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Het getal pi 

Het getal pi is bewonderenswaardig
Drie komma een vier een.
Alle verdere cijfers zijn ook begincijfers,
vijf negen twee omdat het nooit eindigt.
Het zich zes vijf drie vijf niet vangen in een blik,
noch acht negen door enige berekening,
of zeven negen door enige verbeelding,
en zelfs drie twee drie acht niet door de lach of vergelijking
vier zes met wat ook maar 
twee zes vier drie ter wereld
De grootste slang op aarde houdt na tien meter op.
Sprookjesslangen doen hetzelfde al wachten ze wat langer.
De rei van cijfers die samen het getal pi vormen
laat zich niet stuiten door de rand van het papier,
kan verder gaan over de tafel ,door de lucht,
over muur, blad, vogelnest, wolken,r echt  omhoog,
dwars door ’s hemels opgezwollen bodemloosheid.
Ach, de staart van een komeet, wat is die kort, een muizenstaartje!
Wat nietig de straal van een ster die zich in elke ruimte kromt!
Terwijl hier twee drie vijftien driehonderd negentien
Mijn telefoonnummer jouw maat overhemd
Het jaar negentienhonderd drieënzeventig zes hoog
Het aantal inwoners vijfenzestig cent
Heupmaat twee vingers charade en code
Waarin zing o nachtegaal , zing toch en vlieg,
Maar ook verzoeke de rust te bewaren liggen besloten
En hemel en aarde zullen vergaan,
Maar niet getal pi, nee, pi zeker niet,
pi heeft nog altijd een niet onaardige vijf,
niet de eerste de beste acht,
zeker niet de minste zeven,
waarmee het de bloedeloze eeuwigheid aanspoort, ja, aanspoort
om maar voort te duren

Wislawa Szymborska
Uit: Grote getallen (vertaling Gerard Rasch, Meulenhoff, 1976)

‘After the final no there comes a yes
And on that yes 

the future world depends’

Wallace Stevens
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Benut de crisis voor innovaties

Door de crisis maakt de bouw een zorgwekkende tijd door. De vele faillisse-
menten en het verlies aan arbeidskrachten zijn niet alleen een sociale ramp 
maar daarmee verliezen we ook waardevolle expertise om Nederland op een 
betaalbare manier veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Toch stimuleert 
de crisis de vernieuwing in de bouwsector. Bedrijven en overheden investeren 
fors in efficiëntere bedrijfsprocessen in de hele bouwketen. Krachtige ICT-
hulpmiddelen worden ingezet om faal- en transactiekosten te verminderen 
en voor een betere prijs-prestatieverhouding. Bovendien komt de eindgebrui-
ker meer centraal te staan in de productieprocessen. De crisis geeft dus een 
krachtige impuls aan vernieuwend management. Daarmee zetten we al een 
geweldige stap naar efficiënt werkende ketenprocessen in de bouw. Maar er 
is meer nodig om te komen tot een sector die op de lange termijn gezond en 
competitief is. We moeten de bouwsector een nieuwe impuls geven door te 
investeren in kennis en innovaties. 
Het is interessant om je te verdiepen in de manier waarop vorige crises zijn 
overwonnen. Winston Churchill benutte de crisis voor het experimenteren 
met innovaties. Het toepassen van drijvende, betonnen havens, bijvoorbeeld. 
Deze ‘Mulberry Harbours’ bleken doorslaggevend bij de invasie van Nor-
mandië in 1944, en daarmee in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. 
Om te kunnen innoveren zette Churchill ook onorthodoxe benoemingen 
door. Zo stelde hij een team van excentriekelingen samen dat erin slaagde 
de roemruchte Enigma-code te ontcijferen. Ook stelde hij sluwe ijzervreters 
aan: ondernemende creatievelingen die buiten de gebaande paden dachten, 
niet terugdeinsden voor weerstand of het maken van fouten. ‘It’s not only the 
good boys who help to win wars’, aldus Churchill, ‘it is the sneaks and stin-
kers as well.’ Wat dat betreft kunnen we veel van Churchill leren.

Het doorbreken van een crisis vraagt, naast vernieuwend management, inno-
vatiekracht en ondernemerschap. Die krachten moeten worden gebundeld in 
broedplaatsen voor innovaties. Rijkswaterstaat investeert daarin door als part-
ner op te trekken met vernieuwende ondernemers. Zo zoeken we samen met 
de markt naar innovaties waarmee we geld uit onze infrastructuur kunnen 
terugverdienen. Door energieneutraal en onderhoudsarm te bouwen, bijvoor-
beeld. De nieuwe Ramspolbrug die eind 2012 is geopend, is daarvan een goed 
voorbeeld. Deze brug wekt zijn eigen energie op met 350 zonnepanelen. De 
energie die vrijkomt bij het neergaan van de klep in de brug, wordt terugge-
wonnen en opgeslagen in accu’s. 
Er dienen zich meer vernieuwende energiebronnen aan. Uit de biomassa die 
we wegmaaien uit wegbermen is bijvoorbeeld energie op te wekken. Vooral 
ook zonnepanelen op geluidschermen en windmolens langs wegen en vaar-
wegen blijken lucratief. We onderzoeken zelfs of het haalbaar is om stroom 
op te wekken uit getijdenstromen en asfalt. 

Met dit soort innovaties willen we bijdragen aan het behalen van de kabinets-
doelstelling om in 2020 16 procent van de energie die we gebruiken duurzaam 
te laten zijn. Ook op een andere manier geven we een impuls aan de sector. 
Zo bekijken we de mogelijkheden om infrastructuurprojecten slim te combi-
neren. De uitvoering van dit soort grote projecten afzonderlijk is in deze tijd 
vaak financieel niet haalbaar. Dat verandert als ze slim worden gecombineerd, 
of worden gecombineerd met private verdienmogelijkheden. Dan blijkt vaak 
dat kosten zó kunnen worden gedrukt dat projecten haalbaar worden. Een be-
langrijk bijkomend voordeel is dat dit soort gecombineerde projecten vaak bij-
draagt aan meer maatschappelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld als ze slim worden 
ingepast in de omgeving. In Utrecht en Maastricht worden boven op tunnels 
al stadsparken en sportvelden aangelegd en woningen gebouwd. De eindge-
bruiker komt meer centraal te staan. Daarmee wordt de schaarse ruimte in 
ons land optimaal benut. 

Kortom: slim innoveren en slim combineren vormen de sleutel voor groei, 
duurzaamheid en werkgelegenheid. De huidige onderzoeken en experimen-
ten vormen daarvoor al een goed begin. Het taaie deel zit in het structureel 
toepassen ervan. Om echt doorbraken te forceren moeten kennisinstellingen, 
opdrachtgevers en opdrachtnemers samen de bakens verzetten. Innovatieve 
ondernemers en doortastende managers moeten de handen ineen slaan, door 
hun krachten te bundelen in kweekvijvers voor het ontwikkelen, testen en 
aanjagen van vernieuwende oplossingen. Daarvoor moeten we onze werkwij-
ze en cultuur echt aanpassen. In het begin zal tegenslag onvermijdelijk zijn. 
Chuchills broedplaats voor ideeën werd bijvoorbeeld door sceptici laatdun-
kend ‘The Churchill-playground’ genoemd. Buiten de gebaande paden denken 
leidt altijd tot mislukkingen en hoon. Maar Churchills speeltuin laat ook zien 
dat je met baanbrekende innovaties oorlogen kunt winnen.
Nederland heeft behoefte aan een vitale sector om ons land op een betaalbare 
manier veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Dat kan door de krachten van 
doortastende managers en ondernemers te bundelen. Laten we daarop inzet-
ten: ‘Bring in the sneaks and the stinkers!’

Jan Hendrik Dronkers
Directeur-generaal Rijkswaterstaat, bestuurslid Vernieuwing Bouw
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Introductie

Ten geleide 

Dit boek is ontstaan na een paar uitdagende verzoeken. Allereerst vroeg Rijks-
waterstaat ons om mee te bouwen aan zijn Corporate Innovatie Programma. 
Rijkswaterstaat staat voor de uitdaging om met 30 procent minder (levensduur)
budget, 30 procent meer functionaliteit te bieden en ook 30 procent meer kwa-
liteit en veiligheid. Zo’n omslag vraagt om een geheel nieuw instrumentarium. 
Deze omslag moet vorm krijgen tegen de achtergrond van globalisering, andere 
mobiliteitsarrangementen, klimaatverandering. Vandaar dat wij in dit boek uitge-
breid ingaan op dit innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.
Maar er lagen meer uitdagende verzoeken ten grondslag aan het schrijven van 
dit boek. Waren begrippen als BIM, ketensamenwerking, value engineering en 
lean nog maar kortgeleden vrij onbekend, in razend tempo raakten ze de afge-
lopen jaren ingeburgerd in de bouwwereld. ‘Moeten wij nu hierop investeren?’, 
vroegen ondernemers ons herhaaldelijk, en ‘hoe serieus is het?’, en ‘wat moeten 
we dan kiezen?’ 
Ons standpunt was intuïtief dat de veranderingen die plaatsvinden, niet evoluti-
onair of instrumenteel zijn, maar een totale omkering van denken uitlokken. Wij 
besloten de uitdaging aan te gaan om bewijzen te vinden dat de processen die 
plaatsvinden een omvattend karakter hebben. Onze centrale aandachtspunten:

Theoretisch kader. Dat vonden wij in de analyse van drijvende veranderings-
krachten en hoe die reeds vorm kregen in andere maaksectoren. De wijze waar-
op vernieuwing daar is georganiseerd lijkt veel op de omslag die de bouwwereld 
grotendeels nog moet maken. Het kernwoord daarbij is niet automatisering van 
de bestaande processen maar juist de herijking van processen in een omgeving 
waar ICT uitgroeit tot motor achter de verandering. BIM (bouwwerk-informatie-
model) is daarin het sleutelbegrip.

