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Beste lezer,

Eerst een vraag aan u:
Eind	2006	is	PSIBouw	gestart	met	een	serie	debatbijeen-
komsten	over	de	toekomst	van	de	bouw	in	Nederland.	Het	
doel	was	een	wenkend	perspectief	te	ontwikkelen	dat	helpt	
richting	te	geven	aan	de	in	de	bouwsector	op	gang	gekomen	
vernieuwingsbeweging.	We	hebben	met	tientallen	mensen	
van	binnen	en	buiten	de	bouwsector	gesproken	over	de	
vraagstukken	en	oplossingen	die	wij	nu	en	voor	de	toekomst	
belangrijk	vinden.	Zij	hebben	op	verschillende	manieren	
materiaal	aangedragen,	door	mee	te	debatteren,	ideeën	
aan	te	reiken,	visies	te	geven	en	sommigen	door	mee	te	
schrijven	aan	dit	boekje.	Ook	was	het	met	deze	serie	bijeen-
komsten	de	bedoeling	een	basis	te	leggen	voor	een	netwerk	
dat	de	traditionele	grenzen	van	de	bouw	overstijgt	en	ruimte	
geeft	aan	vernieuwers	en	ondernemers	die	verder	durven	te	
kijken	dan	de	dag	van	morgen.	

Het	ingebrachte	materiaal	is	in	dit	boekje	door	een	kern-
groep	(zie	achterin)	geordend	en	verwoord.	Het	is	niet	het	
alfa	en	omega	van	de	toekomst	voor	de	bouw	en	het	is	niet	
een	gemeenschappelijk	standpunt	van	iedereen	die	hieraan	
heeft	bijgedragen.	De	agenda	is	ook	niet	‘af’.	Veel	materiaal	
kon	in	deze	publicatie	geen	plaats	krijgen,	sommige	lijnen	
zijn	niet	uitgewerkt.	Toekomstgerichtheid	vergt	dynamiek	
en	deze	agenda	kan	niet	meer	zijn	dan	een	hulpmiddel	in	
deze	fase	van	vernieuwing	in	de	bouw.	

Over	een	ding	zijn	alle	betrokkenen	het	echter	eens:	er	is	
een	enorme	potentie	en	ook	een	enorme	opgave.	De	bouw	
is	volop	in	beweging,	maar	zou	nog	veel	meer	uit	moeten	
gaan	van	de	eigen	kracht	en	proactief	moeten	inspelen	op	
maatschappelijke	vraagstukken.	Nu	economische,	sociale	

en	ecologische	duurzaamheid	belangrijke	maatschappe-
lijke	waarden	zijn,	voelen	zij	als	mensen	die	werkzaam	zijn	
in	en	om	de	bouw	verantwoordelijkheid	om	hieraan	bij	te	
dragen.	Dit	biedt	tevens	een	enorme	kans	om	te	innoveren:	
nieuwe	producten,	nieuwe	diensten,	nieuwe	partners	en	
nieuwe	vormen	van	samenwerking.	Of	de	kredietcrisis	hier	
een	blessing in disguise	is	moet	nog	blijken.	Wel	leert	de	ge-
schiedenis	dat	er	doorgaans	crises	aan	werkelijke	transities	
voorafgaan.

Laat	duidelijk	zijn	dat	dit	boekje	een	verslag	is	van	onze	
zoektocht	en	niet	in	beton	is	gegoten.	Een	transitie	zoals	
in	dit	boekje	verwoord	is	noch	te	plannen,	noch	te	voor-
spellen:	de	bouw	vernieuwt	door	actieve	nieuwsgierigheid	
en	leergierigheid,	door	te	zoeken,	te	experimenteren,	te	
doen.	Daarvoor	is	voortzetting	van	een	creatief	en	gericht	
debat	nodig,	evenals	initiatief,	samenwerking	en	wervende	
voorbeelden.	

Deze transitieagenda is dus een uitdaging en een vraag 
aan u tegelijkertijd: wat is uw mening, uw visie en vooral 
uw bijdrage aan deze inspirerende vernieuwingsslag van 
bouwen in Nederland?

Peter Vroom 	 	 Derk Loorbach 
PSIBouw	 	 	 DRIFT
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Stelt u zich eens voor: over zo’n vijftien jaar is de Neder-
landse bouw nationaal en internationaal toonaangevend 
op het gebied van duurzaam, conceptueel en flexibel 
bouwen. De bouw is leidend in het aanpakken van maat-
schappelijke vraagstukken: ruimtelijke druk, emissies en 
energiegebruik, probleemwijken en mobiliteitsproblemen 
worden samen met andere sectoren en de overheid voort-
varend opgelost. Vanuit het gevoel van urgentie heeft de 
bouw de omslag weten te maken naar een initiërende en 
proactieve sector. Deze omslag in denken was de opmaat 
voor een enorme versnelling van de innovatie binnen de 
bouw. 

We	zien	de	signalen	die	deze	omslag	aankondigen	van-
daag	al	om	ons	heen.	Zo	zijn	er	tal	van	bouwers	die	in	
toenemende	mate	inzetten	op	nieuwe	vormen	van	bouwen,	
samenwerking	en	organisatie.	De	samenleving	is	sterk	
in	beweging.	De	bevolking	verandert	de	komende	25	jaar	
fundamenteel	van	samenstelling	en	opbouw.	De	aandacht	
voor	milieu-	en	gezondheidswaarden	blijft	toenemen	en	
de	energieprijzen	zullen	een	steeds	belangrijker	aandeel	
vormen	van	de	kosten	van	levensonderhoud.	Tegelijkertijd	
neemt	de	beschikbare	ruimte	voor	economische	activiteiten	
af.	Ook	de	financiele	wereld	is	in	transitie.	Dergelijke	grote	
en	schoksgewijze	veranderingen	in	de	samenleving	leiden	
onherroepelijk	tot	een	sterk	veranderende	bouwbehoefte	en	
bieden	dus	kansen	voor	fundamentele	innovatie	van		
de	bouw.

Noodzaak tot  
vernieuwing

Innovatie	niet	vanuit	een	defensieve	reactie	op	problemen	
die	de	bouw	de	afgelopen	jaren	heeft	ervaren,	maar	vanuit	
de	positieve	gedachte	dat	de	bouw	een	belangrijke	bijdrage	
kan	en	moet	leveren	aan	maatschappelijke	duurzaamheid.	
De	bouw	levert	immers	een	grote	bijdrage	aan	de	econo-
mische	groei	en	de	welvaart	in	Nederland.	Maar	de	bouw	
is	evenzeer	verantwoordelijk	voor	een	derde	van	de	totale	
afvalproductie	in	Nederland,	een	kwart	van	de	totale	trans-
portbewegingen	en	ruim	een	derde	van	de	CO2-uitstoot	–		
zomaar	een	paar	indicatoren	die	aangeven	hoe	noodzakelijk	
een	fundamentele	omslag	is	in	denken	en	bouwen,	maar	
ook	hoe	groot	de	winst	is	die	in	potentie	te	behalen	valt.	

Dat	een	omslag	noodzakelijk	én	onafwendbaar	is,	speelt	
momenteel	door	tal	van	sectoren	in	de	Nederlandse	
samen	leving	heen.	Nederland	wordt	immers,	net	als	zoveel	
andere	westerse	landen,	geconfronteerd	met	een	groot	
aantal	hardnekkige	problemen:	milieuvervuiling,	klimaat-
problemen,	afvalbergen,	toenemende	sociale	ongelijkheid	
en	een	negatieve	balans	tussen	economische	groei	en	
ecologische	en	sociale	kwaliteit.	

Puur	economische	groei	en	technologiegedreven	aanbod	
zullen	plaats	moeten	maken	voor	ontwikkelingsmodellen	
die	een	andere	ratio	volgen:	naar	duurzame	economi-
sche	ontwikkeling.	Voor	alle	sectoren	van	de	Nederlandse	
samenleving	geldt	dezelfde	opgave	om	in	de	context	van	
een	sterk	veranderende	(vergrijzende,	internationalise-
rende,	ecologisch	en	economisch	instabiele)	wereld	zichzelf	
opnieuw	uit	te	vinden.	Denk	aan	de	transities	naar	een	
duurzame	energievoorziening,	een	duurzame	mobiliteit,	
een	duurzame	voedselvoorziening	of	een	duurzame	zorg.

Deze	opgave	is	dus	voor	de	bouw	niet	anders,	en	hangt	zelfs	
sterk	samen	met	de	veranderingen	die	breder	maatschap-

pelijk	spelen.	In	deze	Transitieagenda	hebben	we	het	dan	
ook	over	‘bouwen’	als	maatschappelijke	activiteit	en	niet	
direct	over	de	‘bouwsector’.	Sterker	nog,	we	kunnen	niet	
van	een	‘sector’	kunnen	spreken,	gezien	de	voor	de	bouw	
karakteristieke	variëteit,	diversiteit	en	fragmentatie.	

We	hebben	het	hier	dus	over	de	activiteit	van	het	bouwen,	
die	maatschappelijk	is	ingebed	en	gerelateerd	is	aan	andere	
maatschappelijke	stelsels	en	thema’s.	Dit	houdt	in	dat	de	
transitie	van	‘bouwen’	twee	dimensies	heeft:	een	interne	
en	een	externe.	De	vernieuwing	van	de	bouw	gaat	niet	niet	
alleen	over	processen,	technologie	en	systemen	die	binnen	
het	bouwen	vallen,	maar	ook	over	de	relatie	en	interactie	
met	de	samenleving.	
Vanuit	de	maatschappelijke	duurzaamheidsopgave	zal	de	
interne	innovatie	gekoppeld	moeten	worden	aan	de	externe	
opgave.	De	maatschappelijke	inbedding	van	‘bouwen’	is	in	
onderstaande	figuur	verbeeld.	
De	omvang	van	de	vernieuwingsuitdaging	moeten	we	niet	
onderschatten:	als	we	door	de	hele	sector	heen	kijken,	

zien	we	dat	de	vernieuwingsbeweging	in	de	bouw	zich	moet	
ontworstelen	uit	de	structuur	(instituties),	cultuur	(mindset,	
houding,	gedrag)	en	werkwijze	(procedures,	regels,	wetten).	
De	problemen	op	ecologisch,	sociaal	en	economisch	gebied	
zijn	in	feite	niet	meer	dan	symptomen	van	een	onderliggend	
persistent	probleem:	bouwen	in	Nederland	is	gebaseerd	op	
de	gedachte	van	maximale	productie	voor	de	minimale	prijs.	

De	uitdaging	ligt	in	een	innovatie	op	systeemniveau:	een	
transitie.	Als	we	echt	naar	fundamenteel	betere	en	maat-
schappelijk	wenselijkere	vormen	van	bouwen	willen,	dan	
zullen	we	moeten	uitstijgen	boven	individuele	belangen	en	
posities	en	de	vernieuwing	van	producten	en	processen	in	
dienst	stellen	van	een	overkoepelende	richting.	
De	opgave	van	de	transitie	naar	een	duurzame	bouw	laat	
zich	dus	samenvatten	als	een	inhoudelijke	en	procesma-
tige	uitdaging.	Inhoudelijk	zal	de	bouw	de	omslag	moeten	
maken	van	een	passieve	leverancier	van	producten	naar	
een	proactieve	leverancier	van	maatschappelijk	relevante	
diensten.	Procesmatig	betekent	dit	een	fundamentele	
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herziening	en	herordening	van	de	organisatie	van	zowel	
bouwproces	(van	ontwerp	tot	uitvoering)	als	instrumenten	
(samenwerkingsvormen,	contracten,	regelgeving,	financie-
ring).	De	meervoudigheid	van	deze	opgave	kunnen	we	illu-
streren	aan	de	hand	van	een	schets	van	het	huidige	regime	
in	termen	van	cultuur,	structuur	en	werkwijze.	

Typering	huidige	regime	in	termen	van	cultuur,	structuur	en	werkwijze.

Het	veranderingspotentieel	dat	voor	een	fundamentele	
omslag	nodig	is,	is	wel	degelijk	aanwezig	in	de	bouw.		
Er	is	een	zekere	sense of urgency,	er	is	volop	aanbod	aan	
alternatieve	producten,	diensten	en	materialen,	er	is	een	
brede	kennisbasis	en	-infrastructuur,	er	is	een	toenemende	
maatschappelijke	druk	en	er	zijn	enkele	positieve	trends	die	
afwijken	van	de	bestaande	denk-	en	werkwijzen.	

In	deze	transitieagenda	schetsen	we	een	wenkend	perspec-
tief	voor	de	bouw.	Dit	wenkend	perspectief	omvat	niet	alleen	
de	richting	waarin	de	bouw	zich	zou	kunnen	en	moeten	ont-
wikkelen,	maar	geeft	ook	concreet	invulling	aan	de	wegen	
die	leiden	naar	deze	gewenste	toekomst.	Om	te	laten	zien	
dat	we	het	over	een	haalbaar	en	kansrijk	perspectief	heb-
ben,	laten	we	een	aantal	concrete	acties	en	experimenten	
de	revue	passeren.	Ze	vinden	deels	nu	al	plaats	en	kunnen	
bijdragen	aan	een	versnelling	van	de	transitie	van	de	bouw.	
Het	doel	van	deze	transitieagenda	is	tenminste	tweeledig.	
Ze	wil:	
•	 bijdragen	aan	de	discussie	en	het	denken	over	de	langere		
	 termijnontwikkelingen	van	de	bouw	door	inzicht	te	geven		
	 in	de	complexiteit	en	hardnekkigheid	van	de	problematiek		
	 en	een	wenkend	perspectief	voor	de	toekomst	te		
	 schetsen;
•	 een	platform	bieden	voor	vernieuwers	en	veranderaars		
	 binnen	en	buiten	de	bouw	om	met	elkaar	in	contact	te		
	 komen	en	gezamenlijk	aan	oplossingen	te	werken.

