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Ontwerpmanager in profiel
Carl-Peter Goossen

Opleiding
Via een wat omslachtige weg, namelijk LTS-MTS-HTS, heb ik de Academie 
van Bouwkunst te Arnhem gevolgd. Een gedegen opleiding waarna het 
verdrijven van de trap met onderkwart tot het uitwerken van een dak wat 20 
meter uitkraagt geen geheimen meer kent. Bij mij hebben de ontwerpen altijd 
een technisch tintje en ik gebruikte op de academie in Arnhem als eerste 3D 
modellen voor het maken van tekeningen en perspectieven (pre BIM). Een 
vormconcept bedenken is niet mijn favoriete bezigheid, dat laat ik liever aan 
een ander over.

Werkervaring
In 1986 ben ik begonnen bij Archiment, Bureau voor architectuur en 
projectmanagement. Daar heb ik grote projecten ontworpen samen met andere 
Volker Stevin bedrijven die vaak technisch zeer vernuftig in elkaar zaten: 
anaerobe vergistingsinstallaties, asfaltcentrales en werkplaatsen/kantoren. Ik 
gebruikte steevast een 3D-model voor communicatie en clash detectie. We 
noemden dat toen het relationele gebouwontwerp.
Midden jaren ‘90 verzorgde ik implementaties van 3D software en DTP bij veel 
architectenbureaus in binnen- en buitenland. Vanaf 1997 tot 2005 heb ik bij ABT 
in zowel Velp als Delft gewerkt. Hier werkte ik aan de krenten in de pap: het 
bedenken van oplossingen voor ontwerpproblemen als de sprong in de torens 
van “de Rotterdam” van Rem Koolhaas, de engineering van het glas rondom 
de Kunstlinie van Sanaa, het vervangen van het glas van de verkeerstoren 
op Schiphol en nog vele grote en kleine bouwkundige problemen. Een ware 
uitdaging!
Maar het mooiste bij ABT was mijn rol als co-architect van het MuziekGebouw 
aan ‘t IJ en het BIMhuis van 3xN. Daar heb ik mij 6 jaar in vastgebeten als 
trekker van het ontwerpteam. Dit betrof het realiseren van de bezuinigingen, 
het organiseren van de bouwvoorbereiding die in Denemarken werd gemaakt 
en de controle tijdens de uitvoering. 
En toen wist ik het: ik wilde als ontwerpmanager verder. Na 2 jaar nog bij 
Wiegerinck te hebben gewerkt aan gebouwen voor de gezondheidszorg heb ik 
de stap gemaakt en het bedrijf BouwQuest opgericht in 2007. Op dit moment 
werken we aan de eerste frisse passiefhuis school van Nederland.

Ontwerpmanagement
Ik omschrijf ontwerpmanagement als de ideale manier om het maximale uit het 
ontwerp te halen. Met alle disciplines aan tafel kan door integraal ontwerpen 
het beste naar voren worden gehaald vanuit de kennis van dat ontwerpteam. 
Dat is de drijfveer. Morfologisch ontwerpen (een vraagstuk methodologisch 
benaderen door divergeren en convergeren) is hiervan een goed voorbeeld. 
Er ontstaat dan een traject waarbij de beslissingen al snel genomen kunnen 
worden. Alle besluiten worden genomen in het Definitief Ontwerp zodat de rest 
van het traject alleen nog bestaat uit het uitwerken ervan en het bouwen. Dit 
is DE methode om heel efficiënt gebruik te maken van een Building Information 
Model (BIM).

Toegevoegde waarde
Het belangrijkste van ontwerpmanagement is een visie boven tafel te krijgen 
waar ieder zich in kan vinden. Niet direct de lijn uitzetten, maar ruimte geven 
aan iedereen binnen het project. Een gevoel overbrengen waardoor zowel het 
ontwerpteam als de opdrachtgever enthousiast wordt voor het ontwerp. Goed 
laten zien wat niet wordt gemaakt, en waarom niet. Dat is net zo belangrijk als 
hoe het wel gaat worden. Ondersteuning met BIM levert meer en creatievere 
oplossingen op en maakt beter doordachte keuzes mogelijk. Het ontwerp kan 
worden geanalyseerd, virtueel worden betreden en in samenhang worden 
getoond. Zo maken we samen gebouwen die voldoen aan de bouwtechnische 
eisen en in minder tijd, met minder fouten en met minder kosten. (Foto: © Marja de Beus)


