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ECOSYSTEEM Van der Windt: 
‘Behalve uit ABT, bestaat Oosterhoff 
ook uit abtWassenaar, ABT België, ABT 
Deutschland, Adviesbureau Lüning, 
bbn adviseurs, HE adviseurs, Huygen 
Installatieadviseurs en Meelis & Partners. 
Allemaal bedrijven die met elkaar gemeen 
hebben dat ze een kwalitatieve bijdrage 
leveren aan de gebouwde omgeving. Ze 
doen dat stuk voor stuk op hun eigen manier 
en binnen hun eigen vakgebied, specialisme 
en markt. Onder de vlag van Oosterhoff 
worden daarbij waar mogelijk de krachten 
gebundeld. Keer op keer blijkt het resultaat 
dan meer dan de som der delen. Een mooi 
recent voorbeeld daarvan is de nieuwe 
Rechtbank Amsterdam, waar meerdere 

Oosterhoff-bedrijven bij waren betrokken.’
Werkhoven: ‘Waaronder ABT. Met ruim 
250 medewerkers is het multidisciplinair 
ingenieursbureau de grootste 
werkmaatschappij van Oosterhoff, dat 
zijn naam dankt aan Jaap Oosterhoff 
die in 1953 de oprichter van ABT was. 
In mijn optiek zijn we geen onderdeel 
van Oosterhoff, maar een deel ervan; we 
doen het echt samen. En zoals Maaike 
net zei: het is verbluffend welke krachten 
en kwaliteiten er dan vrij komen, binnen 
een organisatie die groot genoeg is om 
toptalenten aan zich te binden en klein 
genoeg om slagvaardig en wendbaar te 
blijven en die talenten alle ruimte biedt om 
zich te  (blijven) ontwikkelen.’

IMPACT Van der Windt: ‘Voor ik 
overstapte naar Oosterhoff zat ik in de 
directie van Schiphol. Na jaren in de 
luchtvaart en logistiek was het tijd voor 
iets anders. Ik had tijd om na te denken 
en wilde, realiseerde ik me, een baan 
met impact. Een nieuwe functie waarin 
ik het verschil kon maken. De enorme 
verduurzamingsopgave heeft me in 
dat verband altijd al geïntrigeerd en 
aangetrokken. Helemaal in een voor mij 
relatief nieuwe omgeving. Lang verhaal 
kort: het werd Oosterhoff en ik heb nog 
geen seconde spijt gehad van die keuze, 
want hier wordt dus écht het verschil 
gemaakt.’
Werkhoven: ‘Ooit begonnen met een studie 

Werktuigbouwkunde, heb ik anders dan 
Maaike wel een technische achtergrond 
en heb ik altijd in de bouwwereld gewerkt. 
Hiervoor was ik directeur van het 
Nederlands Vastgoedexploitatie Platform. 
Hoewel we dus uit verschillende richtingen 
komen, werd ook mijn overstap naar ABT 
ingegeven door de drive om in de frontlinie 
een bijdrage te leveren aan de oplossing 
van de grote opgaven waar Nederland 
voor staat. Naast verduurzaming is dat 
onder andere ook de bouw van een miljoen 
woningen.’

ONBEGRENSD Van der Windt: ‘Binnen 
hun vakgebied horen alle Oosterhoff-
bedrijven tot de absolute top. Ik word 
nog dagelijks verrast door de expertise, 
denkkracht en gedrevenheid van iedereen 
die hier werkt. Door de verbinding hier 
tussen te leggen ontstaan ongekende 
en onbegrensde mogelijkheden. Wat 
daarbij misschien al dan niet onbewust 
meespeelt, is dat er geen sprake is van 
aandeelhouders. Oosterhoff is van en voor 
de medewerkers, die deel kunnen nemen 
aan een participatieregeling.’
Werkhoven: ‘Van civiele techniek tot 
installatietechniek, van constructies 

tot brandveiligheid en van houtbouw 
tot duurzaamheid… onze expertises en 
oplossingen zijn onbegrensd. Letterlijk. We 
laten ons niet tegenhouden door bestaande 
grenzen op het gebied van kennis en 
techniek, maar zijn in staat om verder te 
kijken en te denken dan de vraag. Neem 
van mij aan: op dit moment, nu wij hier 
zitten te praten, zijn in alle vestigingen van 
Oosterhoff-bedrijven mensen bezig met het 
zoeken naar antwoorden op vragen die nog 
niet eens gesteld zijn.’
Van der Windt: ‘Oosterhoff heeft ook een 
eigen Innovatie Centrum opgericht, Quake, 
om de alom aanwezige innovatiekracht 
aan te jagen en synergieën te benutten. 
Quake heeft geen winst doelstelling maar 
is er op gericht om waarde toe te voegen 
aan bestaande, nieuwe of toekomstige 
projecten.’

