‘HET UITROEPTEKEN

IN DE NAAM

‘JURY!’

ZEGT ALLES
Met het ontwerp van het Waalfront in Nijmegen, liet het nog jonge
Rotterdamse architectenbureau JURY! zien dat het ook heel goed
uit de voeten kan met grote en complexe binnenstedelijke opgaven.
Architect/eigenaar Rob Reintjes is samen met zijn collega’s sterker uit
de coronacrisis gekomen en klaar om de groeispurt door te trekken,
met creativiteit, kwaliteit en ondernemerschap als eigenschappen die
steeds meer vastgoedondernemers op waarde weten te schatten.
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‘Net als in architectuur,
mijn andere passie, kan
ik mijn creativiteit en
gedrevenheid helemaal
kwijt in de muziek’

Goed nieuws voor
muziekliefhebbers:
de leden van de band
Princeton duiken binnenkort weer het oefenhok in,
met plannen voor een tweede album. De vijfkoppige
Nederlandse gitaarband schrijft catchy pop-rock
songs waarbij de vocale driestemmigheid een van de
sterke wapens is. Geproduceerd door topproducers
Michel Schoots (o.a. Racoon, Kane, Di-rect) en
Sven Lens (o.a. Willie Nelson, Snoop Dogg, Trijntje
Oosterhuis & Nelly Furtado), kreeg het debuutalbum
‘Autumn Skies’ in 2015 lovende kritieken. Voor
de coronapandemie roet in het eten gooide, had
Princeton tijdens tientallen optredens een uitstekende
livereputatie opgebouwd die…
Ho. Stop. Voor u driftig begint te bladeren (dit
lijkt wel een muziekblad, ik was toch VG Visie aan
het lezen?): gitarist van Princeton is Rob Reintjes,
tevens architect, eigenaar van architectenbureau
JURY! en dus multitalent. Niet dat hij zelf dergelijke
kwalificaties gebruikt, blijkt tijdens een gesprek
op het zonovergoten tuinterras van het Groot
Handelsgebouw in Rotterdam waar JURY! gevestigd
is. ‘Door corona en privéomstandigheden stond de
band de laatste tijd op een wat lager pitje,’ vertelt hij.
‘Jammer, want net als in architectuur, mijn andere
passie, kan ik er mijn creativiteit en gedrevenheid
helemaal in kwijt. Er zijn ook veel overeenkomsten,
hè, tussen architectuur en muziek. Wat voor een
compositie geldt, gaat ook op voor een gebouw: alle
elementen hebben invloed op elkaar en zijn samen,
als het goed is, meer dan de som der delen. Het kost
veel studie, tijd en energie om een goed nummer of
een goed architectonisch ontwerp te maken, maar het
mooie is dat je er uiteindelijk meer energie voor terug
krijgt dan je erin stopt.’
Reintjes vertelt vol vuur over de adrenalinekick
die hij krijgt van een goed optreden met Princeton.

JURY!
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‘Ik hoop oprecht dat ik de band nog heel lang kan
combineren met mijn werk, maar als het er op
aan komt moet alles voor JURY! wijken. Mijn hele
ziel en zaligheid zit in het architectenbureau. En
mijn ambities heb ik nooit onder stoelen of banken
gestoken. The sky is the limit. Ik wil met JURY! naar
de wereldtop.’
Het grote nieuws in het vorige nummer van VG
Visie, was Waalfront dat naar een spraakmakend
ontwerp van JURY! de skyline van Nijmegen
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gaat verrijken. Heeft dat grote project navolging
gekregen?
‘Ja. Dankzij dat BPD-project met onder andere
een iconische woontoren van 70 meter, een
gemeenschappelijke binnentuin en een ambitieus
woonprogramma, stond JURY! in één klap op de kaart
als een architectenbureau dat ook grote en complexe
projecten aan kan. Dat merk je aan de manier waarop
we door potentiële opdrachtgevers worden benaderd.
Het heeft al mooie vervolgprojecten opgeleverd, te
beginnen met een appartementengebouw met circa

