Jordin Bijstra over project ‘Circulaire Showcase Bouwen’
Jordin Bijstra volgt de opleiding Landscape & Environment Management aan de
Hogeschool Inholland te Delft. Zijn afstudeeropdracht voert hij uit bij onze
partner Cirkellab. Jordin speelt een belangrijke rol in het project ‘Circulaire
Showcase Bouwen’.
In samenwerking met de partners van Cirkelstad Drechtsteden wordt er een
volledig circulair bouwwerk - inclusief de ingerichte buitenruimte - gebouwd (in
de vorm van een Living lab). De eerste stap in dit proces is de
stakeholdersanalyse. Jordin kreeg als opdracht deze te ontwikkelen en uit te
voeren. Jordin: “Het is een belangrijke en interessante eerste stap in het proces.
Mooi dat een student de kans krijgt om zo’n omvangrijke opdracht uit te voeren.
Het is niet zomaar iets waar ze mij voor gevraagd hebben”.
Op dit moment is hij druk bezig met het afnemen van de partnerinterviews. “In
principe bepalen de partners hoe het medium opgezet gaat worden. Door de vele
verschillende inzichten, expertise en belangen van de partners is de diversiteit in
meningen groot. Hoe deze te verbinden tot een doelgericht proces en product is
een grote uitdaging. Het vraagt om goed luisteren en de juiste vragen stellen. Ik
moet ervoor zorgen dat de partners enthousiast en betrokken blijven. Dat is niet
altijd even makkelijk, omdat het veel tijd vraagt om de eerste stap zorgvuldig te
kunnen zetten. Dat vereist veel flexibiliteit, loslaten en kunnen meebewegen.
Door de begeleiding vanuit Cirkellab ben ik een betere procesdenker geworden
en dat kan niet zonder goede samenwerking”.
Wat volgt is het formuleren van een gezamenlijke visie. Hierin wordt vastgelegd
of er gewerkt gaat worden en hoe het opdrachtgeverschap moet worden belegd.
Zodat het ontwerp en de bouw van de showcase kunnen beginnen. Daarna
worden concrete deelprojecten geformuleerd die gekoppeld kunnen worden aan
studenten van hbo, mbo en vmbo. Jordin hoopt dat een nieuwe student de kans
krijgt deze uitdaging op zich te nemen. Hij geeft aan dat hij veel geleerd heeft
over het belang van de circulaire economie in de landschapsontwikkeling. Dit
thema zal fundamenteel in het curriculum van de opleiding moeten worden
ingebouwd, zodat studenten snel in aanraking kunnen komen met dit
onderwerp.
Jordin levert 27 juni zijn eindverslag in en presenteert in augustus zijn advies. In
de toekomst wil Jordin zijn talenten inzetten op het snijvlak van communicatie,
innovatie en klimaatadaptatie. “Het geeft veel voldoening om te zien dat dankzij
mijn onderzoek een volgende stap in dit proces kan worden gezet door
Cirkelstad Drechtsteden”.

