van de sluis biedt plaats aan vissers. Daar 
bleken echter reddingsboeien te ontbreken, voor het geval iemand in het water zou vallen. Een ander voorbeeld betrof de 
lampen, die schepen helpen bij het bepalen van hun koers. Die bleken voor schepen van verschillende afmetingen niet allemaal 
zichtbaar te zijn, en werden na de test dus anders gepositioneerd. Een ander knelpunt was een aanrijroute voor de brandweer. 
Bepaalde bochten bleken te scherp voor de draaicirkel van de bluswagens. Ook de vletterlieden ontdekten tijdens het testen 
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bepaalde bijzonderheden. De wisselwerking tussen het zoute zeewater en het zoete water uit het kanaal veroorzaken bij 
een sluis van deze omvang sterke stromingen. Daardoor ontstaan grote krachten op de trossen waarmee schepen worden 
aangemeerd. Om de veiligheid bij dergelijke situaties zoveel mogelijk te waarborgen, komen op de sluis schuilhutten voor de 
vletterlieden te staan. Deze en andere bevindingen werden en worden opgelost door aanpassingen te plegen, afspraken te 
maken en waar nodig processen aan te passen. Het testen van de sluis zelf vond stap voor stap plaats. Eerst alleen de deuren 
open en dicht, daarna een doorgang met een klein schip en uiteindelijk met een megagroot vrachtschip. Ondertussen kwam de 
inmiddels vastgestelde opening van 26 januari 2022 steeds dichterbij. “De koning zou erbij zijn, dus er was wel sprake van enige 
druk. Maar het is allemaal op tijd gelukt. Er resteren nog wat laatste puntjes, maar de Zeesluis IJmuiden is succesvol in gebruik 
genomen.”

AT Osborne blijft de komende periode nog betrokken bij het project voor nazorg, als vraagbaak op afroep en voor initiële 
ondersteuning van de onderhoudsorganisatie.

Heel snel heel veel leren
Consultant Laurens Lancee studeerde eind 2019 af aan TU Delft en trad begin 2020 in dienst bij AT Osborne. Hij rolde meteen 
het project Zeesluis IJmuiden in. “Aanvankelijk ging ik aan de slag onder de vleugels van mijn ervaren collega Matthijs 
Wentink, om daarna steeds zelfstandiger te gaan werken. Het was een warme overdracht. Eerst vooral meekijken, daarna 
zelf doen met Matthijs ernaast, vervolgens met Matthijs op afstand als vraagbaak en uiteindelijk helemaal zelfstandig. In 
combinatie met de ruimte die Rijkswaterstaat biedt, vormt een dergelijk traject een solide basis om heel snel heel veel te 
leren. Ik was al snel een zelfstandig adviseur en van toegevoegde waarde. Dat had een positieve impact op het project.”
“Het is natuurlijk geweldig om zo vroeg in je carrière deel te nemen aan zo’n prestigieus en uniek project. Ook heeft het 
waarde voor volgende klussen. Inmiddels ben ik begonnen aan het project A27 Houten/Hooipolder, ook in opdracht van 
Rijkswaterstaat. Ik merk dat ik daar veel best practises van Zeesluis IJmuiden in praktijk kan brengen. Fijn voor mij en fijn 
voor AT Osborne, maar Rijkswaterstaat heeft ook meteen weer iets aan de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan.”

Laurens Lancee
Consultant



Provincie Gelderland is rijk aan rivieren. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee, onder meer op het 
gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Om al deze opgaven gebiedsgericht en integraal 
op te pakken, richtte de provincie het Gebiedsteam Rivieren in. Het Gebiedsteam ging werken als ‘opgave in het 
midden’. Na een jaar vroeg Provincie Gelderland AT Osborne om de inspanningen en voortgang van dit team te 
evalueren en advies te geven voor het vervolg van het Gebiedsteam.

De evaluatie ging in de zomer van 2021 van start. Consultant Eva Kool en managing consultant Carla De Koning-Van de Loo 
hanteerden bij deze evaluerende analyse twee werkwijzen. Door middel van een bureaustudie wierpen zij een nadere blik 
op de producten die het Gebiedsteam had opgeleverd. Dat betrof bijvoorbeeld een panorama, waarop de opgaven voor 
het Rivierengebied in kaart zijn gebracht. Daarnaast werden zeven interviews gehouden, met leden van het team zelf, de 
programmamanager en met de ambtelijke opdrachtgevers. De resultaten werden verwerkt in een overzichtelijk rapport dat 
tijdens een verificatiegesprek met ambtelijke opdrachtgevers, programmamanager en vertegenwoordiging van het Gebiedsteam 
is besproken.

Waardevolle inzichten
“De gesprekken met de mensen die aan het gebiedsteam werken waren het meest waardevol”, blikt Carla terug. “Ze geven 
duiding en kleur aan de plannen en resultaten op papier. Daarmee krijg je een reëel beeld van hoe de zaken echt zijn gelopen. 
Dat geeft waardevolle inzichten en lessen voor de toekomst.” Eva vond het een mooie prestatie dat het Gebiedsteam er in het 
eerste jaar in is geslaagd om als overkoepelend team zijn draai te vinden. “De provincie is sectoraal georganiseerd, dus het is 
knap als je toch verbindingen tussen de verschillende domeinen tot stand weet te brengen. De geïnterviewde ‘klanten’ van het 
team gaven dan ook duidelijk te kennen dat het absoluut meerwaarde heeft dat het Gebiedsteam alle opgaven bijeenbrengt.”

Heldere opdracht en randvoorwaarden
Naast de evaluatie bracht AT Osborne adviezen uit richting de toekomst van het team: (1) selecteer een deelgebied om echt aan 
de slag te gaan met een integrale en gebiedsgerichte aanpak, (2) formuleer een heldere opdracht voor het Gebiedsteam Rivieren 
en zorg voor een passende positie en (3) organiseer de benodigde randvoorwaarden, zoals financiering, capaciteit en integrale 
sturing.

Wat heeft opdrachtgever provincie Gelderland tot nu toe aan het Gebiedsteam Rivieren gehad? Eva: “Dankzij de evaluatie is het 
duidelijk dat de inzet van het integrale Gebiedsteam een nuttige aanpak vormt, maar dat er nog enkele stappen gezet moeten 
worden. Kortom: de betrokken partijen weten waar ze staan, waar ze heen moeten en hoe ze er moeten komen.”

Eva Kool
Consultant

Evaluatie rivieren Gelderland

Evaluatie en adviezen 
Gebiedsteam  
Rivierengebied Gelderland



Najaar 2021 publiceerden Osborners Iris Gerrevink, Roderick Tingen en Kees van Son in samenwerking met Niels 
van Oort (Smart Public Lab TU Delft) een blogserie over mobiliteitshubs. Zij ontmantelden de hub als hippe hype 
en stelden daar een bredere visie tegenover. Rode draad: hubs hebben de potentie om integraal bij te dragen aan 
grote opgaven zoals duurzame gebiedsontwikkeling, mobiliteit, leefbaarheid en de energietransitie. Maar ze 
vormen daarbij een middel en geen doel op zich.

Mobiliteitshubs schieten als paddenstoelen uit de grond. Alleen al in 2020 en 2021 verrezen er in Nederland ongeveer 150 
buurtmobiliteitshubs*. De algemene definitie van een hub is een verzamelpunt van diverse mobiliteitsvormen, zoals (deel)
auto’s, (deel)fietsen en OV. Veel gemeenten en provincies zien hubs als dé oplossing voor bereikbaarheidsproblemen, en 
daarom de inrichting van een mooie hub als doel op zich. AT Osborne heeft daar een iets andere kijk op. Iris: “Er is vaak 
te weinig aandacht voor de achterliggende beleidsdoelen, zoals het terugdringen van autogebruik en de klimaatopgave.” 
Roderick: “Bovendien is het vaak niet nodig om een hippe, nieuwe hub te bouwen. Een alternatief is het upgraden en 
uitbreiden van bestaande hubs of P+R locaties.” Kees: “Je moet het ook in relatie zien tot overkoepelende thema’s zoals de 
verdichtingsopgave in grote steden; als je mobiliteit op de juiste manier in hubs concentreert houd je meer ruimte over voor 
leefbare woonomgevingen.”

De hubtopie
Om de hype-achtige sfeer rondom hubs te relativeren, schreven Iris, Roderick, Kees en Niels van Oort een blogserie onder de 
titel ‘Hubs, van belofte naar werkelijkheid’. Na het inleidende artikel ‘De hubtopie’ in het magazine van de VNG (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten) verschenen najaar 2021 vier artikelen op LinkedIn. In het eerste verhaal stelt Iris de vraag: ‘Komt de 
hub in de buurt?’. Haar antwoord: letterlijk wel, figuurlijk nog niet helemaal. Het opnemen van deelauto’s en deelfietsen als 
modaliteiten kwalificeert zij als een terechte keuze, maar ze constateert tegelijkertijd dat er nog veel moet gebeuren om het 
achterliggende doel (een fijne en duurzame leefomgeving) te bereiken. In het tweede artikel, ‘De boer op met de hub’, breekt 
Roderick een lans voor de gebiedsgerichte aanpak. In landelijk gebied hebben hubs een andere functie dan in steden. Ze kunnen 
daar bijvoorbeeld het verschralende aanbod aan voorzieningen helpen opvangen, door bij de ontwikkeling ervan plaatselijke 
ondernemers en bewoners te betrekken. Onder de titel ‘De logistieke hub tegen een lading met lucht’ bespreekt Kees in het 
derde artikel hoe je met hubs in de verdichte stad ruimte voor logistiek kunt behouden, onder meer door te sturen op efficiëntie 
en de (verstandige) inzet van digitalisering. Met het artikel ‘Google, wat is een hub?’ sluit Niels van Oort de serie af door de reeks 
samen te vatten en te voorzien van wetenschappelijke context en een conclusie: stel hubs samen als een dusdanige mix van 
mobiliteit en activiteiten dat de auto of dieselbestelbus niet meer altijd de logische keuze is.

De vraag vooraf
Met de serie laten Iris, Roderick en Kees zien dat AT Osborne graag in een vroeg stadium meedenkt. “Als een opdrachtgever bij 
ons komt met een vraag over een te realiseren hub, heeft hij al voor een oplossing gekozen. Wij willen graag betrokken zijn bij de 
vraag die daaraan vooraf gaat. Het gaat niet om hubs als doel op zich, maar als deeloplossing voor de grotere opgaven.” Zij zien 
AT Osborne als een geschikte partij om de dialoog over dit onderwerp mee te voeren. “Gezien het brede palet aan expertises 
zijn wij in staat om vraagstukken integraal te benaderen. Bovendien beschikt AT Osborne over ruime ervaring met complexe 
opgaven, ook op het gebied van mobiliteit. Daarnaast zijn wij in staat om partijen bij elkaar te brengen, en hebben wij oog voor 
zowel overheden als de omgeving. 
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Wij kunnen opdrachtgevers helpen om hubs op de juiste manier in te zetten als middel voor het bereiken van achterliggende 
doelen zoals het verbeteren van de openbare ruimte, een duurzame en leefbare omgeving, vermindering van autogebruik en 
verbetering van de bereikbaarheid.”

AT Osborne en hubs
In opdracht van verschillende overheden denkt AT Osborne mee over regionale hubs. Daarnaast wordt de kennisvorming 
over het onderwerp gestimuleerd met onder meer:
n  publicaties (zoals de blogserie genoemd in bovenstaand artikel);
n  presentaties op congressen (zoals op het CVS Congres voor mobiliteitsprofessionals);
n  gastoptredens in thema-uitzendingen (zoals van Verkeersnet.nl).