ONDERNEMERS VG VISIE zomer 2021

‘Mijn ambities als
architect heb ik
nooit onder stoelen
of banken gestoken.
The sky is the limit.
Ik wil met JURY! naar
de wereldtop’
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‘De architectuur
wordt momenteel
bepaald door drie
thema’s: de enorme
woningbouwopgave,
de energietransitie en
sociale gelijkheid’

Ruimte voor foto bijschrift foto bijschrift
voor foto bijschrift foto bijschrift

40 appartementen in Maassluis. Opdrachtgever is
Mahler Vastgoed Ontwikkeling dat onder de indruk is
van onze creativiteit, kwaliteit en enthousiasme. En
er zit nog veel meer moois aan te komen, in Delft en
Gouda bijvoorbeeld, dat weet ik zeker.’

Autodesk Revit. Mede daardoor durf ik te stellen
dat we qua organisatie, automatisering en
professionaliteit klaar zijn voor een grote sprong
voorwaarts, nu er ook wat corona betreft licht is aan
het einde van de tunnel.’

Hoe is JURY! de coronaperiode verder
doorgekomen?
‘Goed. Het was geen makkelijke tijd, ik ga niet
ontkennen dat ik wel eens wakker heb gelegen,
maar ik ben altijd positief en optimistisch gebleven.
In de rustige perioden die er ook waren zijn we
geen duimen gaan draaien maar heb ik de keuze
gemaakt om juist veel te gaan investeren, bijvoorbeeld
in de financiële planning en de projectplanning.
Ondersteund door een drie maanden durend
opleidingstraject voor alle JURY!-architecten, zijn
we daarnaast gaan werken met BIM-programma

Sinds de start in 2016, heb je JURY! dwars door
de crisis heen in de vaart der volkeren op weten te
stuwen. Kom je uit een ondernemersfamilie?
‘Nee, helemaal niet. Mijn vader heeft zijn hele leven
bij Unilever gewerkt. Ik heb ook geen bedrijfskunde
of economie gestudeerd, maar leer wel veel van de
ondernemers in netwerken als de Ronde Tafel. Dat
geldt ook voor de eigenaren van De Bommel Meubelen,
voor wie we hun 20.000 m2 grote distributiecentrum in
Dordrecht hebben mogen ontwerpen. Met name van
een van hen, Robert de Hoop, heb ik veel waardevolle
adviezen gekregen in de periode dat ik overwoog om
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een eigen bureau te beginnen. We sparren nog steeds
regelmatig, onder andere over het ondernemerschap
en alles wat daarbij komt kijken.
Als je als architect voor jezelf begint, weet je wat
je kan op je vakgebied en op welke gebieden je je
kunt onderscheiden en echt het verschil kan maken.
Maar of je ook een ondernemer bent en een ‘people
manager’… daar moet je in de praktijk achter komen.
‘Het glas is bij mij altijd halfvol’ was de kop boven het
vorige artikel in VG Visie. Het afgelopen jaar ben ik
erachter gekomen dat dat bij mij écht zo is. Ik ga niet
snel bij de pakken neerzitten, maar blijf zoeken naar
nieuwe kansen en uitdagingen. ‘Geen woorden maar
daden’, zoals we hier in Rotterdam zeggen.’
Kun je daar een voorbeeld van geven?
‘Ik ben gek op Rotterdam in het algemeen en
Feyenoord in het bijzonder en zou ook graag eens
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iets heel moois ontwerpen in deze prachtstad.
Op eigen initiatief hebben we daarom een gedurfd
ontwerp gemaakt voor de culturele ader van
Rotterdam, de Witte de Withstraat, inclusief een
luchtbrug die de hoogbouw aan weerszijden van
de straat verbindt, als symbool voor de
verbondenheid van alle Rotterdammers. We
hebben het plan gelanceerd tijdens de Rotterdamse
Vastgoedweek en de respons was overweldigend.
Niet iedereen was overigens positief, maar dat was
ook niet de bedoeling. Voor ons was het een kans
om te laten zien waar JURY! voor staat en waar we
toe in staat zijn.’
Bij JURY! werken inmiddels vijf architecten:
Frank van Vliet, je neef John Steenbergen met wie
je als kind al met Lego speelde, oud-studiegenoot
en vriend Maarten Schaap, het Italiaanse talent
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‘Ik ben ontzettend
trots op de sfeer,
cultuur, creativiteit
en constante drang
naar kwaliteit
binnen JURY!’
Rob Reintjes

