
 

 

 

 

 
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 

zoekt een  

 

(LANDSCHAPS)ARCHITECT-ONDERZOEKER 
 

 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is een kleine organisatie met 

enthousiaste medewerkers die zich inzetten voor de organisatie van de volgende twee 

architectuur biennales, IABR–2018+2020, én van de IABR-Ateliers 2017 - 2020.  

De IABR wil daarbij naar vermogen en met de kracht van ontwerp bijdragen aan het behalen 

van de Sustainable Development Goals die de wereldgemeenschap zichzelf met het 

Klimaatverdrag van Parijs heeft gesteld. 

 

Ter aanvulling van ons team zoeken wij een gemotiveerde, zelfstandige en proactieve 

(landschaps)architect-onderzoeker die graag in teamverband werkt en daarom onze afdeling 

Ontwerpend Onderzoek + Ontwikkeling (OO+O) wil komen versterken.  

 

IABR: Ontwerpend Onderzoek en Ontwikkeling (OO+O)  

OO+O, door de IABR opgezet samen met Architecture Workroom Brussels (AWB), werkt in 

continuïteit aan de onderzoekagenda van de IABR die wordt uitgevoerd in de Ateliers en die 

vorm krijgt in opeenvolgende biennale edities en in andere IABR-projecten in binnen- en 

buitenland. 

OO+O werkt nauw samen met het Curator Team van IABR–2018+2020, bestaande uit de 

Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck 

en de Belgische architect Joachim Declerck. Ook is OO+O actief in het kader van het 

samenwerkingsverband dat de IABR is aangegaan met de Nederlandse Watergezant, Henk 

Ovink. 

OO+O wordt geleid door IABR–directeur George Brugmans en AWB-directeur Joachim 

Declerck. Het doet zelfstandig (voorbereidend) ontwerpend onderzoek én werkt samen met 

externe partijen zoals ontwerpbureaus, overheden en bedrijven. Dit alles met als 

voornaamste doel het realiseren van de ambities van de IABR: het inzetten van ontwerpend 

onderzoek voor innovatieve en concrete oplossingen voor hedendaagse ruimtelijke opgaven. 

 

De functie 

De (landschaps)architect-onderzoeker: 

- doet (voorbereidend) ontwerpend onderzoek ten behoeve van de opzet, 

projectdefinitie en werking van de Ateliers en andere IABR-projecten; 



- organiseert en produceert de werkzaamheden en acties voortkomend uit de Ateliers, 

variërend van inhoudelijke tot organisatorische werkzaamheden, waaronder ook 

workshops en publieke bijeenkomsten; 

- onderhoudt de contacten met samenwerkingspartners; 

- is goed in staat de ontwikkelde inhoud te integreren en synthetiseren, zowel in tekst 

als in beeld; 

- is goed in staat de inhoud te vertalen en communiceren naar zowel een professioneel 

als een breder publiek; 

- levert input voor publicaties, website, sociale media, marketing en communicatie; 

- heeft een vlotte pen, zowel in het Nederlands als in het Engels; 

- organiseert mede de vertaalslag van de output naar input voor het programma 

(tentoonstelling, debat, website, publicatie, e.a.) van de IABR;   

- verdiept zich graag in actuele ontwikkelingen in het stedenbouwkundige debat in 

binnen- en buitenland. 

 

De (landschaps)architect-onderzoeker werkt onder directe verantwoordelijkheid van de 

programmamanager OO+O, Marieke Francke, en werkt nauw samen met curatoren en 

ateliermeesters onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder-directeur van de IABR.  

 

Het profiel  

We zoeken iemand die zich herkent in het onderstaande: 

- gedreven door betrokkenheid bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, met 

name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking, en bereid om de 

complexiteit daarvan als uitgangspunt te nemen; 

- een van nature onderzoekende en analyserende houding; 

- in staat om complexe vraagstukken op een gestructureerde manier te benaderen, te 

synthetiseren en te vertalen naar werkprocessen; 

- in staat om zelfstandig projecten te leiden en de organisatorische en productionele 

werkzaamheden die daaruit voortkomen proactief uit te (doen) voeren; 

- in staat om binnen een internationaal (NL/BE) en multidisciplinair (inhoud, productie) 

team te opereren; 

- in staat om te werken binnen gestelde financiële en productionele kaders; 

- in staat om onder druk en resultaatgericht te werken; 

- geen nine-to-fiver, bereid om met flexibele werktijden om te gaan; 

- uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk. 

 

We zoeken iemand met: 

- een relevante opleiding (Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, 

Ruimtelijke Planning of vergelijkbaar); 

- aantoonbaar enkele jaren relevante werkervaring op vlak van ontwerp/ontwerpend 

onderzoek/stedenbouw/ruimtelijke ontwikkeling;  

- kennis van MS Office en Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) is een must; 

- affiniteit met culturele producties (publicaties, tentoonstellingen, debat) is een pré. 

 

 

IABR–2018+2020 



In haar Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Naar een Weerbare Stad heeft de IABR het 

Klimaatverdrag van Parijs voorop gezet. De IABR wil naar vermogen bijdragen aan het 

behalen van de Sustainable Development Goals die de wereldgemeenschap zichzelf met het 

Verdrag heeft gesteld.  

Zij kan daarbij twee troeven inzetten. Zij organiseert iedere twee jaar een biennale: een 

internationaal kennisplatform voor tentoonstellingen, presentaties, conferenties, lezingen, 

debatten, uitwisseling en excursies.  

Daarnaast organiseert zij ateliers: langlopende ontwerpend onderzoekstrajecten in 

gezamenlijk opdrachtgeverschap met lokale en regionale, soms ook nationale overheden. In 

Nederland zet de IABR ateliers op als leadpartner van de Rijksoverheid. 

Doel van de IABR–Ateliers is om met inzet van ontwerpkracht tot nieuwe en concrete 

oplossingsrichtingen voor bestaande opgaven te komen. Onderzoek en resultaten van de 

ateliers zijn ankerpunten van iedere biennale, samen met inspirerende voorbeelden uit de 

hele wereld en gekaderd in debat, kennisuitwisseling en publiek programma. Vervolgens, en 

dat is altijd de inzet, gaan de betrokken overheden met de voorstellen en uitkomsten van het 

atelier aan de slag.  

IABR–2018+2020 is opgezet als tweeluik. De editie van 2018, een ‘werk’-biennale, zal vooral 

in het teken staan van onderzoek en uitwisseling, debat en brainstorming, terwijl in 2020 de 

resultaten op tafel worden gelegd. 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN  

Het betreft een voltijdsaanstelling, in eerste instantie voor bepaalde tijd (oktober 2017 tot 

oktober 2018). Daarna wordt in onderling overleg besloten of het contract verlengd wordt.  

Het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de 

functie, passend voor een middelgrote culturele organisatie en afhankelijk van kwalificaties 

en ervaring.  

 

 

GEÏNTERESSEERD?  

Stuur dan uiterlijk 20 september 2017 je CV en uitgebreide motivatie als bijlage bij een mail 

naar kantoor@iabr.nl met in het onderwerp “sollicitatie (landschaps)architect-onderzoeker”. 

De selectiegesprekken vinden plaats in de eerste twee weken van oktober.  

 

Voor meer informatie over de IABR kijk je op www.iabr.nl 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.iabr.nl/

