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Bouwen in 2030:  
het einde van de aannemer?

Het is 2030. In Helmond is de laatste fase van Brainport Smart 

District (BSD) in aanbouw – een slimme, duurzame en circu-

laire wijk. Velen vroegen zich af of dit project ooit van de grond 

zou komen, maar BSD ontwikkelde zich van een experimentele 

proeftuin tot een bewezen standaardaanpak. De slimme tech-

nologie in de wijkinfrastructuur, energiesystemen en gebouwen 

leidde tot nieuwe samenwerkingen, producten en diensten. 

Met als resultaat een duurzame, gezonde en circulaire woon- en 

werkomgeving. 

De innovatieve bouwmethodes van BSD pakken ook op 

veel andere locaties goed uit. Mede hierdoor daalde het 

Nederlandse woningtekort van 315.000 (in 2020) naar 

140.000 woningen in 2030. Jaarlijks komen er zo’n 85.000 

nieuwe, energieleverende en emissieloze woningen bij en 

worden er ruim 60.000 panden duurzaam gerenoveerd.

Nog een paar sprekende feiten en cijfers: in 2030 stoot de totale 

bouwsector, van producent tot aannemer, 45% minder CO2 

uit dan in 1990. Van de energie die de gebouwde omgeving 

verbruikt, wordt 80% duurzaam opgewekt. Houtbouw, biocom-

posieten en circulaire en modulaire oplossingen kenmerken de 

bouw. Gebouwen zijn optimaal afgestemd op de persoonlijke 

comfortwensen van de gebruiker. Werken in de bouw en op 

bouwlocaties is bovendien een stuk veiliger geworden: door 

de inzet van robots en drones kent de sector in 2030 nauwelijks 

nog dodelijke ongevallen.

Een sprong in de tijd

Energierekening eengezinswoning 
in 10 jaar met 30% gedaald

Wagenpark van 
aannemers is 40% 

kleiner dan in 2020

Drone-inspectie 
en preventieve 
robotreparatie 

voorkomt stremming 
Van Brienenoordbrug

Bedrijf verhuist het hele pand 
van Amsterdam naar Zaandam 

Dankzij AR-bril plaatsen 
werkstudenten ook dit jaar 

weer 50.000 warmtepompen

Robot Sofie viert feest: 
100.000e woning 

zonder opleverpunten

-30% 

-40% 
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Van droom naar werkelijkheid
Een mooi toekomstvisioen, maar is het ook haalbaar? Alleen als 

we creatief en innovatief genoeg zijn om de grote bouw- en 

renovatieopgave in Nederland op te pakken. Hiervoor moeten 

we niet alleen méér bouwen, maar vooral slimmer, sneller en 

effectiever werken. Met minder faalkosten, minder uitstoot, 

minder afval. Slimmer omgaan met de beschikbare arbeid 

betekent dat we meer prefabriceren en op de bouwplaats 

monteren. Door renovatie en onderhoud te voorspellen kunnen 

we voorkomen in plaats van genezen. Alles bij elkaar een flinke 

opgave, maar wel een die door de inzet van slimme technologie 

op te lossen is. 

Robotisering, kunstmatige intelligentie en digital twins – zoals 

het er nu uitziet, gaan deze ontwikkelingen de bouw op z’n kop 

zetten. Maar het is lastig te voorspellen hoe precies, en hoe snel. 

Duidelijk is wel dat de bouw hiermee aan de slag moet, wil ze 

bijdragen aan de oplossingen waar Nederland nu om vraagt. Grote 

technologiebedrijven als Amazon, Apple en Google zien kansen en 

begeven zich steeds meer op het terrein van de bouw. Niet omdat 

ze zo graag de beste bouwer willen zijn, maar omdat de data van 

gebouwgebruikers grote commerciële mogelijkheden oplevert.

‘ Slimmer omgaan met de beschikbare 
arbeid betekent dat we meer prefabriceren 
en op de bouwplaats monteren.’

‘Zijn we nog bouwer of worden we meer een technologiebedrijf?’
In de crisistijd heeft Bouwgroep Dijkstra 

Draisma haar strategie drastisch veranderd. 

Nieuwe speerpunten: innovatie en verduurza-

ming. Dankzij automatisering van het proces, 

industrialisering van de productie en roboti-

sering van arbeidsintensieve onderdelen is de 

productie inmiddels vervijfvoudigd. Het bedrijf 

is hierdoor veranderd van een aannemer naar 

een aanbieder van diensten en componenten. 

Nu is het tijd voor de volgende stap. Samen met 

Factory Zero, Rc Panels en alle andere partners 

ontwikkelt Bouwgroep Dijkstra Draisma een 

nieuwe renovatiefabriek die vele malen groter 

is dan de bestaande geautomatiseerde gevel-

fabriek. De fabrieken worden doorontwikkeld, 

zodat ze vanaf 2025 jaarlijks 5.000 goed geïso-

leerde dak- en gevelelementen leveren voor 

de verduurzaming van miljoenen woningen in 

Nederland. De vervolgstap is de ‘Future Factory’, 

een fabriek voor 25.000 eenheden per jaar. De 

technische installaties worden volledig geïnte-

greerd in de panelen. ‘Opdrachtgevers kunnen 

straks zelf achter hun computer hun wensen vorm-

geven en dit direct bij de fabriek bestellen,’ aldus 

directeur Biense Dijkstra. ’Zo wordt reno veren en 

verduurzamen leuk, makkelijk én betaalbaar.’

 ´ Bekijk hier de toelichting van directeur  

Biense Dijkstra op het productieproces in 

onze serie ‘Blik op de toekomst’.
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Foto: IMAZZO

https://factoryzero.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Jh6GNX3Cs8I


‘ Digitalisering en innovatie betekent niet het einde 
van de aannemer. Er ligt juist een uitgelezen kans 
om een ‘high tech, high touch’-sector te worden.’

Van bouwnijverheid naar bouwindustrie
Maar digitalisering en innovatie betekent niet het einde van de 

aannemer. Er ligt juist een uitgelezen kans om een ‘high tech, 

high touch’-sector te worden. Oftewel: een ideale combinatie 

van bouwproduct, dienstverlening en gestroomlijnd bouw-

proces. De bouw moet hiervoor een digitale sprong voorwaarts 

maken. Ook de sectorstructuur moet op de schop. Alleen dan 

kunnen we overgaan van traditionele bouwnijverheid naar een 

professionele bouwindustrie. 

Nu is de sector nog een bonte verzameling van tijdelijk samen-

werkende bedrijven in een project. Hierbij opgedane inzichten 

zijn snel vergeten en bij een volgend project worden dezelfde 

fouten gemaakt. Opdrachtgevers en eindgebruikers weten niet 

wie ze kunnen aanspreken als een ‘bouwproduct’ niet presteert 

wat er is beloofd. Bouwbedrijven moeten daarom innoveren, hun 

businessmodel aanpassen en op nieuwe manieren samenwerken. 

Hoe toekomstbestendig is je bedrijf? 
Ben je klaar om deze digitale sprong voorwaarts te maken? Met 

welke technologieën ga je aan de slag? En wat is er nodig om 

onderdeel te worden van een digitaal ecosysteem waarin je klant 

straks online een bouwproduct bestelt? In dit Rabo Bouwbericht 

2020 schetsen we de opgaves voor de bouwsector, hoe tech-

nologische ontwikkelingen kunnen helpen om deze uitdaging 

aan te gaan, en hoe je jezelf kunt voorbereiden op andere tijden. 

Kansen genoeg!

“In 2030 stelt een klant via een digitaal 

marketingplatform zijn ‘bouwproduct’ 

samen. De specificaties die hij ingeeft, 

zijn tegelijkertijd de ge gevens die 

naar de fabriek worden gestuurd waar 

het pre fabricageproces start. Binnen 

een ultrakorte bouwtijd staat er een 

afgemonteerd eindproduct zonder 

opleverfouten, grotendeels met robots 

geproduceerd.“

Bouwen aan een betere wereld
Vanuit onze missie ‘Growing a better world 

together’ draagt de Rabobank bij aan een betere 

wereld en een sterk en toekomst bestendig 

Nederland. De bouwsector speelt daarin een 

belangrijke rol, als de maker en beheerder van 

onze leefomgeving. Met onze kennis, netwerken 

en financieringsmogelijkheden stimuleren we 

bouwondernemers om te digitaliseren en te 

verduurzamen in een veranderende wereld.  

Lees hier wat de Rabobank voor jouw bedrijf 

kan betekenen. ■

Sandra Koenraadt 
Marktanalist Bouw & Vastgoed 
bij Rabo Real Estate Finance
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https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/bouw/bouwbericht-2020/


Van 2020 naar 2030: 
Complexe opgaves 
vereisen innovatieve 
oplossingen 

Het belooft een boeiend decennium te 

worden voor de Nederlandse bouwsector. 

Die speelt namelijk de hoofdrol in enkele 

grote maatschappelijke opgaves. Je leest 

hier met welke vier challenges bouwend 

Nederland aan de slag moet. Ook nemen we 

je mee in wat we beschouwen als een game-

changer: de noodzaak tot circulair bouwen, 

klimaatadaptatie en de energietransitie. 

Tegelijk zien we een ingrijpende enabler die 

uitkomst biedt: technologische innovatie. 

Die maakt het mogelijk om steeds slimmer 

te werken in bouw, onderhoud en beheer. 

De druk is hoog, maar er liggen volop 

kansen om toekomstbestendig te bouwen.

‘ Slimme technologie maakt het straks 
makkelijker en goedkoper om de bouw
opgave voor Nederland te realiseren.’
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Wijkvernieuwing Balistraten te Leeuwarden. 

Foto: Bouwgroep Dijkstra Draisma



1

Voor welke opgaves staat 
de bouw?
 

Ons land telt in 2030 bijna 18,5 miljoen inwoners. Zij hebben 

woningen nodig, het liefst energiezuinig en klimaatneutraal. 

Dat vereist veel nieuwbouw. Geschikte bouwlocaties zijn echter 

schaars, de bouwfase duurt lang en gebouwen moeten voldoen 

aan steeds hogere eisen. Tegelijk moet de totale gebouwde 

omgeving, dus ook de zakelijke markt, verduurzaamd en aardgas-

vrij worden. De bereikbaarheid in ons land staat intussen onder 

druk: snelwegen slibben dicht en het openbaar vervoer wordt 

zwaar belast. Bovendien kampen veel infraobjecten met achter-

stallig onderhoud.

Deze complexe opgave voor bouwend Nederland staat mooi 

beschreven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Nu is het 

zaak om van analyse en theorie naar een concrete doorverta-

ling in projecten. Gezien de belangrijke rol van de bouwsector 

verdient deze een prominente rol in proefprojecten en in de 

verkenning van opschalingsmogelijkheden. Ondersteuning 

vanuit regionale of lokale investeringsagenda’s met gebundeld 

(overheids)geld is wenselijk. Voor niets gaat de zon op in de 

bouw, ook al maakt slimme technologie het straks makkelijker en 

goedkoper om de bouwopgave voor Nederland te realiseren.

Challenge:  
De woningbouw versnellen 

De druk op de woningmarkt is groot. De laatste jaren is er te 

weinig gebouwd, waardoor het woningtekort en de woning-

prijzen oplopen. Volgens het CBS groeit de bevolking bovendien 

sneller dan eerder verwacht. In 2030 zijn er in Nederland  

1 miljoen meer mensen dan nu. Jaarlijks zijn er 95.000 tot 115.000 

nieuwe woningen nodig om de woningmarkt weer in balans 

te brengen*. Zoveel woningen hebben we al 30 jaar niet meer 

gebouwd (zie figuur 1). 