Ervaringskennis. We hebben de lessen die in andere sectoren zijn geleerd als 
rode draad in dit boek opgenomen: hoe zijn daar maakprocessen georganiseerd? 
Hoe zijn daar omslagen gemaakt? Centraal staat in onze analyse businessprocess 
re-engineering: het gaat niet om de onderdelen van de werk- en veranderings-
processen, maar om het opnieuw uitvinden van de hele procesketen. ICT maakt 
het mogelijk om faster, cheaper, better te produceren.* In andere sectoren was de 
noodzaak om te veranderen vrijwel altijd ingegeven door de strijd om te over-
leven – net als nu in bouwsector. Deze noodzaak is de brandstof van  een enorm 
transitieproces.

Technologie. Bijna alle literatuur over innovatie gaat over technologie. Maar het 
huidige innovatieproces is veel meer dan technologie – het is ook de vraag hoe 
een ingrijpend innovatieproces wordt geleid en vormgegeven.

Koplopers. We hebben veel onderzoek gedaan naar de koplopers in het brede 
veld van de ruimtelijke ontwikkeling. Bij grote bedrijven en kleinere nichespe-
lers, in binnen- en buitenland. We stuitten op voorbeelden van organisaties waar 
een transitieproces al in gang is gezet. Het gebeurt al overal om ons heen. En de 
effecten daarvan door meer efficiëntie in de voortbrengings- en beheersketens 

‘It is especially important to consider the 
question of fragmentation today, because 
fragmentation is now widespread, not 
only throughout the society, but also in 
each individual; and this leading to a kind 
of general confusion of the mind, which 
creates an endless series of problems and 
interferes with our clarity of perception 
so seriously as to prevent us being able to 
solve most of them.’ 

David Bohm (1980) 
* Hammer en Hersh-
man 2010. Faster Che-
aper Better: The 9 Levers 
for Transforming How 
Work Gets Done.
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zijn enorm. De navenante besparingen eveneens. Vanuit de ICT wordt de bouw-
sector een cruciale vernieuwingsmogelijkheid aangereikt, waarbij koplopers bin-
nen de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat de noodzakelijke samenwerking, 
ketenintegratie en transactiekostenreductie een grote stap dichterbij hebben 
gebracht. Een kwestie van ondernemend afdwingen van vernieuwen door te 
zeggen: en nu gaan we het doen. 

Verdienmodellen. Ten slotte vraagt de sector om geheel nieuwe verdienmodel-
len die het failliete grondexploitatiemodel moeten vervangen. Marktpartijen 
en soms ook corporaties hebben vaak al verliezen genomen, en ook gemeen-
ten hebben honderden miljoen afgeboekt, maar er moet nog voor miljarden 
euro’s schade worden geïncasseerd. De Oostenrijkse econoom Joseph Schum-
peter bracht dat al aan het licht: de afbraak van het oude gaat gepaard met de 
opkomst van nieuwe inzichten en nieuwe best practices – en andersom.* Deze 
nieuwe verdienmodellen duiden op een enorm potentieel. In plaats van krimp te 
bestrijden met ‘steeds maar meer’ worden interdisciplinair werken, value engi-
neering en duurzaamheid de verdienmodellen in deze eeuw.*

De maatschappelijke kernthema’s van deze tijd – globalisering, ICT, duurzaam-
heid, demografie, klimaat – moeten de leidraad worden voor de vernieuwde 
bouwsector. Wij denken dat de bouw zich veel sterker op deze thema’s zal moe-
ten richten. Meer denken in termen van kringlopen vraagt om meer aandacht 
voor afvalproductie, het sluiten van regelkringen, energietransitie, mobiliteits-
bewegingen, het terugdringen van de CO2-uitstoot. De verduurzaming van de 
samenleving in sociaal, economisch, ecologisch en technologisch opzicht lijkt de 
nieuwe waarden te vormen. Allerwegen heerst twijfel of de oude instituties in 
staat zijn zichzelf opnieuw uit te vinden, deze transitie te omarmen en te verta-
len naar meerwaarde voor hun klanten. 
De cases in dit boek brengen in kaart hoe dit innovatieproces zich uitbreidt over 
de sector. We zien een kanteling van een sector met negatief imago naar een 
constructief meedenkende en samenwerkende sector. Na de groeifase gaan we 
een tijdperk in van adequaat renoveren en beheren. Van bouwen naar diensten. 
Transitie op vele fronten. Innovaties en ketenintegratie zijn daarbij onmisbaar.
Maar er is meer. Ook in onze ruimtelijke concepten is er een roep naar integratie. 
De stad is onderhevig aan snelle veranderingen, stedelijk management wordt 
een nieuw multidisciplinair vakgebied. Cocreatie is meer dan een hype, het is de 
vertaling van een platter wordende wereld: aanbieders en vragers van diensten 
ontmoeten elkaar met nieuwe partnervormen. Kwaliteit en samenhang vragen 
om heroriëntatie op onze oude waardeconcepten die veelal economisch en tech-
nisch bepaald waren. Sociale en culturele dimensies krijgen daarbij evenzeer een 
plaats. De ingenieur van de 21ste eeuw is niet meer alleen de technische brug-
genbouwer, maar ook de bruggenbouwer tussen disciplines, waardesystemen, 
sociale systemen, enzovoort. Een veelheid van paradigmatische sprongen dient 
zich zo aan. Nieuwe verdienmodellen komen ineens overal op. Value engineering 
gaat hand in hand met gebiedsontwikkeling 3.0. Burgers gaan het zelf doen, met 
eigen opdrachten of collectief particulier opdrachtgeverschap. Almere verkoopt 

inmiddels meer grond aan particulieren dan aan ontwikkelaars.* Energiecoöpe-
raties schieten als paddenstoelen de grond uit, net als bijvoorbeeld decentrale, 
gezamenlijke opslag van stroom in accu’s. En er springen innovatieve onderne-
mers in deze gaten. Vaak jong, maar ook ouderen, en specialisten in informatie-
verzameling.
Anders leren kijken vraagt om nieuwe denkers en nieuwe ondernemers. Daar-
voor is kennisontwikkeling nodig. De in 2013 opgerichte Bouwcampus – een 
samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen – is daar 
een veelbelovende aanzet toe. Kennisontwikkeling vindt niet alleen in de kennis-
centra plaats, maar evenzeer in de markt. In de 21ste eeuw zullen onderwijsin-
stellingen moeten transformeren en zich richten op ‘levenslang leren’, wat meer 
is dan alleen alumnibeleid. Het is ook een broedplaats voor innovaties, business-
development met incubators, enzovoort. Het gaat om de ‘gouden driehoek’ van 
ondernemingen, opleidingen en overheden.* Maar ook bedrijven worden meer 
dan alleen werkomgevingen, werken en leren gaan ook daar meer en meer hand 
in hand. Bedrijven worden zo academies, en andersom – praktijkgericht onder-
zoek als verbindende schakel tussen lerende bedrijven en businessgenerende 
onderwijsinstellingen. Hoger beroepsonderwijs is dan niet ondergeschikt maar 
nevengeschikt aan wetenschappelijk onderwijs.

De sector heeft de mentaliteit en de oriëntatie van de jongere generatie keihard 
nodig om over zijn systeemgrenzen te stappen. Daarom besteden wij aandacht 
aan de positie van jonge toetreders. Jongeren kijken anders naar de wereld dan 
ouderen. Ze zijn ‘plat’ georganiseerd, werken anders, zoeken anders, en zijn in 
beter staat internationaal netwerken te organiseren. Zou het niet zo kunnen zijn 
dat juist jongeren een veel beter antwoord kunnen ontwikkelen op al die puzzels 
en uitdagingen die wij voorleggen? Of moeten we denken aan nieuwe allianties 
tussen generaties?
Sinds het sectorbrede innovatie-initiatief PSIBouw is er veel gedaan en geschre-
ven over innovaties in de bouw. Duidelijk wordt dat oude gedragspatronen niet 
langer volstaan. Door de crisis openbaart zich het menselijk tekort en krijgt 
talent de ruimte. Een geluk bij een ongeluk ‘never waste a good crisis’.*

Samen Sneller Slimmer is een pleidooi voor nieuw leiderschap. Innovatiema-
nagement vraagt om een oriëntatie op vernieuwing. Wat nodig is, is een andere 
omgang met actoren. En dan heb je helden nodig. Mannen en vrouwen die 
bereid zijn hun belangen op tafel te leggen, integer te handelen en van daaruit 
bereid zijn hun energie in te zetten om de geschetste trends en kansen om te 
zetten in leefbare, duurzame ruimte, vastgoed en infrastructuur. En innovatieve 
ondernemers: we hebben jullie frisse benaderingen keihard nodig, en er valt 
geld te verdienen.

* Titel van het laatste 
rapport van het gere-
nommeerde Engelse 
Innovatieplatform Con-
struction Excellence. 

* Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 
2012, Investeringen in 
gebiedsontwikkeling 
nieuwe stijl. Handreikin-
gen voor Samenwerking 
en verdienmodellen. 

* Blauwhof en Verbaan 
2009, Wolk777, Over 
crisis, krimp en duur-
zaamheid

* Citaat Adri Dyvestein 
FD 3 december 2012

* Zie Pioneering Twente 
(hoofdstuk 13)
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Verantwoording

De inhoud van dit boek bestaat uit vijf soorten teksten. De basistekst, kaders, 
cases op basis van interviews, citaten en gedichten, en een verklarende woor-
denlijst. De kaders zijn het resultaat van deskresearch. We hebben ze gekozen 
omdat we ze illustratief achten voor de waargenomen ontwikkelingen. Met het 
noemen van personen en organisaties hebben wij het anonieme willen vermij-
den. Er zijn uitdrukkelijk geen commerciële afspraken gemaakt.
De uitgebreide verklarende lijst bevat nieuwe termen en begrippen die de tran-
sitie in de bouwsector weerspiegelen. Dit maakt het boek bij uitstek ook toegan-
kelijk voor het onderwijs. Voor de begripsbepalingen en definities hebben we 
onder meer gebruikgemaakt van de actuele leidraden voor gebiedsontwikkeling, 
systems engineering, prestatiegerichte onderhoudscontracten, aanbestedingen.