Iris van Gerrevink Roderick Tingen Kees van Son
Consultant Consultant Consultant



De consultants van AT Osborne werken hoofdzakelijk aan projecten van opdrachtgevers in Nederland. Maar 
een blik over de grens wordt niet geschuwd, zeker niet als er iets te leren valt. Zo verleent AT Osborne al jaren 
organisatorische ondersteuning aan NETLIPSE: een Europees netwerk waarbinnen publieke partijen kennis en 
ervaring uitwisselen over omvangrijke infraprojecten.

De naam NETLIPSE staat voor ‘NETwork for the dissemination of best practises in the management and organisation of 
Large Infrastructure Projects in Europe’. De organisatie ging circa 15 jaar geleden van start onder de vleugels van de Europese 
Commissie, maar wordt inmiddels mogelijk gemaakt door de overheidsorganisaties verantwoordelijk voor vooral wegen-, 
spoor- en waterprojecten in diverse Europese landen. Het bestaansrecht is nog altijd goed uitlegbaar. Grote infrastructuur 
projecten hebben, ook over de grenzen, de vervelende neiging om planning en budget te overschrijden. Door daar kennis 
en ervaring over uit te wisselen, kunnen partijen van elkaar leren en inspiratie opdoen. “De HSL en de Noord/Zuidlijn waren 
destijds unieke projecten in Nederland”, licht de kersverse NETLIPSE Network manager en Osborner Bas Keuzenkamp toe. “Maar 
in het buitenland hadden ze al meerdere soortgelijke projecten gerealiseerd. Het zou zonde zijn om niet je voordeel te doen met 
de lessen die zij daar geleerd hebben. NETLIPSE biedt daarvoor het platform.”

In alle openheid
Pau Lian Staal-Ong is vanaf de start in 2004 betrokken bij NETLIPSE, momenteel als directeur. Voor haar was 2021 een 
dieptepunt. “Als netwerkorganisatie moet je elkaar kunnen ontmoeten om te kunnen netwerken. Door Corona was dat vorig 
jaar niet mogelijk. We hebben drie keer één dagdeel virtueel met elkaar gesproken, maar dat is toch heel iets anders dan 
elkaar ‘live’ zien en spreken. Het was wel grappig om te merken dat nu ineens wetenschappers uit onder meer Australië en 
Oman aanhaakten. Dat gaat online wat gemakkelijker natuurlijk. Maar vanaf dit jaar kunnen we weer onze gebruikelijke 
aanpak hanteren.” Dat wil zeggen: tenminste twee tweedaagse bijeenkomsten voor het hele netwerk, in Kopenhagen (mei) 
en Stockholm (oktober). Daarnaast zijn er onderwerpgerichte workshops en IPAT® assessments (zie kadertekst). Tijdens de 
bijeenkomsten buigen projectmanagers en andere professionals van de diverse overheidsopdrachtgevers zich samen met 
inhoudelijk gespecialiseerde academici over bepaalde thema’s en wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. Die samenstelling 
is belangrijk. Er liggen geen commerciële belangen op tafel, waardoor deelnemers in alle openheid en vertrouwelijk met elkaar 
kunnen spreken. Binnen dit gezelschap vormt AT Osborne een buitenbeentje. “Dat is vanuit het verleden zo gegroeid”, aldus Pau 
Lian. “Wij hebben het oorspronkelijke NETLIPSE onderzoek geleid en zorgen er nu voor dat het netwerk draaiende blijft.
Ondertussen is het voor ons uiteraard enorm interessant om van dit kennisnetwerk deel uit te maken.”

Oude garde, jonge garde
Na de voor een netwerkorganisatie wel heel saaie Coronaperiode kan NETLIPSE dit jaar dus weer met volle kracht vooruit. De 
gemiddelde leeftijd van de individuele deelnemers begint inmiddels wel wat toe te nemen, dus is men ook uit op vers bloed. 
Pau Lian: “Momenteel onderzoeken wij hoe we toekomstige projectmanagers van grote infrastructuurprojecten bij het netwerk 
kunnen betrekken. Er is al afgesproken dat de oude garde jonge ‘high potentials’ meeneemt naar de bijeenkomsten.

Omdat we zien dat de drempel om deel te nemen aan de bijeenkomsten nu nog hoog ligt voor deze nieuwe generatie, is 
afgesproken dat we hen actief gaan benaderen. Daarnaast willen we ook aparte activiteiten voor hen organiseren. We hebben 
hoe dan ook verjonging nodig. Dat is één van de redenen dat we in 2022 de uitstraling van NETLIPSE een make-over geven met 
een nieuwe website en een nieuw logo. We willen nog jaren vooruit kunnen.”
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IPAT®
Met de zelf ontwikkelde Infrastructure Project Assessment Tool (IPAT) worden vanuit NETLIPSE regelmatig grote 
infraprojecten geëvalueerd, in vijfkoppige assessment teams waarin minstens drie verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd zijn. 

“Als AT Osborne leveren wij per team de teamcoördinator aan, die tevens meedraait als assessor, en in die laatste rol soms 
ook een ervaren projectmanager”, vertelt Bas. “Dat is voor onze collega’s natuurlijk een buitenkans. Je doet ervaring op in 
het samenwerken binnen een internationaal team en leert daarnaast ook nog eens de ins & outs van een buitenlands project 
te doorgronden. Het is goed voor onze individuele ontwikkeling en in het verlengde daarvan voor AT Osborne én voor onze 
opdrachtgevers. Want die krijgen AT Osborne projectmanagers aangeboden die dankzij hun NETLIPSE ervaring extra bagage 
meenemen.”

Pau Lian Staal-Ong Bas Keuzenkamp
Consultant Consultant



Omgeven door water is de kop van Noord-Holland bij uitstek een gebied met complexe opgaven en veel 
(historische) kwaliteiten. Een gebied ook met de nodige bestuurlijke en maatschappelijke dynamiek.

De transitie van aardgas naar stroom (en in de toekomst wellicht waterstof) maakt van Den Helder een belangrijke spil in de 
energiehuishouding van Nederland. De haven en aanpalende bedrijvigheid nemen hier een belangrijke faciliterende positie in. 
Met alle uitdagingen van dien voor de leefbaarheid van de stad in samenhang met robuuste waterveiligheid.

Deze brede thematiek is wat ons, als AT Osborne, drijft om partijen te verbinden en samen te laten werken aan opgaven. 
Waterveiligheid, een duurzame economie en de energietransitie zijn voorbeelden van de opgaven in de ontwikkeling van een 
duurzame leefomgeving. Het belang van watergebonden infrastructuur is daarbij onmiskenbaar.

En wat is dan meer kenmerkend dan de dijken langs het Markermeer? Van oudsher beschermen deze dijken het 
cultuurhistorisch rijke achterland en inmiddels ook de sterk gegroeide steden als Purmerend, Heerhugowaard en Hoorn. De 
versterking van de dijk langs het Markermeer draagt zonder enige twijfel bij aan een duurzame leefomgeving in Noord-Holland 
én aan een prettige leefomgeving voor aan- en omwonenden. We zijn trots op onze betrokkenheid bij deze dijkversterking.

In Hoorn komen ruimtelijke opgaven samen. Een gebiedsgerichte dijkversterking – met ruimte voor ontspanning voor de 
inwoners van Hoorn – verhoogt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, en maakt van Hoorn een aantrekkelijke stad. Die 
aantrekkingskracht gaat ook op voor het sterker stedelijk hart rondom het station. Die omgeving is volop in ontwikkeling 
en markeert wat ons ook drijft: binnenstedelijke ontwikkeling voor de aanpak van het woningtekort, in samenhang met een 
transitie in mobiliteit en bereikbaarheid.

Met andere woorden: in Noord-Holland bloeit de duurzame leefomgeving aan alle kanten!

Kop van Noord-Holland

Waar ruimtelijke  
opgaven samenkomen



Waterstofontwikkelingen Noord-Holland
Projectlocatie: Noord-Holland e.o.
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 
Noord (NHN)

Korte projectbeschrijving
Voor NHN werken wij aan het structureren en aanscherpen 
van alle waterstofprojecten en projecten die aan waterstof 
gelieerd zijn. We maken business cases, bieden inzicht in 
kosten en baten, en voeren data-onderzoek uit.

Belangrijkste thema
Energietransitie

Rol AT Osborne
Ongeveer 25 projecten zijn gelieerd aan diverse 
waterstofontwikkelingen die in Noord-Holland gaande zijn, 
onder de vlag van NHN. De taak van NHN, als procesmanager, 
is om de verschillende projecten te coördineren en te 
ondersteunen waar nodig. Ten aanzien van waterstof/H2 
willen zij (op termijn) een aanvraag kunnen doen voor een 
Hydrogen Valley-status. Hiervoor is goed inzicht nodig in de 
verschillende businesscases van de projecten, met hulp van 
AT Osborne.

Wat maakt dit project uniek?
Het is gericht op energietransitie en de ontwikkeling van H2 
als energiedrager.

In samenwerking met
New Energy Coalition (procesmanager NHN)

Versterking Markermeerdijken
Projectlocatie: Primaire waterkering Hoorn tot en met 
Amsterdam
Opdrachtgever: Alliantie Markermeerdijken: een 
samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels-ondernemingen

Korte projectbeschrijving
De Alliantie Markermeerdijken brengt de veiligheid op orde 
van ruim 33 kilometer Markermeerdijken, van Hoorn tot 
Amsterdam. De verantwoordelijkheden van deze alliantie zijn 
onder meer de planvorming (Projectplan Waterwet maken) 
en planologisch juridische procedures, de ontwerpen en het 
omgevingsmanagement.

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking wil de alliantie 
de hinder en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk 
beperken. Daarom wordt ruim negentig procent van de 
materialen per schip aan- en afgevoerd. Vanaf de centraal 
gelegen loswallen vervoeren we de materialen verder 

binnen het werkgebied. De aanleg van loswallen langs de 
dijk en vaargeulen in het Markermeer vormen het eerste 
onderdeel van het werk. Vervolgens is langs het gehele tracé 
een buitendijkse werkbaan opgespoten, die fungeert als 
transportroute en werkbaan voor de dijkversterking.

Belangrijkste thema’s
Publiek-private samenwerking, waterveiligheidsopgave 
(Hoogwaterbeschermingsprogramma), duurzaamheid en 
innovaties.

Rol AT Osborne
AT Osborne levert de Alliantiemanager/algemeen 
directeur van de Alliantie. Deze Alliantiemanager geeft 
leiding aan de organisatie en rapporteert aan het 
Alliantiebestuur, waarin zowel de publieke als de private 
partner vertegenwoordigd zijn. Met z’n drieën sturen zij de 
Alliantie aan en zijn ze integraal verantwoordelijk voor de 
dijkversterking. Besluitvorming in het AMT vindt plaats op 
basis van unanimiteit. In de planontwikkelingsfase en bij 
de totstandkoming van het Projectplan Waterwet heeft AT 
Osborne ook planologisch juridisch expertise geleverd.

Wat maakt dit project uniek?
Dit is het grootste en laatste nog lopende project uit de HWBP-2 
(Hoogwaterbeschermingsprogramma)-regeling. Het versterken 
van dit provinciale monument (van ruim 33 km) vindt plaats 
onder bijzondere omstandigheden; op zeer slappe ondergrond 
(onder andere veen en slappe klei) en in een spannende 
omgeving met beschermde natuurwaarden en woningen dicht 
op de dijk.



