
We pakken de draad weer op!
Het is alweer bijna een jaar geleden sinds de vorige nieuwsbrief over ons gezamenlijke project: de nieuwe VO-campus. We kunnen ons voorstellen dat alle 
betrokkenen stiekem al eens de vraag hebben gesteld: gebeurt er nog wel wat? Het antwoord daarop is ja. Achter de schermen zijn veel voorbereidingen 
getroffen om verder te gaan met Fase 3 van dit project. We geven even een kort overzicht van deze activiteiten. 
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Projectbegeleiding
Na het raadsbesluit in juni 
vorig jaar zijn we druk geweest 
met het selecteren van het 
projectmanagement. Dit zijn 
specialisten die deskundig zijn 
in het bouwen van scholen. Zij 
kennen alle processen die daarbij 
horen en gaan ons de komende 
jaren begeleiden in dit complexe 
proces. In goed overleg hebben we 
gezamenlijk (scholen en gemeente) 
gekozen voor bbn. Verderop in deze 
nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor. 

Op naar het ontwerp
Eén van de eerste opgaven voor 
bbn is ervoor te zorgen dat er een 
voorlopig ontwerp voor het nieuwe 
gebouw komt. Dit hoort te lopen 
via een aanbesteding. Het is een 

aanbesteding voor alle ontwerpende 
partijen. Dit zijn de architect, 
de installateur, de constructeur 
en de landschapsarchitect. De 
aanbesteding start met het maken 
van een selectie van vijf partijen 
die het werk zouden kunnen doen. 
Na de eerste selectie gaan we hen 
vragen om een schetsontwerp te 
maken. 

Het programma van eisen is de basis
Het schetsontwerp zal een vertaling 
moeten zijn van de programma’s 
van eisen van de scholen en 
de stedenbouwkundige - en 
verkeerskundige wensen van de 
gemeente. We verwachten voor 
de zomer de selectie te maken en 
rond die tijd krijgen we dan ook een 
eerste beeld van de VO-campus. 

Spannend voor ons allemaal!

Beoordeling van de 
schetsontwerpen
Het beoordelen van de 
schetsontwerpen gebeurt heel 
zorgvuldig. Daarvoor stellen we 
een beoordelingscommissie samen. 
Hierin zitten leden van de scholen 
en de gemeente. Samen waarderen 
zij de visie en het schetsontwerp 
van de verschillende ontwerpende 
partijen. Ze kijken daarbij naar het 
visuele ontwerp maar ook naar 
bijvoorbeeld de duurzaamheid. 
Voorafgaand aan de uiteindelijke 
keuze zullen de leden van de 
beoordelingscommissie met hun 
eigen achterban de inschrijvingen 
bespreken. Er is dus volop 
gelegenheid om mee te praten en 

er iets van te vinden. We gaan daar 
nog uitgebreid over communiceren. 

Interne projectleiders
Het realiseren van de VO-campus 
is een intensief proces, daarom 
hebben de drie partijen ieder 
een eigen interne projectleider 
benoemd. Collega’s met vragen 
over de VO-campus kunnen bij hen 
terecht:

VariO
  Elizabeth de Velde

Emelwerda College
  Annemarie de Soeten

Gemeente
  Ellentrees Müller 

Mijn naam is Elizabeth de Velde en ik 
ben bovenschools directeur onderwijs 
bij VariO. Inmiddels werk ik bijna 7 jaar 
bij VariO; ben in 2015 aangenomen om 
als directeur het nieuwe Vakcollege 
Noordoostpolder vorm te geven.
Het Vakcollege was (en is) een 
voorloper in de samenwerking  
tussen het Emelwerda College en 
VariO. De VO-campus zie ik als 
een volgend groot project in deze 
samenwerking. De projectleider 
is mijns inziens een spil in dit 
samenwerkingsweb die zorgt voor: 
verbinding, betrokkenheid, belangen behartigen, 
informeren, kennis delen en samenwerking. De projectgroep brengt  
adviezen uit naar de stuurgroep, die bestaat uit de gemeente en de 
bestuurders van het Emelwerda College en VariO.

Mijn speelveld bestaat uit de partijen die participeren in de  
VO-campus en de stakeholders daar omheen, de project- en stuurgroep en 
vanzelfsprekend uit VariO zelf. VariO bestaat uit verschillende scholen die 
allemaal een gelijkwaardige plek in de VO-campus behoren te krijgen. Met 
elkaar bouwen we aan een bruisende VO-campus waar alle leerlingen en 
medewerkers zich goed voelen en waar uitstekend onderwijs wordt gegeven.

Mijn naam is Annemarie de Soeten, 
ik werk nu ruim 6 jaar met ontzettend 
veel plezier in het onderwijs. Naast 
docent Onderzoek&Ontwerpen en 
Kunst&Cultuur ben ik coördinator van 
het Technasium en de Bèta Challenge.

Leerlingen coachen in hun 
persoonlijke groei vind ik het 
allermooiste van mijn werk als docent. 
Verder houd ik van organiseren, 
met elkaar doelgericht werken aan 
kwaliteit en het inzichtelijk maken van 
processen. 
Als Projectleider Campus op het Emelwerda 
College neem ik deel aan de externe projectgroep (BBN, Gemeente 
Noordoostpolder, VariO en het Emelwerda College) en onze interne 
projectgroep. Voor mijn collega’s zal ik het eerste aanspreekpunt zijn voor 
alle vragen rondom de realisatie van de campus. 

