Werkplek

Waar werken de ingenieurs
van nu? De Ingenieur brengt
het werkveld in beeld.

Rob Stark (1968)

Functie
Rob Stark is sinds 2013
directeur-eigenaar bij
IMd Raadgevende Ingenieurs.

Loods
In de 1200 vierkante meter
grote fabriekshal was een
machinefabriek gevestigd.

Details
Veel oude details zijn bij
de verbouwing bewaard
gebleven.

Uitzicht
De loods staat op een
schiereilandje aan de
Nieuwe Maas.
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Meer flexplekken dan werknemers, geen hr-afdeling en een eigen
moestuin. Constructief ontwerper Rob Stark vertelt over de opvallende
huisvesting van zijn ingenieursbureau.
Tekst: Pancras Dijk

‘Ons bureau gelooft in hergebruik. In veel projecten
waarbij we betrokken zijn, is dat een belangrijk uitgangspunt. Dus hebben we het ook toegepast op onze eigen
huisvesting. In deze loods uit 1951 was decennialang een
machinefabriek gevestigd. Aan de betonnen vloer hebben we helemaal niets gedaan en boven de lunchruimte

‘Het betrekken van een
oud pand past bij onze
visie over het belang
van hergebruik’, zegt
Rob Stark. ‘Het heeft
ons nog een hip imago
bezorgd ook.’
foto : vincent basler
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hangt nog een oude kraan. We hebben ervoor gekozen
de schil van het gebouw volledig intact te laten. De grote
ruimten worden niet verwarmd, dus daar is het soms
best fris. Maar binnen die oude fabriekshal hebben we als
losse elementen allemaal geklimatiseerde units geplaatst:
werkplekken, vergaderzalen, een pantry, een huiskamer

met een platenspeler en muurschilderingen door een
straatkunstenaar.
Ons bureau heeft nu 57 mensen in dienst, maar we hebben 78 werkplekken ingericht, allemaal flexplekken. We
werken in projectteams, dus iedereen kan per dag kiezen aan welk project hij of zij gaat werken en kiest dan
een plek in de buurt bij de andere teamleden. Daarnaast
hebben we een paar zitplekken buiten de twee kantoortuinen, waar je kunt bellen zonder dat het de collega’s
stoort.
De organisatie is zo plat mogelijk. Een afdeling HR hebben we niet en de directeuren zijn voor iedereen makkelijk aanspreekbaar. Als directeuren maken we ook zelf
ook deel uit van die projectteams. We weten daardoor
goed waarmee iedereen bezig is en waarin elke werknemer goed is of nog wat kan leren. De afgelopen jaren
zijn we sterk gegroeid en naar mijn gevoel heeft het
bureau nu de ideale omvang. Verder groeien doen we
alleen als het kan zonder de manier waarop we ons bedrijf nu hebben ingericht te schaden.’
Eigen tomaten
‘We hebben al jarenlang veel vrouwen in dienst en
ook veel jonge ingenieurs. Dit pand zal er toe hebben
bijgedragen dat we een hip imago hebben en dat jonge mensen graag bij ons willen werken. Personeelsadvertenties plaatsen we zelden. We doen het andersom: meldt zich een goede, afgestudeerde ingenieur,
dan mag die bij ons beginnen, ook al was er geen
vacature. Wel investeren we veel in goede contacten
met studentenverenigingen en soms geef ik gastcollege
op de TU Delft. Het bureau bestaat inmiddels zestig jaar.
We willen het beste en het leukste ingenieursbureau van
het land zijn en nee, dat hoeft niet strijdig te zijn. Leuk
maken we het door alle aansprekende projecten waaraan we werken, van de nieuwe A-pier op Schiphol tot
het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boymans van
Beuningen. Maar leuk is het ook door de moestuin hier
in het gebouw, waar we onze eigen tomaten verbouwen
en munt waarvan we thee trekken.’ l
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Leefbaar
Steden werken van oudsher als een magneet voor
mensen, bedrijven en kennis. Op welke manieren kan
nieuwe technologie helpen de stad leefbaar te houden?

Ruimte
Steeds meer Amsterdammers breiden hun pand uit
met een kelderetage. Maar dat is niet zonder risico.
Verzakkingen en wateroverlast liggen op de loer.

Groen
Onze krappe steden staan voor een enorme
verdichtingsopgave. Hoe zorgen we ervoor dat
er voldoende ruimte blijft voor groen?

Slim
Steeds vaker spelen algoritmen en big data een
rol in het besturen en beheren van stedelijke
samenlevingen. Dat biedt grote mogelijkheden,
maar soms wel tegen een hoge prijs.
de inhoud is onder voorbehoud .
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