Beschouwingen, visies en gedachten ontstaan altijd in interactie met anderen. 
We deden veel inspiratie op bij ‘omdenkers’ als Michael Hammer, Brian Arthur, 
Joseph Schumpeter en tal van anderen die geheel andere visies geven en nieu-
we begrippen ontwikkelen voor ruimtelijke, economische en bestuurlijke sys-
temen. Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan de sponsoren die ons aanmoe-
digden deze uitdaging op te pakken zoals Rijkwaterstaat, de Bouw Informatie 
Raad, SBRCURnet, de Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool, Hoger 
Onderwijsgroep Bouw en Ruimte en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
Veel praktijkmensen, opdrachtgevers en kenniscentra hebben spontaan en vaak 
openhartig meegewerkt. Wij zijn hun veel dank verschuldigd. Onze onderzoekers 
Diederik de Koe en Myra Koperdraat, en onze coauteurs Cees Buijs, Hans Nijs-
sen, Martin van Pernis en Geert-Jan Verkade bedanken wij voor hun spontane 
positieve reacties op ons verzoek om een bijdrage te leveren. Wij bedanken 
onze meelezers Han de Wit, Cees Anton de Vries, Andreas Heutink, Sander Sies-
werda. Uiteraard blijven wij als auteurs verantwoordelijk voor het geschrevene.

Gertrud Blauwhof
Ben Spiering

Willem Verbaan
September 2013

Een schoolreisje naar Scheveningen 

‘En daar aan het strand kwamen ze 
pas goed los. Wat joelden en dolden de 

kinderen door een. Al gauw had geen 
jongen of meisje meer kousen en schoenen 

aan. Alle plonsten in het frissche nat. [ …] 
Nu en dan kwam eens even een van de 

kinderen bij juf om een veiligheidsspeld 
voor een jurk waarvan een knoop was 

afgesprongen, of een geknapte band weer 
vast te maken. Ook kwam een van de 

meisjes wel eens even bij haar uitrusten.’ 

Dien Brinkgreve
Uit: ‘Stien en haar buurtjes’  
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deel I 
Economische 
golven 
en de bouw

De economie is geen statische toestand maar een 
dynamisch proces. Momenteel komt een vernieu-
wingsgolf tot wasdom die wordt gedomineerd door 
ICT-toepassingen. Deel I analyseert de economische 
golfbewegingen en de gevolgen daarvan die lang-
zaam in de bouwketen doordringen.



‘Het was allemaal minder romantisch, 
vertellen anderen. Het begon juist toen 
iedereen het leven van alledag weer 
moest oppakken. “Begin je verhaal maar 
eens met die geniale uitvinding van de 
Levitts”, kreeg ik te horen. “Dat zette pas 
werkelijk de boel in gang.” Bill Levitt, 
zijn broer en hun vader Abraham waren 
de eersten die massaal geprefabriceerde 
huizen maakten. De reikwijdte van hun 
uitvinding was te vergelijken met de 
lopende band van Henry Ford in 1913. 
Met een doordachte constructie en een 
razend slimme planning kon Bill Levitt 
een simpel en solide huis bouwen voor 
een kleine achtduizend dollar. Het 
basismodel was, met twee slaapkamers 
en een zolder, geknipt voor het jonge 
gezin. Het was, inderdaad, de T-Ford 
onder de woningen. Toch was er al een 
boel luxe meegebouwd: de huiskamer 
had een haard en een ingebouwd tv-
toestel, de keuken had een ijskast, en 
een Bendix-wasmachine. Voor 250 dollar 
extra kreeg je er ook nog een auto bij. Wie 
nu kocht was klaar voor de toekomst.’

Geert Mak. Uit: ‘Reizen zonder John’ 
Tijdsbepaling 1946. 



Systemen in 
verandering

‘Een nieuwe generatie groeit op in een 
omvangrijker paradigma; zo is het altijd 
geweest. In veel sciencefictionverhalen 
blijven de volwassenen verstoken van de 
transformatie die de nieuwe generatie 
doormaakt. Hun kinderen groeien hen 
onherroepelijk boven het hoofd, op weg 
naar een meer omvattende werkelijkheid. 
Diegenen van ons, die zijn geboren in het 
“paradigma van de verbrokkelde aarde” 
kunnen tussen twee dingen kiezen: we 
kunnen tot onze dood toe volharden in 
onze oude opvattingen [...] of overstappen 
op het juistere, sterkere perspectief.’

Marilyn Ferguson 1



Volgens Schumpeter kenmerkt het kapitalisme zich ook door een opeenvolging 
van golven (business cycli) – een concept dat hij ontleende aan Nikolai Kon-
dratieff, die in de jaren twintig op basis van historisch statistisch economisch 
onderzoek het idee opperde van ‘lange golven’ in economische ontwikkeling. 
In zijn boek ‘Business Cyles’ koppelt Schumpeter voortdurende vernieuwing 
aan golfbewegingen: baanbrekende innovaties liggen ten grondslag aan ‘lange 
golven’ en een opeenvolging van industriële revoluties.
Naast ‘scheppende vernietiging’ is een tweede kernbegrip in het werk van 
Schumpeter ‘nieuwe combinaties’ (neue Kombinationen): nieuwe combinaties 
tussen productiefactoren die tezamen resulteren in innovaties. Nieuwe combi-
naties zijn er is vele soorten en maten Zo vormden kolen en staal in combinatie 
met de stoommachine de opmaat voor de aanleg van spoorwegen, die steden 
verbonden, grootschalig goederenvervoer mogelijk maakten en leidden tot de 
aanleg van grote havens en overslagplaatsen. Recentere voorbeelden zijn de 
ontwikkeling van de Smart (een product van de samenwerking tussen horloge-
maker Swatch en autofabrikant Mercedes) of het Senseo-apparaat (koffiefabri-
kant Sarah Lee en fabrikant van huishoudelektronica Philips).

Zo bezien is het kapitalisme een evolutionair en zichzelf voortstuwend pro-
ces. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe mogelijkheden die meer geld 
opleveren dan de bestaande, om daarmee te herinvesteren in marktposities en 
productieprocessen. Er is een continue druk tot accumulatie en herinvestering 
om niet te worden ingehaald door nieuwe toetreders (entrepreneurs) die met 
hun innovaties de gevestigde orde voorbijstreven.

Samenhang en systeemdenken
Wij zijn geneigd om monodisciplinair te denken, om bijvoorbeeld economie, 
sociologie en technologie als gescheiden disciplines te bezien. De vraag is of dat 
terecht is. Schumpeters visie op het kapitalisme overschrijdt de grenzen van de 
economie als discipline. In zijn opvattingen vormt de combinatie van entrepre-
neur en innovatie weliswaar de motor van het kapitalisme maar transformeert 
een business cyclus de gehele samenleving.
Schumpeters theorieën zijn de inspiratiebron geweest voor de zogeheten  
evolutionaire economie. Een kernvraagstuk daarbij is hoe en waardoor sommige 
innovaties uitgroeien tot ‘technologische paradigma’s’ en ‘dominante ontwer-
pen’: oplossingen die decennialang domineren.* 
Langegolvendenkers zoals de Brit Christopher Freeman, de Amerikaan Brian 
Arthur en de Venezolaanse Carlota Perez – allen gerenommeerde economen 
– hebben de samenhang tussen technologie, economie en samenleving nader 
uitgewerkt. Volgens deze wetenschappers leiden de daaruit voortkomende lange 
golven niet alleen tot innovaties in productieprocessen, maar daardoor ook tot 
veranderingen in de manier waarop een samenleving geordend wordt door wet-
geving, sociale arrangementen enzovoort.*

Schumpeter legt in zijn analyses sterk de nadruk op de ondernemer. In haar 
boek ‘Technological Revolutions and Financial Capital’ (2002) legt Carlotta Perez 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe systemen veranderen. De wereld om ons heen is 
in een ingrijpend transitieproces terechtgekomen dat gepaard gaat met een 
ongekende crisis. Voor een grote sector als de bouwnijverheid heeft die crisis 
omvang rijke gevolgen. Er is veel vraaguitval, projecten worden vertraagd of ge-
heel stopgezet – er gaan veel bedrijven failliet. De druk om te innoveren is groot. 
De kwaliteit van de gebouwde omgeving draagt bij aan aantrekkingskracht voor 
de vestiging van binnen- en buitenlandse bedrijven. In toenemende mate is de 
bouwsector internationaal georiënteerd, vooral door de complexiteit van projec-
ten en de groeiende rol van privaat kapitaal. Door die complexiteit en de steeds 
hogere eisen die gebruikers aan de gebouwde omgeving stellen doet nieuwe 
technologie haar intrede in de sector, vooral gebaseerd op ICT. Gebouwen, infra-
structuur, zelfs complete steden worden ‘smart’: zelfdenkend, zichzelf regulerend.
Zowel op microniveau (eigen woning) als op macroniveau (investeringen in 
vastgoed en infrastructuur door institutionele beleggers) is de aanwending van 
besparingen cruciaal voor de inrichting van de gebouwde omgeving. Daarbij 
is een betere benutting en verdeling van de grondstoffen en hulpbronnen van 
Moeder Aarde urgent.

Samenhangende veranderingen in sociale, culturele, economische en technolo-
gische fenomenen hebben een enorme impact op de bouwnijverheid. Er wordt 
afgerekend met oude systemen van voortbrenging, ontwikkeling en ontwerp, en 
beheer en exploitatie. Innovaties op systeemniveau, procesniveau en product-
niveau zijn noodzakelijk en de enige uitweg uit deze crisis.
In dit boek brengen we dit perspectief in beeld. Dit hoofdstuk is een eerste  
verkenning: wat zeggen economen over crisis en innovatie?

