JURYRAPPORT – Talent van het Jaar 2019
De bouw is een brede sector. Het verheugt de jury daarom dat onder de
kandidaten voor Talent van het Jaar zich zowel constructeurs met een
achtergrond in de bouw als in de civiele techniek bevinden. Jonge constructeurs
zijn in deze tijd van een krappe arbeidsmarkt bij uitstek ambassadeurs voor de
toekomst van het vak. De jury heeft er dan ook voor gekozen om twee prijzen
uit te reiken: één in de categorie Infra, en één in de categorie Bouw.
De winnaar in de categorie Infra:
• Realiseert natuurlijk aansprekende projecten en gebruikt daarbij moderne
methoden als parametrisch ontwerpen. Hij heeft laten zien deze methoden
in te kunnen zetten om projectdoelen op het gebied van circulariteit en
logistiek te kunnen realiseren, die veel verder gaan dan een veilig
ontwerp. Met name op het gebied van duurzaamheid nut hij de
mogelijkheden slim uit.
• Is een verbinder en integrator pur sang. Hij combineert technische
vaardigheid als constructeur met een grote aandacht voor de
maakbaarheid tijdens de uitvoering. En dat niet alleen van achter de
tekentafel, maar door daadwerkelijk te zien, te voelen en het gesprek te
voeren op de bouwplaats.
• Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, die hij niet alleen inzet
binnen de projecten, maar ook nadrukkelijk bij het uitdragen van het vak.
De jury waardeert daarin vooral zijn actieve inzet binnen het onderwijs.
• Heeft dankzij de inzet van al deze talenten een zeer grote bijdrage
geleverd aan het welslagen van een bijzonder project op Antarctica.
De winnaar: Koen van Doremaele, BAM Infraconsult
De winnaar in de categorie Bouw:
• Maakt als constructeur in projecten het verschil door zijn passie voor de
relatie tussen constructie en architectuur. Hij combineert dit slim met
duurzaamheid, bijvoorbeeld door behoud en hergebruik bij een recent
herontwikkelingsproject. De focus op architectuur en duurzaamheid wordt
en werd daarbij erkend.
• Neemt actieve verantwoordelijkheid als het gaat om het vanuit
constructieve kennis realiseren van duurzaamheidsdoelen in niet
vanzelfsprekende omstandigheden.
• Laat zijn talenten zien aan de hand van een breed palet aan activiteiten.
• Is buitengewoon extern gericht. Hij is actief in onderwijs en onderzoek,
begeleidt studenten, is bestuurslid van YouCon en was al tijdens zijn
studie actief met publicaties over het vak.
• Had als begeleider van de studenten van team VIRTUe een zeer actieve rol
bij de realisatie van het duurzame paviljoen LINQ, een
appartementencomplex dat zonder footprint is op te bouwen en af te
breken. Daarmee illustreert hij op overtuigende wijze de meerwaarde van
een slimme constructie.

De Winnaar: Patrick van Dodewaard, IMd Raadgevende Ingenieurs
Criteria
Voor de verkiezing komen constructeurs én talenten in aanmerking die zich op
een bijzondere wijze gepresenteerd hebben én ambassadeur zijn van het vak. Zij
presteren vanzelfsprekend bovengemiddeld op de volgende vier criteria.
De Constructeur van het Jaar onderscheidt zich door de toepassing van
vernieuwende en aansprekende constructies. Constructies die vernieuwend zijn
in materiaalgebruik, door een volgende stap in de toepassing van digitalisering,
circulariteit of bijzondere oplossingen voor constructieve uitdagingen. Met altijd
aandacht voor de succesvolle integratie van architectuur, systemen en
constructie. Hij is gericht op de resultaten van het werk.
Criterium één: vernieuwende en aansprekende constructies.
Het werk van de constructeur van het jaar (binnen en buiten projecten) is
maatschappelijk relevant en relevant voor de opdrachtgever. Hij geeft invulling
aan actuele en grote thema’s binnen de sector en de maatschappij en levert een
bijdrage aan de doelstellingen van de opdrachtgevers.
Criterium twee: maatschappelijk relevant.
De constructeur van het Jaar ontwikkelt het vakgebied voor de opgaven van
morgen. En hij draagt deze ontwikkelingen uit binnen en buiten de bouwsector.
In publicaties, door zichtbaarheid in de media, door deelname aan commissies
voor normalisatie, kennisontwikkeling en borging en door actief te zijn in
bijdragen aan onderwijs en onderzoek.
Criterium drie: ontwikkeling van het vakgebied en dat laten zien, binnen en
buiten de sector.
Goede projecten in het heden zijn de basis voor de toekomst. En niemand kan
dat alleen. Criterium vier: de constructeur van het jaar draagt bij aan een goede
samenwerking binnen elk projectteam. En neemt hierin initiatief en voert hierop
regie.

