
Afstudeeronderzoek
Flexibel bouwen en ontwerpen

Wat?
We zien tegenwoordig steeds vaker de vraag naar een slimme en 
flexibele inrichting van gebouwen of gehele parken. De ruimtevraag 
kan vergroten of verkleinen, of de bestemming van de gebouwde 
omgeving veranderd. Om mee te gaan in deze veranderingen kan 
het interessant zijn onderzoek te doen naar manieren van flexibel 
bouwen. Denk aan demontabele delen of een op -en afschaling van 
vaste units. 

Waarom?
Factor Architecten is benieuwd of deze manier van ontwerpen 
toegepast kan worden binnen onze projecten. Flexibele (inrichting 
van) gebouwen als scholen, kantoren of woongebouwen kunnen 
in de aankomende jaren interessanter worden, maar is het 
praktisch mogelijk en wat is precies de behoeftevraag binnen onze 
opdrachtgevers?

Wat bieden wij jou?
Een goede begeleiding van je afstudeeronderzoek. Binnen onze 
informele organisatie kun je naast alle aspecten van het werken 
op het architectenbureau, ook de samenwerking met andere 
technische disciplines ervaren. Veel mensen met veel kennis en 
specialisaties. Kennis die we graag met je delen. 

Factor Architecten is onderdeel van IA Groep. Een onhafhankelijk 
multidisciplinair ingenieursbureau met circa 80 medewerkers.
Factor Architecten ontwerpt duurzame architectuur en stedenbouw 
gericht op de specifieke situatie en vraagstelling. In de formulering 
van een helder ontwerpconcept spelen ruimte, routing, structuur, 
licht en materiaalgebruik een grote rol. Een secure, kostenbewuste 
en milieubewuste detaillering ondersteunt het ontwerp. We 
werken met onze partners aan hoogwaardige ontwerpen waarmee 
een opdrachtgever zijn doelen kan realiseren: bruikbare, leefbare 
en aantrekkelijke gebouwen. We zijn klantgericht en flexibel, van 
haalbaarheidsstudie tot bouwbegeleiding.

Waarmee en hoe?
- Mogelijk projectgebonden opgave
- Mogelijk contact met een klant
- Onderzoek naar de verwachte vraag in de toekomst
- Overleg momenten binnen ons team

Gewenst resultaat
- Flexibel ontwerp (mogelijk van een lopend project)
- Onderzoek naar toekomstvisie flexibel bouwen
- Haalbaarheidsonderzoek naar kansen door flexibel bouwen, binnen  
  een aangewezen project

Interesse? 
Lijkt dit vraagstuk je interessant, of heb je een eigen vraagstuk 
aansluitend bij het onderwerp flexibel ontwerpen? Dan komen wij 
graag in contact met jou! Stuur ons een mail met een sollicitatiebrief 
en CV naar: 

vacature@iagroep.com 
t.a.v. Mark van Westerlaak