Economen over crises en innovaties 
De kernvragen van deze tijd gaan over paradigmaveranderingen, systeemspron-
gen en radicale innovatie. Grondlegger van het denken over dat type innovatie is 
de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950). Hij ontwikkelde zijn 
gedachtegoed onder meer op basis van het werk van Karl Marx (1818-1883) en 
de Russische econoom Nikolai Kondratieff (1892-1938). Marx inspireerde hem 
bij het vraagstuk van de dynamiek en toekomst van het kapitalisme. Volgens 
Schumpeter betreft het belangrijkste vraagstuk in de economie het vraagstuk 
van structurele verandering – en niet, zoals zijn (neo)klassieke voorgangers en 
tijdgenoten meenden, het vraagstuk van evenwicht. Schumpeter postuleerde dat 
het kapitalisme zich ontwikkelt via een proces van ‘scheppende vernietiging’ 
(creative destruction): golven van vernieuwing waarin succesvolle toepassingen 
van nieuwe technieken bestaande praktijken en productieprocessen vernietigen.
In Schumpeters visie is structurele verandering van binnenuit een essentieel 
kenmerk van het kapitalisme. De motor achter dat proces is de entrepreneur, de 
ondernemer die steeds op zoek is naar nieuwe markten en hogere winsten. Inno-
vatie en technische vernieuwing zijn zijn gereedschappen om nieuwe producten 
te genereren, productieprocessen te optimaliseren, nieuwe markten aan te boren 
en lucratieve monopolies te verwerven.

< zie ook p 29:
Innovatie – blinde 
vlek in de (neo)
klassieke economie

* Grondleggers zijn Nel-
son en Winter 1982; Dosi 
1982, 1984. Sindsdien is 
evolutionaire economie 
tot een vakgebied 
uitgegroeid. Hanusch 
en Pyka 2007 biedt een 
overzicht.

* Arthur 1990, 1996, 
2002; Freeman 1996, 
Freeman and Louca 
2001; Perez 2002, 2007.
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de relatie tussen innovatie, lange golven en kapitaal naar de financiële markten. 
Naast de rol van de ondernemer vraagt Perez aandacht voor de rol van de finan-
cier. 
Perez maakt onderscheid tussen productiekapitaal en financieel kapitaal: het 
eerste is het geld dat aangewend wordt voor productiefaciliteiten, scholing van 
medewerkers, enzovoort; het tweede het geld van vermogende particulieren 
en instellingen. Tussen beide vormen van kapitaal is een belangrijk verschil: 
productiekapitaal hoopt zich met het tot wasdom komen van een golf op in 
machines, vastgoed en kennis. Financieel kapitaal daarentegen is footloose, 
ongebonden. Beleggers kunnen hun geld via de beurs op ieder gewenst moment 
realloceren in aandelen die meer rendement opleveren. Perez stelt dat naar-
mate een golf zijn top bereikt, winsten en meeropbrengsten geringer worden en 
er een kloof groeit tussen de aanwending van productiekapitaal en financieel 
kapitaal. Productiekapitaal kan niet anders dan op de ingeslagen weg voortgaan; 
financieel kapitaal kan daarentegen andere wegen volgen op zoek naar beter 
renderende investeringsmogelijkheden.

De railway mania uit de negentiende eeuw kent een twintigste-eeuwse pendant: 
de internethype. Op 9 augustus 1995 ging Netscape naar de beurs: een start-
up die browsertechnologie maakte waardoor internet voor het grote publiek 
toegankelijk werd – het begin van een goldrush. Thomas Friedman, een Ameri-
kaanse journalist schrijft daarover in ‘De aarde is plat’: ‘De technologen waren 
enthousiast over de nieuwe technologische mogelijkheden, en de zakenlui en 
de gewone mensen waren enthousiast over hoeveel geld ermee te verdienen 
viel. [...] Het heeft, zacht gezegd, geleid tot een zekere mate van overinvestering. 
Ideeën konden zo gek niet zijn of ze werden gefinancierd. [...] Zo ontstond de 
internetzeepbel. [...] Ik zal me altijd een persconferentie blijven herinneren met 
Microsoft-topman Bill Gates op het hoogtepunt van de technologiegekte. [...] 
Gates werd bestookt met vragen over de internetzeepbel en zei op een gegeven 

moment geërgerd iets in de trant van “Luister dombo’s, natuurlijk gaat het om 
een zeepbel maar jullie snappen de clou niet. Die zeepbel trekt zo veel nieuw 
kapitaal naar de internetindustrie dat het de innovatie steeds sneller zal aanja-
gen.” [...] Dat is wat zich heeft afgespeeld met de hausse in internetaandelen. Die 
lokte een enorme overinvestering uit in glasvezelkabelbedrijven die vervolgens 
enorme hoeveelheden glasvezelkabel over land en onder zee aanlegden, wat 
de kosten van telefonie en datatransmissie naar waar ook ter wereld drastisch 
verlaagden.’*

ICT-onderzoeksbureau Gartner heeft er een naam voor bedacht: de hype cycle: 
doordat de verwachtingen hoog gespannen zijn, wil iedereen mee profiteren. 
Maar zolang de technologie in de kinderschoenen staat is er nog veel te leren en 
dus volgen er teleurstellingen. Start-ups die ten onder gaan, beleggers die hun 
geld zien verdampen. De beursgang van internetbedrijf World Online bijvoor-
beeld verliep voor velen minder voorspoedig dan gehoopt.
Een van de triggers van een nieuwe golf is schaarste. Tekorten initiëren een 
zoektocht naar alternatieven. In 2007 stond in de Miljoenennota: ‘Positief aan 
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de huidige hoge olie- en energieprijzen is dat ze het gebruik van alternatieve 
energiebronnen stimuleren en gebruikers prikkelen tot een zuiniger gebruik. [...] 
Ter illustratie: halverwege de negentiende eeuw maakte men zich grote zorgen 
over het uitsterven van de walvissen. Walvisolie was toen namelijk de meest ge-
bruikte energiebron voor verlichting. Het (bijna) uitsterven van sommige walvis-
soorten was ecologisch een ramp, maar het licht ging niet uit in de negentiende 
eeuw: de hoge prijzen zorgden ervoor dat alternatieve energiebronnen werden 
aangeboord.’*

Wat waren die alternatieve energiebronnen? Het antwoord: olie en in het bijzon-
der kerosine, ook wel lampenolie genoemd. De eerste tekenen van een nieuw 
golf werden zichtbaar.

Zo ontvouwde zich over een periode van decennia wat economen de vierde 
Kondratieff noemen: een tijdperk waarin fossiele brandstoffen en synthetische 

< zie ook p 32: 
Shell, een startup in 
de schelpenhandel

* Friedman 2005, pp 
71-72.

* Miljoenennota 2007, 
par. 2.2: ‘De Nederlandse 
economie in vogel-
vlucht’. 
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• de tijd van olie, automobielen en massaproductie, eerst tot wasdom gekomen 
in de Verenigde Staten en Europa.
Momenteel vindt crisis en herijking plaats in het tot wasdom komen van de 
vijfde Kondratieff-golf: het tijdperk van micro-elektronica, ICT en nieuwe com-
municatievormen. 

Het informatietijdperk
De golf die zich nu ontvouwt, heeft jaren geleden een naam gekregen: de socio-
loog Manuel Castells publiceerde al in 1996 een lijvige studie over ‘het infor-
matietijdperk’ en ‘de netwerksamenleving’ – met de chip als constituerende 
innovatie en glasvezel en internet als infrastructuur.*

De uitvinding van chips of geïntegreerde circuits dateert uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Sindsdien is ICT, net als golven in voorgaande eeuwen, gaande-
weg de kinderschoenen ontgroeid doordat de dominante spelers in de bestaan-
de golf de opkomende golf gebruikten om zichzelf te vernieuwen en daarmee 
die nieuwe golf letterlijk in het zadel te helpen. 
Na de oliecrisis is de auto-industrie drastisch veranderd door een combinatie 
van Japanse managementmethoden (just in time, total quality, enzovoort), het 
gebruik van ICT (zowel in de auto als in productieprocessen) en globalisering 
van fabrieken en productiefaciliteiten – mogelijk gemaakt door vroege vormen 
van digitale telecommunicatie. In de olie-, energie- en petrochemische industrie 
gebeurde hetzelfde: ICT wordt op grote schaal ingezet om productieprocessen 
te optimaliseren en te controleren. Saillant detail daarbij is dat in die industrie-
takken wordt gezocht naar generieke toepassingen van ICT en een opkomende 
industrie daardoor geholpen wordt haar niche te ontstijgen.
Voor de financiële sector (banken en verzekeraars) geldt hetzelfde. Ook die 
sector is sinds de jaren zeventig gereorganiseerd en efficiënter en effectiever 
gemaakt door forse investeringen in ICT.* Daarmee kreeg ICT een prominente 
plaats in de bedrijfsvoering en werd – zonder dat iemand daar echt erg in had 
– een ‘casino-economie’ geboren die ten grondslag ligt aan de financiële crisis 
van de afgelopen jaren. De houders van financieel kapitaal (banken en beleg-
gers) zijn bij gebrek aan goede investeringsmogelijkheden zelf gaan innoveren. 
Wereldwijd zijn in dealing rooms nieuwe financiële producten bedacht en via 
internet verhandeld met een complexiteit en een snelheid die de toenmalige 
institutionele kaders verre te boven zijn gegaan en toezichthouders in hun hemd 
hebben gezet. In deze virtuele wereld werd geld gecreëerd op basis van schul-
den en ontstond verschil tussen echte waarde en papieren waarde. De financiële 
crisis was het gevolg. Veranderingen in wetgeving en aanpassing van sociaal-
maatschappelijke arrangementen volgden pas later.

In de ICT geldt de Wet van Moore. Gordon Moore was een van de oprichters 
van chipfabrikant Intel en hij ontdekte in de jaren zestig een samenhang tussen 
de prestaties van chips en hun omvang. Zijn vuistregel luidt: elke anderhalf tot 
twee jaar verdubbelt het rekenvermogen van chips doordat er op hetzelfde 
oppervlak twee keer zo veel transitoren kunnen worden geïntegreerd. Tot op 

materialen tot de belangrijkste productiefactoren uitgroeiden. Waarin auto’s, 
dieselmotoren en vliegtuigen alom opgang maakten en waarin massaproductie 
en massaconsumptie gaandeweg de norm werden. Onbedoelde consequentie 
van dat tijdperk was een enorme toename van CO2-uitstoot. Tegenhangers daar-
van, schone energie en duurzaamheid, worden daardoor mede richtinggevend 
voor de nieuwe golf.