Door digitalisering en een modulaire aanpak bouwen we nu 

sneller en beter dan een halve eeuw geleden. Maar de bouw is 

Figuur 1: Woningbouwproductie vanaf 1940 
Bron: CBS, 2020
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complexer geworden, dus halen we die hoge aantallen niet meer. 

We bouwen minder in het groen, en nieuwbouw voor wonen, 

werken en recreëren willen we concentreren rond centra en 

stations. Hierdoor zijn geschikte bouwlocaties schaars en duren 

ontwerp- en bouwprocessen lang. Ook moeten gebouwen 

voldoen aan steeds meer eisen. Om te voorzien in de woning-

behoefte moeten we daarom de ruimtelijke processen versnellen 

en steeds meer flexibel, modulair en aanpasbaar bouwen om 

wonen betaalbaar te houden.

‘ Jaarlijks zijn 100.000 nieuwe woningen 
nodig. Zoveel woningen hebben we al 
30 jaar niet meer gebouwd.’

100.000

?

* Bron: Capital Value en ABF Research
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Challenge:  
Gebouwvoorraad verduurzamen  

De ambitie van de overheid is hoog: Nederland moet in 

2050 CO2-neutraal zijn. Inclusief alle 7,8 miljoen woningen 

en 1 miljoen overige gebouwen. Volgens het Klimaatakkoord 

moeten we in het komende decennium 1,5 miljoen woningen 

aardgasvrij maken. Ook moet het tempo van energiebesparing 

en CO2-reductie (onder meer door isolatie en elektrificatie) de 

komende jaren flink omhoog om de ambities uit dat akkoord 

te verwezenlijken. Bij die ambities hoort dat de gebouwde 

omgeving in 2030 in totaal 3,4 megaton minder CO2 uitstoot.  

Daarnaast ligt er een grote opgave voor vervanging en renovatie. 

Ruim een derde van de woningvoorraad is ouder dan 55 jaar. 

Ditzelfde geldt voor 29% van alle utiliteitsgebouwen in  

de dienstensector. Naast de leeftijd bepaalt ook de onder-

houdsstaat of een gebouw toe is aan renovatie. We moeten 

daarnaast goed bedenken met welk type gebouw de meeste 

duurzaamheidswinst te halen valt. In de utiliteitsbouw 

bestaat het merendeel van het gebruiksoppervlak uit 

bedrijfsruimtes. Deze gebouwen verduurzamen draagt fors 

bij aan de klimaat ambities, maar een groot deel ervan staat 

op verouderde en minder aantrekkelijke bedrijventerreinen. 

Sloop en herontwikkeling kan dan een betere optie zijn dan 

verduurzaming en renovatie.
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Figuur 2: Ouderdom woningvoorraad in Nederland 
(naar bouwjaar)

Bron: CBS, 2019

Figuur 3: Gebruiksoppervlak utiliteitsgebouwen  
naar gebouwtype in % (totaal 578 miljoen m2)

Bron: CBS, TNO, PBL, 2018

‘ Het komende decennium 
moeten we 1,5 miljoen 
woningen aardgasvrij 
maken.’

2
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Verduurzaming van sociale huurwoningen naar 

energiezuinige NOM-woningen (BAM Wonen)



Challenge:  
Efficiënte planning en inrichting  
van de ondergrond 

Niet alleen bovengronds maar ook ónder het maaiveld ligt er een 

hoop werk te wachten. Glasvezel is nog niet overal beschikbaar, 

kabels en riolering zijn toe aan vervanging en er zijn waterbuffers 

nodig als antwoord op een klimaat met langere droge periodes 

en ook periodes met hevigere neerslag. Tegelijkertijd ligt er veel 

druk op stedelijke verdichting, wat leidt tot intensiever gebruik 

van de ondergrond. Functies als energieopslag, waterberging, 

afvalberging, parkeren en mobiliteit concurreren met elkaar. De 

energietransitie en klimaatadaptatie zijn zowel bovengronds als 

ondergronds erg ingrijpend. De coördinatie van deze verschil-

lende opgaven moet goed worden doordacht. 

Parametrisch ontwerpen en generative design passen goed in 

de woningbouw, maar helpen ook bij een efficiënte inrichting 

van de ondergrond. Dat is hard nodig. Er ligt nu al 1,7 miljoen 

kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse grond, en 

het wordt de komende jaren nog veel drukker. Er dreigt een 

infrastructureel infarct door continu openliggende straten. 

Overheid en bouwers kunnen dat voorkomen door de ruimte 

slim te gebruiken en werkzaamheden uitgekiend te plannen. 

Ook moeten we streven naar minder graafschades. De directe 

herstelkosten van deze schades zijn de afgelopen 5 jaar met 27% 

gestegen van € 27,1 miljoen in 2014 naar € 34,5 miljoen in 2018.

Figuur 4: Top 10 graafschades naar oorzaak - 2018
Bron: Agentschap Telecom, 2019
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‘   We moeten streven naar 
minder graafschades. 
De directe herstelkosten van 
deze schades zijn gestegen 
naar € 34,5 miljoen in 2018.’
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Over het van Harinxmakanaal in het Friese Ritsumasyl ligt sinds 

november 2019 een fietsers brug van biocomposiet. De eerste ter 

wereld in zijn soort. Het 34 meter lange, beweegbare brugdeel 

weegt maar 30 ton, dankzij het gebruik van vlas en hars. Met 

beton en staal had het brugdeel zo 400 ton kunnen wegen. De 

brug heeft een levensduur van 50 jaar. Daarna kunnen de materi-

alen een tweede leven krijgen in steigers, planken en bankjes. Of 

misschien zelfs als meststof op akkers. 

De brug is een hoogstandje van duurzaamheid, circulariteit en 

modulariteit. Maar ook het bouwproces is vernieuwend. Een team 

van ingenieurs, bouwers, installateurs, producenten, hogescholen 

en universiteiten werkte in een opensourceomgeving aan deze 

innovatie. De provincie Friesland maakte als opdrachtgever deel 

uit van dit multidisciplinaire bouwteam. De goede samenwerking 

heeft ertoe geleid dat, ondanks het complexe ontwerp, het totale 

project vanaf de eerste schets tot en met de oplevering in minder 

dan drie jaar is gerealiseerd.

 

‘De innovatie gaat verder dan alleen deze brug in Ritsumasyl’, zegt 

Bart Olde Monnickhoff van Strukton. ‘Dankzij camera’s, meer dan 

200 sensoren en de inzet van kunstmatige intelligentie en machine 

learning kunnen we voorspellen hoe de brug zich gaat gedragen, 

wanneer zich calamiteiten kunnen voordoen en wanneer er onder-

houd nodig is. Die inzichten helpen om het ontwerp en materi-

aalgebruik te perfectioneren, zodat we vergelijkbare constructies 

vaker kunnen toepassen.’

 

En hoe zit het met de kosten voor dit project? Rinze Herrema van 

ingenieursbureau Witteveen+Bos: ‘Vergeleken met traditionele 

bouw met beton en staal zijn de totale directe civiele bouwkosten 

van deze brug nu nog 10% duurder. Maar door slim hergebruik van 

delen van de brug en lagere onderhoudskosten vallen de levens-

duurkosten uiteindelijk lager uit.’ ■

Nederlandse wereld primeur: 
de biocomposietbrug

Challenge:  
Infrastructuur onderhouden  
en uitbreiden

Veel bruggen, viaducten, tunnels en sluizen hebben te lijden 

onder achterstallig onderhoud. Hoe langer dit duurt, hoe hoger 

het risico op gevaarlijke situaties en economische schade. De 

40.000 bruggen en viaducten uit de periode 1960-1980 zijn 

niet berekend op het enorm toegenomen vrachtverkeer, dus 

groeien de veiligheidsrisico’s. In de Rijksbegroting van 2020 is 

meer geld gereserveerd voor onderhoud, maar weinig extra 

middelen voor nieuwe infrastructuur. Terwijl een deel van het 

spoorwegnet verouderd is en de wegen en het ov op drukke 

knooppunten langzaam dichtslibben. Stations als Schiphol 

en Sloterdijk moeten fors aangepakt worden om de stijgende 

aantallen reizigers in goede banen te leiden. 

Bij de opgave van stedelijke verdichting hoort ook de uitdaging 

om die nieuwe woningen bereikbaar te houden. Een extra 

snelweg lijkt dan een oplossing, maar fijnmazig openbaar 

vervoer kan beter uitpakken. Uitbreiding of vervanging van 

infrastructuur moet gewogen worden op kostenefficiëntie. 

Een brug hergebruiken op een andere plek kan bijvoorbeeld 

veel kosten besparen. Met het klimaatakkoord in het 

achterhoofd kan slim hergebruik en modulaire vervanging 

van bruggen en viaducten ook veel helpen bij CO2-reductie 

en terugdringing van grondstofverbruik in de gebouwde 

omgeving. Data en slimme technologie zijn hierbij ideale 

hulpmiddelen om de beste oplossingen te vinden.

4  ‘ Dankzij camera’s, meer dan 200 
sensoren en de inzet van kunstmatige 
intelligentie en machine learning 
kunnen we voorspellen hoe de brug 
zich gaat gedragen.’
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 ´ Meer informatie

https://www.youtube.com/watch?v=mjXpS1_hVuc


De gamechanger:  
klimaat en  
duurzaamheid
In de bouw zijn klimaat en duurzaamheid 

lang een sluitpost geweest. Vaak was het 

ontwerp al klaar voordat er oog was voor 

iets als isolatiewaarden of schaarse grond-

stoffen. Nu is het steeds vaker andersom: 

duurzame ambities zijn leidend voor het 

ontwerp en gebruik. Het is daarmee een 

echte gamechanger geworden. 

Uitdagingen rond onder meer stikstof, PFAS, 

biodiversiteit, bodemdaling en klimaatadaptatie 

voeren de boventoon, al dan niet afgedwongen 

door wet- en regelgeving. Tegelijk zijn deze 

issues een extra dimensie van de eerderge-

noemde bouwopgaven. Dijken ophogen, de 

riolering aanpassen, waterbuffers aanleggen, 

circulair en natuurinclusief bouwen – dit alles 

gaat een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken 

van de oplossing. 

 ‘ Voor de bouw ligt er een uitgelezen kans 
om te laten zien dat ze door ánders te 
ontwerpen, produceren en bouwen kan 
bijdragen aan meer biodiversiteit.’

We lijken – net als een eeuw geleden – een interessant 

decennium voor de boeg te hebben. Met in de hoofdrol grote 

technologische veranderingen en klimaatverandering door 

menselijke invloed. Een actueel issue in dit verhaal is het gevaar 

van stikstof. Waar stikstof voor de ene partij kansen schept, zet 

het bij de andere het verdienmodel onder druk. Dat wekt onrust 

en scherpt de verschillen aan tussen voor- en tegenstanders. 