Deze	transitieagenda	is	dus	een	uitdaging	en	een	uitno-
diging	tegelijkertijd:	wat	is	uw	mening,	uw	visie	en	vooral	
uw	bijdrage	aan	deze	inspirerende	vernieuwingsslag	van	
bouwen	in	Nederland?

Cultuur

De	heersende	cultuur	binnen	de		
bouwwereld	is	tamelijk	conservatief		
en	cynisch	

Gericht	op	financieel	rendement,		
niet	op	maatschappelijk	rendement

Onderling	wantrouwen	tussen		
de	schakels	in	de	keten

Kennisontwikkeling	als	sluitpost

Geen	gedeelde	sense of urgency,		
meer	een	gevoel	van	‘het	gaat	wel	
goed	zo’

Grond	is	macht

Slecht	imago

Structuur 

Het	bouwproces	is	nog	steeds	zeer	
traditioneel	georganiseerd	en	sterk	
aanbodgestuurd

Businessstructuur	in	bouw	is	verouderd

Bouwketen	met	vele	individuele	
schakels

Complexe	bouwregelgeving

Complexe	aanbestedingsregels,	gericht	
op	laagste	prijs

Vooroplopen	loont	niet,		
massaproductie	wel

Bouwproces	is	nog	steeds	zeer	
traditioneel	georganiseerd	en	sterk	
aanbodgestuurd

Werkwijze

Het	zelforganiserend	vermogen		
van	bouw	schiet	tekort	

Leveranciers	van	‘stenen’	en	niet		
van	‘diensten’

Relatief	hoog	ziekteverzuim

Projectgericht	en	ad	hoc	werken

Lage	arbeidsproductiviteit

Budgetoverschrijdingen	in	tijd		
en	geld

Hoge	faalkosten
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De bouw moet, kan en wil een actieve bijdrage leveren aan 
maatschappelijke verduurzaming: het versneld oplossen 
van hardnekkige maatschappelijke vraagstukken. Alleen 
zo kan de bouw zijn eigen niet-duurzaamheid minimalise-
ren én actief bijdragen aan het ontwikkelen van duurzame 
energie, ruimte, water, bereikbaarheid, luchtkwaliteit 
en leefbaarheid. Wil de bouw deze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid echter serieus oppakken, dan zal 
er door de gehele keten heen moet worden gewerkt met 
een nieuw besluitvormingsmodel. Er zullen andere typen 
werk- en organisatievormen moeten komen, een andere 
cultuur en bovenal een nadruk op het vragen (door de 
opdrachtgever) en leveren (door de opdrachtnemer) van 
diensten en producten die duurzame maatschappelijke 
meerwaarde helpen creëren.

Blik op de toekomst
Sectorbreed	lijkt	het	gevoel	op	te	komen	dat	de	beweging	
in	de	bouw	moet	leiden	tot	een	significante	verandering	ten	
goede.	Hoewel	men	het	in	algemene	zin	niet	altijd	eens	lijkt	
te	zijn	over	de	noodzaak,	snelheid	en	richting	van	die	veran-
dering,	kunnen	we	toch	een	aantal	gemene	delers	benoe-
men.	Wat	oprijst	uit	de	discussies	is	een	toekomstbeeld	van	
een	dynamische	bouw,	een	bouw	die	voorwaarden	schept	
voor	de	maatschappij	en	die	multifunctioneel	is.	Een	bouw	
die	zich	niet	alleen	op	het	bouwen	richt	en	op	het	gebouwde	

object,	maar	ook	op	de	levende	ruimtelijke	omgeving	en	op	
het	wonen,	werken,	recreëren	daarin.	Een	bouwsector	die	
voortdurend	in	verandering	is	en	zich	continu	en	flexibel	
aanpast	aan	de	snel	veranderende	omgeving.	Een	bouw	
waar	je	als	eindgebruiker	zelf	je	product	kunt	samenstel-
len	en	die	voorziet	in	de	behoeften	van	de	samenleving.	
Een	bouw	die	verbaast	en	uitdaagt,	die	veranderlijk	is,	die	
voorwaarden	schept	en	duurzaam	is	in	termen	van	materi-
aal-	en	energiegebruik.	Kortom,	een	bouw	die	duurzaam,	
dierbaar	en	dienstbaar	is.

Sterkere positie
De	bouw	verkeert	al	in	die	overgang.	De	bouw	komt	uit	
een	zwakke	periode	waarin	samenwerking,	uitvoering	en	
controle	organisatorisch	slecht	geregeld	waren,	waarin	
bouwen	niet	altijd	economisch	rendabel	was,	het	imago	
onder	druk	stond	en	een	gemeenschappelijk	denken	
ontbrak.	De	bouw	moet	nu	een	sterkere	positie	verwerven,	
en	de	tekenen	van	verandering	en	vernieuwing	zijn	alom	
aanwezig.	De	vernieuw	ing	mag	zich	echter	niet	beperken	tot	
het	verder	verbeteren	van	de	interne	efficiëntie,	maar	zal	in	
toenemende	mate	ook	moeten	bijdragen	aan	maatschappe-
lijke	duurzaamheid.	Alleen	dan	kan	de	bouw	immers	in	de	
toekomst	verzekerd	zijn	van	een	goede	maatschappelijke	en	
economische	positie.	De	vraag	is	nu	hoe	de	bouw	met	maat-
schappelijke	oplossingen	kan	komen.	En	is	de	bouw	wel	in	
staat	om	betere	service	te	verlenen	aan	de	maatschappij?

Een	centrale	kwestie	is	dat	de	bouw	projectgewijs	werkt,	
dat	hij	nadrukkelijk	gericht	is	op	de	laagste	kosten	en	een	
zo	groot	mogelijke	output.	Dit	zal	moeten	veranderen.	
We	moeten	naar	een	meer	bouwactieve	industrie,	maat-
schappelijke	dienstverlening	en	coproductie.	De	koplopers	
houden	zich	al	bezig	met	industriële	bouw	en	bouw	die	
zich	richt	op	maatschappelijke	vraagstukken,	maar	dat	is	

nog	geen	dominante	manier	van	werken/bouwen.	Het-
zelfde	kunnen	we	stellen	van	dienstverlening	en	intensieve	
coproductie	met	andere	maatschappelijke	partijen.	Langs	
deze	lijnen	zouden	we	in	duurzaamheidstermen	een	veel	
grotere	winst	kunnen	behalen.	Vanuit	de	overheid,	markt	
of	andere	landen	komt	momenteel	nog	onvoldoende	druk	
om	de	aanpak	te	veranderen.	Daarnaast	is	er	nog	weinig	
zicht	op	de	maatschappelijke	ontwikkelingen	waarop	de	
bouw	zou	moeten	anticiperen,	of	ontbreekt	in	elk	geval	een	
uitdagende	en	samenhangende	maatschappelijke	agenda	
van	de	bouw.

Van niche naar mainstream
De	toekomstgerichte	en	proactieve	bouw	die	zich	richt	op	
maatschappelijke	vraagstukken	bestaat	al	in	niches.	De	
mainstream	van	bedrijven	is	hier	echter	nog	nauwelijks	
mee	bezig,	al	lijkt	bij	grote	bedrijven	op	directieniveau	het	
denken	langzaam	te	verschuiven.	Wel	staan	binnen	de	
sector	verbetering	en	vernieuwing	van	het	eigen	functio-
neren	hoog	op	de	agenda.	De	kans	op	een	transitie	wordt	
groter	naarmate	de	vernieuwingsbeweging	vanuit	de	sector	
zelf	gekoppeld	is	aan	de	meer	maatschappelijk	gerichte	
innovatie.	De	uitdaging	hier	is	de	pionierende	10	procent	
van	de	sector	zodanig	te	versterken,	dat	de	meerwaarde	van	
maatschappelijk	proactief	ondernemen	ook	voor	de	overige	
90	procent	evident	wordt.	

Hierin	past	ook	de	bewustwording	van	opdrachtgevers	die	
mede	het	vernieuwingsproces	moeten	aanjagen:	zij	moeten	
worden	verleid	door	duurzame	oplossingen.	Bovendien	
moeten	ze	een	andere	rol	in	het	spel	aannemen	door	
meer	ruimte	te	scheppen	voor	de	ontwikkeling	van	dit	type	
oplossingen.	We	verwachten	dat	de	opdrachtgevers	hierin	
ook	hun	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	zullen	
gaan	nemen.	Hiertoe	zullen	ze	voor	een	deel	uitgedaagd	

en	geprikkeld	moeten	worden	vanuit	de	bouw,	maar	ook	
vanuit	consumenten	en	andere	maatschappelijke	partijen.	
Zij	moeten	de	vraag	om	meer	duurzame	en	maatschappelijk	
gewenste	vormen	van	bouwen	veel	scherper	stellen.	Want	
hoe	kan	de	bouw	inspelen	op	de	maatschappelijke	vraag	als	
deze	niet	helder	is?	Of	als	niet	duidelijk	is	dat	men	bereid	is	
hierin	te	investeren?

Feit	blijft	dat	de	overgrote	meerderheid	van	de	bedrijven	
momenteel	nog	weinig	innovatief	en	duurzaam	opereert.	
Grotendeels	is	dit	verklaarbaar	vanuit	de	afhankelijkheid	
van	opdrachtgevers,	de	economische	afrekenmechanismen	
en	de	concurrentie	op	de	markt.	Vanuit	maatschappelijk	
perspectief	is	dit	echter	een	ongewenste	situatie.	De	relatief	
beperkte	bijdrage	aan	het	BNP,	het	grote	aantal	ziekenhuis-
opnamen,	de	enorme	energie-	en	grondstoffenbelasting	en	
de	hoge	faalkosten	zijn	voorbeelden	van	‘onduurzaamheids-
symptomen’.	We	moeten	dus	op	termijn	de	omslag	maken	
naar	een	bouw	die	een	veel	grotere	maatschappelijke	
meerwaarde	creëert	en	tegelijk	de	maatschappelijke	druk	
minimaliseert.	Door	aan	te	sluiten	bij	de	koplopers	en	deze	
actief	met	elkaar	en	met	een	gemeenschappelijke	richting	
te	verbinden,	hopen	we	dit	overgangsproces	te	versnellen.	
Bovendien	kan	dit	proces	als	gezamenlijke	opgave	voor	de	
bouw	gelden,	waarbij	we	kennis	delen	en	waarbij	de	kwali-
teiten	en	kracht	van	de	koplopers	gemeengoed	worden.

De contouren van de maatschappelijk  
duurzame bouw
De	contouren	van	een	duurzame	bouw	zijn	deels	al	
	zichtbaar	in	de	praktijk.	We	lichten	de	belangrijkste	er	hier	
uit	als	ware	het	voorwaarden	voor	de	verdere	ontwikkeling	
ervan.	

Een wenkend 
perspectief voor 
de bouw
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Ten	eerste	is	dat	de	focus	op	creatie	van	maatschappelijke	
meerwaarde	door	bij	te	dragen	aan	het	oplossen	van	maat-
schappelijke	vraagstukken.	We	denken	hierbij	aan	bijvoor-
beeld	energie,	fijnstof,	klimaat,	water	en	grondstoffen,	maar	
ook	–	verder	van	huis	–	aan	de	problemen	in	onderwijs,	
gezondheid	en	integratie.	

Om	dit	te	realiseren	zal	de	bouw,	ten	tweede,	meer	
proactief	en	innovatief	moeten	opereren.	Niet	vanuit	een	
vragende,	maar	vanuit	een	aanvallende	positie	kunnen	we	
vanuit	de	kennis	en	kunde	die	in	de	sector	aanwezig	is	een	
veel	grotere	duurzaamheidssprong	maken.	

Een	belangrijke	voorwaarde	hiervoor	is,	ten	derde,	een	in-
novatieve	en	op	duurzame	kwaliteit	gerichte	opdrachtgever.	
Maar	de	economische	waarde	zal	in	de	toekomst	niet	langer	
mogen	prevaleren	boven	de	maatschappelijke	kwaliteitstoe-
voeging:	het	zal	moeten	gaan	om	een	meer	gebalanceerde	
prijs-kwaliteitverhouding.	Hiervoor	is	ook	vanuit	de	bouw	
een	bijna	opvoedende	rol	richting	opdrachtgevers	gewenst.	

Om	dit	te	realiseren	is,	ten	vierde,	een	meer	gezamenlijk	
optrekken	van	de	sector	noodzakelijk:	niet	concurrentie	op	
de	laagste	prijs,	maar	concurrentie	om	de	beste	oplossing	
in	een	specifieke	context	moet	het	basismechanisme	wor-
den.	We	moeten	daartoe	veel	meer	in	termen	van	gebieds-
gerichte	ontwikkeling	denken,	wat	ook	de	mogelijkheden	
opent	voor	coalitievorming,	samenwerking	met	andere	
maatschappelijke	partners	en	meervoudige	aanpakken.	

