
 

 

 

 

Op 28 april 2021 verzorgde het Center for People and Building (CfPB) op een inspirerende en 

interactieve wijze een inleiding over identiteit en verbinding binnen organisaties. Deze inleiding 

was een eerste in een reeks van webinars georganiseerd door De Bouwcampus binnen het traject 

adaptief en flexibel vastgoed.  

 

Het thema identiteit en verbinding is uitgelicht, omdat – tijdens verkenningssessies van de 

Bouwcampus met (potentiële) coalitiepartijen voor het traject adaptief en flexibel vastgoed – dit als 

één van de knelpunten werd gezien om 100 jaar extra en klokje rond gebruik van gebouwd 

vastgoed op grote schaal mogelijk te (gaan) maken. 

 

Tijdens het webinar namen Wim Pullen en Anca Gosselink ons via een persoonlijk “elfje” mee in hun 

identiteit en binding met een specifieke (vastgoed)locatie. Daarna werd ingegaan op organiseren en 

plaatsen van gemeenschappelijkheid. Zowel in historische als (mogelijk) toekomstige context en 

gemeenschappelijkheid in de vorm van fysieke en “verbeelde” gemeenschap. Uit het verhaal van 

Anca en Wim kwam naar voren dat de identiteit van een gebouw en/of werkplek niet los te zien is 

van iemands eigen beleving. Bij De Bouwcampus zorgde dit er in ieder geval voor dat wij ons meer 

bewust zijn geworden van de rol die je als organisatie wilt hebben. Niet alleen in de samenleving, 

maar ook richting je medewerkers. Wat je als organisatie uitstraalt en ook wilt uitstralen heeft 

gevolgen voor de manier waarop je door anderen wordt gezien. Dit zorgt ervoor dat het vormgeven 

van de identiteit van een gebouw niet alleen een vastgoedopgave is, maar een 

organisatievraagstuk.  

 

De deelnemers zijn op basis van de door Wim en Anca gedeelde concepten en inzichten uitgedaagd 

om na te gaan wat dit betekent voor hun eigen identiteit en binding met een (virtuele) (werk)plek om 

vervolgens in subgroepen te onderzoeken wat (her)gebruik van gebouwd vastgoed betekent voor 

het handhaven en (her)ontwikkelen van identiteit en hoe identiteit zich al dan niet ontwikkeld in een 

(virtuele) (werk)gemeenschap en kantoor.  

 

De daarbij teruggekoppelde inzichten over vastgoed, identiteit en verbinding leren ons o.a. dat  
1. Identiteit een organisatievraagstuk is en de vertaling naar gebouw of virtuele werkplek een 

ontwerpopgave.  

2. Identiteit kent meerdere lagen. Bijvoorbeeld als gevolg van tijd en ritme(s) van verandering, 

maar ook in relatie tot mens, functie en omgeving. Hierbij geldt dat de identiteit van een 

gebouw niet gelijk is aan de identiteit van een organisatie. Ze beïnvloeden elkaar echter wel.  

3. Bij identiteit van een gebouw kan onderscheid gemaakt worden tussen binnen- en 

buitenkant. De buitenkant van een gebouw staat daarbij in relatie tot zijn omgeving. De 

binnenkant in relatie tot de gebruiker(s).  

Benieuwd naar de gehele webinar? Bekijk dan hier de presentatie. Neem voor het terugkijken naar 

de opname van de webinar contact op met Frederieke Sedee via 

frederieke.sedee@debouwcampus.nl.  

Hoe met deze identiteit en verbinding in de praktijk wordt omgegaan zal in een volgend webinar 

door Arcadis worden geadresseerd. Zij zullen daar hun ervaringen en inzichten op het gebied van 

adaptief en flexibel vastgoed met ons te delen. De precieze datum van dit webinar volgt. Je kunt via 

deze link je interesse voor deelname kenbaar maken.  
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Naast webinars zullen ook intercasu-sessies worden georganiseerd binnen het traject adaptief en 

flexibel vastgoed. Hierbij wordt een concrete casus ingebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

de wijsheid uit de groep om oplossingsrichtingen te generen en te verkennen. Ook hiervoor kun je je 

interesse kenbaar maken.  
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