
DEEL III
Wenkend 
perspectief
De golf van innovaties in de bouwsector is een aanzet tot 
een ingrijpende transitie van de bouwketen. Daarvoor 
moet nog veel veranderen, in het onderwijs, in de 
bedrijven, bij de overheid. Met interviews, cases en 
analyses is deel III een rijke inspiratiebron voor iedereen 
die op zoek is naar een wenkend toekomstperspectief 
voor de sector.



De Kunst
 
Door de glazen bodem van de toeristenboot  
keken wij naar een stomme film onder 
onze voeten, oranje en lichtblauwe riffen,  
elegant in elkaar geschoven koralen met 
daartussen gaten waardoor kleurige 
scholen vissen schotengevlekt, gestreept 
(een leek een stopbord op zijn rug te 
dragen).
 
Ook dit het resultaat van evolutie, maar  
wellicht meer dan dat; vormen al die 
kleuren, vinnen, sluiers, zich vertakkende 
dendrieten niet een soort steeds verder 
uitdijend kunstproject (bezit evolutie ook 
esthetiek, zou schoonheid wellicht een 
bijproduct van overleven kunnen zijn)?
 
De bouw daar beneden gaat onverdroten 
door zonder dat de bouwers enig benul  
hebben van het geheel dat wij hierboven  
in de boot luidkeels prijzen. Al deze  
kunstenaars (want zo wens ik ze te zien)  
werken aan iets dat hen, ieder voor zich,  
verre te boven gaat.
 
Jan Bernlef
Uit: Voorgoed (Querido, 2012)



‘Kiezen voor techniek, zo weten we sinds 
Schumpeter en leren we ook nu weer van 
Obama, is de sleutel voor (hernieuwde) 
economische groei.’ 
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‘Nederland heeft veel meer ingenieurs hbo-techniek nodig. De techniekopleidin-
gen behoeven een nieuw profiel. De hogescholen moeten daarvoor hun oplei-
dingen anders inrichten en beter afstemmen op de topsectoren en de regionaal 
aanwezige kennis en bedrijven. Omdat er nu te veel smalle opleidingen zijn, 
moet het aantal opleidingen worden teruggebracht tot vier brede opleidingen 
Applied Science, Engineering, Built Environment en ICT. De samenwerking met 
het bedrijfsleven moet intensiever. Er moet worden geïnvesteerd in praktijkge-
richt onderzoek en in de vorming van zwaartepunten. Hogescholen stemmen 
hun opleidingsportfolio zowel onderling als met het bedrijfsleven af.’
Aldus luidde het advies de Verkenningscommissie HBO Techniek aan de HBO-
raad, de vereniging van hogescholen. Deze commissie werd in 2011 ingesteld 
om te adviseren over de ontwikkeling van het hoger technisch onderwijs. De 
commissie stond onder voorzitterschap van Martin van Pernis en telde verder 
vijf leden uit het bedrijfsleven, een lid uit het Platform Bèta Techniek en een lid 
uit een hogeschoolbestuur. Een interview met de voorzitter Martin van Pernis, 
tevens voorzitter Vernieuwing Bouw, voorzitter Koninklijk Instituut van Ingeni-
eurs KIVI NIRIA en voormalig CEO Siemens Nederland.

‘Om de mondiale concurrentie bij te houden, moeten we de kennisintensiteit van 
onze economie versterken. De trekpaarden van kenniseconomieën zijn kennis-
werkers. Het onderwijs en de bouwsector zelf moeten zich hiervoor maximaal 
gaan inzetten’, meent Martin van Pernis.

Martin van Pernis
‘Technisch onderwijs is cruciaal 
voor economie en welvaart’

‘Sinds Schumpeter [hoofdstuk 1] weten we dat techniek de sleutel is tot 
economische groei. Mensen die opgeleid zijn op het vlak van science and 
technology dragen direct bij aan continue innovatie van producten en be-
drijfsprocessen. Ingenieurs spelen een cruciale rol in het ontwikkelen en 
toepassen van technologische innovaties.
Technisch onderwijs is een kritische succesfactor voor de bestendiging en 
vergroting van de welvaart. Binnen dat onderwijs neemt het technisch-hbo 
een bijzondere positie in: het onderzoek is praktijkgericht, vaak in samen-
werking met het bedrijfsleven. Daardoor dichten de hogescholen een kloof 
die de Nederlandse economie parten speelt, namelijk die tussen kennis en 
innovatie. De praktijkgerichtheid van het hbo-onderzoek vormt de borging 
van kennisvalorisatie.’

Meer studenten
‘De komende jaren dreigen aanzienlijke tekorten aan technisch hoger op-

geleiden te ontstaan, en dan vooral aan hbo-ingenieurs. Dit tekort wordt 
veroorzaakt door drie ontwikkelingen: de vervangingsvraag, de uitbreidings-
vraag en de substitutievraag. Door de vergrijzing gaan veel ingenieurs de 
komende jaren met pensioen en zij zullen vervangen moeten worden door 
nieuwe. Naast deze vervangingsvraag is er sprake van een uitbreidingsvraag 
door de steeds grotere rol van de techniek in de samenleving en van het top-
sectorenbeleid. Ten derde is er sprake van substitutievraag: vervanging van 
arbeid door techniek.
Die laatste vraag komt doordat de komende jaren ontgroening en vergrijzing 
de arbeidsmarkt bepalen. Door crisis en bezuinigingen worden arbeidsbe-
sparende technieken van belang voor arbeidsintensieve sectoren als de zorg, 
het onderwijs en de publieke sector. Zo zullen verpleegkundigen en artsen 
deels worden vervangen door zorgtechnologische ingenieurs, docenten door 
onderwijstechnologen, en ambtenaren door breed georiënteerde ingenieurs 
die verstand hebben van e-government. De algemene trend wordt substitutie 
van traditionele arbeidsintensieve functies naar ingenieurs.
Om aan die vraag naar ingenieurs te voldoen heeft de commissie een streef-
doel voor 2025 geformuleerd: vier op de tien hbo-studenten studeren af met 
een technisch profiel. Nu is dat nog 1,7 op de tien.’
 
Nieuw beroepsprofiel
‘Het beroepsprofiel van de ingenieur is aan herijking toe. Technologische 
ontwikkelingen gaan steeds sneller. Daardoor krijgen ingenieurs vaker met 
veranderingen te maken en daar moeten ze zich comfortabel bij voelen en 
bereid zijn die aan te gaan. Ook verandert de maatschappelijke vraag naar 
techniek: de samenleving vraagt niet meer om een ingenieur die vanuit zijn 
eigen discipline een puur technische oplossing biedt voor een geïsoleerd 
deelprobleem, maar om een breed georiënteerde ingenieur die maatschappe-
lijke vraagstukken integraal benadert. 
De ingenieur van de toekomst moet mensen met verschillende expertises bij 
elkaar brengen. Hij of zij moet zich bewust zijn van de interdisciplinaire con-
text van maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld: het milieu is erbij 
gebaat als ingenieurs energiezuinige woningen bouwen en zonnepanelen op 
daken zetten. Maar als diezelfde ingenieurs geen oog hebben voor de context 
en er op de ontsluitingsweg naar een wijk altijd files staan, is het netto-effect 
van maatregelen voor het milieu verwaarloosbaar. De ingenieur van de toe-
komst redeneert niet alleen vanuit zijn eigen specialisme, maar weet die te 
verbinden met andere vraagstukken. Die ingenieur heeft een brede blik en is 
nieuwsgierig: hij heeft een open houding naar de buitenwereld en de mindset 
van een onderzoeker.
De sleutel tot deze integrale en interdisciplinaire benadering is gerichtheid 
op de menselijke factor en de maatschappelijke context waarin hij vormgeeft 
aan technologische oplossingen.
De ingenieur van de toekomst beschikt daarnaast nog over drie andere com-
petenties: een ondernemende houding, interculturele vaardigheden om op 
een mondiaal speelveld te kunnen opereren, en een langetermijnoriëntatie.

Martin van  
Pernis, voorzitter van de 
Verkenningscommissie 
HBO Techniek. Voorzit-
ter Vernieuwing Bouw, 
voorzitter Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs 
KIVI NIRIA en voormalig 
CEO Siemens Neder-
land.
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Van belang is om techniek niet te eng te definiëren. Techniek raakt steeds 
meer ingebed in sectoren zoals zorg, logistiek, de creatieve industrie, onder-
wijs. Door de noodzaak arbeidsbesparing, zal dat de komende jaren alleen 
maar toenemen. Allerlei sectorale dwarsverbanden zullen ontstaan: techniek 
en zorg, techniek en duurzaamheid, techniek en onderwijs, enzovoort.’

Vier brede opleidingen
‘De commissie pleit voor vier brede opleidingen: Applied Science, Enginee-
ring, Built Environment en Information en Communication Technology. Daar 
lag een aantal overwegingen aan ten grondslag.
Op dit moment bestaan er ruim tachtig technische opleidingen en dat leidt 
tot een onoverzichtelijk onderwijslandschap waardoor aankomende stu-
denten makkelijk een verkeerde keuze maken. Door het aantal opleidingen 
drastisch te beperken, los je dat op.
Marco-economisch gezien is zo’n groot aantal technische opleidingen niet 
doelmatig: techniekopleiding zijn relatief duur en hoe groter het aantal, hoe 
minder studenten per opleiding en hoe meer onrendabele kleine opleidingen.
De halfwaardetijd van kennis is nergens zo kort als in de techniek. Door het 
grote aantal opleidingen is kennis sterk versnipperd geraakt. Veel basisken-
nis is vervangen door specifieke kennis – logisch als er zo veel opleidingen 
zijn want daardoor ontstaat druk op generieke kennis ten gunste van speci-
fieke kennis. Generieke kennis is natuurkunde, wiskunde... logisch kunnen 
denken. In de bouw komt daar materiaalkennis en constructieve kennis bij. 
Generieke kennis is niet gebonden aan deze tijd of aan producten van nu.
Generieke kennis is zo belangrijk omdat iedereen die wil innoveren basis-
kennis nodig heeft. De wereld verandert in hoog tempo en in de techniek 
wisselen ontwikkelingen elkaar razendsnel af. Ingenieurs moeten daardoor 
grofweg iedere vijf à tien jaar omscholen. Als hun generieke kennis on-
voldoende is, lukt dat niet. Dan zitten mensen vast in de technologie van 
vandaag en kunnen ze de stap naar de technologie van morgen en overmor-
gen niet maken. En dan komt het innovatief vermogen van de Nederlandse 
economie in het gedrang. Het hbo-techniekonderwijs moet generieke kennis 
dus weer centraal stellen. Overigens zal ook het bedrijfsleven zelf weer een 
stuk scholing moeten gaan verzorgen.
Naast vier brede techniekopleidingen pleit de commissie voor zogenaamde 
snijvlakopleidingen: opleidingen die techniekonderwijs combineren met 
onderwijs gericht op andere sectoren, zoals de zorg. De maatschappelijke be-
hoefte aan combinaties van sectoren groeit. Maatschappelijke vraagstukken 
als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, verstedelijking en vergrijzing 
vragen om een integrale benadering.
Om de ambitie van “vier op de tien” te realiseren, pleit de commissie voor 
een betere inbedding van techniek in niet-technische opleidingen voor sec-
toren waarin techniek steeds belangrijker wordt. Daarom moet het technisch 
hbo zich ook richten op andere hbo-sectoren, bijvoorbeeld door voor andere 
opleidingen technische minoren te ontwikkelen.’

Regionale economie en zwaartepunten
‘Brede onderwijsprogramma’s maken het opleidingsaanbod nog niet doelma-
tiger. Daarom pleit de commissie voor differentiatie tussen hogescholen. Hun 
onderwijs moet beter aansluiten bij de behoeften van het regionale bedrijfs-
leven en de regionale arbeidsmarkt en bij zogeheten zwaartepunten. Daarbij 
spelen twee overwegingen een rol: macro-economische doelmatigheid en de 
mogelijkheid tot diepte-investeringen en het vormen van expertisecentra.
Vanuit het perspectief van macro-economische doelmatigheid is het van be-
lang dat hogescholen leveren wat de arbeidsmarkt in kwalitatief en kwantita-
tief opzicht nodig heeft. Een hogeschool in een krimpregio staat voor andere 
opgaven dan een hogeschool in de Randstand. Een opleiding in Noord-
Holland aanbieden als er alleen in Zuid-Limburg stageplaatsen zijn is niet 
doelmatig. Hogescholen zullen onderling moeten afspreken waar ze accenten 
leggen. Ze moeten bijvoorbeeld kijken naar de sterke industrieën in de regio. 
Automobielindustrie in Friesland ligt niet voor de hand, scheepvaartgerela-
teerde opleidingen in Rotterdam wel.
Naast die taakverdeling pleit de commissie ervoor dat iedere hogeschool bin-
nen het eigen techniekprogramma keuzen maakt voor een of meer zwaar-
tepunten. Een zwaartepunt is een deelgebied van de techniek waarvoor een 
hogeschool extra investeert in praktijkonderzoek, professionele masters, 
bacheloronderwijs en in excellentieprogramma’s die de ontwikkeling van 
de meest getalenteerde studenten stimuleren. Ook hier pleit de commissie 
ervoor om rekening te houden met de toekomstige economische structuur en 
ontwikkelingspotenties van een regio. Het beeld wat de commissie voor ogen 
staat, is de vorming van expertisecentra: zwaartepunten die gebaseerd zijn 
op publiek-private samenwerking, waar hogeschool en bedrijfsleven samen 
aan het roer staan en waar de vraag van het bedrijfsleven centraal staat. 
Vanuit de vraag wordten onderzoek gedaan en toponderwijs ontwikkeld. 
Voorbeelden daarvan zijn het Centre of Expertise Chemie in Zuid-Limburg en 
het Centre of Expertise Watertechnologie in Leeuwarden.
Door het kiezen van zwaartepunten en expertisecentra is het ook mogelijk 
om slimmer om te gaan met de technische uitrusting; investeringen kun-
nen veel gerichter en op middelen kan bespaard worden als de technische 
opleidingen (universiteiten, hbo’s en roc’s) en het bedrijfsleven die middelen 
gezamenlijk benutten.’ 

Kwaliteit van docenten 
‘Het profiel van de ingenieur van de toekomst hebben we in het rap-
port “Hbo-techniek in bedrijf” als volgt omschreven: een professional die 
“nieuwsgierig is, een open blik heeft en beschikt over de mindset van een 
interdisciplinair onderzoeker die door dwarsverbanden meerwaarde creëert”.*
Om interdisciplinaire onderzoekers op te kunnen leiden, zijn interdiscipli-
naire onderzoekers nodig. Vandaar dat de commissie nieuwe eisen stelt aan 
het opleidingsniveau van docenten: in 2025 moet minimaal 80 procent van 
hen in het technisch hbo een master hebben en moet minimaal 50 procent 
zijn gepromoveerd. Docenten dienen daarnaast up-to-date kennis hebben 

* HBO Techniek in 
Bedrijf. Advies van de 
sectorale verkennings-
commissie HBO Techniek, 
HBO Techniek in bedrijf. 
2011. pp 5.
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van de beroepspraktijk. Actuele kennis vereist permanente betrokkenheid bij 
de beroepspraktijk en daarom pleit de commissie voor een continue perso-
neelscirculatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. In het verlengde 
van zwaartepunten en expertisecentra zouden hogescholen en bedrijfsleven 
daar mogelijkheden voor moeten creëren.
Wenkend voorbeeld zijn de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse Fachhochschu-
len. Daar moeten docenten gepromoveerd zijn. Ook wordt een Habilitation 
(een tweede proefschrift) als extra academische graad geëist. Duitse Fach-
hochschulen stellen bovendien als voorwaarde dat een docent minimaal vijf 
jaar werkervaring heeft, waarvan minimaal drie jaar in de beroepspraktijk.’

Duaal stelsel
‘In Duitsland werken bedrijfsleven en onderwijs veel beter samen. Daar heeft 
de laatste twee jaar van een opleiding een duaal stelsel: studenten gaan drie 
dagen in de week naar het opleidingsinstituut en werken twee dagen in een 
bedrijf. Dat heeft allerlei voordelen. Leerlingen hebben contact met de prak-
tijk en keren na twee dagen met ervaringen en verhalen terug, en docenten 
blijven beter betrokken bij de beroepspraktijk – het is voor iedereen uitdagen-
der.
De opleidingen zijn generieker dan in Nederland en bedrijven vinden het 
vanzelfsprekend dat ze nieuwkomers op de arbeidsmarkt zelf nog deels moe-
ten opleiden. Het beeld dat universiteiten en hogescholen studenten pasklaar 
voor de arbeidsmarkt afleveren, leeft daar veel minder. Bij ons is met het 
verdwijnen van de hts ook het belang van techniek en generieke technische 
kennis verdwenen. Dat moet weer terugkomen. Een techniekinstituut moet 
een duidelijke uitstraling krijgen, een beeldmerk met een eigen branding 
worden zodat het voor jongeren aantrekkelijk wordt om daar een technische 
opleiding te volgen.’

Visie
‘Het techniekonderwijs voor de bouw zal een visie op de lange termijn 
moeten ontwikkelen. Het bedrijfsleven in de bouw ontbeert zo’n visie. In het 
onderwijs zal men zich de vraag moeten stellen “waar gaan de ontwikkelin-
gen in deze in de komende jaren heen?” Het antwoord op die vraag bepaalt 
het profiel en de competenties van de mensen die opgeleid worden. Ook in 
de bouw zullen arbeidsbesparende technieken doorbreken; machines voor 
straatleggen bijvoorbeeld. Dus kijk naar bouwmethoden en machines voor de 
bouw. Kijk ook naar materialen die in de bouw gebruikt worden: daar vinden 
innovaties plaats.’

Open innovatie
‘Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de moderne manier om 
de economie te stimuleren. Met elkaar, in open vormen, met open standaar-
den. In het verleden telde het aantal octrooien dat een bedrijf had. Dat is niet 
zo interessant meer. Belangrijk is om zaken open te gooien. Daarom zijn die 
expertisecentra zo belangrijk: als een groot bedrijf zegt “ik stel mijn technolo-

gie en faciliteiten ter beschikking” en het onderwijs zorgt voor praktijkgericht 
onderzoek, dan heeft dat een direct resultaat. Vooral als andere belangrijke 
maatschappelijke sectoren die ingenieurs afnemen zoals de overheid en de 
zorgsector, daar ook bij betrokken raken. 
Dan ontstaat een zwaan-kleef-aan-effect en trekken andere bedrijven ook 
naar die expertisecentra. Vandaag de dag kan een bedrijf niet meer alles zelf 
doen. Je moet gezamenlijk in de keten innoveren. De cruciale vraag is of je 
als bedrijf bereid bent een stuk R&D af te staan aan een ander; of om een 
stuk innovatievertrouwen en een deel innovatiegeld aan onderleveranciers te 
laten.’

Keteninnovatie bij Volkswagen
‘Een bedrijf kan niet meer alles alleen. Veel mkb-bedrijven doen alles zelf, 
maar dat model is verouderd. Een bedrijf moet een niche zoeken en daarover 
de kennis vergaren, de beste mensen aan boord halen. Een specialistisch 
nichebedrijf innoveert altijd goedkoper dan een groter bedrijf – met een 
vergaarbak van niches zogezegd. En terwijl die nichespeler innoveert gaat de 
kostprijs in de totale keten omlaag. 
Volkswagen heeft dat bewezen in Duitsland. De Duitse automobielindustrie 
was door de opmars van de Japanse en Koreaanse auto’s in de knel gekomen. 
Daarom heeft Volkswagen een nieuw businessmodel ontwikkeld waarbij het 
bedrijf nog geen 20 procent van een auto zelf maakt. Het overgrote deel komt 
van toeleveranciers. Volkswagen drukt hiermee zijn kostprijs en kan weer 
concurrerend opereren.
Daartoe heeft het bedrijf een universeel concept gemaakt van een auto: on-
geacht of die nu Seat, Skoda of Volkswagen heet, de onderdelen zijn voor 60 
à 70 procent hetzelfde. Daardoor kan Volkswagen aanzienlijke hoeveelheden 
werk uitbesteden aan onderleveranciers en door die hoeveelheden kan een 
onderleverancier zijn R&D betalen om te innoveren. Onderleveranciers zitten 
niet alleen in Duitsland, maar in landen waar ze zo efficiënt mogelijk kunnen 
produceren. Als je tegenwoordig een auto koopt, zitten er onderdelen in uit 
zes of zeven landen. 
Volkwagen heeft zijn logistiek zodanig vormgegeven dat een dergelijke ma-
nier van produceren mogelijk is. Vroeger hadden fabrieken enorme voorra-
den maar dat is verleden tijd: stoelen worden geleverd op het moment dat ze 
ingebouwd moeten worden – just in time.
Iedereen die tegenwoordig een auto koopt, denkt dat die speciaal voor hem of 
haar gemaakt is. Het tegendeel is waar: het is allemaal systeembouw en mass 
customization – maatwerk voor de massa.
Andere autofabrikanten volgen het voorbeeld van Volkwagen. Bedrijven 
nemen andere bedrijven over: Volkwagen kocht Seat en Skoda, BMW koopt 
Mini, Ford koopt Volvo – allemaal om zo veel mogelijk volume te krijgen voor 
universele onderdelen. Operational excellence en mass customization – daar 
gaat het om: componenten produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs 
teneinde zo veel mogelijk producten te verkopen in ogenschijnlijk unieke, 
door klanten gekozen uitvoeringen.’

271 270 Wenkend perspectief 12 – Een nieuw perspectief op onderwijs en innovatie in de bouw



Keteninnovatie in de bouw
‘Als Vernieuwing Bouw zullen we het Volkwagen-model de komende jaren op 
de agenda van de sector plaatsen en bedrijven uitdagen om vanuit ketenin-
tegratie te denken en te werken. Open vraag is uiteraard wat de bouwsector 
kan leren van de automobielsector. Een kernbegrip daarbij is “innovatie in 
de keten”: samen met ketenpartners innoveren met als doel verlaging van de 
kostprijs van de keten. Andere kernbegrippen zijn: componenten- en sys-
teembouw – ofwel legolisering –, volume en logistiek.
Om volume te kunnen maken moet de sector tijdig innoveren. Grote op-
drachtgevers moeten aan hun marktpartners duidelijk maken waar ze op 
langere termijn naartoe willen en wat hun strategische agenda is. Dat kan 
van alles zijn: technieken, materialen, dijken – als bedrijven maar volume 
kunnen maken opdat het loont om te investeren en te innoveren.
Logistiek is een ander belangrijk punt, kijk naar het businessmodel van Volks-
wagen. De bouw van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnen-
landse Zaken is een goed voorbeeld. Daar was amper ruimte op de bouwplaats 
en is er gebruikgemaakt van een tijdelijke op- en overslagplaats. Nog beter was 
geweest als er rechtstreeks vanuit de fabriek aangeleverd was. Door logistieke 
processen beter te organiseren zijn enorme besparingen mogelijk.
Daarnaast is er een grote afstand tussen de installatiebranche en de bouw-
branche in Nederland. De installatiebranche is te veel een onderleverancier. 
Om een voorbeeld te geven: als Siemens een energiecentrale wil bouwen in 
Nederland is er geen bouwer die zegt “mag ik hoofdaannemer zijn?” Door de 
complexiteit van de technische installaties willen bouwbedrijven dat niet en 
dus is een bouwer altijd onderaannemer. Maar als er een tunnel gebouwd 
wordt in Nederland waar op de totale aanneemsom zo’n 40 procent installa-
tietechnisch werk in zit, is er nog geen installateur die zegt “ik wil hoofdaan-
nemer worden”.
Ook de aanbesteding is van belang. Als grote opdrachtgevers opdrachten uit-
geven, hoeven zij niet meer op laagste prijs aan te besteden. Bouwonderne-
mingen die onderaanbesteden doen dat nog wel op prijs. Zodoende kunnen 
zij nauwelijks investeren in innovatie. De crisis werkt ook tegen: bedrijven 
houden zo veel mogelijk werk binnen de eigen deuren. Maar als de markt 
weer aantrekt ontstaat druk om te innoveren. Iedereen heeft zijn indirecte 
kosten de afgelopen jaren zo veel mogelijk terug gebracht. Tal van bedrijven 
zijn in de dip tot de conclusie gekomen dat het beter kan als je gaat samen-
werken, standaarden van elkaar overneemt...
Ik verwacht dat als de markt aantrekt, BIM een vliegwiel wordt – bedrijven 
zullen niet meer anders willen. Het bedrijfsmodel van de toekomst is een 
samen werkingsmodel zoals het Volkwagenmodel. Bedrijven maken niet lan-
ger producten helemaal zelf maar in onderlinge afhankelijkheid, in ketens. 
Zo zal het in de bouw ook gaan: innovatieketens, innoveren in de keten. Dat 
vereist opleiden voor kennis en competenties die nodig zijn om samen te 
werken. Dat is meer dan een contract kunnen schrijven; dat vraagt om open 
oog voor innovaties van anderen en het vermogen om dat om te zetten in 
samenwerkingsvormen die voor alle ketenpartners winstgevend zijn.’ 

De rode draad van dit hoofdstuk
De komende jaren dreigen aanzienlijke tekorten aan ingenieurs te ontstaan. Dat 
komt door drie ontwikkelingen: een vervangingsvraag, een uitbreidingsvraag 
en een substitutievraag. Nederland vergrijst en ontgroent: de babyboomgenera-
tie gaat met pensioen en de instroom op de arbeidsmarkt daalt. Voor arbeidsin-
tensieve sectoren als zorg, onderwijs en bestuur vereist dat een verhoging van 
de arbeidsproductiviteit door toename van het aantal ingenieurs.
Daarnaast wordt de halfwaardetijd van kennis steeds korter: technische kennis 
raakt steeds sneller verouderd. Innovatie vormt het hart van de economie. Om 
te kunnen blijven innoveren is een verschuiving nodig in het hbo-onderwijs van 
specialistische kennis naar generieke kennis. Zonder generieke kennis raakt 
de ingenieur van morgen gevangen in de technologie van vandaag. De diffe-
rentiatie in hbo-opleidingen is te ver doorgeschoten: de toekomst is aan meer 
generieke kennis en expertisecentra: verbindingen van onderwijs met regionale 
economische speerpunten. 
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‘The water in a vessel is sparkling; the 
water in the sea is dark. The small truth has 
words which are clear; the great truth has 
great silence.’

Rabindranath Tagore

13

Ter inspiratie
M.m.v. Myra Koperdraat,

onderzoeker Maastricht University



Dit hoofdstuk bevat inspirerende voorbeelden van vernieuwing in de bouw. 
Tezamen geven ze een beeld van de vele wegen naar een nieuwe bouwsector. 
De voorbeelden lopen uiteen van Virtual Design & Construction aan de Uni-
versiteit van Stanford tot de ontwikkeling van een terminal op Heathrow en 
een museum en een terminal in Abu Dhabi. Ook voorbeelden uit Nederland 
passeren de revue. 

Eerst een interview met Issam El Absi – Manager bij Consolidated Contractors 
Company (CCC). De strekking van deze casus: een wereldspeler op zoek naar 
goede opdrachtgevers.
De bouwsector is conservatief. Gelukkig eisen steeds meer opdrachtgevers het 
gebruik van BIM – daarom moeten alle partijen wel mee. Aan het woord is El 
Absi van het internationale bouwbedrijf Consolidated Contractors Company 
(CCC): ‘Sommige vaardigheden kun je tijdens je opleiding leren, maar het gaat 
ook je persoonlijke instelling.’

Issam El Absi
‘BIM, er is geen 
ontkomen meer aan’ 

‘Het inpassen van BIM op de schaal waarop wij werken is niet gemakkelijk 
geweest, ook al omdat de technologie in een aantal opzichten nog in ont-
wikkeling is. Wel is het een voordeel dat steeds meer opdrachtgevers het ge-
bruik van BIM als eis stellen: onderaannemers werken in BIM of ze maken 
geen deel uit van het project. Een andere eis van de opdrachtgevers is een as 
built-model om in de toekomst effectief facilitair management mogelijk te 
maken. Het spreekt voor zich dat wij dat toejuichen. Sinds 1997 hebben wij 
ongeveer 150 projecten uitgevoerd met BIM in situaties waarin opdrachtge-
vers dat niet specificeerden. Meestal bleek het mogelijk om anderen mee te 
krijgen. Onze ervaring is dat het realiseren van kostenbesparingen de beste 
manier is om betrokkenen te overtuigen. Het echte omslagpunt komt als 
opdrachtgevers zich dat ook realiseren en BIM onderdeel maken van hun 
eisen.’

Voorsprong door BIM-kennis
‘Werken met BIM stelt eisen aan de competenties van de nieuwe ingenieur. 
Naast vakmanschap zijn multidisciplinair denken, flexibiliteit en sociale 
vaardigheden van belang. Ingenieurs moeten niet alleen software kunnen 
gebruiken maar die ook kunnen integreren met andere systemen als kos-
tencontrole, kwaliteitscontrole en timemanagementsystemen. BIM levert 
informatie aan alle disciplines en daarom is het belangrijk dat de ingenieurs 
vanuit meerdere perspectieven leren denken – ze moeten bouwkundige  

duizendpoten worden, zogezegd.
Sommige vaardigheden kun je tijdens je opleiding leren, maar het gaat ook 
om je persoonlijke instelling: de bereidheid om te ontwikkelen, te willen  
blijven leren en samen te werken. Senior medewerkers moeten bereid zijn 
om hun kennis over te dragen aan de nieuwe medewerkers.
Daarnaast is de stroom informatie niet beperkt tot een BIM-team maar moet 
die ook andere afdelingen bereiken. Onze ervaring is dat hoe meer je als 
bedrijf investeert in het opleiden van mensen en het overdragen van kennis 
tussen medewerkers, hoe hoger de kwaliteit is die je terugkrijgt waardoor 
zowel de projecten als de organisatie beter worden.’

Het innovatieve BIM-proces
‘Het idee van automatisering van het bouwproces leeft in ons bedrijf sinds 
1997. Sinds die tijd hebben wij ons beziggehouden met de vraag hoe door 
automatisering de efficiëntie van het totale bouwproces verbeterd kan wor-
den. Het basisidee was een multidisciplinaire aanpak waarbij bouwkundige 
kennis gecombineerd werd met IT-kennis. Ingenieurs met een IT-achtergrond 
en een proactieve mentaliteit en instelling kregen de leiding. Zo werden 
oplossingen ontwikkeld met de workflow van een bouwproces in gedachte. 
Het hele proces wordt meegenomen: van projectmanagement tot beheer en 
tot een op BIM gebaseerd calculatiesysteem. Veel is in eigen huis ontwik-
keld, met eigen programma’s en systemen. CCC heeft daarmee een vrij unieke 
combinatie van BIM-vaardigheden en middelen ontwikkeld. Op dit moment 
proberen we met nieuwe technologie visies neer te leggen voor de hele 
levens cyclus van een project.
Het automatiseringsproces bij CCC is niet zonder slag of stoot tot stand geko-
men. Het grootste struikelblok was een cultuuromslag. Tal van partijen in de 
bouwsector staan terughoudend tegenover veranderingen. Het was moeilijk 
om andere aannemers te overtuigen om over te stappen naar de nieuwe 
manier van werken. Maar naarmate concepten zoals BIM en lean meer geac-
cepteerd raken, zijn steeds meer bedrijven geïnteresseerd.’

Het Dubai Mall Mega Project
‘CCC was hoofdaannemer van het Dubai Mall Project. De Dubai Mall is het 
grootste winkelcentrum ter wereld, met 1100 winkels, gebouwd in een gebied 
van één miljoen vierkante meter. Het was moeilijk om een totale BIM-aan-
pak te promoten, vooral door de omvang en complexiteit van het project en 
de aangegane joint venture. Dus is besloten om de aandacht te richten op een 
onderdeel waar met BIM veel efficiëntiewinst geboekt zou kunnen worden. 
Gekozen is voor de certificatiestructuur. Om aan de vele eisen te kunnen 
voldoen zouden in een traditioneel bouwproces zo’n dertig ingenieurs nodig 
zijn. Door gebruik te maken van BIM is dit fors teruggebracht, met een kos-
tenbesparing van 65 procent. Door deze ervaring konden op de kosten van de 
afdelingen calculatie en contracten miljoenen worden bespaard.’

Issam El Absi is mana-
ger bij het aannemers-
bedrijf Consolidated 
Contractors Company. 
CCC heeft zijn hoofd-
kantoor in Griekenland. 
Sinds de start in 1952 is 
het bedrijf uitgegroeid 
tot een van de grootse 
ingenieurs- en aan-
nemersbedrijven ter we-
reld met een omzet van 
ruim 5,2 miljard dollar in 
2011 en met kantoren en 
projecten in meer dan 
veertig landen. CCC be-
strijkt het complete scala 
van de bouw: civiele 
werken, gas- en olie-
industrie, infrastructuur, 
offshore industrie en 
overige bouwprojecten. 
CCC doet voorname-
lijk projecten in het 
Midden-Oosten, Afrika, 
Azië en Australië.
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Terminal op vliegveld Abu Dhabi
‘Een ander voorbeeld het gebruik van BIM bij CCC betreft de nieuwe terminal 
van het vliegveld van Abu Dhabi. Dit project van 3,2 miljard dollar met een 
oppervlak 750.000 vierkante meter is het grootste in zijn soort in deze omge-
ving. Het contract is gegund aan een joint venture van drie bedrijven, waar-
onder CCC. Het project is zeer complex met vele bouwtechnische uitdagingen. 
Het gebruik van BIM was een van de eisen van de opdrachtgever. 
Het project loopt nu ruim een jaar en zal nog vier jaar duren. Voor zover 
dat nu ingeschat kan worden, worden de kwaliteitseisen gehaald en blijft 
het project binnen en de geraamde kosten en planning. Voorafgaand aan de 
bouw zijn met alle betrokkenen allerlei logistieke en complexe coördinatie-
studies uitgevoerd.’ 

De volgende generatie BIM: BIM+
Martin Fischer is professor civiele techniek aan de Amerikaanse Universiteit 
van Stanford. BIM heeft in de Verenigde Staten vanaf de jaren tachtig opgang 
gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat BIM de beroepsgroepen architectuur, 
 engineering en constructie in staat stelt om betere bouwprestaties te leveren 
tegen lagere kosten en sneller dan traditioneel mogelijk is. Daarnaast blijkt de 
communicatie tussen partijen in een bouwproces te verbeteren, evenals de 
veiligheid van medewerkers. Naast BIM spitst het onderzoek in Stanford zich toe 
op het optimaliseren van bouwprocessen via ‘virtueel ontwerpen en bouwen’ 
(virtual design and construction VDC).*

Martin Fischer, hoogleraar civiele techniek aan de Universiteit van Stanford, 
houdt zich bezig met het optimaliseren van ontwerp- en bouwprocessen. ‘Je 
moet de brute kracht van een computer combineren met de creativiteit en de 
mogelijkheden van mensen.’

Martin Fischer 
‘Met nieuwe methoden kun je 
tienduizenden alternatieven 
afwegen’

‘Op termijn moet de Verenigde Staten, vooral op het gebied van publieke in-
frastructuur, een manier vinden om de kosten drastisch te verminderen en de 
financiering te spreiden, anders missen we de boot. Een mix van innovaties 
en andere contractvormen zoals publiek-private samenwerking, is hard no-
dig. Daarnaast moet ook de duurzaamheid van projecten worden verbeterd. 
Neem San Francisco Bay, daar staan ongeveer veertig waterzuiveringsinstal-
laties die de komende 10 à 20 jaar vervangen moeten worden. Ik hoop dat dat 
niet alleen gebeurt door technische vernieuwing maar ook met nieuwe me-
thoden – nieuwe efficiëntere manieren van werken door niet langer gebruik 
te maken van één centrale waterzuiveringsinstallatie maar met slimmere 
manieren op andere schaalniveaus. Dat zou het reinigen van afvalwater veel 
effectiever maken: goedkoper en met hogere kwaliteit. Zo’n benadering is van 
belang voor veel meer infrastructurele vraagstukken.
In de private sector wordt innovatie gedreven door marktwerking, concur-
rentie en het zoeken naar efficiëntie. In de publieke sector ontbreekt concur-
rentie maar moet de efficiëntie wel verbeteren, simpelweg omdat de kosten 
voor infrastructuur te hoog worden om nog door de samenleving gedragen 
te kunnen worden. Degelijke veranderingen vereisen niet alleen technologie 
maar ook vernieuwing van processen en organisaties. Hopelijk breken die 
veranderingen de komende decennia door.’

Martin Fischer is hoog-
leraar civiele techniek 
bij het gerenommeerde 
Centre for Integrated Fa-
cility Engineering (CIFE) 
van de Universiteit van 
Stanford in de Ameri-
kaanse staat Californië. 
CIFE heeft onder meer 
een ‘volwassenheids-
test’ (capability maturity 
model) voor BIM en VDC 
ontwikkeld. Bedrijven 
kunnen meten waar ze 
staan en handvatten 
krijgen voor het verder 
ontwikkelen van deze 
methoden voor de eigen 
praktijk en organisatie 
(zie ook het onderwerp 
BIM-quickscan in 
hoofdstuk 14). 

Terminal Building 
Abu Dhabi.
(Bron: www.
solidform.co.uk/
blog/2012/2/7/
new-airport-ter-
minal-approved-
abu-dhabi-by-khon-
pedersen-fox.html)

De Dubai Mall.
(Bron: www.seyo-
studio.com/dubai-
mall/)

* Zie: https://vdcscore-
card.stanford.edu/con-
tent/introduction-vdc 
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Relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk 
‘In Amerika gebruiken we “virtueel ontwerpen en bouwen” als methode om 
de gebouwde omgeving te visualiseren en bouwprocessen te coördineren. 
Deze aanpak maakt bij de meeste universiteiten deel uit van het onderwijs-
aanbod. Instituten als Georgia Tech en Stanfords Centre for Integrated Facility 
Engineering (CIFE) lopen voorop in het onderzoek. In het bedrijfsleven vindt 
virtueel ontwerpen en bouwen steeds meer ingang. Tot 2008 liepen de uni-
versiteiten voorop qua kennis. Daarna is er een kentering gekomen. Doordat 
bedrijven steeds vaker methoden als virtueel ontwerpen en bouwen gebrui-
ken en investeren in de middelen die daarvoor nodig zijn, is de leercurve in 
het bedrijfsleven veel steiler dan bij de meeste onderwijsinstellingen. Het 
onderwijs moet investeren in relaties met de beroepspraktijk om up-to-date 
te blijven.’

Implementatie van virtueel bouwen
‘Een vergelijking maken tussen de Verenigde Staten en Europa is riskant 
maar ik zie wel verschillen. Zo bestaat er in de VS over het algemeen meer 
overeenstemming tussen de verschillende managementlagen over virtueel 
bouwen en het implementeren daarvan. Ik ken Europese voorbeelden waar-
bij het topmanagement besloten heeft dat virtueel bouwen de toekomst is, 
maar dat er geen projectmanagers zijn die daar achter staan. Of andersom: 
dat er geen feedback is vanuit de projectmanagers richting directie waardoor 
het bedrijf niet leert. Hier gaat het er niet zozeer om of er geïmplementeerd 
moet worden maar meer om de opgedane ervaring met implementatie. 
Bijvoorbeeld, een bouwbedrijf uit Dallas, Texas, besloot 10 jaar geleden om 
te investeren in twee zaken. Ten eerste acquireerden zij een architectenbu-
reau opdat ontwerp en uitvoering binnen de organisatie geïntegreerd konden 
worden. Ten tweede investeerden ze in BIM –oplossingen om die integratie 
te ondersteunen. De praktijk leert dat pas na ongeveer 10 jaar echte integra-
tie tot stand is gekomen. Een ervaren projectmanager zei me dat hij zich in 
het begin met hand en tand verzet te tegen de komst van architecten op zijn 
project. Hij vond dat ze alleen maar geld kostten en dat zijn bedrijf capabel 
genoeg was om volgens tekening te bouwen. Maar achteraf gezien moest hij 
toegeven dat de architecten zeer nuttig waren. Ze hebben zichzelf dubbel en 
dwars bewezen en terugverdiend.’

BIM+
‘Een belangrijk onderzoeksgebied binnen het CIFE is BIM+: de koppeling 
tussen parametrisch modelleren en cloud computing met als doel om het 
gebruik van BIM te optimaliseren. Bij parametrisch ontwerpen is vormgeving 
gebaseerd op een wiskundig model dat stoelt op algoritmes. BIM wordt ge-
bruikt voor visualisatie. De combinatie van BIM en modelleren gaat zichzelf 
terugverdienen als het model gebruikt wordt voor geautomatiseerde analyse: 
het doorrekenen van ontwerpvarianten en parameters. Bij ieder ontwerp zijn 
er meerdere mogelijkheden. Zo wordt het mogelijk om tienduizenden opties 
af te wegen, in plaats ongeveer vijf – het maximale bij handmatig doorreke-

nen. Een volgende stap is om het systeem te “leren” om een ontwerpveran-
dering te selecteren en automatisch uit te voeren. Dan wordt het zaak om te 
onderzoeken welke parameters belangrijk zijn en waarom.
Dit is het werkterrein waar CIFE veelbelovende mogelijkheden voor onder-
zoekt. Handmatig het ontwerp aanpassen om de effectiviteit ervan te bepalen 
is niet alleen repetitief maar ook gewoon dom werk. In plaats daarvan kun-
nen we een computer leren veranderingen in te voeren en de bijbehorende 
berekeningen te doen. Zelf kunnen we ons bezig houden met de vraag welke 
veranderingen waarom doorgerekend zouden moeten worden en wat dat be-
tekent voor de prestaties. Die afweging kan de brute kracht van een computer 
optimaal combineren met de creativiteit en de mogelijkheden van mensen. 
Vervolgens kan de tijd die vrijkomt door het uitschakelen van repetitief werk 
gebruikt worden om dit hele proces van nieuwe combinaties te coördineren.’