In de afgelopen eeuwen volgden vier Kondratieff-golven elkaar op:
• de industriële revolutie, ontstaan in Groot-Brittannië
• de tijd van stoom en spoorwegen, eveneens in Groot-Brittannië
• het tijdperk van staal, elektriciteit en zware industrie – en de teloorgang van 
het Verenigd Koninkrijk ten gunste van de Verenigde Staten en Duitsland
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heden is deze wetmatigheid nog altijd niet doorbroken en de belangrijkste 
consequentie daarvan is miniaturisering: chips worden alsmaar kleiner en steeds 
krachtiger. Terwijl computers nog niet zo lang geleden gigantische machines 
waren, zit dezelfde rekenkracht nu in een tablet-pc of een smartphone. 
Een kenmerk van technologieën die ten grondslag liggen aan lange economische 
golven, is dat ze enablers zijn: technieken en technologieën die in veel sectoren 
toepassing (kunnen) vinden en fundamentele verandering mogelijk maken. De 
toepassingsmogelijkheden van stoom en olie bijvoorbeeld zijn enorm: stoom 
stond aan de wieg van een complete industriële revolutie en fossiele brandstof-
fen hebben de economische verhoudingen in vorige eeuw volledig op zijn kop 
gezet – van benzine tot plastics tot massaproductie en -consumptie. Door dat 
potentieel aan toepassingsmogelijkheden dringen ze overal in door en maken 
ze op tal van terreinen voortgang mogelijk. Zo is ICT is niet meer weg te denken 
uit de gezondheidszorg. Zonder computers zou het menselijk DNA nooit in kaart 
zijn gebracht zijn en waren allerlei behandelingen ondenkbaar.
Volgens Perez ligt vooral de groeiende kloof tussen de sectoren waar respectie-
velijk productiekapitaal en financieel kapitaal naar toegaat, ten grondslag aan 
crisissen en de transitie van een oude golf naar een nieuwe golf. Het omgekeer-
de is ook het geval: Perez stelt dat een nieuwe golf pas echt tot ontplooiing komt 
als er sprake van synergie tussen beide vormen van kapitaal – als ondernemers 
en beleggers hetzelfde beeld hebben over waarin te investeren.
In vergelijking met andere sectoren (auto-industrie, luchtvaart, scheepsbouw) 
verloopt de toepassing van ICT in de bouwsector opvallend traag. De huidige cri-
sis bewerkstelligt dat financieel kapitaal en productiekapitaal opnieuw bij elkaar 
komen. Daardoor raakt de vernieuwing in de bouw in een stroomversnelling. 
ABN AMRO heeft in 2012 onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de bouw 
uit het slop te halen. In zijn rapport concludeert de bank dat ‘BIM [ICT voor de 
bouw, de afkorting staat voor bouwwerk-informatiemodel, zie hoofdstuk 4] de 
bouw business biedt’. Deze innovatie kan de rendementen in de sector verbe-
teren en op termijn de courantheid van gebouwen verhogen.* Dat komt, aldus 
het rapport, doordat ‘koplopers in de bouw laten zien dat zij de marktpositie 
van hun onderneming kunnen versterken door een proactieve benadering van 
de markt. BIM is een sleutelfactor [...] naast lean bouwen [zie hoofdstuk 3] en 
ketensamenwerking. Door een beperkte extra tijdinvestering in het voorberei-
dingsproces worden fouten en faalkosten in de realisatiefase voorkomen en 
nemen werkplezier en professionaliteit toe. Uit het marktonderzoek onder 250 
bouwbedrijven met 20 medewerkers of meer blijkt dat investeringen in BIM 
zich in enkele jaren laten terugverdienen en dat één op de vijf (middel)grote 
bouwers al BIMt.’*

ICT is een van de dragers van de zich ontwikkelende Kondratieffgolf en zal de 
bouwsector in de komende jaren drastische veranderen. ICT faciliteert ketensa-
menwerking, toepassingen van principes van lean management en bijvoorbeeld 
nieuwe mogelijkheden voor waardeketens – en nieuwe verdienmodellen. Zo kan 
innovatie de bouw weer tot een vitale sector maken – juist in crisistijd! 

In de tijd dat Schumpeter zijn 
aandacht richtte op het vraag
stuk van innovatie, en technische 
en technologische vernieuwing, 
was dat tamelijk ongebruikelijk. 
Zijn collegaeconomen behoor
den veelal tot de school van de 
(neo)klassieke economie, waarin 
geen ruimte is voor het idee van 
structurele veranderingen in 
een economisch systeem of voor 
radicale innovaties.
(Neo)klassieke economen be
schouwen de economie als een 
aggregaat van bedrijven die ieder 
productiefactoren (kapitaal,  
arbeid, land, enzovoort) omzet
ten in output.1 De maximum
output – gedefinieerd in de vorm 
van een productiefunctie – wordt 
bepaald door de hoeveelheid 
input. De afstand van een pro
ductiefunctie tot de oorsprong 
wordt bepaald door de stand en 
aard van de technisch kennis. Bij 

innovatie verschuift de produc
tiefunctie naar de oorsprong: 
dezelfde hoeveelheid productie 
wordt gerealiseerd met minder 
productiefactoren (zie bijvoor
beeld Samuelson, Solow2). Het 
verschuiven van de productie
functie wordt niet verklaard en 
geproblematiseerd: dat is een 
gegeven, een afgeleide van de 
stand van de technische kennis.
Tevens wordt verondersteld dat 
de economie naar evenwicht ten
deert: vraag en aanbod houden 
elkaar op geaggregeerd niveau 
voortdurend in balans, afwijkin
gen zijn tijdelijk en worden door 
het systeem zelf opgeheven (de 
Wet van Say – zie Say, Smith3).
Structurele verandering is een 
blinde vlek in de (neo)klassieke 
economie; het systeem keert 
immers voortdurend terug naar 
evenwicht. De Amerikaanse 
fysicus en wetenschapshistori

cus Thomas Kuhn (19221996) 
gebruikte het begrip paradigma’s 
om die eigenschap van denkmo
dellen of theorieën te duiden.4 
Het verschil tussen een geocen
trisch en een heliocentrisch we
reldbeeld bijvoorbeeld, illustreert 
het treffend: de zon draait om de 
aarde – of de aarde draait om de 
zon. Het is het een of het ander, 
beide tegelijkertijd kan niet. 

1 Over (neo)klassieke economie zie: 
Galbraith 1987; Heertje 1973; Abramo-
witz 1956; Solow 1957. Over de relatie 
tussen (neo)klassieke economie en in-
novatie zie: Rosenberg 1964, 1971, 1976; 
Sahal 1981; Nelson and Winter 1982; 
Hanusch and Pyka 2007.
2 Solow 1957. Technical Change and the 
Aggregate Production Function; Samu-
elson. 1947. Foundations of Economic 
Analysis.
3 Say 1803. Traité d’économie politique; 
Smith, 1776. The Wealth of Nations.
4 Kuhn 1962. 

Innovatie: blinde vlek in de (neo)klassieke economie [p 23]
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(Bron: Sahal 1981)

* BIM staat voor Bou-
winformatiemodel. ABN 
AMRO i.s.m. Bouwend 
Nederland: ‘BIM biedt 
bouw business. Onder-
zoek naar verdienkan-
sen door BIM’, ABN 
AMRO 2012; Conclusie 
en verantwoording A. 
Fokkelman, sectorban-
ker bouw, ABN AMRO. 

* ABN AMRO i.s.m. 
Bouwend Nederland 
2012, BIM biedt bouw 
business. Onderzoek naar 
verdienkansen door BIM. 
pp 3.
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Linksboven de staart van een vorige 
golf: de lijn vlakt steeds meer af – 
markten raken verzadigd, opbreng
sten lopen terug en investeringen 
renderen steeds minder. Rechtsbo
ven: dan gaat financieel kapitaal op 
zoek naar nieuwe investeringsmoge
lijkheden. Linksonder het begin van 
de nieuwe golf: financieel kapitaal 
gaat op zoek naar innovaties en 
technologieën die dragers van 
een nieuwe golf kunnen worden. 
Ook laat de figuur zien dat iedere 
nieuwe golf ontstaat in de context 
en tegen de achtergrond van een 
bestaande wijze van produceren 
met bestaande technologieën en alle 
institutionele en sociaalculturele 

arrangementen die daarbij horen. 
Daardoor ontstaan breukvlakken en 
zeepbel economieën: zoals de crisis 
in de jaren dertig en de crisis die de 
Westerse wereld momenteel teistert.

In 1829 schreef een bedrijfje dat een 
treinverbinding tussen Liverpool en 
Manchester wilde beginnen, een 
wedstrijd uit waarin bewezen diende 
te worden dat een stoomlocomotief 
een alternatief voor paardentractie 
en postkoets kon zijn. Dat was het 
begin van een enorme hype. Door de 
slechte wegen en trage koetsen werd 
de nieuwe manier van transport snel 
populair en gloorden winst en wel
vaart aan de horizon. Tallozen doken 
in de trein en transporttechniek en 
toen koningin Victoria in 1842 voor 
het eerst een ‘koninklijke treinreis’ 
maakte, was het pleit beslecht. 
Gefortuneerde investeerders telden 
enorme bedragen neer voor het recht 
om een spoorwegverbinding aan 
te mogen leggen en de minder ge
fortuneerden wedijverden om scrip 
– verhandelbare bonnetjes die een 
minuscuul deel van een aandeel ver
tegenwoordigden. Een heuse railway 
mania was op gang gekomen.
Enkele jaren later kwam de terug
slag. Door overcapaciteit leverden de 
bonnetjes geen premie meer op en in 
het najaar van 1845 daalde de koers 

van een aandeel Great Western Rail
way met 40 procent. Tegenvallende 
oogsten in het daaropvolgende jaar 
verergerden de situatie en in oktober 
1847 zag de Bank of Engeland zich 
genoodzaakt maatregelen te nemen 
om een economische instorting te 
voorkomen. Banken sloten hun deu
ren, gezinnen raakten geruïneerd en 
toen de paniek voorbij was hadden 
de spoorwegaandelen 85 procent van 
hun waarde verloren.
Toch was dit niet het einde van het 
treintijdperk. In 1845, vlak  
voor de crash, lag er in Engeland 
2148 mijl spoorlijn – 65 jaar later 
21.000 mijl.*

* Arthur 2002. Is the Information Revolution 
Over? If history is a guide, it is not.