Stadsstrand Hoorn
(onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken)
Projectlocatie: In de gemeente Hoorn, aan de rand van het 
Hoornse Hop (lokaal gedeelte van het Markermeer), tussen de 
Schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn en de Alliantie 
Markermeerdijken

Korte projectbeschrijving
De Alliantie Markermeerdijken legt op deze locatie – als 
onderdeel van haar totale waterveiligheidsopgave – een 
zogenaamde oeverdijk aan, die straks de nieuwe waterkering 
vormt vóór de historische dijk in het Hoornse Hop. Op verzoek 
van de gemeente Hoorn ontstaat op deze nieuwe oeverdijk 

een stadstrand, met nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden, 
van ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Vanaf 
de bestaande dijk komen drie bruggen naar de oeverdijk, 
waarvan twee bij het stadsstrand. Deze bruggen verbinden de 
oeverdijk en het stadsstrand met de woonwijken van Hoorn 
en het bestaande wegen-, fietspaden- en wandelnetwerk. 
Zo kunnen inwoners en bezoekers nog meer genieten van de 
Markermeerkust aan de westzijde van Hoorn.

Belangrijkste thema’s
Gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking, publiek-
publieke samenwerking en duurzaamheid.

Rol AT Osborne
Projectmanager van het project Stadsstrand Hoorn 
(i.c.m. Familie van Bruggen); aansturen ontwerpproces, 
omgevingsmanagement, financiële sturing op haalbaarheid 
en het organiseren van de afstemming tussen overheden.

Wat maakt dit project uniek?
Het opereren in een spanningsveld tussen verschillende 
‘werelden’.

>

Poort van Hoorn
Projectlocatie: Stationsgebied en Pelmolenpad Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Korte projectbeschrijving
Het Stationsgebied en het Pelmolenpad wordt omgevormd 
van een ‘anonieme bundel van infrastructuur en parkeren’ 
naar een dynamisch stuk stad, waarin iedereen zich welkom 
voelt en graag verblijft. Er ontstaat een nieuw stadsdeel, met 
circa duizend woningen, dat aangenaam is om te bezoeken en 
om in te wonen. Bovendien zal er sprake zijn van een efficiënt 
en vooral ook aangenaam vervoersknooppunt.

Belangrijkste thema’s
Verwelkomen, verblijven en vervoeren.

Rol AT Osborne
AT Osborne levert de Programmamanager die de 
verantwoordelijkheid heeft om het project van planvorming 
naar uitvoering te brengen.

Wat maakt dit project uniek?
Er ligt een forse bouwopgave (wonen, nieuwbouw station, 
spoorverleggingen, verplaatsen busstation, parkeergarages) 
met een voor de gemeente Hoorn unieke complexiteit. 
Het gaat om veel onderling afhankelijke deelprojecten die 
zorgvuldig moeten worden gecontracteerd, gepland en 
gefaseerd. Daarvoor is het nodig een relatief omvangrijke 
projectorganisatie te bouwen en in te richten; een 
projectorganisatie die intensief samenwerkt met de partners 
in het gebied.

In samenwerking met:
ProRail, NS (als grootgrondbezitter en vervoerder) en 
Provincie Noord-Holland



Ontwikkeling Maritiem Cluster
Projectlocatie: Kop van Noord-Holland
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland,  
Gemeente Den Helder en Koninklijke Marine

Korte projectbeschrijving
Ontwikkeling van het gebied rond de haven in Den Helder. 
AT Osborne heeft met bovengenoemde partijen gewerkt 
aan ontwikkelingstrends van dit gebied, met oog op 2030 
én op 2050. Vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van 
het maritieme cluster kansen biedt kansen om zowel de 

haveneconomie als de maritieme stedelijke ontwikkeling een 
positieve impuls te geven. Dat is niet alleen van belang van de 
regio, maar ook van ons land.

Belangrijkste thema’s
Versterken economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie, 
waterveiligheid.

Rol AT Osborne
De procesregisseur, met als doel een gedragen en gedeeld 
toekomstperspectief vanuit alle stakeholders en gezamenlijke 
overheden. Wij hebben met partijen gewerkt aan vertrouwen, 
respect en gedeelde belangen, en samen stappen gezet in 
de opgaven voor de komende tijd. Het AT Osborne-rapport is 
het vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen in de maritieme 
groep Kop van Noord-Holland.

Wat maakt dit project uniek?
Deze opgave is al jaren onderwerp van gesprek, maar 
vordert moeizaam vanwege de vele tegenstrijdige ideeën 
en standpunten. Juist door deze spiraal te doorbreken en te 
zoeken naar gezamenlijke belangen, hebben de betrokken 
partijen stappen gezet in de richting van oplossingen. 
Boven zijn openheid, transparantie en gezamenlijkheid 
de belangrijkste aandachtspunten. AT Osborne werkt 
ondertussen verder aan de basis voor een bestuursakkoord 
(gereed in de zomer 2022).

In samenwerking met
AT Osborne is als procesregisseur de trekkende en 
coördinerende kracht tussen verschillende landelijke, 
regionale en lokale overheidspartijen.

Reijer Baas Alexander Schütte Janbart van Ginkel Tom Kremers
Consultant Managing Consultant Consultant Consultant



Osborne identity
Elke Osborner is uniek, maar we koesteren een gezamenlijke cultuur. Wat ons drijft is 

de zoektocht naar de beste oplossing voor mens en maatschappij. Wat ons bindt is onze 

gezamenlijke ambitie, verwoordt in ons motto: “Urban Matters, People Matter”. Wat ons 

kenmerkt leest u in onderstaande verhalen.

Xx



Toen het huidige AT Osborne zich 19 jaar geleden losmaakte van Berenschot, gebeurde dat met een ‘employee buy 
out’. De medewerkers werden eigenaar en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Toch is het niet zo dat 
deze vorm van medewerkersparticipatie de identiteit van AT Osborne bepaalt. Het is eerder andersom, betoogt 
Alexander Schütte.

In 2003 stond adviesbureau Berenschot op het punt om dochterbedrijf Berenschot Osborne te verkopen aan een groot 
ingenieursbureau. Het management en de medewerkers van het in complexe bouwprojecten gespecialiseerde dochterbedrijf 
zagen dit niet zitten. Dan liever een verzelfstandiging. Gekozen werd voor een ‘employee buy out’, waarin alle medewerkers 
konden (en kunnen) participeren. Ruim 70% schreef zich in, en dat was genoeg om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen. De 
geboorte van het zelfstandige AT Osborne was een feit.

Hechte club
De medewerkersparticipatie is vormgegeven met een STAK, in dit geval de Stichting Administratiekantoor AT Osborne Holding. 
Medewerkers kopen certificaten van deze stichting, in ruil waarvoor zij mede-eigenaar worden van AT Osborne en in de winst 
delen. Stemrecht verwerven zij er niet mee, dat berust bij de STAK. Managing consultant Alexander Schütte heeft zitting in het 
bestuur van de STAK. Op welke wijze beïnvloedt volgens hem het eigendom van AT Osborne de identiteit van het bedrijf? “In 
2003 waren wij een hechte club medewerkers met hart voor de zaak, die met een egalitaire, platte en transparante organisatie 
al 30 jaar succes boekte. Daarom was een ‘employee buy out’ met volledige medewerkersparticipatie een logische keuze. Het 
vloeide voort uit onze identiteit, die we tot op de dag van vandaag bewaard hebben. Deze eigendomsstructuur zegt dus iets over 
de cultuur van ons bedrijf. Medewerkersparticipatie sluit aan op de identiteit van de Osborners. Het past bij ons.”

Gewoon leuke projecten doen
Een andere, veel voorkomende structuurvariant is dat het eigendom van een bureau berust bij enkele partners. Zij worden 
doorgaans afgerekend op de resultaten van hun teams en fungeren als eilandjes die hun eigen omzet binnen het bureau 
bevechten. “Daar is bij ons dus geen sprake van”, vindt Alexander. “Osborners zijn niet primair geld- of carrière gedreven. Zij 
willen gewoon interessante projecten doen. Daar plukken we als bureau de vruchten van. En omdat we geen eilandjes hebben, 
vindt er veel kruisbestuiving plaats. Iedereen kan profiteren van de verschillende expertises die we in huis hebben, en in het 
verlengde daarvan onze opdrachtgevers ook.”

Voor alle collega’s
Ook nieuwe medewerkers kunnen, zodra zij een contract voor onbepaalde tijd hebben, certificaten kopen en mede-eigenaar 
worden. “Velen van hen doen dat”, aldus Alexander. “Het bedrijf wordt daarmee deels van hen zelf. Ik denk dat dit goed is voor 
de betrokkenheid. De participatie staat open voor iedereen, ongeacht de functie. Het is dus een egalitair systeem.” Dat komt 
ook tot uiting in de enige beperking: niemand kan meer dan 5% van de certificaten kopen. Er zijn dus geen ‘fat cats’ onder de 
certificaathouders. Van de winst die AT Osborne maakt, komt 40% ten goede aan winstdeling onder álle medewerkers. Dus ook 
aan de degenen die geen certificaten hebben. De overige 60% wordt als dividend aan de certificaathouders uitgekeerd; een 
fiscaal gunstige constructie. Laatste vraag aan Alexander: maakt de aankoop van nieuwe collega’s de certificatenspoeling niet 
steeds dunner? “Nee, want degenen die het bureau verlaten zijn verplicht om hun certificaten aan te bieden. De situatie dat er 
meer vraag dan aanbod was, hebben we nog niet meegemaakt.”

>

Eigenaarschap ATO

AT Osborne is van
de Osborners



STAK Bestuur
Het bestuur van de STAK bestaat uit:
n  twee leden voorgedragen door de directie van AT Osborne (Wim Demmers en Femke Rasenberg);
n  twee leden gekozen door de certificaathouders (Joost van Blokland en Alexander Schütte);
n  een onafhankelijke voorzitter gekozen door de vier overige leden (Rob Nagtegaal).

Alexander Schütte
Consultant



AT Osborne organiseert regelmatig verschillende recruitment evenementen, waar studenten of pas afgestudeerden 
kennis kunnen maken met ons werk en de organisatie. Eén van die evenementen in 2021 was een Inhouse-middag.

Een Inhouse-middag, een ‘speeddate’ met mogelijke nieuwe collega’s en drie sollicitatiegesprekken. Die route doorlopen bijna 
alle nieuwe medewerkers van AT Osborne. “Dit kan misschien als een drempel overkomen, maar ik heb het ervaren als fijn. Er 
wordt echt de tijd genomen om een sollicitant te leren kennen. Ook voor mij was het goed om te ervaren of AT Osborne bij mij 
past”, vertelt Iris van Gerrevink (23). Sinds vorig jaar september mag zij zich een ‘AT Osborner’ noemen. Als student Transport, 
Infrastructure & Logistics was Iris al bekend met AT Osborne. “Zij sponsorden mijn master en ik had ze al eens opgezocht 
op LinkedIn. Daar las ik ook over de Inhouse-middag die ze organiseerden.” De Inhouse-middag is bedoeld voor (bijna) 
afgestudeerden die interesse hebben in het vak als consultant. Tijdens de Inhouse-dag worden zij meegenomen in het leven van 
een consultant; door middel van een casus en het ontmoeten van (toekomstige) collega’s. Normaal is dit op kantoor Baarn, maar 
vanwege corona deze keer volledig online. “Toch voelde het niet als onpersoonlijk. Naast het volgen van presentaties was er ook de 
mogelijkheid om met een consultant een één-op-één ‘speeddate’ te hebben en vragen te stellen.”