Overheid in de Verenigde Staten en Nederland
Hoogleraar Civiele Techniek aan de Universiteit Twente Geert Dewulf vergelijkt 
de rol van de overheid in Amerika en Nederland bij vernieuwing in de bouw-
sector. Hij constateert verschillen – ‘In de VS is de opkomst van BIG-data goed 
merkbaar.’ Maar ook overeenkomsten: het integraal maken van bouwprocessen 
is in beide landen een belangrijk vraagstuk. 

Geert Dewulf
‘Je kunt veel berekenen maar 
onverwachte dingen gebeuren’

‘Het is altijd interessant om voorbij je eigen grenzen te kijken als het gaat om 
vernieuwen. Voor de bouwsector is de Verenigde Staten een goed voorbeeld. 
Een van de opvallende verschillen is de rol van de overheid. In de infra-
structuursector in Nederland speelt Rijkswaterstaat een veel grotere rol dan 
zijn equivalent in Amerika. De Federal Highways Agency is een hele grote 
organisatie, maar zij heeft relatief weinig invloed op de sector. Haar taak is 
vooral het verdelen van federale middelen (de zogenaamde TIFIA loans). De 
Agency ontwikkelt geen beleid zoals nieuwe contractvormen. Infrastructuur-
beleid wordt daar gemaakt door de individuele staten. Daarentegen speelt 
de overheid in de bouw- en utiliteitssector wel een proactieve rol. Zo schrijft 
de General Service Administration (GSA) het gebruik van BIM voor bij grote 
opdrachten en heeft zij een voorbeeldfunctie voor duurzame gebouwen, via 
een nationale standaard voor BIM: NBIMS-US.* 
De bouwindustrie in de VS is nog sterker gefragmenteerd dan in Nederland, 

Geert Dewulf is hoog-
leraar Civiele Techniek 
aan de Universiteit 
Twente, Decaan van de 
faculteit CTW en was in 
2012 gasthoogleraar aan 
het Centre for Integrated 
Facility Engineering 
(CIFE) aan de Univer-
siteit van Stanford in 
de Amerikaanse staat 
Californië.* http://www.national-
bimstandard.org/ 
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maar in een aantal sectoren vinden grote vernieuwingen plaats, zoals in de 
sector voor gezondheidszorgfaciliteiten. Daar wordt in toenemende mate 
gebruikgemaakt van zogeheten integrated project delivery-contracten. Ook 
wordt in die sector veel gebruikgemaakt van lean-methoden en van BIM.’

BIG-data
‘In de VS is de opkomst van BIG-data (zie hoofdstuk 15) goed merkbaar. Veel 
mensen hebben het gevoel dat een beleidsmaker betere beslissingen kan 
nemen als alles zo goed mogelijk geregistreerd wordt, systemen geïntegreerd 
worden en data gekoppeld. Wat geldt voor BIG-data, geldt ook voor BIM: zo 
veel mogelijk gegevens verzamelen, koppelen, gevolgen bepalen, enzovoort. 
Aan de andere kant kun je veel berekenen en beredeneren, maar onverwach-
te dingen gebeuren – zie de verandering die 9/11 teweeg bracht of de impact 
van technologische vooruitgang. 
Het gaat er juist om hoe je met veranderingen omgaat. Hier loopt een parallel 
met de methode “virtueel ontwerpen en bouwen”: hoe kun je veranderingen 
visualiseren zodat je besluitvorming kunt ondersteunen?’

Koppeling van data
‘Zowel in Amerika als in Nederland wordt gewerkt aan het koppelen van 
data die je nodig hebt voor een bouwproces. Er zijn veel stakeholders rond 
een project. Die hebben allemaal wensen en behoeften. Ze hebben ook al-
lemaal hun eigen data. Waar het om gaat is hoe je die data gebruikt om al 
die verschillende wensen en eisen in één beeld samen te laten komen – door 
consensus of als compromis.*
Het vraagstuk van koppeling van data is ook van belang bij het werken met 
integrale contracten. Partijen worden medeverantwoordelijk voor aspecten 
zoals mobiliteit en veiligheid en andere diensten.’*

Beheer en onderhoud
‘Bij integrale projecten wordt de verantwoordelijkheid groter. Naast de tech-
nische aspecten van de oplevering moeten ook de verwachtingen van alle 
stakeholders worden gemanaged. Opdrachtnemers moeten zich veel meer 
bezig houden met het vraagstuk naar  “waar voor je geld” vanuit meerdere 
perspectieven. Dat vraagt om de inmenging van niet-bouwgerelateerde disci-
plines – iets wat men in de bouw totaal niet gewend is.
Bij integrale contracten moeten opdrachtnemers aan kunnen tonen waar en 
hoe de service is verleend. De uitdagingen bij dergelijke contracten zijn niet 
alleen de technische opgaven maar vooral alle vraagstukken daaromheen, 
zoals de logistiek en de eisen van stakeholders.*
Een uitdaging voor onderwijsinstellingen in Amerika en in Nederland  in de 
komende jaren is de omslag naar beheer en onderhoud. Dat wordt veel be-
langrijker, maar in het onderwijs wordt is nog nauwelijks aandacht voor. De 
meeste aandacht gaat uit naar nieuwbouw, want dat is sexy. Renovatie is een 
ondergeschoven kindje.’

Hoe megaprojecten kunnen slagen
Megaprojecten brengen grote risico’s met zich mee voor overschrijdingen in tijd 
en budget. Hierover spreken Andrew Davies – hoogleraar projectmanagement 
aan de University College of London – en civiel ingenieur Leon Hombergen, 
docent aan de Technische Universiteit Delft. Een voorbeeld waar het goed ging 
is de nieuwe terminal van de Londense luchthaven Heathrow.

Andrew Davies en 
Leon Hombergen
‘Megaprojecten vragen een 
drastisch andere aanpak’

‘Megaprojecten kunnen een bouwprofessional maken of breken. Dat komt 
doordat het unieke, eenmalige projecten betreft waar de meeste bouwers of 
ingenieurs alleen van dromen. Maar als het fout gaat, gaat het ook goed fout. 
De nieuwe luchthaven van Berlijn is daar een goed voorbeeld van. Die lucht-
haven is bedoeld om de drie bestaande luchthavens te vervangen. Het project 
wordt geteisterd door overschrijdingen van budget en planning. Volgens 
schattingen is het project twee jaar te laat en 1,2 miljard euro te duur.*
Een succesvol megaproject is Heathrow’s Terminal 5, die in 2008 alle bestaan-
de terminals van Londen Heathrow International Airport verving. Heathrow 
was eigendom van en in beheer bij de Britse Airport Autoriteit (BAA), en er 
was een nijpend tekort aan capaciteit en goede faciliteiten. In 1989 begon de 
ontwerpfase met als doel om de capaciteit van 67 miljoen passagiers per jaar 
te verhogen naar 96 miljoen. Begin 2006 begon de bouw en eind maart 2008 

Andrew Davies is 
hoogleraar project-
management aan de 
University College of 
London. Leon Homber-
gen studeerde Civiele 
Techniek en is verbon-
den aan de Technische 
Universiteit Delft. 
Tevens is hij senior 
adviseur bij Rijkswater-
staat Grote Projecten en 
Onderhoud.

Terminal 5. 
(Bron: www.mott-
mac.com)

* Dit vraagstuk speelt 
ook bij Next Generation 
Infrastructures (zie ka-
der hoofdstuk 9) en bij 
Systems Engineering.

* zie over het beheer 
van de openbare ruimte 
in Portsmouth kader 
hoofdstuk 9. 

* www.rbb-online.deDe uitdagingen bij inte-
grale contracten worden 
in hoofdstuk 8 nader 
beschreven.
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opende de terminal zijn deuren, – binnen het budget van 8,5 miljard pond en 
met een uitstekende score voor veiligheid. Een zeer complex project: op het 
toppunt van alle bouwactiviteiten werkten er dagelijks 8000 medewerkers en 
moesten bijna 250 leveringen per uur worden afgewikkeld.’

Essenties bij bouw megaprojecten
‘Wij hebben onderzoek gedaan naar megaprojecten. Gebleken is dat zes pro-
cessen essentieel zijn om een megaproject goed uit te voeren.* Het eerste is 
systeemintegratie, om het volledige ontwerp, van design tot bouwkundige de-
tails en de levering van een volwaardig opererend systeem te coördineren. Dit 
gebeurt veel in de olie- en gasindustrie. Het tweede is project- en program-
mamanagement. Die moeten een geïntegreerde aanbodketen ondersteunen. 
Het voorbeeld hier is de automobielsector. In de derde plaats gaat het om 
het werken in één modelomgeving: gebruik van digitale ontwerptechnologie 
om ontwerp, bouw, onderhoud te ondersteunen. Voorbeeld: de Rolls Royce 
vliegtuigmotorontwerpstudio. Het vierde proces behelst modulaire prefab: 
externe fabricage en assemblage gecombineerd met modulaire productie om 
de productiviteit en voorspelbaarheid te verbeteren en goede Arbeidsomstan-
digheden te waarborgen. Dit vinden we veel in de offshore-industrie. In de 
vijfde plaats is just-in-time-logistiek essentieel om de aanvoer van materialen 
te coördineren en de snelheid en efficiëntie van het proces te verbeteren. Ten 
slotte operationele integratie, om het systeem te testen en oefeningen te doen 
ter voorbereiding op de operationele overdracht.’

BAA in regierol
‘Voor BAA was het een groot en risicovol project: een budget van 8,5 miljard 
pond voor een bedrijf met een totale netto waarde van 14 miljard. Alvorens 
een besluit te nemen, onderzocht BAA alle megaprojecten met een budget bo-
ven twee miljard pond in Engeland in de voorafgaande 10 jaar, alsmede alle 
internationale luchthavenprojecten in de voorafgaande 15 jaar. De conclusie 
was dat zonder een drastisch andere aanpak het project statistisch gezien 
twee miljard duurder zou worden dan geraamd, één jaar te laat opgeleverd 
zou worden en te maken zou krijgen met twee dodelijke ongelukken. Dat 
kwam vooral door gebrek aan samenwerking tussen partijen en risicomij-
dend gedrag van opdrachtnemers. 
Deze bevindingen waren voor BAA reden om op zoek te gaan naar een 
nieuwe manier van werken. 
Ten eerste besloot BAA om de risico’s van het project volledig op zich te ne-
men. Daardoor ontstond ruimte voor een meer geïntegreerde en samenwer-
kingsgerichte aanpak met en vanuit de aannemers.
Ten tweede trachtte BAA de betrokkenheid en kwaliteit van opdrachtnemers 
te vergroten. Daartoe bood BAA langetermijncontracten aan op kleinere pro-
jecten. Aannemers die goed presteerden, werd de mogelijkheid geboden om 
mee te werken aan het project.
Ten derde ontwikkelde BAA een veranderingsprogramma met verplichte trai-
ningen, presentaties en workshops.

Door deze maatregelen kon BAA sturen op gewenst en ongewenst gedrag. 
Goede bedrijven werden beloond met opdrachten, minder goed presterende 
vielen buiten de boot. BAA had hiermee een stok achter de deur en kon er bij 
problemen bijvoorbeeld op aandringen dat de partijen met elkaar om de tafel 
gingen zitten om die op te lossen.’

Onconventionele CEO
‘Sir John Egan – destijds CEO van BAA – was voormalig CEO van Jaguar en 
nam zijn ervaring in de automobielindustrie mee naar BAA. Hij introduceer-
de lean-technieken en stimuleerde het kijken naar waardeketens en produc-
tieprocessen in andere sectoren. Leren van andere industrieën werd essenti-
eel voor het Terminal 5-project. 
Een voorbeeld was de bouwplaatslogistiek. Een van de hoofdaannemers, 
Lang O’Rourke, had berekend dat met het gebruik van traditionele methoden 
en assemblage op de bouwplaats, er 5000 werknemers op de bouwplaats 
zouden werken en iedere 10 seconden een voertuig aankwam. Door ruimte-
gebrek en veiligheidsvoorschriften was dat onhaalbaar. Het voorbeeld voor 
een alternatieve aanpak werd gevonden in de offshore olie- en gasindustrie. 
In die sector worden olieplatforms aan land gefabriceerd, getest en geassem-
bleerd. Die aanpak werd overgenomen. Ongeveer 70 procent van alle mecha-
nische en elektrische componenten zijn elders gefabriceerd en geassembleerd 
en vervolgens just-in-time geleverd. 
Overigens verliep ook bij het Terminal 5-project niet alles vlekkeloos. Het 
grootste probleem deed zich voor tijdens de opening in 2008. De communi-
catie in de overdracht van bouw naar beheer stagneerde waardoor meer dan 
20.000 stuks bagage op de verkeerde plaats terecht kwamen en 501 vluchten 
werden geannuleerd. De kosten: ongeveer 31 miljoen pond.’

Heatrow terminal
(Bron: flyawaysimu-
lation.com/down-
loads/files/7131/
fsx-heathrow-with-
terminal-5-scenery/)

* Davies et al. 2009. 
‘Innovation in me-
gaprojects: systems 
integration at London 
Heathrow Terminal 5’, 
California Management 
Review vol 51, no 2, win-
ter 2009, pp 101-125.
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konden worden, was het ook mogelijk om energiesimulaties en andere reken-
kundige toetsingen toe te passen, zoals bouwsom, vierkante meters en lichttoe-
treding.
Uiteindelijk voldeden 35 modellen aan de criteria – ongekend veel in een wereld 
waar meestal maar enkele modellen op hoog niveau vergeleken kunnen worden. 
Een jury heeft de ontwerpen beoordeeld op uitstraling en architectuur – alle 
ontwerpen voldeden immers al aan de eisen en het budget. Van de 35 inzendin-
gen kregen er drie een betaalde ontwerpopdracht. Het winnende ontwerp wordt 
uitgevoerd en het museum zal naar verwachting in 2017 de deuren openen.

Slimbouwen
Het concept slimbouwen is 10 jaar geleden geïntroduceerd als reactie op het 
ontsporen van de bouw. Sinds de industriële revolutie is het aantal partijen dat 
bij de bouw betrokken is geëxplodeerd, evenals de omvang van de keten. 
Dat is een van de redenen waarom de bouw met hoge faalkosten te maken 
heeft, veel maatschappelijke problemen veroorzaakt (afval, transport en energie 
bijvoorbeeld), ongelooflijk veel materiaal verbruikt, gebouwen alleen ontwikkelt 
voor initieel gebruik, en onderhoud en beheer links laat liggen.
Bouwen is niet bepaald een toonbeeld van efficiëntie. Bij de traditionele aanpak 
wordt snel het hoogste punt bereikt en zakt daarna het tempo in.
De crisis maakt de sector wel bewust van problemen, maar nog maar weinig be-
drijven pakken die aan omdat ze ‘van niemand zijn’. De bouw is te versnipperd 
geraakt en iedereen is minderheidsaandeelhouder. 
Slimbouwen is geen bouwsysteem maar een visie op een andere aanpak in de 
bouw. Slimbouwen is ook een middel om de vele stakeholders een gemeen-
schappelijk doel te geven en krachten te bundelen.
De kern van de visie is dat het bouwproces wordt opgesplitst in de onderdelen 
casco, omhulling, installaties en afbouw. Streven is om deze vier onderdelen 
door vier aannemers of leveranciers achter elkaar te laten uitvoeren. Daardoor 
lopen partijen elkaar op de bouwplaats niet in de weg en hoeven ze niet op 
elkaar te wachten. Dat bevordert de snelheid van het project. Ook door installa-
tietechniek te combineren met industrieel bouwen en bijvoorbeeld alle leidin-
gen al in de fabriek in vloeren te verwerken, is enorme winst te boeken terwijl 
maatwerk de standaard wordt. Zo zijn gebruikers niet langer onderworpen aan 
de starheid van de wijze waarop de stenen zijn gestapeld en de leidingen zijn 
ingegoten.

Nationaal Museum van Noorwegen 
In maart schreef Statsbygg, het Noorse equivalent van de Rijksgebouwendienst, 
een wedstrijd uit voor een nieuw nationaal museum in Oslo. Het gebouw zou op 
een van de mooiste locaties in Oslo komen. Om de beste ontwerpen te krijgen en 
iedereen de gelegenheid te bieden om ideeën in te brengen, is gekozen voor een 
open-BIM-competitie via internet. Statsbygg streeft naar betere samenwerkings-
vormen, slimmere en duurzame manieren van bouwen en een levenscyclusbena-
dering voor gebouwen. Middel daartoe is open BIM.*

Statsbygg bood het programma van eisen voor het nieuwe museum online aan, 
samen met een 3D-omgevingsmodel. Ontwerpers moesten dat programma van 
eisen verwerken in een digitaal BIM-model. Doordat uitwisselstandaarden voor 
open informatie werden voorgeschreven, konden de ontwerpen online geanaly-
seerd worden door de ontwerper en vergeleken door de jury. Ruim 1200 geïnte-
resseerden hebben het online programma van eisen gedownload en 237 ontwer-
pen zijn ingediend. Deze modellen werden ingelezen in een server en, conform 
de open standaarden, opgeslagen als informatie in een database. Dit betekende 
dat het programma van eisen direct getoetst kon worden door de ontwerpers én 
de jury. De beoordelingscriteria betroffen onder meer oppervlaktematen, budget 
en duurzaamheidsaspecten.
De kwaliteit van de ingezonden ontwerpen was hoog: ruim 80 procent voldeed 
aan de open-BIM-standaarden. Reden voor Statsbygg om voor alle nieuwe pro-
jecten de open-BIM-normen voor schrijven.
De 3D-modellen zijn automatisch omgezet naar presentatievideo’s en fotore-
alistische ontwerpafbeeldingen. Ook zijn er 3D-modellen geprint voor fysieke 
maquettes. Omdat het programma van eisen en de modellen direct vergeleken 

Door Jos Lichtenberg, 
hoogleraar Productont-
wikkeling Technische 
Universiteit Eindhoven, 
initiator slimbouwen. 

* Statsbygg 2011. BIM 
– a digital method for 
smarter building.
BuildingSMART Inter-
national: ‘OPEN BIM is 
a universal approach to 
the collaborative design, 
realization and opera-
tion of buildings based 
on open standards 
and workflows. OPEN 
BIM is an initiative 
of buildingSMART 
International (bSI) and 
several leading software 
vendors using the open 
buildingSMART Data 
Model.’ http://wiki.ibim.
nl/wiki/openbim/
 

Het winnende 
ontwerp van bureau 
Kleihues + Schuwerk 
(links) en enkele 
andere ontwerpen 
voor het nieuwe 
nationale museum 
van Noorwegen.
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Kortom, slimbouwen is gebaseerd op: industrialisatie van het bouwproces; le-
vensduurbestendig bouwen; reductie van milieubelasting door herbezinning op 
onder meer materiaalgebruik, logistiek, afvalproductie.* 

Wonen op het water 
De afgelopen jaren is ‘wonen op water’ populair geworden. Aanvankelijk waren 
het vooral futuristen, een handjevol studenten en een enkele architect die met 
vooruitstrevende ontwerpen kwamen van niet alleen woningen, maar zelfs van 
heuse steden op het water. Marktpartijen toonden schoorvoetend interesse, aan 
uitvoering van dit soort projecten brandden zij hun vingers nog niet. Gereali-
seerde grootschalige projecten van drijvende bouwwerken zijn IJburg, Maas-
bommel en Oolderhuuske.
Nu de bouwwereld in een diepe crisis is terechtgekomen, komt de vraag op of 
wonen op water de markt een impuls kan geven. Het aantrekkelijke van drijvend 
bouwen is immers dat waarde gecreëerd kan worden zonder forse investeringen 
in bouwrijp maken. Water is bovendien een terra incognita: het staat nergens 
in de boeken als een potentiële opbrengsten- of kostenpost en er gelden weinig 
beperkende regels zoals op het land. Bovendien kan dit soort projecten snel 
en tegen relatief lagere kosten gerealiseerd worden, omdat de bouwproductie 
elders op industriële schaal efficiënt kan plaatsvinden. Ten slotte is drijvend 
bouwen fysiek flexibel: het meebewegen met de vraag is immers technisch zeer 
eenvoudig: wat drijft kan niet alleen in verticale, maar ook in horizontale zin 
bewegen – de woning en de infrastructuur zijn niet ‘grondgebonden’ en kunnen 
dus makkelijk verplaatst worden naar een andere locatie. Deze flexibiliteit in 
uitvoering en financiering betekent tevens dat drijvend bouwen zich bij uitstek 

leent voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO, hoofdstuk 11). Kopers 
kiezen daarbij in groepsverband zelf hun architect en regelen ligplaatsen. Kort-
om, wonen op water in of nabij stedelijk gebied, lijkt kansrijk om de impasse in 
de bouw op termijn te helpen doorbreken. Geschikte locaties zijn oude havens in 
bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam.
De gemeente Rotterdam is van plan om in Stadshavens een drijvende stad in 
een havenarm (Rijnhaven) te ontwikkelen. De markt zal worden uitgedaagd om 
in een langjarige samenwerking met de overheid te treden met een realistische 
en integrale aanpak voor gebiedsontwikkeling op en langs het water. Deze ont-
wikkeling moet een impuls geven aan verbetering van de sociaaleconomische 
achterstand van Rotterdam-Zuid. Het publiek-privaat consortium moet bereid 
zijn te investeren in de planontwikkeling, en zorgdragen voor financiering, 
uitvoering en beheer. Een hele uitdaging maar ook een kans om de onderschei-
dende kwaliteiten van drijvend bouwen hier te benutten. De bedoeling is om 
kleinschalig te starten en afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt in te 
spelen op de vraag van de gebruikers – gebiedsontwikkeling met een open 
eind. Bij drijvend bouwen kan dat goed omdat de voorinvesteringen beperkt 
zijn. Voorwaarde is wel dat de partijen bereid zijn te sturen op langjarig rende-
ment – dus niet aan de voorkant inkomsten claimen uit de ‘waterkavels’, maar 
langs de geleidelijke weg via het delen van de opbrengsten. Een interessant 
perspectief biedt de internationale markt, die steeds meer vraagt om kennis en 
producten die nodig zijn om dergelijke overstromingsbestendige bouwprojecten 
te realiseren. De belangstelling uit het buitenland voor deze ontwikkelingen in 
Stadshavens is dan ook groot. De waardeontwikkeling zit dus ook in kennis en 
productontwikkeling.

Door Chris Zevenbergen, 
hoogleraar Unesco-
IHE Delft en Managing 
Director Business Deve-
lopment Dura Vermeer. 

Waterwonen. De 
woningen zijn mo-
biel in horizontale 
én verticale richting.

Een voorbeeld van 
slimbouwen is het 
kantoorgebouw 
Kraanspoor aan de 
noordoever van het 
Amsterdamse IJ. 
Vergeleken met een 
gangbaar kan-
toorgebouw is de 
constructie de helft 
lichter, het energie-
verbruik gehalveerd, 
net als de hoeveel-
heid bouwmateriaal.
(Foto: Christiaan de 
Bruijne. Initiatief 
en ontwerp: Trude 
Hooykaas, Architec-
tuur: oth_architec-
ten. Ontwikkelaar: 
ING Real Estate.)

* ‘Kraanspoor staaltje 
van Slim Bouwen’, Het 
Parool 30 december 
2006. Zie http://www.
slimbouwen.nl/index.
php?id=173. Zie verder 
www.slimbouwen.nl
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Faalkostenvrij bouwen: het kan!
Begin 2013 heeft de Bouwcombinatie D2B* de nieuwbouw van de Isala Klinie-
ken in Zwolle bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. Zonder gebreken. 
Binnen de planning. Binnen het budget van zowel de Isala Klinieken als van de 
aannemer. Zonder hinder voor de kwetsbare omgeving, waar onder meer het 
ziekenhuis ligt. En zonder geschillen. En dat bij een complex en duurzaam op-
gezet gebouw van 104.000 vierkante meter volgens een ingewikkeld organisch 
ontwerp van Alberts & Van Huut en a/d amstel architecten. Een sprookje? Nee, 
werkelijkheid. Iets om van te leren.
Wat maakt dat hier wel lukte wat bij zo veel andere projecten misgaat? Volgens 
het ‘BouwKennis jaarrapport 2012-2013’* worden faalkosten en overschrijding 
van de bouwtijd vooral veroorzaakt door een te krappe planning, een moeilijk 
uitvoerbaar, fout of onduidelijk ontwerp, slechte aansluiting van verschillende 
bouwfasen, slechte bouwvoorbereiding, tijdsdruk, fouten van bouwplaatsperso-
neel en communicatieproblemen tussen aannemers en onderaannemers en tus-
sen opdrachtgever en aannemers.* Als die knelpunten weggenomen zijn, zullen 
faalkosten en bouwtijdoverschrijding drastisch dalen.
Aannemer, architect en opdrachtgever hebben parallelle belangen. Voor ieder 
van hen is het belangrijk dat een werk op tijd wordt opgeleverd, binnen ieders 
budget – met een faire winst voor de aannemer –, overeenkomstig de afge-
sproken kwaliteit, zonder hinder aan de omgeving en zonder geschillen. Bij de 
nieuwbouw van de Isala Klinieken heeft de opdrachtgever zich er van het begin 
af aan voor ingespannen om deze parallelle belangen operationeel te maken. Zo 
heeft hij de aanbesteding anders ingericht dan gebruikelijk en andere contracten 
gehanteerd. Die waren gericht op het gezamenlijk sturen van succes in plaats 
van alleen maar aan te wijzen wie aansprakelijk is als er iets mis gaat.
De opdrachtgever heeft met de aanbesteding in de eerste plaats gezocht naar 
een betrouwbare bouwpartner. Met het winnende consortium heeft Isala een 
zogeheten bouwpartnerovereenkomst gesloten gericht op het gezamenlijk opti-
maliseren van het ontwerp, het bouwproces, de planning, de raakvlakken, en de 
werktekeningen conform de doelstellingen van het project. 
Na de selectie van het consortium hebben de partijen een realisatieovereen-
komst gesloten die precies dat deed: sturen op succes. Dat sturen gebeurde door 
een nieuw soort projectorganisatie – met oog voor conflictpreventie, het elkaar 
blijven uitdagen, en met incentives bij het behalen van de doelen. En waarin 
beginselen als vertrouwen, transparantie, openheid, consensus en vooral ‘het 
beste voor project’ centraal stonden. De partijen moesten hier enthousiast voor 
zijn, en gesteund worden door hun raden van bestuur. 

En zo kon het gebeuren dat een maand na het slaan van de eerste paal de 
medische staf zich bij de bouwdirecteur kwam beklagen over het gebrek aan 
voortgang. Ze hadden verder niets van het heien gemerkt. De bouwdirecteur liet 
hen vervolgens de duizenden palen zien die al in de grond waren geschroefd, 
geluidloos en trillingvrij.
Alle doelen zijn gehaald. Volgens de betrokkenen was het bouwproces één groot 
feest. Faalkostenvrij bouwen, het kan! Mits we durven af te stappen van klas-
sieke patronen zoals aanbesteden op laagste prijs, metersdikke Stabu-bestekken 
met eindeloze, zogenaamd opdrachtgeversvriendelijke, aanscherpingen op de 
UAV, en klassieke verhoudingen. 
Wat nodig is, is vertrouwen. En geloof in parallelle belangen. Het Isala-project 
bewijst dat het dan kan.’

De stichting ‘Pioneering’ 
Pioneering is een stichting uit Twente die opgericht is om vernieuwing in de 
Twentse bouw te bevorderen. De stichting is het eerste resultaat van het project 
Vernieuwend Ondernemen Bouw. 
De bouw is in Twente een belangrijke sector omdat het aandeel ervan in de 
regionale economie relatief groot is. Daarnaast is de bedrijfsstructuur van 
bedrijven in de Twentse bouw anders dan in de rest van Nederland; het zijn 
vooral ambachtelijke familiebedrijven. De bedrijven dreigden op het gebied van 
resource management, het binnenhalen van jonge mensen, achterop te raken. De 
uittocht van talentvolle jongeren leek onomkeerbaar. Ook dreigden bedrijven de 
aansluiting met opdrachtgevers te verliezen, omdat ze zich te weinig aansloten 
bij vernieuwingen zoals probleemoplossend werken en te veel vasthielden aan 
de lijn van capaciteitaanbieding.
Om het tij te keren startte het bedrijfsleven in samenwerking met regionale 
overheden het project Vernieuwend Ondernemen in de Bouw. Inmiddels zijn er 
zo’n honderd bedrijven, corporaties, overheden en instellingen bij aangesloten.
Vernieuwend Ondernemen in de Bouw is heel bewust niet ‘Innovatie in de bouw’ 
genoemd omdat het initiatief bedoeld is om de bouw te stimuleren om meer in 
de richting van productontwikkeling te denken en de sector handvatten te bie-
den om op het niveau van ontwerp te professionaliseren. Dat is meer dan alleen 
innovatie.
De vernieuwing is tweeledig: het voortbrengen van nieuwe producten en proces-
sen, en het vernieuwen van het ondernemerschap in de bouw. Er wordt gewerkt 
aan echte productinnovaties maar ook aan het uitbreiden en vergroten van de 
vaardigheden van bedrijven.
De stichting heeft ‘werkplaatsen’ in het leven geroepen waar vernieuwingen  
gestalte krijgen – bijvoorbeeld een werkplaats voor systems engineering 
(hoofdstuk 8), voor BIM of voor conversie en hergebruik. Er zijn in inmiddels 
elf werkplaatsen. Ook ligt er nadruk op de ontwikkeling van een master ‘Indus-
trieel ontwerpen voor de bouw’ aan de Technische Universiteit Twente en een 
Twentse opdrachtgeversforum. Al deze onderwerpen komen bij de Pioneering 
bij elkaar.

Door Arent van Wasse-
naer, Allen & Overy LLP, 
Amsterdam.

De Isala klinieken.
(Bron: www.inter-
winn.com/Interwin-
ngroep/Interfurn/
Projecten/Interfurn_
bezorgt_Isala_Kli-
nieken_Zwolle_de_
vlinders.aspx)

Geschreven op basis 
van een interview met 
Andre Doree, hoogleraar 
Markt- & Organisatie 
dynamiek in de Bouw 
aan de Technische 
Universiteit Twente.

* D2B bestaat uit: BAM 
Utiliteitsbouw bv Regio 
Oost, Unica Installatie-
groep, Croon Elektro-
techniek B.V., Kropman 
Installatietechniek en 
BAM Techniek bv Regio 
Oost.

* Bouwkennis 2012, Jaar-
rapport 2012-2013. 

* Bouwkennis 2012, Jaar-
rapport 2012-2013.
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Pioneering onderscheidt zich van andere innovatie-initiatieven door haar gestruc-
tureerde aanpak, op basis van ‘4 O’s’. 
De 4 O’s staan voor overheid, ondernemingen, onderwijs en onderzoek. De O van 
onderwijs is niet beperkt tot één niveau maar gericht op samenwerking en ken-
nisoverdracht tussen mbo, hbo en universiteiten. Deze koppeling van meerdere 
niveaus van kennisinstellingen is uniek in Nederland. De koppeling vindt plaats 
aan de hand van vijf onderwijsprogramma’s waaronder systems engineering en 
BIM. Kennis wordt via een leerprogramma voor docenten doorgegeven aan de 
andere kennisinstellingen.
De stichting stimuleert afstudeeropdrachten en onderzoeken vanuit hbo- en 
universitaire instellingen die toegesneden zijn op het regionale bedrijfsleven. 
Zodoende hoeven studenten niet naar andere regio’s uit te wijken om hun afstu-
deeronderzoek te doen. Het doel is om binnen de lokale ambachtelijke bedrijven, 
waar traditioneel vooral mbo’ers en hbo’ers zitten, meer academici aan het werk 
te krijgen – om de concurrentiepositie van de lokale bedrijven te verbeteren en 
om bedrijven meer te laten profiteren van ontwikkelingen op de kennisinstituten.
Het succes van Pioneering is vooral te danken aan het regionale politiek-bestuur-
lijke karakter. Omdat de bestuurlijke organen hun subsidies verstrekken aan 
partijen in de regio, heeft de regio zich bij veel onderwerpen niet aangesloten 
bij landelijke initiatieven. Daarnaast bevordert de fysieke nabijheid dat partijen 
elkaar beter kennen en vertrouwen. En het maakt het ontwikkelen van pilotpro-
jecten en het mobiliseren van middelen makkelijker. 

Duurzaamheid als procesinnovator 
In de bouw kan duurzaamheid procesinnovatie aanjagen. Succesvolle duurzame 
projecten kenmerken zich door een innovatieve aanpak van het proces. Daarbij 
ontstaan samenwerkingsverbanden en verdienmodellen die ook voor de project-
partners duurzaam zijn.
Het realiseren van duurzame ambities binnen de planning en het budget is een 
uitdaging. Het inzetten van de expertise van allerlei partijen speelt een sleutelrol. 
Voor de nieuwbouw van de Amsterdamse RAI aan het Scheldeplein bijvoorbeeld 
werd als eis het ‘Breeam-NL excellent label’ (hoofdstuk 10) vastgesteld. Binnen 
de traditionele werkwijze waarbij een team van adviseurs door de architect 
wordt aangestuurd, lukte het niet om dit te realiseren. De RAI schreef de ‘Breeam 
Challenge’ uit: leveranciers en producenten werden uitgedaagd om met ideeën 
te komen. Met succes: een aantal van deze oplossingen wordt daadwerkelijk 
gerealiseerd. Voor Proyecto Roble, het duurzame bedrijfspand voor een Tilburgs 
hoveniersbedrijf, werd de nieuwe organisatievorm ‘Bouwteam plus’ ontwikkeld. 
Hierbij krijgen alle partijen uit de bouwkolom in een vroeg stadium een gelijk-
waardige rol. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en transparantie. De 
opdrachtgever is open over zijn budget. De uitvoerende partijen laten zien hoe er 
is gecalculeerd en welke winst er is begroot. In plaats van geschillen over meer- 
en minderwerk tijdens de uitvoering wordt al in het voortraject bepaald hoe het 
maximale uit het project te halen is.
Echt duurzame oplossingen bestrijken de gehele levensduur van een project. De 

traditionele investeringsbenadering met een scheiding tussen investeringen en 
opbrengsten wordt verlaten. Evenzo zijn nieuwe organisatie- en verdienmodellen 
nodig. De ervaringen met DBFMO’s (design, build, finance, maintain en operate) 
zijn in dat licht positief. Het langetermijncommitment van ontwikkelende con-
sortia zorgt ervoor dat bij iedere ontwerpbeslissing de total costs of ownership 
scherp op het netvlies staan. Dit leidt tot gebouwen die zelfs duurzamer kun-
nen zijn dan in de oorspronkelijke vraagspecificatie was vastgelegd, zoals bij 
de Kromhout Kazerne in Utrecht. Ook het terugverdienen van investeringen in 
energie maakt steeds vaker deel uit van het businessmodel. Bij de toepassing van 
hoogwaardige zonnecellen kan het surplus aan opgeleverde stroom zelfs worden 
doorverkocht, zoals in sommige Arabische en Aziatische landen.
Een duurzaam project is een sociaal project. Het betrekken van externe stakehol-
ders zoals eindgebruikers en omwonenden, leidt tot maatschappelijk bestendige 
projecten. Dat gaat verder dan het geven van bewonerspresentaties in buurt-
huizen – hier zijn gelijkwaardige zakelijke partnerships met eindgebruikers en 
andere burgers ingeburgerd, zoals bij de development trusts (hoofdstuk 11) in de 
Groot-Brittannië. Burgers investeren via zo’n trust in duurzame ontwikkelingen in 
hun wijk of buurt. In Nederland is het project Kindmolens in Brabant een inspire-
rend voorbeeld. In plaats van in een Zilvervlootrekening investeren ouders voor 
en namens hun kinderen in windmolens: de rendementen zijn hoger en de kinde-
ren worden actief betrokken bij het realiseren van een duurzame samenleving.
Deze voorbeelden laten zien hoe de wens om duurzaam te bouwen brede ver-
nieuwing in gang zet. Het mooiste is dat deze processen niet alleen gebouwen op-
leveren met een hoge duurzame kwaliteit – de belangrijkste toegevoegde waarde 
zit in het proces zelf. Uiteindelijk gaat het erom de taart zo groot mogelijk te ma-
ken in plaats van te vechten om het grootste stuk. Voor de partijen die participe-
ren zorgen deze processen voor een eerlijke prijs voor hun participatie, reductie 
van faalkosten, en werkplezier. De kortetermijnrelatie waarbij de opdrachtgever 
eenmalig een gebouw inkoopt wordt een langetermijnrelatie die draait om onder-
houd en service. Samenwerken wordt duurzaam. Iedereen wint.

3D-printing
Rond de eeuwwisseling is 3D-printen ontwikkeld als uitbreiding van de methode 
om snel prototypes maken (rapid prototyping) in de laboratoria van het Massachu-
setts Institute for Technology (MIT). Een 3D-printer produceert op basis van digitale 
bouwtekeningen driedimensionale objecten. Zo’n printer bouwt een object op uit 
duizenden laagjes materiaal die door een printkop worden afgezet en met elkaar 
versmolten worden door warmte. Elke laag kan in welke vorm dan ook gemaakt 
worden waardoor de vrijheid van ontwerpen enorm is.
Door innovaties op het gebied van materialen zijn er inmiddels talloze toepassin-
gen van 3D-printen. Nanocomposieten, plastics en poedermetalen maken het moge-
lijk om objecten te printen die niet van hun traditioneel gemaakte voorbeelden te 
onderscheiden zijn. Ook is het mogelijk om in plaats van objecten te versturen via 
de logistieke kanalen, slechts een CAD-tekening verstuurd wordt en die op locatie 
te produceren. De markt voor het 3D-printen van onderdelen groeit explosief. 

Door Alijd van Doorn,                       
architect en adviseur 
voor duurzame projec-
ten. Ze doceert aan de 
Technische Universiteit 
Delft. In 2012 verscheen 
haar boek ‘Het duur-
zame ontwerpproject’.
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Een toepassing van 3D-printen die voor de bouwwereld veelbelovend is, is het 
printen van complexe vormen die niet geproduceerd kunnen worden met conven-
tionele methoden zoals vormgieten of frezen. Daarbij komt dat 3D-printen weinig 
tot geen zaagverlies geeft en materialen dus efficiënt worden gebruikt. Zo wordt 
er bij de bouw van het Student Center van de Erasmus Universiteit gebruikge-
maakt van 3D-printen voor het maken van de complexe beugels die de gevelon-
derdelen op zijn plaats houden. Door die gevelonderdelen te verdraaien kan de 
lichtinval in het gebouw geregeld worden en daardoor wordt het energieverbruik 
vele male efficiënter.
In maart 2013 kopte Harvard Business Review: ‘3D printing will change the 
world’.* Naarmate de toepassingsmogelijkheden van 3D-printen toenemen en de 
prijzen van apparatuur dalen, zal 3D-printen de wereld op zijn kop zetten. 3D-
printen maakt het mogelijk om goederen en materialen te produceren op of nabij 
de plaats van gebruik. Dat elimineert transportkosten, evenals de noodzaak tot 
opslag. Daarnaast wordt het mogelijk om producten veel meer af te stemmen op 
de wens van de consument: variatie vereist niet meer dan een digitale tekening 
aanpassen door een algoritme te veranderen.
3D-printen zal een enorme impact hebben in tal van sectoren: de maakindustrie, 
de logistieke sector – noem maar op. Wat lokaal nodig is, kan lokaal geproduceerd 
worden. Daarnaast schetst de auteur een mondiale verandering: met de opkomst 
van 3D-printen verdwijnt het competitieve voordeel van lagelonenlanden zoals 
India, Bangladesh en China.

3D-printen zal ook de bouw veranderen. Constructies hoeven niet langer het-
zelfde te zijn en de lessen uit de natuur kunnen op grote schaal worden toegepast: 
niet langer hoeft er enkel gewerkt te worden met liggers, dragers en windver-
banden; ook organische vormen behoren dan tot de mogelijkheden. De Italiaanse 
civiel technicus Enrico Dini loopt wat dat betreft voorop: hij print volledige huizen 
door middel van het afwisselen van lagen zand met lagen op magnesium geba-
seerd bindmiddel. De ontwerpen die Dini print maken dezelfde surreële indruk als 
Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona – maar de bouwtijd is aanzienlijk korter. 

Kunstobjecten uit 
een 3D-printer.
(Ontwerp: Enrico 
Dini) 

* Aveni 2013. ‘3-D 
Printing will change the 
world’, Harvard Business 
Review, march 2013, 
pp 34.