Een lange golf [p 24]

Economische golven en de bouw 1 – Systemen in verandering

Viervoeters en ijzeren paarden [p 24]

Fasering van 
een Kondratieff-
golf.
(Bron: Perez 
2004)
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Foto: Peter de Bruijn
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Ooit domineerden de spoorwegen 
het landschap en leidde het aanleg
gen van stations tot de ontsluiting 
van nieuwe gebieden en de trans
formatie van dorpen in welvarende 
gemeenschappen. Ooit vielen wonen 
en werken samen; tot de prijs van 
auto’s en de beschikbaarheid van 
infrastructuur het mogelijk maakten 

om massaal te forensen en bij de 
inrichting van de ruimte onder
scheid te maken naar Vinexwijken 
en bedrijventerreinen of, zoals in 
talloze landen om ons heen, een 
hoofdwegennet en een onderliggend 
wegennet (denk aan de Italiaanse 
Autostrade of de Franse Sociétés 
d’autoroutes). De reden waarom eco

nomen over een lange golf spreken 
is dat er tussen de ontdekking van 
bijvoorbeeld gasoline, de uitvinding 
van de interne verbrandingsmotor 
en het tot wasdom komen van een 
daarop geënte samenleving (‘Neder
land distributieland’ bijvoorbeeld) 
ettelijke decennia verstrijken.

Shell was actief in de schelpenhan
del, in een tijd dat iedereen op zoek 
was naar een alternatief voor wal
visolie. Aardolie en in het bijzonder 
kerosine leek zo’n alternatief – alleen 
leverde het kraken een bijproduct op 
dat te brandbaar bleek om als lam
penolie te gebruiken, namelijk

gasoline. Dit bijproduct bleek wel 
anderszins toepasbaar, namelijk als 
middel tegen luizen. En het bleek als 
brandstof buitengewoon geschikt als 
alternatief voor de in zijn actieradius 
beperkte stoomlocomotief: de inter
ne verbrandingsmotor. Ford hielp 
daarop de Shells en BP’s van deze 

wereld een handje: een auto voor 
iedereen mits die maar zwart was. 
Ook overheden hielpen hen door in 
de volgende decennia miljarden te 
investeren in wegen, waardoor ge
individualiseerd transport mogelijk 
werd.*

* nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell. 
De lezing van Shell zelf: ‘De oorsprong van 
de schelp gaat terug naar de negentiende 
eeuw, bij het Londense handelshuis Sa-
muel & Co. Deze firma, opgericht in 1830, 
handelde in Japanse sierschelpen. [...] In 
1907 bundelden de N.V. Koninklijke Neder-
landse Petroleum Maatschappij en de Shell 
Transport and Trading Company Ltd. hun 
activiteiten. De schelp bleef het beeldmerk 
van dit nieuwe bedrijf: de Koninklijke/Shell 
Groep. www.shell.nl/home/content/nld/
aboutshell/who_we_are/history/history.
html
Verbaan 2011. Nieuw krachtenveld, Nieuwe 
paradigma’s.

‘Door een fabriek af te breken, of je 
te kanten tegen een regering, of door 
het repareren van een motorfiets 
uit de weg te gaan, alleen omdat 
het een systeem is, richt je je aanval 
veeleer op de gevolgen dan op de 
oorzaak; en zolang de aanval alleen 
de gevolgen raakt is er geen veran
dering mogelijk. Het ware systeem, 
het werkelijke systeem, is onze 

huidige constructie van systematisch 
denken zelf, de rationaliteit zelf, en 
wanneer er een fabriek tegen de 
vlakte gaat en de rationaliteit die 
hem voortbracht intact blijft, zal die 
rationaliteit doodleuk weer een nieu
we fabriek voortbrengen. Wanneer 
een revolutie een systeemregering 
omver werpt, maar de systematische 
denkpatronen die voor die regering 

gezorgd hebben in stand laat, zullen 
die patronen zich herhalen in de vol
gende regering. Er wordt zoveel over 
het systeem gepraat. En er wordt zo 
weinig begrepen. 
Robert M. Pirsig (2006)*

* Robert M. Pirsig 1974. Zen en de kunst van 
het motoronderhoud. 

Golfbeweging van decennia [p 26]

Gevolg en oorzaak [p 28]

Shell, een startup in de schelpenhandel [p 25] De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat over de wereld in verandering. Overal wordt afgerekend 
met oude systemen. Financiële crisis, toenemende werkloosheid, een enorme 
vraaguitval in de bouwsector maken vernieuwing onvermijdelijk. Hoe verklaren 
economen crisis en innovatie?
De kernvragen van deze tijd gaan over paradigmaveranderingen, systeem-
sprongen en radicale innovatie. Grondlegger van het denken over dat type  
innovatie is Joseph Schumpeter. Volgens hem zijn scheppende vernietiging  
(creative destruction) en structurele vernieuwing van binnenuit kenmerkend 
voor het kapitalisme. De drager daarvan is de entrepreneur: de ondernemer die 
via innovatie en technische vernieuwing voortdurend nieuwe producten ont-
wikkelt in de hoop monopolies te verwerven. Schumpeter combineert dit met 
het idee van Kondratieffgolven: lange golven in de economie die gebaseerd zijn 
radicale innovaties. Denk aan de opkomst van spoorwegen, het stoomtijdperk 
en de brandstofeconomie in de twintigste eeuw.
Andere economen zoals Christopher Freeman, Brian Arthur en Carlota Perez 
werkten de relaties tussen technologie, economie en sociaal-institutionele ont-
wikkelingen verder uit. Zij verklaren de crisis uit de dynamiek tussen productie-
kapitaal en financieel kapitaal. 
In de huidige informatie- en netwerksamenleving is ICT de drager van de jong-
ste Kondratieffgolf. ICT zal de bouwsector de komende jaren ingrijpend veran-
deren – nieuwe vormen van ketensamenwerking en innovaties in de organisatie 
van productieprocessen zullen leiden tot het herontwerp van waardeketens en 
nieuwe verdienmodellen. Richtinggevend daarbij zijn tevens schone energie 
en duurzaamheid; onbedoelde schaarste van fossiele brandstoffen; massacon-
sumptie en ongebreidelde groei. 

Praktijkvoorbeelden verderop in dit boek laten zien welke veranderingen al 
plaatsvinden in de bouwsector en wat zij opleveren.

33 32 
Economische golven en de bouw 1 – Systemen in verandering



‘Er bestaat een conglomeraat van wezens 
dat Nanomia Cara wordt genoemd [...] Een 
voorbeeld zijn termieten die gezamenlijk 
paaltjes bouwen en deze vervolgens naar 
elkaar toebuigen tot een poort. Dat is 
nog tot daaraan toe, maar deze dieren 
zijn blind. Niemand begrijpt hoe ze het 
klaarspelen.’ 

Piet Vroon

2

Veranderingen  
in de wereld  
van de bouw  

en ruimtelijke  
ontwikkeling



Dit hoofdstuk gaat over de omwenteling die momenteel plaatsvindt in de wereld 
van de bouw en ruimtelijke ontwikkeling. Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn: de toenemende complexiteit van ruimtelijke processen en de veranderingen 
in het businessmodel van ruimtelijke ontwikkeling. Het oude geld is op en de 
vraag is waar nieuwe middelen gevonden kunnen worden. Ook bespreken we de 
kortgeleden in werking getreden Aanbestedingswet en een nieuwe manier van 
contracteren, namelijk best value procurement. Verder gaan we in op de ontwik-
kelingen op het gebied van water en op de trend van ‘legolisering’ van de bouw.

De complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen
Door de toenemende complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen wordt 
de vormgeving van ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen moeilijker. Een aantal 
ontwikkelingen speelt daarbij een rol.
• Veranderingen van inhoudelijke thema’s, randvoorwaarden, budgettaire over-
wegingen, eigendomsverhoudingen, inspraakprocessen, enzovoort. Het spelers-
veld is breed en wisselt voortdurend van samenstelling. Het aansturingproces, 
governance, krijgt een ander karakter. Door overschrijdingen in tijd en geld bij 
grote projecten zoals de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn klinkt de roep om 
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen drastisch anders te organiseren.
• Concurrentie in ruimtegebruik: er moet ruimte zijn voor Schiphol, voor water, 
mobiliteit, wonen, bedrijvigheid – en dat ruimtegebruik moet bovendien ecolo-
gisch verantwoord en duurzaam zijn.
• Verschillende globale ontwikkelingen hebben een steeds grotere invloed op 
inrichting van de ruimte en de vormgeving van ruimtelijke processen. Klimaat-
verandering en waterproblematiek gaan een belangrijke rol spelen. De verwach-
ting is dat de pieken hoger worden: koude en warmte, droogte en neerslag. De 
verwachte verdroging en vernatting hebben forse invloed op de inrichting van 
de ruimte. Er is een omvangrijk Hoog Water Beveiligings Programma (HWBP) in 
ontwikkeling. Daarnaast leggen opkomende economieën zoals de BRIC-landen 
(Brazilië, Rusland, India en China) en ‘The Next 11’* een steeds grotere claim op 
grondstoffen en natuurlijke bronnen. Duurzaamheid is een kernthema van deze 
tijd - ook en juist in ruimtelijke ordening. 
• Langere ontwikkel- en doorlooptijden. Een projectduur van enige decennia is 
eerder regel dan uitzondering. De doorlooptijd van ruimtelijke ontwikkelings-
processen moet veel korter. Succesvolle voorbeelden zijn te vinden in hoofdstuk 
5: kan het ook in de helft van de tijd? De Spoedwet was in dat opzicht ook een 
belangrijke ontwikkeling. 
• De roep om meer flexibiliteit in bestemmingsvormen. Aanvankelijk was er veel 
aandacht voor meervoudig ruimtegebruik, maar de realisatie daarvan is lastig 
gebleken. Er gaan stemmen op om tijdelijk gebruik mogelijk te maken.
• Verstarring bij het initiëren van projecten door politieke druk en wetgeving. 
Daardoor zijn creativiteit en flexibiliteit van de opdrachtnemer bijna niet meer 
mogelijk.
• De druk om projecten integraler te ontwikkelen. Dat vraagt om coherentie in 
de aansturing van processen door publieke actoren bij de stedelijke ontwikke-