Claudia Cananzi en jijzelf. Delen jullie dezelfde
visie op architectuur?
‘Omdat we veel in teamverband werken, zijn
we voortdurend bezig om te sparren en elkaars
meningen en visies naast elkaar te leggen en met
elkaar te vergelijken. Ik denk dat de architectuur
momenteel wordt bepaald door drie thema’s: de
enorme woningbouwopgave, de energietransitie en
sociale gelijkheid. Een goed ontwerp begint met het
stellen van de juiste vragen aan de opdrachtgever,
ongeacht of dat een ontwikkelaar, een gemeente of
een particulier is. Doorvragen is heel belangrijk, om
de vraag achter de vraag bloot te leggen en erachter te
komen wat de precieze motivatie is achter de dromen,
wensen en eisen van de opdrachtgever.
Los daarvan is het de taak van architecten om
zelf ook thema’s als de energietransitie en sociale
gelijkheid aan te kaarten, als de opdrachtgever er
zelf niet over begint. En eigenwijs als we zijn hebben
we bij JURY! ook onze stokpaardjes. Een goede
entreepartij bijvoorbeeld. Dat is in veel gebouwen een
ondergeschoven kind, maar wij vinden het juist een
heel onderscheidend element waarmee je echt een
statement kunt maken.’
Binnenkort dus weer met de andere leden van
Princeton de studio in én volle kracht vooruit met
JURY!?
‘Ja. De organisatie staat als een huis en is in staat
om groei te faciliteren. Bovenal ben ik ontzettend trots
op de sfeer, cultuur, creativiteit en constante drang
naar kwaliteit binnen JURY! en zeker ook op het feit
dat we met z’n allen, mijn vier collega’s en ik, in alle
opzichten sterker uit de coronacrisis zijn gekomen.
We staan te trappelen om het uitroepteken in onze
naam waar te maken en bij te dragen aan een mooiere
wereld, te beginnen in Nederland.’
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Wanneer had je de moed om je
eigen bedrijf te starten:
Juli 2016, ik had het voor het eerst
niet naar mijn zijn op mijn werk, ging
net samenwonen en bedacht mij dat
ik dan terug naar 4 dagen werken zou
gaan v oor mijn werkgever en 3 dagen
voor mijzelf. Al snel werd duidelijk dat
ik er 100% voor wilde gaan; het voelde
als hét moment om iets na te gaan
jagen wat ik altijd al gewild had
Wat zijn voor jou de universele
waarden van ondernemen,
onafhankelijk van welke crisis
(financieel, virus, stikstof et
cetera) zich ook voordoet:
Voor mij is het van belang om een
scherpe analyse te maken van de
huidige omstandigheden en hoe die
zijn ontstaan. Vervolgens voorkomen
dat je je richt op wat allemaal niet lukt
of niet meer kan. Daarentegen kijken
wat er wél mogelijk is en wat daar
voor nodig is om dat na te streven.
Daarbij altijd korte- én lange termijn
meenemen in de overweging. Dat kan
betekenen dat je moet snijden, of juist
investeren. Altijd kansen herkennen
en beslissingen durven te nemen die
ervoor nodig zijn om jouw gekozen pad
te volgen. Daarbij komt dat naarmate
je iets langer onderweg bent, ik er
achter ben gekomen dat het afgaan op
mijn intuïtie, achteraf vaak de geode
keuze blijkt. Dat heeft er voor mij
voor gezorgd dat ik niet alles volledig
rationeel/pragmatisch benader, maar
inmiddels ook daadwerkelijk het
vertrouwen heb om mijn op mijn gevoel
af te gaan en op basis daarvan mijn
keuze te maken.