De rode draad van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk zijn veel inspirerende voorbeelden van vernieuwing in de 
bouw voor het voetlicht gebracht: internationale ervaringen van CCC, een van 
de grootste ingenieurs- en bouwbedrijven ter wereld, in het Midden-Oosten; 
Virtual Design & Construction aan de Universiteit van Stanford; een vergelijking 
tussen Amerika en Nederland op bouw- en BIM-gebied; ervaringen met de bouw 
van megaprojecten als Terminal 5 op Heathrow London Airport. Ook inspire-
rende voorbeelden uit Nederland: slimbouwen; waterwonen; bouwen zonder 
faalkosten; ‘pioneering’ in Twente; duurzaamheid als proces; en de revolutio-
naire technologie 3D-printen.
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‘Innovation is the process by which ideas 
are created and turned into commercially 
viable opportunities as new or enhanced 
products, processes and services. 
In today’s business environment, 
innovation means survival.’ 

David Gann

14

Innoveren  
kun je leren



Dit hoofdstuk is bedoeld voor lezers die aan de slag willen met de in voorgaan-
de hoofdstukken belichte innovaties. Innoveren: hoe doe je dat? Wat is innove-
ren? Waarom lukken sommige innovaties wel en andere niet? 
Eerst behandelt dit hoofdstuk in vogelvlucht het innovatieland. Aan bod komen 
verschillende typen innovaties, het verloop van innovatieprocessen, de rela-
tie tussen typen innovatie, de leerprocessen die daarbij van belang zijn en de 
consequenties daarvoor voor innovatie- en veranderingsmanagement. Ook het 
vraagstuk van adoptie en diffusie komt aan de orde. Innoveren is mensenwerk: 
uiteengezet wordt wat dat betekent en hoe je innovatie kunt faciliteren en ma-
nagen. Ook werpt dit hoofdstuk licht op de vaardigheden die nodig zijn om als 
organisatie aan te kunnen sluiten bij de transitie van de bouwsector.
In het tweede deel van dit hoofdstuk worden voorbeelden beschreven over het 
vorm krijgen van innovaties: van het implementeren van BIM tot informatiema-
nagementsysteem tot veranderingen in denken en cultuur – misschien wel het 
meest basale en belangrijkste van vernieuwing in de bouw. 

Innovatie in vogelvlucht

• verwijzingen naar de mate waarin veranderingen nodig zijn bij implementatie 
van een innovatie (veel verandering: systeeminnovaties, baanbrekende innova-
ties, radicale innovaties; relatief weinig verandering: incrementele of evolutio-
naire verandering). 
Christensen en Overdorf (2002) onderscheiden ‘verbeterende’ of ‘ondersteu-
nende innovaties’ (sustaining innovations) versus ‘ontwrichtende innovaties’ 
(disruptive innovations).* Ondersteunende of verbeterende innovaties betreffen 
veranderingen aan een bestaand proces, product of dienst. Dit type vernieu-
wing komt vaak voort uit activiteiten op het gebied van kwaliteitsmanagement 
en procesverbetering.* Volgens de Wet van Moore (hoofdstuk 1) verdubbelt de 
rekencapaciteit van chips elke anderhalf tot twee jaar – een typisch voorbeeld 
van verbeterende of incrementele innovaties (zie afbeelding). 

Innovaties verschillen in de mate waarin zij vernieuwend zijn. De radicaliteit 
van een innovatie is uit te drukken in twee dimensies: de mate van nieuw(ig)
heid van een innovatie en de mate van doordringendheid en alomtegenwoordig-
heid van een innovatie.
Doordat innovaties verschillen in hun impact op economie en samenleving, zijn 
er in de loop der tijd verschillende begrippen en definities geïntroduceerd.* In de 
literatuur vind je bijvoorbeeld: 
• product- en procesinnovatie
• innovaties die verwijzen naar de bron of de aard van vernieuwing (zoals tech-
nologische, organisatorische, duurzame innovaties) 

Radicaliteit als 
combinatie van 
nieuw(ig)heid en 
doordringendheid.
(Bron: Conway & 
Steward 2009)

Vooruitgang in 
prestatie van een 
technologie door 
incrementele in-
novatie: Intel en de 
microprocessor.
(Bron: Conway & 
Steward 2009)

Bij ontwrichtende, radicale, innovaties is sprake van een breuk met de bestaan-
de orde doordat zaken op een andere manier aangepakt worden. De introductie 
van pc’s in het tijdperk van mainframes en minicomputers is een voorbeeld van 
een ontwrichtende innovatie.* Een ander voorbeeld uit de computerindustrie is 
de overgang van het gebruik van vacuümbuizen naar transitors. Ontwrichtende 
of radicale innovaties kenmerken zich door een combinatie van continuïteit en 
discontinuïteit. Zo persisteert het paradigma van computing-denken (continuï-
teit) en innoveert het denken op (onder)delen daarvan (discontinuïteit).
Een belangrijk verschil tussen incrementele, verbeterende, innovaties en radica-
le innovaties betreft de competenties van mensen.* Bij incrementele innovaties 
wordt voortgebouwd op bestaande technologie en zijn bestaande competenties 
toereikend. Ontwrichtende innovaties daarentegen zorgen voor een breuk: be-
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Intel Itanium II
529 million (2004)

Intel Pentium
42 million (2001)

Intel Pentium
3.1 million (1993)

Intel 386
275.000 (1985)

Intel 8088
29.000 (1979)

Intel 4004
23.00 (1971)

* Voor een overzicht van 
begrippen zie: Conway 
and Steward 2009, 
Managing and shaping 
innovation.

* Christensen and Over-
dorf 2000, ‘Meeting the 
challenge of disruptive 
change’, Harvard Busi-
ness Review, March-April 
2000; Christensen 2002, 
The Innovator’s dilemma.

* Zie bijvoorbeeld Dosi 
et al. 1988, Technical 
change and economic 
theory.

* Christensen and Over-
dorf 2000, ‘Meeting the 
challenge of disruptive 
change’, Harvard Busi-
ness Review, March-
April 2000, pp 6. 

* Over incremen-
tele innovatie versus 
systeeminnovatie zie: 
Dosi: ‘Technological 
paradigms en techno-
logical trajectories – a 
suggested interpretation 
of the determinants and 
directions of technolo-
gical change’, Research 
Policy 11-1982, pp 147-162. 
De begrippen ‘trajectory’ 
en ‘paradigm’ markeren 
het verschil: trajectory 
is verbeteren binnen 
bestaande kaders, 
technological paradigms 
definiëren een nieuwe 
wereld: systeem in-
novaties.
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staande competenties zijn verouderd en mensen moeten zich nieuwe kennis en 
vaardigheden eigen maken.* Werken met vacuümbuizen vereist andere compe-
tenties dan werken met transistors. 
Het derde type innovatie is transformerende of systeeminnovatie. Dit type inno-
vatie betreft radicale verandering van meer algemene aard. Hier gaat het om de 
implementatie van een paradigmabrekende, systeembrede vernieuwing.* Dit zijn 
systeeminnovaties (hoofdstuk 1).* De transitie van fossiele brandstoffen naar 
duurzame vormen van energie is een voorbeeld van een systeeminnovatie: een 
vernieuwing die een volledig op fossiele brandstoffen gegrondveste samenle-
ving ontwricht en een geheel nieuwe ordening afdwingt.*

Fasen in een innovatieproces
Het verloop van innovatieprocessen volgt een S-curve.* Eerst is er een verken-
nende fase: het zoeken naar nieuwe manieren om zaken aan te pakken. Daarop 
volgt de take-off-fase: lukt het om een innovatie daadwerkelijk op de markt te 
brengen en te concurreren met bestaande producten en diensten? Daarna volgt 
een versnellingsfase: een innovatie wint aan marktaandeel en de meeropo-
brengsten nemen toe. Die versnelling vloeit voort uit twee processen: toenemen-
de adoptie in de markt; en accumulerende en zich versnellende leerprocessen bij 
producenten. De daaropvolgende fase is stabilisatie: de groei in omzet vermin-
dert, het maximaal haalbare marktaandeel is bereikt en wat ooit een innovatie 
was, wordt in toenemende mate gepercipieerd als oude technologie (afnemende 
meeropbrengsten) – tijd om op zoek te gaan naar andere innovaties. 

conceptualisering van de processen die zich voltrekken bij innovatie en het tot 
wasdom komen van vernieuwing. Het model kan niet voorspellen of innovaties 
in een take-off-fase of versnellingsfase komen.

Het begrip hype cycle (hoofdstuk 1) verwijst naar de hooggespannen verwach-
tingen van nieuwe technologie die uitmonden in teleurstellingen en soms instor-
tende beurskoersen doordat vernieuwingen veel minder snel gaan of minder 
omvangrijk zijn dan aanvankelijk verwacht. Zo grijpen incrementele innovaties 
slechts in op vertrouwde werkwijzen: verbetering van bestaande technieken, 
kennis en competenties. Bij radicale of ontwrichtende innovaties wordt de 
onzekerheid groter en zijn het leerproces en de take-off-fase van een innovatie 
moeilijker in te schatten. Systeeminnovaties betreffen een overtreffende trap: 
the sky is the limit – maar het kost soms jaren van experimenteren en leren 
alvorens beloften waargemaakt worden. Bij deze innovaties lijkt de kans op een 
hype-cycle het grootst. De verwachtingen zijn extreem hooggespannen – en de 
snelheid van leerprocessen wordt overschat.

Innovatiemotoren*

Hekkert en Ossebaard (2010) onderscheiden zeven functies van innovatiesyste-
men.* Het gaat hierbij vooral om radicale en kennisintensieve innovaties.
1. Ondernemersactiviteiten. Schumpeter beschreef het al: zonder ondernemers 
geen innovatie. Ondernemers experimenteren, proberen kennis om te zetten 
in nieuwe producten of diensten en durven financiële risico’s te nemen. Het 
bekende beeld uit Silicon Valley: het begint in schuurtjes.
2. Kennisontwikkeling. In de huidige samenleving is kennis(ontwikkeling) 
essen tieel voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. 
Dat kan fundamentele kennis zijn of nieuwe combinaties van bestaande ken-
nis. Twee typen kennisontwikkeling zijn van belang: leren aan de aanbodkant 
en leren aan de vraagkant. Aan de aanbodkant gaat dat over vragen als ‘welke 
materialen zijn geëigend?’ en ‘hoe kan mijn product het best gemaakt worden?’ 
Leren aan de vraagkant betreft de behoeften van potentiële klanten, zoals hun 
wensen voor gebruik en vormgeving.
3. Kennisuitwisseling en -verspreiding. Verspreiding van kennis versnelt de 
ontwikkeling ervan en draagt bij aan positieve verwachtingen over een nieuwe 
techniek of technologie. Kennisontwikkeling vandaag de dag is mondiaal.
4. Mobiliseren en beschikbaar maken van middelen. Voor innoveren zijn midde-
len nodig: nieuwe ideeën vergen mensen en onderzoek. Na exploratie volgt een 
fase van uitbreiden en opschalen. Daar is financieel en menselijk kapitaal voor 
nodig: onderzoek, productie- en verkoopfaciliteiten, een organisatie, een admi-
nistratie, enzovoort. Innovatoren moeten op zoek naar durfkapitaal (venture 
capital) en andere vormen van financiering.
5. Richting geven aan het zoekproces. De motor achter innovatie is de hoop dat 
er veel geld mee te verdienen is. Innovatoren steken tijd en energie in het ‘ma-
nagen van verwachtingen’ over hun innovatie. Investeerders stappen niet in als 
de verwachtingen ongunstig zijn.

S-curve: fasen in de 
ontwikkeling van 
innovaties. 
(Bron: Blauwhof 
2012, Hekkert en  
Ossebaard 2010)
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De S-curve geldt voor de introductie van een technologie maar ook voor aanpas-
sing van een organisatie of een industrie. 
Het model heeft ook zwakke kanten: het is gebaseerd op innovaties die (achteraf 
gezien) succesvol zijn gebleken. Anders gezegd: het model is een theoretische 

* Abernathy and Clark, 
‘Innovation: mapping 
the winds of creative 
destruction’, Research 
Policy 14(1), pp 3-22.

* Steward 2008, 
Breaking the bounda-
ries: Transformative 
Innovation for the Global 
Good, pp 15. Zie ook: 
Philips 2007, Governing 
transformative technolo-
gical innovation: who’s 
in charge?; Stirling et al. 
2009, Transformative 
innovation.

* Voor de relatie tus-
sen transformatieve 
innovaties en lange 
economische golven  
zie: Conway and Ste-
ward 2009, Managing 
and shaping innova-
tion; Freeman, Perez 
1988, Structural crisis of 
adjustment, business 
cycles and investment 
behaviour. Geels and 
Kemp, Transities vanuit 
sociotechnisch perspec-
tief. kemp.unu-merit.nl/
pdf/geelskemp.pdf

* Rotmans 2006, Transi-
tiemanagement. Sleutel 
voor een duurzame 
samenleving; W. Schot 
and Geels 2007, ‘Niches 
in evolutionary theories 
of technical change: a 
critical survey of the 
literature’, Journal of 
Evolutionary Econimics 
17-2007, pp 605-622; 
Schot and Geels 2008, 
‘Strategic niche manage-
ment and sustainable 
innovations: theory, fin-
dings, research agenda 
and policy’, Technology 
Analysis and Strategic 
Management 20-2008, 
pp 537-554.

* Voor het S-curve, zie: 
Foster 1986, Innovation: 
the attacker’s advantage. 
Zie ook: Tidd, Managing 
innovation: integrating 
technological, market 
and organizational 
change.

* Blauwhof 2012, In-
noveren: hoe doe je dat? 
Handvatten voor onder-
nemers in agrologistiek.

* Hekkert en Ossebaard 
2010, De innovatiemotor. 
Het versnellen van baan-
brekende innovaties.
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6. Creëren van markten. Inventies worden pas innovaties als er marktvraag 
wordt gevonden.* Er zijn dus activiteiten nodig om een kleine (niche)markt te 
ontwikkelen om in een later stadium een grotere markt te kunnen bereiken. 
7. Tegenspel bieden aan weerstand. ‘Creatieve vernietiging’ (hoofdstuk 1) impli-
ceert dat innovatieprocessen winnaars en verliezers hebben. Innovaties kunnen 
weerstand oproepen en een innoverende ondernemer moet daar tegenspel aan 
bieden.

Het belang van de verschillende functies in dit innovatieproces verandert met 
de tijd. De auteurs onderscheiden vier zogenaamde ‘innovatiemotoren’ waar 
bovenstaande functies deel van uitmaken: kennismotor, ondernemersmotor, sys-
teemopbouwmotor, en marktmotor. De cijfers verwijzen naar de zeven boven-
staande functies van een innovatiesysteem.

Kennismotor
De kennismotor betreft kennisontwikkeling (2), kennisuitwisseling (3), het mobi-
liseren van middelen (4) en richting geven aan het zoekproces (5). Actoren zijn 
wetenschappers en soms beleidsmakers. De dynamiek van de kennismotor be-
staat uit een opeenvolging van positieve uitkomsten van onderzoek en verken-
ningen. Daardoor ontstaat de verwachting dat een bepaald vraagstuk veelbelo-
vende mogelijkheden biedt. Die verwachting trekt nieuwe belangstellenden aan 
en dat maakt vervolgonderzoek mogelijk.

Ondernemersmotor
Als ondernemers zich aan de zijde van kenniswerkers scharen (1) verschuift de 
aandacht naar experimenten gericht op praktische toepassingen, haalbaarheids-
studies en prototypes. Zij bieden ook tegenspel (7): hoe meer kennis groeit, hoe 
meer zicht op kansen en mogelijkheden. Zo wordt gaandeweg duidelijk voor 
wie de vernieuwing bedreigend kan zijn. Een voorbeeld: transport over water is 
bedreigend voor wie zijn geld verdient met vervoer over de weg.

Systeemopbouwmotor
De systeemopbouwmotor zorgt voor het vergroten van de kring van belangstel-
lenden en het vinden en in kaart brengen van de vraag. Belangrijkste systeem-
functies zijn: het creëren van markten (6), richting geven aan het zoekproces 
(5) en tegenspel bieden aan weerstand (7). Rode draad is het vergroten van 
aantrekkelijkheid, legitimiteit en draagvlak.

Marktmotor
De marktmotor bevordert het ontwikkelen van een markt (6). Het verschil met 
de systeemopbouwmotor is dat het in deze fase niet meer gaat om het vinden 
van een markt, maar om het daadwerkelijk aanboren en exploiteren van een 
marktsegment. Daardoor nemen de verkoopcijfers toe en krijgt het totale inno-
vatiesysteem een groei-impuls. De versnellingsfase komt in beeld: ‘Yes, we have 
made it!’ 

Deze ‘innovatiesysteemanalyse’ is gebaseerd op het idee van een positieve zich-
zelf versterkende spiraal: de verschillende motoren volgen elkaar op en verster-
ken elkaar. De motoren kunnen ook overlappen maar de dynamiek is hetzelfde: 
systeemopbouw door cumulatie. Een innovator moet alle motoren aan de praat 
krijgen – en houden. 
Het omgekeerde is ook mogelijk: succesvolle opbouw van een innovatiesysteem 
kan omslaan in teleurstelling. Een voorbeeld: als projecten in de take-off-fase 
onverhoopt mislukken – als bijvoorbeeld de techniek complexer is dan verwacht 
– kan het vertrouwen wegebben, kunnen investeerders zich terugtrekken en 
kunnen middelen ontoereikend blijken. Dan ontstaat een negatieve spiraal en 
kan alles wat in eerdere fasen bereikt is verloren gaan. Wat rest is een innova-
tief idee dat het niet gehaald heeft.
De opvattingen in een sector zijn mede bepalend voor het succes of falen van 
een ‘marktmotor’. Ontwikkelingen als een BIM norm of een informatieleverings-
specificatie (ILS; beide zie hoofdstuk 4) dragen bij aan (veranderingen in) de 
denkbeelden en de verwachtingen in de sector over het belang van bouw-infor-
matiemanagement en virtueel bouwen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld een 
onderzoek van ABN AMRO naar nieuwe kansen en verdienmogelijkheden in de 
bouwsector (zie hoofdstuk 1).

Waar vindt innovatie plaats? 
Innovatieprocessen zijn kinderen van hun tijd: de manier waarop ze nu verlopen 
verschilt van de manier waarop die decennia geleden verliepen. Dodgson e.a. 
schetsen drie beelden.* In de negentiende eeuw was innovatie vooral een acti-
viteit van individuen – denk aan uitvinders zoals Edison. In de twintigste eeuw, 
met de opkomst van grootschalige R&D-afdelingen, verplaatst innovatie naar de 
laboratoria van bedrijven. 

* Een inventie is een 
idee, een innovatie een 
idee waar mensen voor 
willen betalen.

* Dodgson et al. 2005, 
Think, play, do. Tech-
nology, Innovation, and 
Organization; Rothwell 
1992, ‘Successful indus-
trial innovation: critical 
factors for the 1990s’, 
R&D Management, 22 
(3), pp 221-239.
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Kenmerkend voor de 21ste eeuw is open of ‘gedistribueerde’ innovatie: bedrij-
ven combineren interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het 
op de markt brengen van nieuwe technologieën.* Informatie is vandaag de dag 
zo makkelijk over te dragen, dat innoveren in een eigen bedrijfslaboratorium in 
veel sectoren zinloos is geworden. Dat geldt ook voor het beeld van ‘alles zelf 
doen’. 
Innovatie in de 21ste eeuw is cocreatie: innoveren samen met klanten en ke-
tenpartners. Het bekendste voorbeeld is het bedrijf LEGO dat innoveert samen 
met klanten.* Experience innovation: samen met klanten vernieuwing maken en 
beleven.*

Ook de rol van technologie verandert: terwijl technologie voorheen nieuwe func-
tionaliteiten mogelijk maakte, faciliteert technologie in de 21ste eeuw innovatie-
processen. Dodgon e.a. spreken zelfs van innovatietechnologie (IvT): technologie 
die het mogelijk maakt om innovaties te creëren.* Voorbeelden: computergeba-
seerd modelleren en simuleren, rapid prototyping, virtual reality, data mining en 
serious gaming. De trefwoorden voor innovatie in deze eeuw: denk, speel, doe.* 
R&D in de 21ste eeuw wordt C&D: connecting and developing. * 
Het perspectief is een enorme intensivering van innovatieprocessen. Kwakman 
e.a. (2013) spreken over innovatie als multidisciplinaire opgave, gekenmerkt 
door cross-overs: het inbrengen van kennis uit de ene sector in een andere sec-
tor.* Naast gebiedsontwikkeling 3.0 (hoofdstuk 11) ontpopt zich innovatie 3.0: 
innovatie in een belevenis- en interactie-economie.*

Leerprocessen en verandermanagement
Weerstand is een van de sleutelprocessen of ‘systeemfuncties’ die innovatieve 
ondernemers moeten managen. De typen innovaties verschillen in de mate van 
weerstand die zij oproepen. Een interdisciplinaire benadering van leerprocessen 
en veranderingsmanagement maakt dat duidelijk.*

Leerprocessen
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van 
leren. Die laten zich verbinden met de verschillende typen innovaties én met 
inzichten uit veranderingsmanagement.*

‘Eerste orde leerprocessen’ hebben betrekking op het verbeteren van bestaande 
processen en routines: ‘zaken beter doen’. Dat behoeft geen ingrijpende gedrags- 
of cultuurverandering en stuit in de meeste gevallen niet op weerstand. Integen-
deel zelfs: mensen vinden het doorgaans niet leuk als klanten ontevreden zijn, 
dus voorstellen tot kwaliteitsverbetering vinden relatief makkelijk ingang. Trots 
kunnen zijn op je werk voelt goed.
Bij ‘tweede orde leerprocessen’ daarentegen gaat het om ‘zaken anders doen’. 
Dat betekent op de eerste plaats dat er een zoektocht begint naar een alterna-
tief. Daarnaast zijn veranderingen in gedrag en cultuur nodig. Ten derde is er 
gerede kans dat bestaande kaders aangepast moeten worden of dat er nieuwe 
kaders nodig zijn en ontwikkeld moeten worden. Een ‘tweede leerproces’ behelst 
dus een zoektocht die weerstand kan oproepen en op onverwachte obstakels 
kan stuiten.

Bij ‘derde orde leerprocessen’ gaat het om het zoeken naar nieuwe principes, 
bijvoorbeeld energie uit duurzame bronnen in plaats vanuit fossiele. Aanvan-
kelijk ligt alles open en is er door gebrek aan concreetheid geen weerstand. Pas 
als nieuwe oplossingsrichtingen uitkristalliseren kunnen gevestigde partijen zich 
bedreigd voelen en weerstand bieden.
Verandermanagement
Innovatoren in de bouw kunnen uit het voorgaande leren dat het essentieel is 
om een inschatting te maken van het type innovatie dat beoogd wordt en het 
type leerproces dat daartoe in gang gezet moet worden. Bij ‘substantiële inno-
vatie’ en ‘tweede orde leerprocessen’ begint een ondernemer aan een complex 
veranderingsproces dat gedrags- en cultuurverandering vereist en gebaat is bij 
een duidelijke en liefst op voorhand te formuleren veranderstrategie. Immers, 
een van de sleutelprocessen in het succesvol managen van innovatieve projec-
ten is ‘tegenspel bieden aan weerstand’. Bewustzijn over de omvang van een 
verandering en duidelijkheid over de route daar naartoe (strategie) dragen daar 
bij uitstek aan bij. Het formuleren van risico’s, maken van scenario’s en back-up-
plannen (‘wat te doen als?’) zijn daarom uitermate nuttig bij innovatieprojecten 
in de bouw. Ook rekening houden met de veranderbereidheid van mensen kan 
innovaties soepeler laten inburgeren.

Wat drijft mensen?
Innovatie vereist dat mensen positief staan tegenover de betreffende vernieu-
wing. Dat is niet vanzelfsprekend. Onder de noemer ‘Spiral Dynamics’ heeft 
onder anderen de Amerikaanse sociaal psycholoog Clare Graves waardesyste-
men van mensen in kaart gebracht.* Wat drijft mensen? Wat beweegt hen, wat 
vinden ze belangrijk en waar krijgen zij energie van?
• paars: streven naar veiligheid en zoeken naar en zorgdragen voor thuisgevoel
• rood: kracht, durf en tempo – aandacht voor nu en voor doen
• blauw: streven naar zekerheid en duidelijkheid – aandacht voor regels, struc-
tuur en afspraken
• oranje: vooruitgang willen boeken en resultaten en prestaties laten zien
• groen: mensen en sociale verbanden voorop stellen – aandacht voor communi-
catie en gevoel
• geel: willen analyseren, begrijpen en doorgronden – aandacht voor de wereld 
van (nieuwe) ideeën.
Graves beschrijft nog een zevende kleur, namelijk turkoois: een holistische 
 oriëntatie, gericht op (een zoeken naar) de essentie van het leven. Omdat het 
effect hiervan op het functioneren van organisaties onduidelijk is, wordt deze 
kleur vaak achterwege gelaten.*

Innovatie is mensenwerk
Ieder mens heeft een eigen drijfverenprofiel: dat wat hem of haar beweegt en 
motiveert. Organisaties hebben dat ook: de som van de profielen van de mensen 
die samen die organisatie vormen: de cultuur van een organisatie. 

< zie ook p 323:
Diffusie en adoptie

* Kwakman en Smeul-
ders (red) 2013, Groot 
innovatiemodellenboek. 
40 innovatiemodellen 
voor het versterken van 
ondernemerschap bij 
bedrijfsleven en overheid.

* Volberda en Bosma 
2011, Innovatie 3.0. 
Slimmer managen, 
organiseren en werken; 
Kwakman en Smeul-
ders (red) 2013, Groot 
innovatiemodellenboek. 
40 innovatiemodellen 
voor het versterken van 
ondernemerschap bij 
bedrijfsleven en overheid.

* Over veranderings-
management zie: De 
Caluwe 2006, Leren ver-
anderen. Een handboek 
voor de veranderkundige. 

* Senge 1992, ‘De vijfde 
discipline. De kunst 
en de praktijk van de 
lerende organisatie’. 
Scriptum Management 

* Beck and Cowan 
2004, Spiral Dynamics. 
Waarden, leiderschap en 
verandering in een dyna-
misch model. In Neder-
land is dit gedachtegoed 
onder meer bekend ge-
raakt onder de noemer 
Management Drives. Zie 
Versnel en Koppenol 
2004, De waardematrix. 
Het patroon waarin we 
gevangen zitten; Keijser 
en Van der Vat 2010, 
Drijfveren in de praktijk. 
Voor managers, teams en 
hun coaches. 

* Versnel en Koppenol 
2004, De waardematrix. 
Het patroon waarin we 
gevangen zitten.

* Chesborough 2003, 
Open innovation: the 
imperative for creating 
and profiting from tech-
nology; Chesborough  
2006, Open business 
models. How to thrive 
in the new innovation 
landscape; H. Chesbu-
rough et al. (eds) 2006, 
Open innovation: resear-
ching a new paradigm.

* P. Keegan 2001, ‘LEGO: 
intellectual property is 
not a toy’. Business 2.0, 
October 2001, pp 90-96.

* Prahalahad and 
Ramaswamy 2003, ‘The 
new frontier of experi-
ence innovation’, MIT 
Sloan Management Re-
view, July 2003; Mintz-
berg 2009, ‘Rebuilding 
companies as commu-
nities’. Harvard Business 
Review july-agust 2009; 
Kwakman en Smeulders 
(red) 2013, Groot in-
novatiemodellenboek. 
40 innovatiemodellen 
voor het versterken van 
ondernemerschap bij 
bedrijfsleven en overheid. 

* Dodgson et al. 2005, 
Think, play, do. Tech-
nology, Innovation, and 
Organization

* Dodgson et al. 2005, 
Think, play, do. Tech-
nology, Innovation, and 
Organization

* Schilling 2005, Stra-
tegic management of 
technological innovation.

1992; Senge et al. 2008, 
The necessary revolu-
tion. How individuals 
and organizations are 
working together to cre-
ate a sustainable world; 
Argyris and Schön 1978, 
Organizational learning. 
A theory of action 
perspective; Schön 1983, 
The reflexive practitioner. 
How professionals think 
in action; Argyris 1990, 
Overcoming organizatio-
nal defenses.

305 304 Wenkend perspectief 14 – Innoveren kun je leren



‘Drijfveren’ op  
individueel en  
organisatieniveau.

drijfveer  houding en gedrag   organisatiekant 
geel   analyse, abstraheren, doordenken,         visie 
  hoofdlijnen
oranje  ambitie, flexibiliteit, kansen zoeken,     strategie en doel
  pragmatisme
groen  empathisch luisteren, delen,   mens 
  gelijkwaardig behandelen
blauw  betrouwbaarheid, gedegenheid,   structuur en processen
  aandacht voor detail, netjes afmaken
rood   snelheid, druk opvoeren, besluiten nemen, focus 
  handhaven
paars  opoffering, rituelen en ongeschreven  missie 
  regels volgen

Drijfveren en innovatiemotoren
Wat betekent dit alles voor innovatieprocessen? Als we interdisciplinair den-
ken en de inzichten vanuit innovatiestudies en sociale en culturele psychologie 
op elkaar betrekken luidt het antwoord: innovatie en innovatiemanagement 
vereisen strategisch humanresourcesmanagement. De verschillende fasen in de 
ontwikkeling van een innovatiesysteem vragen om (mensen met) verschillende 
drijfveren.
Competenties en kwaliteiten veranderen langs de S-curve. Eerst zijn mensen 
nodig met gele drijfveren – mensen die houden van nieuwe ideeën, creatief 
zijn, buiten bestaande kaders denken en kijken, innovatief zijn. Anders gezegd: 
mensen die de kennismotor aan kunnen jagen en draaiende houden. Echter de 
valkuil van ‘geel’ zit in het verschil tussen inventie en innovatie – er komt voor 
hen geen einde aan nieuwe ideeën en mogelijkheden. 
Innovatiemanagers moeten gaandeweg mensen met oranje drijfveren bij het 
proces betrekken: mensen die voortdurend kansen zien, ambitieus en ge-
dreven zijn en resultaten en prestaties willen boeken. Ondernemers die de 
ondernemers motor kunnen bemensen en aan kunnen jagen.
Vervolgens moet de systeemopbouwmotor op gang worden gebracht. Ook hier 
zijn ondernemers met oranje drijfveren van belang maar die hebben hulp nodig 
van mensen met groene drijfveren; met inlevingsvermogen en aandacht voor 
omgeving en communicatie, die waarde hechten aan het bewerkstelligen van 
draagvlak en het organiseren van participatie. Een valkuil van mensen met oran-
je drijfveren is dat hun belangstelling taant zodra succes wordt geboekt – dan 
verdwijnt de uitdaging en gaat de ‘oranje entrepreneur’ op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Voor het innovatieproces is dat het moment om succes te verzil-
veren door het te herhalen. De marktmotor moet tot wasdom komen via meer 
verkopen en omzetten door het tempo te verhogen en ‘meer meters’ te maken 
(rode drijfveer) en door de productie te verbeteren, op te schalen en efficiënter 
te maken (blauwe drijfveer).

* Keijser en Van der Vat 
2010, Drijfveren in de 
praktijk. Voor managers, 
teams en hun coaches.

Bij de verschillende drijfveren horen verschillende wereldbeelden.* Mensen met 
blauw, rood of paars als dominante drijfveer zijn realistisch, gericht op het heden 
en staan met beide benen op de grond. Mensen met gele en groene drijfveren 
daarentegen zijn meer gericht op de abstracte wereld van ideeën, idealen, kansen, 
dromen, mogelijkheden en abstracties. Mensen met een sterke oranje drijfveer 
bevinden zich daartussenin: gericht op de middellange termijn, kijkend naar kan-
sen, flexibel, doeldenkend en met een groot vermogen tot schakelen. 
Iedere drijfveer kan ook overdreven voorkomen. Bij blauw is dat bureaucratise-
ren en alles dichtregelen; bij oranje haantjesgedrag, individueel willen scoren en 
leven in de waan van de dag; bij rood ‘alles persoonlijk nemen’ en conflictgeneigd 
zijn; bij geel voortdurend nieuwe ideeën bedenken en blijven analyseren; en bij 
groen te veel ‘polderen’ en voortdurend consensus zoeken.
In organisatieculturen spelen dergelijke aspecten ook een rol. In sommige 
 organisaties heerst bijvoorbeeld een ambitieuze sfeer (sterke oranje drijfveer), 
in andere organisaties wordt juist veel overlegd (sterke groene drijfveer). Andere 
organisaties kenmerken zich door een cultuur van regels en afspraken (blauwe 
drijfveer). In groepen en organisaties komen drijfveren zowel tot uiting in de 
houding en het gedrag van individuen als in aspecten van organiseren. Zo is er in 
een overwegend gele cultuur veel aandacht voor visie. In een overwegend groene 
cultuur is veel aandacht voor mensen. In een overwegend blauwe cultuur is veel 
aandacht voor structuren en processen. 

Oranje
de drijveer die 

vooruitgang, resultaten 
en prestaties wil zien

Rood
de drijveer die staat 

voor kracht,
durf en tempo

Geel
de drijveer die wil 

analyseren, begrijpen 
en doorgronden

Paars
de drijfveer die 
veiligheid en

thuisgevoel  zoekt

Groen
de drijfveer die 

mensen en sociale 
verbanden voorop stelt

Blauw
de drijveer die 
zekerheid en 

duidelijkheid wil 
creëren

Wat drijft mensen? 
(Bron: Keijsen en 
Van der Vat 2009)
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Innoveren is kleurenmanagement
Tussen de verschillende drijfveren bestaan spanningsvelden. Zo is iemand die 
hecht aan duidelijkheid en zekerheid (blauw) niet van nature dik bevriend met 
iemand die innovatief is en bestaande werkwijzen en denkbeelden ter discus-
sie stelt (geel). Ook tussen mensen met een sterk groen profiel en mensen met 
een uitgesproken rood profiel ontstaan makkelijk spanningen: de eerste hecht 
aan overleg, aandacht voor communicatie, draagvlak en participatie, de ‘rode’ 
aan actie, daadkracht en tempo. Ook blauw en oranje kunnen op gespannen voet 
staan: de eerste hecht aan regels en vindt dat iedereen zich daaraan moet hou-
den, ‘oranje’ gaat voor kansen en mogelijkheden om het net even anders te doen 
en de grenzen van de regels op te zoeken. 
Mensen voelen zich het prettigst bij personen met een kleurenprofiel dat ver-
gelijkbaar is het eigen waardesysteem: de ‘klikfactor’ ofwel ‘soort zoekt soort’. 
De spanningsvelden tussen drijfveren manifesteren zich in de interactie tussen 
mensen. Innovatoren (mensen met oranje en gele drijfveren) nemen niet snel 
mensen aan met rode of blauwe drijfveren – want die dwingen hun om dingen te 
doen waar ze een hekel aan hebben zoals uren schrijven (blauw versus geel) of 
afspraken nakomen (rood versus oranje).
Hier speelt de ‘klikfactor’ ofwel ‘soort zoekt soort’ een sleutelrol. Mensen voelen 
zich het prettigst bij personen met een kleurenprofiel dat vergelijkbaar is het 
eigen waardesysteem. De spanningsvelden tussen drijfveren manifesteren zich 
in de interactie tussen mensen. Innovatoren (lees mensen met oranje en gele 
drijfveren) nemen niet snel mensen aan met rode of blauwe drijfveren – want 
die dwingen hun om dingen te doen waar ze een hekel aan hebben zoals uren 
schrijven (blauw versus geel) of afspraken nakomen (rood versus oranje).
Vanuit het perspectief van innovatiemanagement is de uitdaging om het palet 
aan drijfveren en mensen te managen. Een start-up bestaat veelal uit mensen 
met oranje-gele drijfveren: innovatieve en creatieve ondernemers die prestaties 
willen laten zien en resultaten willen boeken. Daardoor ontstaat een palet aan 
mogelijkheden. Een valkuil van mensen met een oranje-geel profiel is dat het 
hen moeite kost om die ideeën los te laten en ze in praktische resultaten om te 
zetten. Zo blijft het rendement (te) laag, de organisatie krijgt geen vlees op de 
botten, blijft kwetsbaar en is bij tegenslag snel failliet. 
Het alternatief is keuzen maken, afboeken en het kunstje zo vaak mogelijk 
herhalen – geen nieuwe producten of diensten meer ontwikkelen maar juist de 
reeds ontwikkelde zo vaak en zo veel mogelijk verkopen. Daarvoor zijn mensen 
met rode en blauwe drijfveren nodig: de eerste maken keuzen, hakken knopen 
door en eisen aandacht voor ‘concreet, hier en nu’. De laatsten zorgen voor 
regels en structuur, hebben oog voor kwaliteit en kwaliteitsmanagement en het 
inrichten en borgen van de financiële administratie. Mensen met gele, oranje en 
groene drijfveren brengen een start-up- naar de take-off-fase, mensen met rode 
en blauwe drijfveren zijn nodig om de marktmotor op stoom te brengen.
Innoveren is mensenwerk – en innovatiemanagement vraagt om de kunst van 
strategisch humanresourcesmanagement: het managen van een palet aan drijf-
veren zodat het team past bij de fase waarin het innovatiesysteem zich bevindt 
en de uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden.

waarde toevoegen voor klanten  oranje, groen

verspilling tegen gaan   blauw 

procesmatig denken   blauw 

iedere dag verbeteren   oranje (mits erkend en gewaardeerd)

streven naar perfectie   blauw, geel 

verantwoordelijkheid nemen  rood, blauw, paars

standaardiseren van werkwijzen blauw (uitvoeren), geel (ontwerpen)

mentor en rolmodel   groen, paars, blauw

samenwerken    groen, paars, blauw

discipline    blauw, rood en paars

besluitvaardigheid    rood 

resultaatgerichtheid   oranje 

* Lean management in 
relatie tot drijfveren, 2011.

Drijfveren en lean-management
De drijfverenbenadering kan ook gebruikt worden om in een organisatie lean-
management te implementeren. Een organisatiecultuur die past bij lean-manage-
ment, kenmerkt zich door de volgende aspecten: 
• sterke focus op klanten
• inzet van interdisciplinaire teams
• managers die als coach hun medewerkers ondersteunen
• streven naar excellentie
• zoeken naar echte oorzaken van problemen in een systeem
• vieren van successen met teams
• leverancier als bondgenoot zien
• kennis delen
• kosten besparen door keuzen te maken en verspillingen te elimineren
• procesgerichte benadering.*

Lean-principes en competenties en drijfveren die daar een bijdrage aan leveren:

Alle drijfveren zijn van belang. Enkele voorbeelden van de implementatie van 
lean-management:
• lean-management vraagt draagvlak in een organisatie en kan niet door een en-
kel individu of de leiding worden geïmplementeerd. Daarvoor dient in de cultuur 
van een organisatie de groene drijfveer aanwezig te zijn
• bij het verbeteren van processen is het van belang om out of the box te kunnen 
denken. Mensen met een gele drijfveer zijn daartoe bij uitstek gekwalificeerd
• bij het verbeteren van processen moeten deze gestructureerd herontworpen 
worden en verankerd worden in een organisatie. Mensen met een blauwe drijf-
veer kunnen dat als geen ander
• lean-management veronderstelt resultaatgerichtheid én flexibel kunnen schake-
len naar alternatieven als dat bijdraagt aan het behalen van resultaten. Mensen 
met oranje drijfveren zijn daar goed in
• lean-management is gebaat bij knopen doorhakken en besluiten nemen. De 
rode drijfveer is hier van belang.
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Innoveren kun je leren: praktijkvoorbeelden
De volgende zes voorbeelden illustreren elk verschillende aspecten van de 
thema tiek van dit boek in de praktijk. Het eerste voorbeeld gaat over cultuur, 
denkstijlen en tweede orde leer- en veranderingsprocessen. Het tweede betreft 
KR8, een voorbeeld van hoe een organisatie lean-denken kan implementeren. 
Vervolgens komt Tok! aan de orde, een systeem en zienswijze om innovatie 
te managen – 21ste-eeuws innoveren bij uitstek. Het vierde voorbeeld onder-
streept dat de implementatie van BIM veel is meer dan een technische innova-
tie. Het vijfde voorbeeld gaat over voorwaarden voor succes bij ketensamen-
werking: aandacht voor de ‘zachte kant’ – communicatie en vertrouwen. Ook het 
laatste voorbeeld benadrukt het belang van de ‘zachte kant’ van BIM en lean: 
vernieuwing in de bouw draait om mensen!

‘Bij Rijkswaterstaat maken we dingen, grote dingen. Naar Rijkswaterstaat wordt 
ook wel verwezen als “de staat in de staat” omdat we zoveel dingen maken die 
“werken”. We werken aan werken: waterwerken, kunstwerken en waterwegen.’ 
Aldus Marion Braams, adviseur bij Rijkswaterstaat.

Marion Braams
‘Van zoekers naar vinders’

‘Om al die werken te kunnen maken moeten we allerlei gegevens bij elkaar 
zoeken over de locatie waar het werk gaat plaatsvinden: ondergrond, eigen-
dom, bestemmingsplannen. Daarna gaan we aan deze gegevens rekenen 
om te bepalen of en hoe de werken gemaakt kunnen worden. Het werk echt 
maken laten we door bedrijven doen.
De laatste jaren zijn we onder het motto: “de markt, tenzij…” bezig een deel 
van dit eerste proces ook over te dragen aan de markt. Maar dit zoek- en 
rekenwerk is sterk aan het veranderen. We waren gewend dat dit maanden 
of zelfs jaren kan duren. Maar als we het anders aanpakken kan het alle-
maal veel sneller en beter. Veel gegevens zijn al bekend maar nog niet altijd 
beschikbaar op het moment en de plaats waar ze het nodig hebben. Bereke-
ningen zijn al eens gedaan, de software waarmee de berekeningen gemaakt 
worden is al ontwikkeld. Als we echt begrijpen dat bijna alle gegevens er al 
zijn en alles al berekend is, moet het mogelijk zijn om de stap te maken van 
jaren voorbereiding naar dagen.’