Assessment
Naast de open sfeer, spraken ook de mogelijkheden bij AT Osborne Iris aan. “Als junior tel je echt mee, je krijgt de kans om van alles 
uit te proberen. Ik ben nog jong en wilde niet meteen aan één vakgebied vastzitten.” Dus stuurde ze vlak voor de zomer van 2021 
een brief en werd ze uitgenodigd voor een reeks gesprekken, waaronder met de directie, en een assessment.

“Van het assessment met rollenspel heb ik veel geleerd. Er kwamen ook punten uit waar ik weer wat mee kan. AT Osborne zal je 
nooit verplichten daaraan te werken, maar legt het initiatief daarvoor bij jezelf en faciliteert je wel. In de eerste jaren investeren ze 
veel in je. Niet alleen qua inwerkprogramma, maar ook via het Young Osborne Professional-traject. Daar ligt de nadruk vooral op je 
persoonlijke ontwikkeling. Ik snap daarom ook dat ze in het sollicitatieproces meer tijd steken. Het is voor beide partijen een mooi 
moment om te kijken of het de investering waard is.” Voor het gesprek met twee directeuren was ze wel wat gespannen. “Maar het 
was juist een heel ontspannen gesprek, gewoon over wie ik ben, mijn hobby’s, een dynamisch gesprek geen interview. Om te kijken 
of je als persoonlijkheid ook bij AT Osborne past.”

Voortvarend
Inmiddels is ze bijna driekwart jaar actief als consultant binnen het focusgebied Duurzame Leefomgeving. In aansluiting op haar 
master is ze gestart bij het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL. Ook kreeg ze de kans om voor de gemeente Helmond zich bezig 
te houden met een vraagstuk op het gebied van deelmobiliteit en ruimtegebruik in de nieuwe centrumplannen van de gemeente.

Daarnaast is ze als Young Osborne Professional ook intern voortvarend van start gegaan. “Ik heb trainingen gevolgd, onder andere 
over het omgaan met stress en werkdruk, maar ook vakinhoudelijk over kostenbeheersing in bouwprojecten. Verder ben ik 
secretaris bij het managementteam Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu. Dat was ook wat me erg aantrok in AT Osborne; 
de mogelijkheden om te groeien, de kans krijgen om meteen mee te kijken in de organisatie en daaraan een bijdrage te leveren. En 
om via onze projecten ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij.”

Iris van Gerrevink
Consultant

Inhousedagen

‘Er wordt echt de tijd
genomen een sollicitant
te leren kennen’



Een steentje bijdragen aan een betere wereld. Dat is wat directeur Femke Rasenberg zoekt in haar werk. Ze doet 
dat nu bij AT Osborne als directeur Legal, waar ze zich niet alleen met de maatschappij bezig houdt maar ook met 
de interne wereld van de organisatie. “Met de werkgroep Diversiteit & Inclusie willen we de organisatie op dit vlak 
een stap verder brengen en zorgen dat iedereen zich hier welkom en thuis voelt.”

Femke is meteen helder; de werkgroep is er niet voor om beleid te maken ‘om maar beleid te hebben’. “Niet omdat het zo leuk 
staat als slogan op de site. We willen beleid om op terug te kunnen vallen.” De werkgroep, waar vrouwen en mannen uit alle 
lagen van de organisatie inzitten, startte officieel in 2021. “Daarvoor gebeurde er op de achtergrond al wel het nodige onder de 
radar, maar nu treden we daar nadrukkelijker meer mee naar buiten.”

Verrijking
Op dit moment ligt er een voorzet voor een beleidsstuk dat besproken gaat worden in de organisatie om het toetsen en te 
verrijken met concrete acties. Daaraan vooraf ging een traject waarbinnen vooral gekeken werd naar het wat en waarom. 
“Diversiteit en inclusie zijn brede begrippen. Maar waar het volgens ons om gaat is dat wij bij een sollicitatie heel erg 
selecteren op wie je bent en dan willen wij dat iedereen zijn of haar unieke zelf ook kan blijven binnen AT Osborne. Mensen van 
verschillende leeftijden, geslachten en culturele achtergronden brengen allemaal unieke inzichten, kennis en ervaringen mee. 
Dat zorgt voor meer creativiteit, innovatie; het verrijkt je als organisatie.”

Laaghangend fruit
Naast randvoorwaarden voor een veilige setting, zoals vertrouwenspersonen en integriteitsbeleid, wordt er nu verder gekeken. 
Laaghangend fruit wordt al geplukt. “Zo hebben we ingeregeld dat als je als vrouw bij ons solliciteert je in ieder geval in je 
sollicitatieprocedure ook een vrouw treft vanuit AT Osborne. Ook gaan we kijken naar de studieverenigingen die we sponsoren. 
Nu zijn dit vooral verenigingen met eenzelfde type student, maar het zou ook een goed idee zijn om ook verenigingen met 
studenten met een andere culturele achtergrond te ondersteunen.”

Stretchen
Daarnaast draait het volgens haar vooral om met elkaar in gesprek te blijven gaan. “De maatschappij verandert, de organisatie 
is continu in beweging. Mensen groeien. We kunnen en willen niet de wereld veranderen, maar wel een gesprek durven 
aangaan, een hekje verschuiven. Onszelf een beetje stretchen. Diversiteit en inclusie zit hem wat mij betreft niet meteen in een 
genderneutrale sticker op de toiletdeur, maar vooral in houding en gedrag. Vragen als ‘moeten we ook iets aan niet-katholieke 
feestdagen zoals de Ramadan doen of moeten we misschien zelfs alle feestdagen loslaten’ zijn nu misschien nog wel een brug te 
ver, maar we mogen er wel een gesprek over voeren. Ons doel is een veilige en open cultuur. Eenheid in diversiteit.”

Femke Rasenberg
Directeur

Diversiteit en inclusie

‘Streven naar diversiteit  
en inclusie is met elkaar  
in gesprek blijven’



Wie adviseert over duurzaamheid, hoort zelf het goede voorbeeld te geven. Practice what you preach. Vanuit die gedachte 
zag de werkgroep d.ATO (duurzaam AT Osborne) enkele jaren geleden het levenslicht. Puur gericht op een duurzame 
toekomst van onze eigen bedrijfsvoering.

“Soms valt een collega ineens iets op dat beter kan”, vertelt proces- en omgevingsmanager Tim van Veelen, de kartrekker van deze 
werkgroep, over het ontstaan van dit initiatief. “Waarom hebben we nog wegwerpbekers? Hoezo hebben wij nog geen groene stroom? 
Kunnen we ons monumentale pand nóg duurzamer maken? Om dat soort vragen om te zetten in acties, is d.ATO opgericht. Onze pijlers 
zijn een kleinere CO2-footprint, een lagere milieu-impact van verbruiksstoffen en een duurzamere mindset bij de AT Osborne-collega’s.”

Van ons allemaal
De werkgroep bestaat uit tien collega’s vanuit alle geledingen van de organisatie. De primaire rol van d.ATO is op energieke wijze het 
proces richting een duurzamere organisatie aan te jagen en initiatieven van collega’s te faciliteren. “We proberen het lean and mean 
aan te pakken”, zegt Tim. “Zie je iets dat anders kan? Go for it! En dat blijft zeker niet beperkt tot mensen van de werkgroep, juist niet! 
Bij het verduurzamen van ons pand zijn bijvoorbeeld twee andere collega’s betrokken die daar veel verstand van hebben en dit gewoon 
heel leuk vinden. Op die manier proberen we een olievlekeffect te creëren. De verduurzaming komt tenslotte vanuit ons allemaal. 
Uiteindelijk moeten we met de hele organisatie die stappen maken.”

Grote stappen
Concreet heeft AT Osborne in 2021 grote stappen gezet op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering. Tim: “Het afgelopen jaar hebben 
we de CO2-prestatieladder niveau 5 behaald; een certificering die steeds meer opdrachtgevers vereisen. Verder stappen we over op 
groene stroom, naar een groene bank en zijn we bezig met het elektrificeren van ons wagenpark. Het verduurzamen van mobiliteit 
betekent trouwens ook dat we collega’s stimuleren om niet te reizen, of meer met de trein of de fiets naar hun werk gaan. In het licht 
van die reisbewegingen verkennen we momenteel bovendien de mogelijkheden van een satellietlocatie, zodat bepaalde collega’s 
minder hoeven te reizen en elkaar toch kunnen blijven ontmoeten.”

In de spiegel kijken
Heel motiverend voor de werkgroep is dat collega’s binnen AT Osborne enthousiast reageren op alle plannen. “Wanneer we vertellen 
wat we doen, geven collega’s vaak meteen aan dat ze ook graag een steentje willen bijdragen, maar zelf niet weten hoe en daarom 
graag aanhaken. En klanten die we hierover vertellen, reageren ook positief; ze vinden het goed dat we kritisch in de spiegel durven te 
kijken om onszelf op dit gebied te verbeteren.”

Knop omzetten
Tim zelf vindt het niet meer dan logisch dat AT Osborne een duurzamere bedrijfsvoering nastreeft. “Klimaatverandering is de 
grootste opgave van deze tijd en iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, groot of klein. Dat vind ik heel belangrijk om 
te benadrukken. Het is te makkelijk om te roepen dat de impact van grote vervuilers veel groter is en dat het enkel aan hen is om te 
veranderen. Nee, ook wij moeten die knop omzetten, thuis en op de werkvloer. Iedereen heeft zijn aandeel, bewust of onbewust. 
Uiteindelijk is het vooral een kwestie van gewoon doen. En vanuit d.ATO proberen wij onze collega’s daartoe te inspireren en 
motiveren!”

Tim van Veelen
Consultant

Duurzaam AT Osborne

Op naar een
duurzamere
bedrijfsvoering



AT Osborne België, een dochteronderneming van AT Osborne, telt 27 medewerkers en wordt gezamenlijk 
beheerd door Thierry-François Yernaux, CEO, en Marc Achten, COO. Sinds de oprichting is het kantoor geleidelijk 
gescheiden van de holding om zelfstandig te kunnen opereren.

Het bureau, opgericht in 1990 in Brussel, groeide aanvankelijk bescheiden, in de schaduw van de Nederlandse holding. “Toen ik 
in 2001 bij AT Osborne België kwam werken, bestond het team uit zeven personen en was het nog steeds grotendeels afhankelijk 
van Nederland”, herinnert Thierry-François Yernaux zich, die op 36-jarige leeftijd wordt gepromoveerd tot algemeen directeur 
van de kleine organisatie. “Destijds waren projectmanagement en gedelegeerd projectmanagement relatief onbekende 
beroepen in België, in tegenstelling tot Nederland waar ze al lang geworteld waren.”

Onder zijn leiding floreerde AT Osborne België. En wordt… Frans. “Voorheen werd 50% van onze opdrachten in het Nederlands 
uitgevoerd. Het kantoor werd steeds Franstaliger, resoluut gericht op het midden en het zuiden van het land, het opereerde 
zelfstandiger van de Nederlandse holding om een eigen identiteit op te bouwen. Een Belgische identiteit, met een andere taal 
en cultuur”, benadrukt Thierry-François Yernaux, die in 2009 de krachten bundelde met Marc Achten. “Er zijn meer dan twee 
hoofden”, glimlacht hij. Het duo begeleidt 25 medewerkers, freelancers of medewerkers, architecten en ingenieurs grotendeels 
door middel van opleidingen. “We zijn met veel minder in aantal dan de organisatie in Nederland, maar we willen groeien naar 
30 mensen eind 2022.”