Hiermee	komt	ook	de	vijfde	voorwaarde	voor	een	duurzame	
bouw	in	beeld:	een	lerende	en	onderzoekende	houding.	Als	
collectief	moet	de	bouw	sterker	in	de	markt	komen	te	staan	
door	kennis	te	delen	en	brancheversterkende	elementen	af	
te	staan	aan	de	concurrent.	Hoewel	dit	negatieve	gevolgen	

kan	hebben	op	de	korte	termijn,	werkt	de	schaalvergroting	
die	volgt	uit	kennisdeling	positief	op	de	lange	termijn.		
Ook	moeten	we	samen	met	andere	maatschappelijke	
partijen	(bijvoorbeeld	energiebedrijven,	zorginstellingen	en	
waterschappen)	nadenken	over	oplossingen.	

Dit	alles	vraagt	dus	een	flinke	omschakeling	van	de	sector.	
Niet	alleen	in	termen	van	sectorstructuur,	bedrijfsorganisa-
tie	en	marktmodellen,	maar	ook	in	termen	van	competen-
ties,	kennis	en	kunde	van	mensen.

Kortom:	we moeten de diensten anders aanbieden en de klant 

verleiden om duurzaam te kopen. Dat betekent dat de eigen rol 

en werkwijze binnen de sector anders moeten worden inge-

vuld. Bijvoorbeeld door mensen met andere typen kennis en 

competenties in dienst te nemen maar ook door zelf een goede 

werkgever te zijn en een bijdrage te leveren aan een stabiele 

arbeidsmarkt voor laagopgeleide werknemers. Willen we tot een 

andere ordening van de keten komen, dan moeten we in alge-

mene zin drie zaken fundamenteel veranderen: 1) de bouw moet 

andere diensten leveren, 2) waardoor de klant-leveranciersrelatie 

gaat veranderen zodat we op basis daarvan 3) productievoorde-

len kunnen behalen. 

Gelukkig	kunnen	we	stellen	dat	de	beweging	al	in	een	
ontluikend	stadium	zichtbaar	is.	De	elementen	die	voor	ons	
een	duurzame	bouw	kunnen	vormen	zijn	al	zichtbaar	en	
voelbaar	in	het	werk	van	de	koplopers.	Duurzame	business	
bestaat	dus	al	in	de	bouw.	De	vraag	is	alleen	hoe	we	die	
verder	kunnen	helpen	en	hoe	we	daar	geld	mee	kunnen	
verdienen.	

Toekomstbeelden 
Wat	betekent	de	visie	nu	voor	de	praktijk	van	het	wonen	en	
bouwen?	De	in	de	vorige	paragraaf	genoemde	uitgangs-
punten	zullen	we	op	twee	manieren	verder	uitwerken.	We	
geven	aan	wat	het	wenkend	perspectief	concreet	betekent	
voor	gebiedsontwikkeling,	voor	wijkontwikkeling	en	voor	
woningen.	Daarnaast	hebben	we	verder	nagedacht	vanuit	de	
thema’s	energie,	water	en	ruimte:	hoe	kan	de	bouw	bijdra-
gen	aan	het	ontwikkelen	van	maatschappelijke	duurzaam-
heid	op	deze	thema’s?	Langs	deze	twee	invalshoeken,	die	
van	schaalniveaus	en	van	thema’s,	maken	we	ons	wenkend	
toekomstperspectief	concreter.	Hierbij	realiseren	we	ons	
dat	we	onvolledig	zijn:	we	gaan	vooral	in	op	woningbouw,	
laten	een	aantal	belangrijke	thema’s	achterwege	(denk	al-
leen	al	aan	zorg,	milieukwaliteit,	materiaalgebruik,	sociale	
kwesties)	en	zijn	ook	in	de	uitwerking	onvolledig.	We	denken	

Duurzaamheidscriteria voor de bouw
Focus op maatschappelijke meerwaarde

Proactief, innovatief en lerend

Innovatieve en op duurzame kwaliteit gericht opdrachtgeverschap

Concurrentie op basis van beste duurzame oplossing

Verantwoordelijkheid gelijk verdeeld over de keten en in de tijd

Levensloopbestendigheid en cradle to cradle

hiermee	echter	wel	een	aantal	cruciale	veranderthema’s	te	
benoemen	en	inhoudelijk	een	beeld	te	schetsen	van	waar	
het	naartoe	zou	kunnen.	Dat	dit	beeld	niet	uit	de	lucht	is	ge-
grepen,	blijkt	uit	de	hierna	volgende	hoofdstukken,	waarin	
we	bij	het	uitstippelen	van	de	wegen	naar	de	geschetste	
toekomstbeelden	aansluiten	op	bestaande	ontwikkelingen	
in	de	bouw.	

Duurzame ruimtelijke oplossingen
Grote	infrastructurele	werken	worden	in	de	nabije	toekomst	
gebiedsgericht	aangepakt.	Uitgangspunt	is	dat	de	oplossing	
maximaal	duurzaam	moet	zijn,	zowel	in	termen	van	energie-	
en	materiaalgebruik,	transport,	ontwerp	en	bouwproces,	
als	in	termen	van	de	bijdrage	die	het	project	levert	aan	het	
oplossen	van	de	specifieke	ruimtelijke	en	maatschappelijke	
vraagstukken	in	het	betreffende	gebied.	Door	vanaf	de	start	
uit	te	gaan	van	duurzaamheid,	integraliteit	en	meerwaarde-
creatie,	kunnen	dergelijke	projecten	een	broedplaats	worden	
van	proces-	en	productinnovaties	en	actief	bijdragen	aan	
transities	op	andere	terreinen1.	Zo	worden	gebiedsgerichte	
projecten	kansen	voor	de	bouw	om	‘duurzame	ruimtelijke	
oplossingen’	te	bieden.	

Duurzaamheid binnen het project
Uitgangspunt	is	dat	we	gebiedsgerichte	(infrastructurele)	
projecten	benaderen	als	‘duurzame	ruimtelijke	oplossingen’.	
Dat	betekent	dat	de	betrokken	partijen	integraal	samen-
werken,	waardoor	energie-	en	materiaalgebruik	worden	
geminimaliseerd	en	verduurzaamd.	Bovendien	gaan	we	er	
al	in	de	ontwerpfase	van	uit	dat	het	project	moet	passen	in	
het	landschap,	dat	proces	en	producten	duurzaam	moeten	
zijn	en	dat	we	ruimte	moeten	bieden	aan	experimenten	en	
innovaties.	Door	een	nieuwe	organisatie	en	exploitatie	(zie	
pag.	14)	worden	ook	beheer	en	onderhoud	over	langere	tijd	
interessant	voor	de	betrokken	bouwpartijen.

1		 Bijvoorbeeld	de	transities	in	de	energievoorziening,	waterbeheer,		 	

	 ruimtelijke	ordening,	landbouw,	mobiliteit,	zorg	en	biodiversiteit.

van      naar

aanbod	 	 vraag
product	 	 dienst
statisch	 	 dynamisch
mono-actor	 	 multi-actor
economisch	 	 maatschappelijk

Gewenste	transitie
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Duurzaamheid vanuit het project
Afhankelijk	van	de	locatie	kunnen	we	hierbij	denken	aan:
•	 het	genereren	van	extra	duurzame	energie		 	
en	warmte	uit	wegen;

•	 het	tegengaan	van	verrommeling	van	het		 	
landschap;	

•	 het	bijdragen	aan	ontwikkeling	van	natuur	en		 	
specifieke	landbouw;

•	 het	bieden	van	ontwikkelruimte	van	elders		 	
toepasbare	innovaties,	of;

•	 het	bijdragen	aan	duurzame	mobiliteit.	
Zo	wordt	een	project	méér	dan	de	ontwikkeling	van	een	een-
dimensionaal	product:	het	levert	eveneens	maatschappelijke	
diensten	die	ook	in	economische	zin	gewaardeerd	worden.	

Exploitatie en organisatie van gebiedsgerichte projecten
Er	ontstaan	nieuwe	vormen	van	exploitatie	en	beheer	die	
van	nature	meer	duurzame	oplossingen	en	ontwikkelin-
gen	mogelijk	maken.	Deze	nieuwe	modellen	draaien	rond	
nieuwe	onderlinge	verhoudingen,	verantwoordelijkheden	
en	een	meer	integrale	en	maatschappelijke	benadering	van	
ruimtelijke	en	infrastructurele	projecten.	
Overheden	en	andere	grote	institutionele	beleggers	als	
pensioensfondsen	zouden	in	deze	constructies	veel	meer	
vanuit	maatschappelijke	doelstellingen	moeten	opereren.	
Opdrachtgevers	kunnen	dan	bijvoorbeeld	aandeelhouder	
worden	in	een	maatschappelijke	onderneming	die	wordt		
afgerekend	op	zowel	economisch	als	maatschappelijk		
rendement	in	termen	van	duurzaamheidsbijdrage.		
De	bouwkolom	moet	zich	dan	organiseren	in	een	ontwik-
kelgemeenschap	die	integrale,	duurzame	en	ruimtelijke	
oplossingen	ontwikkelt.	

Hieronder	staat	een	voorbeeld	van	een	dergelijk	exploita-
tiemodel	met	daarin	de	duurzaamheids-	en	economische	
doelstellingen	waarvoor	de	operators	verantwoordelijk	
worden.	Deze	operators	besteden	het	feitelijke	werk	uit	
aan	aannemers.	De	aannemers	worden	uitvoerders	van	het	
werk	en	dragen	niet	langer	het	risico.	Het	extra	rendement	
komt	dus	ook	niet	bij	hen	terecht.	
Dit	exploitatiemodel	heeft	twee	grote	voordelen:	we	kunnen	
nieuwe	grote	investeerders	betrekken	bij	grote	projecten	en	
we	kunnen	innovaties	in	proces,	product	en	ontwerp	stimu-
leren	door	in	te	zetten	op	maatschappelijke	en	economische	
doelstellingen.	

	

Duurzame wijkontwikkeling
De	verschuiving	van	productleverancier	naar	leverancier	
van	maatschappelijke	diensten	en	de	bijbehorende	ver-
schuiving	in	rollen	en	werkwijzen	zal	op	korte	termijn	ook	
op	kleinere	schaal	doorbreken.	Op	het	niveau	van	wijken	
zullen	leefbaarheid	en	duurzaamheid	nog	meer	centraal		
komen	te	staan.	De	bouw	kan	en	moet	een	centrale	rol	
nemen	in	het	creëren	van	aantrekkelijke	en	duurzame	
leefomgevingen	door	zich	collectief,	conceptueel	en	vanuit	
duurzaamheid	te	organiseren	en	in	te	zetten.

De wijken
In	de	wijken	gaat	het	niet	langer	om	de	individuele		
woning,	maar	om	de	samenhang	en	duurzaamheid.		
Denk	daarbij	aan:
•	 variatie	in	het	woningaanbod;
•	 evolutie	en	aanpassingsvermogen	van	het		 	
	 woningbestand;
•	 de	bijdrage	aan	locale	milieukwaliteit,		 	
	 sociale	cohesie	en	integratie.	

De	bouw	heeft	de	plicht	om	op	dit	niveau	niet	alleen	passief	
en	gericht	op	kwantiteit	te	opereren,	maar	ook	–	en	juist	
hier	–	actief	bij	te	dragen	aan	het	creëren	van	maatschap-
pelijke	waarde,	naast	economische	rendement.

Bedrijventerreinen
Bestaande	(bedrijven)terreinen	vernieuwen,	herstructu-
reren	en	verduurzamen	behoort	ook	tot	de	maatschap-
pelijke	diensten	van	een	duurzame	bouw.	Hier	kunnen	we	
een	enorme	winst	behalen	in	termen	van	ruimtegebruik,	
energiegebruik	en	bundeling	van	materiaal-	en	transport-
stromen.	Door	bestaande	terreinen	opnieuw	en	slimmer	
te	gebruiken,	nemen	bovendien	de	ruimtelijke	druk	en	
verrommeling	af.	De	meerkosten	kunnen,	net	als	bij	grotere	

gebiedsgerichte	projecten,	worden	vertaald	in	maatschap-
pelijke	meerwaardecreatie	waarin	de	overheid	een	belang	
neemt.

Duurzaam wonen
Op	het	niveau	van	individuele	gebouwen	en	woningen	kun-
nen	we	al	in	de	nabije	toekomst	een	volledige	duurzaamheid	
bereiken.	Dat	is	mogelijk	als	we	de	productie	van	woningen	
(van	ontwerp	tot	uitvoering)	beschouwen	als	een	industrieel	
proces	waarin	een	hoge	mate	van	standaardisatie	is	bereikt	
en	waarmee	we	op	een	specifieke	vraag	een	specifiek	ant-
woord	kunnen	formuleren.	Hierbinnen	kunnen	we	vanuit	de	
cradle-to-cradle-gedachte	inzetten	op	het	volledig	uitsluiten	
van	afval	door	materiaalkringlopen	te	sluiten.	Deze	twee	
innovatieslagen	(naar	industrieel	en	naar	cradle	to	cradle)	
vormen	een	enorme	uitdaging:	ze	vragen	een	volledige	her-
ziening	en	reorganisatie	van	ontwerp,	uitvoering	en	beheer.