Gevangen in denken
‘Het is heel moeilijk om te begrijpen dat iets kan als je het nog nooit gedaan 
hebt. Als je altijd je vakantie vier maanden van tevoren hebt geboekt via 
een reisbureau is het moeilijk om je voor te stellen dat je op vakantie kunt 
gaan met alleen een geboekte vlucht, het eerste hotel en een smartphone 
om steeds het volgende hotel te boeken in de loop van de dag. Kortom: van 
zoekers naar vinders.

Als we altijd nieuwbouwwijken hebben gebouwd door eerst borden neer te 
zetten, huizen te verkopen die er nog niet staan en twee jaar te wachten op 
het nieuwe huis, is het moeilijk om je voor te stellen dat je een kavel zou 
kunnen kopen en daar een tijdelijk gebouw op kan zetten en iedere keer als 
je iets anders wil – gemiddeld na zo’n zeven jaar – je het tijdelijke gebouw 
inwisselt voor een nieuw of ander tijdelijk gebouw. En dat je geen nieuw huis 
koopt maar naar een andere kavel verhuist en eventueel je gebouw op een 
trailer laat verplaatsen.
Als we altijd aan de hand van tabellen preventief onderhoud hebben gedaan 
aan apparaten en daarop ook onze monteurspool hebben gebaseerd – en ko-
mend kwartaal de uren hebben ingeroosterd – dan is het moeilijk om je voor 
te stellen dat apparaten zelf doorgeven hoe het met ze gaat en dat dat de ba-
sis is van het werk van morgen. En dat je eventueel morgen vrij kan nemen, 
en dat de planning daarmee om kan gaan.’

Zoveel is al mogelijk
‘Als er altijd zaken fout gaan in de uitvoering van het werk, als er altijd 
materialen te laat worden geleverd of niet van de juiste kwaliteit zijn, als 
altijd nog zaken ter plekke moeten worden aangepast – dan is het moeilijk 
om je voor te stellen dat alles al in de computer gemodelleerd is, dat je in de 
bouwkeet de dag begint met een groot scherm waarop het werk tot gisteren is 
aangegeven en dat een soort versnelde film vertelt welke materialen vandaag 
gebracht worden, waar ze gelost worden en waar ze gebruikt worden zodat je 
weet wat je die dag te doen staat.
Dit is allemaal al mogelijk. Velen van ons werken nog op de oude manier, 
terwijl de nieuwe aanpak ook zoveel meer vrijheid geeft en helpt om sneller 
betere resultaten te boeken. 
Waarom zou je in een hotel moeten blijven als het er stinkt? Waarom moet je 
verhuizen als je kinderen het huis uit gaan? Waarom is het zo’n gedoe als je 
als monteur onverwacht vrij wilt nemen omdat er familie uit Australië over is 
gekomen? Waarom moet op een werk altijd zo veel materiaal liggen dat nog 
helemaal niet nodig is? 
Het kan anders. Wij zijn gevangen in onze oude manier van denken.’

KR8
KR8 staat voor klantwaarde, respect voor medewerkers en acht soorten ver-
spilling. Rijkswaterstaat gebruikt deze veranderingsaanpak om af te slanken te 
worden die effectiever en efficiënter te werken aan meerwaarde voor de klant. 
De filosofie achter KR8 is ontleend aan het Toyota-productiesysteem (hoofdstuk 
4) en identiek aan de gedachten achter lean-management. Een interview met 
Jan Hofsteenge van Rijkswaterstaat.

Marion Braams is 
strategisch adviseur 
bij de bestuursstaf van 
Rijkswaterstaat.
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Jan Hofsteenge
‘Mensen geven de doorslag’

‘En citaat: “Door mensen in hun kracht te zetten, richt ieder zijn energie op 
concrete verbeteringen op de eigen werkvloer” stelt Rijkswaterstaat in ‘Eén 
Rijkswaterstaat, elke dag beter!’ het Ondernemingsplan 2015.* “Dit leidt tot 
meer resultaat voor de klant [...] Het resulteert in kortere doorlooptijden, la-
gere kosten en minder inzet. Het levert zo een belangrijke bijdrage aan effici-
enter werken. Bovendien betekent het verminderen van verspillingen minder 
gedoe, minder dubbel werk en minder vertraging. Verbeteren leidt op die 
manier tot ideeën voor nog meer verbeteringen en maakt het werk leuker”.’
‘In KR8 worden bestaande werkprocessen in kaart gebracht en de verschil-
lende schakels in ieder werkproces beoordeeld op klantwaarde. Schakels die 
geen waarde toevoegen, zijn verspilling en worden geëlimineerd. Het ideaal-
plaatje is een proces zonder verspillingen.
KR8 is gericht op drie doelen: het verhogen van klantwaarde, het vergroten 
van de betrokkenheid van medewerkers en het verbeteren van de efficiëntie 
(geld), en het verkorten van de doorlooptijd van werkprocessen. Deze doelen 
hangen sterk samen: vaardige en betrokken medewerkers zorgen dat klanten 
tevreden zijn en dragen verantwoordelijkheid voor werkprocessen. Gevolg is 
meer efficiëntie en kortere doorlooptijden.’ 

Drie sporen
‘De aanpak van KR8 loopt langs drie sporen: werken aan bewustwording en 
in het bijzonder aan houding en gedrag die passen bij continu verbeteren van 
werkprocessen; standaardisering van processen en kwaliteitsmanagement; 
en operationeel management gericht op het op korte termijn realiseren van 
verbetering, bijvoorbeeld via dagsturing. Hoe meer deze interventies effect 
hebben en inburgeren, hoe meer er continu verbeterd wordt op klantwaarde, 
medewerkersbetrokkenheid, en efficiëntie en doorlooptijden. 
Kenmerken van KR8 zijn: procesgericht werken volgens standaarden; in 
kleine stapjes continu verbeteren met effect binnen een dag, een week of een 
maand; leren door zelf doen; handelen vanuit een goede probleemanalyse, 
met een duidelijk operationeel doel en binnen de geldende kaders; en onder-
steund door dienend leiderschap.*
In deze opsomming zijn verschillende begrippen uit de lean-managementfi-
losofie te herkennen: continu verbeteren, procesgericht werken, standaardi-
sering en leren door zelf doen: go and see for yourself.’ *

Competent en gemotiveerd
‘Dienend leiderschap is dé manier om medewerkers “in hun kracht te zetten”: 
medewerkers moeten gefaciliteerd worden om zich competent en gemoti-
veerd te kunnen voelen. Onderdeel daarvan is dat iedereen weet wat zijn 
dagelijkse bijdrage is en daar feedback op krijgt. Directief leiderschap, voor-
schrijven wat er moet gebeuren, werkt niet als procesverbetering gewenst is: 
alleen direct betrokkenen kennen de ins en outs van een werkproces. 
‘Dienend leiderschap’ kan werken als een vliegwiel, multiplier (hoofdstuk 10): 
als één leider twintig medewerkers in hun kracht kan zetten, vertwintigvou-
digt zijn effectiviteit!’*
 

De acht verspillingen

Talent

Ieder geval waarin niet  
volledig gebruik wordt 
gemaakt van de tijd en het 
talent van medewerkers Correctie

Corrigeren van fouten/
herbewerkingen

Transport

Ieder niet-nood-
zakelijk transport 
is verspilling (bijv. 
onnodig versturen 
van documenten)

Beweging

Iedere beweging 
die geen waarde 
toevoegt
(bijvoorbeeld 
dubbel invoeren 
van informatie)

Wachten

Wachten op informatie, 
papierwerk of beslissingen

Overbewerking

Meer bewerkingen 
dan nodig

Overproductie

Te veel of te snel 
produceren

Voorraad

Alles meer dan het 
minimum nodig om 
de opdracht uit te 
voeren

De filosofie achter 
KR8: lean-manage-
ment door verspil-
ling tegen te gaan. 
(Bron: Rijkswater-
staat)

Klantwaarde
Medewerker-

betrokkenheid

Efficiëntie & 
doorlooptijd

Bewustwording
houding & gedrag

Operationeel 
management

Dagsturing

Standaardproces 
en -kwaliteit

KR8-tools

De drie doelen van 
KR8 en de interven-
ties waarmee KR8 
bij Rijkswaterstaat 
wordt ingevoerd. 

* Elke dag in je KR8!, 
Geel, 2013. 

* Senge 1990, De Vijfde 
Discipline. Kunst en 
praktijk van de lerende 
organisatie. 

* www.rijkswaterstaat.
nl/images/Onderne-
mingsplan%202015_
tcm174-308047.pdf

Jan Hofsteenge is 
adviseur KR8 binnen 
Rijkswaterstaat. 

* Zie hoofdstuk 4.
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Drie voorbeelden van procesverbetering met behulp  
van KR8

Kadastrale gegevens drie keer sneller aanleveren
Pieter van Waarden, projectleider bij Rijkswaterstaat: ‘Bij DID [de Data-ICT-
Dienst van Rijkswaterstaat] leveren we kadastrale gegevens aan collega’s die 
grondaankopen doen voor nieuwe projecten. Regelmatig kregen we klachten dat 
de levering zo lang duurde. Daar hadden ze gelijk in, want de gemiddelde wacht-
tijd was vijf maanden. Zoiets vertraagt de aanleg van een weg. Om daar verbe-
tering in te brengen zijn we samen met het kadaster een Klean-project gestart: 
onze KR8, hun lean! Uit de probleemanalyse bleek dat de vertraging in kleine 
dingen zat. De aanvragen moesten langs te veel mensen. Wie de startdatum van 
het kadaster miste, moest een maand wachten op de volgende. Offertes gingen 
heen en weer en de externe conversie van een bestand kon niet altijd direct 
beginnen. Met Klean zijn het aantal schijven en de offertedruk verminderd, de 
startdata van het kadaster bekendgemaakt in de dienstencatalogi, het conver-
teerbedrijf haalt zelf de data op. De gemiddelde wachttijd is teruggebracht tot 
anderhalve maand.’ 

Meer werk doen met minder mensen
Jelle Visser, Afdelingshoofd Servicemanagement Dienstverlening: ‘Een van 
onze teams kreeg de hoeveelheid werk niet klaar en dacht extra mensen nodig 
te hebben. Samen hebben ze toen een probleemanalyse van het werkproces 
gemaakt. De uitkomst was dat basisstabiliteit ontbrak, omdat iedereen individu-
eel branden aan het blussen was bij uitzonderlijke situaties. Terwijl 80 procent 
van het werk te standaardiseren is met een checklist, een vaste werkwijze en 
een centraal e-mailarchief. Dat hebben we geïntroduceerd, bijvoorbeeld via het 
toetsen van meetgegevens die door aannemers worden aangeleverd. Sindsdien 
houden we tijd genoeg over voor die 20 procent uitzonderingen. We kunnen het 
werk zelfs doen met minder mensen dan voorheen, en hebben de ruimte om op 
te schrijven waar we in de toekomst naartoe willen.’

Informatiestroom bij tenders gestructureerd
Contractmanager Bart-Jan de Waard: ‘Bij de aanbesteding van projecten zet 
Rijkswaterstaat alle bij een contract horende informatie op aanbestedingssites. 
Aannemers baseren daarop hun offerte. Alleen is die informatie vaak ongestruc-
tureerd en verandert nogal eens tijdens de tenderfase. Voor zowel aannemers 
als Rijkswaterstaat betekent dat in de tenderfase dubbel werk. In een KR8-sessie 
met de markt is toen de data top tien bedacht. Dat betekent dat Rijkswaterstaat, 
zes maanden vóór een contract op de markt gezet wordt, een bijeenkomst orga-
niseert met alle potentiële inschrijvers. Dan stellen ze gezamenlijk een top tien 
samen van data die ze echt nodig hebben om een goede aanbieding te kunnen 
maken. Rijkswaterstaat zorgt vervolgens voor het beschikbaar stellen van die 
data. Het resultaat is een veel efficiënter tenderproces.’

Managementtrech-
ter: relatie tussen 
opdrachtgever en 
-nemer.

Klantwaarde

Perspectieven
Klanttevredenheid,

medewerkerbetrokkenheid,  
externe processen

Probleemopgave

Doel

Kader
Inspanningen en oplossingen

Inspanningen

Oplossingen

Leidinggevende,  
opdrachtgever

Medewerker, 
opdrachtnemer

‘Ook in KR8 wordt gebruikgemaakt van de Deming-cirkel (plan, do, check and 
act).* Voor ieder probleem wordt een zogeheten ‘gap analyse’ gemaakt: een 
vergelijking van de huidige met de gewenste situatie: wat zijn de oorzaken 
van de huidige situatie en welke belemmeringen moeten worden opgeheven 
om de gewenste situatie te realiseren? – in termen van bijvoorbeeld men-
sen, organisatie, informatie, systemen. Uit de analyse volgt een opgave die 
beschreven wordt in functioneel gespecificeerde doelen – de planfase in het 
model van Deming. Te treffen maatregelen behelzen een vergelijking van 
doelen met inspanningen en oplossingsmogelijkheden. Besluiten daarom-
trent corresponderen met de doefase. Meten en het bewaken van follow-up 
maken cirkel rond: check and act.’
‘De managmenttrechter illustreert de betekenis van ‘dienend leiderschap’: 
uitgaande van de doelen van de organisatie formuleert een leidinggevende 
een functioneel gespecificeerde opgave. De wijze waarop die opgave opgelost 
wordt, is het domein van medewerkers: de relatie tussen opdrachtgever en 
-nemer, lees marktpartijen, is vergelijkbaar: functionele specificaties aan de 
ene kant, vrijheid van oplossingsrichtingen aan de andere kant. De essentie: 
mensen “in hun kracht brengen”.’

* Walton and Deming 
1996, The Deming ma-
nagement method. Zie 
ook Het management-
modellenhandboek 1996.
Zie ook hoofdstuk 4. 
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Innovatiemanagement: Tok! 
Uit het jaarverslag 2012 van Ballast Nedam: ‘De economische situatie waarin wij 
ons bevinden maakt dat de bouwsector, en daarmee Ballast Nedam, voor een 
aantal grote uitdagingen staat. Ballast Nedam zal moeten innoveren en investe-
ren in tijden waarin er maar zeer beperkte middelen zijn. Bij deze uitdagingen 
geldt: de beste, slimste, meest innovatieve en meest onderscheidende partij wint 
en heeft de beste uitgangspositie voor de toekomst. Er is geen tijd om terug te 
kijken naar het verleden en de huidige marktsituatie de schuld te geven. Juist in 
de huidige markt liggen er veel kansen om ons te onderscheiden en als winnaar 
uit de bus te komen.’*

Wat voor Ballast Nedam geldt, geldt voor alle bedrijven in de sector: innovatie is 
cruciaal – het creëert nieuwe business en biedt onderscheidend vermogen. Om-
dat innovatie zo belangrijk is, heeft Ballast Nedam een digitaal idee- en discus-
sieplatform ontwikkeld om innovatie te stimuleren en te managen.

Menno de Jonge, directeur bij Ballast Nedam schetst de beweegredenen achter 
de introductie van het programma Tok!: ‘Innovatie is geen afdeling maar een 
mentaliteit. Iedereen moet er iedere dag mee bezig zijn en zijn ideeën delen met 
collega’s; het beste idee bedenk je samen.’

Menno de Jonge
‘Het gaat ons om de gouden 
eieren’

‘In het verleden waren businessunits vaak geïsoleerd met innovatie bezig. 
Door samenwerking tussen businessunits ontstaan betere processen. Om dat 
te faciliteren hebben we een idee- en innovatiemanagementsysteem ontwik-
keld, Tok! genaamd. Tok! verwijst naar het geluid dat kippen maken als ze 
een ei leggen. Soms leggen ze gouden eieren; daar is het ons om te doen.
Tok! is gebaseerd op het zogenaamde stage gate-model: een innovatie is een 
gerealiseerd product of een dienst waarmee de klant meer waarde ontvangt. 
Zo’n innovatie is ooit begonnen is met een idee.* Met behulp van Tok! worden 
de verschillende fasen gemanaged.’

Vier vernieuwingsfasen
‘Naast een informatiemanagementsysteem omvat het innovatiemanagement-
proces ook diverse sociale evenementen en symbolen die het belang van 
innovatie voor de organisatie zichtbaar maken en kracht bijzetten.
Medewerkers kunnen hun idee op een voor collega’s toegankelijke intra-
netsite, de Tok!-site, plaatsen en hun vragen daarop te reageren. Sommige 
ideeën vinden weinig weerklank, op andere komen veel reacties. Dan werken 
één of meer medewerkers het idee verder uit. Dit noemen wij fase 1. Vier keer 

per jaar worden die ideeën aan de organisatie gepresenteerd in de vorm van 
een Tok!-ideecafé met een “pitch op de (zeep)kist”. Voor de bijeenkomsten 
worden ook directeuren van businessunits uitgenodigd en als een van hen 
enthousiast raakt volgt fase 2: het toetsen van de haalbaarheid, uitmondend 
in een businesscase of het afblazen van het voorstel. Als de businesscase 
positief is, volgt fase 3: de ontwikkeling. In die fase wordt de businesscase 
geconcretiseerd naar een businessplan, bijvoorbeeld met de methodiek van 
“businessmodelcanvas”.* Daarna volgt de fase 4: implementatie: het maken 
van prototypes, het aftasten van de reacties van de markt, enzovoort. Als ook 
die fase goed uitvalt, is een idee gerealiseerd en een gouden ei gelegd.
Ideeën kunnen zo vanzelfsprekend zijn en voor de hand liggend, dat dit hele 
proces niet nodig is. Het idee om standaard dubbelzijdig te printen bijvoor-
beeld is per direct te implementeren.’

Open innovatie
‘Naast informatiemanagement heeft vernieuwing ook een culturele en orga-
nisatorische kant. Als innovatie belangrijk is moet dat op allerlei manieren in 
een organisatie zichtbaar zijn en benadrukt worden. Iedere organisatie kan 
daar eigen vormen voor bedenken. Naast het Tok!-ideecafé en een jaarlijkse 
Innovatieprijs gaat dat bij ons ook met gadgets zoals eieren in verschillende 
kleuren en als summum een gouden ei. Ook is innovatie onderdeel van de 
managementafspraken.
In een wereld waarin BIM en ketensamenwerking de toon zetten, is open 
innovatie de volgende stap. Tok! als platform is nu ook opengesteld voor bu-
sinesspartners: klanten, toeleveranciers, gepensioneerden – stakeholders van 
de organisatie. De methodiek blijft hetzelfde, de reikwijdte van de creativiteit 

Menno de Jonge is 
directeur Strategie en 
Innovatie van Ballast 
Nedam. 

* Kwakman en Smeul-
ders (red) 2013, Groot 
innovatiemodellenboek. 
40 innovatiemodellen 
voor het versterken van 
ondernemerschap bij 
bedrijfsleven en overheid. 
pp. 189 e.v. 

* Business Model 
Canvas is een methode 
om systematisch het 
concept achter een 
onderneming te bepalen 
– hoe zij waardecre-
atie levert en behoudt. 
Zie Osterwalder en 
Pigneur, Business model 
generatie.

Fasen

Output 
per fase

1 2 3 4

Idee Haalbaarheid Ontwikkeling Implementatie

Evaluatie

Idee adoptie Beoordelen 
Businesscase

Beoordelen
Businessplan

Pitch Businesscase Businessplan Gerealiseerd 
project

Het Ballast Nedam
Innovatieproces.

* Jaarverslag Ballast 
Nedam 2012, pp. 127.
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BIM en biedt op basis daarvan aangrijpingspunten voor verbetering. De scan is 
bedoeld voor bedrijven die al stappen op het gebied van BIM gezet hebben, en 
voor beginners die de (zelf)scan kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in wat 
BIM inhoudt.
BIM en ketensamenwerking hebben consequenties voor alle aspecten van een 
organisatie (hoofdstuk 7 en 8). De BIM-quickscan beschrijft de stand van zaken 
rond de implementatie van BIM in negen dimensies: strategie, organisatie, re-
sources, partners, bedrijfscultuur, opleiding van medewerkers, interne informa-
tiestromen, open standaarden en het gebruik van tools – bijvoorbeeld software.
BIM is een tool om je eigen werk efficiënter te doen, maar de echte winst zit in 
samenwerking in de keten. We hebben bedrijven gezien die al meerdere jaren 
BIM-software gebruikten maar moeite hadden om te zien dat de echte waarde 
van BIM de samenwerking in de keten is.
Wat bureaus zich meestal ook onvoldoende realiseren is dat de proceskant van 
belang is: met elkaar communiceren. In de quickscan komt dat aan de orde bij 
het onderwerp “informatiestromen en informatiestructuur”.’

Strategische keuze 
‘Een ander aspect is dat implementatie van BIM alleen lukt als zowel het 
management als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat BIM de toekomst 
is. In sommige gevallen dachten managers dat BIM het aanschaffen van een 
softwarepakket was waarvoor een medewerker een korte cursus moest volgen. 
Meer mocht er niet geïnvesteerd worden: “BIM omdat het moet”. Dat werkt dus 
niet. Het management moet overtuigd zijn van de meerwaarde en medewer-
kers moeten de ruimte krijgen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.
Bureaus moeten zich realiseren dat BIM een strategische keuze is. Dat het 
gaat om een tool waarmee het hele bouwproces anders ingericht wordt. Met 
consequenties voor de eigen organisatie. Sommige bureaus waren overtuigd: 
“We moeten het echt anders aanpakken. Geen allround bureau meer zijn, via 
BIM productiewerk uitbesteden en focussen op architectuur.” Een ander bureau 
heeft besloten niet langer te werken met én een kostencalculator én een con-
structeur; daar is BIM ook gebruikt om de organisatie af te slanken.’

Voorwaarden voor succes bij ketensamenwerking
Woningbouwcorporatie Havensteder en Dura Vermeer Bouw Rotterdam werken 
sinds 2008 projectongebonden samen aan ketenintegratie. In 2011 zijn onderaan-
nemers aan de samenwerking toegevoegd. De samenwerking is onderdeel van het 
‘Supply Chain Excellence’-programma. Daaraan doen verder mee: Dura Vermeer, 
TU Delft, Universiteit van Amsterdam en Deloitte Real Estate Advisory. Er zijn part-
ners geselecteerd op het gebied van installaties, grondwerk en kozijnen.
Doel van het Supply Chain Excellence’-programma: beter, sneller en goedkoper. 
Het programma heeft vier speerpunten:
• klanttevredenheid verhogen naar 7,5 (per jaar 0,3 punt hoger dan de gemid-
delde marktscore)

Ronald van Aggelen, 
is directeur van ZEEP 
Architecten en Paul 
Bos is BIM-manager bij 
hetzelfde architecten-
bureau.

wordt vele malen groter, zeker als ook branchevreemde partijen gaan partici-
peren. Innovatie tezamen met ketensamenwerking is open innovatie: samen 
in de keten innoveren.* Tok! is “innovatie 21ste eeuw”.’

BIM implementeren
In de context van een Europees sociaal innovatieproject (ESF, Europees Sociaal 
Fonds) heeft ZEEP architecten in 2012 vijftien architectenbureaus begeleid bij 
de implementatie van BIM (hoofdstuk 7). Bij de aanvang daarvan is gebruik 
gemaakt van de BIM-quickscan, een door TNO ontwikkelde vragenlijst waarmee 
het niveau van BIM binnen een bedrijf gemeten wordt.** www.bimladder.nl
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BIM-quickscan.
(Bron: www.Bimlad-
der.nl)

Onder de vijftien architectenbureaus die ZEEP begeleidde met BIM zaten bu-
reaus die al jaren met BIM werkten maar ook die er pas mee begonnen. Ronald 
van Aggelen, directeur van ZEEP en Paul Bos, BIM-manager, over hun ervarin-
gen: ‘Bedrijven moeten zich realiseren dat het bij BIM om veel meer gaat dan 
software of techniek.’

Ronald van Aggelen en Paul Bos
‘Medewerkers moeten de ruimte 
krijgen om nieuwe vaardigheden 
te leren’

‘De quickscan is een nulmeting. Hij bestaat uit vier hoofdthema’s: organisatie 
en management, mentaliteit en cultuur, informatiestructuur en informatie-
stromen, en techniek en toepassingen.
De scan is vooral bedoeld om mogelijkheden voor verbetering in het werken 
met BIM te identificeren. De scan meet het huidige niveau van werken met 

* Zie ook interview 
Menno de Jonge, direc-
teur Innovatie Ballast 
Nedam, in Cobouw 8 
maart 2013.
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• doorlooptijd 1,5 jaar korter 
• besparing van 25 procent op stichtingskosten 
• streefscore 2014 gemiddeld één opleverpunt per woning (voor 2012: niet 
meer dan gemiddeld drie opleverpunten per woning).*

Partijen werken volgens drie principes, namelijk: wederzijdse openheid, vol-
ledige transparantie en een gezamenlijk doel, namelijk realisatie van het werk in 
de optimale verhouding: de beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste tijd 
met tevreden eindgebruiker.*

Andre Klouwen, manager Ketenintegratie bij Dura Vermeer Bouw Rotterdam, 
schetst zijn ervaringen met het samenwerkingsverband met Woningbouwcor-
poratie Havensteder in het kader van het ‘Supply Chain Excellence’-programma: 
‘Als het goed gaat in een team, kost het nog steeds enorm veel tijd om elkaar te 
leren kennen en vertrouwen.’

André Klouwen
‘Vertrouwen is een keuze’

In de ketenintegratie met Havensteder trekken we gezamenlijk op vanaf 
de initiatieffase tot en met de oplevering van het proces. Dat vraagt op het 
niveau van projectmanagement om een dubbele inzet. Door beide organisa-
ties worden zij verantwoordelijk gehouden voor het resultaat van het project. 
We onderscheiden zes pijlers. Drie daarvan krijgen veel aandacht: BIM, lean 
en partnering. Je ziet ook dat hiermee grote verbeteringen gemaakt kunnen 
worden als je ze gezamenlijk onderneemt. De andere drie pijlers zijn ICT, 
humanresourcesmanagement en levensduurkomsten (total cost of owner-
ship). ICT vergt forse investeringen. Dat is de voornaamste reden dat dit naar 
de achtergrond wordt gedrukt. Hier zijn best wel voordelen te behalen, denk 
aan gezamenlijke projectbewaking of facturering. Maar dat zijn ingewikkelde 
trajecten en bijna ieder bedrijf heeft zijn eigen systeem.’

Commitment uitspreken
‘Humanresourcesmanagement is het meest ondergeschoven onderwerp maar 
misschien wel het allerbelangrijkste. Traditioneel zetten we mensen in een 
team en verwachten we dat het team meteen goed presteert. Wanneer dit 
goed gaat schrijven we dat toe aan technische aspecten maar we zien niet dat 
het lag aan de teamsamenstelling. Als het niet goed gaat in een team, wis-
selen we teamleden waardoor er kennis verloren gaat. Als het wel loopt kost 
het voor het team nog steeds enorm veel tijd om elkaar te leren kennen en 
vertrouwen. 
Met goede teamcoaching kan deze gewenningsperiode drastisch verkort 
worden. Een manier om dat te doen is met de Drexler en Sibbit-methode en 
met communicatievaardigheden. Drexler en Sibbit zeggen dat je eerst moet 

onderzoeken waarom je hier, in een project, bent.* Vervolgens waarom de 
ander er is. Daarna ga je de doelen en een visie over het project met elkaar 
delen en vervolgens commitment uitspreken tegenover elkaar. Pas dan kan 
je beginnen met de samenwerking. Het klinkt logisch, maar het is zo anders 
dan we gewend zijn.’

Vertrouwen en transparantie
‘Een tweede “zachte” voorwaarde voor het succes van ketenintegratie, is 
vertrouwen en transparantie. Sterker, het is de enige ontbindende clausule 
in het ketenintegratiecontract met Havensteder. Als het vertrouwen van 
een bestuurder van een van de partijen is geschaad, stopt het contract. Hier 
heeft onze branche de laatste jaren heel veel geleerd. We vinden het nu nor-
maal en beseffen dat vertrouwen en transparantie de basis vormen waar-
door samenwerking mogelijk word. En vertrouwen is een keuze.’

Projectrealisatie vereist drie dingen: de mens, de mens 
en de mens

Het laatste voorbeeld betreft bouwbedrijf Waal. Johan Krijgsman, directeur en 
mede-eigenaar, zoekt naar nieuwe businessmodellen en wil aandacht voor de 
menskant. Tegen het tijdschrift Sprout vertelde hij: ‘Voordat de crisis uitbrak 
hebben we besloten dat we behalve een industrieel bouwen óók een dienstver-
lener wilden zijn. We bouwen niet alleen, we ontzorgen ook door in een vroeg 
stadium, al bij de schetsen, mee te denken over het design. [...]
Mijn droom is om een nieuw businessmodel voor de bouwsector uit te vinden. 
We moeten af van de standaard vastgoedcyclus van honderd jaar; van bouw tot 
sloop. [...]
Misschien krijgen we wel een statiegeldhuis. Het huidige businessmodel gaat 
uit van eigendom. Maar waarom zeg je niet: u kunt leven in deze ruimte maar 
de huls, de woning dus, die houden wij in bezit. Waarom zou de hele keten die 
verantwoordelijk is voor dat huis – architecten, ontwikkelaars en bouwers – 
niet kunnen participeren in het eindproduct? Nu houdt hun verantwoordelijk-
heid op bij de oplevering. Er is nu betrokkenheid. Dat kan anders. Als je een 
gezamenlijk product aanbiedt, maak je het voor alle partijen aantrekkelijk dat 
een woning op lange termijn rendement genereert.*

In een interview met Buildingbusiness legt hij uit wat aandacht voor de men-
selijke factor oplevert voor het bedrijf: ‘Wij zijn met bouwinformatiemodel-
len (BIM) gestart in 2007; vóór de crisis uitbrak. Daar zijn we nu vijf jaar mee 
bezig. In 2009 hebben we de organisatie gekanteld – met de introductie van in-
tegrale multidisciplinaire teams die de projecten gingen aansturen. Afdelingen 
zijn opgeheven, we hebben alleen nog maar de directie en zelfsturende teams. 
Ons idee is dat de waardestroom op de bouwplaats is, dus bij onze vakmensen 
en maakpartners. [...]

* Drexler en Sibbet heb-
ben een model ontwik-
keld over wat een groep 
tot een excellent team 
maakt. Zie bijvoorbeeld 
blog.bartlensink.nl/wp-
content/uploads/2011/12/
TeamMonitor-en-mo-
del-Drexler-en-Sibbet-
uitleg.pdf

* ‘Hoe ik de bouw uit 
het slop trek’, Sprout 
maart 2013. 

Andre Klouwen is 
manager Ketenintegratie 
bij DuraVermeer Bouw 
Rotterdam.

* www.succesvolbou-
wen.nl/content/125/
wat_is_ketenintegratie.
html; www.havensteder.
nl/over-havensteder/
nieuws/nieuwsarchief/
nieuwsbericht/artikel/
uitbreiding-keteninte-
gratie-184

* nieuw.cpibc.nl/
wp-content/up-
loads/2011/03/presenta-
tiebetersnellerengoed-
koper-okt-2009.pdf
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Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de volgende transitie is ingezet: we 
gaan van een hoe-organisatie naar een waarom-organisatie. Daarin gaat het heel 
sterk over drijfveren: waarom zijn we hier op aarde? Als ik mijn drijfveren kan 
delen met de drijfveren van mijn klant, dan kun je samen meer bereiken. Dan 
heb je de verbinding te pakken.
De sector is achterhaald.We focussen alleen maar op kosten en daardoor vergeten 
we te verbinden met opdrachtgevers en met eindgebruikers. Ik praat met klanten 
nooit over kosten, veel meer over bijvoorbeeld het verlagen van het afzetrisico. 
Met opdrachtgevers en corporaties ga ik in gesprek over verkoopstrategieën, de 
levenscyclus van een gebouw en de dynamiek die een gebouw brengt in sociaal-
maatschappelijke en economische zin. Ik heb het nooit over beton. 
Het gaat erom dat je je als bedrijf en als persoon kwetsbaar durft op te stellen. 
Ik ga niet bij een klant zeggen: “Kijk ons een lean werken en 40 procent van de 
doorlooptijd besparen.” Dan hebben we blijkbaar altijd veel te duur gebouwd en 
veel te langzaam.
Mijn beleving is dat we met deze sector aan de vooravond van een complete 
turn-around staan. Een tijd waarin opensource-innovaties de boventoon zullen 
voeren. We komen uit een tijdperk waarin iedereen alles voor zichzelf hield. 
Daarmee werden innovaties op zowel product- als procesniveau juist de kop in 
gedrukt. Niemand – ook wijzelf niet – vroeg bijvoorbeeld aan leveranciers of zij 
ideeën hadden voor verbetering. Daarin kunnen we een voorbeeld nemen aan 
moderne hightechbedrijven zoals ASML. Zij werken met de top vijftig aan leve-
ranciers, maar vragen wel elk jaar: het moet kleiner, geavanceerder en goedko-
per. En daar denken die bedrijven dan ook in mee. [...]
Als bouwsector zetten wij nu de eerste stappen naar meer vraaggestuurd onder-
nemen; samen met de eindgebruiker in cocreatie plannen ontwikkelen. Pas als 
je dat goed onder de knie hebt komt je toe aan een fase waarin [...] je à la Apple 
zelf producten ontwikkelt en daarmee een afzetmarkt creëert.
Wij hebben in 2011 opnieuw een grotere omzet geboekt – plus 20 procent – en 
wederom een bruto winst van meer dan 10 procent gerealiseerd. [...] Ik ben blij 
met die resultaten want het geeft aan dat het naar voren halen van de zachte 
kanten in het werk net zo goed rendement oplevert. [...]
Wij willen een andere kant op: de mens centraal stellen. Na de proceskant en 
de innovatiekant komt nu de menskant. In het verleden werd vaak genoeg 
geroepen: “de klant is de vijand”. Terwijl onze opdrachtgever, de eindgebruiker, 
iedereen in de keten, allemaal gewoon mensen zijn. En al die mensen hebben 
een ambitie. Het zou dom zijn om daarover heen te stappen. [...] 
De lol moet zijn om anderen goed of zelfs optimaal te bedienen en daar zelf 
plezier in te hebben. Zo simpel is het: je krijgt wat je geeft.’* 

En op de eigen website van Waal: ‘Als sector zijn we uit het oog verloren waar 
het uiteindelijk om draait: de eindgebruiker. Die moet waarde voor zijn geld 
krijgen. Elke schakel in de keten moet datzelfde belang dienen. Die verandering 
vraagt een nieuwe manier van samenwerken. Maar vraagt vooral om een an-
dere, meer open cultuur. Een cultuur waarin argwaan plaatsmaakt voor vertrou-
wen. En traditie voor innovatie.’*

Les één in communicatieweten-
schappen luidt: meaning is in 
the eyes of the beholder – een 
ontvanger bepaalt de inhoud van 
een boodschap, niet de zender.* In 
de bouwwereld is dat niet anders: 
aandacht voor de belevingswereld 
van klanten en belanghebbenden is 
cruciaal voor het slagen – en falen – 
van innovatieve projecten. 
Bijgaande figuur is ontleend aan 
een klassieker op het gebied van 
onderzoek naar adoptie- en diffusie-
processen, namelijk ‘The diffusion of 
innovations’ van Everett Rogers uit 
1961.* Bij de verspreiding van inno-
vaties spelen opeenvolgende groepen 
klanten een rol (donkere lijn) en 
treedt mettertijd marktverzadiging 
op (lichte lijn).
Rogers onderscheidt vijf groepen 
klanten:
• innovatoren: mensen die bereid 
zijn risico’s te nemen, jong qua 
leeftijd, en zowel inhoudelijk als 
sociaal vaak betrokken bij de nieuw-
ste ontwikkelingen in wetenschap 
of techniek. Uitgedrukt in cijfers is 
hun aantal klein: circa 2,5% van de 
bevolking
• early adopters: trendsetters, men-
sen die op straat of in het publieke 
debat het beeld bepalen. Geïnteres-

seerd in vernieuwing en zich onder-
scheidend via gadgets en design. 
Vaak jong, goed opgeleid, onafhan-
kelijk denkend en beschikkend over 
financiële middelen
• early majority: mensen die de 
trendsetters in de gaten houden en 
zelf iets langer de kat uit de boom 
kijken. Mensen die minder hechten 
aan nieuw en opvallend en meer 
aan functionaliteit, prijsstelling en 
kwaliteit
• late majority: sceptici, mensen 
met een zeer afwachtende houding. 
Pas als ongeveer de helft van de 
bevolking een vernieuwing heeft 
omarmd overwegen zij om dat ook 
te doen. Behoudend, financieel vaak 
minder bemiddeld en gericht op prijs 
en prijsstelling
• laggards: achterblijvers, mensen 
die gekant zijn tegen risico, vaak 
een hekel hebben aan veranderen, 
tradities waarderen, doorgaans van 
oudere leeftijd zijn en alles het liefst 
zo lang mogelijk hetzelfde houden. 

* Zie bijvoorbeeld N. Luhmann 1987, Soziale 
Systemen.

* Rogers 2003, The diffusion of innovation, 
pp. 281; Krebbekx et al. Innovatiemanage-
mentmodellen. Een overzicht van de meeste 
gebruikte modellen.

Diffusie en adoptie: mensen en hun belevingswereld [p 305]
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* Johan Krijgsman, 
directeur Waal, pleit 
voor turn-around 
bouwsector. Building-
business, maart 2012, 
pp 8-11; ‘Sterke reductie 
verspilling en faalkosten 
bij woningproject De 
Polder’, Vastgoedjour-
naal 8 mei 2012. 

 * www.waalbouw.nl/
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‘The smart city concept will embrace 
not only a city’s endowment of hard 
infrastructure (‘physical capital’), but also 
the availability and quality of knowledge 
communication and social infrastructure 
(‘intellectual and social capital’). It will be 
an active platform for knowledge-exchange 
between cities and their partners at all 
levels.’

Tim Campbell 

15

Intelligente 
ruimte

 ‘Smart cities’ 
en ‘smart 

citizens’



In het eerste hoofdstuk kwam ICT aan bod als drager van een lange economische 
golf, resulterend in de informatiesamenleving. Dit hoofdstuk gaat over ‘intel-
ligentie’ in de ruimtelijk omgeving: ‘smart cities’ en ‘smart citizens’. ICT in de 
bouwsector verandert niet alleen het vak van ruimtelijk professionals – architec-
ten, stedenbouwkundigen, civiel ingenieurs, constructeurs, installateurs, facility 
managers, enzovoort –, ICT verandert ook de ruimte zelf en de beleving van het 
stedelijk openbaar gebied.
Na een uiteenzetting over het fenomeen stad, komt de ontwikkeling daarin voor 
het voetlicht via de concepten ‘smart cities’ en ‘smart citizens’, ‘social city’ en 
‘wikicity’. 

Het fenomeen stad 
Wereldwijd is de stad in opmars en ontwikkelen zich megacities met meer dan 
10 miljoen inwoners. Volgens het VN-rapport ‘World Urbanization Prospects’* 
leeft in 2050 ruwweg 70 procent van de wereldbevolking in steden. In 2011 
waren er 422 steden met een bevolking van meer één miljoen en maar liefst 27 
steden met meer dan 10 miljoen inwoners.* Tokio heeft 34 miljoen inwoners, 
Mumbai en Shanghai hebben er elk 23 miljoen, Karachi 17 miljoen en Dhaka 15 
miljoen. De laatste twee steden groeien met zo’n vijf procent per jaar. Er ont-
staan daar enorme tegenstellingen tussen slums en dure hoogbouwappartemen-
ten. De Nederlandse historicus Auke van der Woud wijst in zijn boek ‘Koninkrijk 
vol Sloppen’ op de uitbundige groei van de steden in Europa in de tweede helft 
van de negentiende eeuw.* Vooral in Den Haag en Rotterdam veroorzaakte de 
trek van bewoners van het platteland naar de stad grote fricties. Momenteel 
doen dit soort problemen zich in veel landen voor. De bekende Harvard stads-
econoom Edward Glaeser daarentegen noemt de stad in zijn jongste boek: 
‘Humanity’s greatest invention and best hope for the future’.*

Wat is een stad? Vroeger stond de stad voor handelscentrum, voor bescherming 
achter stadswallen, voor bestuur en rechtspraak, voor cultuur en voor wonen, 
de stad als vrijplaats. Tegenwoordig is de netwerkstad in opkomst. Plekken 
staan niet langer op zichzelf maar zijn onderdeel van netwerken: netwerken van 
steden maar ook van bijvoorbeeld mobiliteit, recreatie en nutsvoorzieningen. In 
een netwerk liggen knooppunten van infrastructuur en functies. Knooppunten 
voor het accommoderen van mobiliteit, medische of recreatieve voorzieningen, 
expertise, enzovoort. Overigens gaan knooppunten zelf steeds meer op steden 
lijken.* Schiphol bijvoorbeeld lijkt steeds meer op een stad: met winkels, hotels, 
zwervers, leisure en een moskee.
‘Verbinden’ is in het ruimtelijk jargon inmiddels een ingeburgerde term. De stad 
verbindt activiteiten als wonen, werken en onderwijs. De stad verbindt dimen-
sies van leven. De stad is bindmiddel.