Net als veel andere klimaat- en milieu kwesties vraagt stikstof 

om een integrale aanpak. Zonder milieuaanpassing van de 

veestapel en herstelmaatregelen voor instandhouding van 

natuur kan er niet worden gebouwd. Voor de bouw ligt er 

een uitgelezen kans om te laten zien dat ze door ánders te 

ontwerpen, produceren en bouwen kan bijdragen aan meer 

biodiversiteit. Elektrisch materieel, meer natuurlijke materialen, 

natuurinclusief bouwen en een focus op energielevering kunnen 

het ‘nieuwe normaal’ worden. Daarbij helpt het als de overheid 

inzet op nieuwe Green Deals, met verstand nieuwe initiatieven 

ondersteunt en (fiscaal) beloont. ■

The Roaring Twenties: 
stikstof als startpunt van 
een duurzame transitie?
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‘ Een steeds groter deel van 
de bouwsector kiest voor 
ondernemen met impact en 
zoekt daarbij naar innovatie.’ 

Energietransitie Klimaatadaptatie

Circulair bouwenBouwen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven

De uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid 

resulteren in nieuwe wet- en regelgeving, en die maakt het niet 

gemakkelijker om de bouwopgaven snel uit te voeren. Nu kan de 

bouwsector tegen die nieuwe eisen in opstand komen, maar ze 

kan ook haar verantwoordelijkheid nemen in de maatschappe-

lijke uitdagingen. Een steeds groter deel van de bouwsector kiest 

voor ondernemen met impact en zoekt daarbij naar innovatie. 

Bijvoorbeeld door het groeiende woningtekort op te lossen met 

zo min mogelijk materiaal- en energieverbruik. De driehoek van 

circulair bouwen, energietransitie en klimaatadaptatie bepaalt 

het komende decennium het speelveld van de bouwsector. 

Dat vraagt in de basis om twee zaken: 

1  een slimmere inzet van digitalisering 

en technologische innovaties 

2  de ontwikkeling van een relevant en 

toekomstbestendig businessmodel

‘ De driehoek van circulair bouwen, 
energietransitie en klimaatadaptatie 
bepaalt het komende decennium het 
speelveld van de bouwsector.’

Opschaalbare en betaalbare oplossingen

Een duurzame, circulaire, gezonde en klimaatbestendige 

gebouwde omgeving vraagt niet alleen om goede maar ook 

om betaalbare oplossingen. Een goede oplossing, zoals een 

ander ontwerp met andere materialen, moet opschaalbaar 

zijn om betaalbaar te blijven. Dat is te bereiken door meer en 

efficiënter gebruik te maken van technologische ontwikkelingen. 

Koplopers zetten de toon en experimenteren met robotisering, 

elektrisch bouwmaterieel en verbetering van het ontwerp door 

data-analyse. Continu meten ze hun prestaties en verbeteren ze 

processen en producten.
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Wat houdt een circulaire bouweconomie 

precies in? Business Developer Anke Verhagen 

van Rabo Real Estate Finance & Construction 

schetst haar ideaalbeeld:

Het is 2030. In Nederland hebben we de target behaald om 50% 

minder grondstoffen te gebruiken. Renovaties, transformaties 

en nieuwbouw vinden plaats met materialen die al langer in de 

omloop zijn en een tweede leven krijgen. Het begrip donorpand 

is iedereen ondertussen bekend. Ook worden materialen steeds 

vaker ‘losmaakbaar’ ofwel demontabel bevestigd – met onder 

meer droge verbindingen. Onderhoud is daardoor makkelijker en 

het maakt bovendien toekomstig hergebruik van het materiaal 

mogelijk. Dankzij materiaalpaspoorten worden herbruik

bare materialen efficiënt gelokaliseerd en geïdentificeerd. 

De inzet van biobased materialen – zoals bamboe, kurk, 

wol, jute en zeegras – gaat hand in hand met een groeiende 

interesse in een inclusieve, gezonde en vitale leefomgeving. 

Er is meer behoefte aan zicht op groen en een schone lucht. 

Mensen besteden 90% van hun tijd binnen, dus gezonde 

gebouwen met een gezond binnenklimaat zijn topprioriteit. ■

Voor deze overgang naar een circulaire economie is samen-

werking binnen én tussen sectoren belangrijk. Want het gaat 

om een systeemverandering die impact heeft op de hele keten 

– van ontwikkelaars, bouwers, installateurs en leveranciers tot 

vastgoedeigenaren en eindgebruikers. 

Belemmeringen wegnemen

Ook de financiële sector moet meeveranderen. Rabobank zet er 

daarom sterk op in om samen met klanten nieuwe manieren van 

financieren te ontwikkelen. Anke Verhagen: ‘Om de best passende 

financiering te kunnen bieden, worden we het liefst zo vroeg 

mogelijk betrokken bij een nieuw idee. Dan kunnen we stap voor 

stap kijken wat er nodig en mogelijk is. De juiste oplossingen 

ontstaan helaas niet met één druk op de knop. Net als in de bouw 

kennen we als bank processen en regels die vooruitgang kunnen 

Stap voor stap naar een circulaire bouweconomie
De noodzaak voor verduurzaming is intussen vanzelfsprekend. De volgende stap is de ontwikkeling van een circulaire 

bouweconomie. Voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving, met zoveel mogelijk behoud van waarde en zo min 

mogelijk afval. Rabobank helpt haar klanten om circulaire stappen te zetten. 

belemmeren. Als we een project door ‘het systeem’ leiden, leggen 

we die obstakels bloot en kunnen we aanpassingen doen.

Circulair Ondernemen in 1 Dag

Onze economie circulair inrichten is een lastigere opgave dan 

die van de energietransitie. We hebben niet alleen te maken 

met nieuwe technieken, maar ook met bijvoorbeeld nieuwe 

verdienmodellen en andere vormen van eigenaarschap, zeggen-

schap en samenwerking. Kun je als ondernemer hierbij wel wat 

hulp gebruiken? Doe dan mee aan het programma Circulair 

Ondernemen in 1 Dag (CE-1-Day).

Rabobank heeft dit programma ontwikkeld voor ondernemers 

uit vijf branches in de bouw- en vastgoedsector: aannemers, 

slopers, installateurs, bouwmaterialenproducenten/leveranciers 

en opdrachtgevers. Samen ga je aan het werk in een eendaagse 

‘snelkookpan’ van kennis, ideeën en contacten. Het programma 

is regionaal georiënteerd. Centraal staat het ontdekken van de 

individuele circulaire kans én het vinden van partners in jouw 

buurt om een samenwerking mee aan te gaan. 

Kun je niet wachten tot er een CE-1-Day in jouw regio plaats-

vindt? Dan staan Rabobank-collega’s van de Circulair Onder-

nemenDesk paraat om je vragen te beantwoorden. Via deze desk 

verrijken we je met kennis over bijvoorbeeld nieuwe technieken 

en regelgeving, en delen we contacten voor vervolgstappen. 

Een team van specialisten met veel ervaring in de circulaire 

economie en nieuwe businessmodellen staat klaar om duurzame 

en circulaire oplossingen maximaal (financieel) te ondersteunen.
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De uitdagingen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en 

klimaat zijn te groot om met de huidige manier van werken 

op te lossen. Het is tijd voor een radicaal andere aanpak, 

met zoveel mogelijk standaardisatie en industrialisatie.

Lees hier welke technologische ontwikkelingen de bouw zo 

kunnen innoveren dat onze ambities voor 2030 werkelijk-

heid worden. De kracht van deze ontwikkelingen schuilt in hun 

samenhang: ze versterken en faciliteren elkaar. Door deze  

bundeling van innovaties kan de kwaliteit van gebouwen en infra-

structuur omhoog, de bouwkosten omlaag en de belasting van 

het milieu verminderen. Kijken we iets verder vooruit, dan zien 

we gebouwen, wegen en bruggen onderdeel worden van een 

eco systeem of een slimme stad. In dat ecosysteem worden oplos-

singen gevonden voor een schonere, energiezuinigere en minder 

klimaatbelastende manier van wonen, werken en recreëren.

Robotisering
Voor het tekort aan mensen in de bouw is robotisering een 

ideale oplossing. Robots kunnen dag en nacht doorwerken. 

Ze zijn sterker, sneller en nauwkeuriger. Maar ze gaan 

zeker niet het werk van elke bouwvakker overnemen. Op 

de bouwplaats zullen ze vooral de mensen ondersteunen 

door gevaarlijk, repetitief of zwaar werk over te nemen. 

Zoals bouwinspecties, bestratingen en de verplaatsing van 

bouwmateriaal. De metselrobot Hadrian X, ‘verpakt’ in een 

vrachtwagen, kan tot duizend bakstenen per uur stapelen en 

zet zo in een paar dagen een woning neer. 

Bouwen in de fabriek: sneller, beter en goedkoper

De grote vraag naar nieuwe woningen vereist een andere aanpak. 

Het antwoord is standaardisatie en modulair bouwen. Dit verkort 

de ontwikkel- en bouwtijd, resulteert in een constante hoge kwali-

teit en een betaalbaar eindproduct. Robots zijn heel geschikt om 

gestandaardiseerde producten als modulaire gevelelementen te 

fabriceren en hierop steenstrips aan te brengen. Deze elementen 

hoeven dan op de bouwplaats alleen nog in elkaar gezet te 

worden. Modulair bouwen is een prima startpunt voor circulaire 

gebouwen. Door deze elementen te maken van losmaakbare 

en duurzame materialen, zijn die later op een andere plek te 

gebruiken of uit elkaar te halen voor een nieuwe toepassing. 

Schaalgrootte en een voorspelbare vraag zijn bij modulaire 

productie cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Dan kunnen 

machines efficiënter draaien en wordt de productie goedkoper. 

‘ Modulair bouwen is een prima startpunt 
voor circulaire gebouwen.’

Dit is van belang voor zowel aanbieders als afnemers van modu-

laire woningen. In het programma De Bouwstroom werken 

conceptaanbieders daarom samen met woningcorporaties, die 

voor een constante stroom aan opdrachten kunnen zorgen. 

Deelnemende woningcorporaties bundelen projecten en de 

fabrikant optimaliseert zijn planning, met als doel scherpe prijzen 

voor zowel nieuwbouw als duurzame renovaties. 

Robots plakken steenstrips op gevelelementen - Bouwgroep Dijkstra Draisma

De enabler: technologische innovaties

‘ De kracht van deze technologische 
ontwikkelingen schuilt in hun 
samenhang: ze versterken en 
faciliteren elkaar.’

14 Rabo Bouwbericht 2020 D E  E N A B L E R :  T E C H N O LO G I S C H E  I N N O VAT I E S

https://www.youtube.com/watch?v=ino8oz189fw
https://www.netwerkconceptueelbouwen-bouwstroom.nl/over-ons


3D-printen: maatwerk zonder meerprijs

De 3D-printer, in al z’n varianten, behoort ook tot 

de robots. In ontwerp en uitvoering biedt deze 

techniek veel vrijheid en voordelen. Productie 

kan plaatsvinden in een fabriek, maar ook op de 

bouwplaats. In dat laatste geval zijn er minder 

transportbewegingen. Omdat er geen mallen 

nodig zijn, is het restafval minimaal. 3D-printen 

kan met allerlei materialen. Beton, metaal en 

kunststof zijn het populairst. Maar we zien ook 

producties met innovatieve materialen als 

koolstofvezel en biocomposiet. Met 3D-printen 

is het mogelijk om vrijere vormen te maken, 

tegen lagere kosten. Zo maakt betonbedrijf 

Bruil met een printrobot de gebolde balkons 

voor de opvallende metamorfose van twee 

galerijflats in Den Helder. 