Een nieuw gebouw
Duurzaam	wonen	betekent	nul-emissiewonen.	Hierbij	
gaat	het	om	de	energie	die	gebruikt	wordt	in	de	productie,	
gebruik	en	sloop	van	de	woning.	Daarnaast	is	het	gebruik	
van	materialen	een	belangrijk	aspect:	voor	een	duurzame	
woning	is	het	gebruik	van	afbreekbare,	regionaal	beschik-
bare	en	duurzaam	geproduceerde	materialen	noodzakelijk.	
Dit	vraagt	om	een	ander	ontwerp-	en	productieproces:		
al	in	de	ontwerpfase	moeten	we	rekening	houden	met	
	duurzaamheid,	het	gebruik	van	duurzame	materialen,	
(energie)oplossingen	en	in	het	mogelijk	aanpassen	van	de	
woning	aan	veranderende	behoeften.	De	laatste	ontwik-
kelingen	rond	het	zogenaamde	cradle-to-cradle-concept	
kunnen	mede	voeding	geven	aan	deze	vorm	van	volledig	
duurzaam	bouwen,	die	in	de	praktijk	al	talloze	malen	
	gedemonstreerd	is.

Bron J. Pommer, 2008
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Vernieuwbouw
De	verduurzaming	van	de	bestaande	woningvoorraad	wordt	
de	kern	van	de	duurzame	bouw:	van	een	productiesector	
naar	een	dienstleverende	exploitatie-	en	onderhoudssec-
tor.	Bestaande	(en	nieuw	gebouwde)	woningen	zijn	in	de	
toekomst	zo	goed	als	volledig	aanpasbaar,	herbruikbaar	
en	afbreekbaar.	Dit	houdt	in	dat	de	bouwsector	zich	heeft	
gespecialiseerd	als	leverancier	van	diensten	in	woning-
aanpassing,	energieneutralisering,	materiaalhergebruik	en	
beheer	en	onderhoud.	

Maatschappelijke thema’s 
Het	is	in	middels	duidelijk	dat	als	de	duurzame	bouw	dien-
sten	levert	en	maatschappelijke	meerwaarde	creëert,	hij	
ook	bijdraagt	aan	de	oplossing	van	buiten	de	bouw	liggende	
maatschappelijke	vraagstukken.	Als	we	innovatie	een	kans	
geven	en	samenwerken	over	de	grenzen	van	de	bouw	heen,	
ontstaat	een	nieuwe	dynamiek	die	leidt	tot	een	vergroting	
van	zowel	maatschappelijk	als	economisch	rendement.	
In	deze	paragraaf	lichten	we	de	belangrijkste	maatschap-
pelijke	vraagstukken	van	dit	moment	toe:	energie,	water	en	
mobiliteit.	Daarnaast	schetsen	we	in	de	vorm	van	toekomst-
beelden	hoe	de	bouw	hierop	in	kan	spelen.	Langs	dezelfde	
lijnen	kan	de	bouw	een	actieve	bijdrage	leveren	aan	discus-
sies	over	verduurzaming	en	verandering	in	bijvoorbeeld	
landbouw,	luchtkwaliteit,	leefbaarheid	in	wijken,	zorg	en	
onderwijs.	

De bouw levert energie
In	de	toekomst	is	een	huis	zelfvoorzienend	en	gaat	de	
bewoner	bewust	om	met	energie.	Hiervan	zijn	de	eerste	
tekenen	al	zichtbaar.	Denk	aan	decentrale	voorzieningen	als	
micro-wkk,	warmtepompen	en	zonnecellen:	producten	die	
bovendien	worden	gecombineerd	met	verregaande	isolatie,	

gebruik	van	industriële	restwarmte	en	klimaatbeheersing.	
Dankzij	water-	en	energiemeters	kan	de	bewoner	precies	
zijn	energieverbruik	volgen.	Nieuwbouwwijken	worden	
gekoppeld	en	vormen	zo	kleinschalige	energiecentrales.	
Ook	voor	kantoren	en	grote	gebouwen	gelden	zelfvoorzie-
ning	en	duurzaamheid	als	norm,	wat	meteen	bijdraagt	aan	
de	maatschappelijke	acceptatie	en	positieve	beleving	ervan.	
Denk	aan	zonnepanelen	aan	de	buitenkant	van	glazen	
kantoren,	groene	daken	en	energieproducerende	land-	en	
tuinbouw	in	de	stad.	Hiermee	verandert	de	beleving	van	de	
stad:	alles	is	energie	en	de	omgeving	geeft	de	stad	haar	
energie	en	dynamiek.	

Hiernaast	is	het	keten-	en	lifecycledenken	in	de	bouw	
gemeengoed,	aangejaagd	door	het	inspirerende	cradle-to-
cradle-concept.	Niet	alleen	is	het	gebruik	van	duurzame	en	
volledig	afbreekbare	materialen	standaard,	er	zijn	ook	tal	
van	nieuwe	materialen	ge ntroduceerd	die	hergebruik	in	de	
afvalfase	mogelijk	maken.	Hierbij	is	al	in	het	ontwerp	reke-
ning	gehouden	met	hergebruik	in	nieuwe	gebouwen,	maar	
ook	in	geheel	andere	producten	of	sectoren.
Bovendien	is	er	een	verplichte	‘energietoets’	voor	bouw-
projecten.	Hiermee	wordt	de	milieudruk	in	de	gehele	
levenscyclus	van	een	bouwwerk,	van	grondstoffenwinning	
tot	aan	de	afvalfase,	omlaag	gebracht	in	termen	van	grond-
stoffen-	en	energiegebruik.	Dit	effect	wordt	versterkt	door	
standaard	duurzaam	ontwerpen,	gericht	op	emissie-	en	
energieneutrale	bouw,	bewoning	en	hergebruik.	Door	het	
ver	doorgevoerde	ketendenken	is	de	bouw	ook	leverancier	
geworden	van	grondstoffen,	wat	door	de	grondstoffen-
schaarste	een	lucratieve	aangelegenheid	is	geworden.

Nieuwe	gebouwen,	zowel	gezinswoningen	als	kantoren,	
zijn	een	constante	proeftuin	voor	vernieuwing.	Geslaagde	
innovaties	worden	snel	verheven	tot	standaard	vanuit	een	

gedeelde	ambitie	om	continu	te	werken	aan	een	duur-
zame	leefomgeving.	Dit	is	mogelijk	door	een	geheel	nieuw	
samenspel	tussen	allerlei	partijen	die	bovendien	nieuwe	
rollen	hebben	gekregen.	Bewoners	en	gebruikers	van	ge-
bouwen	zijn	beheerders	en	energieproducenten	en	ze	zijn	al	
in	een	vroeg	stadium	betrokken	bij	ontwerp	en	bouw.	Maar	
ook	bouwbedrijven	zijn	naast	handelaar	in	grondstoffen	ook	
energieproducent	geworden.	

De	bouwsector	zelf	is	georganiseerd	in	netwerkorgani-	
saties	waarbinnen	verschillende	disciplines	aanwezig	zijn	
en	samenwerken.	Op	die	manier	worden	oplossingen	op	
maat	mogelijk	en	is	er	een	zeer	diverse	uitvoeringspraktijk.	
De	gebouwde	omgeving	krijgt	hierdoor	in	toenemende	mate	
een	eigen	karakter,	wat	bijdraagt	aan	binding	van	bewoners	
met	hun	omgeving	en	een	hoge	waardering	voor	de	lokale	
leefkwaliteit.	
Er	zijn	binnen	de	sector	twee	hoofdstromen	waar	te	nemen	
die	elkaar	versterken	maar	niet	direct	be nvloeden:	de	
proces-	en	systeeminnovatie	en	de	duurzame	bouw.	Waar	
de	netwerken	rond	duurzame	bouw	zich	vooral	bezig-
houden	met	de	vraag	welke	typen	bouwsector	en	bouw-
werken	maatschappelijk	nodig	zijn,	richten	de	proces-	en	
systeem	innovatienetwerken	zich	op	de	vraag	hoe	ze	nieuwe	
manieren	van	denken	en	organiseren	specifiek	voor	bouw-
ketens	en	-processen	kunnen	vertalen.	Deze	twee	stromen	
versterken	elkaar.

De bouw volgt water
De	waterproblematiek	biedt	enorme	kansen	voor	innovatie	
in	de	bouw	en	wordt	nu	al	gezien	als	een	van	dé	exportkan-
sen	voor	de	bv	Nederland.	In	de	nabije	toekomst	is	voor	
Nederlanders	een	innige	omgang	met	water	in	hun	
woonomgeving	heel	gewoon	geworden.	We	leven	op	en	met	
water.	Transport	over	water,	energiewinning	uit	water	en	de	

mogelijkheid	tot	waterrecreatie	zijn	uitgangspunt	in	menig	
gebiedsgericht	ontwerp,	dankzij	een	verregaande		
samenwerking	tussen	ruimtelijke	ordening	en	de	bouw.	
Daken	gebruiken	we	functioneel	(van	waterberging	tot		
toevluchtsoord)	en	we	brengen	het	water	in	de	stad	terug	
door	oude	grachten	te	heropenen	en	nieuwe	aan	te	leggen,	
die	tegelijk	als	transportroutes,	warmtebuffer	en	zonne-
collector	fungeren.	In	kustgebieden	bewegen	de	gebouwen	
met	het	getij	mee	en	in	nieuwe	dijken	zijn	woningen		
ge ntegreerd.	En	eindelijk	wordt,	op	instignatie	van	de	bouw,	
het	grijswatercircuit	grootschalig	van	de	grond	getild.
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Op	het	water	wordt	gebouwd,	geleefd	en	vervoerd.	Drijvende	
wegen	en	woningen,	drijvende	wijken	die	zelfvoorzienend	
zijn	en	drijvende	landbouw	zijn	mogelijk	gemaakt	door	
innovatieve	bouwondernemingen	die	nauw	samenwerken	
met	technische	universiteiten,	ruimtelijke	planners,	en	
bewoners	en	beleidsmakers	uit	natte	regio’s.	Nederland	
loopt	wereldwijd	voorop	en	exporteert	zijn	waterconcepten	
naar	de	hele	wereld.	Overal	ter	wereld	worden	de	delta’s,	
wereldwijd	de	drukst	bevolkte	gebieden,	flexibel,	drijvend	
en	duurzaam	bebouwd	met	Nederlandse	kennis,	concepten	
en	kunde.

Door	de	klimaatverandering,	maar	ook	door	de	ruimtelijke	
druk	in	Nederland,	wordt	het	steeds	aantrekkelijker	om	te	
bouwen	met	water.	Dankzij	talloze	innovaties	op	dit	gebied,	
die	snel	financieel	aantrekkelijk	worden,	dalen	de	kosten.	
Omdat	bovendien	de	overlast	toeneemt,	de	politieke	en	
maatschappelijke	aandacht	voor	het	onderwerp	groeit	en	er	
een	groeiende	bereidheid	is	tot	grootschalige	investering-
en	in	bouwen	op	zowel	zout	als	op	zoet	water,	neemt	de	
duurzame	waterbouw	een	grote	vlucht.	De	komende	jaren	
zal	de	bouw	inzetten	op	een	beperkt	aantal	grootschalige	
voorbeeldexperimenten	die	met	veel	uitstraling	een	sector-
brede	versnelling	kunnen	aanjagen.

De bouw geeft ruimte
Binnenkort	speelt	de	bouw	een	centrale	rol	in	de	problema-
tiek	rond	ruimtelijke	ordening	en	mobiliteit.	De	bouw	maakt	
namelijk	de	omslag	van	het	leveren	van	producten	naar	
het	aanbieden	van	ruimtelijke	oplossingen	en	waarmee	
we	bijdragen	aan	het	tegengaan	van	de	verrommeling	van	
Nederland.	We	bieden	nieuwe	concepten	aan	die	multi-
functioneel	ruimtegebruik	stimuleren	en	hergebruik	van	
bestaande	gebouwen	en	terreinen	mogelijk	en	aantrekkelijk	
maken.	Vanuit	een	gedeelde	verantwoordelijkheid	pakken	

we	de	ruimtelijke	vraagstukken	op,	samen	met	betrok-
ken	maatschappelijke	partners:	niet	vanuit	de	negatieve	
ervaring	dat	Nederland	‘op	slot	zit’,	maar	vanuit	de	ambitie	
om	samen	Nederland	te	blijven	ontwikkelen.	Zo	worden	
steden	herontworpen	tot	ze	je	gezond	maken.	Steden	zijn	er	
om	te	verblijven:	om	er	te	zijn	in	plaats	van	om	er	binnen	te	
komen,	doorheen	te	rijden	en	weer	uit	te	gaan.	

Dus	ook	ten	aanzien	van	mobiliteit	neemt	de	bouw	zijn	
verantwoordelijkheid.	We	investeren	in	het	minimaliseren	
van	overlast	door	bouwwerkzaamheden	en	participeren	in	
de	ontwikkeling	van	nieuwe	mobiliteitsconcepten	en	-oplos-
singen.	Dat	doen	we	door	te	participeren	in	mobiliteits-	en	
verkeersnetwerken	en	bij	te	dragen	aan	het	leveren	van	

mobiliteitsdiensten.	Zo	vormt	de	bouw	allianties	in	de	
infrastructuur,	beheert	wegen	en	gaat	tol	heffen.	Er	worden	
CO2-besparende	mobiliteitssystemen	(luchtkwaliteit)	ont-
wikkeld	en	er	komt	een	radicale	innovatie	van	het	transport/
openbaar	vervoer	in	de	Randstad,	met	inzet	van	onder	meer	
de	auto-industrie	en	fiscaliteit.	