Decennialang was ‘stadsuitbreiding in de wei’ het speerpunt van ruimtelijk 
beleid: het Vinex-tijdperk. Tegenwoordig staat de bestaande stad centraal in het 
ruimtelijk beleid. In steden concurreren ruimteclaims. De wens tot verdichting 
is groot want daardoor groeit het draagvlak voor voorzieningen. Tegelijkertijd 

vraagt de leefbaarheid om handhaving of uitbreiding van groen. Door toenemen-
de verharding in combinatie met klimaatveranderingen moet er meer open water 
in de stad komen om regen te bergen. Binnenstedelijk neemt de mobiliteit van 
personen en goederen toe en daarmee de behoefte aan ruimte voor infrastruc-
tuur. Ook sport en leisure vragen om ruimte. Om aan deze claims tegemoet te ko-
men is ‘meervoudig ruimtegebruik’ onontkoombaar – hoewel uitermate complex. 

Steden zijn gemaakt voor en door mensen. Het zijn plaatsten waar mensen elkaar 
ontmoeten, van elkaar leren en elkaar stimuleren. Plaatsen van cultuur, diver-
siteit, creativiteit en innovatie. In steden tref je de ‘creatieve klasse’, volgens de 
Amerikaanse econoom Richard Florida een belangrijke pijler van de hedendaagse 
economie.*

Steden zijn plaatsen waar mensen in kunnen verdwijnen, anoniem zijn, rijk of 
arm zijn. Steden kunnen gefragmenteerd zijn, zowel ruimtelijk als sociaal. Het 
schrikbeeld van de banlieues in Frankrijk willen we niet; we willen dat steden 
veilig zijn. Sociale cohesie is belangrijk voor de leefbaarheid van een buurt en 
opeenvolgende kabinetten hebben daar invulling aan proberen te geven. De 
beleidsnadruk ligt bij revitalisering van stadsbuurten, waarbij de burgers zelf een 
hoofdrol krijgen en nemen. Trefwoorden zijn samenhang en verbinden. Samen-
hang door leefactiviteiten (waaronder onderwijs, zorg, sport) en ruimte in een 
gezamenlijke context te brengen, inclusief identiteit en cultuur. Voorwaarde daar-
toe is het verbinden van partijen: corporaties, zorgpartijen, mobiliteitsbedrijven, 
winkeliers, burgers. Revitalisering vraagt om andere verhoudingen in het private 
en publieke domein. Zo pleitte de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbe-
leid (WRR) bij monde van de bedrijfskundige en oud-minister Pieter Winsemius 
voor nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers. Het rapport ‘Vertrouwen 
in burgers’ vraagt ruimte voor burgers om actief op te treden, versterking van de 
alledaagse invloed in de directe leefomgeving (buurt, onderwijs, werk, vrijetijds-
besteding, internet) en nieuwe vormen van maatschappelijk eigendom – zoals 
collectieve vormen van bezit, bijvoorbeeld in ‘trusts’* (hoofdstuk 11). De lijn van 
denken: ‘Met eigen kracht en in netwerkken kun je heel veel bereiken.’* 

Intelligente ruimte: ‘smart cities’
De complexiteit in steden wordt steeds groter. ‘Smart cities’ is een concept dat 
enkele jaren geleden geïntroduceerd is door de ICT-industrie. Een fragment van 
de website van Nokia Siemens Networks: ‘Steden groeien als nooit te voren. Nu 
woont 50 procent van de bevolking in steden, waarvan de helft in Azië. In 2025 
zijn daar 1,3 miljard mensen bij gekomen, waarvan 400 miljoen in steden in In-
dia en China. “Smart cities” helpt om deze groei duurzaam te maken. Het concept 
gebruikt ICT om de diensten die stedelijk wonen mogelijk maken – transport, ge-
zondheid, veiligheid, energie, communicatie, enzovoort – te verbeteren. Smartci-
ty-technologie helpt ook bij het tegengaan van de milieueffecten van urbanisatie. 
ICT kan gebruikt worden om energieconsumptie en CO2 uitstoot te meten.’*

Kern van het concept is om steden te beschouwen als een ‘systeem bestaande 
uit systemen en systemen’. De lijn van denken van systems engineering: de-

< zie ook p 344:
Ruimte en com-
plexiteit

* United Nations. 2012. 
World Urbanization Pros-
pects, The 2011 Revision. 

* Demographia2011, 
World Agglomerations. 

* Auke van der Woud 
2010, Koninkrijk vol 
sloppen- Achterbuurten 
en vuil in de negentiende 
eeuw.

* Glaeser 2011, The 
trumph of the city.

* Een fenomeen 
dat ‘edge city’ wordt 
genoemd. Zie: Garreau 
2011. Edge city: Life on 
the new frontier. 

* Florida 2002, The rise 
of the creative class.

* Wetenschappe-
lijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 1012, 
Vertrouwen in burgers. 

* horizontalisering.ning.
com/profiles/blogs/
interview-pieter-winse-
mius-over-wrr-rapport-
vertrouwen-in-burgers

* www.nokiasiemen-
snetworks.com/news-
events/publications/
unite-magazine-februa-
ry-2010/the-ict-behind-
cities-of-the-future
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compositie van systemen om complexiteit hanteerbaar te maken (hoofdstuk 9). 
Voorbeelden van stedelijke systemen zijn distributie, energie, waterhuishouding, 
mobiliteit en transport, gezondheidszorg, openbare veiligheid. De analyse van 
ieder systeem levert data op waarmee het totale systeem – de stad – geoptimali-
seerd kan worden.
Voor die optimalisatieslag zijn twee zaken noodzakelijk: een ICT-infrastructuur 
waar alle deelsystemen op aangesloten zijn en de mogelijkheid om alle data op 
elkaar te betrekken.

slimmer en sneller beslissingen te nemen. Daardoor kunnen de plaatselijke lei-
dinggevenden een groot aantal gebeurtenissen beter afhandelen, zowel gepland 
als ongepland, zoals de inzet van onderhoudspersoneel voor het repareren van 
pompen voordat ze breken, het attenderen van brandweerteams op gebroken 
brandkranen bij een incident of het voorspellen van verkeershinder en het voor-
bereiden van omleidingscenario’s.’*

Een fragment van de website van computerbedrijf IBM getiteld: ‘Smarter cities 
zijn de toekomst van Nederland’: ‘Het geheim van een succesvolle “smarter city” 
zit in de samenhang en samenwerking tussen de systemen die op operationeel 
niveau de belangrijkste kern vormen. Centraal in de werking en ontwikkeling 
van steden staan zes systemen: mensen, bedrijven, vervoer, communicatie, wa-
ter en energie. De effectiviteit en efficiëntie van deze systemen, zowel indivi-
dueel als als eenheid, bepalen hoe een stad werkt en hoe succesvol hij is in het 
bereiken van haar doelen’, aldus Peter J. Korsten, leider van het IBM Institute for 
Business Value.* 

In juli 2011 kondigde IBM de oprichting van een ‘Intelligent Operations Center 
for Smarter Cities’ aan. Een fragment uit het desbetreffende bericht: ‘Alle steden 
bestaan uit een complex systeem van systemen die allemaal onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. Het Intelligent Operations Center for Smarter Cities door-
ziet het gedrag van de stad als geheel en maakt daardoor beter gecoördineerde 
en snellere besluitvorming mogelijk, op basis van diep inzicht in de manier 
waarop elk stedelijk systeem zal reageren op een bepaalde situatie’, aldus Anne 
Altman, general manager Global Public Sector bij IBM. [...] 

Op de website van IBM staat verder: ‘Het Intelligent Operations Center for Smar-
ter Cities stelt steden in staat om informatie- en bedrijfsanalyse in te zetten om 

Smart city: systeem 
van systemen van 
systemen. 

In de figuur hierboven zijn facetten van een samenleving in beeld gebracht: 
concurrentievermogen, transport en ICT, grondstoffen en hulpbronnen, menselijk 
en sociaal kapitaal, kwaliteit van de omgeving en van leven en de relatie tus-
sen burgers en overheid. In een ‘smart city’ veranderen die facetten: mobiliteit 
wordt ‘slim’ evenals de economie, ICT leidt tot een intelligente omgeving, men-
sen worden slimmer, domotica leidt tot intelligente huizen en burgerparticipatie 
in combinatie met allerlei apps (zie hierna) leidt tot intelligenter bestuur. De 
verschillende facetten zijn onderling verweven: intelligentie in en rond wonin-
gen bijvoorbeeld is gebaat bij intelligentie in de omgeving en intelligentie op het 
vlak van mobiliteit.

In het Finse Jyväs-
kylä reageert de 
straatverlichting op 
de aanwezigheid 
van voetgangers, 
auto’s en fietsers. 
Tijdens de afwezig-
heid van mensen en 
voertuigen schakelt 
het systeem zichzelf 
automatisch uit. 
(Bron: www.im-
pulseverlichting.nl/
de-intelligente-stad-
van-de-toekomst/#)
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IBM was in 2011 al betrokken bij meer dan 2000 smarter-citiesinitiatieven 
over de hele wereld. De reden is evident: naar schatting bedroeg de markt voor 
smarter-cities-ICT 34 miljard dollar in 2011. De verwachting is dat dit per jaar 
met ruwweg 18 procent zal toenemen tot 57 miljard dollar in 2014.* 
ICT-bedrijven volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet: het gaat om 
uitgebreide infrastructuren en enorm veel data – in jargon Big-Data genoemd.* 
En het gaat om hele nieuwe dienstverlening: de ‘super conciërges’ van een smart 
city zijn ICT-bedrijven. Hun taak wordt om, IBM parafraserend, ‘een centraal 
commandocentrum aan operationele diensten’ te besturen.*

Overigens zijn behalve IBM talloze andere (elektronica) multinationals actief 
op dit gebied. Siemens en Philips bijvoorbeeld besteden op hun websites veel 
aandacht het onderwerp.*

Smart city New Songdo 
Hoe is het leven in een smart city? De Volkskrant en het radioprogramma Villa 
VPRO maakten in december 2012 een programmareeks over smart cities. Mar-
tijn de Waal, filosoof en mediaonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, 
reisde voor hen af naar ‘smart city’ New Songdo in Zuid-Korea: 
‘Een soort Almere is het, maar dan op zijn Aziatisch: Songdo, een groeikern met 
stedelijke ambities in de polder, bedoeld om de almaar uitdijende bevolking van 
de metropolitane regio Seoul – met ruim 23 miljoen inwoners – op te vangen. 
Maar dan niet met rijtjeshuizen in meanderende straten, maar met 40 of 50 
verdiepingen hoge woontorens met luxeappartementen, dicht op elkaar ge-
bouwd en helemaal volgehangen met sensors, camera’s en supersnelle netwerk-
verbindingen. Wereldwijd wordt Songdo wel gezien als dé modelstad voor de 

toekomst. Maar de hoogtechnologische stad die nu verrijst op een opgespoten 
zandbank in Gele Zee, vlak voor de Zuid-Koreaanse kust is tegelijkertijd ook 
hoogst controversieel.
Het masterplan voor deze nieuwe stad is ambitieus. Hier moet het beste uit alle 
werelden gecombineerd worden. Er is een kanaal zoals in Venetië en een park 
dat is gemodelleerd op New York’s Central Park. De golfbaan is ontworpen door 
topgolfer Jack Nicklaus en de exclusieve privéschool baseert zijn curriculum op 
dat van Chadwick School, een van de beroemdste scholen in Los Angeles – ge-
liefd bij de sterren uit Hollywood. 
Maar bovenal wordt Songdo aangeprezen als een smart city: de laatste tech-
nologieën zijn onderdeel van het alledaagse leven, vaak zelfs zonder dat je het 
merkt. Een centraal computersysteem verzamelt allerlei data uit de stad, van 
de energie die gebouwen verbruiken tot de bezetting van parkeerplekken. Van 
de drukte op de wegen tot de actuele locatie van alle bussen en metro’s. Zelfs 
wie er wanneer hoeveel afval weggooit kan worden gemeten – om toegang te 
krijgen tot de afvalcontainers moet je je identificeren met een chipkaart. Als al 
die data worden gecombineerd en geanalyseerd, zo is de hoop, kan het functio-
neren van de stad worden geoptimaliseerd, met zuiniger gebouwen, efficiëntere 
systemen – een stad die prettiger en veiliger is om in te leven.
Veel merk je daar niet van als je in Songdo rondloopt. Brede boulevards worden 
geflankeerd door hoge wolkenkrabbers. Op straatniveau zie je winkeltjes, liefst 
met Engelse of Franse namen: bakkerij Tous les Jours (een authentic French 
Bakery), de Zoo Coffee Shop, een afhaalpizzeria, een supermarktje en natuurlijk 
een Koreaans barbecuerestaurant. Het is prettig om door Songdo te wandelen. 
De stad is ontworpen voor de voetganger, en tussen alle torens in zijn veel park-
jes met speeltoestellen voor de kinderen.
De smart city schemert af en toe door het straatbeeld heen – bijvoorbeeld door-
dat naast alle speelplaatsjes beveiligingscamera’s staan. De beelden worden in 
een centraal systeem verzameld en niet alleen de gemeente gebruikt ze om de 
veiligheid op straat te verhogen, vertelt Munish Khetrapal, die namens het Ame-
rikaanse netwerkbedrijf Cisco betrokken is bij het ontwerp van nieuwe diensten 
in Songdo. Ouders kunnen straks – tegen betaling – toegang tot de beelden krij-
gen zodat ze vanuit hun appartement op de twintigste of dertigste verdieping 
toezicht kunnen houden op de spelende kinderen.
Cisco wil binnenkort ook een andere dienst lanceren: een armbandje voor kinde-
ren met een chip erin. Sensors in de stad kunnen dan registreren waar het kind 
is. En mocht het verdwalen dan krijgen de ouders een sms-je. Veiligheid is een 
belangrijk thema in de smart city, vertelt Khetrapal.
Duurzaamheid is een ander speerpunt. Door het energiegebruik nauwkeurig te 
monitoren, kan er flink bespaard worden. In de smart city moet de weg of de 
stoep “weten” of er iemand langskomt zodat de sterkte van de straatverlich-
ting kan worden aangepast. En kantoorgebouwen moeten zelf alle computers 
en lichten uitschakelen als de laatste werknemer het pand heeft verlaten. Geen 
gek idee: 70 procent van het energiegebruik in grote steden is afkomstig van 
gebouwen.
De data die de sensors van de smart city genereren wil Cisco ook beschikbaar 

Songdo, Zuid-Korea: 
een slimme stad.

* www.ibm.com/
news/nl/nl/2011/06/07/
c580839t92435e21.html

* Anthony and 
Townsend 2013, Smart 
Cities: Big Data, Civic 
Hackers, and the Quest 
for a New Utopia.

* Het nieuwsbericht 
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IBM: ‘IBM (NYSE: IBM) 
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Intelligent Operations 
Center for Smarter 
Cities geannonceerd: 
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digitale inlichtingen 
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commandocentrum 
aan operationele dien-
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men kunnen voor-
spellen, reageren op 
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nl/nl/2011/06/07/
c580839t92435e21.html
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stellen aan andere bedrijven. Die kunnen dan weer nieuwe diensten ontwikke-
len. Bijvoorbeeld een app die parkeerplaatsen laat communiceren met het navi-
gatiesysteem in de auto. De Tomtom loodst je dan zo naar een vrije parkeerplek.
Songdo is een modelstad, een proeftuin waarin dit soort technologieën ontwik-
keld en uitgeprobeerd worden. En als ze aanslaan, zo is het doel, kunnen ze 
wereldwijd worden geëxporteerd. China heeft al interesse getoond om twee 
“Songdo’s” te bestellen, inclusief school en Central Park.’*

Niet iedereen is enthousiast over het concept ‘smart cities’. De Britse socioloog 
Richard Sennett schreef een opiniestuk in de Engelse krant The Guardian getiteld 
‘No one likes a city that’s too smart’.* Zijn stelling: efficiëntie gaat ten koste van 
leefbaarheid. Bovendien hebben burgers te weinig in te brengen: het concept is 
te veel van bovenaf bedacht.
De Amerikaanse stedenbouwkundige Greg Lindsay, coauteur van het boek ‘Ae-
tropolis’, stelt: stedenbouw in de 21ste eeuw weerspiegelt de hypercompetitieve 
globale economie en voltrekt zich rond vliegvelden en in de vorm van steden 
zoals New Songdo.*

Onderzoeker Martijn de Waal Waal interviewt Greg Lindsay in het kader van zijn 
reis. Opnieuw een citaat uit zijn reisverslag: ‘De inwoners van Songdo worden 
vooral als consument gezien aan wie allerlei diensten verkocht kunnen worden, 
en pas in tweede instantie als burger.’
Het is merkwaardig, vertelt Lindsay tijdens een skype-interview, dat technolo-
giebedrijven de stad van de toekomst mede vormgeven. ‘Zij begeven zich op het 
terrein van de architectuur en de planologie, maar dat zijn disciplines waar ze 
maar heel weinig vanaf weten.’ Daarbij is het opvallend hoe groot het vertrou-
wen is dat de technologie de problemen van de stad kan oplossen. ‘Ooit dachten 
planologen dat de samenleving maakbaar was’, zegt Lindsay. ‘Ze dachten dat je 
allerlei sociale processen kon vatten in complexe berekeningen en dat je die dan 
om kon zetten in een groot masterplan. Met de Franse banlieues of de Neder-
landse Bijlmer als resultaat. ‘We weten hoe dat is afgelopen.’ Net nu we die 
gedachte achter ons hebben gelaten, melden de technologiebedrijven zich met 
hun algoritmes die het leven slimmer, handiger en efficiënter moeten maken.’*

Professionals op het gebied van ruimte, bouwen, wonen en leven hebben een 
nieuwe concurrent: ICT-bedrijven. 

Intelligent ruimtegebruik: ‘smart citizins’
In zijn proefschrift ‘De stad als interface – Digitale media en stedelijke openbaar-
heid’ beschrijft Martijn de Waal hoe de opkomst van de smartphone en andere 
urban media zoals sensors, chipkaarten, camera’s en wifinetwerken de stad 
veranderen.* Via een smartphone hebben mensen altijd en overal toegang tot al-
les en iedereen. Dat verandert de manier waarop mensen zich sociaal-ruimtelijk 
organiseren en waarop zij de stedelijke omgeving beleven. Stedelingen kunnen 
urban media gebruiken om de stad op nieuwe manieren te ‘programmeren’ en te 
beleven.

De Waal geeft drie voorbeelden.* Urban media kunnen gebruikt worden als 
schrijfgereedschap en ‘experience tracker’. Smartphones worden gebruikt om 
ervaringen te delen (zoals via twitter en whatsapp). Iemands activiteiten in een 
stad worden voortdurend door anderen geregistreerd en gevolgd: inchecken met 
een ov-chipkaart, bellen met een mobiele telefoon, snelheidscontroles op wegen.
Smartphones kunnen ook gebruikt worden als territory device: een middel om 
de ruimtelijke omgeving toe te eigenen en van karakter te veranderen. Met een 
paar sms-jes kunnen mensen op een willekeurig plein of in een café hun vrien-
denkring optrommelen en zich een locatie toe-eigenen. Het verjaardagsfeestje 
van een meisje uit het Groningse Haren in 2012 is illustratief: een uitnodiging 
via Facebook liep uit op honderdduizenden berichtjes via sociale media en een 
enorme rel – Haren werd kortstondig bezet door jongeren.* 
Een derde manier waarop de stad door smartphones en urban media verandert, 
is dat kaarten niet langer statische geometrische objecten zijn maar ‘levende 
landkaarten’ die op ieder moment beschikbaar zijn en geraadpleegd kunnen 
worden.* Altijd een plattegrond op zak en nooit meer verdwalen!
Dat smartphones en urban media het gebruik van de openbare stedelijke ruimte 
veranderen, is zeker. Alleen zijn de ontwikkelingen nog te pril om een uitspraak 
te doen over de wijze waarop en de mate waarin. In 2012 schreven NRC Han-
delsblad en Het Parool over de toenemende drukte op Amsterdamse terrassen, 
pleinen en in parken. Laptop en wifi maken van een park een kantoor en op 
mooie dagen twitteren we ‘het hier zo gezellig! Kom ook!’* 
Stedelingen die op die manier technologie gebruiken, creëren een ‘slimme stad’. 
Alleen is het geen smart city zoals eerder beschreven maar een ‘social city’. Het 
verschil ligt in de manier waarop een stad tot stand komt: top-down of bottom-
up – geïnitieerd door overheden of door burgers. Een tweede verschil is het 
startpunt: in het eerste geval gaat het om denken vanuit technologie, bij de 
social city begint het bij mensen.*

Het gereedschap van 
de ‘slimme burger’: 
de smartphone.

* Het verslag van de 
reis is te vinden op 
www.thepublicmatters.
eu/?p=1084 De foto is 
overgenomen uit het 
verslag. 

* www.guardian.co.uk/
commentisfree/2012/
dec/04/smart-city-rio-
songdo-masdar
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rond havens en spoor-
verbindingen. Zie Ka-
sarda and Lindsay 2012, 
Aetropolis, The way we’ll 
live next. Ook: Anthony 
2013, Townsend, Smart 
Cities: Big Data, Civic 
Hackers, and the Quest 
for a New Utopia.

* www.thepublicmat-
ters.eu/?p=1084.

* De Waal 2012, De stad 
als interface. Digi-
tale media en stedelijke 
openbaarheid. (‘De 
stad als interface. Hoe 
nieuwe media de stad 
veranderen’). 
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en mobiele media in het 
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de Waal (2012 pp 26) het 
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latente mogelijkheid 
die een ander proces 
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mogelijkheden dan hier 
beschreven. 
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Helsinki, ‘social city’
Hoe is het leven in een social city? De rapportage die de Volkskrant en Villa 
VPRO in 2012 maakten betrof een tweeluik: terwijl Martijn de Waal afreisde 
naar een smart city, vertrok Maartje Duin, radiomaker, journalist en schrijfster, 
naar de social city Helsinki in Finland. 
Uit haar verslag:* ‘Een virtuele wc-deur noemen ze het, bereikbaar via een 
sticker op de tramhalte. Wie daar zijn smartphone tegenaan houdt, kan anoniem 
een bericht voor zijn medepassagiers achterlaten. Van gemopper op het weer tot 
een opmerking over die leuke jongen op lijn 6. “Pysäkkiseinä brengt trampassa-
giers met elkaar in contact”, aldus de website. Een prachtige gedachte.
Maar hé, was er niet ooit een tijd dat je in de tram gewoon met elkaar kon 
práten? Mopperen? Of flirten? Die tijd voordat iedereen met koptelefoons op 
naar zijn beeldscherm zat te staren? Of bestond die tijd niet in dit zwijgzame 
land met zijn donkere winterdagen?
Wie anno 2012 Helsinki bezoekt, begint het zich af te vragen. Dit is het land van 
Nokia en het verslavende spelletje Angry Birds. Het eerste land ter wereld dat 
van internettoegang een burgerrecht maakte. De hoofdstad zelf werd uitgeroe-
pen tot World Design Capital 2012.
Maar dat betekent niet dat Finnen alleen maar oog hebben voor hun computer. 
Integendeel: Helsinki is een voorbeeld van een social city. Waar bedrijven en 
overheden bijna alles in de smart city bepalen, zijn de inwoners van de social 
city actief betrokken bij het maken van een betere leefomgeving. Technologie 
helpt hen daarbij. 
Neem Blindsquare, een app die de stad voor blinden ontsluit met behulp van het 
spelletje Foursquare. Spelers verdienen punten als ze virtueel inchecken op een 
locatie. Een treinstation of boekhandel die nog niet op de kaart staat, voegen ze 
zelf toe. Crowdsourced data dus, waar de Blindsquare-gebruiker via een gps-na-
vigatiesysteem mee is verbonden. Op zijn koptelefoon hoort hij niet alleen waar 

hij is, maar ook wat het populairste restaurant is binnen een straal van honderd 
meter: daar hebben de meeste Foursquare-spelers ingecheckt. Blindsquare be-
gon als het hobbyproject van een warenhuismedewerker. Nu is de app in negen 
talen vertaald en wordt hij gebruikt in vijftig landen
Kleinschaliger maar niet minder interessant is het project “Light is History”. Kun-
stenaars vroegen zestien families een week lang hun energieverbruik bij te hou-
den. De gegevens zijn zichtbaar op een lichtzuil op het Hakaniemi marktplein, 
pal in het centrum. Hoe zuiniger de families, des te feller schijnen de lampen. En 
die geven weer lichttherapie aan toevallige passanten – heel fijn als het om half 
vier al schemert. Karthikeya Acharya, die het project mede bedacht: “Is energie-
verbruik een privékwestie? Of willen we die informatie delen voor het algemeen 
belang? Dat soort vragen wilden we oproepen.” In Californië, vertelt hij, doen 
buren wedstrijdjes in zuinigheid. Een energiemaatschappij kan dat mogelijk 
maken door klanten inzage te geven in hun gegevens.
Met dit soort experimenten geven kunstenaars en techneuten de social city 
vorm. Maar de belangrijkste rol is weggelegd voor de actieve burger.
“De laatste twee, drie jaar vindt in Helsinki een ware explosie van burgeriniti-
atieven plaats”, zegt architecte Hella Hernberg. In haar boek “Helsinki Beyond 
Dreams” beschrijft ze nachtelijke fietstochten, een tangofestival op een eiland 
voor de kust, een spontaan straatkoor met tweeduizend stemmen. De trots van 
de stad is Restaurant Day, inmiddels een internationaal bekend fenomeen. Op 
die dag mag iedereen restaurantje spelen. De een serveert empanadas in zijn 
voortuin, een ander takelt van drie hoog een mandje met loempia’s naar bene-
den. Met een app stippelen bezoekers hun route uit – en ontdekken plekken in 
de stad waar ze nog nooit zijn geweest.
De flashmobachtige activiteiten hangen deels samen met ruimtelijke veranderin-
gen. Helsinki groeit. Onlangs werden twee havens verplaatst, en omdat heront-
wikkeling door de crisis op zich liet wachten, mochten burgers bestemmingen 
verzinnen voor de braakliggende gebieden. Het werden stadstuinen en culturele 
podia.
Volgens Hernberg kondigen dit soort ontwikkelingen een tijdperk van meer 
openheid aan. “Mijn ouders groeiden op in een traditioneel land in de schaduw 
van de Sovjet-Unie. Straatmuziek was verboden, drankgebruik werd streng 
gecontroleerd. De afgelopen decennia, met name na de toetreding tot de EU in 
1995, zijn Finnen zich meer op het Westen gaan oriënteren. Ze reisden vaker 
naar het buitenland; tegelijk kwamen hier meer immigranten.”
Niet alle Helsinkiërs waren even blij met deze veranderingen. In Kallio, een 
voormalige arbeidersbuurt, riep de komst van een gaarkeuken protest op. Bewo-
ners vreesden dat de waarde van hun huis zou dalen door de rij alcoholisten en 
asielzoekers voor de deur.
Het stadsbestuur was al bijna gezwicht, toen Erkki Perälä zich roerde. Op zijn 
Facebook-pagina plaatste hij een open brief aan zijn buren. “Iedereen is welkom 
in Kallio”, schreef hij, “ook de minderbedeelden”. De reacties waren overweldi-
gend: 5000 ‘likes’ in drie dagen kreeg hij. Op de bijeenkomst die Perälä vervol-
gens belegde, kwamen 80 betrokken buren af. Kallio Liike (de Kallio-beweging) 
was een feit.

‘Light is history’ in 
Helsinki, een project 
waarbij tijdelijk het 
energieverbruik van 
families zichtbaar 
werd gemaakt.

* Gepubliceerd in de 
Volkskrant, VONK, 29 
december 2012. Zie: 
www.maartjeduin.nl/
index.php?s=helsinki%
2C.+de+social+city; Foto 
overgenomen uit het 
verslag. 
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Vlooienmarkten, politieke discussieavonden, een soepkeuken voor eenzame 
zielen: via blogs en sociale media brengt Kallio Liike hele massa’s op de been. 
Op een straatfeest in augustus kwamen tienduizend mensen af – niet slecht voor 
een stad van 600.000 inwoners. Natuurlijk kreeg de gemeente klachten over 
geluidsoverlast. Maar daar had Perälä iets op bedacht: “We vroegen mensen te 
schrijven over hun positieve ervaringen. Op het stadhuis waren ze verbaasd: 
daar hadden ze geen loket voor”.’

route daarop afstemmen. Dat wordt extra makkelijk gemaakt doordat de stads-
bussen op dezelfde kaart live te volgen zijn. Gele strepen geven hun posities 
aan. Journalisten doen live verslag van het evenement en ook hun bijdragen 
verschijnen op de kaarten.*

Doel van het onderzoeksprogramma is om inzicht te krijgen in hoe data over 
stedelijk leven verzameld kunnen worden en toegankelijk gemaakt voor burgers, 
waar burgers zelf aan bij kunnen dragen en naar eigen inzicht gebruik van kun-
nen maken. De stad wordt zo een ‘wikicity’, een ‘slimme’ stad met een dataplat-
form dat openbaar toegankelijk is en waar verschillende partijen data aan toe 
kunnen voegen of af kunnen tappen.* In jargon: ‘open data’ en ‘open source’. 
Dergelijke platforms kunnen worden gebruikt om met burgers in discussie te 
gaan, voor bewustwording en voor collectieve actie. In Madrid bijvoorbeeld 
wordt luchtvervuiling onderzocht en worden de gegevens via een digitaal plat-
form gecommuniceerd en gevisualiseerd. Doel is om het bewustzijn over en de 
betrokkenheid bij milieuvervuiling te vergroten bij te dragen aan politieke actie, 
individueel of collectief – bijvoorbeeld doordat mensen de auto laten staan.* In 
Nederland is de Waag Society – Institute for art, science and technology, een 
pionier op het gebied van digitale media – actief op het gebied van intelligente 
steden en open data en biedt bijvoorbeeld een doe-het-zelf-CityServiceDevelo-
persKit, een pakket van digitale diensten voor een stad, bijvoorbeeld een tool 
om menigten in beeld te brengen.* 

Smartphones en sociale media helpen om gelijkgestemden te vinden. Mensen 
verbinden zich rond een gezamenlijke interesse of overeenkomstig belang 
zonder dat ze elkaar persoonlijk kennen. Er ontstaan allerlei vormen van col-
laborative consumption: collectief bezit – de commons van weleer.* Via peerby.
com kun je gereedschap lenen van mensen bij jou in de buurt.* Ook auto’s kun-
nen met buren worden gedeeld: zie www.snappcar.nl.* De mogelijkheden zijn 
eindeloos: thuiskoks die eten aanbieden, ouders die op elkaars kinderen passen 
– ‘elkaar helpen’ als nieuw businessmodel. 
Nieuwe media kunnen stadbewoners een instrument geven om problemen in 
hun dagelijkse omgeving aan de orde te stellen. In Amerika bijvoorbeeld gebrui-
ken fietsers apps en fora om klachten te verzamelen over gevaarlijke plekken en 
slechte fietspaden.
Ook zijn er voorbeelden van nieuwe media waarmee mensen ervaringen en 
kennis over een bepaald stadsdeel delen. Via Ilovenoord.nl vindt je ‘alles over 
Amsterdam-Noord waar je blij van wordt’.*

 

Tijdelijke invulling van braakliggende terreinen
Nieuwe media veranderen de relaties tussen ruimtelijk professionals en burgers. 
In Amsterdam is in 2012 het project ‘Amsterdam wasteland’ geïntroduceerd, een 
interactieve digitale kaart van lege plekken in Amsterdam, Diemen en Zaanstad.* 
Bezoekers die de site raadplegen vinden er een overzicht van alle braakliggende 
terreinen in de regio die tijdelijk herbestemd worden. Een van de initiatiefne-
mers was Jurgen Hoogendoorn van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Am-

Dynamische stads-
plattegrond van 
‘Wikicity Rome’.

WikiCity Notte Bianca, Rome 2007 *
Aan het Massachusetts Institute of Technology wordt sinds enige jaren 
gewerkt aan het zogeheten Senseable City Lab, een onderzoeksprogramma 
gericht op een nieuwe dimensie van de moderne stad, namelijk de real time 
city.* In 2007 zette men ‘wikicity Rome’ op: een experiment om door mid-
del van het verzamelen en ontsluiten van urban data – alle informatie over 
het gebruik en de beleving van de stad – het collectieve ritme van een stad 
zichtbaar te maken. 
Op de avond van de Notte Bianca 2007, een groot cultureel festival dat rond 
het begin van de zomer in steden over de hele wereld plaatsvindt, staan 
op verschillende plekken in Rome grote schermen. Gedurende de avond 
en nacht projecteren Amerikaanse onderzoekers dynamische kaarten van 
Rome op de schermen. Lichtblauwe vlekken op de kaart laten zien waar het 
druk is in de stad. Daarvoor gebruiken zij de verzamelde locatiegegevens 
van mobieletelefoonbezitters. Bezoekers van het evenement kunnen zo in 
een oogopslag op de kaart zien bij welke podia in de stad het druk is en hun 

* Overgenomen van: 
martijnsdepot.com/
urbaninterfaces/feed/

* senseable.mit.edu/

* Bron foto: senseable.
mit.edu/wikicity/rome/
images/WikiCityRome-
Interface.jpg

* Zie De Waal 2012, 2013 

* De Waal 2012, De stad 
als interface. Digi-
tale media en stedelijke 
openbaarheid, pp 248.

* waag.org/nl

* T. Metz 2013, ‘De digi-
tale stedeling. Nieuwe 
media veranderen de 
stad’, De Groene Am-
sterdammer, 21 februari 
2013. 

* peerby.com

* www.snappcar.nl/ 

* www.ilovenoord.nl/ 

* maps.amsterdam.
nl/braakliggende_ter-
reinen/
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sterdam. In De Groene Amsterdammer van 21 februari 2013 zegt hij: ‘Het is een 
interactief proces van stadsontwikkeling nieuwe stijl waarbij de samenleving en 
de overheid coproducenten zijn.’*

Door de economische crisis zullen veel, soms al bouwrijpe terreinen de komende 
jaren niet worden bebouwd. Het tijdelijk gebruik van deze braakliggende terrei-
nen door initiatieven uit de samenleving krijgt steeds meer maatschappelijke en 
bestuurlijke aandacht. Planeigenaren (stadsdelen, projectbureau’s, gemeenten) 
hebben voor de kaart gegevens aangeleverd over de toestand van het terrein, 
de beschikbaarheid voor tijdelijke invulling en de contactpersoon. 

De slimme stad rukt op
Nieuwe media maken steden en stedelingen ‘slimmer’ in het gebruik van de stad. 
Er gebeurt nog meer: door smartphones en urban media wordt een laag van 
data en informatie aan de fysieke stad toegevoegd. Daardoor kent een stedelijke 
gebied ineens twee structuren: een fysieke en een virtuele. Tussen die structu-
ren kunnen mensen kiezen.
De aanwezigheid van beide structuren beïnvloedt de keuzen die mensen maken 
in het gebruik van ruimte. Amsterdamse parken worden drukker, met een open 
wifi-netwerk trek je klanten – horecabedrijven maken er op grote schaal gebruik 

van. Stedelijke intelligentie en het nieuwe werken leiden ook tot nieuwe vormen 
en locaties van werken. Het Utrechtse Seats2Meet is hiervan het bekendste 
voorbeeld. Onderdeel van het concept is het bevorderen van toevallige ontmoe-
tingen tussen zelfstandige professionals, zowel fysiek als virtueel, om op die 
manier innovaties te faciliteren.* Volgens sommigen heeft dat zich ontwikkeld 
tot een heuse ‘serendipiteitsmachine’: een plaats waar voortdurend creatieve 
ideeën samenkomen en waarde gecreëerd wordt – ook een nieuw businessmo-
del.*

De begrippen ‘smart city’ en ‘social city’ worden door elkaar gebruikt. In Neder-
land zijn er projecten in onder meer Amsterdam, Almere, Eindhoven, Enschede, 
Groningen en Maastricht. Men gebruikt het begrip ‘smart city’ maar in veel initi-
atieven staat actieve participatie van burgers centraal.* 
In EU-verband wordt alle langere tijd aandacht gevraagd voor het belang van 
steden voor Europa.* Immers, twee derde van alle Europeanen woont in steden. 
In mei 2013 is een het project ‘Citizen innovation in Smart Cities’ van start ge-
gaan. Aldaar worden beide begrippen als volgt neergezet: 
‘Smart city’s staan ook hoog op de prioriteitenlijst van grensoverschrijdende 
organisaties als de OESO en de Verenigde Naties. Helaas gaat de aanpak meestal 
uit van de techniek en gaat men voorbij aan de menselijke, sociale en politieke 
aspecten. Bij de smart city’s van de toekomst moet eerst worden gekeken naar 
de mensen en de gemeenschappen waarin zij wonen en werken. Dat is een 
fundamenteel andere aanpak van stedenbouw en die vereist totaal nieuwe 
strategieën, technieken, modellen en stedelijke processen om vandaag de dag 
het hoofd te kunnen bieden aan zaken als klimaatverandering, energievraag, 
vergrijzing, corruptie, armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting.’
In deze context kunnen we smart city’s omschrijven als steden die aantrekkelijk 
zijn voor inwoners, bezoekers en investeerders op basis van een samengaan van 
economische innovatie, duurzaamheid, sociale en culturele ontwikkelingsmo-
gelijkheden en een open bestuur, alles volgens de beleidslijn Europa 2020. Bo-

Transitie van een 
fysieke winkel naar 
internetverkoop. Is 
leegstand onvermij-
delijk?

* Metz 2013, ‘De digitale 
stedeling. Nieuwe media 
veranderen de stad’, De 
Groene Amsterdammer, 
21 februari 2013.

* Voor virtueel ontmoe-
tingen is een platform 
gecreëerd: www.mindz.
com/ 

* Olma 2012. The 
Serendipity Machine, 
a disruptive business 
model for society 3.0.

* Voor een overzicht zie 
www.smart-cities.eu/

* Soto, Cities of Tomor-
row – Action Today. 
URBACT II Capitalisation. 
Key messages. URBACT, 
mei 2013 

Tijdelijk gebruik op 
de noordelijke IJ-
oever in Amsterdam.  
(Foto: Harry Har-
sema)
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vendien zouden de ontwikkeling en het gebruik van intelligente oplossingen op 
basis van informatie- en communicatietechnieken kunnen leiden tot een betere 
onderlinge aansluiting en integratie  van stedelijke infrastructuren en systemen, 
wat het leven in de stad aangenamer kan maken.
Deze visie gaat uit van nieuwe vormen van bestuur en andere verhoudingen 
tussen overheden, bedrijven, gemeenschappen en inwoners; sociale innovatie 
dus. In dit geval verstaan we onder sociale innovatie nieuwe inzichten (produc-
ten, diensten en modellen) die zowel een sociale behoefte vervullen als leiden 
tot nieuwe sociale verhoudingen of samenwerkingsverbanden. Met andere 
woorden, ‘het zijn innovaties die goed zijn voor de samenleving en die de sa-
menleving slagvaardiger maken’.*

Een van de onderzoekslijnen betreft het verbeteren van publieke diensten via 
een proces van open innovaties. De kernvraag: kunnen burgers en gemeen-
schappen de kern vormen van lokale bestuurlijke modellen?: ‘Steden beginnen in 
te zien dat afzonderlijke inwoners, gewapend met overheidsgegevens, video-op-
names en andere informatie, toepassingen kunnen bedenken voor smartphones 
en andere mobiele apparatuur waarmee het eenvoudiger en leuker wordt om in 
de stad te leven en de weg te vinden. [...]
Het uiteindelijke doel van het project (het verbeteren van openbare diensten 
door middel van open innovatie) is te komen tot een Europees netwerk van 
smart city’s gericht op het tot stand brengen van intelligente reacties op ver-
anderingen in de maatschappij waar het gaat om het aanbieden van openbare 
diensten. De inbreng van individuen en gemeenschappen in het bestuursproces 
is, net als de verspreiding van innovatieve modellen voor samenwerkingsver-
banden en sociale verhoudingen, van wezenlijk belang in een tijdsgewricht 
waarin traditionele mechanismen als de staat en de markt niet meer voldoen.’