NIEUWE OPLOSSINGEN Werkhoven: 
‘Binnen Oosterhoff weten we donders goed 
wanneer we voor kennis en expertise bij 
een zusterbedrijf moeten aankloppen. 
Neem houtbouw. Op dat gebied behoort 
Lüning tot de top. Bij projecten waar, 
bijvoorbeeld, civiele techniek en houtbouw 
elkaar overlappen, kunnen we dankzij 

Een paar maanden nadat Ilja Werkhoven 
op 1 februari 2021 directielid werd van 
ingenieursbureau ABT, trad Maaike van 
der Windt toe tot de Raad van Bestuur 
van moedermaatschappij Oosterhoff. 
Als nieuwkomers waren ze meteen op hun 
plek binnen het even vooruitstrevende als 
proactieve ‘ecosysteem’ van consultants 
en ingenieurs.
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Maaike
van der Windt

Waar kom je vandaan?
ik ben geboren in Gouda, 
getogen in Woerden 
en heb gestudeerd in 
amsterdam. daar woon ik 
sindsdien - op een aantal 
jaren australië na - nog 
steeds met veel plezier.
Wat houd je bezig?
ik kom uit een gezin 
waarbij mijn beide 
ouders actief waren in 
de politiek en het aan de 
eettafel regelmatig ging 
over maatschappelijke 
issues. dat houdt mij 
nog steeds bezig. Met 
name op het gebied 
van diversiteit en 
duurzaamheid.
aan welk project werk je?
ik doe zelf geen 
projecten maar houd 
me bezig met de 
executie van de visie, 
de werkmaatschappijen 
binnen Oosterhoff en het 
shared service center.
Wat wil je bereiken?
ik word gedreven door de 
wereld een beetje beter te 
maken en wil verandering 
realiseren op het gebied 
van duurzaamheid en 
gelijke kansen.
Wat is je visie voor de 
toekomst?
We hebben de 
gigantische opdracht 
om onze milieu impact te 
minimaliseren. Binnen 
100 maanden moeten 
we 55% minder CO

2 

uitstoten ten opzichte 
van 1990. dat vraagt 
om vernieuwing en 
ongekende oplossingen. 
Bij Oosterhoff willen 
we die kansrijke 
oplossingen bedenken 
waarin mens, bouwwerk, 
technologie en omgeving 
duurzaam samenkomen.
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Piloot.

de extreem korte lijnen binnen de platte 
organisatie meteen een multidisciplinair 
team vormen. Van de synergie die dat 
oplevert, plukt de opdrachtgever de 
vruchten. Zijn vraag staat altijd voorop.’ 
Van der Windt: ‘In bredere zin plukt ook 
de samenleving vaak de vruchten van 
onze proactieve aanpak. The Natural 
Pavilion op de Floriade 2022 is daar een 
mooi voorbeeld van. Oosterhoff wordt hier 
vertegenwoordigd door ABT, bbn adviseurs 
en Lüning. De HoutKern Bouwmethode die 
daar in de praktijk wordt gebracht, samen 
met onze partners Noordereng Groep en 
DP6, zal modulair en circulair bouwen 
met Nederlands hout en andere biobased 
materialen naar een hoger niveau tillen, 
met nieuwe oplossingen voor het energie-, 
grondstoffen- en woningentekort als 
resultaat.’

RISICODRAGEND Werkhoven: ‘Museum 
Arnhem krijgt een nieuwe vleugel, met 
een overstek van vijftien meter over een 
stuwwal. Door gebruik van geavanceerde 
geotechnische rekenmodellen en onze 
ervaring hebben we een veel simpelere 
fundering ontworpen met minder palen. 
Op vergelijkbare wijze zijn we bij heel veel 
projecten een stille constructieve kracht. 
Dat er in parkeergarages dankzij onze 
investeringen in innovatief beton steeds 
minder dragende kolommen nodig zijn, zie 
je niet. We zijn daar zelf trots op, en terecht, 
maar mogen er best ook wat meer over aan 
de weg timmeren.’
Van der Windt, lachend: ‘Dat zijn we nu ook 
aan het doen, met dit soort interviews. En 
door binnen de keten samenwerkingen aan 
te gaan, met architecten en bouwbedrijven. 
De IJ Klopper, een alternatieve innovatieve 

Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Be the change you want 
to see in the world.
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Mijn ouders.
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee zeker niet.
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
als iemand me nodig 
heeft.
Waar ben je bang voor? 
dat we de planeet 
onleefbaar achterlaten 
voor volgende 
generaties.
Wat/wie maakt jou boos? 
Onrecht.
Wat/wie maakt je blij? 
Geluk van anderen.                                                     
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
absurde situaties vooral 
als ik ze zelf veroorzaak.
Waar kun je wakker van 
liggen? 
al kan ik me druk maken 
over een hoop dingen, ik 
lig er zelden wakker van
Waar ben je trots op? 
Op de innovatieve en 
duurzame initiatieven 
van Oosterhoff.
Wie is jouw held? 
Barack Obama.
Wat is je favoriete 

muziek? 
Geen vast genre - volgens 
mijn dochters vooral van 
slechte muziek.
Wat is je favoriete sport? 
Om zelf te beoefenen 
boksen en hardlopen en 
om te kijken voetbal.
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier.
introvert of extravert? 
een extravert.
Optimist of pessimist? 
Optimist.
Guilty pleasure? 
Black jack spelen.
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
dat is te gênant om hier 
te delen.
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
ik geniet van alle vier.
Welk vakantieland?
na bijna 9 jaar in 
australië te hebben 
gewoond geniet ik 
nu van nederland en 
europa .
Waar wil je vanaf?
Mijn angst voor honden.
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Wandelafspraken.
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
een marathon rennen.

ilja 
WerkhOven

Waar kom je vandaan? 
na studie 
werktuigbouwkunde 
gestart bij de gemeente 
amsterdam. vervolgens 
projectmanager en 
adviseur inkopen 
en aanbesteden bij 
Stichting vernieuwing 
Bouw en adjunct 
directeur. de 
cultuurverandering in 
de bouwsector heb ik 
op de kaart gezet als 
directeur bij Stichting 
Bewuste Bouwers en 
binnen nevaP heb ik 
de maatschappelijke 
trends in vastgoed 
geagendeerd. Sinds 
begin 2021 lid 
directieteam aBt.
Wat houd je bezig?
toptechniek meer 
zichtbaar maken. 
We hebben zulke 
slimme ontwerpen 
en oplossingen. die 
innovaties wil ik breder 
in de markt bekend en 
toepasbaar maken.
aan welk project werk je?
vanuit aBt ben ik 
betrokken bij innovaties 
van duurzaam beton, 
het ontwikkelen van 
nieuwe woonmodellen 

en het realiseren 
van labs, musea en 
ziekenhuizen. een breed 
scala waarbij de gemene 
deler is op duurzame 
wijze mensen comfort en 
plezier bieden.
Wat wil je bereiken?
integrale oplossingen 
voor maatschappelijke 
uitdagingen. Uitgekiend 
technisch vernuft in een 
gebouw of in een gebied 
waardoor gebruikers of 
bewoners zich happy en 
veilig voelen.  er kan zo 
veel als je vanaf scratch 
mag meedenken over 
een optimaal ontwerp.
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Steeds vaker moeten 
we gevoel en techniek 
met elkaar verbinden. 
techniek staat 
voor (bijna) niets, 
maar het vraagt ook 
adaptatievermogen. 
de klimaatcrisis en 
alle praktische maar 
ook maatschappelijke 
consequenties vragen 
om souplesse in onze 
oplossingen. veel 
bestaat al naast elkaar. 
nu is het tijd om die 
te integreren en te 
intensiveren. dat vraagt 
om een mindset waarin 
naast het delen ook 

het waarderen van de 
verschillen belangrijk i.
Welke oplossingen zie jij 
voor de woningcrisis?
We moeten of de grond 
in of de lucht in. We 
hebben de huidige 
oppervlakte land nodig 
om onze biodiversiteit 
op orde te houden. 
Want direct na de 
klimaatcrisis volgt een 
biodiversiteitscrisis. 
Biodiversiteit is 
essentieel voor de mens. 
het staat aan de basis 
van schone lucht, een 
goede kwaliteit van de 
bodem en ons voedsel. 
voedselschaarste is 
de komende ramp 
waar we mee te dealen 
hebben als we te veel 
vol bouwen en geen 
zorg hebben voor de 
biodiversiteit.
Wat breng jij voor de 
organisatie?
energie en 
enthousiasme, 
verbinden, zorgen dat 
basics op orde zijn,  
knelpunten aan- en 
doorpakken, doceren 
van veranderingen, 
diversiteit, 
complimenten geven, 
humor.
Wat boeit je vooral bij 
aBt?
aBt is een compleet 
ingenieursbureau. 
van grond 
(geotechniek) tot lucht 
(windturbinefundaties) 
hebben we expertise. 
van hard betonnen 
bedrijfsvloeren tot 
zachte akoestiek leveren 
we expertise aan de 
markt. architecten 
verwoorden hun visie, 
wij verwezenlijken het 
volledige ontwerp, 
waarbij we ook nog 
risicodragend kunnen 
participeren .
Wat wilde je vroeger 
later worden?
directeur in een 

