
Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek 
in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten 
Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is de unieke fabriek benoemd tot Unesco 
werelderfgoed. 

VISIE
Wij geloven in de positieve kracht van architectuur op onze samenleving. Als 
architecten zijn we in staat om een zinvolle, toekomstbestendige leefomgeving 
vorm te geven. Wij doen dat door gebouwen te ontwerpen die aanspreken en 
mensen en hun omgeving met elkaar verbinden. We creëren gemeenschappen 
en werken daarvoor nauw met alle belanghebbenden samen. We zetten ons 
vakmanschap bevlogen in en combineren dat met het toepassen van duurzame 
innovaties. Dat maakt onze gebouwen hoogwaardig en waardevol, ook voor 
toekomstige generaties.

Aan de manier waarop wij aan onze projecten werken, liggen vier kernwaarden ten 
grondslag; co-creatie, gemeenschappen, duurzame innovatie en vakmanschap.

ONzE kERNWAARDEN IN hEt kORt
Co-creatie
Goede, aansprekende gebouwen maken we in nauwe samenwerking met alle 
betrokken partijen. Door interactie, openheid en het uitwisselen van kennis zorgen 
we ervoor dat het project letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat.

Gemeenschappen
Uitgangspunt voor al onze gebouwen is om mens en maatschappij er te verbinden, 
we brengen mensen er met elkaar in contact, creëren gemeenschappen, stimuleren 
kenniscirculatie. 

Duurzame innovatie
het is onze taak om architectuur te maken die een duurzame impact op de 
samenleving heeft. Die waardevol zijn voor de samenleving en recht doet aan het 
milieu en zijn bronnen, nu en in de toekomst.

PROFIEL
Vakmanschap
Vakmanschap en kwaliteit hebben we hoog in het vaandel staan
We weten van wanten. We kunnen bouwen op onze jarenlange ervaring 
met inspirerende projecten op het gebied van onderwijs en research, 
kantooromgevingen, publieke- en overheidsgebouwen, stedenbouwkundige plannen 
en transformaties.

EXPERtISES
We zijn er trots op dat opdrachtgevers zich in onze architectuur en werkwijze 
herkennen. Onze portfolio bestaat uit boeiende projecten; van kleinschalige 
herbestemmingen tot complexe nieuwe gebouwen en complete masterplannen. We 
staan bekend om:

• het ontwerpen van hoogwaardige kennisomgevingen voor onderwijs en research
• het transformeren van (jonge) monumenten
• onze betrokken samenwerking
• onze vanzelfsprekende toepassing van duurzaamheidsmaatregelen
• onze uitgebreide ervaring met integraal samenwerken.

PROCES
Van het begin tot het eind is ons bureau enthousiast bij onze projecten betrokken 
en begeleiden we ze efficiënt binnen tijd en budget. Onze bedrijfsvoering is 
daarbij op hoog professioneel niveau georganiseerd. We hechten belang aan 
de kwaliteit van onze processen en ontwerpen. Daarom werken we volgens een 
ISO-gelijkwaardig kwaliteitbeheersingssysteem en hebben we een onafhankelijke 
coördinator in huis. Ook extern zijn we actief met kwaliteitsborging bezig. Door 
onze rol in het bestuur van de BNA leveren we onze bijdrage aan het ontwikkelen 
van de sector. 

Onze ontwerpen worden voortdurend gemonitord op budget, tijd, kwaliteit en 
ambitie om verrassingen te voorkomen. Daarbij hanteren we een proactieve 
benadering en werken we nauw samen met een kostendeskundige die vanaf het 
allereerste begin samen met ons optrekt in het ontwerp. 



PROFIEL
Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei 
schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uitwerkingsniveau, draagt bij aan onze budget-
gestuurde ontwerpen.

Met onze eigen duurzaamheidcoördinator, onze medewerkers met uitgebreide BREEAM 
expertise op het gebied van nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en ‘in-use’, en het 
energieprestatiegericht ontwerpen met behulp van analyse tool Sefaira, onderstrepen we dat 
duurzaamheid in onze gebouwen voorop staat. 

MENSEN
Onze mensen maken uw gebouw. Een team van 30 professionals werkt aan mooie projecten op 
het gebied van architectuur, masterplanning en interieur. De mensen, met allemaal hun eigen 
competenties zijn goed op elkaar ingespeeld en vormen per project steeds multidisciplinaire, 
integraal werkende teams. Ons bureau heeft een platte organisatie met directe lijnen en een 
respectvolle, open werksfeer.