Eerder in de hoofdstuk is gesteld dat ruimtelijk professionals concurrentie 
krijgen van de ICT-industrie. Deze deskundigen krijgen te maken met verande-
ringen in hun vak. Steeds vaker zullen allerlei simulaties en digitale spelvormen 
onderdeel uitmaken van hun beroepspraktijk en onderwijs. Er zijn inmiddels 
tal van serious games waarin vraagstukken als demografische krimp, stedelijke 
leegstand en gebiedsontwikkeling worden geadresseerd. De Taskforce Innovatie 
in de provincie Utrecht bijvoorbeeld gebruikt serious gaming bij de transforma-
tie van wijken in Amersfoort.* De Vakgroep Geografie, Planologie en Milieu van 
de Radboud Universiteit doet onderzoek naar de mogelijkheden van games bij 
gebiedsontwikkeling. In regio’s waar de bevolking terugloopt spelen burgers, po-
litici en lokale bestuurders de ‘Krimpgame’.* Deltares ontwikkelt serious games 
op het gebied van watermanagement.* In Den Bosch moet een urban game 
helpen bij het bestrijden van stedelijke leegstand.* Te veel om op te noemen. 
Daarnaast worden games ontwikkeld voor het leren van bijvoorbeeld BIM en 
andere ‘ruimtelijke vaardigheden’.* 
De opmars van games in het ruimtelijk vakgebied hangt samen met twee 
ontwikkelingen. Ten eerste is de hedendaagse stad mediastad geworden. Ten 
tweede veranderen de relaties tussen professional en leek, tussen politiek en 
burgers en tussen producent en consument. Burgers willen en moeten steeds 

meer zelf doen. De doe-het-zelfcultuur is in opmars. Onder jongeren hoort daar 
vaak de open source-ethiek van werken en delen bij.* 
‘Gamification’ is een trend die daarbij past. Michiel de Lange, mede-initiatiefne-
mer van The Mobile City, een onderzoeksproject naar de relatie tussen mobiele 
media en stedelijk ontwerp, zegt daarover:* ‘Volgens de Nederlandse historicus 
Johan Huizinga, auteur van het bekende werk Homo ludens uit 1938, is spel niet 
zozeer onderdeel van cultuur maar staat het aan de oorsprong van cultuur. Spel 
is cultuurscheppend omdat het ruimte biedt voor vernieuwing. Spel biedt een 
veilige ruimte voor experimenten, innovaties en nieuwe samenwerking zonder 
dat mislukkingen direct ernstige consequenties hebben. [...] Speelse maakpro-
cessen geven vorm aan bestaande en nieuwe relaties tussen mens en ruimte en 
tussen mensen onderling.’* 
Door serious games te spelen verandert de rol van burgers: van passieve gebrui-
kers van een stad worden zij medeontwerpers van hun leefomgeving. Games 
stellen burgers in staat mee te denken over oplossingen voor leegstand, over 
de transformatie van gebieden en over de inrichten van de stedelijke ruimte. 
Serious games bieden mogelijkheden voor cocreatie tussen burgers, overheden, 
bedrijven en ruimtelijk professionals – ze zijn een vehikel voor sociale innova-
tie. 

Tot slot: ieder betoog en iedere analyse heeft een ‘blinde’ vlek (hoofdstuk 1): 
een wereld die buiten beschouwing blijft. In dit hoofdstuk is dat de realiteit van 
stedelingen zónder smartphones en slimme media.

* www.taskforcein-
novatie.nl/media/files/
persbericht-serious-
game-maakt-gebieds-
ontwikkeling-weer-leuk.
pdf

* www.krimpgame.nl/
Krimpgame/Krimp.html

* www.deltares.nl/en/
product/1518666/sustai-
nable-delta-game

* www.rezonethe-
game.nl

* Zie bijvoorbeeld Yan 
et al. 2011, ‘Integrating 
BIM and gaming for 
real-time interactive 
architectural visuali-
zation’, Automation in 
Construction 20-2011, 
pp 446-458; Shen 
et al. 2012, ‘Creating 
3D web-based game 
environment using BIM 
for virtual on-site vis-
titing of building HVAC 
systems’, ASCE 2012, pp 
1212-1221.

* De Lange, Rezone 
the Game: spelen voor 
stedelijke transforma-
tie. www.themobile-
city.nl/wp-content/
uploads/2013/04/Mde-
Lange-Rezone_the_Ga-
me-spelen_voor_stede-
lijke_transformatie.pdf

* ‘Smart Cities. Citizen 
Innovation in Smart 
Cities, Project Summary’, 
URBACT 2013. urbact.
eu/fileadmin/Projects/
SMART_CITIES/docu-
ments_media/Smart_
Cities_Project_sum-
mary_02.pdf

* Zie bijvoorbeeld alle 
activiteiten van de 
Waag Society op de 
raakvlakken tussen 
kunst,wetenschap en 
technologie. waag.org/
nl/lab/future-internet-
lab

* www.themobilecity.nl/
about-us/
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Binnen de gebouwde omgeving 
zijn allerlei economische, sociale en 
ecologische systemen met elkaar 
verbonden. Al die systemen worden 
ondersteund door het fysieke systeem 
– onze leefomgeving – en belichaamd 
door infrastructuren, steden en 
landschappen. Ten behoeve van de 
ruimtelijke ontwikkeling zijn de af-
gelopen jaren veel van die systemen 
gemodelleerd om inzicht te krijgen 
in hun werking en de mogelijkheid 
tot verbeteren. Door de gebouwde 
omgeving te modelleren, met name 
infrastructuur en steden, kan de ef-
ficiëntie van de gebouwde omgeving 
worden vergroot.
Het begrip ‘smart city’ staat voor 
het integraal benaderen van de stad 
waarin ICT een belangrijke rol speelt. 
Daarbij kan het gaan om de verschil-
lende deelsystemen van de stad (denk 
aan vervoer, energie, water) maar 
ook over besluitvormingssystemen 
voor stedelijke vraagstukken. Im-
mers, door de groei van steden en de 
enorme hoeveelheid eisen en wensen 
van de steeds meer stakeholders 
wordt het omgaan met stedelijke 
vraagstukken steeds complexer – nog 
versterkt door een kentering in (op-
vattingen over) functies van een stad. 
In de afgelopen decennia werden 
functies gescheiden: winkels in het 
centrum en kantoren in de periferie. 
Tegenwoordig willen we functies 
bundelen en gebieden multifunctio-
neel ontwikkelen. Door binnensteden 
te verdichten neemt de levendigheid 
toe, is het idee.
Multifunctioneel ontwikkelen is 
complex. Tal van samenhangende 
aspecten spelen een rol: bestaande 
en nieuwbouw; bereikbaarheid en 
stedelijke doorstroming; huidige en 
nieuwe bewoners; groene netwerken 
en waterhuishouding. Het meenemen 
van alle aspecten in een ontwik-
kelingsproces is een enorme opgave. 
Door de stad te benaderen vanuit 
systemen in plaats van de stedelijke 
complexiteit te willen begrijpen, is 
binnenstedelijke en multifunctionele 
gebiedsontwikkeling beheersbaar.
Er zijn al veel systemen in de ge-

bouwde omgeving gemodelleerd. 
Door gebruik te maken geografische 
informatiesystemen (GIS) kan per 
locatie zichtbaar worden gemaakt 
welke systemen aanwezig zijn en 
welke informatie beschikbaar is. 
Dit is de opmaat naar een stedelijk 
analyseplatform. In zo’n platform 
kunnen de verschillende deelsyste-
men worden gecombineerd. Zo is de 
parameter ‘groenvoorziening’ van 
belang voor het groene netwerk van 
de stad, voor het klimaat in de stad 
en voor de beleving van de stad. 
Veranderingen in de oppervlakte 
aan groen hebben dus gevolgen 
voor al die deelsystemen en zijn een 
voorbeeld van een parameter die 
deelsystemen verbindt.
Deze combinatie van systemen door 
het koppelen van informatie aan een 
specifieke locatie of elementen ligt in 
het verlengde van het bouw-infor-
matiemodel (BIM) voor gebouwen. 
Voor gebieden bestaan er al 
platforms voor een gebied-infor-
matiemodel (GIM) waarin gebieds-
kenmerken in data worden ontleed. 
Net zoals bij BIM is de input van 
data van groot belang. Waar bij een 
gebouw de data doorgaans aanwezig 
zijn maar de structuur ontbreekt, kan 
het bij gebieden voorkomen dat de 
data ontbreken. Partijen beheren hun 
eigen data. Het verzamelen en struc-
tureren van data uit de gebouwde 
omgeving (zoals gebruikersdata, mi-
lieukwaliteit en onderhoudsstaten) is 
dan ook nodig voor het functioneren 
van een GIM. Door het combineren 
van data ontstaan enorme datasets 
met alle mogelijke informatie over 
een gebied of stad. Die kunnen de 
basis vormen voor het modelleren 
van de stad.
Het ideaal is een volledig digitaal 
systeem van de stad dat in deelsyste-
men ontrafeld kan worden en waarin 
met behulp van systems engineering 
(zie bijvoorbeeld hoofdstuk 8) de 
stad geoptimaliseerd kan worden. 
Daarnaast kunnen de modellen ook 
realtime-informatie verschaffen over 
de kwaliteit van locaties waardoor 
adequaat kan worden gereageerd op 

bijvoorbeeld ongelukken of brand. 
Dergelijke modellen zijn nog ver 
weg maar de mogelijkheden worden 
langzaam zichtbaar en het aantal ex-
perts en instituten dat hieraan werkt 
neemt snel toe.

Diederik de Koe

Ruimte en complexiteit [p 329] De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat over de trek naar de steden. Steden groeien en worden 
steeds complexer. De behoefte aan integrale, multifunctionele perspectieven en 
oplossingen neemt toe. We gaan naar intelligente steden: ‘smart cities’. In deze 
steden spelen slimme technologieën een sleutelrol bij het gebruik van de open-
bare ruimte en voor menselijke relaties. Ruimtegebruik verandert, het aantal di-
gitale stedelingen wordt steeds groter: ‘smart citizens’. De verhoudingen tussen 
lokale overheden en burgers veranderen. Serious games bieden mogelijkheden 
voor nieuwe vormen van cocreatie tussen burgers, overheden, bedrijfsleven en 
professionals – sociale innovatie in de ruimte.
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‘Our crumbling levees, roads, subways and bridges 
are not just barriers to growth; they are dangers to 
our lives. We are simply not prepared for a world in 
which there will be a sharp increase in hurricanes, 
tornadoes, droughts and perhaps even earthquakes. 
We could use concern about these threats to build 
a new and more resilient system, including most 
vitally a new energy and information grid, so that 
we are protected from nature, resilient in hardship 
and poised for growth.’ 

Fareed Zakaria *

16

Infrastructuur,  
innovatie en  

waardecreatie

* Fareed Zakaria, ‘How to 
Rebuild Trust And Infrastruc-
ture’, TIME, 19 november 2012, 
pp 30. De Indiaas-Ameri-
kaanse schrijver en presen-
tator Fareed Zakaria breekt 
niet alleen een lans voor een 
grootschalig investerings-
programma om de nationale 
infrastructuur te vernieuwen, 
maar adviseert de zojuist 
herverkozen president ook 

om juist zijn tegenstan-
der Romney te vragen dit 
programma te leiden. Zakaria 
ziet het als een prachtige 
kans om een brug te slaan 
tussen Democraten en Repu-
blikeinen en de tot op het bot 
verdeelde natie te verenigen 
achter de uitdaging: breng 
gezamenlijk de infrastructuur 
op peil!



Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen infrastructuur, innovatie en economi-
sche groei. Het accent ligt hierbij op de innovatieopgave waar Rijkswaterstaat 
voor staat en hoe de organisatie, samen met marktpartijen en kennisorganisaties, 
wil stimuleren dat Nederland zich de crisis uit innoveert. Eerst wordt de huidige 
situatie beschreven, als gunstig uitgangspunt voor de toekomst. Vervolgens komt 
het grote aantal uitdagingen en eisen omtrent infrastructuur aan bod, gevolgd 
door de specifieke innovatieopgave tot 2025. Het hoofdstuk mondt uit in een 
analyse hoe een nieuwe generatie infrastructuur vorm kan en moet krijgen. 

De infrastructuur in Nederland
Nederland beschikt over een uitstekende infrastructuur: rioleringen, waterlei-
dingen, stroomnetwerken, havens, communicatienetwerken, wegen, vaarwegen, 
waterkeringen, maar ook drainages, warmteleidingen en vastgoed met een 
openbare functie. Ook alles waaruit deze infrastructuur is opgebouwd is van 
hoge kwaliteit: stenen, beton, asfalt, buizen, ingewikkelde kunstwerken, kranen 
en koppelstukken en complexe regelcircuits; net als de besturingstechnologie om 
deze infrastructuur als systeem te laten werken. Stad en land draaien op deze 
hard- en software; gebouwen, auto’s en apparaten zijn op een of andere wijze op 
dit infrastructurele systeem aangesloten of worden hierop aangesloten in de na-
bije toekomst. Het infrastructurele systeem wordt steeds ‘slimmer’, ICT en andere 
nieuwe technologieën, zoals nanotechnologie, worden op alle niveaus toegepast.
Objecten en mensen worden onderdeel van het infrastructurele netwerk. Mensen 
soms alleen als gebruiker, maar soms ook als producent van informatie. En wan-
neer zij hun gedrag aanpassen (denk aan spitsmijden) helpen zij mee het systeem 
te optimaliseren. Als zij diensten afnemen, ontvangen ze daarvoor soms gewoon 
een rekening, maar vaker wordt het gebruik van infrastructuur gezien als voor-
ziening van algemeen nut en bestaat de tegenprestatie uit belasting betalen.
Infrastructuur is een motor van ons bestaan en de kurk waar de economie op 
drijft. Er bestaat een verband tussen het beschikken over een geavanceerde 
infrastructuur en een hoog BNP. Alleen landen met een hoog BNP kunnen duur-
zaam investeren in de modernste infrastructuur, en omgekeerd is een hoogwaar-
dige infrastructuur de basis voor een dynamische samenleving en een economie 
die veel waarde genereert.

Het World Economic Forum* vergelijkt jaarlijks 142 landen, onder meer op de 
kwaliteit van de infrastructuur. Nederland scoort daarin goed. In het lijstje over 
de kwaliteit van de infrastructuur staat Zwitserland op de eerste plaats, met een 
score van 6,7 op een schaal van één tot zeven (waarbij één staat voor extre-
mely underdeveloped en zeven voor ‘extensive and efficient by international 
standards’). Nederland staat op de veertiende plaats met een score van 6,0. De 
Verenigde Staten staan op plaats 25, tien jaar geleden waren ze nog vijfde. 
Werkt onze goedgewaardeerde infrastructuur ook door in de economische cij-
fers?
Een belangrijke parameter is de hoogte van het BNP per hoofd van de bevolking. 
Voor Zwitserland is dat 43.900 dollar per inwoner (plaats 15) en voor Nederland 

42.700 (plaats 18). De Verenigde Staten scoren ondanks hun verslechterende 
infrastructuur een twaalfde plaats, met een BNP per hoofd van 49.000 dollar. 

Waarde van infrastructuur
De totale waarde van de infrastructuur in Nederland bedraagt honderden mil-
jarden euro’s. Een belangrijk deel daarvan is in beheer bij Rijkswaterstaat. Tijdig 
investeren om de restlevensduur op peil te houden is een bedrijfseconomisch 
verantwoorde keuze. Naast de waarde van de assets dient ook de gebruiks-
waarde meegenomen te worden bij deze keuze, en de economische schade 
mocht infrastructuur een tijd niet of in beperkte mate kunnen worden benut. Bij 
waterveiligheid staat de gevolgschade voorop. Eind 2009 raamde het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) de waarde van Nederland op 3500 miljard euro, 
zo’n 210.000 euro per inwoner. Een groot deel van die waarde is geconcentreerd 
in Zuidwest-Nederland, dat kwetsbaar is voor hoog water vanuit de rivieren 
en vanuit zee. Excellent watermanagement is vereist om daar deze waarde te 
beschermen. Dat het falen van watermanagement grote schade veroorzaakt 
bleek in de zomer van 2013 tijdens overstromingen in Midden-Europa. Alleen al 
in Duitsland was de schade naar schatting vijf miljard euro.

Grote opgaven
Beheerders van infrastructuur in de hele wereld staan voor de belangrijke 
vraag: kunnen we onze infrastructuur in de huidige economische omstandighe-
den op peil houden, kunnen we het onderhoud blijven betalen en de infrastruc-
tuur bijtijds aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en aan nieuwe functies 
en gebruikerswensen?

De Londense infra-
structuur.

< zie ook p 356:
Brouwersdam

* Het World Economic 
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Dat alles is nodig om voor de lange termijn de vitale functies te borgen waarvoor 
de infrastructuur de basis is – veiligheid, mobiliteit, energie, water, economie, 
dataverkeer.

Nieuwe eisen 
Rijkswaterstaat wordt geconfronteerd met grote actuele vraagstukken: zeespie-
gelrijzing, extremer weer, druk op het leefmilieu, verouderende infrastructuur, 
intensiever gebruik van de netwerken, snelle ontwikkeling van informatietech-
nologie en daarmee toename van de complexiteit van het te managen systeem. 
Plus: hogere maatschappelijke eisen bij slinkende budgetten.
Onder moeilijke omstandigheden en met minder geld moet Rijkswaterstaat de 
functionaliteit van de infrastructurele netwerken en de kwaliteit van de leefom-
geving op peil zien te houden.
Daarnaast worden aan de kwaliteit van de infrastructuur steeds hogere eisen 
gesteld om goed te kunnen functioneren als basis voor de welvaart. De volgende 
criteria bepalen de sterkte van een economie:
• good governance, sociale cohesie en een effectieve overheid
• een vitaal monetair en financieel systeem
• goede aansluiting op de mondiale economie
• goed opgeleide beroepsbevolking
• state of the art infrastructuur.
De infrastructuur moet zowel robuust en veilig, als adaptief en dynamisch zijn 
(steeds nieuwe verbindingen en combinaties zijn nodig om economische waarde 
te creëren). Nu steeds meer waarde wordt gehecht aan hubs, knooppunten en 
verbindingen neemt het belang van betrouwbare, robuuste en adaptieve infra-
structuur alleen maar toe. Metropolen concurreren op mondiale schaal, wie niet 
investeert verliest zijn koppositie.

Nieuwe producten, toepassingen, processen
Aan al deze eisen voldoen lukt niet door meer van hetzelfde te doen. De ge-
bruikelijke uitvoeringsmethoden zijn ontoereikend of simpelweg te duur. Er zijn 
innovaties nodig: nieuwe producten, andere processen en diensten die tot slim-
mere, duurzame en goedkopere prestaties leiden.
Het innovatiebeleid van Rijkswaterstaat is primair gericht op de maatschappe-
lijke vraag om de basisfunctionaliteit van de netwerken en de kwaliteit van de 
leefomgeving op peil te houden. Tegelijkertijd houdt Rijkswaterstaat rekening 
met het nationale innovatiebeleid, door via het stimuleren van de topsectoren en 
met innovatiegericht inkopen de economie een impuls te geven. Innovatie moet 
ook leiden tot groei, liefst duurzame groei, tot verdienmogelijkheden en banen.
De opgave is dus: hoe kunnen we de opbrengst van onze investeringen verbe-
teren? De noodzakelijke investeringen zijn kostbaar en kunnen beter worden 
gemotiveerd als zij niet alleen bestaande functionaliteit in stand houden maar 
ook zorgen voor verbetering, uitbreiding en extra opbrengsten. Bijvoorbeeld 
door onze infrastructuur ook te gebruiken voor het opwekken van energie, of te 
combineren met andere functies en zo invulling te geven aan de derde pijler van 
het regeerakkoord: duurzame groei.

De vraag centraal 
Als ‘superconciërge’ denkt Rijkswaterstaat vanuit het gebruik, formuleert vanuit 
dat perspectief de toekomstige gebruikseisen, weet hoe zijn spullen ervoor 
staan en wanneer vervanging nodig is. Ook streeft de organisatie naar duur-
zaamheid en lagere exploitatiekosten en betrekt de gebruikers bij ontwikkeling, 
beheer en benutting van wegen, vaarwegen, watersystemen en leefomgeving.
Vanuit de beschikbare kennis over het aanleggen, de behoeften van de eind-
gebruiker, de ontwikkelingen bij leveranciers en door rekening te houden met 
veranderende omstandigheden, moet Rijkswaterstaat nagaan wat in de toekomst 
nodig is en wat mogelijk is om zijn taak steeds beter te kunnen vervullen.
Het uitgangspunt: zo scherp mogelijk de vraag formuleren en daarmee alle par-
tijen prikkelen en mobiliseren. Er is een groot potentieel buiten de eigen organi-
satie dat benut kan worden om aan de opgaven van de toekomst te werken. Het 
is essentieel om deze denk- en innovatiekracht te mobiliseren: laat anderen zo 
veel mogelijk jouw problemen oplossen. Maar daarvoor moet je ze wel scherp 
formuleren.
Innovatie begint bij het formuleren van de toekomstige behoefte. Rijkswater-
staat daar samen met marktpartijen en kennisorganisaties reeds mee begonnen.

De ‘Innovatieopgave 2015-2025’* van Rijkswaterstaat onderscheidt de nood-
zaak tot innovaties voor de volgende vier aandachtsgebieden:

Instandhouding en realisatie van infrastructuur
Een groot deel van de infrastructuur (met name het wegennetwerk) is aangelegd 
tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is het gebruik 
toegenomen. Een groot deel van de constructies in waterkeringen en het water-
netwerk dateert zelfs van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk 
deel van deze infrastructuur is toe aan onderhoud, vervanging of aanpassing om 
adequaat aan haar beoogde functie te kunnen voldoen. Soms kan een andere, 
innovatieve oplossing onderdelen van de infrastructuur overbodig maken. Hier 
hebben alle beheerders van infrastructuren mee te maken. 
Dit alles vraagt om innovaties om onder meer:
• de restlevensduur van kunstwerken beter in beeld te krijgen
• interventiemomenten beter te kunnen bepalen 
• levensduur verlengende technieken en materialen in te voeren
• goedkoper en duurzamer onderhoud te plegen
• beter en slimmer (adaptief, minder hinder, standaardiseren) te renoveren en 
vervangen
• toekomstige functionaliteit te bepalen, bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen 
extreme weersomstandigheden, of een nieuwe functie toevoegen zoals energie-
winning.

Netwerkmanagement
Netwerkmanagement is erop gericht om samen met bijvoorbeeld weg- en 
 waterbeheerders optimaal gebruik te maken van de capaciteit van wegen, vaar-
wegen en wateren in Nederland – denk aan dynamisch waterbeheer, waarbij 

< zie ook p 357:
Een nieuw  
instrument: de  
omgevingswijzer
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door intensieve samenwerking tussen waterbeheerders de capaciteit van het 
gehele watersysteem bij zowel veel als weinig water beter kan worden benut. 
Intensieve samenwerking met andere wegbeheerders, logistieke dienstverleners 
en slimme technologieën als in-car-informatie leiden tot betere benutting van 
wegcapaciteit. 
Procesinnovatie, samenwerking met andere infrabeheerders en gebruikers, in 
combinatie met toepassing van krachtige ICT-innovaties, zullen leiden tot een 
aanzienlijke verbetering van het infra- en netwerkmanagement en het bouw- en 
onderhoudsproces.

Leefomgeving en duurzame groei
Naast het inbedden van duurzaamheid in de werkprocessen en marktbenade-
ring, moeten innovaties ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat blijft voldoen aan de 
normen voor geluid en lucht en de biodiversiteit rond het netwerk. Ook ruimte-
lijke kwaliteit en zuinig omgaan met energie en grondstoffen (realisatie van de 
circulaire economie) vallen hieronder.
In het regeerakkoord maakt het kabinet een duidelijke keuze voor duurzame 
groei: ‘De innovatiekracht van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de 
overheid moet optimaal worden gericht op de transitie naar een duurzame 
economie en groene groei, mede met het oog op versterking van het concurren-
tievermogen van de Nederlandse economie.’* Rijkswaterstaat geeft hier onder 
andere invulling aan door opgaven als duurzame gebiedsontwikkeling en bioba-
sed economy. Maar ook door ruimte te maken voor innovatieve oplossingen.

Informatievoorziening
De snelle technologische ontwikkelingen veranderen de wereld van infra, bouw 
en netwerkmanagement ingrijpend. De integratie van informatievoorziening 
in infrastructuur zorgt voor een betere functionaliteit, voor extra veiligheid en 
vooral voor veel data. Tegelijk neemt de complexiteit in de sectoren toe en daar-
mee ook de kans op falen. Om die complexiteit te kunnen beheersen is verder-
gaande procesinnovatie nodig. Met een gemeenschappelijke taal en standaarden 
kan beter samengewerkt worden aan ontwerp, realisatie, beheer en gebruik van 
infrastructuur.
Betere samenwerking betekent lagere faalkosten. Samenwerking zal ook 
door  werken naar inkoopprocessen. De gangbare relatie tussen beide, met een 
nadruk op regulering via contracten en risico-overdracht, zal worden verrijkt 
en aangevuld met samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het 
samen managen van risico (en kansen!), en het betrekken van toeleveranciers in 
de voortbrengingsketen. ICT maakt deze vernieuwing van de procesgang in de 
keten mogelijk.

Volgende generatie infrastructuur: ‘smart’ en veel meer 
data

Hoe ziet de nieuwe infrastructuur eruit? In elk geval: meer ICT, ‘slimme’ materia-
len, goedkoper, adaptief, verbonden, en meerdere functies vervullend. We halen 

er steeds meer uit, door het gebruik te optimaliseren en de gebruiksmogelijkhe-
den te verbreden.
Infrastructuur realiseren kan voortaan alleen maar met gebruik van ICT. Dat is 
geen bedreiging, maar een kans. Uit onderzoek van DG Enterprise & Industry 
van de Europese Commissie komt naar voren:
• dat ICT vooral waarde toevoegt in traditionele bedrijfstakken. Meer dan 75 
procent van de toegevoegde waarde wordt daar gerealiseerd, of kan daar wor-
den gerealiseerd. Hoe? Door het verhogen van de productiviteit 
• dat ICT het midden- en kleinbedrijf twee tot drie keer zo snel kan laten groeien
• dat ICT nieuwe banen oplevert. Voor iedere baan die verloren gaat door ICT, 
komen er 2,6 nieuwe voor in de plaats. 

De verwachting is dat in 2016 de digitale economie in de G20-economieën een 
omvang zal hebben bereikt van het onvoorstelbare bedrag van 3200 miljard 
euro. Een verdubbeling van de omvang in 2010.
De bouw is bij uitstek een traditionele bedrijfstak, waar veel waarde kan worden 
gerealiseerd met toepassing van ICT. Zeker omdat in de sector nog vooral lineair 
gewerkt wordt in plaats van integraal, en veel transacties erg duur zijn. En met 
een grote kans op falen door misverstanden bij de overdracht. Er is nog een 
wereld te winnen.
Voor het beheer van de hoofdnetten voor autowegen, vaarwegen en het water-
systeem, kerntaken van Rijkswaterstaat, heeft het verder uitrollen van ICT grote 
gevolgen. Zo wordt het in de toekomst mogelijk te beschikken over een digitale 
maquette van de netwerken en van een volledig digitale versie van de staat 
waarin ze verkeren. Brede invoering van gemeenschappelijke, open standaar-
den zo veel mogelijk met open platforms is van groot belang. Efficiënt werken 
vereist ook het grootschalig doorvoeren van processen met optimaal gebruik 
van ICT-tools, bijvoorbeeld eerst virtueel bouwen en dat daarna in de praktijk 
toepassen. De burger verwacht daarbij van de overheden dat zij proactief en 
op samenwerking gericht optreden. Vooral overheden hebben de mogelijkheid 
om slim functies te combineren en zo een basis te leggen voor kostendekkende 
exploitaties van de drie netwerken.

Innovatie sectorbreed aanpakken
Medio 2010 werd het Corporate Innovatie Programma RWS (CIP) opgericht met 
de opdracht om te komen tot een bedrijfsmatige aanpak van innovatie en beter 
gebruik te maken van de innovatiekracht van de markt en andere betrokken par-
tijen. Het doel was om meer rendement voor het primaire proces te realiseren.
Het ‘Ondernemingsplan 2015’ van Rijkswaterstaat legt een sterke nadruk op 
het herontwerpen van de procesgang. Hiervoor is in het voorjaar van 2013 de 
organisatiestructuur aangepast. Naast aandacht voor de inhoudelijke innovaties in 
het Corporate Innovatie Programma – die moeten bijdragen aan kostenbesparing 
over de gehele levenscyclus, aan betere functionaliteit van wegen,vaarwegen en 
watersystemen en aan duurzaamheid en veiligheid – zorgen het ondernemings-
plan en de nadruk op procesverbetering voor een focus op het innovatieproces bij 

< zie ook p 358:
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Rijkswaterstaat en in de infrastructuursector als geheel.
Sinds 2010 komen steeds twee aspecten scherp naar voren. Ten eerste is duidelijk 
geworden dat de innovaties op zich moeten bijdragen aan beter, sneller en goed-
koper werken (het ‘wat’ van innovatie). Ten tweede is de aandacht gericht op het 
belang van procesinnovatie die nodig is om structurele doorvoering van innova-
ties op de werkvloer te bewerkstelligen (het ‘hoe’ van innovatie).
In de praktijk moeten forse blokkades in het innovatieproces worden weggeno-
men en is een gemeenschappelijke inspanning nodig om deze blokkades te slech-
ten. De hele keten moet in samenhang worden beschouwd.

Als belangrijke oplossingen worden gezien:
Zicht op de langetermijnvraag. Rijkswaterstaat brengt de vraag voor de lange 
termijn beter in beeld, zodat marktpartijen en andere belanghebbenden hun in-
novatiekracht hierop kunnen richten en goed laten aansluiten op de behoefte. 

Ruimte voor vernieuwing. Er moet voldoende ruimte ontstaan om nieuwe tech-
nologieën, aanpakken en materialen in de reguliere uitvoering in te passen. Dat 
begint al vaak bij de formulering van beleidskaders, bijvoorbeeld op het terrein 
van geluid of de natuurbescherming. Hier worden nog te vaak middelafspraken 
opgenomen, waarbij wordt uitgegaan van bestaande technologie. Beleid loopt vijf 
tot tien jaar vóór op de uitvoering en met dit soort afspraken over de inzet van 
middelen (in plaats van op doelen) wordt de ruimte voor nieuwe toepassingen 
nodeloos beperkt. Ook in aanbestedingsprocedures en toetsingskaders zit veel 
bestaande technologie. Begrijpelijk, omdat door de markt geleverde oplossingen 
getoetst moeten kunnen worden op degelijkheid, veiligheid enzovoort. Het is dui-
delijk dat hierdoor in de uitvoering de ruimte voor innovatie afneemt

Inkoop en procedures verbeteren. Het ontwikkelen van innovatiegericht inkopen 
en van heldere en transparante test- en validatieprocedures kan belemmerin-
gen slechten. Het screenen van beleidskaders en het vervolgens vervangen van 
middelafspraken door doelafspraken vergroot de ruimte voor innovatie. Het 
kabinet heeft aan de eigen innovatieopgave van Rijkswaterstaat nog een dimen-
sie toegevoegd. Rijkswaterstaat draagt daardoor met zijn inkoopbeleid bij aan 
het versterken van de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven en van 
de topsectoren in het bijzonder. Het topsectorenbeleid heeft tot doel de inter-
nationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en de daaraan 
gerelateerde kennissectoren te versterken. Uitgangspunt is dat bedrijven de 
ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. 
Om innovaties vanuit de overheid een impuls te geven heeft het kabinet-Rutte in 
zijn bedrijfslevenbrief een inspanningsverplichting voor de departementen op-
genomen om 2,5 procent van het inkoopbudget te besteden aan innovatiegericht 
inkopen. Rijkswaterstaat zoek in dat licht naar de ontwikkeling of toepassing van 
nieuwe oplossingen. Rijkswaterstaat streeft daarbij naar winst voor alle stake-
holders. Deze winsten bieden zowel het bedrijfsleven als de kenniswereld kansen 
met innovaties te komen die de kwaliteit en de prestaties van de netwerken van 
Rijkswaterstaat verbeteren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Deze ontwikkeling en toepassing van innovaties gaat niet vanzelf. Veel initiatie-
ven stranden. Soms wordt vooraf niet voldoende nagedacht over de stappen van 
idee naar toepassing. Vaak ontbreken middelen voor doorontwikkeling van een 
idee of voor het uitvoeren van een proefproject. Ook kunnen beleidskaders of 
regelgeving in de weg zitten. En buitenstaanders stuiten met goede ideeën regel-
matig op gesloten deuren en onbegrip bij Rijkswaterstaat of bij andere partijen in 
de keten. Om toch te kunnen voldoen aan de ambitie om middelen in te zetten op 
kansrijke initiatieven – voor functionaliteit van de netwerken, veiligheid, duur-
zaamheid en levensduurkosten – is een gerichte en voortvarende aanpak van 
Rijkswaterstaat met bedrijven, kennisinstellingen en burgers vereist. Deze aanpak 
is samen te vatten met ‘innovatiegericht inkopen’.

Meer ruimte voor de toeleveranciers. Dat moet de huidige belemmering wegne-
men waarbij de ruimte die hoofdaannemers in geïntegreerde contracten mee-
krijgen, voor toeleveranciers vaak sterk wordt ingeperkt. Op die manier dringen 
innovatieve componenten slechts langzaam door. Er lijkt in de sector een breed 
gedragen voorkeur te zijn voor beproefde technologie, zowel bij de publieke 
opdrachtgevers als bij de marktpartijen. De focus op tijd en geld en de financiële 
prikkels voor beschikbaarheid van objecten geven weinig ruimte voor innova-
tie. De scope op terugverdienen van investeringen in de ontwikkeling van een 
innovatie kan niet beperkt zijn tot één of enkele projecten. Er is een stroom van 
projecten nodig.

Op weg naar 2025
In de agenda voor de route naar 2025 zullen publieke belangen een plek krijgen, 
zoals het zo kosteneffectief mogelijk borgen van de basisfunctionaliteit van 
onze infrastructuur. Maar ook een economische benadering hoort hierbij een 
plek te krijgen: welke investeringen bieden een mooi rendement, de meeste 
groeikansen voor Nederlandse bedrijven, zorgen voor werkgelegenheid en leve-
ren op de lange termijn de hoogste maatschappelijke waarde?
Veel moet nog worden onderzocht en nieuwe kennis en innovaties moeten 
worden ontwikkeld en beproefd. Daarvoor moet ruimte komen om te ontwik-
kelen en te experimenteren en een gemeenschappelijke aanpak. Bij uitstek is 
meerwaarde te creëren door betere infrastructuur te scheppen en door partijen 
bij elkaar te brengen – zoals de Indiaas-Amerikaanse journalist en schrijver Fa-
reed Zakaria bepleit.* Het is een common future, door overheden, bedrijven en 
burgers samen te realiseren.

< zie ook p 359:
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De minister van Infrastructuur en 
Milieu werkt samen met de provin-
cies Zuid-Holland en Zeeland en 
de gemeenten Goeree-Overflakkee 
en Schouwen-Duiveland aan de 
ontwikkeling van het Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer. Speerpunt van 
de integrale gebiedsontwikkeling is 
de getijdencentrale Brouwersdam. 
Midden 2013 is afgesproken om ge-
zamenlijk een zogenoemde ‘call for 
expression of interest’ te financieren, 
waarmee marktinitiatieven worden 
gestimuleerd voor de bouw van de 
getijdencentrale – die zorgt voor 
betere waterkwaliteit van het Greve-
lingenmeer, een bijdrage levert aan 
de langetermijnwaterveiligheid door 
bergingsmogelijkheden te bieden, 
en door dit slim combineren van 
functies commercieel rendeert. 
Investeringen kunnen op deze 
manier dubbel worden gebruikt. 
Alleen een doorlaat in de Brou-
wersdam is voldoende voor het 
terugbrengen van het getij op de 
Grevelingen, maar levert geen 
extra baten op. Door de doorlaat 
te benutten voor het opwekken 
van duurzame energie, wordt de 
investering dubbel gebruikt en wordt 

het project commercieel interessant. 
Een dergelijke getijdencentrale zou 
zo’n 60 megawatt kunnen leveren. 
Dat is ruwweg 0,3 procent duurzame 
energie ten opzichte van het totale 
energiegebruik. Het kabinet wil in 
2020 een duurzame energievoorzie-
ning van 14 procent en in 2050 moet 
de energievoorziening volledig duur-
zaam zijn. Op dit moment is dat vier 
procent. Met de toevoeging van 0,3 
procent realiseert de getijencentrale 
Brouwersdam ruwweg drie procent 
van deze gewenste groei.
Turbines kunnen worden gebruikt 
om energie op te wekken maar 
ook om water weg te pompen. Dat 
betekent dat het watersysteem benut 
kan worden als tijdelijke opslag van 
water, ook bij uitzonderlijke combi-
natie van piekafvoeren op de grote 
rivieren en hoge waterstanden op 
zee. Dat kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de waterveiligheid.

Het verbeteren van de waterkwaliteit 
en het terugbrengen van het getij 
bieden daarbij mogelijkheden voor 
de regionale economie, zoals aan 
recreatie en visserij.
Ten slotte is deze manier van het 

beveiligen en benutten van onze 
delta een internationaal aanspre-
kend staaltje watermanagement. 
Daarmee versterkt Nederland zijn 
positie als gidsland.
Een dergelijke ‘systeemsprong’ 
vraag niet alleen om een integrale 
benadering. Het combineren van 
functies en het uitdagen van de 
markt met een ‘call for expression of 
interest’ moet ook de ontwikkeling 
van noodzakelijke innovatieve tech-
nieken stimuleren. De regio is bezig 
met de voorbereiding van een Tidal 
Test Centre (TTC), een initiatief in het 
kader van de Topsector Water. In het 
TTC kunnen innovatieve turbines en 
pompen worden getest, waarmee 
elektriciteit kan worden gewon-
nen uit de getijdenbeweging. Dat 
versterkt en versnelt de ontwikkeling 
van multifunctionele waterwerken, 
die niet alleen voor waterkering die-
nen, maar ook een functie kunnen 
vervullen in het ‘slimme waterma-
nagement’ van de toekomst.

Brouwersdam [p 349]

De ‘omgevingswijzer’ is een nieuw 
instrument om duurzaamheid in 
gebiedsgerichte projecten vooraf 
inzichtelijk te maken. De wijzer 
splitst het begrip op in twaalf the-
ma’s, onder andere water, bodem, 
welzijn, economie, ecologie en 
sociale relevantie. Aan de hand van 
een checklist kijkt het instrument 
hoe een projectvoorstel scoort. 
De resultaten per thema worden 
automatisch gevisualiseerd. Bij 
het voorbereiden van de bouw 
van een nieuwe Merwedebrug bij 
Gorinchem (om de files op de A27 
te verminderen) werpt de aanpak 
al zijn vruchten af. De varianten 
van het plan zijn met de omge-

vingswijzer geanalyseerd en door 
de juiste variant te kiezen wordt 
circa 60 miljoen euro bespaard. De 
omgevingswijzer laat zien dat bij 
de in aanleg duurste brugvariant 
op de lange duur veel te besparen 
is. Voor een goedkoper te bouwen 
brug moeten extra compenserende 
maatregelen worden genomen, 
zoals het verlengen van dijken en 
het dieper uitgraven van de rivier 
om evenveel water te kunnen laten 
doorstromen.

Een nieuw instrument: de omgevingswijzer [p 350]

De Brouwersdam.  
Foto: Rijkswaterstaat

Filevorming op de oude Merwede-
brug.
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De snelle opkomst van informa-
tietechnologie biedt de infrastruc-
tuursector grote kansen maar zet 
de sector ook volledig op zijn kop. 
Niet alleen moeten innovaties op het 
gebied van ICT worden ingevoerd, 
ze vergen ook de proces- en sociale 
innovaties uit andere hoofdstuk-
ken van dit boek. De snelheid en de 
schaal waarop deze ontwikkelin-
gen plaatsvinden zorgen voor een 
stormachtige verandering van een 
industrieel naar een digitaal tijdperk. 
We zullen samen sneller slimmer 
moeten gaan werken om de kansen 
te kunnen verzilveren en de valkui-
len zo veel mogelijk te vermijden.
ICT helpt processen te automatiseren 
waardoor deze efficiënter worden, de 
productiviteit stijgt en de economie 
kan groeien. Maar ICT veroor-
zaakt meer risico op verstoring van 
bestaande processen en instituties. 
ICT-technologie zorgt voor meer 
verbinding, convergentie en een 
toename van complexiteit – denk 
aan het aantal transistoren op een 
chip, de sociale media, een apparaat 
waarin verschillende functies zijn 
geïntegreerd zoals telefoon, radio, 
computer en tv. Een smartphone is 
veel complexer dan een mainframe 
uit de jaren tachtig. De complexiteit 
groeit daarbij ook doordat steeds 
meer mensen en technologie met het 
internet verbonden zijn.

Mensen en systemen raken steeds 
meer met elkaar verbonden. Dat 
levert grote voordelen op: infrastruc-
tuur kan dan voor meerdere functies 
worden ingezet, naast transport 
bijvoorbeeld ook voor het opwekken 
van energie.
Gebruikers leveren data en her-
gebruiken die weer op nieuwe 
manieren – lokaal en wereldwijd. Zo 
is er een app ontwikkeld waarmee je 
kunt zien waar de bus rijdt en of die 
op tijd bij de halte aankomt. Dit is 
mogelijk sinds de gps-data van bus-
sen is vrijgegeven. Wereldwijd zijn 
energie- en industriële data in een 
semantische wiki verzameld* en is 

met behulp van deze open data een 
kaart gemaakt van de wereldwijde 
gasinfrastructuur.