Om	dit	mogelijk	te	maken	(re)organiseert	de	bouw	zichzelf.	
Er	ontstaan	regionale	bouw-bv’s	of	ontwikkelmaatschappij-
en	waarin	alle	partijen	zich	hebben	verzameld.	Eigendoms-
verhoudingen	en	eigenaarschap	zijn	hierin	zodanig	geregeld	
dat	vanzelf	de	dialoog	ontstaat	tussen	ondernemingen,	
overheid	en	gebruikers.	De	maatschappelijke	bouwonder-
nemingen	hebben	dus	gevarieerde	aandeelhouders.	Zo’n	
bedrijfsorganisatie	maakt	een	zinnig	gesprek	over	kwaliteit	
en	besluitvorming	eenvoudiger.	Bovendien	ontstaat	zo	de	
drive	om	de	beste	oplossing	op	regionale	schaal	te	zoeken.	
In	die	zin	eindigt	ook	het	tijdperk	van	de	aanbesteding:	de	
beste	oplossing	wint.	De	overheid	is	een	belangrijke	speler	
en	onderdeel	van	het	spel	geworden:	de	invloed	op	een	pro-
ject	van	buitenaf	is	zo	goed	als	verdwenen	ten	gunste	van	
een	meer	participerende	rol	in	projecten.	Hiermee	kunnen	
we	de	beoogde	maatschappelijke	meerwaardecreatie	beter	
borgen	en	ook	tijdens	de	uitvoerings-	en	exploitatiefase	
beter	inspelen	op	nieuwe	ontwikkelingen	en	innovaties.		
Het	was	overigens	de	overheid	die	hiervoor	de	ruimte	
creëerde	door	te	starten	met	experimenteerzones	waar-
binnen	nieuwe	samenwerkingsvormen	en	een	nieuw	type	
oplossingen	ruim	baan	kregen.	Deze	bestemmingsplanloze	
zones	boden	en	bieden	maximale	ruimte	aan	innovatieve	
oplossingen	die	beantwoorden	aan	de	doelstelling	van	
maatschappelijke	en	economische	meerwaardecreatie	en	
die	in	de	specifieke	context	de	beste	ruimtelijke	oplossing	
genereren.	

De bouw zoekt burger
Door	uit	te	gaan	van	maatschappelijke	behoeften	en	de	
vraag	van	consumenten	kan	de	bouw	zijn	ambitie	tot	maat-
schappelijke	dienstbaarheid	invullen.	Hierbij	gaat	het	niet	
alleen	om	vraaggericht	werken	maar	ook	om	een	proactieve	
bijdrage	aan	sociale	en	maatschappelijke	thema’s,	in	com-
binatie	met	andere	beslis-	en	uitvoeringsmodellen.	De	bouw	
rond	de	eeuwwisseling	is	een	aanbodgestuurd,	centraal	en	
top-down	gecoördineerd	systeem.	De	rol	en	invloed	van	de	
burger	hierin	zijn	minimaal,	waarmee	de	bouw	in	feite	een	
ondemocratisch	systeem	is	geworden.	Ondanks	nadruk-
kelijk	protest	vanuit	de	samenleving.	De	golf	van	‘professio-
nalisering’	in	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw	reduceerde	
zelfs	de	rol	van	particuliere	opdrachtgever	effectief	tot	‘leek’	
en	anonieme	consument.	De	veronderstelde	comfortbe-
hoefte	was	gebureaucratiseerd	tot	een	door	architecten,	
bouwers	en	ontwikkelaars	veronderstelde	standaard	van	
comfortbehoefte	op	basis	van	minimumeisen.	
Inmiddels	is	duidelijk	dat	de	nog	altijd	dominerende	
routinematige	bouw	van	1-,	2-,	3-	en	4-kamerwoningen	
niet	alleen	het	aanvankelijke	succes	markeert	van	de	
Nederlandse	woningproductie	in	de	vorige	eeuw,	maar	in	
toenemende	mate	de	rem	vormt	voor	een	meer	vraagge-
stuurde	en	democratische	vorm	van	bouw.	Het	tekort	aan	
explorerend	vermogen	binnen	de	bouwsector	maakt	de	
huidige	markt	voor	bouwen	en	wonen	weer	tot	een	tot	een	
‘sociale	kwestie’.	

Vormen	van	bouwen	die	de	burger	herkent	en	erkent	in	
zijn	expertise	op	het	gebied	van	en	noodzakelijke	aandeel	
in	duurzaam	wonen,	hebben	de	toekomst.	In	de	21e	eeuw,	
waarin	het	dominante	paradigma	van	economische	en	be-
volkingsgroei	aan	het	kantelen	is	(het	Centraal	Planbureau	
gaat	in	alle	scenario’s	uit	van	bevolkingskrimp),	is	dit	eerder	
een	pragmatische	dan	een	idealistische	opgave.		
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De	vraag	verschuift	van	kwantiteit	naar	kwaliteit,	van	
	volume	naar	comfort.	Door	de	bevolkingsafname	zal	de	
bouw	inzetten	op	de	individuele	wens,	om	zich	met	een	
woning	te	kunnen	onderscheiden	op	de	‘markt	voor	wonen’.	
Het	verlenen	van	‘woondiensten	op	maat’	wordt	de	norm.	
Niet	langer	wordt	in	de	bouw	gehamerd	op	het	nastreven	
van	een	dichtgetimmerd	eindresultaat	of	eindbeeld.		
De	burger	komt	in	beeld	als	sturende	partij	in	het	ontwik-
kelen	en	aanpassen	van	woonomgevingen	en	niveaus	van	
comfort	en	voorzieningen.	

Op	basis	van	dit	voortschrijdend	inzicht	hebben	pioniers	
in	de	markt	van	‘bouwen,	wonen	en	werken’	duidelijk	ge-
maakt	dat	niet	elke	gewenste	verandering	vanzelfsprekend	
resulteert	in	bouwkundige	of	anderszins	fysieke	ingrepen.	
Dominant	geachte	besluitvormingsroutines	en	het	daarmee	
samenhangend	overheidsinstrumentarium	zijn	daarmee	ter	
discussie	gekomen.	Duidelijk	is	geworden	dat	de	gebouwde	
omgeving	primair	afhankelijk	is	van	duurzaam	georgani-
seerde	langetermijnprocessen	en	niet	van	bouwprojecten	
die	gebaseerd	zijn	op	kortetermijneffecten	en	-rendement.	
Het	credo	‘bouwen,	bouwen,	bouwen’	of	‘locatie,	locatie,	
locatie’,	maakt	daarmee	plaats	voor	het	credo	‘mensen,	
mensen,	mensen’.	Emancipatorisch	gezien	krijgt	de	
burger	(bewoner,	gebruiker)	voor	het	eerst	sinds	meer	dan	
honderd	jaar	de	kans	om	een	(sleutel)	positie	in	te	nemen	
in	de	besliskolom	van	de	markt	voor	bouwen	en	wonen.	In	
de	praktijk	komt	het	erop	neer	dat	de	noodzakelijke	directe	
relatie	tussen	producent	en	consument	stap	voor	stap	wordt	
hersteld.	

De	omslag	van	een	‘nieuwbouwmarkt’	naar	een	‘oudbouw-
markt’	brengt	met	zich	mee	dat	de	professionele	bouw-
wereld	radicaal	zal	flexibiliseren	en	op	menselijke	maat	
gaat	werken.	We	worden	geconfronteerd	met	de	uitdaging	

om	seriematig	te	bouwen	in	kleine,	kwalitatief	hoogwaardig	
uitgewerkte	series	met	een	hoge	complexiteit.	We	moeten	
anticiperen	op	een	besluitvormingsproces	waarbij	we	per	
bedrijf	niet	te	maken	krijgen	met	een	groep	van	één,	vijf	of	
tien	grote	opdrachtgevers,	maar	met	honderd,	vijfhonderd	
of	misschien	wel	duizend	opdrachtgevers	in	de	bestaande	
wijk.	Als	mondig	en	gerespecteerd	(particulier)	opdrachtge-
ver	zal	deze	groep	de	duurzame	bouwopgave	bepalen.		
De	nieuwe	vormen	van	‘zelfbouw’	die	hierdoor	gaan	ont-
staan,	veranderen	de	praktijk	van	ruimtelijke	ordening	en	
stedenbouw.	

Wil	de	burger	tot	zijn	recht	komen	als	(particulier)	
	opdrachtgever	op	de	‘markt	voor	bouwen,	wonen,	werken	
en	recreëren’	dan	moet	hij	de	kans	krijgen	om	‘zakelijk’	
te	participeren.	Voor	duurzame	ontwikkeling,	(particulier)	
opdrachtgever	bij	herstructurering,	voor	‘sociale	stijging’	
en	daadwerkelijke	kansen	op	zelfontplooiing	moet	hij	direct	
positie	kunnen	verwerven	bij	besluitvorming	en	contract-
vorming.	Het	huidige	overheidsinstrumentarium	sluit	die	
mogelijkheden	echter	uit,	terwijl	het	vingerende	instrumen-
tarium	in	de	praktijk	van	stedelijke	vernieuwing	de	burger	
belemmert	een	adequate	‘duurzame	besluitvorming’	te	
forceren.	
Vooral	in	de	bestaande	herstructureringspraktijk	betekent	
dit	dat	voor	volwaardig	opdrachtgeverschap	andere	diensten	
moeten	worden	aangeboden	op	het	gebied	van	onderwijs,	
zorg,	werkgelegenheid	en	emancipatie.	Voor	een	niet	onbe-
langrijk	deel	wordt	de	duurzame	bouwopgave	van	de		
21e	eeuw	bepaald	door	werkterreinen	die	de	bouwwereld	
niet	kan	bedienen.	Belangrijk	is	echter	dat	de	bouw	meer	
bereid	is	om	het	‘investeren	in	mensen’	te	omarmen	om	
daarmee	kwalitatieve	duurzame	bouwopgave	te	bewerk-
stelligen	en	‘duurzaam	wonen’	te	realiseren.

Duurzaam	wonen	in	de	bestaande	gebouwde	omgeving	is	
sterk	afhankelijk	van	meerwaardecreatie.	Deze	kan	in	de	
praktijk	alleen	worden	gewaarborgd	als	de	renovatiemarkt	
zich	kan	ontwikkelen	tot	een	markt	voor	‘vernieuwbouw’.	
Anders	dan	in	de	renovatiemarkt,	wordt	bij	‘vernieuwbouw’	
niet	alleen	de	gebouwenvoorraad	maar	ook	de	openbare	
ruimte	herontwikkeld.	Binnen	de	volkshuisvesting	is	dat	
geen	routine	en	dus	geen	onderdeel	van	de	renovatie-
opgave.	
Vooralsnog	verlangt	duurzaam	wonen	een	ingewikkelde	
afstemming	binnen	de	tot	op	heden	verkokerde	overheid.	
Tegelijkertijd	is	de	beweging	al	door	de	burger	zelf	ingezet.	
Zijn	groeiende	vraag	in	‘bouwmarkten’	naar	duurzame	
	producten	waarmee	de	eigen	woning	kan	worden	opge-
waardeerd,	leidt	tot	een	groeiende	investeringsimpuls	van		
4	miljard	euro	per	jaar.	Daarmee	is	de	groei	van	de	oud-
bouwmarkt	niet	meer	te	stuiten.	

Vernieuwbouw	houdt	in	dat	bestaand	bezit	dusdanig	wordt	
verbeterd	dat	het	functioneert	als	nieuwbouw.	Om	die	slag	
te	maken	is	het	essentieel	om	niet	langer	vast	te	houden	
aan	de	veronderstelling	dat	vastgoed	na	vijftig	jaar	is	afge-

schreven.	Onze	gebouwenvoorraad	moet	voor	duurzaam	
wijkbeheer	en	de	faire	verdeling	van	materiaal	en	middelen	
net	zolang	meekunnen	als	de	Amsterdamse	Grachtengor-
del.	Politici,	bestuurders,	beslissers	en	bouwers	zullen	
ruimte	moeten	maken	maar	ook	ruimte	moeten	krijgen	om	
de	traditionele	massa(woning)bouw	te	verrijken	met	nieuwe	
industriële	en	buitengewoon	duurzame	productgeneraties	
voor	de	toekomst	door	nieuwe	vormen	van	exploitatie.		
Zo	wordt	het	vraagaccommoderend	vermogen	van	de	
bestaande	gebouwde	omgeving	versterkt	en	duurzaam	
uitgebuit	en	kan	de	sloopopgave	in	Nederland	aanzienlijk	
worden	genuanceerd.	
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Transitiepaden

Nu	al	zijn	om	ons	heen	de	tekenen	van	verandering	in	de	
richting	van	een	duurzame	bouw	zichtbaar.	Verscheidene	
innovatieve	projecten,	procesinnovaties,	dienstenconcepten	
en	samenwerkingsverbanden	en	concepten	vinden	hun	
weg	naar	de	markt.	In	dit	hoofdstuk	staat	een	deel	van	deze	
voorbeelden	centraal	en	geven	we	aan	hoe	we	hopen	deze	
innovaties	op	te	schalen,	zodat	het	perspectief	dichterbij	
kan	komen.	

Om	deze	transitie	te	laten	slagen	is	er	wel	een	aantal	voor-
waarden.	In	dit	hoofdstuk	beschrijven	we	deze	in	termen	
van	transitiepaden:	stapsgewijze	omslagen	die	gericht	zijn	
op	het	realiseren	van	delen	van	het	wenkende	perspectief.	
Deze	transitiepaden	vormen	het	kader	voor	de	ontwikkeling	
van	experimenten:	het	is	niet	op	voorhand	duidelijk	hoe	de	
benodigde	omslagen	gerealiseerd	moeten	en	kunnen	wor-
den.	De	portfolio	aan	paden	en	experimenten	die	is	afgeleid	
uit	het	langetermijnperspectief,	bakent	dus	eigenlijk	de	
experimenteer-	en	zoekruimte	af	voor	de	nabije	toekomst.	
De	in	het	volgende	hoofdstuk	voorgestelde	transitie-experi-
menten	zijn	expliciet	gericht	op	de	transitiepaden.