Groeiend succes
Want succes is er. De resultaten van AT Osborne Belgium zijn goed en worden al 12 jaar gehandhaafd. “Met de wildgroei aan 
normen en regelgeving, en de uitdagingen die groot zijn geworden op het gebied van duurzaamheid, de energieprestatie van 
gebouwen en zelfs circulariteit, is de bouw- en vastgoedsector complexer geworden. Meer dan ooit zijn onze expertise en 
ons advies essentieel geworden voor onze klanten”, merkt Thierry-François Yernaux op. En dit zowel publieke organisaties 
(Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, sociale huisvestingsmaatschappijen, overheden, enz.) als commerciële 
(projectontwikkelaars, retail, industrie, enz.). “We doen ook consultancy voor Europese instellingen, zoals het Europees 
Parlement en de Europese Investeringsbank”, benadrukt hij. In totaal werkt AT Osborne Belgium aan een veertigtal projecten 
per jaar, soms tot wel 50. “We hebben een knowhow die niet van het ene land naar het andere kan worden overgedragen. 
Dit versterkt duidelijk onze autonomie ten opzichte van onze Nederlandse moederorganisatie. Vanaf nu naderen we een 
franchisemodel.

De invloed van de certificatenstructuur
Net als de Nederlandse dochterondernemingen heeft de overname van de holding door haar medewerkers in 2003 een sterke 
invloed gehad op de Belgische dochteronderneming. “Het is een bijzonderheid die ik benadruk wanneer ik nieuwe mensen 
aanneem en die door jonge talenten erg belangrijk wordt gevonden”, zegt Sylvie Reuter, architect en hoofd Human Resources 
bij AT Osborne België, waar ze in 2017 aantrad. Het aandeelhouderschap dringt door in ons dagelijks werk. We zijn allemaal 
gedreven en perfectionistisch, maar we staan niet onder agressieve druk om buitensporige financiële doelen te bereiken voor 
minder betrokken aandeelhouders. De vruchten van onze inspanningen komen ten goede aan de organisatie en medewerkers. 
Dat geeft veel voldoening en zorgt voor een unieke bedrijfscultuur.”

>

België

AT Osborne België pleit voor  
participatiefmanagement



Vrijheid van handelen en meningsuiting
Tegelijk wordt deze vorm van participatief en verantwoord beheer gepromoot door het management van AT Osborne België, 
dat als doel heeft zijn personeel maximale vrijheid en onafhankelijkheid te geven. “Marc en ik zijn vastbesloten om onze 
medewerkers onze steun en onze ervaring te bieden”, benadrukt Thierry-François Yernaux. Door ze verantwoordelijkheden 
te geven en de ruimte om zichzelf te bewijzen. “Een vertrouwen dat Amélie Zoppé, een jonge consultant, sinds maart 2021 in 
dienst en gespecialiseerd in circulaire economie en bouw, bijzonder op prijs stelt. “Ik kwam bij AT Osborne België in het midden 
van de coronacrisis, toen telewerken nog de regel was. Maar door de kleine omvang van het kantoor en de teamgeest die daar 
heerst, voelde ik me meteen welkom. Dat vind ik hier mooi, het evenwicht tussen de autonomie die iedereen krijgt in zijn werk 
en de projecten enerzijds en het voor elkaar klaar staan binnen de groep anderzijds. We hebben een vrijheid, maar we worden 
nooit aan ons lot overgelaten.”

Als HR-manager heeft Sylvie Reuter procedures ingevoerd om alle personeelsleden in staat te stellen zich regelmatig te uiten 
en hun moeilijkheden, hun gevoelens over hun werk, maar ook over het bedrijf in het algemeen te delen. “Deze continue 
uitwisseling draagt bij aan de evolutie van het kantoor, aan de constante verbetering van de werkomgeving. Zonder het welzijn 
van de medewerkers te vergeten, die zich gehoord en gerespecteerd voelen”, zegt ze, voortbouwend op haar persoonlijke 
reis. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen en deze natuurlijke neiging werd herkend en gewaardeerd door het 
management, dat me uitnodigde om parttime te gaan werken op het vlak van human resources. Dat zegt veel over de waarden 
die binnen het kantoor worden bepleit, denk ik.”

Vijf kernwaarden
AT Osborne Belgium steunt op vijf waarden die haar management en haar medewerkers dierbaar zijn: geluk, uitmuntendheid, 
integriteit, prestatie en vrijheid. “Dit zijn geen loze, mooie woorden die in de communicatie naar voren worden gebracht maar 
praktisch niet worden toegepast. Integendeel, dit zijn echte toezeggingen van alle medewerkers van het bureau, benadrukt 
Amélie Zoppé. We zijn allemaal verschillend, maar we zijn verbonden door deze gemeenschappelijke waarden die ons werk 
sturen.”

Thierry-François Yernaux Marc Achten
Chief Executive Officer Chief Operating Officer



De samenwerking tussen AT Osborne en KSG Trainers & Consultants wordt steeds hechter en neemt vele vormen aan. 
Beide organisaties profiteren ervan maar de opdrachtgevers ook, zo weet directeur Mark Vijverberg van KSG.

KSG specialiseert zich al sinds 1978 in ‘beweging brengen in organisaties door mensen te laten leren en ontwikkelen’. AT Osborne is 
grootaandeelhouder, en beide organisaties delen hetzelfde adres in Baarn. Tot zover de formaliteiten, want de samenwerking heeft 
vooral inhoudelijk steeds meer gewicht. “Wij zijn leverancier van de trainingen voor startende en ervaren Osborners”, vertelt Mark. 
“In 2021 hebben we in de hele leergang verdieping aangebracht, door naast naar vaardigheden ook naar persoonsgerichte thema’s 
te kijken.” Voor de YOP’ers ontwikkelde KSG een geheel nieuw programma. Gedurende dit 1,5 jaar durende traject wordt gewerkt aan 
vaardigheden en persoonlijke verdieping vanuit de verschillende rollen die de YOP’er vervult. Mark: “Dit geeft hen naast tools ook 
zelfinzicht én zelfvertrouwen.”

Flexibele schil
Veel Osborners nemen deel aan de KSG Leergang voor Trainers. “AT Osborne geeft bij klanten behalve advies ook kennisgerichte 
workshops”, aldus Mark. “Wij helpen daarbij door hen te trainen in de daarvoor benodigde vaardigheden.” Er zijn Osborners die het 
zo leuk vinden om trainingen te geven, dat ze zijn toegetreden tot de flexibele schil van KSG. Als er extra capaciteit nodig is, of een 
bepaalde expertise, huurt KSG hen graag in. Daarmee komt de gecombineerde eigenschap in beeld waarmee AT Osborne en KSG 
zich richting opdrachtgevers kunnen onderscheiden: KSG helpt individuen, teams en organisaties aan vaardigheden en persoonlijke 
verdieping, AT Osborne neemt het kennisdeel voor zijn rekening.

Harde en zachte kant
De samenwerking strekt zich daarom ook uit tot de markt. Zo won KSG bij de gemeente Amsterdam de aanbesteding voor 
Strategisch Omgevingsmanagement, met ATO als onderaannemer. Mark: “Projecten gaan vaak over verandering. AT Osborne helpt 
klanten bij wat een verandering inhoudelijk betekent en wat het met zich meebrengt. KSG gaat in op wat de verandering voor de 
personen binnen een organisatie betekent, wat het van hen vraagt, welke belemmeringen daarbij komen kijken en hoe je daar 
mee om kunt gaan. Het gecombineerd aanbieden van de zogeheten harde en zachte kant vormt op de markt een bijzondere en 
waardevolle propositie.”

Intentie tot verdere stappen
Niet meer dan logisch dat AT Osborne en KSG de mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking verder verkennen. “Er zijn 
veel raakvlakken en we hebben de intentie uitgesproken om hier stappen in te zetten. We vinden het van beide kanten belangrijk 
én leuk om elkaar hierin verder op te zoeken, elkaars kracht te benutten en kansen te pakken. De meerwaarde voor ons zit in het 
enorme netwerk van AT Osborne. Wij maken daar graag gebruik van, om bij interessante projecten aan te sluiten. Het voordeel voor 
AT Osborne is dat zij met KSG de expertise in huis hebben om veranderingen binnen organisaties echt in beweging te krijgen.”

Meer dan zakelijk
De band tussen KSG en AT Osborne strekt zich verder uit dan de zakelijke potentie van de samenwerking. Medewerkers van KSG 
nemen sinds kort deel aan personeelsactiviteiten van AT Osborne en er is zelfs voor het eerst een KSG’er toegetreden tot de 
commissie die ze organiseert. Mark: “Dat geeft de warmte van de relatie denk ik goed weer.”

Mark Vijverberg
Directeur, trainer en consultant

KSG

De krachtige combinatie
van adviseurs en trainers



Aanbestedingen worden steeds groter en complexer. Daarom bundelen gespecialiseerde bureaus vaak hun 
krachten om opdrachten binnen te slepen en uit te voeren. Waarom kunnen we niet meer zonder zulke allianties? 
En waarom moeten we dat ook niet meer willen? Welke meerwaarde bieden grote samenwerkingsverbanden, 
anders dan alleen zakelijk succes?

‘Onze klanten staan voor brede maatschappelijke vraagstukken, die wij nooit helemaal alleen kunnen beantwoorden’, vertelt 
Wim Gideonse, directeur Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu bij At Osborne. ‘Daarom werken wij bij aanbestedingen 
veel samen met andere partijen, zowel bij grote als kleinere uitvragen. Inmiddels bundelen we bij ruim de helft van de 
aanbestedingen de krachten met collega-bureaus.’

Integrale aanpak
Aansprekend voorbeeld van afgelopen jaar is het samenwerkingsverband NedWerk, waarmee de veertien (!) betrokken partijen 
zich kwalificeerden voor de Raamovereenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Met een maximale score 
op kwaliteit hebben we aangetoond dat een integrale aanpak het beste kan worden opgepakt door een breed team met alle 
expertises. Zo’n score komt niet vanzelf tot stand; daar moet je samen, met de partijen en met de collega-Osborners, altijd meer 
tijd in steken dan je denkt. Maar gelukkig gaan we samen altijd voor meer dan een 8.’

Die vraag om integrale oplossingen is volgens Gideonse vooral iets van de laatste pakweg tien jaar. ‘De opdrachten vanuit de 
klant werden zo groot en complex, dat we intern tegen elkaar zeiden: dit moeten we niet meer alleen willen doen.’ De grote 
winnaars in dit tijdperk van allianties zijn in de eerste plaats de klanten. ‘Die zijn heel tevreden dat ze zo optimaal bediend 
worden. Zo goed, dat ze soms niet eens meer weten wie van welk bedrijf of welk onderdeel afkomstig is. Dat vind ik een mooi 
compliment. We opereren vaak ook echt als één team, of het nu gaat om de projectbeheersing van sluizen, een groot wegproject 
of ons werk in een ziekenhuis of zorginstelling.’

Leuk, leerzaam en inspirerend
Een positief bijeffect van deze gezamenlijke aanbestedingstrajecten zijn de langdurige samenwerkingsrelaties die vervolgens 
ontstaan. Ingewikkeld hoeft zo’n intensieve samenwerking volgens Gideonse niet te zijn. ‘Het is eigenlijk heel simpel, zolang de 
betrokken partijen aan de voorkant heel goed met elkaar afspreken waarom ze elkaar nodig hebben en wie uiteindelijk welk 
onderdeel van de opdracht uitvoert. En wanneer we toch ergens over in discussie raken, komen we daar als collega’s altijd goed 
uit, omdat we allemaal een lange-termijndoel voor ogen hebben.’ Het is en blijft mensenwerk en via goede relaties smeden met 
elkaar kom je ver.