Op maat én haalbaar 
verduurzamen

Rc Panels wil door industrialisering een kwalita-

tieve oplossing voor de verduurzamingsopgave 

bieden, maar ook een haalbare. ‘De bouw staat 

voor zoveel uitdagingen: nieuwbouw, reno-

vatie, verduurzaming. Met alleen de traditionele 

manier gaan we het niet redden – daar hebben 

we ook niet genoeg bouwvakkers voor’, aldus 

Lianda Sjerps-Koomen, manager business deve-

lopment. ‘Daarom doen wij het anders: bouwen 

in de fabriek, waardoor we het werk op de 

bouwplaats tot een minimum beperken.’

‘ Bewoners krijgen 
zonder gedoe 
een woning die 
in één keer klaar 
is voor 2050.’

Renovatie door middel van 3D printing

In de eigen fabriek in Lemelerveld produceert 

Rc Panels kant-en-klare daken en gevels om 

bestaande woningen te verduurzamen. Klanten 

zijn vooral professionele verhuurders, zoals 

woningcorporaties. Samen met de aannemer 

brengt Rc Panels zowel in uiterlijk als energe-

tisch de woningen in een keer van halverwege 

vorige eeuw naar halverwege deze eeuw. 

Sjerps-Koomen adviseert woningcorporaties 

om renovatie en verduurzaming slim te combi-

neren: ‘Vaak is hetzelfde woningtype een wijk 

verderop ook in hun portefeuille te vinden. 

Door te werken in bouwstromen en handige 

afspraken in planning te maken, kunnen wij 

onze machines efficiënter inzetten en de 

kosten verlagen.’

 

Woningen worden digitaal tot op de milli-

meter nauwkeurig in 3D opgemeten. Op basis 

daarvan maken robots panelen met een hoge 

isolatiewaarde die precies aansluiten. Vervol-

gens worden ze compleet met ramen, deuren 

of zelfs zonnepanelen in één dag als een schil 

om een bestaande woning geplaatst. Sjerps-

Koomen: ‘Bewoners krijgen hierdoor zonder 

gedoe een woning die in één keer klaar is voor 

2050: energiezuinig of zelfs Nul-op-de-Meter.’ ■
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Hoe gaat robotisering de bouwwereld 

veranderen?

‘Robots gaan naar schatting zo’n 60% van het 

bouwwerk overnemen. Eerst vooral door pre         -

fabricage, want de huidige industriële robots 

zijn nog niet erg geschikt voor buitengebruik op 

de bouwplaats. Door robotisering gaan we veel 

sneller, nauwkeuriger en kostenefficiënter werken. 

Met aanzienlijk minder faalkosten en verspilling. 

Dat is goed voor de winst, het milieu én de 

afnemers, want zij krijgen superieur gebouwde 

woningen tegen betaalbare prijzen. We weten 

alleen nog niet goed welke processen in welke 

situaties te automatiseren zijn. De grootste 

opdracht voor het bedrijfsleven en de weten-

schap is dan ook om dat in kaart te brengen.’ 

Zijn er ook risico’s?

‘Er is een prangend vraagstuk: welke rol spelen 

de werknemers in deze transitie en hoe kunnen 

zij zich voorbereiden? Grootschalige bij- en 

omscholing is noodzakelijk om te voorkomen 

dat een grote groep niet meer inzetbaar is. In de 

bouw blijft er volop te doen voor mensen, maar 

die hebben daarvoor wel nieuwe vaardigheden 

nodig. Daarom moeten we tijdig een aanpak 

bedenken om kennis en onderwijs beschikbaar 

te stellen.’

Hoe staat de Nederlandse bouwsector 

ervoor?

‘Die loopt achter in de adoptie van nieuwe 

technieken. Sommige bedrijven zetten mooie 

stappen, maar de sector als geheel is terughou-

dend. Zeker in vergelijking met werktuigbouw-

kunde en luchtvaarttechniek. Buiten Europa 

gaat het sneller. In de VS is er een bedrijf dat 

een woning binnen 24 uur kan 3D-printen. Met 

vijfhonderd van zulke 3D-printers zou je in vijf 

jaar tijd een miljoen huizen kunnen bouwen. 

Zoiets kan het huidige bouw systeem helemaal 

Dr. ing. Henriette Bier 
Hoofddocent Robotic Building aan de TU Delft en 
medeoprichter van het TU Delft Robotics Institute. 

omgooien. De vraag is: blijven we in Europa 

achter Azië en Amerika aan lopen, of nemen 

we het voortouw? Ik hoop het laatste en doe 

zelf ook mijn best.’

Wat kunnen we verwachten voor 2030 

en verder?

‘In fabrieken en op de bouwplaats ontstaat 

er een co-creatie tussen mens en robot, om 

sámen te doen wat geen van beide alleen 

kan. Daarnaast neemt parametrisch ontwerp 

een hoge vlucht, met als gevolg veel meer 

maatwerk in de gebouwde omgeving. 

Algoritmes genereren dan automatisch de 

meest complexe ontwerpen op basis van de 

gewenste parameters en de expertise van 

architecten en engineers. Software analy-

seert de wensen en de data van kopers, 

begrijpt wat er nodig is en stelt oplossingen 

voor die daarop aansluiten. Even later gaan 

machines in de fabriek automatisch aan de 

slag om het ontwerp tot een tastbaar product 

te maken. Wanneer we dit punt bereiken, 

hangt af van hoe snel de markt de nieuwe 

technieken adopteert.’ ■

 ´ Benieuwd welk advies Henriette Bier heeft 

voor bouwbedrijven? Lees het hier.

‘ Neem het voortouw 
en ontdek wat robots 
kunnen doen’

De bouwwereld staat een grote disruptie te 

wachten zodra de robotisering écht doorzet. 

Deze ontwikkeling brengt grote voordelen, 

maar moet wel goed voorbereid worden, 

vindt dr. ing. Henriette Bier, universitair 

hoofddocent Robotic Building aan de TU 

Delft en mede oprichter van het TU Delft 

Robotics Institute. Ze roept bouwbedrijven 

op om samen met wetenschappers een pad 

naar de toekomst uit te stippelen. 
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Artificial intelligence 
Een bouwrobot voert zijn werk uit zoals hij geprogrammeerd is. 

Veel verder gaan robots die werken met artificial intelligence (AI). 

Ze zijn zelflerend, dus kunnen ze nieuwe informatie verwerken en 

toepassen om beslissingen te nemen en problemen op te lossen. 

Deze robots kunnen zo complexe taken uitvoeren waarvoor 

eerder altijd menselijke intelligentie nodig was. De toepassingen 

van AI in de bouw zijn nu nog beperkt. Maar het aantal camera’s, 

sensoren en wearables neemt snel toe, en daarmee ook de 

hoeveelheid data. Het valt dus te verwachten dat er snel meer 

praktische AI-toepassingen ontstaan. 

Digitale inspecteur en inkoper 

Slim omgaan met data is waar artificial intelligence om draait. 

AI analyseert data om patronen te ontdekken. Goed voorbeeld 

is het systeem waarmee BAM Infra asfaltschade opspoort 

via camerabeelden en sensordata. Inspectie door mensen is 

daardoor overbodig. Hetzelfde geldt voor bouwinspecties: 

drones kunnen de bouw monitoren door een 3D-model van 

de bouwplaats te maken en dit te vergelijken met het ontwerp. 

Een mogelijke vervolgstap is dat AI op de juiste momenten 

producten bestelt en laat leveren op de bouwplaats.

Ontwerper en projectmanager

Ook tijdens ontwerp en planning kan AI uitkomst bieden. Kijk 

maar naar de veelbelovende mogelijkheden van generative 

design. Hierbij gebruikt AI bepaalde parameters (zoals oppervlak, 

materiaalkeuze, duurzaamheid en maximaal budget) om een 

ontwerp in BIM te optimaliseren of om meerdere ontwerpoplos-

singen te bedenken. In de fase hiervoor kan generative design 

het stedenbouwkundig plan al optimaliseren en zo de kans op 

het winnen van tenders vergroten. 

Verder kunnen bouwbedrijven AI inzetten om hun projectma-

nagement en -administratie grotendeels te automatiseren. Dit 

helpt bouwteams om risico’s te managen, de productiviteit te 

verhogen en de kosten te bewaken. Voorspellende software 

kan bij nieuwe projecten een realistische planning opstellen 

door te kijken naar de begin- en einddata van afgeronde 

projecten. Het programma laat kansen en risico’s zien bij strakke 

planningen en krappe budgetten. Het waarschuwt als er iets 

mis dreigt te gaan. Het zou zelfs structureel slechte projecten 

kunnen herkennen en het advies kunnen geven om niet mee te 

doen aan een aanbesteding. 

‘  AI analyseert data om patronen te 
ontdekken. Zo kunnen ze complexe 
taken uitvoeren waarvoor eerder altijd 
menselijke intelligentie nodig was.’

 Robot Spot van Boston Dynamics
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Een woningcorporatie kan jaarlijks zo’n 10% van haar 

woningen inspecteren. Als het aan scale-up Octo ligt, stijgt 

dat naar 100%. Door niet meer te werken vanaf een ladder 

of balkon, maar vanuit de lucht met drones, vliegtuigen of 

satellieten. Onderhoudsinspecties worden zo completer, 

sneller en effectiever.

De innovatie: inspectie door drones en software

Zitten er scheuren in het metselwerk? Zijn de kozijnen aan een 

likje verf toe? Of is het balkon doorgezakt? Woninginspecteurs 

controleren dat van oudsher door steekproeven te nemen. 

Maar met de innovatieve aanpak van Octo kunnen zij complete 

vastgoedportefeuilles in een mum van tijd in kaart brengen. Het 

bedrijf ontwikkelde hiervoor zelflerende software die werkt met 

beeldherkenningsalgoritmes.

 ‘ Er is steeds meer behoefte 
aan data wetenschappers, 
die op basis van 
verzamelde data en smart 
analytics inzichten bieden 
aan vastgoedeigenaren.’

Het platform van Octo analyseert foto’s en zet die om in waarde-

volle informatie over de staat van het vastgoed. ‘Met iedere 

foto die we toevoegen, leert de software beter wat erop staat’, 

vertelt Dirk Huibers, een van de oprichters van Octo. ‘Een 

afgebladderd kozijn bijvoorbeeld, of een dakgoot vol bladeren. 

Woninginspecteurs zouden zelf die foto’s kunnen maken, maar 

dat kan veel sneller. Daarom werken we samen met verschillende 

drone-operators, gebruiken we satelliet- of vliegtuigbeelden en 

Google Street View.’

Woningcorporaties krijgen zo snel een veel completer beeld van 

de status van hun woningen. Ook voor andere organisaties is deze 

informatie interessant. Zoals voor aannemers, als zij een offerte 

moeten maken. ‘Bij grote schilderklussen maken aannemers een 

schatting van het aantal te schilderen kozijnen of dakranden’, legt 

Huibers uit. ‘Hierdoor lopen offertes vaak behoorlijk uiteen. Met 

onze software weet iedereen precies wat de opgave is en lopen ze 

minder risico.’ 

De toekomst: antwoorden vóórdat er vragen zijn

‘In bouw en onderhoud is resultaatgericht samenwerken in 

opkomst. Dat betekent dat je geen afspraken maakt over de 

omvang van het werk, maar over het prestatieniveau. Met 

onze innovatie kun je dat niveau controleren. Het maakt 

woninginspecteurs niet onnodig, maar het verandert wel 

hun werk. Dat zien we in Almere, waar we een pilot doen met 

woningcorporatie De Alliantie. Onderdeel daarvan is dat we 

woninginspecteurs omscholen tot drone-operator. Als het aan ons 

ligt, blijven ze dus inspecteren, maar dan vanaf de grond.’ 