Momenteel	zijn	deze	paden	vooral	benoemd	in	termen	van	
de	richting	en	de	huidige	situatie.	De	uitdaging	is	om	deze	
paden	verder	uit	te	werken	in	termen	van	ambities,	tussen-
doelen	en	concrete	acties.	Op	die	manier	wordt	gaandeweg	
scherper	welke	concrete	bijdragen	verschillende	partijen	
kunnen	leveren	aan	deze	paden,	welke	barrières	er	geslecht	
moeten	worden	en	hoe	we	dit	kunnen	aanpakken.	Deze	(en	
andere	nog	te	formuleren)	paden	vormen	dan	ook	meer	
een	kader	voor	gezamenlijke	discussie	en	experiment	en.	
Ze	kunnen	gaandeweg	worden	vertaald	in	gezamenlijke	
strategieën,	maar	zijn	niet	bedoeld	om	te	gaan	fungeren	als	
blauwdrukken	of	in	beton	gegoten	roadmaps.

Vier	paden	zijn	enigzins	uitgewerkt	drie	andere	paden	zijn	
wel	naar	voren	gebracht,	maar	missen	nog	zo’n	eerste	
profiel.	Het	zijn:
•	 van	monotoom	naar	multitoom;
•		van	maken	naar	beheren;
•		van	hiërarchische	naar	organische	besluitvorming.

Pad 1  Bouworganisaties  
   als dienstenleveranciers 
De	bouw	evolueert	gradueel	naar	een	leverancier	van	diensten	in	plaats	van	bouwwerken.	De	verwachting	is	dat	tegen	
2010-2020	bij	een	aanbesteding	kwaliteit	als	hét	criterium	zal	gelden;	kwaliteit	over	de	hele	levensduur	van	het	bouwwerk	
welteverstaan.	Systemen	als	‘past	performance’	zouden	(grote)	opdrachtgevers	kunnen	ondersteunen	bij	hun	beslissingen.	
Enkelen	zien	de	bouw	nog	verder	evolueren	naar	een	dienstenleverend	systeem	dat	uitgaat	van	de	problemen	en	wensen	van	
de	klant	en	daar	in	dialoog	met	deze	klant	een	duurzaam	antwoord	op	probeert		
te	bieden.

Productleveranciers
•		Binnen	de	bouw	bepalen	opdrachtgevers	wat	er	moet		
	 worden	gebouwd	en	voeren	opdrachtnemers	deze		
	 plannen	uit.	Er	wordt	niet	geluisterd	naar	wat	de	cliënt,		
	 de	eindgebruiker,	wil.	

•		De	bouw	is	een	‘projectenbusiness’,	waardoor	een		
	 veranderingsproces	pas	kan	slagen	als	iedereen	de		
	 noodzaak	tot	vernieuwing	ziet.	

•		Er	is	nog	te	veel	een	mentaliteit	van	‘wij	weten	wel	wat		
	 goed	is	voor	de	eindgebruikers’.

•		Opdrachtgevers	veranderen	te	weinig,	terwijl	zij	wel	een		
	 van	de	sleutelposities	innemen	in	het	vernieuwingsproces.

Dienstenleveranciers
•		Er	is	een	aanpak	ontwikkeld	gebaseerd	op	het		
	 ontzorgen	van	de	klant:	een	regisseur	begeleidt			
	 de	klant	met	een	gedegen	advies,	de	keuze	van	het		
	 maatregelenpakket,	de	nodige	offerteaanvragen	en		
	 eventuele	financieringsmogelijkheden.

•		Het	bouwproces	wordt	beschouwd	van	het	eerste		
	 design	tot	het	einde	van	de	levenscyclus	van	het			
	 gebouwde.

•		Er	wordt	rekening	gehouden	met	de	specifieke		 	
	 voorkeuren	en	noden	van	de	eindgebruikers.	

•		Het	opdrachtgeverschap	is	gericht	op	duurzame		
	 gebruikersgerichte	kwaliteit.

•		Er	is	sprake	van	levensloopbestendigheid:	van	wieg		
	 tot	wieg.

•		Opdrachtnemers	bieden	dynamische	oplossingen		
	 aan,	met	differentiële	levensduur	en	nadruk	op		 	
	 levenscyclus	en	hergebruik.
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Pad 2  Bouwen creëert  
   maatschappelijke waarde

Pad 3  Leidende en  
   innovatieve bouwsector
•		Opdrachtgevers	die	kennis	en	durf	hebben.
•		De	bouwsector	organiseert	zich	in	ontwikkelmaatschappijen	en	biedt	actief	innovatieve	en	duurzame	oplossingen	aan.
•		Grootexporteur	van	duurzame	concepten.
•		Nieuwe	opleidingen	(‘baanbreken’)	met	inzet	op	duurzaamheid,	innovatie	en	maatschappelijk	ondernemen.

•		Monetariseren	maatschappelijke	meerwaarde	(bijvoorbeeld	analoog	aan	natuurbeheer	in	de	landbouw)	van		
	 bijvoorbeeld	verbeterde	luchtkwaliteit,	kwaliteit	van	de	leefomgeving,	reductie	van	energie-	en	materialengebruik.	
•		Institutionele	beleggers	betrokken	op	basis	van	investeren	in	maatschappelijke	duurzaamheid.
•		Nadruk	verschuift	naar	kwaliteit.

Economische waarde
•		De	bouw	is	te	veel	gefocust	op	de	kosten	en	te	weinig	op		
	 de	behoeften	van	de	eindgebruiker.	

•		De	bouw	kijkt	nog	erg	‘van	binnenuit’	naar	vernieuw-	
	 ingen	en	moet	nog	leren	zichzelf	te	profileren	in	termen		
	 van	(het	leveren	van	bijdragen	aan)	maatschappelijke/	
	 politieke	thema’s.

•		Er	is	te	weinig	afstemming	tussen	de	levensduur	van	de		
	 gebouwde	omgeving	en	de	maatschappelijke	behoeftes.
	 Daardoor	wordt	er	te	weinig	nagedacht	over	de-inves-	
	 teren	in	de	bestaande	gebouwde	omgeving.	

•		De	bouw	is	te	sterk	intern	gericht.	

•		De	overheid	is	niet	gewend	to	pay for value,	maar	han-	
	 teert	nog	steeds	prijscriteria	bij	aanbestedingen.	

•		Na	de	bouwfraude	zijn	veel	initiatieven	gelanceerd	om		
	 het	imago	van	de	bouw	te	verbeteren.	Deze	initiatieven		
	 hebben	echter	ook	een	negatieve	invloed	op	de	sense	of		
	 urgency	om	veranderingen	door	te	voeren.
	 	

Maatschappelijke waarde
•		Het	bouwproces	wordt	beoordeeld	aan	de	hand	van	de		
	 criteria	‘kwaliteit’	en	‘efficiëntie	van	productiemethoden’.

•		Een	proactieve	en	concurrentieel	slagvaardige	bouw-	
	 sector,	die	de	dialoog	aangaat	met	andere	maatschap	
	 pelijke	actoren	en	hierdoor	een	ideaal	klimaat	creëert		
	 voor	R&D	en	innovatie.

•		Een	proactieve	sector,	met	focus	en	leiderschap,	die		
	 actief	participeert	in	het	maatschappelijk	debat.

•		De	wet-	en	regelgeving	is	flexibel	en	kan	hierdoor		
	 gemakkelijk	inspelen	op	de	veranderende	behoeften		
	 in	de	samenleving.

•		De	focus	ligt	op	maatschappelijke	meerwaarde	en		
	 economische	vitaliteit.	

•		Opdrachtnemers	richten	zich	op	maatschappelijk		
	 verantwoord	ondernemen.

Volgend en uitvoerend
•		De	R&D-agenda	wordt	te	veel	gestuurd	vanuit	de	publie-
ke	sector,	waardoor	het	de	Nederlandse	bouw	ontbreekt	
aan	hoogwaardige	R&D	en	innovatie.

•		De	bouw	worstelt	met	de	tegenstellingen	‘theorie	–	prak-
tijk’	en	‘langetermijnperspectieven	–	concrete	actie’.

•		Binnen	de	bouw	wordt	veel	praktijkkennis	opgebouwd	
(action	learning),	maar	er	zijn	onvoldoende	kanalen	om	
deze	te	verspreiden.	

•		Er	is	te	weinig	aandacht	voor	innovatie.	Bij	innovatieve	
stappen	ontbreekt	het	vaak	aan	verankering	in	de		
sector	door	een	gebrekkige	kennisverspreiding	en	
	implementatie.	

•		Het	proces	van	vernieuwingen	dat	op	gang	is	gekomen,	is	
nog	erg	fragiel	en	heeft	een	georganiseerde	‘motor’	nodig	
om	met	voldoende	kracht	door	te	kunnen	gaan.	

•		De	nadruk	binnen	R&D	ligt	nog	te	veel	op	het	ontwik-
kelen	van	nieuwe	dingen,	terwijl	de	reeds	ontwikkelde	
nieuwe	benaderingen	veel	te	weinig	in	de	praktijk	worden	
gebracht.	

•		Onderzoek	is	nog	te	weinig	gericht	op	het	gericht	
	ondersteunen	van	praktijkontwikkelingen.	

•		Er	is	nog	te	weinig	afstemming	tussen	de	verschillende		
vernieuwingsinitiatieven.	

•		De	bouwkennisinfrastructuur/de	wereld	van	onderzoek		
en	onderwijs	zijn	te	weinig	georiënteerd	op	de	werkelijke		
noden	binnen	de	sector.	

•		Er	is	een	kloof	tussen	fundamenteel	onderzoek	en		
dagelijkse	praktijk,	tussen	analyse	en	werkelijkheid.	Er	is		
een	intermediair	nodig	die	deze	kloof	kan	overbruggen.	

•		Er	is	een	tekort	aan	mensen	met	een	brede	visie,	leider-
schap	en	uitstraling,	die	de	sector	een	spiegel	kunnen		
voorhouden.	

•		Partijen	binnen	de	bouw	willen	niet	van	elkaar	leren.	

•		Het	ontbreekt	de	sector	aan	een	breed	gedragen	beeld		
over	waar	de	vernieuwing	naartoe	gaat.	
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Pad 4  De blik naar buiten
•		De	samenwerking	in	de	bouw	wordt	transparant.	Na	de	bouwfraudezaak	ging	veel	aandacht	uit	naar	de	manier	waarop		
	 de	verschillende	partijen	die	deelnemen	aan	een	bouwproject	in	de	toekomst	zullen	samenwerken.	De	verwachting	is	dat		
	 zij	tegen	2010,	uiterlijk	2020,	op	een	transparante	manier	met	elkaar	omgaan.	Dit	houdt	in	dat	ze	elkaar	vertrouwen,		
	 onderling	in	dialoog	gaan,	gaan	zoeken	naar	de	expertise	van	de	ander	en	aanbesteden	op	basis	van	competenties.	
•		Tegen	2020-2030	zijn	de	huidige	maatschappelijke	structuren	waarschijnlijk	(gedeeltelijk)	weggevallen.	De	bouwsector	
	 maakt	dan	deel	uit	van	een	netwerksamenleving	en	bestaat	niet	meer	in	zijn	huidige	hoedanigheid.	De	bouw	zal	dus		
	 segmenteren	en	deel	uitmaken	van	netwerken	waartoe	ook	spelers	uit	andere	sectoren	behoren.	Alleen	op	deze	manier		
	 zal	de	bouw	tegemoet	kunnen	komen	aan	de	wensen	van	de	eindgebruikers.	
•		De	komende	jaren	al	(2007-2010)	moet	de	bouw	meer	aandacht	schenken	aan	duurzaamheid.	Dat	kan	door	bijvoorbeeld		
	 rekening	te	houden	met	het	energie-	en	grondstoffenverbruik	tijdens	de	hele	levensduur	van	een	bouwwerk.	Tegen	2020		
	 moet	dit	onder	meer	resulteren	in	gebouwen	en	wegen	die	energieneutraal	zijn.	
•		Ook	de	wereldwijde	privatisering	zal	waarschijnlijk	veel	invloed	hebben	op	de	Nederlandse	bouw.	De	verwachting	is	dat			
	 tegen	2030	zo	goed	als	alles	vermarktbaar	zal	zijn	en	dat	een	groot	deel	van	de	bouwactiviteiten	worden	gereguleerd	via		
	 de	markt.	Dit	houdt	ook	in	dat	de	huidige	manier	van	aanbesteden	dan	niet	meer	bestaat.	

•		Partijen	voelen	de	behoefte	niet	om	te	komen	tot	een	
efficiënte	kennismanagementmethode,	waardoor	kennis	
verbonden	blijft	aan	bepaalde	mensen	en	projecten.

•		De	vernieuwing	zit	op	dit	ogenblik	te	veel	bij	de	toelever-
anciers	en	wordt	afgedwongen	door	regels	en	wetten.

•		Het	ontbreekt	opdrachtgevers	en	opdrachtnemers	aan		
de	vrijheid	om	bij	bouwopdrachten	op	een	innovatieve	
	manier	om	te	gaan	met	maatschappelijke	vraagstukken.

