Rem
Als ik de berichten moet geloven, gaat
het weer beter met de bouw. We zijn
nog niet terug op het niveau van voor
2008 maar we zitten in de lift, om het
maar eens populair uit te drukken. Ik
heb het geluk gehad om van de crisis
de afgelopen jaren niets te merken. In
tegendeel, we hebben het op het bureau
al jaren waanzinnig druk. Desalniettemin merk ik zo hier en daar wel dat het
ook andere bedrijven weer meer voor
de wind gaat. Zo duurt het vaak langer
om van een leverancier een kloppende
offerte te ontvangen. Druk, druk, druk.
En bij Booosting hebben de innovatieve
aangesloten bedrijven ook een razend
volle agenda met als gevolg dat interessante bedrijfsbezoeken en lezingen over
nieuwe producten of technieken soms

moeten worden uitgesteld. Want het
werk gaat voor. Logisch. Toch? Zeker,
maar nu het weer wat beter gaat, is de
neiging om dat goede idee maar even ter
zijde te leggen en eerst die aanbieding
de deur uit te doen groot. Begrijpelijk.
Vaak ontstaan in barre tijden fantastische ideeën en laten we ons in voorspoed verleiden tot de aloude haast en
druk. Zonde, want dat geweldige plan
dreigt zo in het archief te belanden.
Hou dus nog even vol, zet nog even door
en werk dat plan uit, deel je innovatie
en pluk er de vruchten van. Want voor
je het weet, heb je last van een soort
wet van de remmende vooruitgang.
En we weten allemaal waarin dat
resulteert……
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ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel,
1977) studeerde bouwkunde aan
de Technische Universiteit Delft en
studeerde af als bouwtechnoloog.
Heijnis werkt sinds 2002 bij cepezed, waar hij projectarchitect is van
grote utiliteitsprojecten en daarnaast
participeerde hij in verschillende
onderzoeksprojecten met externe
partners als TNO en ECN. Zowel in
2005 als 2007 behaalde hij met zijn
team een eervolle vermelding bij de
Jonge Architecten-prijsvraag van de
BNA. Heijnis is sinds 2012 voorzitter
van het innovatieplatform Booosting.
Ook neemt hij regelmatig zitting in
diverse jury’s en adviescommissies.

BRIGHT INSPIRATIONS

38

