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Van eigendom naar eigenslim:
het is de prestatie die telt
Thomas Rau
Thomas Rau is een veelgevraagd internationaal spreker en staat bekend om zijn inspirerende en vaak
discussie oproepende optredens. Met zijn vlammende betoog laat hij zien in welke realiteit we echt leven en
wat de verantwoordelijkheid van ons handelen is. Daarbij ontbreken voorbeelden en humor uiteraard niet.
Zo wordt een zwaar onderwerp helder en toepasbaar gebracht.

R

au's visie op de circulaire economie brengt hij in praktijk met
zijn eigen bedrijven: architectenbureau RAU en dienstverlener
Turntoo, de architecten van de nieuwe economie. Deze bedrijven
leveren voldoende resultaten om uit te putten, waardoor hij in zijn
verhaal gemakkelijk visie en theorie combineert met voorbeelden
uit de praktijk. Zo laat hij het publiek achter met een handelingsperspectief en zin in actie.
Hij is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Rau
levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale
discussie over duurzaamheid, energie en grondstoffen. Vanuit zijn
werk heeft hij diverse innovaties en standaarden opgezet op het
gebied van CO2-neutraal, energiepositief en demontabel bouwen.

Guided by the future
Thomas Rau laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de
toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Wij
leven in een economie die afval creëert in plaats van waarde toevoegt. We winnen eindige grondstoffen, maken er spullen van, verbruiken ze en gooien ze weg. In het meest gunstige geval wordt een
deel gedowncycled. Door slimmer te kijken naar het vorige en volgende leven van alles wat wij gebruiken, kunnen we de waarden
van producten, componenten en materialen juist vergroten. Hierdoor ontstaan energiepositieve gebouwen en producten als grondstoffendepot.

Referentie van een opdrachtgever :

"De Food Inspiration Days zitten
erop en we willen jou bedanken
voor je bijdrage, de energie en de
inspiratie die gedeeld is. Het was een
onvergetelijke zesde editie. Niets
is mooier dan de bezieling te zien
zoals jij die hebt gepresenteerd."
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Eeuwigheid is tijdelijk
In de natuur gaat niets verloren, het is een gesloten kringloop. Wanneer we ons economische systeem en onze manier van denken over
de eindigheid van grondstoffen op dezelfde principes baseren kunnen we onze kwaliteit van leven voortzetten. Daarbij geldt dat niets
onze huidige illusie van eeuwigheid heeft. Alles heeft een tijdelijke
bestemming en functie.

Verander je perspectief
en je creëert nieuwe inzichten.
Vastgoed is losgoed. Het is onze taak gebouwen te ontwerpen die
tijdelijk, demontabel en volledig herinzetbaar zijn, maar vooral ook
innovaties faciliteren. Dit geldt voor alle producten. Door vanuit
een ander perspectief naar dezelfde zaken te kijken, ontstaan de
echte oplossingen. Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen
oplosbaar is. Er is hernieuwbare energie genoeg, het is een kwestie
van de juiste houding. De echte uitdaging ligt ergens anders, namelijk in de onverantwoordelijke houding waarmee we met grondstoffen omgaan. En daarmee ons eigen leefsysteem beperken.
Stel nieuwe vragen
Verander de vraag en kijk naar de echte behoefte. Het huidige systeem optimaliseren kan iedereen. Transformeren, dat is de opgave.
Het middel daartoe is circuleren, van bijvoorbeeld materialen.
Door andere vragen te stellen heeft de markt ook de kans met echte
oplossingen te komen. Deze energie en creativiteit is nodig in de
transitie naar een nieuw systeem.
Alles wordt anders
Van bezit naar gebruik, van eigendom naar eigenslim: het is de prestatie die telt.
Onze identiteit moeten wij niet langer definiëren door ons bezit,
maar met ons handelen. De aarde is een gesloten systeem waarin
we alles dat onverantwoordelijk gebeurt uiteindelijk terug krijgen.
Rau laat zien hoe het anders kan en geeft zijn publiek een instapmoment.

Thomas Rau vertelt veel uit eigen werk, zonder er een commercieel verhaal van te maken. Het is de
visie die telt en die hij overdraagt aan het publiek. Daarmee raakt en inspireert Rau en weet hij zijn
optredens altijd energiek en veelbesproken te maken. Hij treedt zowel op als keynote speaker op
congressen en symposia, als in kleine kring voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Hij staat al
jaren in de top tien van Duurzame 100 van dagblad Trouw. Hij werd uitgeroepen tot Architect van
het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren, alsmede
voor ‘zijn inspirerende bijdrage aan de maatschappelijke en architectonische agenda'.
thomasrau@speakersacademy.nl
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