Huibers denkt dat omscholing de komende jaren in de hele bouw-

sector noodzakelijk wordt. ‘In 2030 zijn er mensen nodig met andere 

vaardigheden. De taken van een bouwbedrijf verschuiven van een 

aanbieder van bouwproducten naar een dienstverlener die ook 

garant staat voor de instandhouding daarvan. Hierdoor is er in 

de sector steeds meer behoefte aan datawetenschappers, die op 

basis van verzamelde data en smart analytics inzichten bieden aan 

vastgoedeigenaren. Die wetenschappers kunnen zo vragen beant-

woorden vóórdat ze gesteld worden.’ ■

Van ladder naar drone: de toekomst van woninginspecties
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Virtual, augmented & mixed reality
In het hele bouwproces zien we steeds meer toepassingen 

van virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed 

reality (MR). Door de compleet virtuele werkelijkheid van VR 

kunnen opdrachtgevers rondlopen in een projectie van het 

toekomstige gebouw. Zo kunnen zij beter feedback geven 

op het ontwerp. Heel nuttig, zeker bij grote projecten zoals 

ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook bij een op maat gebouwde 

bedrijfsruimte. Het kan miscommunicatie, fouten en dure last-

minute wijzigingen beperken. 

Met AR komt er een laagje informatie over de werkelijkheid te 

liggen, zoals de gebouw- en gebruiksdata, of de locatie van 

leidingen in de muur. Deze techniek werkt ook zonder speciale 

bril, gewoon met een smartphone of tablet. De meeste kansen 

lijken er echter te zijn voor MR, een combinatie van het beste van 

VR en AR. Bij deze techniek kun je virtuele objecten realistisch in 

de echte wereld plaatsen, zodat je precies kan zien hoe iets gaat 

uitpakken. Voor deze techniek is een headset nodig, maar er zijn 

ook al bouwhelmen waarin zo’n bril geïntegreerd is. 

Inzicht in wijzigingen en gevolgen

Headsets zoals de Hololens werken steeds beter samen met 

BIM, en worden daarmee heel nuttig tijdens de bouw. We 

verwachten dat mixed reality over een paar jaar heel gebruikelijk 

is als vervanging van de traditionele bouwtekening. De headset 

voegt de huidige situatie samen met het BIM-ontwerp en laat zo 

precies zien wat waar moet komen. Dat betekent efficiënter en 

sneller werken, en een betere communicatie tussen verschillende 

disciplines. Verandert er tijdens de bouw iets in het ontwerp 

voor één discipline, dan zien anderen meteen wat de gevolgen 

zijn voor hun eigen werk. Bijvoorbeeld bij een andere installatie, 

of een verplaatste binnenmuur. 

 ´ Bekijk hier hoe Dura Vermeer mixed reality toepast bij de 

bouw van de Boekelosebrug. 

Oplossing voor het tekort aan vakmensen

Met een VR-headset kan iemand ook veilig praktijkervaring 

opdoen. Zo zijn er al simulaties om te leren lassen of te leren 

rijden met een vorkheftruck. Bij de installatie van en onderhoud 

aan apparaten komt AR van pas. Ook mensen met een niet- 

technische achtergrond zijn met deze technologie in de bouw 

inzetbaar. Met een taakgericht instructieprogramma kunnen 

studenten stapsgewijs de installatie uitvoeren. Ook ervaren vaklui 

krijgen met een AR-bril gemakkelijk het werk aan nieuwe appa-

raten onder de knie. 

‘  We verwachten dat mixed reality 
over een paar jaar heel gebruikelijk 
is als vervanging van de traditionele 
bouwtekening.’

Foto’s: BAM
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Combinatie van BIM en andere software 
Het Building Information Model (BIM) is niet meer weg te denken 

uit de bouw. In BIM worden gebouwen en infraprojecten inte-

graal in 3D ontworpen. Onderdelen zijn los te herkennen en te 

voorzien van informatie als afmeting, materiaalsoort, garantie-

termijn en fasering. Bouwpartners kunnen samen in BIM een 

ontwerp optimaliseren, ieder vanuit de eigen discipline. Met 

‘clashdetectie’ komen conflicten tussen deelmodellen aan het 

licht, vooral bij technische knooppunten. Dat beperkt fouten 

op de bouwplaats, en daarmee ook de faalkosten. Na opleve-

ring helpt BIM de beheerder om gegevens over bijvoorbeeld de 

installaties in te zien en up-to-date te houden. Verbouwingen 

of uitbreidingen zijn een stuk eenvoudiger te ontwerpen. En bij 

sloop van het object is duidelijk uit welke materialen het bestaat 

en welke ervan in aanmerking komen voor hergebruik. 

In combinatie met GIS en LiDAR

Combineer BIM met andere modellen en er ontstaan nieuwe 

voordelen. Denk aan generative design of de digital twin. De 

toevoeging van GIS (Geografisch InformatieSysteem) laat zien 

hoe het model in de omgeving staat: waar kabels liggen of 

bomen staan, waar de ondergrond uit bestaat, wat de kadastrale 

grenzen zijn en of het voldoet aan maximale bouwhoogtes. 

Tijdens de ontwerpfase kun je hierdoor gemakkelijker rekening 

houden met deze omgevingsfactoren, en met generative design 

gaat dat zelfs automatisch. 

Light Detection And Ranging (LiDAR) is ideaal om van 

bestaande gebouwen een nauwkeurig 3D-model te maken 

voor een verbouwing, transformatie of verduurzaming. 

LiDAR maakt afwijkingen als verzakkingen in een bouwwerk 

zichtbaar, maar kan ook de voortgang van de bouw vergelijken 

met het ontwerp. Deze lasertechnologie maakt ook perfecte 

3D-visualisaties van infrastructuur, landschappen en zelfs steden. 

Zo kan bij een infraproject bijvoorbeeld nauwkeuriger berekend 

worden hoeveel extra grond er nodig is. In combinatie met 

ground-penetrating radar (GPR) kan LiDAR ook de ondergrond in 

3D in kaart brengen, wat handig is bij binnenstedelijke projecten.

 ‘ Bouwpartners kunnen 
samen in BIM een ontwerp 
optimaliseren, ieder vanuit 
de eigen discipline.’ 

Foto: BAM
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Digitalisering verandert de bouwwereld ingrijpend. Autodesk 

ondersteunt die transitie met hun slimme software. Wel ziet 

ze dat de sector nog fors achterloopt in vergelijking met 

andere branches. ‘We zijn nu op een punt dat bouwbedrijven 

wel móeten, anders worden ze ingehaald.’

De innovatie: gecombineerde software

Voor alle ambities in de bouw – energieneutraal, smart, circulair – is 

slimme software een succesfactor. Het van oorsprong Amerikaanse 

bedrijf Autodesk ontwerpt softwareapplicaties voor elk onderdeel 

van het bouwproces. Van platforms voor BIM tot technologie om 

gebouwen generatief te ontwerpen.

‘Ons paradepaardje is de Autodesk Construction Cloud, en met 

name het onderdeel BIM 360’, vertelt Sander Lijbers, AEC Industry 

Manager bij Autodesk. ‘Alle bouw- en onderhoudsinformatie van 

een pand kun je daarin digitaal vastleggen en bewerken.’ BIM heeft 

zich de afgelopen jaren al onmisbaar gemaakt en vormt volgens 

Lijbers een stevige basis voor verdere innovatie. ‘Bijvoorbeeld 

voor smart buildings, die vol zitten met sensortechnologie, en de 

ontwikkeling van digital twins van gebouwen.’

‘Onze applicaties zijn los te gebruiken, maar een meerwaarde 

ontstaat als we ze samenbrengen’, vertelt Lijbers. ‘Gecombineerde 

software maakt generative design mogelijk. De computer berekent 

hierbij het best mogelijke ontwerp aan de hand van parameters die 

de ontwerper invoert. Dat scheelt ongelooflijk veel tijd. Je kunt dan 

spelen met de eisen en meteen de gevolgen zien. Bouwen met 

volledig duurzaam materiaal? Dat ziet er dan zó uit en kost zoveel. 

De mens bepaalt de doelstellingen, de computer berekent de opties.’

De toekomst: digitaal en intelligent 

‘In 2030 heeft assemblage flink aan terrein gewonnen’, verwacht 

Lijbers. ‘Bouwen gebeurt dan vooral in de fabriek en op de bouw-

plaats worden de onderdelen in elkaar gezet. Robotisering en 

kunstmatige intelligentie spelen hierbij een grote rol, evenals 

natuurlijk onze software. Data-engineers leiden dit alles in goede 

banen. Die zijn nu al niet meer weg te denken uit de bouwsector, 

maar in de toekomst zullen er nog veel meer nodig zijn.’

De bouwwereld zal dus ingrijpend transformeren, en volgens 

Lijbers is dat ook noodzakelijk. ‘De digitalisering loopt fors achter 

in vergelijking met andere branches. Maar we zijn nu op een punt 

dat bedrijven wel móeten, anders worden ze ingehaald of achter-

haald. Stel dat bedrijven als IKEA of Amazon op grote schaal huizen 

gaan bouwen, met de volle kracht van digitalisering. Dan zullen 

die een heel stuk goedkoper, efficiënter en sneller werken dan de 

bouwsector nu doet. Bedrijven die de digitaliseringsstap nog niet 

hebben gezet, moeten dat op korte termijn doen. Wie er niet in 

meegaat, valt straks buiten de boot.’

Lijbers verwacht dat Autodesk in 2030 een volledig cloudgeba-

seerd systeem heeft, met veel ruimte voor kunstmatige intelli-

gentie. ‘Onze rol in het veranderende bouwlandschap blijft wel 

dezelfde: ontwerp en bouwbedrijven ondersteunen met slimme 

technologie. Wij leveren de tools, zodat zij kunnen innoveren.’ ■

‘ BIM vormt een stevige 
basis voor verdere 
innovatie. Denk aan 
smart buildings, 
digital twins en 
generative design.’

Bouwen met slimme software: supersnel het best mogelijke ontwerp
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Internet of Things en sensoring
Bij het Internet of Things (IoT) gaat het om een netwerk van 

uniek identificeerbare ‘dingen’ die met elkaar communiceren 

via internet, zonder dat menselijke interactie nodig is. Apparaten 

zoals smartphones verzamelen gegevens (data) over hun 

gebruikers. Sensoren in gebouwen, apparaten, machines of 

vrachtwagens registreren hun omgeving. Een IoT-ecosysteem 

wordt aangelegd voor een specifieke omgeving. Zoals een 

huis, kantoor, infrastructuur of stad. Ook een bouwplaats is 

zo’n ecosysteem.

Inzicht uit sensordata

Sensoren maken een grote hoeveelheid realtime data beschik-

baar. Een mooi voorbeeld komt van BAM Wonen, dat op een 

bouwplaats in Bloemendaal een proef doet met sensoren die 

energieverbruik, lichtstraling, geluid en fijnstof registreren. 

Met de inzichten hieruit valt het bouwproces efficiënter te 

maken, de overlast te beperken en kosten te optimaliseren. Ook 

voor beveiliging van de bouwplaats biedt het IoT een oplossing.

