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BNI in
de regio’s
Naast de activiteiten die door het landelijke
bureau in Amsterdam worden georganiseerd,
is de BNI ook op regionaal niveau actief. De
regiocoördinatoren zijn het aanspreekpunt
voor vergaderingen en andere activiteiten in
hun regio. De coördinatoren Brenda van der
Laan, Jessica Wormgoor en Peter Suurland
over hun regio.

Brenda van der Laan, coördinator regio Noord
Regio Noord was altijd al een grote regio, met de nieuwe
regio-indeling sinds 2010 is Noord een stuk groter geworden. Niet alleen Groningen, Friesland en Drenthe
vallen nu onder Noord, ook Overijssel, Noord-Holland
en Flevoland. De nieuwe regio telt meer dan 150 leden.
In de praktijk waren er ongeveer 15 leden actief betrokken bij de regioactiviteiten. Ik verwacht dat dit er meer
worden, en dat ook leden uit het zuidelijk en oostelijk
deel van de nieuwe regio gaan participeren. Regio
Noord richt zich op activiteiten als deelname aan de
beurs Wonen&co en andere plaatselijke beurzen. Daarnaast wordt er twee tot drie keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Ik wil een oproep doen aan alle
leden die tot nu toe nog niet op regiobijeenkomsten zijn
geweest om toch eens te komen. Op deze bijeenkomsten worden interessante gesprekken gevoerd, er wordt
vakinhoudelijke informatie uitgewisseld en er worden
projecten bekeken. Het is leuk om met collega’s over het
vak te kunnen filosoferen en ook om samen iets leuks te
doen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 4 februari
2011. Wil je meer weten, heb je suggesties of opmerkingen? Mail naar regionoord@bni.nl.

Leoxx is afgerond wordt een diner aangeboden waarbij
alle ruimte en tijd is om mee te denken over zaken die
bij de BNI en de leden spelen. De bijeenkomst duurt tot
ongeveer 20.00 uur. Leden uit de regio ontvangen automatisch een uitnodiging. Leden uit andere regio’s die
ook graag naar deze bijeenkomst komen, kunnen zich
aanmelden via regiomidden@bni.nl. Vind je het leuk
om andere interieurarchitecten te ontmoeten, om te
netwerken, om kennis te delen en te discussiëren over
het vak? Noteer dan de volgende data in je agenda:
15-12-2010 (Leoxx, Houten), 17-03-2011 (Deltalight,
Amsterdam) en 16-06-2011 (locatie nog onbekend).

The Power
of Dreams

ıntern.

ten rijk maakte. De Verenigde Arabische Emiraten
kwamen samen in 1971 en groeiden in veertig jaar
tijd uit tot het centrum van het Midden-Oosten. De
opa gaf zijn kleinzoon de parels en zei tegen de jongen: “Vergeet de geschiedenis van dit land niet, blijf
nederig en blijf in je dromen geloven. Geef deze parels door aan jouw kleinkinderen zodat ze onze geschiedenis niet vergeten.
Toen ik gisteren bij de opening van een tentoonstelling was in een van de galeries hier in Dubai, stond ik
met een jonge sjeik te praten over de toekomst van de
Verenigde Emiraten. Over zijn visie, dromen en idealen. Even moest ik denken aan mijn bezoek aan de
Expo in Shanghai en het verhaal van de opa en zijn
kleinzoon.
Het waren de grootouders van de sjeik die dit land
hebben opgebouwd en zijn ouders hebben de Verenigde Emiraten in een rap tempo zien groeien. De
sjeik vertelde enthousiast dat het tijd is dat zijn generatie het stokje overneemt, de handen in elkaar slaat
en aan de toekomst werkt om de Verenigde Emiraten
meer diepgang te geven: ‘sustainability, care, community & teamwork.’

Peter Suurland, coördinator regio Zuid
Leden in Zuid zien elkaar niet als concurrenten, maar
als collega’s en dat is de basis van het succes van deze
regio. De regio organiseert ongeveer vier vergaderingen
per jaar met als doel ongedwongen met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te delen. De vergaderingen staan in het teken van een bepaald onderwerp.
Soms wordt in aanvulling hierop een gastspreker uitgenodigd. De vergaderingen worden telkens op een andere locatie gehouden. Meestal is dit bij een bedrijf en
vindt er automatisch voorafgaand aan de vergadering

‘Leden in de regio
zien elkaar niet als
concurrenten, maar
als collega’s’
een bedrijfsbezoek plaats. Naast de vergaderingen
organiseert Zuid twee à drie excursies. Deze zijn in
principe kosteloos of low budget en variëren van binnenlandse tot buitenlandse, daagse tot meerdaagse
reizen. Een lid kan een excursiebestemming in de vergadering of via de coördinator voorstellen,waarna de
leden beslissen of de bestemming draagvlak heeft. Zo
ja, dan wordt het lid gevraagd de excursie, eventueel in
samenwerking met anderen, te organiseren. Het resultaat van de regioactiviteiten is dat steeds meer leden
deelnemen aan vergaderingen en excursies.
Meer weten? Mail regiozuid@bni.nl.

The Power of Dreams was het concept voor het paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten op de
Expo 2010 in Shanghai waar het als goudgele zandduinen lag te glinsteren in de Aziatische zon. Het
paviljoen, ontworpen door niemand minder als
Norman Foster + Partners, maakte zeer veel indruk
door zijn structuur en natuurlijke vormentaal geïnspireerd op de weidse, golvende woestijn die de
Verenigde Arabische Emiraten overheerst.

Jessica Wormgoor, coördinator regio Midden
De eerstvolgende bijeenkomst van regio Midden is op
woensdag 15 december bij Leoxx in Houten. De bijeenkomst begint om 16.30 uur. Op het programma staat
een bedrijfsbezoek met een presentatie van nieuwe
producten. Daarop volgt een workshop sketch up met
als uitgangspunt de implementaties die Leoxx voor hun
vloerbedekkingen aanbiedt. Nadat het programma bij
bnı.

In elke Intern bericht BNI-lid Maja Kozel vanuit Dubai
over wat zij meemaakt en welke ervaringen zij opdoet in
de Verenigde Arabische Emiraten.

Ooit droomde ik ervan om in Dubai te kunnen
wonen en werken, niet wetende wat er precies gaande was toen. Nu woon ik in Dubai, werkend als interieurarchitecte, en leef ik de droom waarvan ik nooit
had gedacht dat die werkelijkheid zou worden. The
Power of Deams is dus zeker mogelijk, als je er maar
genoeg in gelooft.
ik@majakozel.com

De rode draad die je door het paviljoen heen leidde,
was het verhaal van een opa die aan zijn kleinzoon
de geschiedenis van de Emiraten vertelt met een
hand vol parels uit de woestijn. Want parelvisserij is
waar het allemaal mee begon voordat olie de Emira28
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