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In gesprek met Joost van



Van particuliere opdrachtgevers tot aan

aannemers en van woonhuizen tot aan

bedrijfshallen, voor Joost van

Bouwontwerpbureau Schoonderwoerd is

iedere opdracht die hij binnen krijgt een

uitdaging die hij met beide handen aanpakt en

met veel passie en plezier aan werkt.

 

Steady basis
In 2003, tijdens zijn studie hts
Bouwkunde in Utrecht, liep Joost
stage bij een architect. Joost: ‘Dit
was een leuke stage en deze
architect is tot op heden een
opdrachtgever van mij. Omdat deze  
architect in de restauratietechniek
werkzaam is, is hij afhankelijk van
subsidies en deze kunnen per jaar
wisselen. Om deze reden durfde hij
mij geen vast contract aan te
bieden. Wel gaf hij aan dat hij mij
voor drie dagen in de week werk
kon garanderen, dan moest ik wel
als zelfstandig ondernemer aan de
slag gaan. Het is fijn dat ik op deze
manier kon starten, met een steady
basis.’  Ondanks dat Joost direct na
zijn studie als zelfstandig
ondernemer aan de slag is gegaan,
heeft hij wel eens gedacht om te
werken in loondienst bij een
bouwkundig ontwerpbureau. ‘Het
alleen werken is soms lastig, met
ingewikkelde opdrachten mis ik
soms een sparringpartner. Je moet
zelf het wiel uitvinden of actief
iemand uit je netwerk benaderen
om over ideeën te spreken.’

Mooie samenwerking
Op het moment dat opdrachtgevers
Joost benaderen hebben zij vaak al
een heel duidelijk beeld van wat ze
willen en hoe het eruit moet komen
te zien. ‘Ik ga met de mensen in
gesprek, in dit gesprek probeer ik
zo goed mogelijk te onderzoeken
wat de wensen zijn en wat zij
precies voor ogen hebben. Het
belangrijkste is natuurlijk het in
acht nemen van de wensen van de
opdrachtgever, ik kan niet super vrij
tekenen want dit zou ook
onverwachte kosten voor hen
kunnen meebrengen. Wel kan ik
eventuele aanpassingen en ideeën
voorstellen, door middel van 3D
visualisatie wordt het eindresultaat
heel duidelijk voor de
opdrachtgever. Op deze ideeën
krijg ik vaak positieve reacties, dat
is erg leuk!’ Op deze manier
ontstaat er een mooie
samenwerking, waarbij de wensen
van de opdrachtgever
samensmelten met de expertise
van Joost.

Sociale aspect
Voordat Joost zich in de
Ambachtshal vestigde had hij een
kantoor boven een aannemer. ‘Hij
ging met pensioen, waardoor ik
alleen op kantoor kwam te zitten. Ik
vind het juist fijn om anderen om
mij heen te hebben en ook
dagelijks aanspraak te hebben, dat
was daar niet meer mogelijk. ‘ Joost
ging daarom opzoek naar een
nieuwe ruimte en werd getipt om
een kijkje te nemen bij de
Ambachtshal. ‘Wat mij gelijk
aansprak waren de meerdere
ondernemers die producten
maken/verkopen voor het interieur.
Een bouwontwerpbureau past naar
mijn idee mooi in dit straatje van
ondernemers. Daarnaast ook het
sociale aspect, gezellig met elkaar
een kopje koffie drinken of even bij
elkaar naar binnen lopen om een
praatje te maken.’ Door de corona-
crisis is dit momenteel niet
mogelijk. ‘Dat mis ik wel, ik ben hier
juist gevestigd zodat ik dagelijks
aanspraak heb. Vooral in het begin
van de corona-crisis was het heel
stil, nu komen bijvoorbeeld de
cliënten van Amerpoort af en toe
wel weer langs om een praatje te
maken. Langzaamaan begint de
gezelligheid weer een beetje terug
te komen.’ 



Helpende hand
Ondanks dat Joost het erg druk
heeft met zijn
bouwontwerpbureau, kan je bij
hem altijd terecht voor een frisse
blik op een idee of wanneer je een
helpende hand nodig hebt. ‘Toen
bijvoorbeeld de inpakservice van
Keune in de Ambachtshal kwam,
heb ik geholpen met het logistieke
aspect. Wat was de beste manier
om de producten van Keune op de
juiste plek te krijgen, zonder dat het
andere ondernemers eventueel
hindert. Ook heb ik al een aantal
keer samen met iemand van de
Amerpoort de kerstverlichting
opgehangen. Dat was voor mij een
kleine moeite, maar juist met deze
kleine dingen kan je elkaar wel
helpen waar het nodig is.’

Speerpunten
Dat Joost altijd klaar staat voor
anderen en hier veel waarde aan
hecht zie je ook terug in zijn
onderneming. ‘Goed werk leveren,
betrouwbaar zijn en afspraken
nakomen zijn echt mijn
speerpunten, voor iedere
ondernemer is dit belangrijk,
hierdoor zullen klanten ook terug
blijven komen.’ Zoals iedere
ondernemer heeft ook Joost doelen
voor de rest van 2021. ‘Op dit
moment draait mijn onderneming
heel goed, mijn doel is dan ook om
dit de rest van het jaar vol te
houden.’

Joost Schoonderwoerd is eigenaar
van Bouwontwerpbureau
Schoonderwoerd. Hij woont samen
met zijn vrouw en kinderen in
Soest. 
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