
De wereld verandert snel; innovaties en ontwikkelingen 
volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe technieken bereiken 
de werkomgeving en andere samenwerkingsvormen 
ontstaan. Succesvolle organisaties bewegen hierin mee, wat 
ook de nodige aanpassingen vraagt van projectmanagers. 
Mira Wennekes van Building for Tomorrow deelt haar visie 
hierop: “Wij zien dat projecten succesvoller verlopen als 
teams goed en met plezier samenwerken. Om hier bewust 
op te sturen, hebben wij een methode ontwikkeld: de 
Building Journey.” Hoe werkt deze methode, en belangrijker 
nog, wat zijn de voordelen?

Building for Tomorrow is  er van overtuigd 
dat je een project kan maken of breken met 
de manier waarop je samenwerkt in een 
project. Drie dingen zijn daarin essentieel: 
de funfactor van het samenwerken, de 
bereidheid om elkaar te willen begrijpen 
en helpen, en heldere communicatie. Om 
als een projectmanager te sturen op deze 
aspecten heeft Building for Tomorrow 
de Building Journey ontwikkeld. Zij 
ontwikkelden de methode na analyse van 
succes- en pijnfactoren van complexe en 
minder complexe huisvestingsprojecten. 
“Met de Building Journey sturen we bewust 
op succes- en pijnfactoren die project 
specifiek kunnen ontstaan. Het is dan van 
belang de juiste expertise en competentie 
op het juiste moment in te zetten, om de 
samenwerking te bevorderen”, legt Mira uit, 
“zo zorgen wij voor een efficiënter en leuker 
proces, met een beter resultaat tot gevolg.” 

De rol van de projectmanager is cruciaal 
voor zowel de beheersaspecten als het 
creëren van draagvlak. Het is namelijk 
belangrijk om projecten te realiseren binnen 
de kaders van tijd, geld en kwaliteit, maar 
tegelijkertijd ook te zorgen voor goede 
samenwerking en communicatie tussen 
de betrokken partijen. “Waar bestaande 
methoden als Prince 2, Projectmatig Werken 
en IPMA vooral focussen op dat eerste 
deel, richt de Building Journey zich juist 
meer op gedrag, met plezier samenwerken 
en communicatie”, aldus Mira, “uit eigen 
ervaring, maar ook uit recent onderzoek 
van de TU Delft is gebleken dat dit voor 
opdrachtgevers essentieel is. Als mensen 
namelijk werken aan een gezamenlijk 
belang, zoals het realiseren van een mooi 
project, stijgt de motivatie.” Ze zijn dan 
eerder geneigd om elkaar te helpen bij het 
vinden van oplossingen, en maken samen 
het onmogelijke mogelijk.

Het project waar Building for Tomorrow hun 
methode voor het eerst heeft toegepast, is de 
renovatie van een faculteit van Universiteit 
van Amsterdam op het Roeterseiland. Hier 
stuurde het team met Projectmatig Werken 
op de beheersaspecten, maar vormde de 
eigen methode een belangrijke aanvulling. 
“De UvA vroeg ons expliciet om dit project 

te begeleiden en te zorgen voor een 
positieve samenwerking. Zo kon de energie 
en aandacht van de betrokken partijen 
optimaal worden ingezet. Centraal stond 
oplossingsgerichtheid en het succes van het 
project,” vertelt Mira. Tijdens het project 
deden zich verschillende tegenslagen 
voor, zoals een grotere hoeveelheid asbest 
dan verwacht. Dit zorgde voor de nodige 
vertraging en meerkosten, maar toch werd 
het project binnen de vooraf bepaalde tijd 
en kwaliteitseisen afgerond. “Er heerste een 
gevoel van trots onder alle betrokkenen.” 

Momenteel wordt de Building Journey 
ingezet bij onder andere de revitalisatie 
van het Stadhuis Utrecht, de nieuwbouw 
van het Conradhuis van de Hogeschool 
van Amsterdam en de bouw van een 
gezamenlijk onderwijsgebouw voor twee 
ROC’s. “Met deze projecten bouwen wij 
aan morgen. Een duurzame toekomst is 
voor ons topprioriteit, en met inzet van de 
Building Journey doen wij dit met nog meer 
plezier.”
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