Bouwwerk-informatiemodellen 
(BIM) maken van de fysieke 
werkelijkheid een afbeelding in de 
virtuele wereld waarin mogelijkhe-
den onbeperkt lijken. In de virtuele 
wereld kan de werkelijkheid worden 
voorspeld, zoals het simuleren van 
verbanden tussen digitale infra-
structuur en geluids-, fijnstof-, en 
mobiliteitsmodellen. Informatie over 
infrastructuur die al eens digitaal 
ontworpen is, kan worden herge-
bruikt. Er ontstaat daarmee meer tijd 
in het ontwerpproces voor innovatie 
op specifieke onderdelen. Sensoren 
en mensen genereren informatie 
over de kwaliteit en functionali-
teit van het bouwobject, bewaken 
processen en kunnen preventief 
ingrijpen. Door het bouwobject 
digitaal te ervaren is het eenvoudig 
aan te passen. Zo ontstaan digitale 
maquettes van onze infrastructuur 
die virtueel gebouwd zijn op digitale 
maquettes van de ondergrond.
In combinatie met mobiliteitsgege-
vens zijn het krachtige beslissingson-
dersteunende systemen. Met al deze 
informatie ontstaan toepassingen en 
diensten die burgers ondersteunen 
in hun dagelijkse omgeving en hun 
helpen om beslissingen te nemen.
BIM en systems engineering maken 
grote stappen mogelijk naar een 
nieuwe en gemeenschappelijke taal. 
Sterker inzetten op gemeenschappe-
lijk begrip, kennis en vaardigheden 
en op gedeelde en open standaar-
den zal zorgen voor een steviger 
fundament.
De snelheid waarmee de mensen 
deze technologie weten te absorbe-
ren is een belangrijke factor. Kunnen 
we die snelheid verhogen zodat 
kansen eerder kunnen worden be-
nut? Kunnen we veiligheid inbouwen 
zodat valkuilen worden vermeden? 
Vernieuwingen botsen maar al te 
vaak met de bestaande praktijk, 
die de vernieuwing niet begrijpt, 

vertraagt of blokkeert.
Om hieraan te ontsnappen zouden 
we creatieve denkers en doeners bij 
elkaar moeten brengen in zoge-
naamde transitiearena’s. Hierin 
werken ketenpartners samen aan 
een routekaart van innovaties. 
De routekaart maakt inzichtelijk 
welke technologieën klaar staan om 
toegepast te kunnen worden in voor-
beeldprojecten: bouwobjecten in een 
regelluwe omgeving, die zorgen voor 
een boost aan creativiteit en die die-
nen als voorbeeld voor de haalbaar-
heid van vele andere projecten. Zo 
wordt een vliegwiel van vernieuwing 
aangezet. De overheid kan dit proces 
op gang brengen, stimuleren, de 
randvoorwaarden creëren, maar ook 
sturen op haalbaarheid. Meer ruimte 
voor experimenteren, testen en vali-
deren zijn belangrijke voorwaarden 
voor leerprocesen in de hele sector.*

Andreas Heutink
Senior adviseur Innovatie en Markt, 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onderhoud

* enipedia.tudelft.nl

* Zie verder: van Oortmerssen 2012. ICT: een 
disruptieve technologie.
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In het project Schiphol–Amsterdam–
Almere (SAA) is het streven om op 
een aantal onderdelen innovaties 
toe te passen. Gestart in 2012 en 
met een looptijd van meer dan tien 
jaar, breidt Rijkswaterstaat hier het 
wegennet uit in samenwerking met 
andere belanghebbenden, voor een 
totaalbedrag van circa 4 miljard 
euro voor betere bereikbaarheid 
en leefbaarheid – zo licht omge-
vingsmanager van het SAA-project 
Freek Zijl toe. Projectbeheersing, 
risicomanagement en efficiënte 
DBFM-contracten (hoofdstuk 2) zijn 
sleutelbegrippen.
Een doelstelling is om het BIM 
(bouwwerk-informatiemodel) op een 
innovatieve manier te koppelen aan 
het beheer en onderhoud (assetma-
nagement). Er is één database voor 
het ontvangen en doorsluizen van 
informatie over de assets, en deze 
dataverzameling heeft de aannemer 
in beheer. Op die manier werken 
alle betrokken opdrachtgevers 
en opdrachtnemers met dezelfde 
gegevens. Bovendien komen zo de 
consequenties van specifieke bouw-
keuzen voor het langjarig beheer en 
onderhoud in beeld. 
Dat verstevigt het risicomanage-
ment. Een optimale fasering van 
alle werkzaamheden tijdens de 
realisatiefase plus het langjarige 
onderhoud, wordt gestimuleerd om-
dat met de contracten – via de eisen 
voor ‘economische meest voordelige 
inschrijving’ (EMVI zie hoofdstuk 
2)* – wordt geprobeerd de hinder zo 
beperkt mogelijk te houden.
Marktpartijen zetten zich zo in voor 
optimale doorstroming op het hele 
traject. Dat geldt voor de aanleg en 
voor de hele afgesproken onder-
houdsperiode. 
Nieuw hier is ook de invoering van 
de in 2012 vastgestelde wettelijke 
eisen voor veiligheid van tunnels 
(tunnelstandaard). In het tunnelpro-
ject in de corridor Schiphol–Amster-
dam–Almere wordt voor het eerst 
in Nederland van meet af aan deze 
standaard toepast. 
Een andere innovatie is de samen-

werkingsovereenkomst die Rijkswa-
terstaat heeft gesloten met service-
provider VerkeersInformatieDienst 
(VID). Het verstrekken van actuele 
en goede verkeersinformatie over 
de wegwerkzaamheden rond het 
project (zoals via aparte apps) wordt 
overgelaten aan de markt. 

Op communicatiegebied maakt het 
project Schiphol–Amsterdam–Almere 
ook een innovatieslag door intensief 
gebruik van virtuele informatie – 
gebruikmaken van sociale media en 
van beelden verhoogt de kwaliteit 
van de communicatie. Wie bijvoor-
beeld in staat is om virtueel het 
eindresultaat van een project goed te 
laten zien, kweekt bij omwonenden 
eerder begrip voor bouwoverlast. En 
bij weggebruikers voor hinder.  
Fysieke media, zoals nieuws- en 
bouwbrieven, worden niet vergeten 
maar op maat ingezet. Resultaat: 
optimale informatievoorziening, 
goed kunnen inspelen op actuele 
ontwikkelingen en reductie van 
advertentiekosten. 
Freek Zijl noemt ook andere inno-
vaties op samenwerkingsgebied. Zo 
zijn de langetermijnbelangen van 
alle stakeholders in kaart gebracht 
en schept de aanpak ‘gedeelde 
opbrengsten’ (mutual gain), zodat zo 
veel mogelijk betrokkenen profiteren 
van situaties die profijt opleveren. 
Het project heeft niet alleen een 
monitor voor de betrokkenen uit 
de omgeving maar benoemt ook 
interne spelers, dus binnen Rijkswa-
terstaat, als stakeholder. ‘Wij komen 
even langs voor een aantal jaren met 
ons project’, stelt Zijl, ‘terwijl andere 
dienstonderdelen hier ook grote 
belangen hebben, zoals de regionale 
dienst. Benoem alle belangen, maak 
ze transparant en zo bespreekbaar, is 
het motto.’ 
Tot slot noemt hij de samenwer-
kingsovereenkomst met ProRail. 
Op verschillende bouwonderdelen 
komen weg en rail elkaar tegen en 
zo veel mogelijk in samenhang aan-
leggen bespaart kosten. Daarnaast is 
afstemming nodig om te voorkomen 

dat op bepaalde momenten zowel 
de weg- als de railgebruiker ernstige 
hinder ondervindt. Een manager van 
ProRail maakt daarom deel uit van 
het projectteam van Schiphol–Am-
sterdam–Almere.

* De nieuwe Aanbestedingswet schrijft 
voor dat alle werken bij het aanbesteden 
via het criterium van ‘economische meest 
voordelige inschrijving’ (EMVI) gegund 
moeten worden.
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De rode draad van dit hoofdstuk
Het pleidooi van dit hoofdstuk is: maak ruimte voor innovatie, investeer in een 
procesgang om innovatie van idee tot uitvoering beheerst in te voeren, waarbij 
de opdrachtgever het voortouw neemt. Tegelijkertijd zijn ook voor alle partijen 
in de sector sectorbrede inspanning en gezamenlijke afspraken nodig om te 
komen tot een krachtig innoverende infrastructuursector. Op die manier helpt 
de infrastructuursector door waardecreatie de nationale economie uit de crisis 
te komen.

De Reus
 

‘Hij had tekeningen gezien van de gangen 
waar zulke putten en mangaten naar toe 

leidden, een verbluffend complex ondergronds 
netwerk van systemen die ervoor zorgden dat 

dit hele eiland kon blijven bestaan: elektrische 
leidingen, telefoonleidingen, waterleidingen, 

gasbuizen, rioleringen, de tunnels van de 
ondergrondse, televisiekabels, en wie weet wat 
nog meer voor leidingen die tot hele netwerken 

waren verbonden, waar hij nog nooit van had 
gehoord, net als de zenuwen en de aderen en 
de spiervezels van een reusachtig organisme. 

De Reus uit zijn dromen. Het was griezelig 
hoe dit allemaal functioneerde met een eigen 

intelligentie die de intelligentie van ieder mens 
te boven ging. Hij zou nooit weten hoe hij een 
van deze stelsels van leidingen en buizen die 
ervoor zorgden dat alles kon blijven bestaan 

zou moeten repareren. Toch was er iemand die 
daarvoor zorgde. En er was een heel systeem 
om de juiste man te vinden, en een systeem 

om het systeem in te schakelen dat hem op het 
juiste moment vond. Nu wist hij wat die Reus 
was: de cohesie, de kracht die al die systemen 

bijeenhield.’ 

Robert M. Pirsig 
Uit: Lila. Een onderzoek naar zeden
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‘Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in 
information?’

T.S. Elliott

17

De oogst van 
dit boek 



Bevindingen en verbanden
Hoofdstuk een staat in het teken van de vraag: ‘wat zeggen economen over crisis 
en innovatie?’ Grondlegger van het denken over radicale veranderingen in de 
economie is Joseph Schumpeter. In zijn visie ontwikkelt het kapitalisme zich 
via een proces van ‘scheppende vernietiging’ (creative destruction): structurele 
vernieuwing van binnenuit. De motor achter dat proces is de entrepreneur, de 
ondernemer die op zoek is naar nieuwe markten en hogere winsten. Innovatie 
is zijn gereedschap: vernieuwing door het maken van nieuwe combinaties (neue 
Kombinationen) van productiefactoren. 
Schumpeters innovatieprocessen zijn de motor achter de ‘lange golven’ in de eco-
nomie – Kondratieff-golven, ook wel ‘techno-economische paradigma’s’ genoemd: 
sommige innovaties hebben dusdanig veel impact dat zij als industriële revoluties 
decennialang beeldbepalend zijn voor economie en samenleving. Momenteel 
komt de vijfde Kondratieff-golf tot wasdom: de informatiesamenleving met micro-
elektronica en ICT als innovatie-aanjagers.
Die vernieuwingen voltrekken zich in de context van bestaande sociaalecono-
mische systemen, zoals het huidige dat is gebaseerd op fossiele brandstoffen, 
massaproductie en -consumptie. De bestaande economische en maatschappelijke 
ordening kraakt in haar voegen – zie de financiële crisis van de afgelopen jaren. 
Die crisis hangt samen met de gespannen relatie tussen financieel kapitaal en 
productiekapitaal. Pas als investeerders en ondernemers dezelfde toekomstver-
wachting hebben, raakt een economie uit het slop. Onderzoek van ABN AMRO in 
2012 naar mogelijkheden om de bouw weer aan de gang te krijgen, doet vermoe-
den dat de sector dat punt begint te bereiken: BIM, lean en ketensamenwerking 
zijn daarbij sleutelfactoren.
Schaarste en vervuiling bieden kansen voor vernieuwing. Iedere golf heeft 
schaduwzijden: een economie en samenleving gebaseerd op fossiele brandstoffen 
heeft geleid tot een enorme CO2-uitstoot. Aangrijpingspunten en uitdagingen voor 
de nieuwe golf zijn schone energie en duurzaamheid.

Hoofdstuk twee beschrijft actuele trends en veranderingen in de sector van bouw 
en ruimte. De complexiteit is in tal van opzichten enorm toegenomen: er zijn meer 
spelers, er is concurrentie in ruimtegebruik, de relatie tussen overheid en burgers 
is veranderd, buitenlandse partijen betreden de markt, de overheid stoot taken af 
en heeft nieuwe contractvormen ontwikkeld waarin marktpartijen langjarig ver-
antwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud, het klimaat verandert en waterbe-
heer vraagt om drastische maatregelen in de ruimtelijke ordening.
Bovendien is het verdienmodel van de ruimtelijke ordening failliet. Dat model 
was gebaseerd op grondexploitatie en groei van het aantal woningen, kantoren en 
bedrijventerreinen. De crisis heeft die groei een halt toegeroepen. Ook demo-
grafische krimp speelt een rol want in een groeiend aantal gemeenten daalt het 
inwoneraantal. De nieuwe thema’s zijn aandacht voor bestaande bouw, leegstand 
en transformatie. De vraag is wat het nieuwe verdienmodel van de ruimtelijke 
ordening wordt: is het denkbaar dat de Nederlandse spaartegoeden en pensioen-
gelden die nu in het buitenland geïnvesteerd worden, aangewend worden voor 
binnenlandse ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsexploitatie?

Hoofdstuk drie en vier gaan in op allerlei nieuwe begrippen die in de bouwsec-
tor rondzoemen: ketenintegratie en ketensamenwerking, lean manufacturing 
(slanke productie), BIM (bouwwerk-informatiemodel en bouw-informatiema-
nagement). Ieder productieproces en elke waardeketen bestaat uit een aaneen-
schakeling van activiteiten: van grondstoffen, via bewerking daarvan naar een 
eindproduct. Iedere tussenstap kost geld, dus hoe meer schakels, hoe hoger de 
prijs van het product. Daarnaast zijn er transactiekosten voor de inspanningen 
die nodig zijn om de overdracht tussen schakels goed te laten verlopen – com-
municatie tussen mensen, contracten, enzovoort. Veel productieprocessen in 
de bouw dateren uit een tijd waarin ICT niet bestond en kunnen met behulp 
daarvan herontworpen worden – businessproces re-engineering wordt dat 
genoemd: het opnieuw ontwerpen van waardeketens om voortbrengingskosten 
te verlagen. Daarnaast kunnen waardeketens bekeken worden vanuit het pers-
pectief van verspilling: zijn er processtappen overbodig als het proces anders 
georganiseerd wordt? Dit denken is kort na de Tweede Wereldoorlog ontwik-
keld bij automobielfabrikant Toyota en staat bekend als ‘slanke productie’ (lean 
manufacturing). 
Ketensamenwerking en ketenintegratie zorgen voor kostenverlaging door het 
verbeteren van de overdracht tussen schakels en door het terugbrengen van 
het aantal schakels. Ook BIM verandert de sector ingrijpend. Informatietechno-
logie kan gebruikt worden om waardeketens te herontwerpen – bijvoorbeeld 
als gegevens slechts één keer hoeven te worden ingevoerd. Informatietechno-
logie kan ook gebruikt worden om informatie over een gebouw of gebied met 
partijen in een keten te delen. Naast BIM doet hier GIM (gebieds-informatiemo-
del) zijn intrede (hoofdstuk 4). In het kielzog van BIM en GIM doemt een nieuw 
vakgebied op: bouw-informatiemanagement.

In hoofdstuk vijf valt te lezen dat businessproces re-engineering en ‘slanke 
productie’ anders kijken impliceert naar voorbrengingsprocessen en waarde-
ketens. Een voorbeeld is het concept ‘halftime’: kunnen werkzaamheden waar 
ervaring mee is opgedaan in minder tijd uitgevoerd worden? De mogelijkheden 
zijn legio, variërend van het bouwen van huizen tot het aanleggen en herin-
richten van wegen, pleinen en rotondes. Voorwaarden: routines loslaten en 
creatief zijn.

Hoofdstuk zes gaat over het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. De crisis 
heeft de bouwsector ook aan de vraagzijde hard geraakt. Rijkswaterstaat staat 
voor complexe opgaven. Er ligt een grote vervangingsvraag voor de Neder-
landse infrastructuur, klimaatveranderingen vragen om extra inspanningen op 
het gebied van waterveiligheid zijn de budgetten uiterst krap. Er zijn nieuwe, 
betere en goedkopere oplossingen nodig om die opgaven het hoofd te bieden. 
De uitdaging is ‘3x30’: innovaties die 30 procent besparen op levenscycluskos-
ten, 30 procent winnen op functionaliteit, en 30 procent duurzamer en veiliger 
zijn. Om die doelstelling te realiseren, is een nieuwe werkwijze ontwikkeld: 
open innovatie.
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Hoofdstuk zeven en acht bevatten talrijke praktijkvoorbeelden van vernieuwing 
die al plaats vindt. Aan het woord komen ondernemers en managers in de bouw- 
en utiliteitssector die hun voorbrengingsprocessen anders hebben georganiseerd 
en daardoor tegen veel lagere kosten kunnen werken en toch betere kwaliteit 
leveren.
Deze veranderingen markeren een breuk met de klassieke wijze van werken, 
die in deze hoofdstukken eerst wordt beschreven: een keten met veel schakels, 
hoge transactiekosten en veel dubbelwerk. In het voortbrengingsproces wordt 
gewerkt met 2D-tekeningen. In de overdracht tussen schakels kunnen daardoor 
interpretatieverschillen ontstaan die op de bouwplaats uitmonden in fouten en 
dus faalkosten. 
Kenmerkend voor alle praktijkvoorbeelden is dat gebruikgemaakt wordt van 
een nieuwe informatiedrager, namelijk informatietechnologie in de vorm van 
software (zoals BIM, GIM, planningssoftware) en algoritmes (parametrisch ont-
werpen). Kenmerkend is ook dat die informatiedragers gebruikt worden door 
meerdere partijen in de keten. Het effect daarvan is tweeledig: dubbelwerk 
(meerdere malen tekenen bijvoorbeeld) verdwijnt waardoor de voortbrengings-
kosten dalen. Daarnaast worden ook de transactiekosten lager doordat partijen 
eenzelfde informatiedrager gebruiken en misverstanden voorkomen worden. 
Kenmerkend is bovendien dat het gebruik van software en algoritmes het 
mogelijk maakt virtueel te ontwerpen en een bouwproces te simuleren alvo-
rens feitelijk te bouwen. Fouten die voorheen pas op de bouwplaats zichtbaar 
werden, komen in een veel eerder stadium virtueel boven water en kunnen dan 
al ondervangen worden. Besparingen in de orde van grootte van 15 procent van 
de bouwsom zijn daarbij niet denkbeeldig
Wat de cases ook laten zien, is dat ondernemers kritisch naar hun eigen voort-
brengingsproces kijken. De een vanuit het perspectief: ‘welke schakels kan ik eli-
mineren?’ (businessproces re-engineering en ketenintegratie); een ander vanuit 
het perspectief: ‘waar kan ik verspilling tegengaan?’ (‘slanke’ productie); en een 
derde vanuit een combinatie van beide invalshoeken.
De golfbeweging in de economie wordt in deze cases zichtbaar. Naast bouwen 
(en beheren – zie hierna) ontwikkelt zich een nieuwe competentie van bouwbe-
drijven, namelijk het kunnen ontwikkelen, gebruiken en beheren van informatie. 
Door de introductie van nieuwe, integrale contracten en de bijbehorende 
beheersvorm (systeemgerichte contractbeheersing), wordt informatiemanage-
ment als competentie zelfs minstens zo belangrijk als bouwen en beheren. Het 
op orde hebben van de informatiehuishouding rond een project bepaalt het 
moment waarop een opdrachtgever voor geleverde bouw- en beheerprestaties 
betaalt (hoofdstuk 8). 
Naast het herontwerpen van het businessproces bevatten de cases ook voor-
beelden van het herontwerpen van het businessmodel: op zoek naar nieuwe 
verdienmodellen. Ook hier komt de opmars van de informatiesamenleving tot 
uiting. De praktijkvoorbeelden in hoofdstuk 7 en 8 laten ook zie hoe bouw- en 
ontwikkelbedrijven – die begrippen zijn aan vernieuwing toe – zich inmiddels 
ook bezighouden met softwareontwikkeling en soms -verkoop. Andere voor-
beelden brengen partijen in beeld die hun geld helemaal niet verdienen met 

bouwen of beheren maar zuiver en alleen met het ontwikkelen, verkopen en be-
heren van bouwinformatie en het faciliteren van communicatie tussen partijen 
in een bouw- of beheerketen.
De geïnterviewden in deze hoofdstukken vertellen hoe bouwbedrijven hun 
voortbrengingsproces ook veranderen door industrialisering. Ze maken veel 
meer gebruik van geprefabriceerde componenten, ook wel ‘legolisering’ ge-
noemd (zie hoofdstuk 2). Het concept File2Factory sluit daar op aan: het naad-
loos integreren van de keten door bij het ontwerpen rekening te houden met 
de informatie die nodig is om computergestuurde productieapparatuur en het 
logistieke proces aan te sturen. Door deze ontwikkelingen zullen toeleverende 
bedrijven in de toekomst een veel belangrijkere rol in (vernieuwing van) het 
bouwproces gaan spelen. 
Het gebruik van BIM, zo onderstrepen de cases, stimuleert de aandacht voor 
duurzaamheid. Stichtingskosten (de kosten die gemoeid zijn met het ontwerp 
en de bouw van een object) en onderhouds- en beheerkosten zijn altijd ge-
scheiden geweest. Bij het ontwerp van een gebouwbeheer werd geen rekening 
gehouden met de kosten van beheer- en onderhoud. Echter, met behulp van BIM 
(voor infrastructuur: systems engineering en COINS) kunnen ontwerp, bouw en 
beheer en onderhoud van objecten geïntegreerd worden tot een levenscyclus-
benadering. Zo wordt het via virtueel ontwerpen mogelijk om het effect van het 
gebruik van verschillende materialen op bijvoorbeeld het energieverbruik van 
een gebouw te simuleren en berekenen.
Digitale bouw- en gebiedsmodellen zijn instrumenten waarmee disciplines die 
traditioneel aan het einde van de keten zitten – denk aan installatietechniek 
en assetmanagement in bouw en infrastructuur en aan omgevingsdisciplines in 
gebiedsontwikkeling – van meet af aan betrokken kunnen worden bij een pro-
ject. Functionele specificaties, gebruik en gebruikers treden steeds meer op de 
voorgrond. Die ontwikkeling zal de ordening in de sector veranderen. Opmerke-
lijk is dat die ontwikkeling gefaciliteerd wordt door diezelfde digitale bouw- en 
gebiedsmodellen. Die stellen professionals in staat om complexiteit te managen 
en multi- en interdisciplinair te werken – een must vanwege de toenemende 
complexiteit van ruimtelijke vraagstukken (hoofdstuk 2). Uit de voorbeelden 
blijkt dat alle bij gebiedsontwikkeling betrokken disciplines en partijen, bewo-
ners en andere gebruikers incluis, hierin kunnen participeren. Ook laat een voor-
beeld zien dat de kennis van deskundigen zoals architecten en constructeurs ook 
in software te vangen is – opdat burgers hun eigen huis kunnen ontwerpen.

Hoofdstuk negen beschrijft een ontwikkeling die samenhangt met het ver-
schuiven van de focus op nieuwbouw en groei naar bestaande bouw, namelijk 
assetmanagement. Dit is het beheren van de eigendommen van een organisatie 
vanuit het perspectief van levensduurkosten en strategische bedrijfsdoelstel-
lingen. Assetmanagement wordt de cruciale competentie nu allerwege blijkt dat 
de levensduurkosten de aanvankelijke investering verre overtreffen  en BIM  
een uitstekend instrument  vormt om juist in de beheersfase grote besparingen 
te realiseren. Uit de cases in dit hoofdstuk blijkt dat bedrijven verwachten 15 à 
20 procent te kunnen besparen op kosten van onderhoud en beheer – zonder te 
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bezuinigen, alleen door gebruik te maken van BIM voor de bestaande woning-
voorraad.

Hoofdstuk tien is een pleidooi voor transformatie en herbestemming in plaats 
van nieuwbouw. In ieder dorp en in iedere stad staan winkels leeg en het aantal 
leegstaande kantoren is enorm. Het klassieke verdienmodel van de ruimtelijke 
ordening (gestoeld op grondexploitatie en groei) is failliet. Een nieuw verdien-
model?: functiecombinaties tezamen met duurzaamheid.
Het combineren van functies is een verdienmodel dat gebaseerd is op het bij 
elkaar brengen van gebruik dat eerst gescheiden was. Vastgoed, energie en huur 
bijvoorbeeld, of onderwijs en zorg. Bij functiecombinaties is sprake van een 
‘gemengd verdienmodel’: een plein dat tegelijkertijd dient voor waterberging of 
een dak dat energie opwekt – combinaties die elkaar op een natuurlijke manier 
versterken én wederzijds voordeel opleveren. Zo dalen voor beide partijen de 
kosten en ontstaat een vliegwiel (multiplier of vermenigvuldiger): functiecombi-
naties brengen als het ware vanzelf meer op, en genereren besparingen en meer 
maatschappelijk rendement. In dit hoofdstuk wordt dat geïllustreerd met talrijke 
voorbeelden.
In een wereld die gedifferentieerd is, creëert integratie van functies waarde 
doordat middelen meervoudig aangewend worden en afval ook voedsel kan 
zijn.* Functiecombinaties als concept behelst een paradigmawisseling en vraagt 
om het oversteken van sectorale grenzen, om het leggen van dwarsverbanden 
en om samenwerken.

In hoofdstuk elf is het thema eveneens transformatie en herbestemming maar 
hier op gebiedsniveau. De paradigmawisselingen op het terrein van planologie 
en gebiedsontwikkeling vragen om nieuwe verdienmodellen. Belangrijke begrip-
pen zijn value engineering (hoe creëer je waarde door het combineren van kan-
sen?) en value capturing (hoe zorg je ervoor dat die waarde ook in het gebied 
blijft?). Met dat laatste verschuift de focus naar duurzame gebiedsontwikkeling: 
welke verdienmodellen zijn denkbaar waarvan de winst in het gebied neerslaat 
en waardoor continuïteit in de ontwikkeling gewaarborgd wordt? 
In dit hoofdstuk illustreren diverse voorbeelden vier nieuwe verdienmodellen: 
gebiedsconcessies; crowdfunding (de kracht van de menigte); waardestromen 
(zoals bij functiecombinaties); en verdienmodellen die geënt op nieuwe vormen 
van bestuur en besturing (governance). Waardecreatie en value capturing begin-
nen met investeren in eigen land. Een verdienmodel is bijvoorbeeld het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoorraad door ‘energienotaloze’ woningen 
te maken. Daardoor krijgt de bouwsector werk, behouden corporaties vastgoed-
waarde en raken huurders verlost van een voortdurend stijgende energiereke-
ning. Een vliegwiel bij uitstek.

Hoofdstuk twaalf biedt een nieuw perspectief op onderwijs en innovatie in de 
bouwsector. Door vergrijzing en ontgroening (meer ouderen en minder jongeren) 
groeit in de Nederlandse samenleving de komende decennia de behoefte aan 
ingenieurs. Verhoging van de arbeidsproductiviteit door ‘meer techniek’ is de 

enige mogelijkheid om beide trends het hoofd te bieden. Bovendien is techniek 
een cruciale factor voor economische groei, en technische kennis raakt steeds 
sneller verouderd. Om te voorkomen dat de ingenieurs de stap naar de techno-
logie van morgen niet kunnen maken, is investeren in basiskennis nodig. Minder 
specialistische opleidingen en meer aandacht voor generieke kennis leveren 
breed georiënteerde ingenieurs op die maatschappelijke vraagstukken integraal 
benaderen.
Het perspectief op innovatie in de sector: innoveren in de keten – samen met 
ketenpartners waardeketens optimaliseren en kostprijzen verlagen. Om investe-
ringen in vernieuwing lonend te maken, is schaalgrootte nodig en zijn concepten 
noodzakelijk die meervoudig toepasbaar zijn (bijvoorbeeld referentiemodellen, 
zie hoofdstuk 7 en 8). Ten tweede specialisatie: ‘niet meer alles zelf willen doen’. 
Ten derde cultuur en vaardigheden: de bereidheid én de competenties om met 
partners in de keten samen te werken.

Hoofdstuk dertien geeft inspirerende voorbeelden. Issam El Absi, ervaringsdes-
kundige bij een bedrijf dat grote projecten in het Midden-Oosten uitvoert met 
behulp van BIM, beschrijft de competenties van de nieuwe ingenieur: vakman-
schap gekoppeld aan multidisciplinair denken, flexibiliteit en sociale vaardig-
heden (zie ook hoofdstuk 8 en 12). Martin Fischer, hoogleraar civiele techniek 
aan de Universiteit van Stanford, beschrijft de uitdaging voor de komende jaren: 
BIM+: de koppeling tussen parametrisch modelleren en cloudcomputing (data 
dusdanig opslaan dat alle betrokkenen erbij kunnen) met als doel verdere opti-
malisering van het gebruik en de mogelijkheden van BIM. Geert Dewulf, hoog-
leraar Planning en Ontwikkeling aan de Universiteit Twente en hoofd van de 
onderzoeksgroep Construction Management and Engineering schetst het verschil 
tussen BIM in Amerika en in Nederland. Jos Lichtenberg, hoogleraar product-
ontwikkeling aan de Technische Universiteit Eindhoven, beschrijft het concept 
‘slimbouwen’. Chris Zevenbergen, hoogleraar Unesco-IHE, schetst het verdien-
model van wonen op water. Jurist Arent van Wassenaer beschrijft hoe faalkos-
tenvrij gebouwd kan worden. Ook Pioneering komt aan bod: een initiatief voor 
vernieuwing en versterking van de bouwsector in Twente. Architect Alijd van 
Doorn schetst de potentie van duurzaamheid als procesinnovator. Tot slot wordt 
aandacht gevraagd voor een nieuwe technologische ontwikkeling, namelijk 3D-
printing – de maakindustrie in eigen buurt, tuin of keuken (zie ook hoofdstuk 7).

Hoofdstuk veertien is geschreven voor lezers die enthousiast zijn geworden van 
de vele innovaties die de revue gepasseerd zijn en die zelf aan de slag willen. 
Innoveren kun je leren! Bij verschillende typen innovaties horen verschillende 
leerprocessen. Wat betekent dat voor innovatie- en veranderingsmanagement? 
Waar is weerstand te verwachten en waar niet? Innoveren is mensenwerk: 
vanuit sociaalpsychologisch perspectief is beschreven welke competenties en 
drijfveren nodig zijn om een pril idee uit te doen groeien naar een ‘start-up’ en 
‘booming business’. Hiervoor is strategisch humanresourcesmanagement een 
absolute voorwaarde. Praktijkvoorbeelden geven handvatten om te participeren 
in de vernieuwing van de sector: anders (leren) kijken, ‘slanke productie’ in een 

* Braungart en Mc-
Donough 2007 (2002), 
Cradle to cradle. Afval is 
voedsel.
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organisatie implementeren, een methode voor het innoveren met ketenpart-
ners en, het allerbelangrijkste, aandacht voor de ‘zachte kant’: de mensen en de 
cultuur in organisaties.

Hoofdstuk vijftien gaat over impact van ICT op de ruimtelijke omgeving: de 
opkomst van ‘smart cities’ met ‘smart citizens’. ICT voor de bouw (BIM, GIS, 
VDC, enzovoort) verandert niet alleen het vak van ruimtelijk professionals 
– architecten, stedenbouwkundigen, civiel ingenieurs, constructeurs, installa-
teurs, facility managers –, het verandert ook de ruimte en de beleving van het 
stedelijk openbaar gebied. De stad wordt een ‘smart city’, een ‘social city’ en 
een ‘Wikicity’. Aan het roer staan ‘smart citizens’: slimme burgers die de ruimte 
op volkomen nieuwe wijzen gebruiken door slim gebruik te maken van mobiele 
technologie.

Samen innoveren in de keten is het nieuwe model voor de bouwsector (hoofd-
stuk 12). Om investeren in innoveren lonend te maken moeten marktpartijen 
in een vroeg stadium kunnen anticiperen op de strategische agenda van grote 
opdrachtgevers. 
In hoofdstuk zestien wordt aan die wens tegemoetgekomen: Rijkswaterstaat, 
de grootste opdrachtgever in ruimtelijk Nederland, beschrijft zijn innovatie-
opgave voor de periode 2015-2025. Er zijn vier aandachtsgebieden geformu-
leerd: instandhouding en realisatie van de infrastructuur; netwerkmanagement; 
leefomgeving en duurzame groei en informatievoorziening. Rode draad door 
alle thema’s: nieuwe verdienmodellen door het slim combineren van functies 
en mogelijkheden; de mogelijkheden van ICT; virtueel bouwen en vergaande 
procesinnovaties om complexiteit te kunnen beheersen; en de transitie naar 
een duurzame en circulaire economie (biobased economy). 

‘Gevonden voorwerpen’
Hieronder een etalage aan fragmenten uit voorgaande hoofdstukken die de 
bevindingen illustreren.

‘Een informatiemodel bedient alle partijen en is daarmee een middel om de 
productieketen te optimaliseren en faal- en transactiekosten te verlagen. Op 
een jaarlijkse bouwomzet van 55 miljard euro en een geschatte omvang van 
tien procent aan faalkosten wordt een enorm besparingspotentieel zichtbaar.’ 
(hoofdstuk 4) 

‘Bouwbedrijf Hollandsche Beton Groep (HBG) heeft samen met TNO een pilot-
project uitgevoerd volgens het principe van halftime. Het ging om de bouw van 
rijtjeshuizen. Door zaken anders en vooral slimmer te organiseren bleek het 
bouwproject in plaats van 120 dagen per woning nog maar 45 dagen te kosten. 
Een tijdswinst van ruim 60 procent!’ (hoofdstuk 5) 

‘Het concept halftime werd meer dan tien jaar geleden geïntroduceerd maar 
wordt nog steeds maar mondjesmaat toegepast. Waarom vindt een concept dat 
in woningbouw tot 50 procent besparingen kan leiden zo slecht ingang? Die-
zelfde vraag geldt voor infrastructuur: de ervaringen van Gemeentewerken Rot-
terdam leren dat besparingen van 20 tot 30 procent mogelijk zijn.’ (hoofdstuk 5) 

‘Waar het ons om ging was ons eigen werk beter doen. Sneller werken, niet 
steeds lijntjes tekenen maar virtueel bouwen, ontwerpwijzigingen doorvoeren 
zonder dingen te vergeten. [...] Daarna kwamen we erachter dat BIM ook te ma-
ken heeft met effectiviteit. Met BIM kunnen we continu controleren of we aan 
het programma van eisen voldoen.’ (hoofdstuk 7)

‘De tijd is rijp voor een ander ontwerpproces. De klassieke manier van werken 
is een vechtmodel – partijen worden geselecteerd op laagste prijs, iedereen 
knijpt elkaar uit en iedereen vecht voor zijn centen. Dat komt de kwaliteit niet 
ten goede.’ (hoofdstuk 7)

‘Meerwerk – een klassiek fenomeen in de bouw – bestaat in onze manier van 
werken niet. [...] Harde cijfers heb ik niet maar ik schat dat we met deze manier 
van werken tussen de 10 en 25 procent op de aanneemsom voor het installatie-
deel van bouwprojecten kunnen besparen.’ (hoofdstuk 7)

‘Met 3D-werken kunnen we van meet af aan aandacht geven aan duurzaamheid 
en levensduurkosten. Duurzaamheid en energiegebruik worden steeds belang-
rijker – en daarmee installatietechniek. De gevoelswaarde van een gebouw 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop de installaties uit-
gevoerd zijn. Als je naar een duurzaam pand wil, moet je anders gaan werken. 
Dan moet je gaan spelen met gevels, met dakoppervlak, met de vorm van een 
gebouw.’ (hoofdstuk 7)

‘Ik schat dat we 5 à 10 procent goedkoper werken dan vroeger én een veel beter 
product leveren.’ (hoofdstuk 7)

‘Onze ambitie was halvering van de bouwtijd, nul opleverpunten en een kosten-
reductie van 15 procent. Dat hebben we gehaald.’ (hoofdstuk 7)

‘Virtueel bouwen is ketensamenwerking en volgens ons is dat lean en BIM  
samen.’ (hoofdstuk 7)

‘Traditioneel vergt het bouwen van een woning 250 dagen, nu 100. Bij een 
koopsom van 500.000 euro en een rentepercentage van vijf procent kost dat de 
klant maar 12.500 euro in plaats van 31.250 euro. Bij een belastingaftrek van 
50 procent kost gangbaar bouwen dus 9375 euro meer aan rente voor de klant 
tijdens de bouwperiode. Op een koopsom van 500.000 euro scheelt dat bijna 
twee procent. Alleen door anders te organiseren.’ (hoofdstuk 7)
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‘Voor een contract van een dertig jaar omvattend ontwerp, realisatie, onder-
houd en beheer zitten de kosten niet in de bouw maar in het onderhoud en 
beheer. Een kwartier minder schoonmaaktijd per dag betekent 90 uur minder 
schoonmaaktijd per jaar. Over een contractperiode van 30 jaar is dat 2700 uur. 
Uitgaande van een salaris van 30 euro per uur betekent dat een exploitatiever-
schil van 81.000 euro. Wat als dat kwartier een uur wordt, puur door te luiste-
ren naar de mensen die het werk doen en slim te ontwerpen? Dan praten we 
over een bedrag van ruim 320.000 euro.’ (hoofdstuk 7)

‘Door te werken met referentieprojecten valt veel geld te besparen. Bij het 
ontwerpen van een ziekenhuis liepen we vast in het precies specificeren van de 
afspraken. Een referentiemodel bood uitkomst: welk ziekenhuis representeert 
wat jullie voor ogen staat? Zonder referentiemodel hadden we nog drie maan-
den door kunnen praten en ontwerpen. Bij een team van twaalf mensen à raison 
van zo’n 3000 euro per persoon is dat 36.000 euro per week. Totaal aan extra 
kosten: 432.000 euro. En dan hebben we het nog niet over juridische kosten om 
het allemaal in contracten te specificeren.’ (hoofdstuk 7)

‘Doordat alles volledig gepre-engineered is, kun je sneller en beter bouwen, zijn 
de proceskosten en de faalkosten geminimaliseerd en is de klant veel goedkoper 
uit: een besparing van circa 30 procent vergeleken met bouwen zonder digitaal 
bouwmodel.’ (hoofdstuk 7)

‘Sommige risico’s zijn zo enorm dat niemand zich die kan veroorloven. Dat moet 
je als architect en ontwerpteam kunnen onderkennen. Een brandveiligheidsplan 
van een ziekenhuis is een complexe opgave. Stel dat het ontwerpproces achter 
de rug is en een toetsingsambtenaar van de gemeente keurt het ontwerp af... 
Denkbaar is dat het ziekenhuis dan pas een halfjaar later open kan of dat de 
brandinstallaties opnieuw ontworpen moeten worden. Dat zijn risico’s die je je 
niet kunt veroorloven. Dus hebben we bij het ontwerp van het ziekenhuis de 
toetsers van de gemeente van meet af aan betrokken. Zij keken mee in ons BIM, 
stuurden mee in het ontwerpproces en gaven aan wat volgens het bouwbesluit 
wel en niet goed was.’ (hoofdstuk 7)

‘In de huidige markt moet de prijs van een nieuwbouwhuis omlaag, we moeten 
goedkoper aanbieden dan vroeger. Dat kan. We werken nu zo’n 10 tot 15 procent 
goedkoper. Dat zal verder stijgen: veel dingen doen we nu voor de eerste keer. 
Iedere volgende keer gaat het sneller en tegen lagere kosten.’ (hoofdstuk 7)

‘Gemaal Houthavens heeft ons geleerd dat we met BIM beter kunnen ontwer-
pen. Knooppunt Badhoevedorp heeft ons geleerd dat we met BIM complexiteit 
kunnen managen.’ (hoofdstuk 8)

‘De strategie van ons bedrijf is gericht op de groeimarkt van integrale projecten 
– ontwikkelen, bouwen, beheren en hergebruiken. De traditionele werkwijze is 
daarvoor niet geschikt omdat er knippen zitten in het proces en in de manier 

van denken. Bij integrale projecten gaat het erom dat bij het ontwerp rekening 
gehouden wordt met beheer en onderhoud.’ (hoofdstuk 8)

‘Vakmanschap blijft absoluut nodig. De gedachte bij BIM is vaak dat het gaat 
om een IT-specialist of 3D-modelleur achter de knoppen die mooie ingewik-
kelde dingen gaat doen. Dat werkt niet! Zonder inhoudelijke kennis van het 
ontwerp en het bouwproces kan iemand bij een raakvlakkenanalyse niet bepa-
len of iets belangrijk is of niet.’ (hoofdstuk 8)

‘Voor infrastructurele werken is GIS ongelooflijk belangrijk. Met BIM willen we 
de raakvlakken tussen kunstwerken en installaties bewaken en optimaliseren. 
Bij grote infrastructurele projecten wil je ook de raakvlakken met de omgeving 
naadloos organiseren – dan komt GIS om de hoek kijken.’ (hoofdstuk 8)

‘De uitdaging voor de komende jaren wordt de integratie van een bouw-infor-
matiemodel met andere systemen.’ (hoofdstuk 8) 

‘Virtueel bouwen met een bouw-informatiemodel (BIM) begint met een andere 
manier van denken en een andere manier van werken. Het gaat om samenhang 
– dat wordt vaak vergeten.’ (hoofdstuk 8)

 ‘Op het moment dat een opdrachtgever de beweging maakt naar functioneel 
specificeren en denkt vanuit toekomstig gebruik, worden de disciplines die 
klassiek aan het einde van de keten zitten, naar voren getrokken.’ (hoofdstuk 8)