Gideonse, sinds 2008 werkzaam bij AT Osborne, benadrukt hoe leuk, leerzaam en inspirerend het is om samen te werken met 
mensen die een andere tak van sport in de vingers hebben. ‘We verrijken elkaar echt. Dat is mooi om mee te maken. En de 
klanten zijn supertevreden, want zij ervaren wat er allemaal mogelijk is dankzij de combinatie van al die kennis en kunde. Het 
allerbelangrijkste vind ik zelf dat die grote en complexe opdrachten heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze mensen. 
Hoe uitdagender de opgave, hoe leuker zij het vinden om bij ons te werken.’
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Open blijven staan voor nieuwe samenwerkingen
Het belangrijkste inzicht dat Gideonse en zijn collega’s in de loop der jaren hebben opgedaan, is het belang om voortdurend 
open te blijven staan voor nieuwe samenwerkingspartners, hoe tevreden je ook bent over bestaande allianties. ‘De opgaven 
van onze klanten blijven zich ontwikkelen. Dit betekent dat we onze ogen nooit moeten sluiten voor nieuwe inzichten, mensen 
en partijen. Het afgelopen jaar hebben we weer gemerkt hoe waardevol dat is, zoals bij NedWerk, dat oorspronkelijk bestond 
uit slechts vier partijen. Het is ook gewoon heel leuk om die andere partijen te leren kennen en te ontdekken hoe zij naar de 
wereld kijken. Wij leren van hen en zij van ons. Zo ontstaat iets sterkers, waar we allemaal beter van worden. En waar de klant 
blij mee is!’

Wim Gideonse
Directeur IGM



Ontwikkeling
De samenleving is voortdurend in beweging. Aan ons de taak om deze ontwikkelingen nauw 

te volgen en soms zelfs voor te zijn. Dat doen we door onze medewerkers goed op te leiden, 

zowel in de praktijk als in onze eigen Academy, maar ook door ons oor te luisteren te leggen 

binnen en buiten onze organisatie. Niet in het laatst leren we ook van ons werk in projecten.



AT Osborne houdt zich zelf een spiegel voor in de vorm van drie Raden van Advies. Zij bestaan uit deskundige 
buitenstaanders, die een kritische blik werpen op de plannen van AT Osborne. Dat levert inspiratie op, en scherpt 
het onderscheidend vermogen richting klant en arbeidsmarkt aan.

De strategie van AT Osborne is gebaseerd op de drie focusgebieden Duurzame Leefomgeving, Gezonde Samenleving en 
Toekomstbestendige Infrastructuur. In 2021 zijn de Raden van Advies ook op deze leest geschoeid. “Dat hebben we gedaan 
om de focusgebieden een stimulans te geven én om ons er kritisch op te laten bevragen”, vertelt managing consultant Eddy 
Westerveld, managing consultant en ‘trekker’ van het focusgebied Toekomstbestendige Infrastructuur. “Wij leggen onze 
plannen, met inhoudelijke thema’s op het gebied van markt- en productontwikkeling, aan de raden voor. Bij de Raad van Advies 
Toekomstbestendige Infrastructuur ging dat recentelijk bijvoorbeeld over ons tweeledige verdienmodel, waarbij wij enerzijds 
consultants operationeel in projecten inzetten en anderzijds adviseren op directie en bestuurlijk niveau. De Raden van Advies 
wijzen op de valkuilen van een dergelijk model en stellen er de goede vragen over.”

Vinger op de zere plek
De leden van de raden komen van buiten en hebben affiniteit met AT Osborne. Het zijn mensen met een bepaalde statuur, 
die veelal op directieniveau actief zijn (geweest) bij publieke organisaties maar ook in het bedrijfsleven. “Die mix leidt tot 
geanimeerde en inspirerende gesprekken”, aldus Eddy. “We ontmoeten elkaar vier keer per jaar en ik vind het bijzonder om 
te zien hoe snel zij de vinger op de zere plek weten te leggen. Dat helpt ons enorm om onze plannen aan te scherpen.” Die 
aanscherping ondersteunt AT Osborne in de strategie richting klanten, maar ook richting de arbeidsmarkt. “Exponenten van de 
jongere generatie wil meer dan vorige generaties weten waar ze deel van uitmaken. Ze staan er idealistischer in. Dat betekent 
dat je als bedrijf grondig na moet denken over welke opdrachten je wel en niet aanneemt. Daarom hebben we met de Raad van 
Advies Gezonde Samenleving en de Raad van Advies Duurzame Leefomgeving recentelijk gesproken over onze mogelijke inzet 
bij de nieuwe kernreactor bij Petten, die bestemd is voor medische doeleinden. Wij hebben onze gedachten daarover voorgelegd 
aan deze twee raden. Hun oordeel telt voor ons zwaar. In dit geval was de conclusie dat er geen bezwaar is om mee te werken 
aan dit project, maar dat bepaalde randvoorwaarden wel van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van democratische 
legitimatie, transparantie en veiligheid.”

Netwerkfunctie
De leden van de Raden van Advies hebben bij AT Osborne een formele aanstelling. Eddy: “Ze vertegenwoordigen ons naar buiten 
toe, zijn aan ons verbonden en als zodanig ook aanspreekbaar. Het is geen commerciële functie, maar wel een netwerkfunctie. 
Wij verwachten niet dat de leden opdrachten binnenhalen. Maar als ze mogelijkheden zien, vinden wij het natuurlijk helemaal 
niet erg als ze dat bij ons onder de aandacht brengen.”
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Raad van Advies Gezonde Samenleving
n   Misa Džoljic, Voorzitter
n   (vacature), Lid

Raad van advies Duurzame Leefomgeving
n   Wim Drossaert, Voorzitter
n   Esther van Garderen, Lid
n   Maarten Inpijn, Lid
n   Michiel van den Berg, Lid
 
Raad van Advies Toekomstbestendige Infrastructuur
n   Roelof Kruize, Voorzitter
n   Marcel Veenswijk, Lid
n   Jorissa Neutelings, Lid

Eddy Westerveld
Managing Consultant



Met een scherpe blik, een fris idee of een open vraag houden de Frisdenkers binnen AT Osborne directie en 
collega’s scherp. Iedereen die nieuw binnenkomt krijgt de uitnodiging om een jaar lang aan te schuiven. 
Consultant Jerom Marseille (26) deed het in 2021. “Het leukste is dat je meteen op een informele manier in 
aanraking komt met de directie en dat je ervaart dat je je stem mag laten horen.”

Daar heeft Jerom dan ook prima gebruik van gemaakt, want behalve lid van Frisdenkers werd hij ook coördinator. Oftewel de 
kartrekker van de diverse bijeenkomsten. “Frisdenkers is nog niet zo lang geleden gestart en er lag dus ook nog niet zoveel 
vast. Het was leuk om samen met een groep enthousiaste collega’s themasessies te organiseren, vraagstukken in te brengen en 
gewoontes in twijfel te trekken.” Dat gebeurde vanwege corona in heel 2021 alleen maar online. Een uitdaging. “De interactie is 
anders als je via Teams vergadert, maar daar zijn we wel aan gewend geraakt.”

Frisse blik
De Frisdenkers bestaan uit de nieuwe aanwas binnen AT Osborne. Niet alleen de jonkies, maar ook zij-instromers. Maar allen 
hebben één ding gemeen: zij kunnen nog een frisse blik werpen op zaken die binnen het bedrijf spelen. Zo bracht Jerom het 
onderwerp recruitment in. “Hoe zoeken we mensen en wie zoeken we precies? En is de manier waarop we vacatures uitzetten 
en mensen binnenhalen nog wel actueel?” In een sessie met Frisdenkers, HR en directieleden werd gespard over het onderwerp. 
Voorafgegaan door wat huiswerk om alvast een mening te kunnen vormen over het huidige beleid. “Denk aan het aanbieden van 
een auto voor nieuwe collega’s. Dat is een prachtig mooie secundaire arbeidsvoorwaarde maar niet iedereen vindt dat nog een 
duurzame oplossing.”

Kant-en-klaar
Een ander onderwerp was de Inhouse-middag die AT Osborne elk jaar organiseert om nieuwe collega’s te werven. “Een aantal 
Frisdenkers kwam met het idee om dit grootser aan te pakken, studenten meer te bieden dan één middag. Dat hebben we 
besproken en dit jaar wordt het anders aangepakt, twee dagen met meer ruimte voor een projectopdracht, kennismaken met 
kantoor en toekomstige collega’s. Dus er komt ook zeker wat concreets uit Frisdenkers. Osborners staan bekend om het leveren 
van heel veel ideeën, ook intern, maar daar komt niet altijd meteen een kant-en-klaar product uit. Er mag en kan hier veel, maar 
je moet het wel zelf oppakken”, zegt Jerom. Dat is ook het idee achter Frisdenkers; een werkgroep die nieuwe ideeën signaleert, 
vastgeroeste taboes kan doorbreken en gevraagd en ongevraagd kan adviseren over (interne) strategie. Daarnaast is het een 
mooie gelegenheid om in een hele korte tijd AT Osborne goed te leren kennen. Met zijn enthousiasme dook Jerom dan ook 
Frisdenkers in. “Coördinator leek me ook leuk. Maar het kostte al met al iets meer tijd dan gepland. Dat zit ook in mij, ik vind het 
leuk om te organiseren. Mijn manager zei afgelopen jaar ‘zeg, je hebt ook je gewone werk nog’”, lacht hij.

Benaderbaar
Met wat pijn in zijn hart draagt hij dit jaar dan ook het stokje over aan de nieuwkomers. Zij kunnen met dank aan de Frisdenkers 
van 2021 wel leunen op een bak informatie die is opgehaald. Ook kunnen ze aan de slag met de medewerkerenquête die is 
gehouden. “Het kan misschien vreemd lijken om als nieuwkomer meteen met de directie om tafel te zitten, maar het zegt iets 
over AT Osborne dat dit er is. De directie is erg benaderbaar en ik vond het leuk om vragen te stellen, ergens tegenin te gaan, 
dingen in twijfel te trekken. Daar worden we allemaal beter van.”

Jerom Marseille
Consultant

Frisdenkers

Frisdenkers houden
de organisatie scherp



Bij het woord ‘sales’ trekt Marcel van Rosmalen heel even een vies gezicht; een knipoog naar de periode voordat AT 
Osborne met SalesCultuur aan de slag ging. ‘Bij ons betekende acquisitie vooral de telefoon opnemen’, vertelt de 
directeur Huisvesting en Vastgoed lachend. ‘Daar waren wij verwend in. Maar vaak genoeg moet je toch echt zelf 
achter een klus aan.’

‘Voor sommige collega’s voelt het als corvee’
Marcel van Rosmalen kent deze wereld als geen ander, hij is al bijna 32 jaar in dienst bij AT Osborne. ‘Ik ben hier in 1990 begonnen. Op 
dat moment waren we met ongeveer dertig mensen, dat zijn er nu honderdvijftig. Ik heb in de loop der jaren veel gezien en geleerd en 
mooie projecten gedaan, zowel in de infrastructuur als gebouwen wereld. Geen dag is hier hetzelfde. De mensen en het bedrijf blijven 
zich voortdurend ontwikkelen. Dat betekent ook steeds weer ontdekken welke dingen beter kunnen.’