Welk vak zou je gekozen hebben
als je geen ondernemer zou zijn:
Strafrecht advocaat
Welke droom had je vlak
voordat je begon:
Van internationale toegevoegde
waarde zijn met mijn
architectenbureau
Aan welke eigenschappen/
vaardigheden heb je bewust
gewerkt:
Ik was vroeger vrij zwart-wit en snel
met mijn oordeel. Ik heb er bewust aan
gewerkt om mij beter open te stellen
voor wat een ander vindt en ook om
mijn mening soms genuanceerder te
ventileren. Stelling nemen is soms
goed, maar om een goede stelling te
kunnen nemen dien je het onderwerp
wel vanuit verschillende invalshoeken
te kunnen bekijken
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Hoe word jij beïnvloedt door
succes:
Uiteraard geeft succes een gevoel
van voldoening; het geeft meer lading
aan de inspanning die je met elkaar
en zelf gedaan hebt. Dat maakt het
leven minder vlak en leert mij meer te
genieten van emoties en het leven in
het algemeen
En welk succesmoment heeft
jouw het meeste beïnvloed:
Het winnen van de architectenselectie
voor het ontwerp van de torens
en appartementen Havenkade in
Nijmegen en het drie jaar later
voor het eerst met prachtige
beelden trots kunnen publiceren.
Het binnenhalen van de opdracht
betekend, terugkijkend, eigenlijk het
moment dat het starten van mijn eigen
onderneming permanent was en ik

voelde dat die stip aan mijn horizon
werkelijkheid kan worden
Wat typeert jouw stijl van
leiding geven:
Veel detail delen, dichtbij mijzelf
blijven en daarmee de gepaarde
kwetsbaarheid tonen
Wat is je levensfilosofie:
Naast dat ik het glas altijd halfvol zie; Een
dag geslapen, is een dag niet geleefd!
Hoe kom je tot jezelf:
Rondje trappen op de wielrenfiets en
lekker even op m’n gitaar pingelen
Wat doe je als het even
tegenzit:
Indien mogelijk het oplossen, anders
houd ik mij bezig met dingen waar ik
wél invloed op heb met als doel daar
resultaat/voldoening uit te halen
Wat is jouw ultieme doel als
ondernemer:

ONDERNEMERS VG VISIE zomer 2021

Een gezonde business opzitten,
waarbij iedere werknemer trots is op,
en onderdeel voelt van het merk. En
een gezonde business waarmee ik bij
kan dragen aan een betere bebouwde
en toekomstbestendige wereld
Wanneer ben je succesvol:
Wanneer ik met mijn onderneming
bijdraag aan die betere bebouwde
wereld en wanneer de werknemers
gelukkig en trots bij het bedrijf zijn
Welk vraagstuk houd je het
meeste bezig:
Welke volgende stap(pen) ik dien
te nemen om het maximale uit mijn
ambities te halen en verwezenlijken
Wat wil je als ondernemer
nalaten aan de volgende
generatie:
Dat moeite doen voor, en dingen
laten voor bijdraagt aan een grotere

voldoening en dit het leven verrijkt
Welke rol speelt leeftijd in
jouw ogen:
Het besef dat in algemene zin leeftijd
gerelateerd kan worden aan de fase
waarin iemand zich in het leven
bevind, en dat iedere fase kansen
biedt. Dat besef helpt je om te groeien
In het weekeinde werk ik wel/
niet omdat:
Wel, al probeer ik dat wel minder te
doen om aandacht aan andere dingen
te besteden; mijn sociale omgeving
en een stukje ontspanning. Al voelt
werken voor je eigen onderneming niet
altijd als werken
Over welke investering heb je
lang nagedacht/denk je lang na:
Het implementeren van BIM
(Revit) door een extern instituut
in mijn organisatie/gaandeweg het

ondernemerschap leer je sneller
beslissingen te nemen, omdat je meer
en meer durft te vertrouwen op je
eigen intuïtie/gevoel
Digitaal vergaderen: waarom
wel/niet:
Afhankelijk van de situatie kan digitaal
een geschikt middel zijn. Anders hou
ik vooral van het echte contact met
mensen
Welk obstakel ga je in Q3/Q4
nemen:
Verdere groei voortzetten
Wat is je exit moment:
Ik denk niet na over een exit met mijn
zaak; ik koester de rol als architect/
ondernemer vooral heel erg
Wat heeft covid-19 met jouw als
ondernemer gedaan:
Mij geconfronteerd met valkuilen en
hoe daarop te anticiperen
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