ling, infrastructuur en andere publieke componenten. Worden maartschappelijke 
baten voldoende gerealiseerd – of juist gehinderd door de hardnekkige fragmen-
tatie?
• Druk om de omstandigheden rond projecten te veranderen. Gevestigde be-
langen en bestaande werkwijzen zijn hardnekkig, ook binnen een en dezelfde 
voortbrengingsketen. Assertieve burgers en bedrijven hebben eigen belangen 
en experts zijn het vaak niet met elkaar eens. De politieke context is turbulent: 
door crisis en krimp vallen beslissingen soms anders uit dan voorheen. Er is de 
roep om aandacht voor het politiek-bestuurlijke, het organiseren van netwerken, 
ketenmanagement, duidelijke beslissingen en heldere prestatiesystemen. Afspra-
ken zijn nodig om coherentie en een gezamenlijke aanpak te bewerkstelligen.
• Stagnatie in grote vraagstukken: de verkeerscongestie, het slechter presteren 
van de BV Nederland in de internationale benchmarks, en verliezend contact 
van bestuur en politiek met burgers.
• In het post-bouwfraudetijdperk is er grote behoefte aan nieuwe verhoudin-
gen in de sector: professionalisering van zowel het opdrachtgeverschap als het 
opdrachtnemerschap is een belangrijk agendapunt. 
• Een groeiend bewustzijn dat herijking van de keten in de designfase, de bouw-
fase en de exploitatiefase nodig is om maatschappelijke baten te realiseren. In 
de zogenaamde aansprakelijkheidsladder (ladder of liabilities) van projecten 
vindt een verschuiving plaats naar een integralere aanpak, meer samenwerking 
en een gelijkwaardiger verdeling van risico’s.

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe vormen van contracteren opgekomen. De 
opdrachtnemer krijgt daarin vaker dan vroeger een resultaatverplichting. Ook 

< zie ook p 44:
Ladder of liabilities

* O’Neill, J., 2001. Global 
Economics Paper, no. 66. 
www.goldmansachs.
com/our-thinking/
archive/archive-pdfs/
build-better-brics.pdf

Concurrentie in 
ruimtegebruik: kan 
Schiphol blijven 
groeien?  ( 
Bron: MTD Land-
schapsarchitecten)
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wordt het takenpakket dat aanbesteed wordt steeds breder: niet alleen meer 
ontwerp en engineering maar ook uitvoering en exploitatie.
• Bij Rijkswaterstaat hebben veranderingen in het aanbestedingspatroon te ma-
ken met nieuwe besturingsfilosofieën. Kort na de eeuwwisseling worden nieuwe 
concepten geïntroduceerd: ‘markt, tenzij’ en ‘decentraal waar het decentraal 
kan’. Het principe ‘markt tenzij’ betekent dat Rijkswaterstaat aanleg, beheer en 
onderhoud van wegen en waterwegen vergaand uitbesteedt aan marktpartijen 
en stuurt op levering van beschikbaarheid van de infrastructuur. In de daarop-
volgende jaren zijn die principes doorontwikkeld. In toenemende mate geldt 
‘markt erbij’ en ‘cocreatie’: samenwerking op basis van complementariteit (zie 
hoofdstuk 6 en 16).  
• Nieuwe contractvormen zoals design and construct – waarin de klassieke 
scheiding van verantwoordelijkheden tussen ontwerpen en bouwen doorbro-
ken wordt – faciliteren dit soort samenwerkingsrelaties. Nog verder gaat een 
DBFM(O)-contract: een contractvorm waarin ontwerpen (design), bouwen (build), 
financieren (finance) en onderhouden (maintain) in één contract aanbesteed 
worden.

Het verdienmodel van de ruimtelijke ordening
Het huidige ruimtelijkebusinessmodel heeft twee basisdragers. De eerste is 
grond. In een grondexploitatie worden alle kosten inclusief zogenaamde boven-
wijkse voorzieningen en rente toegerekend aan de grondprijs. Dit heeft tot 
torenhoge grondprijzen en huizenprijzen geleid. De Nederlandse woonlasten be-
horen tot de top van Europa. De tweede basisdrager is groei. Groei van aantal-
len woningen, commercieel vastgoed en bedrijventerreinen. Groei van omvang, 
nieuwe stadsuitleg, inwoneraantal en daarmee uitkering uit het gemeentefonds, 
enzovoorts. Iedereen, van ontwikkelaar en gemeente tot corporatie, deelde in 
die groei en bijbehorende winsten. Ook de hypotheekaftrek heeft bijgedragen 
aan groei van de woningmarkt.

Ontwikkelaars, beleggers en vastgoedbeheerders maakten forse winst. In de 
sfeer van commercieel vastgoed werd er zelfs op voorraad ontwikkeld: er was 
altijd wel een geïnteresseerde belegger en datzelfde gold voor huurders. 
Ook gemeenten genereerden enorme inkomsten met verkoop van grond en de 
aanleg van wijken. Uiteindelijk werd dat gefinancierd door de burger: die trok 
van het ene (dure) huis naar het (duurdere) andere. Grondkosten hoger dan de 
bouwkosten waren geen zeldzaamheid. In de grondexploitaties werd meer dan 
eens geanticipeerd op te verwachten groei: de lasten nemen we alvast, de baten 
komen later wel.* Zo is het in veel gemeenten gegaan. Groei in de ruimte – wo-
ningen, wijken, bedrijventerreinen, enzovoort, was de geldpers van gemeenten. 
Grond- en vastgoedexploitatie vormden het verdienmodel van de ruimtelijke 
ordening. Dat model is voltooid verleden tijd. 

De afgelopen jaren waren jaren van crisis en bovendien van een nieuw fe-
nomeen: krimp. In tal van gemeenten daalt het bevolkingsaantal, neemt de 

werkgelegenheid af en daalt daarmee ook de vraag naar woningen en com-
mercieel vastgoed. Het gevolg is dat de geldpersen van de gemeenten stilstaan. 
Veel gemeenten moeten investeringen in grond afboeken. Sommige (Den Haag, 
Apeldoorn) zijn daar al mee bezig, vaak met honderden miljoenen verlies.*

Uit NICIS-onderzoek* uit 2011 blijkt hoe ernstig de situatie is. Zo hebben de 
grootste gemeenten, de G32, nog 50 procent van de aangekochte grond in por-
tefeuille. In de commerciële vastgoedsector leidt het structurele overaanbod tot 
enorme leegstand, inmiddels opgelopen tot bijna 10 miljoen vierkante meter. 
Andere ontwikkelingen maken het beeld er niet gunstiger op: fenomenen als 
‘het nieuwe werken’ en de digitalisering van werk en onderwijs stellen andere 
huisvestingseisen en vergen minder vierkante meters.
De kruik van de weduwe van Zarfath* is nu leeg: het geldpersmodel werkt niet 
meer en periodieke exploitatiewinsten zijn verleden tijd. Het bewustzijn dat 
krimp de financiering van de ruimtelijke ordening ondermijnt dringt langzamer-
hand wel door bij politici, beleidsmakers en in de bouwsector. 
Ook delen van de Randstad kampen met krimp. Hoe kunnen de (ruimtelijke) ver-
anderingen die krimp met zich meebrengt (zoals verdunning van inwoneraantal, 
leegstand) gefinancierd worden? En hoe verhoudt krimp zich tot de gewenste 
verduurzaming? Bij de klassieke verevening zetten kostencumulaties en handige 
constructies rondom bovenwijkse voorzieningen de toon – het theater in het 
centrum werd gebouwd vanuit het idee dat de bewoners in de nieuwe Vinex-
wijk er baat bij zouden hebben. Opnieuw: groei was de financiële basis voor 
veel vormen van maatschappelijk vastgoed. En als uitvloeisel daarvan groeide 
de hypotheekschuld in Nederland per capita uit tot de hoogste ter wereld.

< zie ook p 45:
‘Best value procure
ment’

< zie ook p 45:
Aanbestedingswet

< zie ook p 46:
Water

* Het Residueel Grond-
waarde Systeem, een 
systeem van grondprij-
zen waarbij de prijs re-
kenkundig op basis van 
een spreadsheet wordt 
bepaald in plaats van 
door marktwerking. Zie: 
Needham 1992, A theory 
of land prices when land 
is supplied publicly: the 
case of the Netherlands, 
Urban Studies. Vol. 29(5), 
pp: 669-686.

* De ramingen blijken 
steeds te stijgen, de 
jongste raming van Fak-
ton bedraagt 4.4 miljard 
(FD 3 januari 2013). Ook: 
Trappenburg 27 dec 2012. 
‘Verliezen van Gemeente 
op grondposities lopen 
fors op’. Het Financieel 
Dagblad.

* Dijken, Van Koos, 
Korthals, Lupi 2011. 
Handreiking Herstructu-
rering Woningbouw G32.

* De Bijbel. Koningen 17 
vers 9 (Nieuwe vertaling 
van het Bijbelgenoot-
schap 1951). 

Het oude geld is 
op...

39 38 Economische golven en de bouw 2 – Veranderingen in de wereld van de bouw en ruimtelijke ontwikkeling



Van nieuwbouw naar bestaande voorraad
Bouwcijfers laten zien dat er op 1 januari 2012 7,4 miljoen woningen in Neder-
land waren. Vergeleken met 2000 is dat een toename van 10 procent in 12 jaar 
tijd, oftewel een toename van minder dan één procent per jaar.De nieuwbouw-
productie is dus sterk verminderd en daardoor komt de nadruk op de bestaande 
voorraad te liggen. Het grootste deel van de woningvoorraad stamt uit de peri-
ode 1960-1990 en is dus binnenkort aan groot onderhoud toe. 