En een van die ‘dingen’ is sales. ‘Dat vonden we eigenlijk eng. Toen we aan dit traject met SalesCultuur begonnen, gaven de meeste 
adviseurs aan dat ze sales niet per se vonden passen bij het werk van onze inhoudsgedreven consultants.’
‘Jullie noemden alles acquisitie’, herinnert Jan Rezelman van SalesCultuur zich. Hij zit naast Marcel aan tafel, in bijgebouw “het 
Koetshuis” van het monumentale pand (in Baarn) waar het bedrijf in Nederland is gevestigd. ‘En acquisitie was voor jullie dan ook 
meteen koude acquisitie, en koude acquisitie stond weer gelijk aan tweedehands autohandelaars. Die lijn was duidelijk zichtbaar in 
jullie cultuur. Terwijl jullie onbewust wel degelijk bezig zijn met sales.’

Marcel lacht. ‘Ons geluk is dat wij veel worden gebeld. Maar er zijn ook weleens tijden dat je die telefoon zelf moet oppakken, 
bijvoorbeeld als je een hele mooie klus voorbij ziet komen. Daar moet je dan wel achteraangaan, maar hoe? Er zitten ook best veel 
aanbestedingen tussen. In de publieke sector werkt dat nou eenmaal zo. Voor de ene collega voelt dat als corvee, terwijl de andere de 
mouwen opstroopt om er een mooi traject van te maken.’

‘Het kon beter, succesvoller en leuker’
De aanleiding om SalesCultuur in te schakelen bij aanbestedingstrajecten had niet direct te maken met de prestaties van AT Osborne 
op dit terrein. ‘We zitten vaker aan de winnende dan aan de verliezende kant’, vertelt Marcel. ‘We doen ook mee met aanbestedingen 
waarvan we weten dat de kans op winst niet heel groot is. Zulke trajecten beschouwen we dan als een investering in het afleveren van 
ons visitekaartje, omdat het een unieke gelegenheid is om de betreffende organisatie met ons te laten kennismaken. Zo proberen we 
alvast een soort opening creëren, misschien ook wel om niet te hoeven bellen…’ Lachend: ‘Dan heb je in ieder geval al iets neergelegd 
en voelt het minder als sales.’

De noodzaak om hulp in te roepen bij aanbestedingen had vooral te maken met de behoefte om in deze tak van sport meer grip te 
krijgen op de werkwijze in het algemeen en de succesfactoren in het bijzonder. In het reeds lopende Sales Cultuur Programma (SCP) 
binnen het bedrijf signaleerden Marcel en zijn collega’s namelijk de nodige ‘ingrediënten’ waarvan ze nog geen gebruik maakten. 
‘Bijvoorbeeld het consequent vertalen van onze unieke kenmerken naar voordelen en waarden voor de klant. Onze ogen gingen 
open en we zagen in dat het beter kon, succesvoller. En vooral ook veel leuker. In plaats van dat zo’n aanbesteding veel energie kost, 
kan het ook heel veel energie geven. Vanuit die gedachte zeiden we: laten we eens wat strenger zijn voor onszelf. Laten we eens 
toepassen wat we nu allemaal aan het leren zijn, onder begeleiding van Jan, de meester zelf.’

‘Schrijf het toch maar even duidelijk op’
Jan kwam in het spel bij een aanbesteding waaraan veertien partijen deelnamen. Voor de beste drie aanbieders lag een 
raamovereenkomst klaar. Onder begeleiding van Jan boog het aanbestedingsteam van vijf mensen zich over de te beantwoorden 

>

SalesCultuur

‘Ik wil niet de beste  
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vragen. ‘Het voelde soms als je huiswerk inleveren’, lacht Marcel, waarop Jan vertelt: ‘Ik was dan de hoofdmeester met een rode pen 
en soms schreef ik zelf een stukje om te laten zien hoe ik het zou doen. Vaak moest ik na een aangeleverde tekst vragen, wat heeft de 
klant hier nou aan? Ja, maar dat snap je toch zelf wel? Tuurlijk, ik wel, maar schrijf het toch maar even duidelijk op, want dat levert 
weer een punt op.’

Het viel Jan direct op dat het team zich niet realiseerde dat meedoen met aanbestedingen een Champions League-sport is, met 
strikte spelregels. ‘Waar je je volstrekt aan moet houden. Je kunt niet denken, ik heb geen zin in die spelregels. Nee, die moet je 
rigoureus toepassen, allemaal, constant. En dan ga je voorspelbaar winnen. Zo niet, wordt het totaal onvoorspelbaar en kom je in 
een loterijbak terecht.’ Een spel volgens de regels spelen, lijkt vanzelfsprekend, en eenvoudig. Maar niet als je te maken hebt met 
weliswaar goedbedoelende, maar vooral lekker eigenwijze en inhoudsgedreven professionals, die gewend zijn om – niet gehinderd 
door enige beperkingen – tot in detail hun kennis en kunde te etaleren. ‘En die mensen krijgen ineens slechts zes A4’tjes de ruimte 
voor het beantwoorden van vier vragen. Dan moet je echt naar de kern van de kern van de kern, en daar dan de kern van… De kunst 
van het weglaten, dus. En daar konden wij wel wat hulp bij gebruiken.’

In het begin viel het zeker niet mee, zo’n strenge leermeester. ‘Bloedirritant was hij,’ weet Marcel nog, waarop ze allebei in de lach 
schieten. ‘En heel voorspelbaar. Op een gegeven moment kon je gewoon het bandje afspelen. Er staat veel te veel, er staat veel te 
veel. Jan zegt telkens hetzelfde, zeiden collega’s na zo’n sessie. Ja, en dat is triest genoeg, haha.’

‘Effectief waren we al, maar nu ook efficiënt’
Marcel en zijn teamleden beseften ondertussen wel heel goed hoeveel meerwaarde deze werkwijze bood, wat deze aanpak ze zou 
opleveren. ‘Zelf waren we bij het beantwoorden van de eerste vraag al afgedreven. Nu vonden we op een gegeven moment een 
bepaalde cadans bij het beantwoorden van de vragen. We hebben geleerd zuiniger te zijn met onze antwoorden en onze “extra 
ingrediënten” slimmer te verdelen, zodat die door de beoordelaar niet over het hoofd worden gezien. Ik zeg altijd: we moeten ons lot 
niet laten bepalen door de tekstverklaringskwaliteiten van de lezer.’

‘Ik vergelijk het weleens met het maken van een pizza’, zegt Jan. ‘Sommige bedrijven hebben te weinig ingrediënten, zodat ze moeten 
manoeuvreren, schuiven en uiteindelijk altijd ergens tekortschieten. Maar dit bedrijf beschikte over zó veel ingrediënten… En ze 
gooiden alles op die pizza, het leek nergens meer op. Behalve die scherpte aanbrengen, was het dan ook een kwestie van ordenen; 
dat ingrediënt weg, dit ingrediënt daar en op die ene punt niet meer dan drie ingrediënten. Zo kom je tot een eindresultaat dat voor 
de lezer goed te behappen is én lekker smaakt.’ Gedurende dit aanbestedingstraject ging Marcel het proces zelf ook steeds meer 
met andere ogen bekijken. ‘Ik probeerde mij echt voor te stellen hoe iemand aan de andere kant zit te vinken. Hoe die lezer, ook 
gewoon een mens, de documenten natuurlijk graag in de vooraf vastgestelde structuur terug wil zien. Dus als ze A vragen, moet je 
ook op A het antwoord geven. En als A een bepaalde titel heeft, moet je die titel ook meenemen. Maar wij noemen dat altijd anders, 
zeggen wij hier dan. Ja, dat kan zo zijn, maar dat vertellen we ze later wel, niet nu. Eerst deze aanbesteding winnen. Jan legt daar het 
vergrootglas op en heeft me laten inzien dat ik daar nog niet genoeg mee bezig was. Sterker nog, wat ik zelf aanleverde, was ook voor 
verbetering vatbaar.’

Scherpte is dus het belangrijkste dat Jan volgens Marcel inbracht bij dit aanbestedingstraject, dat het team in maart 2021 afrondde. 
Sindsdien bespeurt Marcel bij zijn collega’s een hele andere mindset op het gebied van aanbestedingen. ‘Je merkt dat ze het leuker 
vinden om te doen. Ik vind het zelf ook leuker. Mensen passen dingen toe die ze leren, en bereiken zo met elkaar een hoger niveau. 
Effectief waren we al, maar nu ook efficiënt. En daarmee ook weer effectiever, wat commercieel gezien meteen goed uitpakte.’

‘Niet de beste, maar de winnende’
AT Osborne was een van de drie winnaars van deze aanbesteding. Vooral de manier waarop was reden tot juichen. ‘We waren 
ervan overtuigd dat we het hoogste aantal punten zouden scoren op kwaliteit. Daar hebben we echt op ingezet. Dit betekende dat 
we het ons konden permitteren om lager te scoren op prijsstelling, door onze tarieven maximaal te houden. Een grote verandering 
met voorheen. Normaal gesproken lieten we onze tarieven zakken om goed te scoren op prijs. Nu weten we dat we met onze eigen 
tarieven gewoon kunnen winnen, als de kwaliteit maar hoog genoeg is. En op kwaliteit kwamen we veruit als beste uit de bus.’

‘Ze snappen bij dit bedrijf nu hoe belangrijk het is om de spelregels van een aanbesteding te blijven volgen’, benadrukt Jan. ‘Als je 
wilt winnen, moet je het spel volgens de spelregels spelen. Op Champions League-niveau. Professioneel eigenwijs en bijdehand 
doen, doe je maar erna. Nu proberen we te winnen.’ ‘Ik wil ook niet meer de beste offerte maken, of de beste aanbesteding’, vult 
Marcel aan. ‘Maar de winnende!’

Marcel van Rosmalen
Directeur Huisvesting en Vastgoed



Ook in 2021 draaide de AT Osborne Academy op volle toeren. Met negen verschillende trainingen deelden 
Osborners hun kennis en inzichten uit de praktijk met (vooral) nieuwe collega’s. Een mooie manier om hen de fijne 
kneepjes van de verschillende disciplines en de AT Osborne aanpak bij te brengen. Consultant en trainer Nienke 
Mulder, die begin 2022 afzwaaide als coördinator, over de ins & outs van de Academy.

Consultants en project managers van AT Osborne voeren doorlopend mooie opdrachten uit voor interessante opdrachtgevers. 
Zij doen daar een enorme hoeveelheid kennis en ervaring op, die zij ook weer kunnen inzetten voor volgende klussen en 
klanten. Nog mooier is het als collega’s er eveneens van kunnen profiteren. Vanuit die gedachte is de AT Osborne Academy 
opgericht: het delen van kennis, inzichten en ervaring die in de praktijk zijn opgedaan. De doelgroep bestaat voornamelijk uit 
nieuwe Osborne-collega’s; de Academy is een onderdeel van het Young Osborne Professional programma (zie voor meer over 
YOP elders in dit jaarverslag). Met negen trainingen in ongeveer een jaar tijd krijgen nieuwe Osborners een goed beeld van de 
onderwerpen waar AT Osborne zich voor opdrachtgevers mee bezig houdt én leren zij hoe AT Osborne bepaalde vraagstukken 
oppakt. In mindere mate nemen ook meer ervaren collega’s aan de trainingen deel, met name als het curriculum vernieuwd is. 
Het programma groeit namelijk mee met de praktijk.

Rode draden
Het programma van de Academy bestaat uit negen trainingen , zoals Project- en Procesbesturing en Asset Management (zie 
verder de kadertekst). “De trainingen vertegenwoordigen de domeinen waarop AT Osborne actief is”, legt Nienke uit. “Het zijn 
uiteenlopende onderwerpen, maar ze bevatten allemaal enkele rode draden van dat wat ons als Osborners bindt. Door deze via 
de trainingen te delen, spreken we allemaal dezelfde taal en zijn we ambassadeurs van wat wij samen voor onze opdrachtgevers 
kunnen betekenen.”