Wat ik als persoon meeneem is mijn onvermoeibaar optimisme, mijn 
analytisch vermogen, mijn contacten met ondernemers, kennis over de 
bouw en mijn ervaring met projectmatig werken. Ik kijk enorm uit naar 
dit hele traject. Mensen, we zijn gestart en we gaan er iets heel moois van 
maken!

Even voorstellen

Elizabeth de Velde Annemarie de Soeten
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Mijn interesse voor de 
gebouwde omgeving is 
al vroeg in mijn leven 
ontstaan. Waar het ooit 
begon met een houten 
blokkendoos, ontwikkelde 
deze hobby zich naar 
duplo, gevolgd door lego 
en uiteindelijk een studie 
naar sociale geografie, 
planologie en vastgoed. 
Bij dit laatste ben ik me 
bewust geworden van de 
interactie tussen plekken en mensen. 

Ik ben geboren in Stadskanaal, provincie Groningen. Na mijn 
opleiding aan de universiteit van Groningen zijn mijn vriendin en ik 
verhuisd naar Utrecht. Inmiddels wonen we in Houten. In mijn vrije 
tijd doe ik sinds kort aan crossfit, ga ik graag borrelen of spelletjes 
spelen met vrienden. 

Sinds ik ben begonnen met werken als projectmanager heb ik 
de kans gekregen om veel verschillende soorten projecten te 
begeleiden. Hierbij ben ik me bewust geworden van de verschillende 
invalshoeken en rollen binnen een ontwikkeling. Tijdens de 
ontwikkeling van een gebouw zijn er vaak al honderden mensen 
betrokken. Na de oplevering worden dit vaak alleen maar meer. Ik 
word gedreven door dynamische processen en samen met anderen 
een prachtig gebouw neer te zetten die ook in de verre toekomst 
tevreden gebruikers blijft hebben. 

De gemeente Noordoostpolder heeft samen met het Emelwerda College en de VariO Onderwijsgroep een aanbesteding georganiseerd voor het 
projectmanagement t.b.v. de realisatie van de VO-campus in Emmeloord. Bbn adviseurs heeft deze aanbesteding gewonnen en start begin 2022 met de 
opdracht. Graag stellen we ons en de betrokken personen kort aan u voor.

Met 120 specialisten op het gebied van strategische gebouw- en gebiedsontwikkeling, directievoering & toezicht, 
bouwkostenmanagement, proces- en projectbegeleiding en vastgoedbeheer bieden wij de juiste ondersteuning in élke fase van het 
bouwproces. Wij geven opdrachtgevers de ruimte om plannen wáár te maken. Dit doen we door elk project met een open blik te 
benaderen. En door met grensverleggende oplossingen te komen. Hoe groter de uitdaging, hoe gemotiveerder we zijn om het tot 
een succes te brengen. Of opdrachtgevers nu circulair willen bouwen, een architectonisch statement willen maken of een bestaand 
gebouw willen transformeren naar een nieuwe bestemming. Bbn onderscheidt zich door de hoge kwaliteit van de dienstverlening in 
combinatie met de betrokkenheid en drive van de specialisten om ambities van opdrachtgevers waar te maken.

Even voorstellen

Collega’s beschrijven mij als een 
creatieve en daadkrachtige persoon. 
Ik ben positief en enthousiast en 
neem mensen gemakkelijk mee in 
het proces. Mijn doel is om samen 
met opdrachtgevers iets moois te 
creëren. Ik werk zorgvuldig, efficiënt 
en resultaatgericht. Ik hecht veel 
waarde aan een goede werksfeer en 
een open en eerlijke communicatie.

Ik ben in Duitsland geboren, 
opgegroeid en heb daar aan de 
Technische Universiteit architectuur gestudeerd. Na mijn studie ben ik naar 
Nederland gekomen, waar ik van 1999 tot 2014 werkzaam was bij  
Rudy Uytenhaak Architectenbureau. Sinds 2015 werk ik bij bbn adviseurs. 
Ik woon samen met mijn vriend en twee kinderen van 15 en 17 in Amsterdam.

Ik ben als senior projectmanager betrokken bij alle verschillende fasen van 
de projecten, vanaf het opstellen van een PvE tot het organiseren van het 
projectproces tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. Ik heb aan verschillende 
business cases gewerkt, huisvestingsadviezen opgesteld, ontwerpfasen en de 
realisatie van projecten begeleid. Ik werk analytisch en gestructureerd en ben 
in staat om complexe onderwerpen helder samen te vatten. Daarnaast ligt mijn 
grootste kracht in het communiceren en enthousiasmeren.

Als afdelingsmanager van proces- en projectmanagement en lid van de 
bureauleiding ben ik verantwoordelijk voor onder andere de aansturing en 
beoordeling van de afdeling, het strategisch personeelsbeleid, de kennis- en 
kwaliteitsborging en de productontwikkeling. 
 

Jan-Aike Noordermeer Michaela Brethauer