mannenbedrijf. 
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Fouten maken mag, 
als je ook sorry kan 
zeggen…
van wie heb je het 
meeste geleerd?
Zakelijk gezien van de 
leden regieraad Bouw 
ii. topbedrijfsleven 
(CeO’s van BaM, 
royal haskoningdhv, 
Grontmij, Mecanoo) 
met top overheid 
bestuurders 
(directeur-generaal 
van rijkswaterstaat, 
rijksgebouwendienst, 
burgemeester) 
samen met directeur 
eigenaren vanuit MkB 
uit installatietechniek, 
civiel en woningbouw) 
werkten we aan de 
innovatie in de brede 
bouwsector. het was een 
groep mensen met een 
missie om de gevolgen 
van de bouwfraude ten 
goede in te zetten.
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
ik weet zeker van niet.
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
een feestje met 
vrienden.
Waar ben je bang voor?
redback spiders.
Wat/wie maakt jou 
boos?
Onrecht en 
discriminatie.
Wat/wie maakt je blij?
een oprecht compliment.

verbinding voor fietsers en voetgangers 
onder het IJ in Amsterdam, is net als de 
Rechtbank Amsterdam en The Natural 
Pavilion een voorbeeld van een project waar 
we proactief en soms ook risicodragend 
in willen investeren. Dat gaan we in de 
toekomst zeker vaker doen. Is er nog 
ruimte voor één ander voorbeeld?’ 
Van der Windt: ‘Eleminair! Tijdens corona 
ontstonden er capaciteitsissues en zorgen 
over overdracht van virussen in liften in 
hoge gebouwen. De ventilatie in liften is 
vaak slecht. Een senior adviseur van ABT 
is toen proactief met dat probleem aan 
de slag gegaan. Het resultaat: Eleminair, 
een liftventilatiesysteem dat de lucht in 
een lift tot wel 350 keer per uur volledig 
ververst. Het kan zo worden ingebouwd in 
bestaande liften. The Edge in Amsterdam 
had de primeur. Dus: hoezo bottleneck? 
Welk probleem? Wij hebben de oplossing al 
beschikbaar.’

LEIDER Werkhoven: ‘Het is makkelijk om 
hele zichtbare leiders als Nelson Mandela 
of Jacinda Ardern te noemen. Maar zullen 
we het dichter bij huis houden, Maaike? 
Oosterhoff staat er goed voor en de credits 
daarvoor komen bestuursvoorzitter Gerard 
Doos toe. Hij heeft een inspirerende visie, 
daagt mensen uit om groter en anders te 
denken zonder de menselijke maat uit het 
oog te verliezen. ’
Van der Windt: ‘Hij had ook een visie 
bij onze benoeming en heeft ons ook 
binnengehaald, binnen deze wereld van 
consultants en engineers. Niet vanwege het 
vrouwenquotum, maar omdat hij altijd de 
juiste mensen op de juiste plaats wil.’
Werkhoven: ‘Mensen die dat doen maken 
nu en in de toekomst het verschil.’

Waar moet je heel erg 
om lachen?
Om kakhiel.
Waar kun je wakker van 
liggen?
een zoemende mug.
Wie is jouw held?
edith eva eger. Willen 
blijven leven is een eigen 
keuze; blijf niet hangen 
in wat jou is aangedaan.
Wat is je favoriete 
muziek?
de mix van radio 2. 
Wat is je favoriete sport?
volleybal en wandelen.
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier.
introvert of extravert?
extravert.
Optimist of pessimist?
Optimist.
Guilty pleasure?
dahlia’s kweken
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
lente.
Welk vakantieland?
ik houd van afwisseling. 
ik ontdek graag hoe 
mensen van een plek 
hun thuis maken.
Waar wil je vanaf?
Mijn verhuisdozen (ben 
net verhuisd).
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
dat je ook samen 
kan zijn ondanks een 
beeldscherm.
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Schaatsen, zodra er ijs 
ligt op de nieuwkoopse 
Plassen.

‘�Oosterhoff�heeft�een�eigen�
Innovatie�Centrum�opgericht,�
Quake,�om�de�alom�aanwezige�
innovatiekracht�aan�te�jagen�
en�synergieën�te�benutten’

‘Binnen�hun�
vakgebied�horen�
alle�Oosterhoff-
bedrijven�tot�de�

absolute�top’