Sensoren kunnen ook signaleren of onderhoud nodig is aan 

machines of projecten. Strukton gebruikt in opdracht van ProRail 

sensoren op kwetsbare spoortrajecten om te signaleren of er 

een verzakking dreigt. En het Stephensonviaduct in Leeuwarden 

wordt ‘smart’ doordat sensoren aangeven wanneer onderhoud 

nodig is. Onderhoud vindt vaak niet op het juiste moment plaats, 

doordat het wordt uitgesteld (te laat) of volgens een schema 

plaatsvindt (te vroeg). Het besparingspotentieel van onderhoud 

op het juiste moment is daarom heel groot. 

Groeiende rol in de bouw

Met het IoT zijn processen in de bouw flink te verbeteren. Zo valt 

de volledige productieketen van prefabonderdelen via sensoren 

te volgen. Plaatsing van individuele onderdelen kan dan precies 

 ‘ Een IoT-ecosysteem wordt aangelegd 
voor een specifieke omgeving. Zoals een 
huis, kantoor, infrastructuur of stad. Ook 
een bouwplaats is zo’n ecosysteem.’

op het juist moment gebeuren, zodat op de bouwplaats alleen 

noodzakelijk materieel aanwezig is. Interessant voor projecten 

met een beperkte ruimte. 

Wij zien de komende jaren een groeiende rol voor IoT in de 

bouwsector. Maar de investeringskosten zijn nu nog hoog. In 

de utiliteitsbouw is het nog niet rendabel om een bestaand 

gebouw ‘smart’ te maken. Daarom blijft dit meestal beperkt tot 

nieuwbouw. Uitzondering is het hoofdkantoor van Microsoft 

(The Outlook) op Schiphol, dat verbouwd is tot een smart 

building. Zodra de markt op niet al te lange termijn volwassener 

wordt, zullen de investeringskosten waarschijnlijk dalen. 
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De digital twin
Een digital twin is een virtuele 3D-kopie van een bestaand of nog 

te ontwikkelen fysiek object of systeem. Dit kan een machine 

zijn, maar ook een gebouw, snelweg, brug of een complete stad. 

Het BIM-model wordt een digital twin zodra je het combineert 

met realtime data uit sensoren (IoT). Het model beschikt dan 

altijd over actuele informatie. De digital twin wordt steeds vaker 

toegepast in de bouwsector en kan zowel in de ontwerpfase, 

tijdens de bouw en in de beheerfase waardevol zijn. De bouw-

plaats kan met een digital twin beter gemonitord worden: met 

3D-scantechnologie is de voortgang van de bouw te bewaken 

en komen afwijkingen van het ontwerp snel aan het licht. Tijdens 

het beheer biedt de digitale replica inzicht in hoe het object 

functioneert. Dat maakt het mogelijk om simulaties te draaien en 

voorspellingen te doen. Onderhoud wordt hierdoor gerichter en 

de faalkosten fors lager. 

Virtueel testen

Met een digital twin kun je in de ontwerpfase de gevolgen van 

keuzes verkennen en afstemmen met stakeholders. Een brug of 

tunnel kan virtueel getest worden om fouten al in de ontwerp-

fase te corrigeren. Besturingssoftware van tunnels en bruggen 

werkt prima samen met een digital twin, zodat de werking van 

installaties als slagbomen, vluchtdeuren, sprinklers en ventilatie 

alvast te testen is. Ook calamiteiten als een brand in een tunnel-

buis zijn na te bootsen, zodat hulpdiensten virtueel kunnen 

oefenen. Dat levert aanzienlijke tijdwinst op bij de bouw en 

renovatie van tunnels, omdat de fysieke trainings- en oefen-

periode kan worden ingekort. Het scheelt de Nederlanders ook 

veel omrijden en fileleed, want er zijn nog volop tunnels toe aan 

renovatie of vervanging. 

Optimaliseren in de beheerfase

Na oplevering van het bouwproject kan de eigenaar met behulp 

van de digital twin zijn object (laten) monitoren en optimaliseren. 

Naast de statische BIM-data bevat dit model dan ook dynamische 

sensordata, zoals het gebruik van (vergader)ruimtes, het energie-

verbruik, de temperatuur en de kwaliteit van het binnenklimaat. 

Dat biedt inzicht en kansen voor verbeteringen. Onderhoud valt 

beter te voorspellen en plannen op basis van de intensiteit van 

het gebruik. Dat geldt voor iets als de installatie in een gebouw 

tot aan hele spoortrajecten. 

De gemeente Amsterdam gaat met digital twins haar gebouwen 

beheren. Ze verwacht een forse kostenbesparing door beter 

gepland onderhoud, monitoring van de bezettingsgraad en meer 

comfort voor de gebruikers. Ook wil ze materiaalpaspoorten  

vastleggen in de digital twins. 

 ´ Lees hier hoe bij de A16 scenario's getest worden met behulp 

van VR en de digitale tweelingtunnel TWIN16. 

 ‘ Met een digital twin kan 
een brug of tunnel virtueel 
getest worden om fouten 
al in de ontwerpfase te 
corrigeren.’
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Blockchain 
Met de decentrale technologie van blockchain kunnen partijen 

op een veilige manier data delen en verifiëren. Met als gevolg 

een snellere, goedkopere en veiligere financiële afhandeling van 

projecten. Bij smart contracts voeren computerprogramma’s zelf-

standig (betaal)opdrachten uit, rekening houdend met de regels 

en verplichtingen. Documenten worden digitaal gecontroleerd, 

zoals de aankoopbon, vrachtbrief en bewijzen voor kredietwaar-

digheid. Na levering of verzending volgt direct een betaling of 

betaalopdracht. Uitgevoerd werk wordt automatisch verrekend 

zodra de afronding bevestigd is (conditional payment). Beheer 

van de supply chain – en de daarmee samenhangende planning 

van het project – gaat een stuk beter als duidelijk is waar alle 

benodigde materialen zich bevinden.

Van bezit naar gebruik

Net als elke andere sector krijgt de bouw te maken met 

pay-per-use. Rabobank werkt aan Sustainable Pay Per Use, een 

betaalsysteem op basis van blockchain. Gebruikers betalen 

daarmee voor gebruik van een product of dienst, zonder dat ze 

het kopen of bezitten. Dit stimuleert een fundamentele verschui-

ving in de maatschappij, waarbij we niet langer iets hoeven te 

bezitten om het te gebruiken. Denk aan allerlei meetapparatuur 

of bouwmaterieel. Ook maakt dit systeem de flexibele inzet van 

menselijke arbeid eenvoudig.

Bewijsbaar circulair bouwen

Een stap verder, maar zeker niet ondenkbaar, is dat de bouw-

sector de voedselsector volgt in het bewijsbaar traceren van 

de herkomst van grondstoffen. Waar komt dat staal eigenlijk 

vandaan? Is het bouwwerk wel met 100% circulaire materialen 

in elkaar gezet? Het is één van de veelbelovende mogelijkheden 

die blockchain de bouwsector te bieden heeft. 

Dat de bouwsector te maken gaat krijgen met blockchaintech-

nologie, is duidelijk. Wanneer dit gaat gebeuren en met welke 

intensiteit, dat is nog de vraag. Contractuele processen bij grote 

complexe projecten worden efficiënter. De processen verlopen 

goedkoper, sneller en minder arbeidsintensief. De foutgevoelig-

heid daalt. Daarna volgen veranderingen op het gebied van 

pay-per-use en inzicht in de oorsprong van de materialen in 

onze bouwwerken.

 ‘ Met blockchain kan de herkomst van 
grondstoffen en materialen geverifieerd 
worden als basis voor circulair bouwen.’
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Van bouwsector naar bouwindustrie: méér 
dan technologie
In de bouw staat de productiviteit al tijden onder druk, en 

daarmee ook het rendement en de kwaliteit van het eindproduct. 

Tel daar de bouwopgaven bij op en het lijkt een hele toer te 

worden om in de toekomst een gezond bouwbedrijf te runnen. 

Daarbij kampt de sector ook nog met hoge faalkosten en een 

oplopend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Maar er is ook 

goed nieuws. Door een nieuwe manier van ontwerpen, slimme 

Dr. ir. Henriette Bier geeft advies:
‘Weten en begrijpen wat er speelt, dat is de eerste stap. Breng 

in kaart welk deel van het werk in aanmerking komt voor auto-

matisering. En neem op basis daarvan beslissingen over inves-

teringen en bijscholing. Haal een gespecialiseerde engineer in 

huis om de overstap naar nieuwe technologie te begeleiden. 

Zoek samenwerking met een universiteit of andere onderwijs-

instelling. Samen kunnen we de mogelijkheden leren begrijpen 

en ontdekken wat de beste weg vooruit is.’

 ´ Lees het hele interview met deze universitair  

hoofddocent Robotic Building op pagina 16. 

Waar begin je met innoveren?

Hoe toekomstproof 
is jouw businessmodel?
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Figuur 5: Relevante aandachtsgebieden voor 
transformatie in de bouw 
Bron: World Economic Forum & The Boston Consulting Group, Future of

Construction Survey, 2017

‘ Sociale innovatie is het waard om 
onderdeel te zijn van de strategie 
van je bedrijf.’

technologie en industrialisatie valt de productiviteit in de bouw 

makkelijk te verdubbelen. Dit alles bij elkaar betekent een echte 

transformatie van de bouwsector. Sluit jouw businessmodel aan 

op die nieuwe werkelijkheid?  

Focuspunt in de transformatie: sociale vernieuwing
Slimme technologie helpt de sector vooruit en verdient 

veel aandacht in het bepalen van je strategie. Maar voor 

een toekomstbestendig businessmodel is meer nodig. Méér 

bereiken met mínder inspanning, dat vraagt om fundamentele 

keuzes in strategie en sociale innovatie. Het vraagt dus ook 

om bijzondere aandacht voor de medewerkers. Uit een onder-

zoek door het World Economic Forum in samenwerking met 

de Boston Consulting Group blijkt zelfs dat directies van grote 

bouwbedrijven het aandachtsgebied ‘Mensen’ op nummer één 

zetten in de transformatie van de sector. Ook de organisatiecul-

tuur scoort hoog.

Meer dan 90% van alle grote 
bouwprojecten loopt vertraging op, 
onder meer door bouwfouten en 
verkeerd budgetteren. 
(Uit onderzoek van prof. Bent Flyvbjerg, Oxford University, 2017.)

Als medewerkers alleen maar precies doen wat ze worden 

opgedragen, dan ben je als organisatie niet erg wendbaar. 

Bouwbedrijven hebben nog veel te winnen door meer te 

luisteren naar de mensen op de bouwplaats en in de productie. 

Hen serieus nemen, laten meedenken en meepraten. Dat draagt 

bij aan teamoverstijgend samenwerken, grotere betrokkenheid 

en betere prestaties. Belangrijk is ook om structureel successen 

én problemen te delen, om samen tot betere oplossingen te 

komen. Sociale innovatie is het waard om onderdeel te zijn van 

de strategie van je bedrijf.
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Minder bouwvakkers, schaarse grondstoffen en tegelijker-

tijd een toenemende vraag naar woningen. Hoe lossen we 

dat op? Bouwbedrijf Van Wijnen veranderde van koers om 

voortaan toekomstbestendig te bouwen. Met onder meer 

circulaire, remontabele woningen, 3D-betonprinting en zo 

min mogelijk verspilling.