•		Er	wordt	nog	te	weinig	gewerkt	aan	het	positief	be nvloe-
den	van	de	opinievorming	en	besluitvorming	wat	betreft	
vernieuwing	in	de	maatschappelijke	en	politieke	arena.

•		Vernieuwing	binnen	de	bouw	blijft	te	veel	bij	woorden.	

•		Mensen	die	bezig	zijn	met	innovatie	hebben	op	sommige		
punten	een	andere	probleemperceptie	dan	mensen	die		
hier	niet	mee	bezig	zijn.

•		Veel	te	weinig	mensen	binnen	de	bouw	hebben	zicht	
	 op	de	lopende	vernieuwingsinitiatieven	(=	veranderings-
initiatieven),	die	een	oplossing	kunnen	bieden	voor	hun	
problemen.

	 	

Introvert 
•		De	huidige	bouwcultuur	bemoeilijkt	de	samenwerking		
	 nog.	Hierin	is	het	immers	gewoon	om	enkel	te	denken		
	 aan	kortetermijnbelangen.	Partijen	vertrouwen	elkaar		
	 niet	meer	en	er	is	weinig	aandacht	voor	innovatie.

•		Veranderingen	in	de	bouw	zijn	vooral	te	situeren	in	de		
	 hogere	echelons.

•		Binnen	de	bouw	bestaan	er	te	veel	organisaties	die	bezig		
	 zijn	met	innovatie.

•		De	competenties	die	jongeren	ontwikkelen	tijdens	hun		
	 opleiding	beantwoorden	niet	aan	de	praktische	noden;		
	 er	ontbreekt	een	structurele	samenwerking	tussen		
	 onderwijsinstellingen	en	de	bouwpraktijk.

Leidend en innovatief
•		Een	zelflerende	en	continu	innoverende	keten	waarin		
	kennisinstellingen	en	uitvoerende	partijen	elkaar	scherp		
	houden.	

•		Proactief,	innovatief	en	lerend.

•		Opdrachtnemers	tonen	initiatief,	ondernemerschap	en	de		
	bereidheid	op	een	doordachte	wijze	risico’s	te	nemen.

•		Opdrachtnemers	benutten	innovatieve	ruimte	wanneer		
	deze	zich	aandient.	

•		Opdrachtnemers	zijn	bereid	een	leertraject	in	te	stappen		
	op	basis	van	de	kennis	van	de	klant/eindgebruiker.	

•		Organisaties	binnen	de	bouw	stellen	zich	interdisciplinair		
	op	en	denken	over	gebieds-	en	themagrenzen	heen.

	
•		Er	is	een	vertrouwenskloof	tussen	bouwers	en		
	 stakeholders.	

•		Er	is	nog	geen	overtuigende	probleemanalyse	die	breed		
	 in	de	sector	gedeeld	wordt.

•		De	noodzaak	tot	vernieuwing	wordt	niet	in	de	hele		
	 bouwsector	op	dezelfde	manier	aangevoeld.	Zo	is	er		
	 wel	degelijk	een	verschil	tussen	de	sense	of	urgency		
	 binnen	de	GWW	en	de	B&U.

•		Er	is	te	weinig	externe	druk	en	de	bouwsector	is	te		
	 diffuus		en	versnipperd	om	een	vernieuwing	te	bewerk		-	
	 stelligen.	Een	vernieuwing	moet	daarom	worden	georga-	
	 niseerd,	wat	mensen	en	een	degelijke	organisatie	vergt.
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•		Op	het	vlak	van	vernieuwing	is	er	een	kloof	tussen		
	 grote	bouwbedrijven	en	het	mkb,	en	tussen	de	top		
	 van	deze	grote	bouwbedrijven	en	de	verschillende		
	 werkmaatschappijen.

•		Er	bestaan	te	veel	vernieuwingsinitiatieven	binnen	de		
	 bouw,	die	slecht	op	elkaar	afgestemd	zijn.	Hierdoor	zijn		
	 ook	de	geldstromen	te	versnipperd.

•		De	cultuurverschillen	binnen	de	bouw,	onder	meer		
	 tussen	publieke	en	private	organisaties,	staan		
	 vernieuwing	in	de	weg.

•		De	sense of urgency	leeft	meer	bij	mensen	die	een		
	 managementfunctie	bekleden	dan	bij	mensen	met	een		
	 lagere	functie.

	 	
Extravert
•		Aannemers	en	installateurs	adviseren	consumenten		
	 en	ondernemers	bij	verbouwingen	en	installatiewerk		
	 gericht	over	energiebesparing.

•		In	de	bouwsector	werken	de	verschillende	partijen	samen		
	 om	toegevoegde	waarde	te	creëren	voor	de	eindge-	
	 bruiker.	Niet	alleen	het	eindproduct	is	belangrijk	maar		
	 ook	het	proces	en	de	geleverde	service.

•		De	bouwketen	is	gefragmenteerd,	waardoor	informatie-	
	 uitwisseling	tussen	de	partijen	niet	efficiënt	verloopt.

•		De	opdrachtnemers	waarderen	de	creativiteit,	integriteit		
	 en	verwachtingen	van	hun	partners	en	opdrachtgevers	en		
	 weten	hier	op	een	flexibele	wijze	mee	om	te	gaan.

•		De	bouw	kan	de	toenemende	macht	van	de	consument
	 faciliteren	en	hier	ook	een	antwoord	op	genereren.

•		In	de	wet-	en	regelgeving	zijn	de	belangen	van	publieke		
	 en	private	partijen	in	balans.	

•		Er	is	concurrentie	op	basis	van	creativiteit	en	efficiënte		
	 bedrijfsvoering.

•		De	verantwoordelijkheid	wordt	gelijk	verdeeld	over	de		
	 keten	en	in	de	tijd.

•		De	bouwsector	is	een	financieel	gezonde	sector.

•		Aanbesteden	gebeurt	op	basis	van	de	competenties	van		
	 de	aanbieders:	kwaliteit,	KPI’s	en	past	performance.

•		Opdrachtnemers	weten	operationeel	te	excelleren	en		
	 efficiënte	bedrijfsvoering	te	combineren.	

•		De	opleidings-	en	onderwijsagenda	is	gericht	op	het		
	 ontwikkelen	van	kwaliteiten	die	aansluiten	bij	de	noden	in		
	 de	bouwsector.	

•		Risico’s	worden	op	een	correcte	wijze	erkend	en	geprijsd.

•		In	de	wet-	en	regelgeving	zijn	de	belangen	van	publieke		
	 en	private	partijen	in	balans.	
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Op expeditie
Laat	het	duidelijk	zijn:	de	vernieuwing	van	de	bouw	en	de	
hiervoor	geschetste	transitie	zijn	al	in	ontwikkeling.	Het	
zal	de	komende	jaren	gaan	om	het	versterken	van	de	in-
novatiedynamiek	door	deze	te	bundelen,	richting	te	geven	
en	te	versnellen.	In	dit	hoofdstuk	lichten	we	enkele	van	de	
veelbelovende	transitie-experimenten	die	al	gaande	zijn	toe.	
Daarnaast	doen	we	een	aantal	voorstellen	voor	te	ontwik-
kelen	transitie-experimenten	op	basis	van	suggesties	vanuit	
de	transitiearena.	Voor	een	deel	is	hiervoor	al	initiatief	in	
ontwikkeling,	voor	een	deel	zijn	de	gedachten	nog	in	een	
pril	stadium.	Dit	hoofdstuk	geeft	een	idee	van	het	type	in-
novaties	dat	nodig	is.	

Drijvende stad
Dit	is	een	PPS	in	ontwikkeling:	het	gaat	om	het	combineren	
van	drijvende	diensten	tot	een	sluitende	business case.	Het	
project	start	met	enkele	drijvende	woningen	maar	moet	uit-
monden	in	de	realisatie	van	het	eerste	drijvende	stadsdeel	
ter	wereld.	Wonen,	werken,	mobiliteit	en	energieopwek-
king	vinden	plaats	op	drijvende	structuren.	De	integrale	
benadering	van	‘drijvend’	bouwend	Nederland	wordt	
ondersteund	met	een	bouwvloot	van	drijvende	amfibische	
industrie	die	zich	over	water	kan	verplaatsen	tot	hoog	in	de	
deltagebieden.	Ook	de	scheepvaartindustrie	krijgt	zo	een	
impuls.	Woningen	zijn	waterneutraal	(kosten	geen	water/
vervuilen	geen	water),	drijven,	winnen	energie	uit	water.	De	
locatie	is	een	groot	experimenteerlab	en	kraamkamer	van	
innovatieve	kennis.

Status:	als	onderdeel	van	Urgenda.nl	ingebracht	en	in	
	uitvoering,	als	duurzaamheidsicoon	voor	Nederland.	
	Vermoedelijke	lokatie:	Stadshavens	Rotterdam.	

Daktransitie
We	zien	platte	(bitumen)	daken	niet	langer	als	dak,	maar	
als	‘zwart	gras’:	elke	vierkante	meter	heeft	een	functie	die	
past	binnen	de	context.	Dit	kan	variëren	van	fijnstof-afvang	
en	waterberging,	tot	energiewinning	en	warmteopslag.	Door	
de	sector	(dakdekkers,	producenten	van	dakmaterialen,	
ontwerpers	en	architecten,	bouwbedrijven)	samen	te	brengen	
met	maatschappelijke	partners	(rijksoverheid,	gemeenten,	
waterschappen,	energiebedrijven	e.d.)	in	een	transitiearena	
wordt	maatschappelijke	ruimte	gecreëerd	voor	‘dakontwik-
keling’.	Hiermee	verandert	de	sector	zelf	de	markt	en	kan	in	
potentie	binnen	vijftien	jaar	alle	350	miljoen	vierkante	meter	
zwart	dak	een	functie	krijgen.	Hiermee	is	een	belangrijk	deel	
van	de	CO2-reductiedoelstellingen	te	realiseren.

Status: Het	platform	Daktransitie	(www.erop.nl)	is	opgericht,	
verschillende	proeftuinen	zijn	gestart	(van	Rotterdam	tot	
Groningen	en	Schiphol)	en	de	komende	jaren	zal	deze	sector-
omslag	verder	vorm	krijgen.	

Te ontwikkelen transitie-experimenten
Hieronder	beschrijven	we	een	aantal	transitie-experimenten	
die	het	waard	zijn	om	verder	te	ontwikkelen.

Passiefhuis/-wijk
Een	nieuwbouwwijk	wordt	ontwikkeld	als	nulwijk.	In	termen	
van	energie-	en	materiaalgebruik	wordt	niet	alleen	in	de	
bouwfase	volledig	uitgegaan	van	duurzame	energie	en	ma-
terialen,	ook	het	ontwerp	is	volledig	gericht	op	nul-emissie	
en	nul-energie.	Dit	wordt	mede	gerealiseerd	door	decentrale	
energiewinning	op	wijkniveau,	beperking	van	mobiliteit	en	
door	diverse	voorzieningen	en	functies	in	de	wijk	te	combi-
neren.	als	we	wonen,	werken	en	recreëren	weer	met	elkaar	
verweven	kunnen	we	een	grote	sprong	naar	duurzame	
ontwikkeling	maken.

 

BV EER
Deze	nieuw	op	te	richten	ontwikkelmaatschappij	of	BV	
Energie	Experimenten	Rijnmond	(BV	EER)	verzamelt	vanuit	
de	sector	alle	innovatieve	partijen,	van	ontwerpers	tot	uit-
voerders	en	beheerders,	die	bijdragen	aan	energieneutraal	
bouwen	en	bewonen.	Het	Rotterdams	klimaatprogramma	
RCI	realiseert	in	de	Rijnmond	een	experimenteerruimte	
waarbinnen	nieuwe	oplossingen	mogelijk	worden.	Ook	
duurzame	energiebedrijven,	de	installatiebranche	en		
woningcorporaties	participeren	in	deze	bv.

WOM-comfort
Deze	nieuw	op	te	richten	Wijk	Ontwikkelingsmaatschappij	
(WOM)	is	gericht	op	het	aanpassen	en	continu	verbeteren	
van	bestaande	wijken.	Leefbaarheid	en	wooncomfort	zijn	
hierbij	uitgangspunt.	Betrokken	partijen	zorgen	voor	een	
gevarieerd	woonaanbod	en	voor	aanpassingsmogelijkhe-
den	binnen	bestaande	woningen.	Daarnaast	worden	op	
wijkniveau	de	leefbaarheid	en	het	wooncomfort	verhoogd	
door	aanleg	van	collectieve	voorzieningen	op	het	gebied	van	
onder	meer	energie,	water,	mobiliteit,	groen	en	recreatie.	
De	vernieuwbouwmarkt	levert	nieuwbouwkwaliteit	in	de	
oudbouw.	Bestaande	exploitatiesystemen	zijn	opengebroken	
en	vervangen	door	exploitatiesystemen	die	niet	meer	afhan-
kelijk	zijn	van	de	50-jaarsystematiek:	een	radicale	omslag	
van	traditionele	ontwikkelopgave	voor	de	nieuwbouwmarkt	
naar	een	duurzame	beheeropgave	voor	de	snel	groeiende	
oudbouwmarkt.	Het	verschaft	bouwend	Nederland	een	ex-
tra	gelegenheid	om	van	de	zwakte	‘hier’	de	kracht	te	maken	
voor	andere	delta’s	‘daar’.

