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Als oud-studenten van Sint-Lucas hadden wij nooit 
kunnen dromen dat jonge architecten het aangeleerde 
verlangen naar excellentie, innovatie en autonomie zo 
openlijk konden uitleven als in Antwerpen. Zet Kafka maar 
uit je hoofd! ’t Stad onderhandelt in een open en zakelijke 
geest over waar en hoe architecturale meerwaarde kan 
gerealiseerd worden. Qua sfeer en werkwijze doet het 
niet onder voor een hedendaags architectuurbureau.

Vele van onze toenmalige studiegenoten –  zoals de 
mensen achter URA – zetten vandaag hun expertise 
in binnen het Pandenbeleid. De strijd van ’t Stad tegen 
verkrotting creëert ontelbare uitdagende en experimentele 
ontwerpopdrachten met als nobel doel om jonge, autoch-
toon-Vlaamse gezinnen te verleiden om zich terug in de 
19de eeuwse stadsgordel te vestigen. 

De architectuuropleiding van Sint-Lucas is de ideale 
kweekvijver voor een stedelijk bedrijf met torenhoge am-
bities. Wij garanderen dat ’t Stad ook heel veel terug geeft 
aan de jonge architect. Zo is het een hele eer om een 
centrale pion te zijn in de sociale herovering van Antwer-
pen. Bovendien profiteer je dagelijks van de inkomens-
zekerheid en het uitgekiende communicatiebeleid van 
’t Stad – dat is mooi meegenomen in de uitbouw van je 
eigen oeuvre.

Gideon Boie en Matthias Pauwels

De stad Antwerpen vindt de autonomie van de jonge architect belangrijker dan gevestigde esthetische 
of politieke voorkeur. Overtuig Antwerpen van je kunnen en wij gaan samen op zoek naar financieel 
en maatschappelijk draagvlak voor je ontwerpen. 

Het stedelijk bedrijf Antwerpen is voortdurend op zoek naar 
jong architectuurtalent. Hedendaagse architectuur creëert 
immers een tevreden gevoel en opent deuren bij klanten van 
’t Stad, zoals burgers en marktpartijen. Het jobaanbod voor 
jonge architecten is aanzienlijk en divers: je wordt aan het werk 
gezet binnen kabinetten en bedrijfseenheden, gedetacheerd 
binnen dochterondernemingen of geconsulteerd als zelfstandig 
expert.

’t Stad plaatst architecturale meerwaarde resoluut voorop. Dat 
biedt een inspirerend kader waarbinnen de jonge architect een 
prima balans vindt tussen engagement en autonomie, tussen 
leven en werken. Als jonge architect heb je niets te verliezen 
behalve onduidelijke, onderbetaalde opdrachten in de private 
sector. Grijp je kans in Antwerpen om zelfbewust en complex-
loos een eigen oeuvre uit te bouwen. 

Meer weten?

Surf naar www.bavo.biz en lees alles over De Janssens 
Werken. 
Je kan je ook meteen aanmelden voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook onze bedrijfsfilmpjes op www.youtube.com!

Hedendaagse architectuur in Antwerpen communiceert het imago van een dy-
namische en ruimdenkende stad. Het zorgt ook voor broodnodige kapitaalim-
pulsen. Precies dit maakt wonen en werken in ’t Stad voor jonge architecten zo 
aangenaam en boeiend. Ben je net afgestudeerd als architect en op zoek naar 
interessante ontwerpopdrachten? Stel je graag je creativiteit ter beschikking 
binnen stedelijke bedrijfscellen? Of toch liever R&D in hechte samenwerking 
met geprivatiseerde dochterondernemingen? Verlang je een grote ontwerpvrij-
heid als zelfstandige consultant met behoud van werk- of inkomenszekerheid? 
De Stad Antwerpen biedt elke jonge architect wat wils!
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