De innovatie: slimmer, zuiniger en effectief bouwen

In 2011 vindt Van Wijnen het tijd voor een nieuwe koers. Bouwen 

gaat intussen vooral om de laagste prijs, via keiharde aanbeste-

dingen. Het meer dan honderd jaar oude familiebedrijf is gewend 

om zelf te ontwikkelen en één-op-één waarde toe te voegen bij 

trouwe klanten. Omdat de schaarste aan arbeid en grondstoffen 

blijvend lijkt, zet Van Wijnen vól in op digitaliseren, standaardiseren 

en automatiseren. Het ruilt tweedimensionale modellen in voor 

driedimensionale. En de bouw verplaatst zich van de bouwplaats 

naar de fabriek, want prefabricage is beter, sneller en goedkoper. 

De nieuwe aanpak heeft veel opgeleverd, vertelt regiodirecteur 

Hilbrand Katsma. ‘De kwaliteit is gestegen, we verspillen minder, 

bouwen sneller en tegen fors lagere kosten. Ontwerpfouten halen 

we er in de computer al uit. Zo zijn er minder prototypes nodig. In 

Eindhoven experimenteren we in Project Milestone met 3D-geprinte 

huizen. Een prachtige techniek waarmee we kunnen bouwen in elke 

vorm die je maar kunt bedenken, zonder dat het restafval oplevert. 

De woningen in Eindhoven geven zo een tastbaar inkijkje in de 

woningbouw van de toekomst.’  

En hoe wil de gebruiker van de toekomst eigenlijk wonen? Dat 

onderzoekt Van Wijnen in Groningen, op het terrein van de voorma-

lige Suikerfabriek. Hier staan 46 geprefabriceerde en volledig remon-

tabele huizen. ‘Een living lab’, noemt Katsma het. ‘De mensen die hier 

tijdelijk wonen, zijn voor ons een soort testpanel. Alle innovatieve 

ideeën die we bedenken, kunnen we hier in het echt uitproberen.’

De toekomst: assemblage en voorspelbaar onderhoud

‘Wonen moet betaalbaar zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, 

werken we toe naar industrialisatie en assemblage’, aldus Katsma. 

‘Onze klanten kunnen straks vanuit een digitale omgeving 

hun projecten samenstellen. Na de productie hoef je nieuwe 

woningen als het ware alleen nog in elkaar te schroeven. Het 

is snel, je hebt praktisch geen afval en er is minder kans op 

ongelukken. Overigens blijft de vakman in de bouw wel echt 

nodig; voor maatwerk om bestaande bouw te transformeren en 

verbeteren, en als beheerder. Daarom is het zo belangrijk dat we 

nieuwe generaties inspireren om te kiezen voor een carrière in dit 

mooie vakgebied.’

En de rol van Van Wijnen in 2030? ‘We gaan op nog grotere schaal 

duurzame en betaalbare woningen ontwikkelen’, vertelt Katsma. 

‘Daarnaast proberen we het leven van onze klanten nóg comfor-

tabeler te maken. Technologie gaat ons daarbij erg helpen. Ik 

verwacht bijvoorbeeld veel van kunstmatige intelligentie. Dankzij 

data kunnen we ook slim en voorspelbaar onderhoud plegen. 

Bijvoorbeeld iets tijdig vervangen als de kans groot is dat het 

binnenkort kapotgaat. Met als overkoepelende doel: tevreden 

klanten en een toekomstbestendig bedrijf.’ ■

 ‘ Ik verwacht veel 
van kunstmatige 
intelligentie. 
Dankzij data 
kunnen we slim 
en voorspelbaar 
onderhoud plegen.’

Toekomstgerichte woningbouw:  
circulair, prefab en betaalbaar

Foto: Van Wijnen
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Bouw je strategie: 
maak keuzes en 
formuleer je ambitie 

Je hoeft als bouwbedrijf het komende decennium niet aan 

de kant te staan terwijl je links en rechts wordt ingehaald 

door techbedrijven en start-ups. Je kunt nu al actie 

ondernemen om op jouw gebied een leidende positie 

in te nemen. Begin door je strategie en de basis van je 

businessmodel op te stellen aan de hand van je ambities 

op zeven domeinen. Zo creëer je kansen om onderdeel te 

worden van een digitaal ecosysteem, een bouwnetwerk 

met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

eindresultaat. 

Ons advies is om niet alleen te kijken naar de (technologische) 

kansen in bestaande markten en bestaande producten, maar 

om ook kennis en expertise te ontwikkelen om te kunnen 

groeien in niches. Ook kun je je als bedrijf ontwikkelen met 

verschillende snelheden – het is niet nodig om meteen op elk 

vlak voorop te lopen. Kies waarin je leidend of juist volgend 

wilt zijn. Maar een innovatieve ‘high tech’-strategie kan niet 

zonder ‘high touch’. Ieder bedrijf heeft een ‘kopgroep’ die de 

rest ver vooruit is in digitale en sociale innovatie. Het is de 

kunst om het ‘peloton’ ook aansluiting te laten vinden, zodat 

goede ideeën breder navolging krijgen.

1 Wil ik een generalist of een 
specialist zijn?

Is je bedrijf actief in verschillende vakgebieden of juist 

gespecialiseerd in één segment of activiteit? Als generalist heb 

je het nadeel dat je je waarschijnlijk niet kan meten met de 

topspecialisten. En het kan veel energie kosten om je expertise 

op peil te houden om je werk op alle gebieden goed te doen. 

Maar een specialist is juist weer kwetsbaarder voor vraaguitval in 

de markt. Wat je ook kiest, het gaat erom dat je je onderscheidt. 

Zeg niet alleen dat je ‘ontzorgt’ of ‘kwaliteit levert’. Wees 

specifieker. Hoe ontzorg je precies? Voelen klanten dat ook echt 

zo? Wat versta je onder kwaliteit? Op welke punten ervaart een 

klant die kwaliteit? 

‘ Ontwikkel een 
onderscheidende 
strategie, 
het liefst een 
totaaloplossing.’ 

Bou
wp

ro
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s

Bou
w
d
ienstverlening
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wproduct
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Figuur 6: Stel je 
strategische focus scherp 
met dit stappenplan
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Richting 2030 gaat het bovendien meer om totaaloplossingen. 

Wat betekent dat voor hoe je het bouwproces inricht, de ‘bouw-

producten’ die je aanbiedt en de dienstverlening en services 

die het ‘product’ ondersteunen? Een betaalbare starterswoning 

kan technisch een goed product zijn, maar zonder een efficiënt 

bouwproces is het moeilijk er een goed belegde boterham aan 

over te houden. Investeer je daarnaast in dienstverlening rondom 

de woning, dan kun je klanten en opdrachtgevers aan je binden. 

Zoals een energieprestatiegarantie in combinatie met een onder-

houdscontract, zodat je behalve een tevreden en ‘ontzorgde’ 

klant ook jaarlijks terugkerende inkomsten hebt.

Waarin wil ik koploper 
of volger zijn?

Heb je als generalist of specialist voldoende onderscheidend 

vermogen? Dan ben je al goed op weg. De volgende vraag 

is: waarin wil je uitblinken? Dat heeft ook te maken met de 

vraag voor wie je het liefst werkt. Is dat voor klanten voor wie 

maatschappelijke vraagstukken vooropstaan, zoals de energie-

transitie? Dan wil je niet alleen voldoen aan de nieuwe BENG-

normen, maar ook meteen doorschakelen naar energieleverende 

woningen. Of je maakt een doorvertaling van de SDG-doelen1 

1 Sustainable Development Goals

3

voor jouw bedrijf. Werk je graag voor opdrachtgevers die hechten 

aan een gestroomlijnd proces, voorspelbaarheid en geen 

vertraging? Dan moet jouw bedrijf niet alleen kunnen rekenen, 

tekenen en uitvoeren, maar ook ondersteunen bij het vergunnin-

genproces en zo nodig een dispuut met de gemeente oplossen. 

Een klant die weet en merkt dat jij koploper bent op aspecten 

die voor hem belangrijk zijn, is bereid om daarvoor te betalen. 

Het is dan prima (en verstandig!) om op andere vlakken een 

‘volger’ te zijn.

Wat doe ik zelf en waarin 
werk ik samen?

Bepaal wat je zelf doet, wat je samen met partners doet en wat je 

uitbesteedt. Slimme technologie maakt het makkelijker om meer 

functies in de keten over te nemen, maar ook om projectoverstij-

gend samen te werken aan een totaaloplossing. De bouwketen 

wordt steeds meer een bouwnetwerk. Wil je in het bouwnetwerk 

van 2030 meerdere rollen vervullen, dan vergt dat investeringen 

in specifieke expertise, ook in wat traditioneel buiten de bouw-

kolom valt. Zo kan het bij een woon- of kantoorconcept nuttig 

zijn om, net als ontwikkelaar EDGE Technologies, architecten en 

‘ Klanten zijn bereid extra te betalen, als 
jij koploper bent op voor hen belangrijke 
aspecten. Het is dan prima (en verstandig!) 
om op andere vlakken een volger te zijn.’

‘ Generalist of specialist? Wat je ook 
kiest, zorg dat je je onderscheidt.’
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4

sociologen in huis te halen. En voor een versnelde industrialisering 

van het bouwproces kan de overname van een softwarebedrijf 

strategisch interessant zijn. Hoeveel je het beste in eigen beheer 

kunt houden, is iets wat ieder bedrijf zelf zorgvuldig moet bepalen. 

Wat kan ik 
standaardiseren?

Maak voor jouw bedrijf duidelijk welk deel van het werk te stan-

daardiseren is, en hoeveel tijd en investering dat gaat kosten. Door 

standaardisatie ontstaat steeds meer een kant-en-klaar ‘product’ 

dat nog maar een paar individuele aanpassingen nodig heeft. 

Het gevolg is een sneller, goedkoper en beter bouwproces. Deze 

aanpak ligt in de woningbouw meer voor de hand dan in de 

utiliteits- of infrabouw. Het ontwerp van een brug of een distribu-

tiecentrum laat zich moeilijk standaardiseren, maar onderdelen 

ervan wél. Ook valt het assemblageproces van de onderdelen te 

standaardiseren. Dat levert comfort op voor de betrokken bouw-

partners en beperkt het aantal verrassingen en fouten. 

Wat kan ik
digitaliseren? 

Standaardisatie is de opmaat naar digitalisering. De eerste 

stappen bestaan uit het digitaliseren van interne processen, 

het ontwerpen en bouwen met digitale middelen en het 

digitaal uitwisselen van informatie met bouwpartners. Het 

kan enorm veel opleveren om digitalisering in te zetten bij 

ontwerp, planning, werkvoorbereiding en uitvoering. Zo 

worden dankzij BIM ontwerpfouten eerder zichtbaar en werken 

alle bouwpartners met dezelfde, accurate bouwtekening en 

-planning. De sector verwacht dat BIM over 5 jaar gemeengoed 

is.2 Koplopers schakelen nu al een versnelling hoger. In dit ‘next 

level’ wordt bouwdata automatisch verrijkt met inzichten uit 

sensoren, artificial intelligence, machine learning en augmented 

reality. In sommige gevallen gaat het hele bestaande business-

model overboord. Een bouwbedrijf dat volledig modulair, 

parametrisch en geautomatiseerd bouwt, en dat de fases in 

het bouw- en ontwikkelingsproces optimaliseert op basis van 

ervaringsdata: dát is in 2030 een koploper. 