Duurzame bereikbaarheid Greenport Aalsmeer
Weliswaar	wordt	er	na	dertig	jaar	steggelen	iets	gedaan	
aan	de	N201,	maar	in	feite	is	dit	een	oplossing	voor	een	
probleem	van	gisteren.	Om	de	Greenport	Aalsmeer	duur-

zaam	bereikbaar	te	houden	zijn	nieuwe	ideeën	nodig,	zowel	
op	de	inhoud	als	het	proces.	In	dit	transitie-experiment	
probeert	een	aantal	partijen	tot	een	nieuw	bereikbaar-
heidsconcept	te	komen,	waarbij	zowel	de	oplossing	als	het	
proces	een	innovatie-impuls	krijgt.	De	oplossing	zal	niet	
uit	(uitsluitend)	nieuwe	infrastructuur	te	bestaan,	maar	uit	
een	dienstverleningsconcept,	waarbij	voertuigtechnologie,	
nieuwe	concepten	voor	agrologistiek,	een	ander	productie-
proces	en	aanpassing	van	de	ruimtelijke	inrichting	alle	een	
rol	kunnen	spelen.	
De	oplossing	moet	wel	(financieel)	haalbaar	zijn.	Wat	
betreft	het	proces	gaat	het	erom	het	traditionele	gedrag	te	
doorbreken.	In	plaats	van	een	infrastructurele	oplossing	te	
bedenken	en	vervolgens	een	lobby	op	te	zetten	voor	finan-
ciering	bij	de	(rijks)overheid,	wordt	er	nadrukkelijk		
een	businesscase	geformuleerd	en	op	zoek	gegaan	naar
ge nteresseerde	investeerders.	Het	dienstverleningsconcept	
wordt	aan	de	rijksoverheid	aangeboden	via	het	ideeënloket	
(Unsollicited	Proposal).

A15 gebiedsontwikkeling
Met	de	aanleg	van	de	tweede	Maasvlakte	ontstaat	een	com-
plex	mobiliteitsprobleem,	zo	is	het	beeld.	Maar	er	is	meer	
dan	dat.	De	A15	kan	gezien	worden	als	vervoerscorridor	in	
een	al	zwaar	belast	en	moeilijk	bereikbaar	gebied.	Enkele	
partijen,	waaronder	PSIBouw,	hebben	een	convenant	gete-
kend	om	de	A15	op	een	innovatieve	manier	klaar	te	stomen	
voor	de	nieuwe	Maasvlakte.	

Het	idee	is	nu	om	los	te	komen	van	de	opvatting	dat	hier	
alleen	sprake	is	van	een	mobiliteitsprobleem.	In	plaats	
daarvan	wordt	bekeken	of	het	gebied	rond	de	A15	als	een	
icoongebied	kan	worden	gezien,	waar	integraal	gewerkt	
gaat	worden	aan	onder	andere	CO2-reductie,	bereikbaar-
heid,	gebiedskwaliteit	en	meervoudig	ruimtegebruik.	
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Hiertoe	zou	(een	deel	van)	het	gebied	als	businesscase	voor	
integrale	ontwikkeling	in	een	multi-actor	omgeving	moeten	
worden	ontwikkeld.	

Alliantie Rotterdam Duurzaam Bereikbaar
De	Alliantie	Rotterdam	Duurzaam	Bereikbaar	kan	organisch	
ontstaan	uit	het	bundelen	van	de	lopende	initiatieven	en	
uitgroeien	tot	een	zogenaamde	‘creërende	alliantie’.	Hierin	
formuleren	alle	betrokken	partijen	zelf	de	na	te	streven	
doelen	en	opbrengsten,	die	dienen	tot	een	gemeenschap-
pelijk	kader.	De	alliantie,	waarin	bouw-	en	infragerelateerde	
partijen	nauw	samenwerken	met	gemeentelijke	diensten,	
transport-	en	vervoersondernemingen,	zou	zich	moeten	
richten	op:
•	 een	meetbare	verbetering	van	de	afwikkeling	van	het	
	 goederenvervoer;
•	 een	draagvlak	voor	en	experimenten	met	schoon	stedelijk		
	 verkeer	en	vervoer;	
•	 een	nieuw	besluitvormingsmodel	voor	dynamische		
	 besluitvorming	over	duurzame	infrastructuurprojecten;
•	 het	organiseren	van	een	leeromgeving	voor	deelnemende		
	 partijen	om	het	werken	in	een	‘creërende	alliantie’	te		
	 faciliteren.	
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Naar een  
transitieplatform
De transitie zal, ondanks alle beweging die nu plaatsvindt, 
niet vanzelf tot stand komen. De bestaande belangen, 
 structuren, instituties en routines zijn te ingesleten om 
zomaar te veranderen. Daarom kunnen we ervan uitgaan 
dat het veranderingsproces in zijn volledigheid zeker 
15 tot 20 jaar zal duren. De radicale verandering die wij 
voorstaan, kunnen we dus, gezien de weerbarstigheid van 
de bestaande structuur, cultuur en werkwijzen, alleen 
realiseren door kleine stappen te nemen. 
Deze	transitieagenda	kunnen	we	dan	ook	zien	als	aanjager	
van	de	meer	maatschappelijke	discussie	die	het	denken	in	
en	over	de	sector	moet	veranderen.	Daarnaast	schetst	ze	de	
context	waarbinnen	de	projecten	en	experimenten	op	kleine	
schaal	elkaar	kunnen	vinden,	zich	kunnen	verbreden	en	
uiteindelijk	tot	opschaling	komen.	De	transitieaanpak	is	dus	
gebaseerd	op	het	principe	van	een	radicale	omslag	op	de	
lange	termijn	via	vele,	samenhangende	stapjes.

Binnen	de	bouw	is	die	enorme	dynamiek	al	aanwezig:	de	
bouwproductie	draait	overuren	en	op	allerlei	fronten	vinden	
innovaties	plaats.	Vernieuwende	samenwerkingsvormen,	
bouwproducten	en	ontwerpen	zijn	dus	legio,	maar	ze	ver-
sterken	elkaar	nog	niet	en	leiden	nog	onvoldoende	tot		
de	echt	noodzakelijke	doorbraken	richting	duurzaamheid.	
Het	hiervoor	geschetste	bredere	perspectief	op	wat	de	bouw	
is	en	wat	er	aan	problemen	speelt,	is	bedoeld	om	ons	in	
staat	te	stellen	meer	gezamenlijk	en	gericht	te	veranderen.	
De	praktijk	leert	dat	vernieuwing	alom	aanwezig	is.	Deze	
transitieagenda	beoogt	deze	innovatiedynamiek	te	bunde-
len,	te	koppelen	aan	gezamenlijke	ambities	en	doelen	en	zo	

een	zichzelf	versterkend	proces	naar	een	duurzame	bouw	
te	versnellen.	

Dit	kan	alleen	als	er	een	krachtige	interventie,	of	een	pad	
van	interventies	wordt	ingezet.	Want	waar	gaat	het	om?	Be-
drijfsleven,	wetenschap	en	overheid	komen	moeilijk	of	niet	
bij	elkaar	omdat	ze	alle	drie	fundamenteel	andere	belangen	
hebben.	Het	bedrijfsleven	wordt	primair	afgerekend	op	zijn	
financiële	performance,	de	wetenschap	op	haar	publicaties,	
en	de	bestuurders	en	politici	op	hun	invloed	en	macht.	Dat	
de	drie	groepen	primair	werken	aan	optimalisatie	van	hun	
primaire	belangen	(financiële	resultaten,	wetenschappelijke	
output	of	aanzien	en	invloed),	vormt	een	grote	blokkade	
voor	innovatie	in	de	bouw.	Mensen	in	deze	drie	clusters	
worden	niet	afgerekend	op	hun	performance	op	het	vlak	van	
innovatie	en	maatschappelijke	bijdrage	.	Daarom	blijven	al	
die	plannen	over	een	verbeterde	kennisinfrastructuur	en	
een	kennisintensieve	sector	steeds	maar	weer	onbenut.	

De	bouw	van	nu	is	een	conglomeraat	van	ongelijke	
	belangen.	Daarom	moet	er	eerst	iets	gedaan	worden	om	
deze	ongelijke	belangen	echt	te	verbinden.	Door	na	te	
	denken	over	de	huidige	situatie	in	en	om	de	sector	vanuit	
het	transitieperspectief,	schetst	deze	transitieagenda	een	
gezamenlijke	bedreiging	en	noodzaak	om	tot	een	verbin-
dende	aanpak	te	komen.	Maar	bovenal	biedt	het	wenkend	
perspectief	een	overkoepelend	kader	voor	samenwerking	
en	een	voor	alle	partijen	aantrekkelijk	proces	van	maat-
schappelijke	zelf-innovatie.	Naast	dit	inhoudelijk	verbin-
dende	perspectief	zullen	we	ook	in	organisatorische	zin	een	
innovatieve	aanpak	moeten	vinden	die	boven	de	gevestigde	
belangen	uitstijgt,	met	het	doel	ruimte	te	creëren	voor	de	
gewenste	maatschappelijke	vernieuwing	en	tegelijk	de	
ruimte	te	beperken	voor	ongewenste	praktijken.

Er	moet	een	platform	komen	dat	boven	de	diverse	belangen	
staat	en	dat	voor	maatschappelijke,	duurzame	synergie	
gaat.	Hiervoor	zijn	brutale	interventies	nodig,	die	tegen	de	
gevestigde	orde	in	gaan,	of	beter:	met	de	gevestigde	orde	
‘op	survivalcamp’	gaan.	Het	platform	zou	een	aanjaag-
functie	in	de	geschetste	transitie	moeten	krijgen	en	bestaan	
uit	vernieuwers,	beslissers	en	ondernemers	van	binnen	en	
buiten	de	bouw.	

De	aanpak	van	dit	platform	zal	moeten	breken	met	de	
gevestigde	cultuur	van	blauwdrukken,	zekerheden,	top-
downsturing	en	technologische	innovatie.	Het	platform	zal	
helpen	kortetermijnverbeteringen	in	dienst	te	stellen	van	de	
doelstellingen	en	perspectieven	van	de	lange	termijn.	

In en rond de sector zal dus een nieuw commitment 
georganiseerd moeten worden, waarin dit platform een 
verbindende en activerende rol speelt, met een exploratief 
en experimenteel karakter, maar wel expliciet gericht op 
het ontwikkelen van een nieuwe orde van de sector. Door 
met en van elkaar te leren rond concrete innovatiepro-
jecten en businesscases ontstaat het pad gaandeweg en 
wordt ook het einddoel scherper. Dit is de basis voor een 
succesvolle transitie: met de blik naar buiten het avontuur 
aangaan, wetende dat onderweg de nodige tegenslagen en 
moeilijke beslissingen te overwinnen zijn. 
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Deelnemers  
van de kern-
groep en de 
 debatgroepen 

deelnemers kerngroep
Floor	Basten	 	 Huis	voor	de	Democratie	
Peter	van	Dommele		 Esha/	EROP	Platform
Pieter	Huijbregts	 	 Coefficient
Stef	Janssen	 	 TU	Delft
Pim	Leemhuis	 	 PSIBouw
Derk	Loorbach	 	 Drift	–Erasmus	Universiteit	
	 	 	 	 (projectleiding)
Hans	Nieuwenhuis	 	 Getronics/PinkRoccade
Ineke	Roest	 	 Heijmans	Infra
Ad	de	Rooij	 	 Rijkswaterstaat
John	Pommer	 	 DHV	
Willem	Verbaan	 	 BMC
Peter	Vroom	 	 PSIBouw	(projectleiding)	
	 	
deelnemers debatgroepen*)
W.	van	de	Geijn		 	 Van	de	Geijn		
	 	 	 	 Ketenarchitecten
H.	de	Ridder		 	 TUDelft	
R.	Blom		 	 	 Hogeschool	Utrecht
L.	Vulperhorst		 	 AEF	
H.	van	der	Horst		 	 PSIBouw
W.	van	Aubel	 	 A2	stadsontwikkelaar
C.	Buijs	 	 	 Gemeentewerken	Rotterdam
N.	d’Haese	 	 DRIFT

A.	Crama	 	 	 PSIBouw
P.	Fraanje		 	 Bouwend	Nederland
H.	Hazewinkel	 	 VolkerWessels
T.	Holtmüller	 	 T-Exchange/	UT
T.	Huijzer			 	 PSIBouw
R.	in	‘t	Veld	 	 RMNO	 	
V.	de	Klerk	 	 Comm	&	Sense/	
	 	 	 	 UWV-De	Buitenwereld
O.	de	Kuijer		 	 KDO/	PSIBouw
R.	van	der	Lugt	 	 Hogeschool	Utrecht
G.	Mühren	 	 PSIBouw
A.	Nienhuis	 	 TNO
A.	Overgaag	 	 Transitium
N.	te	Riele	 	 STORRM	C.S.
S.	Scholte		 	 PSIBouw
A.	Smit	 	 	 GoedeStede
I.	Stringa	 	 	 COB
J.	Stuijp
J.	Rotmans	 	 DRIFT
M.	Taanman	 	 DRIFT
J.	Neuteboom	 	 DRIFT/	Viatore
H.	te	Riele	 	 DRIFT
K.	van	Willigen	 	 Bouwend	Nederland
R.	Rovers			 	 Sustainable	Building	
	 	 	 	 Support	Centre
B.	Spiering	 	 Rijkswaterstaat

*)		Gebaseerd	op	deelnemersregistratie,	met	excuses		

	 voor	de	tientallen	deelnemers	die	niet	bij	PSIBouw			 	

	 geregistreerd	staan.