De logische, hieruit volgende vraag is: waar bestaan die rode draden uit? Ofwel, wat maakt de trainingen AT Osborne-specifiek? 
“Ten eerste dat wij ze zelf geven”, antwoordt Nienke. “Ten tweede dat wij onze aanpak erin meenemen. Bij bijvoorbeeld project- 
en procesbesturing kijken wij niet alleen naar de harde kant, dat wil zeggen aspecten zoals tijd, geld en kwaliteit. We kijken ook 
naar de proceskant, die gaat over samenwerking, draagvlak, enzovoort. We zijn altijd op zoek naar het verbinden van strategie 
en praktijk, naar het vertalen van inhoudelijke kennis naar goede besluiten. Zulke zaken komen in de trainingen nadrukkelijk 
aan de orde.”

Evolueren
Inhoudelijk evolueren de trainingen mee met de praktijk. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling dat infraprojecten steeds minder 
vaak gaan over het aanleggen van nieuwe infrastructuur, en meer over de slimme inzet van wat er al is. Dat heeft zijn weerslag 
op de training Asset Management. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat grote projecten vaak een organisatieverandering voor 
de klant met zich meebrengen. “Daarom hebben we enige tijd geleden organisatie- en veranderkunde aan het programma 
toegevoegd”, aldus Nienke. “Onze collega’s leren daarbij dat ze niet alleen lid zijn van een projectteam, maar ook onderdeel van 
een organisatieverandering.”
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Verfrissend
De trainingen duren elk een dag en worden gegeven in de AT Osborne trainingsfaciliteit in Het Koetshuis, op het terrein van het 
hoofdkantoor in Baarn. Doorgaans staan twee ervaren Osborners als trainers voor een klas van twaalf á veertien deelnemers. 
Heeft Nienke de trainingen van de Academy zelf ook gevolgd? “Zeker. Ik vond het hele verfrissende bijeenkomsten. Het was 
eigenlijk het tegenovergestelde van de hoorcolleges die je gewend bent van de universiteit. De trainingen zijn praktijkgericht, 
en gaan in op een concrete casus waar AT Osborne aan gewerkt heeft. Je leert bij elk onderwerp over een aanpak die ook 
echt werkt. Daarnaast krijg je een goed beeld van wat jouw rol als Osborner bij een opdrachtgever is, en concrete handvatten 
waarmee je jouw toegevoegde waarde kunt duiden. En het is natuurlijk heel fijn om door die trainingen te merken dat je bij AT 
Osborne omringd bent door collega’s die samen veel verstand hebben van veel verschillende domeinen. Hun hulp kun je altijd 
inroepen, voor jezelf of rechtstreeks voor de opdrachtgever.”

De 9 trainingen van de AT Osborne Academy
n Project- en Processturing
n Organisatie- en Veranderkunde
n Projectbeheersing
n Asset Management
n Staatsinrichting en Politiek-bestuurlijke gevoeligheid
n Audits en Evaluaties
n Samenwerking in Bouw- en Infraprojecten
n Geld in projecten
n Juridische modules: Contracten en Aanbesteding / Omgevingsrecht

Nienke Mulder
Consultant



Niks mis met een bijbaan in de horeca of bij de lokale Appie. Als student is elke euro natuurlijk van harte welkom. 
Maar hoe lekker is het als je een bijbaan kunt krijgen die helemaal in lijn ligt met je studie? Dat overkwam Thijs 
Jannes, die bij AT Osborne als werkstudent meedraait in onze duurzaamheidsgroep. ‘Goed communiceren is 
belangrijk dan meteen alles weten.’

Thijs belt in vanuit Frankrijk. Het is begin april, hij verblijft twee weken in de Provence, om te werken en om aan zijn thesis te 
schrijven. ‘Nee, geen vakantie. Ik wilde weer eens in een andere omgeving werken, omdat ik mijn kamertje in Rotterdam zat 
was. En ik heb de luxe dat mijn ouders hier een klein huisje hebben. Ik ken hier verder niemand en heb weinig afleiding, dus het 
schiet lekker op.’

Steeds meer verantwoordelijkheid
Thijs studeert Governance of sustainability, een master gefocust op het technische aspect van duurzaamheid. ‘Wat hebben we 
nodig en hoe implementeren we dat vervolgens in een bedrijf of in de samenleving?’, legt hij zelf uit. ‘Die brug probeer ik te slaan 
met deze studie. Ik zit in het laatste jaar en ben, als het goed is, in juli klaar. Sinds het begin van mijn master, anderhalf jaar 
geleden, werk ik bij AT Osborne. Tijdens mijn bachelor had ik een bijbaan in de horeca. Dat vond ik echt heel tof, maar deze kans 
kwam ineens op mijn pad; via mijn baas, die me voorstelde aan iemand bij AT Osborne. Zo ben ik binnengerold.’

Als werkstudent werd Thijs in eerste instantie aangenomen om met collega Janine Buijs te werken aan een tool om gemeenten 
en andere overheden te helpen communiceren over klimaatadaptatie. Daarna schakelden onze collega’s hem in voor 
uiteenlopende duurzaamheidsprojecten. ‘Met name gefocust op biodiversiteit, omdat ik ook biologie heb gestudeerd. Inmiddels 
krijg ik ook mailtjes van mensen die ik helemaal niet ken en mij voor hun project vragen stellen over biodiversiteit. Zo krijg ik 
steeds meer verantwoordelijkheid en dat is hartstikke leuk.’

Voorsprong
Thijs hoeft niet lang na te denken over de vraag wat het belangrijkste inzicht is dat hij tot nu toe heeft opgedaan. ‘Dat studie en 
werk écht gescheiden werelden zijn. De kloof tussen wat ik leer in de collegebanken en wat ik uiteindelijk toepas in het werkveld, 
is groter dan gedacht. En dat je echt niet hoeft te wachten met werken tot je over alle kennis beschikt… Ik heb gemerkt dat het 
vooral key is om goed te communiceren met collega’s. Wat meehelpt, is dat ik echt het gevoel heb dat ze me serieus nemen, 
ondanks dat ik “maar” een werkstudent ben.’

Deze bijbaan biedt Thijs naar eigen zeggen niet alleen een inkijkje in de professionele wereld, maar geeft hem straks in de 
banenjacht ook een voorsprong op medestudenten zonder relevante werkervaring. Zo ver is het alleen nog niet. ‘Ik weet nu 
veel beter wat ik graag wil en dat is heel fijn. Maar na mijn master ga ik eerst een tijdje reizen en daarna kijk ik verder. Ik vind AT 
Osborne wel een heel interessant bedrijf, waar ik mezelf in de toekomst zeker zie werken. Voor nu ben ik vooral heel dankbaar 
dat AT Osborne mij deze mooie kans heeft geboden. Een prachtige ervaring, die ik elke student aanraad!’

Thijs Jannes
Werkstudent

Werkstudenten

‘Ik weet nu veel beter  
wat ik graag wil’



Medio 2021 sloot AT Osborne een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse afdeling van IPMA, het 
internationale kennisplatform voor projectprofessionals. Zoals het hoort, is het een typische win-winsituatie. 
Twee elementen daarvan: alle Osborners in Nederland worden gratis IPMA-lid met toegang tot de volledige 
kennisomgeving, en IPMA profiteert van de inzet van Osborners die projectmanagement actief op de agenda 
zetten in het hoger onderwijs.

De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Diverse Osborners volgden al cursussen en certificeringstrajecten 
bij IPMA. “Logisch”, vindt managing consultant Erik Dijkman van AT Osborne. “Klanten vragen steeds vaker naar een 
kwaliteitskeurmerk. Een IPMA-certificering sluit daar uitstekend op aan.” Maar er waren (en zijn) meer dwarsverbanden. Zo 
waren managing consultant Eddy Westerveld en consultant Pau Lian Staal-Ong al in 2004 en 2007 bij IPMA International 
betrokken, onder meer als (Team Lead) Assessor bij de IPMA Global Awards. “Inmiddels hebben meerdere collega’s dat 
voorbeeld gevolgd”, vertelt zij. “Je licht dan een groot, prestigieus project door zoals vorig jaar bijvoorbeeld de bouw van de 
nieuwe luchthaven in Beijing. Dat is zeer leerzaam.”

Menukaart Onderwijs
Het leek uiteindelijk niet meer dan vanzelfsprekend dat AT Osborne en IPMA-NL de handen ineen zouden slaan. Dat kreeg 
in juni 2021 concreet gestalte met de samenwerkingsovereenkomst. Alle Osborners in Nederland worden gratis IPMA lid. 
Daarmee krijgen zij onbeperkt toegang tot de bibliotheek, leermaterialen en digitale en fysieke bijeenkomsten. Ook zal een 
minimaal aantal collega’s jaarlijks een IPMA-certificeringstraject volgen. Voor nieuwe collega’s is dat, in aanvulling op het eigen 
opleidingstraject AT Osborne Academy, zelfs verplichte kost.

In ruil hiervoor zet AT Osborne zich in voor IPMA-NL. Specifieke aandacht gaat uit naar het onderwijs. Twee Osborners, Koen van 
Limbergen en Jan-Floor Troost-Oppelaar, stellen een propositie op voor het hoger onderwijs. Zij ontwikkelen daarvoor samen 
met IPMA-NL een menukaart en voeren gesprekken met betrokken partijen. Een aantal collega’s staat ook voor de klas met 
gastcolleges. “Dat past exact in onze strategie om te groeien en meer jonge mensen te werven”, weet Erik. “Dankzij deze inzet in 
het onderwijs ontstaan korte lijntjes met studenten.”

Professionalisering
De toegang tot de bij IPMA-NL gebundelde en steeds geactualiseerde kennis betekent voor AT Osborne en alle Osborners 
een groot vakinhoudelijk voordeel. Maar door de samenwerking ontstaat ook een koppeling met een gerenommeerde, 
internationale organisatie. Belangrijk in een tijd waarin certificering voor steeds meer opdrachtgevers steeds belangrijker wordt. 
Zij vormen dan ook de derde partij die baat heeft bij de samenwerking. Opdrachtgevers die AT Osborne inhuren, werken samen 
met een bureau dat de professionaliteit van het vak projectmanagement concreet invulling geeft. Zij krijgen projectmanagers in 
huis die de hoogwaardige toetsing van IPMA hebben doorstaan.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar. Eind 2022 vindt een evaluatie plaats.
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IPMA
Het International Project Management Association is een wereldwijd, regionaal en lokaal netwerk. De Nederlandse tak IPMA-
NL maakt deel uit van een onafhankelijk en toonaangevend kennisplatform voor projectprofessionals. Centrale gedachte 
is dat het ontwikkelen van competenties van projectprofessionals (project-, programma- en portfoliomanagement) ertoe 
bijdraagt dat steeds meer projecten slagen. IPMA wil leidend zijn in het stimuleren van de volwassenheid van het vak en 
volgt daarbij drie sporen:
n  inspireren vanuit het principe ‘we delen’;
n  professionaliseren vanuit het principe ‘we leren’;
n  certificeren en waarderen vanuit het principe ‘we oogsten’.

Pau Lian Staal-Ong Erik Dijkman
Consultant Managing consultant



Colofon
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AT Osborne. Wij 
hebben onze uiterste best gedaan van het materiaal 
op deze website de makers en rechthebbenden te 
achterhalen. Alhoewel wij daarbij zeer zorgvuldig te 
werk zijn gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, 
auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat 
publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals 
portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien 
een dergelijk situatie het geval lijkt verzoeken 
we onmiddellijk contact op te nemen via info@
atosborne.nl.
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