2 Bouwend Nederland en USP, ‘Op weg naar een digitale bouw’, februari 2019

“ Door standaardisatie ontstaat een 
‘product’ dat nog maar een paar 
individuele aanpassingen nodig 
heeft. Het gevolg is een sneller, 
goedkoper en beter bouwproces.”Een digitaal platform 

voor de bouw: 
‘Veel bedrijven in de bouw hebben nog nauwelijks een 

digitale strategie. Dat is bijzonder, want ze laten hierdoor 

geld liggen. Onze klanten die hun projectadministratie al 

hebben gedigitaliseerd, kunnen nu de vruchten plukken 

van mobiele apps en realtime inzichten, waardoor ze direct 

kunnen bijsturen en sneller facturen kunnen versturen. 

Sinds vorig jaar zetten we ook artificial intelligence in om te 

voorspellen hoe bepaalde 

belemmeringen een 

project gaan vertragen en 

voor extra kosten zorgen. 

Richting 2030 moet je data 

voor je laten werken. Dat is 

ook het richtsnoer voor de 

koers van bouw7.’ ■

Sander Jongsma, directeur bouw7  

(onderdeel van Exact)
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We zoeken talent, geen cv
‘Wij gebruiken sinds 2015 geen traditionele vacatureteksten 

meer. Onze vacatures hebben een functietitel en een korte 

teaser. Vervolgens vragen wij de kandidaten om te vertellen 

wat hun talenten zijn en welke rol ze voor zichzelf zien in 

ons bedrijf. Hierdoor vinden we nieuwe collega’s met een 

frisse blik van buiten de sector, die we anders nooit in beeld 

hadden gekregen.’ ■ 

Rachel van Raan, hoofd HRM bij Plegt-Vos

Hoe richt ik mijn 
talentmanagement in?

Slimmer en conceptueel bouwen vereist nieuwe kennis en vaak 

andere, jongere medewerkers. Naast het bouwwerk is er ook 

behoefte aan data-analyse, research, productontwikkeling en het 

vermarkten van een oplossing. Hoeveel van deze vaardigheden 

wil je onder eigen dak hebben, en hoever ga je in de training en 

opleiding van je personeel? Sommige bedrijven laten bewust 

zzp’ers meedoen in hun opleidingsprogramma’s om aansluiting 

te houden in het bouwproces. Het technische kennisniveau in 

de bouwsector is behoorlijk hoog, maar de zogenaamde soft 

skills zijn minder sterk ontwikkeld. Dan gaat het om bijvoorbeeld 

inspirerend leiderschap, helder communiceren en constructief 

onderhandelen. Versterking van deze kwaliteiten is noodzake-

lijk als richting 2030 het belang van samenwerking en onder-

linge afhankelijkheid toeneemt. Persoonlijke groei stimuleren 

bij je medewerkers helpt bovendien bij een andere uitdaging: 

talenten in huis houden op deze krappe arbeidsmarkt.

‘ Persoonlijke groei stimuleren bij 
je medewerkers helpt bovendien 
bij een andere uitdaging: 
talenten in huis houden op deze 
krappe arbeidsmarkt.’
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7 Hoe richt ik mijn risico-  
& contractmanagement in?

Dit is niet het meest aansprekende onderwerp, maar te weinig 

aandacht voor risico’s en contracten kan wel zorgen dat een 

bedrijf met een succesvol concept alsnog ten onder gaat. De 

trend van ‘bouwen in combinatie met aanvullende dienst-

verlening’ zet onverminderd door. Dat gaat dan om zaken als 

(voor)financiering, energievoorziening en facilitaire diensten. 

Hierdoor doen nieuwe contractvormen hun intrede, die andere 

kennis, kunde en gedrag vergen. Zonder goede voorbereiding 

kunnen deze nieuwe contractvormen leiden tot onaangename 

verrassingen, zoals vertraging, claims, arbitrage en financiële 

schade. Wees extra scherp op aansprakelijkheid bij vertraging en 

wanneer betalingen plaatsvinden. Roep daarom deskundige hulp 

in bij je risico- en contractmanagement. 

Investeer in kennis rondom 
risico- en contractmanagement
Gerrit-Jan van de Pol, algemeen directeur GMB Groep

kijkt eerlijk terug: ‘Toen we jaren geleden de eerste projecten 

uitvoerden onder UAV-gc condities voor geïntegreerde 

con tracten, hebben we het nodige leergeld betaald. Die 

contractvorm was toen nieuw voor ons en we zijn er te 

luchtig ingestapt. Tegelijkertijd hadden we beloftes gedaan 

richting de opdrachtgever die we niet konden waarmaken. 

Te hoge risico’s en te lage kwaliteit. Inmiddels ligt dat anders: 

we hebben geïnvesteerd in parate kennis om de risico’s goed 

te beheersen en de contracten goed te monitoren.  

In oktober 2019 werd de innovatieve rioolwaterzuiveringsin-

stallatie Utrecht van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

feestelijk geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. 

GMB is samen met Heijmans contractueel verantwoordelijk 

voor het ontwerpen, bouwen en 10 jaar onderhouden van 

de installatie.’ ■

‘ Te weinig aandacht voor risico’s 
en contracten kan zorgen dat een 
bedrijf met een succesvol concept 
alsnog ten onder gaat.’
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Je verbetervoorstellen 
spiegelen aan TIPS 

en aanscherpen

Bijstellen aan de hand 
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resultaten bij 
‘evalueren’

Voer de geplande 
verbeteringen uit

Kijk naar  
je huidige  

activiteiten en  
processen en  

ontwerp een plan voor 
de verbetering hiervan. 
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Meet het  
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aan de vastgestelde 
doelstellingen

Voor bereiden 
(PREP)

Plannen 
(PLAN)

Evalueren 
(CHECK)

Doen  
(DO)

Verbeteren 
(ACT)

S T

P I

S T

P I

S T

P I

S T

P I

Een strategie en een stappenplan helpen om je ambitie 

scherp te stellen. Maar nu moet je er echt mee aan de 

slag. De bekende PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is een 

gereedschap dat helpt om processen, producten en de 

samenwerking in je organisatie continu te verbeteren. 

De kracht van de cyclus zit in de herhaling. Iedere keer 

als je de cyclus doorloopt, word je uitgedaagd om na te 

denken over het volgende:

•   Bedienen we nog steeds de juiste klanten met 

de juiste producten?

•   Kunnen we een hogere kwaliteit leveren tegen  

dezelfde of een hogere prijs?

•   Kunnen we meer omzet en een groter  

marktaandeel bereiken?

In de bouw komt de PDCA-aanpak veel terug in de LEAN- 

methode. Dat is al heel mooi. Maar om een toekomstbestendig 

bedrijf te zijn, moet je niet alleen controleren of je de ‘dingen 

goed doet’ (efficiency). Het gaat ook om ‘de goede dingen doen’ 

(effectiviteit). Leg de focus niet alleen op een hogere waarde 

voor huidige klanten, maar ook voor toekomstige. Blijf om je 

Blijf continu verbeteren:  
zorg voor een slimme 
PDCA-cyclus

heen kijken en luister goed naar je klanten. Misschien hebben 

zij onbewuste behoeftes waar jouw bedrijf heel goed in kan 

voorzien. Zo creëerde Apple met de iPad zelfstandig een nieuwe 

markt: de markt voor tablets.

Nieuwe technologie inpassen
Hieronder introduceren we een toevoeging aan de standaard 

PDCA-cyclus. Bedoeld om het makkelijker te maken om grote 

stappen te zetten in je bedrijf en relevant te blijven in de 

snel digitaliserende sector. Om als bouwbedrijf richting 2030 

bestaansrecht te houden, zijn er namelijk twee paden die je 

tegelijkertijd moet bewandelen: 

1   Investeer in veranderingen in de organisatiestructuur 

en -cultuur en in de optimalisatie van processen.  

Kort samengevat: continu verbeteren.

2   Investeer in de ontwikkeling en op de markt brengen 

van nieuwe producten of diensten. Kort samengevat: 

radicaal verbeteren of innoveren.

Om de PDCA-cyclus ‘slimmer’ te maken, hebben we er een extra 

fase aan toegevoegd: voorbereiden (PREP). Die fase draait om 

de inpassing van nieuwe technologie en nieuwe vaardigheden. 

In onze PPDCA-cyclus wordt door de fase ‘voorbereiden’ een 

link gemaakt tussen een grote cyclus van continu verbeteren en 

een kleinere cyclus van radicaal verbeteren: de ‘TIPS-cyclus’. Dat 

helpt je om jouw bedrijf toekomstproof te maken en een plek te 

veroveren op de markt van 2030. 

Figuur 7: PPDCA-cyclus
Bron: De kwaliteitscirkel van Deming (PDCA-cyclus), bewerking Rabobank 2020

 ´ Meer weten over de TIPScyclus? Lees dan hier verder. 
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Met het stappenplan kun je je bedrijf al goed 

voorbereiden op de veranderde bouwsector in het 

komende decennium. Maar wat is eigenlijk het 

gedroomde bouwbedrijf van de toekomst? Dat valt nog 

niet goed te zeggen. Bovendien zijn er verschillende 

rollen en verdienmodellen die succesvol kunnen zijn. 

Duidelijk is wel dat er meer hybride posities ontstaan, 

met digitalisering als drive. Onderstaande rollen 

kunnen je inspiratie bieden om jouw ambities in het 

stappenplan verder scherp te stellen. Natuurlijk zijn er 

ook combinaties van rollen mogelijk. Belangrijkste is dat 

je een keuze maakt en daarnaar handelt.

Hét bouwbedrijf van 
2030 bestaat (nog) niet?

Figuur 8: De verschillende rollen van de bouwers  
van de toekomst
Bron: McKinsey, Bewerking Rabobank 2019

 ´ Meer weten over de verschillende rollen  

en verdienmodellen? Lees dan hier verder. 

Want één ding is duidelijk: niet aanpassen leidt tot achter-

uitgang. Het gedroomde bouwbedrijf van de toekomst heeft 

een duidelijke ambitie, durft keuzes te maken en zet techno-

logie in om maatschappelijke opgaves te helpen oplossen. 

Onze sectorspecialisten gaan graag met je in gesprek over 

wat zij zien als kansrijke businessmodellen. Ze helpen je ook 

met de verbinding naar andere bedrijven en expertise buiten 

de traditionele bouwsector, om zo het verschil te maken. 

‘ Het gedroomde bouwbedrijf van de 
toekomst heeft een duidelijke ambitie, 
durft keuzes te maken en zet technologie 
in om maatschappelijke opgaves te 
helpen oplossen.’
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kunnen zijn. Dit document is gebaseerd op 
openbare informatie. De in dit document 
opgenomen informatie is samengesteld uit 
bronnen die als betrouwbaar gelden, echter 
Rabobank garandeert op geen enkele wijze de 
juistheid of volledigheid van dit document of 
de inhoud daarvan en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid ter zake. De informatie in dit 
document is slechts indicatief van aard en is 
bedoeld als discussiestuk. Aan dit document 
inclusief de daarin opgenomen voorbeelden, 
commerciële ideeën, prijsindicaties en andere 
voorwaarden kunnen geen rechten worden 
ontleend. Dit document kan op geen enkele 
wijze worden opgevat als een aanbieding, 
uitnodiging of aanbeveling. Dit document 
brengt op geen enkele wijze een verplichting 
voor Rabobank met zich en vormt niet de basis 
voor enig contract. De informatie in dit 
document is niet bedoeld en mag niet worden 
begrepen als een advies (daaronder begrepen 
maar niet beperkt tot een advies als bedoeld in 
artikel 1:1 en artikel 4:23 Wet op het financieel 
toezicht). Op dit document is Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of 
anderszins verband houdend met dit document 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, 
Nederland.
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