Open sollicitatie
Eindelijk weet ik wat ik wil worden later als ik groot ben: fulltime jurylid. En dan bij voorkeur
in een vastgoed gerelateerde omgeving. Lekker op stap met een aantal vakgenoten. De hele
dag (of week voor mijn part) met de voltallige jury de nominaties bezoeken en
becommentariëren. Ik vind … maar wat vinden jullie er eigenlijk van? Wat zijn de leer- en
verbeterpunten? Fijne ontmoetingen met bevlogen initiatiefnemers die met passie hun project
verdedigen. En inzicht geven in alle hobbels die ze hebben moeten nemen. Eindeloze en soms
verhitte discussies over waarom project Zus beter is dan project Zo. Genieten dus.
Jureren scherpt de geest omdat je continu je mening moet kunnen beargumenteren. En zeker
als de jury zeer divers is samengesteld. Verder zijn scorelijstjes een prima handvat om
gestructureerd een project te analyseren en onderling te vergelijken. Verhitte discussies of
het een 4 of 5 moet zijn en die uitmonden in een compromisvolle 4,5.
Enige weken geleden ben ik met vijf vakgenoten voor het tweede achtereenvolgende jaar de
nominaties van de Mooiste Supermarkt van Nederland langs geweest. Een tocht van 600
kilometer langs zes bijzondere en compleet verschillende objecten. Zowel qua, schaal,
formule, ligging, type gebouw en moeilijkheidsgraad. Appelen en peren, maar wel bijzonder
lekker fruit, gaaf en prima van kleur en geur. Om vrolijk van te worden.
Dan blijkt maar weer dat een supermarkt geen kleurloze saaie verkoopdoos hoeft te zijn.
Maar dat het daadwerkelijk iets toe kan voegen aan de omgeving. Dat het beleving kan
bieden. Dat je er met een smile rond kan lopen. En dat ook een discounter (niet van de
allerhardste soort) in staat is om er een feestje van te maken.
Het lijkt overigens wel of er een aaneenschakeling van feestjes is op dit moment. De Nieuwe
Passage in Den Haag, de Markthal in Rotterdam en binnenkort onder andere Zara-deel van
Nowadays op de Nieuwendijk, de Hallen in Amsterdam-West (mustsee) en Centrum
Waddinxveen (eindelijk, na 20 jaar praten). De champagne vloeit weer rijkelijk.
Maar eerst maar het feestje van de Mooiste Supermarkt van Nederland vieren op 25
november in Houten.
En heeft u nog een mooie prijs te vergeven? Iets met een concrete beoordeling en bezoek op
locatie? En zoekt u daar nog een jurylid voor? Ik ben klaar om die vacature te vervullen. Geen
beloning, geen bezwaar.
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