‘Niemand spreekt over een FO – een functioneel ontwerp. Terwijl het daarom 
gaat: het functioneren van een systeem overeenkomstig de functionele eisen.’ 
(hoofdstuk 8)

‘In DBFM-contracten staat dat de beschikbaarheidseisen per kwartier moeten 
kunnen worden aangetoond. Dat vergt een informatiesysteem dat bij aanvang 
van een project ingericht moet worden. Wat vanouds beleefd wordt als iets 
secundairs, namelijk informatie over het project, wordt corebusiness – daar 
hangen de betalingen vanaf en daar moet het hele bouwproces aan worden 
opgehangen.’ (hoofdstuk 8) 

‘Beschikbaarheidskortingen kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro’s per 
kwartier. Als een weg twee dagen niet beschikbaar is loopt de schade al snel in 
de miljoenen. Het loont om alternatieve ontwerpmogelijkheden en hun risico’s 
te bezien tegen de achtergrond van beschikbaarheidskortingen.’ (hoofdstuk 8)

‘Er gaan miljoenen om in de kosten die bedrijven maken  als zij meedoen 
aan een uitvraag. Vermoedelijk kan dat naar tonnen – 50 procent of minder.’ 
(hoofdstuk 8) 
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‘Mass-customization, industrieel maatwerk: hoe kunnen we computers inzet-
ten om maatwerk te genereren op basis van industriële productieprocessen?’ 
(hoofdstuk 8) 

‘Bij een geluidswal in de provincie Utrecht hebben we vormgeving, construc-
tief ontwerp en kosten met elkaar verbonden. We hebben inzichtelijk gemaakt 
wat er met verschillende kostencomponenten (fundering, staal en knooppunt) 
gebeurt als de gridmaten in het ontwerp variëren. De voor de hand liggende 
redenering is: groter is beter – een grotere gridmaat betekent minder onderde-
len. Wat bleek: door het grid fijnmaziger te maken zijn weliswaar meer com-
ponenten nodig maar kan de staalconstructie lichter uitgevoerd worden. Op de 
geraamde bouwkosten van 11 miljoen euro scheelde dat ongeveer één miljoen.’ 
(hoofdstuk 8)

‘Van elk woningcomplex hebben we een BIM, nu nog een lege schoenendoos. 
Wat wij willen is dat alle ketenpartners daarin de data zetten van het deel van 
het complex dat zij beheren. Wat je dan krijgt is een woning-cartotheek. [...]
De kostenreductie is enorm, die kan tot 20 procent oplopen. Als corporatie 
geven wij zo’n 80 à 90 miljoen euro uit aan onderhoud en beheer dus besparen 
we bijna 20 miljoen euro. Let wel: het is geen bezuinigingsoperatie, dat geld is 
er gewoon.
Wat we op deze manier bereiken, is dat we zo’n 20 miljoen euro vrijmaken 
om elders kwaliteit toe te voegen, in verduurzaming van de woningvoorraad 
bijvoorbeeld.’ (hoofdstuk 9)

‘Vroeger ging er bij aanvang of beëindiging van een huurcontract iemand ter 
plekke kijken, reed terug naar kantoor, vulde een formulier in, mailde dat naar 
de klant... Nu ontwikkelen we een applicatie op een iPad waarmee technici en 
accountmanagers real time en op locatie informatie kunnen verwerken – digi-
tale formulieren die ter plekke ingevuld, opgeslagen en verstuurd worden. [...] 
De toekomst? BIM in renovatie en nieuwbouw. Opdat we inzicht krijgen in ex-
ploitatiekosten, van te voren aan kunnen geven wat iets kost, processen kunnen 
optimaliseren.’ (hoofdstuk 9)

‘De uiteindelijke winst van werken met digitale gebouwmodellen en principes 
van lean management is lastig in te schatten. Het is duidelijk dat beide struc-
tureel héél véél werk – en dus geld – besparen. Maar doordat er ook toevallige 
uitkomsten zijn is kwantificeren lastig. Een voorbeeld: Rotterdam wil de lucht-
kwaliteit verbeteren. Het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam heeft 
onderzoek gedaan naar bouwverkeer en luchtkwaliteit. Een van de onderzochte 
bouwprojecten was een gebouw dat wij hebben gerenoveerd. Wij waren op 
dat moment niet bezig met luchtkwaliteit en CO2-uitstoot; wij waren bezig met 
samenwerken, met lean, met BIM. Maar uit het onderzoek blijkt dat wij door 
die manier van werken een enorme CO2-reductie hebben gerealiseerd. Op een 
project van 10 miljoen euro is een uitstoot van 147 ton CO2 gebruikelijk. Bij ons 
was dat 60 ton – een besparing van ruim 60 procent!’ (hoofdstuk 9) 

‘We moeten veel meer denken in termen van life cycles en het gebied als geheel. 
Voor je businesscase moet je over de gehele levensduur van een pand rekenen. 
Ook gaat het om de positieve ontwikkeling rondom een pand in een groter ge-
bied. Gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Dat vereist een verre hori-
zon en een lange adem, maar het is de enige oplossing als je vastgoed weer aan 
de praat wilt krijgen. [...] Het ieder-voor-zich-model, waarin alle partijen voor 
zich streven naar maximalisering van het eigen rendement, is voltooid verleden 
tijd. In het nieuwe verdienmodel voor transformatie en herontwikkeling komt 
het aan op samenwerking. Je hebt elkaar nodig om in openheid en vertrouwen 
tot een gezamenlijke businesscase te komen. De baten moeten samen worden 
gedeeld in plaats van dat iedereen zijn eigen calculaties maakt.’ (hoofdstuk 10) 

‘Functiecombinaties: waarde creëren door water en wegen op elkaar te betrek-
ken. [...] De provincie Zuid-Holland bereidt de aanleg voor van de Zuidwestelijke 
Randweg Gouda. Deze weg kruist een dijk die niet voldoet aan de normen van 
het hoogwaterbeschermingsprogramma. [...] In overleg tussen provincie en wa-
terschap is het ontwerp van de weg zodanig aangepast dat deze over een lengte 
van een halve kilometer tevens functioneert als waterkering. De meerkosten 
hiervan zijn 800.000 euro. Dat is ongeveer 20 procent van de kosten om de 
bestaande dijk op de gebruikelijke wijze te versterken.’ (hoofdstuk 11) 

‘Duurzaam winkelen in Rotterdam is nog niet vanzelfsprekend. Neem het cen-
trum van Overschie; daar is geen groene slager of biologische winkel te vinden. 
Door als consumenten onze krachten te bundelen en bijvoorbeeld op één dag 
massaal te komen winkelen, kunnen we ondernemers overhalen om maatschap-
pelijk verantwoord te gaan ondernemen.’ (hoofdstuk 11)

‘Het was moeilijk om een totale BIM-aanpak te promoten. Dus is besloten om 
de aandacht te richten op een onderdeel waar met BIM veel efficiëntiewinst ge-
boekt zou kunnen worden. Gekozen is voor de certificatiestructuur. Om aan de 
vele eisen te kunnen voldoen zouden in een traditioneel bouwproces zo’n dertig 
ingenieurs nodig zijn. Door gebruik te maken van BIM is dit fors teruggebracht, 
met een kostenbesparing van 65 procent. Door deze ervaring konden op de 
kosten van de afdelingen calculatie en contracten miljoenen worden bespaard.’ 
(hoofdstuk 13) 

‘Het aantrekkelijke van drijvend bouwen is dat waarde gecreëerd kan worden 
zonder forse investeringen in bouwrijp maken. Water is bovendien een terra 
incognita: het staat nergens in de boeken als een potentiële opbrengsten- of 
kostenpost en er gelden weinig beperkende regels zoals op het land. Projecten 
kunnen snel en tegen relatief lagere kosten gerealiseerd worden doordat de 
bouwproductie elders op industriële schaal plaatsvindt. Drijvend bouwen is het 
toppunt van flexibiliteit: meebewegen met de vraag is technisch heel eenvoudig 
– wat drijft kan niet alleen in verticale, maar ook in horizontale zin bewegen. 
Woning en infrastructuur zijn niet grondgebonden en kunnen dus makkelijk ver-
plaatst worden naar een andere locatie.’ (hoofdstuk 13)
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‘Naarmate de toepassingsmogelijkheden van 3D-printen toenemen en de prijzen 
van apparatuur dalen, zal 3D-printen de wereld op zijn kop zetten. 3D-printen 
maakt het mogelijk om goederen en materialen te produceren op of nabij de 
plaats van gebruik. Dat elimineert transportkosten, evenals de noodzaak tot 
opslag. Daarnaast wordt het mogelijk om producten veel meer af te stemmen op 
de wens van de consument: variatie vereist niet meer dan een digitale tekening 
aanpassen door een algoritme te veranderen.’ (hoofdstuk 13)

‘Het kan anders. Wij zijn gevangen in onze oude manier van denken.’  
(hoofdstuk 14) 

‘Innovatie is geen afdeling maar een mentaliteit. Iedereen moet er iedere dag 
mee bezig zijn en zijn ideeën delen met collega’s. Het beste idee bedenk je 
samen.’ (hoofdstuk 14)

‘Bureaus moeten zich realiseren dat BIM een strategische keuze is. Dat het gaat 
om een tool waarmee het hele bouwproces anders ingericht wordt. Met conse-
quenties voor de eigen organisatie.’ (hoofdstuk 14) 

‘Bij ketenintegratie is humanresourcesmanagement het meest ondergeschoven 
onderwerp maar misschien wel het allerbelangrijkste. [...] Een tweede “zachte” 
voorwaarde voor het succes is vertrouwen en transparantie. [...] En vertrouwen 
is een keuze.’ (hoofdstuk 14) 

‘Mijn beleving is dat we met deze sector aan de vooravond van een complete 
turn-around staan. Een tijd waarin opensource-innovaties de boventoon zullen 
voeren. We komen uit een tijdperk waarin iedereen alles voor zichzelf hield. 
Daarmee werden innovaties op zowel product- als procesniveau juist de kop 
in gedrukt. Niemand vroeg bijvoorbeeld aan leveranciers of zij ideeën hadden 
voor verbetering. Daarin kunnen we een voorbeeld nemen aan moderne high-
techbedrijven zoals ASML. Zij werken met de top vijftig aan leveranciers, maar 
vragen wel elk jaar: het moet kleiner, geavanceerder en goedkoper. En daar 
denken die bedrijven dan ook in mee. [...] Als bouwsector zetten wij nu de eerste 
stappen naar meer vraaggestuurd ondernemen: samen met de eindgebruiker in 
co creatie plannen ontwikkelen en innoveren.’ (hoofdstuk 14)

Parabel

Drie vissers haalden een fles op uit de  
diepe zee. Er zat een stuk papier in met erop 

de volgende woorden: ‘Mensen, red me! Ik 
ben hier. De oceaan heeft me aangespoeld op 

een onbewoond eiland. Ik sta op de kust en 
wacht op hulp. Haast u. Ik ben hier!’

‘Geen datum. Het is vast al te laat. De fles ligt 
misschien al lang in zee’, zei de eerste visser.
‘De plaats is ook niet aangegeven. We weten 

niet eens welke oceaan’, zei de tweede visser.
‘Het is te laat noch te ver. Het eiland Hier is 

overal’, zei de derde visser.
Ze voelden zich ongemakkelijk, er viel een 

stilte. Dat gebeurt meestal bij algemene 
waarheden.

Wislava Szymborska, 1962
Uit: Einde en begin. Gedichten 1957-1997 (Meulenhof)
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‘We moeten af van het kinderachtige en gretige 
concept van een maximale expansie, en toe naar 
het volwassen concept van overvloed op basis van 
verzadiging en houdbaarheid.’   

Bob Goudzwaard

18

Nieuwe thema’s, 
nieuwe rollen  
en een nieuw 

perspectief



Onder druk van de crisis is in de bouwwereld een innovatiegolf op gang geko-
men. Hierdoor ontstaat een nieuwe agenda voor platforms als de Bouw Informa-
tie Raad, het Opdrachtgeversplatform, Vernieuwing Bouw en de Bouwcampus. 
Maar ook voor opdrachtnemers, het onderwijs en het topsectorenbeleid. 
Het zal gaan om andere voortbrengingsprocessen op basis van het principe van 
faster, cheaper, better als ook samen, sneller en slimmer: met veel aandacht voor 
duurzaamheid, schone energie en de biobased economy; om het herontwer-
pen van de ketens: overbodige schakels verdwijnen door ‘slanke productie’ en 
samenwerking – tot en met integratie aan toe, met BIM als vehikel; industrieel 
en parametrisch ontwerpen en modulair bouwen komen onvermijdelijk binnen 
in de bedrijven. Andere contractvormen met andere risicoallocaties en nieuwe 
competenties zoals functioneel durven uitvragen zullen de verhoudingen in de 
sector omverwerpen. Nieuwe beheervormen met assetmanagement zijn een 
opkomend vakgebied. In de gebouwde omgeving zal het gaan om transformatie-
vraagstukken en bij infrastructuur om grote vervangingsopgaven; om vraag-
sturing met nieuwe vormen van burgerparticipatie en aandacht voor sociale 
duurzaamheid; om cocreatie met andere posities voor opdrachtgevers en nieuwe 
vormen van aansturing. Gebiedsontwikkeling en gebiedsbeheer leveren nieuwe 
verdienmodellen: aandacht voor waardestromen en duurzame energievoor-
ziening. Sectoroverstijgende opgaven komen op: nieuwe waardesystemen die 
gestoeld zijn op integratie en gemengde verdienmodellen. Human capital in al 
zijn facetten wordt doorslaggevend. Accent op talentontwikkeling en incubators 
voor start-ups, aandacht voor de uitstroom van babyboomers en het overdragen 
van kennis aan jongeren. Noodzakelijk zijn innovaties in het onderwijs met als 
uitgangspunt een leven lang leren. 
Het beheren van een gebouw, een gebied, een stadsdeel wordt een strategi-
sche waarde in de samenleving en voor ondernemingen. De stad wordt voor de 
bouw een volstrekt nieuwe opgave: gebiedsconcessies, stadslandbouw, slimme 
netwerken.
Klein wordt het nieuwe groot: slimme burgers in slimme steden. Het topsec-
torenbeleid van de overheid moet op de agenda van de bouwsector worden 
geschreven met waterveiligheid als grote uitdaging. Bij dit alles zijn communica-
tie en informatie van belang en dus is bouw-ICT in al haar facetten een nieuwe 
realiteit. 

Nieuwe rollen en nieuwe patronen
Zo ontstaan er nieuwe rollen en patronen. Opdrachtgevers kunnen veel leren 
van elkaar. De verschillen in marktbenadering tussen publieke opdrachtgevers 
zijn groot: nog steeds zijn er publieke opdrachtgevers die in de oude werkelijk-
heid staan. Ook opdrachtnemers zouden veel meer samenwerkingsvormen kun-
nen ontwikkelen waarbij concurrentie op de tweede plaats komt. Gebruik van 
BIM en GIS betekent dat installateurs en constructeurs in een veel eerder stadi-
um bij projecten worden betrokken en daarmee ontstaat een nieuwe dynamiek. 
Datzelfde geldt voor assetmanagement en omgevingsdisciplines. De nieuwe 
contractvormen leiden tot omvorming van klassieke aannemersbedrijven naar 

serviceproviders met totaal andere verdienmodellen. Ontwerpbureaus onder-
scheiden zich door mooie architectuur te verbinden met kostenbeheersing. 
Ontwikkelaars schonen de keten op door nauwere banden met toeleveranciers 
aan te gaan. Corporaties vinden zichzelf opnieuw uit, met rollen van ketenre-
gisseur tot energieleverancier. Burgers willen meer invloed op hun woonomge-
ving en zullen daarin gefaciliteerd worden met geautomatiseerde woonconfi-
gurators: ‘ontwikkel uw eigen woning in enkele uren achter uw laptop. U heeft 
de keuze uit uiteenlopende architectuurstijlen.’ Vakkennis en ervaringsgetallen 
zijn embedded software geworden. 
Het zijn geen dromen, het gebeurt allemaal al. Er is een andere wereld aan het 
ontstaan en de oude werkelijkheid sterft af. Schumpeter heeft gelijk met zijn 
creative destruction. Innovatie 3.0: bedrijven innoveren samen in de keten. Een 
voorbeeld is Lincubator.

Lincubator: nieuwe businessmodellen
Lincubator is in november 2012 opgericht met als doel businessmodellen 
te ontwikkelen voor de woon- en bouwsector. De initiatiefnemers zijn AM 
Vastgoed, BAM Woningbouw, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Era Contour, de 
Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Portaal en Ymere. Zij hebben vijf men-
sen geselecteerd die een jaar de tijd hebben om nieuwe verdienmodellen te 
ontwikkelen.

De website van Lincubator:
‘Lincubator is ontstaan vanuit de koplopersgroep voor ketensamenwerking 
bestaande uit vier bouwondernemingen en vijf woningcorporaties. Deze groep 
ziet de noodzaak om voor ketensamenwerking in de bouw een versnelling 
in te zetten. De markt van nu vraagt om vernieuwing. De klant van morgen 
vraagt om een nieuwe manier van het ontwikkelen van betaalbare wonin-
gen. Bestaande structuren en verdienmodellen hebben hun tijd gehad. Het is 
noodzakelijk om op korte termijn tot nieuwe concepten en producten voor 
woningbouw te komen die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de 
consument van morgen.
De bestaande bestuursmodellen, waarbij de gevestigde entiteiten een inter-
actieve samenwerking aangaan binnen de grenzen van tevoren vastgestelde 
(juridische) kaders, zijn niet voldoende. De gewenste versnelling vergt een 
radicalere wijziging van structuur, waarbij een gezamenlijke nieuwe entiteit 
wordt opgezet én gefinancierd.

De klant
In deze nieuwe entiteit staat de eindgebruiker, in welke vorm dan ook, cen-
traal. Samen met de klant ideeën vormen en woonconcepten en -producten 
bedenken, die ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ketenpartners werken 
samen met elkaar én met de klant. Een nieuwe manier van energie, kennis en 
middelen delen die moet resulteren in een nieuw business- en verdienmodel.
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Nieuwe businessmodellen
In dit nieuwe businessmodel staan zowel vernieuwing als duurzaamheid cen-
traal. Alle inspanningen moeten leiden tot een substantiële verlaging van de 
kosten van wonen voor de consument en een verhoging van de kwaliteit van 
product en proces. Daarbij moeten alle investeringen rendabel gemaakt worden. 
Er moeten verdienmodellen ontstaan die passen bij een dergelijke samenwer-
kingsvorm en die acceptabel zijn voor alle partners. [...]
De markt verandert nu snel en rigoureus. Als je hierin niet meegaat, word je als 
bedrijf de dinosaurus van morgen. Dit is geen crisis, maar een transitie. De klant 
centraal: businessmodellen die voorzien in de behoefte van prettig en betaal-
baar wonen.’*

De installatiesector innoveert en rukt op
In het vorige hoofdstuk werd betoogd dat de installatiebranche onherkenbaar 
zal veranderen. Functioneel specificeren en denken vanuit de gebruiker wordt 
steeds belangrijker; duurzaamheid – en daarmee de kwaliteit en de beleving 
van een gebouw – wint aan gewicht, en de te realiseren besparingen met BIM in 
beheer en onderhoud zijn enorm. Anderen delen dit beeld, zoals Titia Siertsema, 
voorzitter van Uneto-VNI, de branchevereniging voor installatietechniek. 

Titia Siertsema
‘We kunnen bijdragen aan de 
enorme uitdaging van meer 
duurzaamheid’

‘Binnen de bouwsector neemt de installatiebranche een bijzondere positie in. 
Die plaats is aan het veranderen, van achter in de keten naar voren en dus 
met meer invloed op het hele bouwproject. Drijfveren daarbij zijn de behoefte 
aan innovatie en de noodzaak van energiebesparing en aandacht voor duur
zaamheid. In de branche is heel veel kennis aanwezig waar nog te weinig een 
beroep op wordt gedaan. 
Daarbij zie je ook dat de vraagstelling verandert. Vroeger vroeg men om een 
product en dat werd dan geleverd. Tegenwoordig wordt een uitvraag alge
mener, meer in de zin van “ik wil energie besparen”, “ik wil een veiliger 
gebouw”... Als branche leren we hoe we met dit soort open vraagstellingen 
omgaan en daarvoor een maatwerkoplossing te bieden. Daarmee verandert 
het vakgebied. Wij moeten leren breder, veel meer integraal te denken.’

Bredere diensten en dienstverlening
‘Naast productinnovatie is er meer aandacht voor procesinnovatie. Een goed 
voorbeeld is het principe van total cost of ownership. Juist voor de installa
tiebranche met zijn hoge energiecomponent liggen daar kansen door alleen 
of met partijen de exploitatie van gebouwen ter hand te nemen, mogelijk 
inclusief de financiering. Dus ook het businessmodel verandert. Als branche 
hebben we nauwe banden met grote leveranciers als Siemens en Philips: als 
system integrators passen we hun systemen toe in complete installaties. De 
toename van techniek in de gebouwde omgeving maakt de technische instal
latiebranche steeds belangrijker. Het idee van nieuwe eigendomsverhoudin
gen en de gedachte van de circulaire economie bieden enorme uitdagingen. 
Een bewoner koopt geen installatie meer maar neemt een dienst af en de 
installateur monitort de geleverde prestaties.
Commissioning wordt daarom in ons vakgebied steeds meer een cruciale 
expertise, waarbij het voortbrengingsproces loopt van de eerste schets tot 
het einde van de levensduur. De uitdaging wordt om er voor te zorgen dat 
het hele voortbrengingsproces van begin tot einde goed loopt. Dat maakt het 
vakmanschap breder. Drie zaken zijn cruciaal. Ten eerste het leveren van een 
goed product, dus een goede installatie. Ten tweede zorgen voor goed onder
houd en goed beheer. Ten derde innovatief en ondernemend gedrag: aan 
klanten laten zien dat we veel bredere diensten en dienstverlening kunnen 
bieden.’

Nieuwe marktkansen
‘Onze sector kan bijdragen aan de enorme uitdaging van meer duurzaamheid 
in de samenleving en het verlagen van de CO2voetafdruk. De samenleving 
wordt complexer en de behoefte aan meer specifieke ontwerpen neemt snel 
toe. We stellen steeds hogere eisen aan gebouwen en objecten. Ziekenhuizen, 
stadions: alles wordt specifieker en complexer. Daar kunnen wij als branche 
in meegaan, mits we maar vroeg genoeg betrokken worden. Gelukkig gebeurt 
dat steeds vaker. Een mooi voorbeeld zijn tunnels, die zitten vol met com
plexe technologie, die alleen goed kan functioneren als de installatiesector 
vanaf de ontwerpfase expertise kan inbrengen. Dat besef groeit onmisken
baar. 
Ik pleit ervoor om nieuwe marktkansen in beeld te brengen. Zoek of creëer 
nieuwe communities en zet vormen van cocreatie op. Het opdrachtgever
schap verandert en daar kunnen we op inspelen. Een wijk energieneutraal 
maken bijvoorbeeld, en alle betrokkenen daarbij samenbrengen. Twee trends 
zijn voor ons als sector de komende jaren van belang. Mensen blijven langer 
thuis wonen en de installatiesector moet zich de vraag stellen hoe we dat 
kunnen faciliteren. En vastgoedbezitters hebben een groeiende behoefte aan 
duurzame oplossingen.’

Titia Siertsema is voor-
zitter van Uneto-VNI, de 
branchevereniging voor 
installatietechniek. De 
organisatie vertegen-
woordigt de belangen 
van 5000 leden met 
een totale omzet van 11 
miljard.

* www.lincubator.nl/
over-lincubator/.

383 382 Wenkend perspectief 18 – Nieuwe thema’s, nieuwe rollen en een nieuw perspectief



De architect van de 21ste eeuw
Ook de rol van de architect verandert. Het vak wordt complexer en breder. In een 
BIM-project verandert het proces van serieel en gefragmenteerd naar parallel 
en integraal en is samenwerken een absolute vereiste. Projecten worden om-
vangrijker en complexer en in meerdere dimensies kunnen ontwerpen wordt een 
vereiste: in hoogbouw-omgevingen als Dubai en Singapore is de derde dimensie 
cruciaal.
Aspecten als kostencalculatie, bouwplanning en bouwlogistiek voegen extra 
dimensies toe aan het vak van de architect. De wens van duurzaamheid maakt 
een levenscyclusbenadering onvermijdelijk. De complexiteit hiervan, zeker in 
de context van een gebied, vraagt om een andere benadering van de ontwerp-
opgave. Nieuwe trefwoorden zijn: integraal en abstract ontwerpen, denkend van-
uit functies en risico’s en met aandacht voor beheer en onderhoud. Parametrisch 
ontwerpen wordt belangrijk: complexiteit hanteerbaar maken door rekenkracht 
van computers te gebruiken. Ook integrale contractvormen vragen om nieuwe 
competenties. Daarbij gaat het om aspecten als value engineering en value 
capturing: aandacht voor waardestromen, waardecreatie en nieuwe ruimtelijke 
verdienmodellen. 
In de 21ste eeuw staat een architect voor de vraag of hij bij de ontwikkeling 
van een nieuw stadsdeel ook aandacht moet schenken aan het ontwikkelen van 
slimme netwerken met gedecentraliseerde energieopwekking waarvan de baten 
toevallen aan het gebied. In een wereld waarin value for money dominant is, zijn 
functionaliteit en functioneel specificeren nieuwe kernbegrippen. Architecten 
zullen na moeten denken over de vraag hoe een functioneel ontwerp tot een busi-
nesscase gemaakt kan worden. Wat kunnen architecten met systems engineering? 
De nieuwe architect heeft oog voor transactiekosten en het kostenplaatje van 
opdrachtgevers: hij gebruikt icoonprojecten als referenties in de communicatie 
met opdrachtgevers. De nieuwe architect helpt ook de zelfredzame burger met 
referentiemodellen en nieuwe vormen van visualisering van ruimtelijke plannen. 
De werelden van bouw en infrastructuur groeien naar elkaar toe en ontwerp-
opgaven worden meer multidisciplinair. Er is behoefte aan een nieuw soort crea-
tiviteit: functionele creativiteit over de levenscyclus heen met aandacht voor alle 
stakeholders. Verbindingen naar andere werelden worden van belang: industrieel 
ontwerpen, simuleren en serious gaming. 

Jonge professionals, nieuwe cultuur
Bij de nieuwe rollen hoort ook een nieuwe cultuur: gericht op samenwerking en 
netwerkachtige organisatievormen. Roel van de Vossen, voorzitter van De Nieuw-
Bouw, een netwerk van jonge professionals in de bouwsector, schetst zijn visie op 
de cultuur in de sector: samenwerken en kennisdelen. 

Roel van de Vossen
‘Jongeren kunnen snel schakelen 
en groeien’

‘De NieuwBouw is een netwerkorganisatie van jongeren tot 35 jaar in de bouw, 
vanuit de hele bouwketen. De NieuwBouw is opgericht in 2005, na de bouwaf
faire, en telt zo’n 1600 deelnemers en een actieve kern van ongeveer 60 men
sen. De NieuwBouw beoogt gesprekspartner te zijn van partners in de sector, 
stimuleert onconventionele ideeënvorming en streeft ernaar deze ideeën in de 
praktijk te laten werken. Vanuit De NieuwBouw spreken en publiceren jonge 
professionals op persoonlijke titel. Zo wordt er meegedacht met de organi
satoren van evenementen als de Betondag en de Infratech om ons geluid te 
laten horen.’

Echt anders
‘We proberen actief te schakelen naar typische jongere vernieuwers in de 
bouw; vaak mensen die in het bestuur van De NieuwBouw hebben gezeten 
of actief lid zijn geweest. Het proces van kennisdelen binnen De NieuwBouw 
loopt via drie lijnen: trefpunten, opinie, en projecten. Trefpunten zijn mo
menten waarop we elkaar treffen rond interessante onderwerpen en elkaars 
ervaringen delen. Opinies door het publiceren in bijvoorbeeld Cobouw over 
ketensamenwerking. Projecten door het opzetten van nieuwe proposities waar 
we geld mee proberen te genereren. Zo hebben we een spel ontwikkeld over 
ketensamenwerking; daarmee gaan we langs hogescholen en universiteiten 
om de betekenis van ketensamenwerking aan studenten duidelijk te maken.
Jongeren doen het echt anders. We hebben geen last van ingesleten gedrag. 
We vormen snel netwerken en hebben een groot zoekvermogen. Jongeren 
denken ook meer in termen van de circulaire economie, het gaat niet om bezit 
en eigendom maar om duurzaam gebruik. We zijn gewend om uit te gaan 
van ketensamenwerking. Leanprocessen zijn voor de meesten van ons heel 
normaal en ICT is onze wereld.
Soms is het lastig: ook wij zoeken banen in deze snel veranderende sector. 
Ouderen en jongeren moeten het samen doen. Dan is het probleem van uit
stroom van kennis doordat ouderen met pensioen gaan meteen opgelost. Als 
voorzitter wil ik graag de stakeholders in de sector langsgaan om jongeren en 
ouderen beter met elkaar te verbinden en kennisdeling te verwezenlijken.’

Inspiratie
‘Jongeren hebben minder last van schotten in de bouwkolom, we kunnen 
meer multidisciplinair denken en werken. Ik werk bij een bedrijf met jonge 
mensen, een sterke klantoriëntatie en netwerkachtige organisatie met veel 
zzp’ers. We kunnen snel schakelen en maken een forse groei door. Het kan 
écht anders, dat ervaar ik elke dag weer en dat is wat mij inspireert!’

roel van de Vossen 
is voorzitter van De 
NieuwBouw, een 
netwerk van jonge pro-
fessionals in de bouw-
sector: werknemers 
van opdrachtgevers, 
aannemers, ingeni-
eurs- en adviesbureaus 
en kennisinstellin-
gen die werken aan 
vernieuwing van de 
sector.
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Leg de lat veel hoger…
Marjet Rutten maakte in 2012 deel uit van het zogeheten Bouwteam dat van  
minister Spies van Binnenlandse Zaken de opdracht kreeg om een toekomst-
agenda voor de bouw te formuleren. Haar kijk op de toekomst van de bouw:  
integraal en projectoverstijgend denken en werken vanuit platte organisaties 
waarin medewerkers veel verantwoordelijkheid hebben, managers coaches zijn 
en ieders bijdrage telt. De cultuur moet echt om!

Marjet Rutten
‘Medewerkers krijgen meer 
verantwoordelijkheid, managers 
worden coaches’

‘Er gebeuren fantastische dingen in de bouw, installatie en vastgoedsector. 
Regelmatig hoor ik dat er al jaren nauwelijks iets verandert. Maar innovaties 
in onze sector zijn overal, op grote en op kleinere schaal. Het gaat alleen niet 
hard genoeg. Een te grote groep ondernemers stelt zich te afwachtend op. We 
hebben Nederland nog lang niet laten zien waartoe wij in staat zijn. En dat 
is niet alleen jammer, het is ook gevaarlijk. Want de concurrentie rukt op: 
nieuwe startups en nieuwe toetreders waaronder grote bedrijven als Siemens 
of Ikea. Die bedrijven hebben andere industriële culturen. Als wij niet in rap 
tempo onze organisaties vernieuwen, gaan we het niet overleven. We moeten 
extra stappen zetten! En die stappen zitten niet alleen in het organiseren van 
een leanplanningsessie of het kopen van BIMsoftware. Die stappen zitten in 
het radicaal omgooien van de cultuur en structuur van onze organisaties. De 
hiërarchisch gestuurde, projectgerichte, risicomijdende organisaties gaan het 
niet redden in de toekomst.’

Project-overstijgend
‘We moeten projectoverstijgend denken. Projecten worden soms kleiner, soms 
groter maar altijd ingewikkelder. Dat betekent dat we niet voor ieder project 
100 procent maatwerk kunnen leveren. Dus werken met modules die goed zijn 
ontwikkeld en waardoor een veel efficiënter aanbod mogelijk is. Aanbod dat 
is afgestemd op een veeleisende klant. Integraal werken, waarbij we verant
woordelijkheid nemen en aansprakelijk zijn. Om aansprakelijkheid voor de 
integrale oplossing te bieden werken we samen met partners die onze kennis 
aanvullen. Dat betekent goed investeren in de voorkant van projecten in het 
bedenken van oplossingen en het aangaan van duurzame relaties.’

Kennis en creativiteit van medewerkers
‘De organisatie van de toekomst is dynamisch en speelt snel in op de ontwik

kelingen om ons heen. En die ontwikkelingen gaan steeds sneller. Wil je die 
dynamiek in je organisatie krijgen, dan werkt het niet meer om van bovenaf 
die verandering op te leggen. Het moet uit je organisatie komen. Bovendien 
gebeurt er zoveel in de wereld om ons heen – dat kan een directie alleen niet 
bijhouden. Je hebt iedereen in je organisatie nodig om ontwikkelingen te 
vertalen naar de kansen voor de organisatie en om te zorgen dat processen 
echt 100 procent efficiënt zijn ingericht. Dat betekent voor veel organisaties 
dat de cultuur om moet. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en 
managers worden coaches. En dat moeten ze allebei leren. Om de organisatie 
daarvoor klaar te maken betekent minstens vijf jaar hard werken.’

Transsectoraal masterplan 
In de veranderingen die in dit boek geschetst zijn, zijn de trefwoorden: integraal, 
andere verdienmodellen, burgerparticipatie, crosssectoraal denken en duur-
zaamheid. Ook is een pleidooi gehouden voor een binnenlandse aanwending van 
pensioen- en spaartegoeden. Dit alles sluit aan bij het door Nico Baken (TU Delft) 
ontwikkelde ‘transsectorale masterplan’:
‘Sectoren zijn het resultaat van arbeidsdeling, het opsplitsen van economische 
en maatschappelijke taken in clusters. Dat heeft veel welvaart gebracht, maar 
we zijn erin doorgeschoten. De sectoren zijn verkokerd en geïnstitutionaliseerd. 
[...] Door transsectorale samenwerking kan de crisis direct substantieel worden 
aangepakt. [...] Kijken we in samenhang naar zes cruciale sectoren: energie, 
finan ciën, bouw, zorg en ICT, en last but not least de sector die het hart vormt 
van de samenleving: de ruim zeven miljoen huishoudens. Een haalbare sector-
overschrijdende waardepropositie voor onze Nederlandse samenleving ziet er 
voor deze sectorcombinatie als volgt uit.
1. Investeer in de komende tien jaar 150 miljard euro in vijf miljoen nu door-
gaans archaïsch geoutilleerde Nederlandse woningen. Dat is gemiddeld 30.000 
euro per woning. Investeer dat geld in duurzame energie-, zorg-, veiligheids- en 
ICT-voorzieningen, modulaire pakketten op maat. Bij een te betalen rente van 
zes procent resulteert dit in 150 euro aan maandlasten per woning.
2. Financier dat met behulp van pensioenfondsen: het geleidelijk terugtrekken 
van een deel van het kapitaal uit het buitenland, waar nu 90 procent is belegd 
dat doorgaans slecht rendeert. Het totaal belegde vermogen van de pensioen-
fondsen – het geld dus van ons allemaal – bedraagt inmiddels ruim 1000 
miljard! Rente op geïnvesteerd vermogen is nu niet stabiel en is mager. Met een 
constante, stabiele stroom van zes procent van de meest betrokken stakeholders 
– namelijk wijzelf! – wordt die stroom stabiel en royaal en draagt dubbel bij aan 
onze eigen toekomst: ons pensioen en ons duurzaam wooncomfort.
3. Kijk naar de cirkel van de vaste lasten van het modale gezin: energiekosten 
bedragen zo’n 210 euro per maand per gezin. Breng dit terug naar 60 euro per 
maand met zonne-energie (hoezo energieschaarste? Van de 175.000 terawatt 
die ons volcontinu nog voor meer dan drie miljard jaar wordt geschonken, heb-

Marjet rutten werkt als 
marketeer en innovator 
in de bouw. Rutten 
schreef meerdere boe-
ken over vernieuwing 
in de bouw. Binnenkort 
verschijnt van haar 
hand ‘Van ‘kan nie’ 
naar passie; succes-
vol vernieuwen in de 
bouw-, installatie- en 
vastgoedsector’.
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ben we er minder dan 14 nodig, ongehoord!)
4. De rentelast per huis is 1800 euro per jaar, dus 150 euro per maand, dat is 
alleen al op te brengen uit de energiebesparing.
5. Overige kosten dalen en het comfort, de veiligheid en de opties om langer 
thuis te wonen stijgen: dat is pure winst!
6. Dit is feest voor de sectoren bouw, zorg, financiën en ICT/telecom en last but 
not least voor de “prosument” zelf. De economie krijgt een ongelofelijke boost; 
innovatie en duurzaamheid krijgen een vitale impuls.
7. In één klap maken we gezond langer thuis wonen mogelijk in een wijzigende 
demografie.
8. We versterken de sociale cohesie op wijkniveau en zetten stappen op weg 
naar “wijk-autarkie”. [...]
Laten we zelf aan onze toekomst bouwen en weer leiderschap gaan tonen: Het 
Goede Leven, met als wenkend perspectief voor de toekomst innovaties in alle 
sectoren die onze kwaliteit van leven verbeteren, thuis, onderweg en op het 
werk, in een samenleving waarin het normaal is om naar vermogen voor elkaar 
te zorgen. Weg uit de crisis. Het is zinvol, leuk, innovatief, inspirerend en aanste-
kelijk en… het kost niets!’* 

De transitie naar Samen Sneller Slimmer
De transitie naar ‘samen, sneller en slimmer’ loopt langs twee lijnen. Visionaire 
bestuurders zien de mogelijkheden van nieuwe manieren van werken en zetten 
druk op de invoering ervan. Zij dwingen innovaties af, zien toe op toepassing op 
de werkvloer, geven steun als de verandering niet meteen tot de gewenste resul-
taten leidt. Visionaire uitvoerders nemen geen genoegen meer met de bestaande 
situatie en brengen nieuwe manieren van werken in de praktijk. Doelstellingen 
als kostenbesparing, duurzaamheid en transparantie zijn daarvoor de aanlei-
ding.
Deze lijnen kunnen elkaar versterken en zo zorgen voor een krachtige, ener-
gieke transitie. Een verandering van kaders, richtlijnen, regelgeving en fiscale 
maatregelen versterkt de manier waarop organisaties en bedrijven veranderen: 
er komt meer ruimte voor en het is lucratief.
Vraagherstel, macro-economie en fiscaal beleid kan de bouw niet zelf sturen. 
Wel kan de bouw een belangrijke rol spelen bij economisch herstel en de realisa-
tie van duurzame groei. Spelers in de sector zouden een gezamenlijk programma 
moeten formuleren, met aansprekende langetermijndoelen en realistische doe-
len voor de kortere termijn. Toekomstige maatschappelijke uitdagingen en de 
maatschappelijk bijdrage van de sector moeten voorop staan. Weg uit de crisis, 
weg uit institutionele kokers: door samen sneller en slimmer te worden. 

Perspectief
De bouw kan opnieuw een vitale en gezonde sector worden. Daarvoor zijn 
nieuwe leiders nodig: mannen en vrouwen die bereid zijn hun belangen op tafel 
te leggen, integer te handelen en die hun vormkracht in durven zetten voor het 
realiseren van een leefbare, duurzame ruimte, vraagestuurd vastgoed en dienst-
bare infrastructuur.
Er zal veel opgeruimd moeten worden. Veel oud denken, oude technologie en 
oude werkwijzen die tot formele kaders, richtlijnen en contractvormen zijn 
gestold. Om echt ruimte te creëren moeten jong en oud samenwerken. Naast 
leertrajecten zijn ‘afleertrajecten’ nodig. Een gemeenschappelijke uitdaging over 
de generaties heen: leren en afleren, ruimte maken en zinvol invullen voor een 
duurzamer, sterker en mooier Nederland.

* N. Baken, De 
oplossing van de crisis 
kost niets!. www.
helplifestyle.nl/
images/documents/
bijlage%205_weg%20
uit%20de%20waar-
decrisis
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De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk verkent welke vaardigheden en competenties individuen en 
organisaties nodig hebben om te innoveren. De transitie van 20ste-eeuws naar 
21ste-eeuws innoveren is gebaseerd op co-creatie, innoveren in de keten en 
open innovatie. Opeenvolgende adoptie- en diffusieprocessen maken plaats 
voor circulaire processen. Innovatie in de 21ste eeuw is: think, play, do – met 
behulp van modelleren en simuleren, prototyping, virtual reality en serious ga-
ming – én kennis van de vaardigheden van mensen en de cultuur in organisaties.

Leica

De middag maakt een blauwdruk van de stad.
Langs witte lijnen wordt ze doorgelicht.
Vensterkozijnen schuiven in ’t gezicht.

Mijn lege leica-ogen filmen dat;

Tot gij verschijnt, de flanken afgeplakt,
Uw ogen constant op de lens gericht.

Wij doen ze voor elkander niet meer dicht
Nu d’een geheel  de andere omvat.

Het blauw staat in de avond doorgesteend
van sterren die dezelfde hoeken maken 

Gij zijt vereeuwigd in dezelfde ruiten
van overdag. Zij blijven U omsluiten,

hoe ijl ze in het eindeloze haken:
een glinstering die u bestaan verleent. 

Gerrit Achterberg
Uit: Voorbij de laatste stad (Bert Bakker / Daamen, 1962)
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