’Samen
ereld mooier maken’
en de were
wereld
¦ Tom Bosschaert put inspiratie uit het bedenken van duurzame oplossingen voor problemen. Eigen foto

Duurzaamheid is het
toverwoord voor Except
Integrated Sustainability
3 Directeur Tom Bosschaert geeft in Kenniscafé Emmen zijn visie
3

Door Annemiek Meijer
Emmen/Rotterdam "Mijn generatie is getraind mee te werken aan de
uitloop van de industriële revolutie, waarin het alleen draait om
groeien en meer geld verdienen. Ik
kwam er op een gegeven moment
achter dat dit niet de weg is naar geluk." Was getekend, Tom Bosschaert (34). Duurzaamheid is het
toverwoord voor de directeur van
het bedrijf Except Integrated Sustainability in Rotterdam. Er moet
iets gebeuren willen hij, zijn generatiegenoten en hun nakomelingen
een toekomst hebben op deze wereld, is zijn stelling.
"Over het begrip duurzaamheid
alleen al kan ik drie dagen praten.
O, drie weken, hoor ik hier aan de
andere kant van mijn bureau",
grapt Bosschaert aan de telefoon. In
1999 richtte hij Except op, een multidisciplinair bureau voor innovatief duurzaam ontwerp, advies en
ontwikkeling. Het doel? Mensen

die duurzaamheid een warm hart
toedragen laten samenwerken op
dat gebied. En daarmee de wereld
mooier maken.
In zijn opvoeding speelde duurzaamheid nog geen rol, erkent hij.
Als kind belandde hij in een pleeggezin en had hij het niet altijd makkelijk. "Ook zag ik in die tijd veel lijden om me heen. Misschien is daar
de basis gelegd voor mijn drang ervoor te zorgen dat mensen het beter krijgen."
Na een studie industrial design
engeneering aan de Technische
Universiteit in Delft volgde hij onder meer een master architectuur
in Australië. Except richtte hij
daarna op. "Wat we doen? Heel simpel gezegd plaatsen we de fundamenten voor een duurzame samenleving."
Het bedrijf werkt – meestal in
opdracht – samen met overheden
en bedrijven om vragen op het gebied van duurzaamheid op te lossen. Bosschaert: "Dat is heel breed.
We hebben een team van dertig
mensen dat is gespecialiseerd in tal
van disciplines, zoals energie, gezondheid, transport en educatie."
Except helpt bijvoorbeeld gemeenten om bestaande woonwijken op een duurzame manier te
herontwikkelen. Door bijvoorbeeld
leegstand te bestrijden en wijkbewoners meer te laten samenwerken. Maar ook een voedselproducent die milieuvriendelijker wil
werken, kan bij Except terecht.
Daarnaast ontwikkelt het bedrijf
software en apps voor bedrijven en
geeft ze trainingen op het gebied

van communicatie aan bedrijven
die bezig zijn met het thema duurzaamheid.
Voorbeelden van bedrijven waarmee Bosschaert samenwerkt, zijn
Eneco en Ahold. Daarnaast heeft
zijn bedrijf samengewerkt met gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook is Except ac-

tief in landen als Nepal en de Verenigde Staten. Er valt wereldwijd
veel te verbeteren als we een goede
wereld voor toekomstige generaties willen, maar Bosschaert blijft
positief: "Ik krijg enorm veel hoop
en inspiratie als ik zie wat er vaak is
aan duurzame oplossingen voor
een probleem."

Kenniscafé
Het Kenniscafé Emmen is
woensdag 13 november in het
gebouw van Stenden Hogeschool aan de Van Schaikweg 94
in Emmen. Aanvang 19.30 uur.
De entree is 5 euro. Vooraf aanmelden is gewenst en kan via
www.kenniscafe-emmen.nl.