In de sector van het commercieel vastgoed waart momenteel het spook rond  
van de zogeheten loan to value ratio (de hoogte van een lening tegenover de 
waarde van het onderpand) bij herfinanciering. Een waar gebeurd voorbeeld:  
iemand bezit een vastgoedportefeuille met een taxatiewaarde van 100 miljoen 
op de balans, bestaande uit 60 procent vreemd en 40 procent eigen vermogen. 
Als dan de lening afloopt en herfinanciering nodig is, taxeert bank de portefeuil-
le nog maar op 50 miljoen en wil hiervan nog maar 70 procent financieren, dus 
35 miljoen. Kortom, het eigen vermogen (40 miljoen) is plotsklaps verdampt en 
er resteert een restschuld van 25 miljoen.
Wat is de situatie in de woningmarkt? Wat zijn stenen daar waard? Volgens het 
CBS bedroeg eind 2011 de gezamenlijke hypotheekschuld in Nederland 670 
miljard. Hier stond bijna 1400 miljard aan woningwaarde (inclusief grond)  
tegenover. Gemiddeld genomen hadden woningbezitters daarmee een aanzien-
lijke overwaarde op de eigen woning: meer dan 40 procent van de geschatte 
woningwaarde.
Sindsdien daalt woningwaarde gestaag verder en niemand kan een zinnige 
voorspelling doen over waar het gaat eindigen. De OESO (Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling) voorziet 30 tot 40 procent daling, de 
praktijk laat zien dat veel woningen al twee tot drie jaar te koop staan en dat 50 
procent waardedaling niet uitgesloten is. Demografisch gezien geldt bovendien 
dat alleen de groep pensioengerechtigden nog groeit zodat voor grote delen van 
het woningbestand een permanente vraaguitval te verwachten is.
Veel belanghebbende partijen roepen al geruime tijd dat het ergste achter de 
rug is en dat, zodra het vertrouwen in de markt maar hersteld is, deze zich op 
de oude voet zal herpakken. Wellicht is het goed ook eens het andere uiterste 
te overwegen: de Nederlandse woningmarkt is gemiddeld 40 tot 50 procent 
overgewaardeerd. Onze internationaal vastgestelde kredietwaardigheid (AAA-
rating) is gestoeld op onze enorme spaartegoeden en waarde van het eigen 
bezit: tegenover 644 miljard hypotheekschuld staat mogelijk maar slechts zo’n 
600 miljard aan bezittingen. De loan tot value ratio is kleiner dan één.

Onderzoekers van de Amsterdam School of Real Estate hebben uitgerekend dat 
bij een waardedaling van 20 procent er al sprake is van bijna een miljoen veelal 
jongere huizenbezitters die in problemen komen doordat zij bij verkoop een 
restschuld overhouden.* 
Een ander punt is dat ook de Nederlandse hypotheken in stukjes worden 
doorverkocht als ‘veilige beleggingen’. Netjes hun hypotheek aflossen doen de 
meeste huiseigenaren wel, maar bij dalende woningprijzen zal dikwijls het on-
derpand de lening niet meer dekken.
Geen wonder dat de gevestigde partijen de zeepbel in de huizenmarkt in stand 
willen houden. Maar of het vertrouwen in die markt op kortere termijn zal 
terugkeren is zeer de vraag; er zijn veel woonconsumenten van hun geloof 
gevallen.
Een factor die daarbij ook van belang is, is dat er in de nieuwbouw innovaties 
gaande zijn, die leiden tot aanzienlijke lagere stichtingskosten en ook lagere 
vaste lasten (energiekosten bijvoorbeeld, zie ook hoofdstuk 7). Verlaging van de 

Kortom, beheer, onderhoud, renovatie en sloop vormen de grote uitdaging voor 
de woningbouwsector in de komende jaren. Het geloof in groei van de markt en 
van winsten is voorbij.
Voor de commerciële vastgoedsector geldt hetzelfde. Hoewel de meeste kanto-
ren gebouwd zijn na 1980, moet ook daar binnenkort groot onderhoud plaats-
vinden. Veel gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast 
wordt die sector geplaagd door leegstand.

Wat is de werkelijke waarde van stenen?
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II wordt een aantal maatregelen op 
het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en bouw aangekondigd. Voor de parti-
culiere woningmarkt geldt dat er een begin zal worden gemaakt met beperking 
van de hypotheekaftrek. Woningcorporaties worden geacht ‘scheefwonen’ tegen 
te gaan met huurverhogingen. Maar worden de verbanden wel juist gelegd? Wat 
zijn die stenen eigenlijk waard? 
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< zie ook p 47:
Legolisering van de 
bouw

Aantallen nieuwge-
bouwde woningen 
in Nederland.
(Bron: ABF Research 
- Systeem woning-
voorraad (Syswo))

* Uitkomsten onder-
zoeksrapport; Restschuld 
in Nederland: omvang 
en consequenties, van de 
Amsterdam School of 
Real Estate. Zie: Schilder 
en Colijn 2012. Rest-
schuld in Nederland: 
omvang en consequen-
ties.
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lasten is uiteraard fijn voor starters en nieuwe kopers, maar legt tegelijkertijd 
druk op de prijzen van de bestaande voorraad.

Maar die forse daling van kantoren- en huizenprijzen, is dat nu goed of slecht? 

Nadelen: 
• gemeenten komen financieel klem te zitten: er zijn weinig tot geen grond-
opbrengsten meer en dus is er geen geld meer voor wijkaanpak en stedelijke 
vernieuwing
• de woningcorporaties zitten financieel al klem en door lagere opbrengsten uit 
de verkoop van het huurbezit wordt dat nog erger
• banken, pensioenfondsen en particulieren moeten gezamenlijk honderden 
miljarden afschrijven
• minstens een miljoen huishoudens kunnen nooit meer verhuizen zonder 
schuldsanering.*

Voordelen: 
• een starterswoning wordt betaalbaar en financierbaar
• na een roerige periode ontstaat er een uitgebalanceerde woningmarkt
• samen met de geleidelijke afschaffing van de renteaftrek en de afbouw van de 
socialehuurwoningvoorraad zorgt het voor een kostenbesparing bij de rijksover-
heid
• de pensioenen zijn weer gebaseerd op werkelijke (waar te maken) waarde. 

Als het scenario van halvering van de kantoren- en huizenprijzen zich voltrekt, 
en het huidige systeem teloor gaat, zullen nieuwe spelers de markt van ruimte-
lijke ontwikkeling en bouw betreden. IKEA, Essent en Achmea als woningontwik-
kelaars? Energiecorporaties als woningcorporaties? In Zweden, Verenigd Konink-
rijk en Duitsland ontwikkelt IKEA al woningwijken en hotels en recentelijk heeft 
het bedrijf aangekondigd ook in Nederland hotels te willen ontwikkelen.

De denkbare halvering van de kantoren- en huizenprijzen is pijnlijk maar onver-
mijdelijk voor het oplossen van de huidige stagnatie. Hoe is de pijn te verzach-
ten? Wie compenseert wie, wie draagt welke lasten en bij wie ligt het risico?

Waar staat ons spaarvarken?
Jarenlang wilde eigenlijk niemand praten over die enorme hypotheekschuld in 
Nederland. De relatie tussen het woningbezit en macro economische parameters, 
beleggen en schulden zijn sowieso weinig onderzochte onderwerpen.* Macro-
economische gezien komen onze besparingen via een aantal schakels terecht bij 
risicodragende posities (ventures, aandelen), schatkistpapier en vastgoed. In de 
Nederlandse situatie, waarbij het pensioenvermogen voor een groot deel in het 
buitenland belegd is, betreft dat vooral vastgoed in het buitenland.
Het is echter zeer de vraag of buitenlands vastgoed en schatkistpapier wel zulke 
veilige beleggingsvormen vormen. Waarom wordt er belegd in Amerikaans 

schatkistpapier als aan iedere Amerikaan een overheidsschuld van zo’n 60.000 
dollar hangt? En de vastgoedmarkt laat ook internationaal zien dat stenen niet 
meer overal goudgerand zijn – Berlijn, Londen en New York daargelaten wellicht.

Moeten we ons niet herbezinnen? Moeten we die enorme kapitalen niet op een 
veel zinniger manier aanwenden, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de 
eigen leefomgeving? Zouden nieuwe coöperatieve modellen voor wonen, leven 
en zorgen gerealiseerd kunnen worden met nieuwe financieringsvormen? Zijn 
er vormen van gebiedsexploitatie denkbaar die zich kunnen ontwikkelen tot 
het nieuwe verdienmodel van de ruimtelijke ordening? We gaan hierop door in 
hoofdstuk 11. 

* Volgens CBS-statistie-
ken telde Nederland in 
2011 ongeveer 7,4 mil-
joen huishoudens. Zie: 
Centraal Bureau voor 
de Statistiek 2012. Demo-
grafische Kerncijfers per 
gemeente 2011.

* Sommige economen 
leggen die relaties wel 
scherp, zie Bouman en 
Matthijs 2006. Hollandse 
Onvermoed.
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Er zijn negen aansprakelijkheidsni
veaus te onderscheiden, oplopend in 
niveau van risicooverdracht:
1. inspanningsverplichting voor 
specialistische advies en ingenieurs
diensten (SR en RVOI contracten)
2. inspanningsverplichting voor het 
totale ontwerp en engineeringstra
ject (total engineeringcontracten)
3. inspanningsverplichting voor de 
sturing, coördinatie en bewaking 
van het ontwerp en engineerings
proces
4. inspanningsverplichting voor de 
sturing, coördinatie en bewaking 
van het totale ontwerp, enginee
rings en uitvoeringsproces
5. resultaatverplichting voor de eigen 
inbreng in een project
6. resultaatverplichting voor het to
tale ontwerp en engineeringstraject

7. resultaatverplichting voor het 
totale ontwerp en engineering s
traject met een zekere garantstelling 
voor het aanbestedingsresultaat (bij
voorbeeld een bonusmalusregeling 
bij onder of overschrijding van het 
budget)
8. resultaatverplichting voor het 
eindproduct van het ontwerp, engi
neerings en uitvoeringsproces
9. resultaatverplichting voor zowel 
het eindproduct van het ontwerp, 
engineerings en uitvoeringsproces, 
als voor het exploitatieresultaat.

In de bouwsector, waar de resulta
ten blijven tegenvallen, is het zaak 
om kosten en baten goed onder de 
loep te nemen. Waar kan bespaard 
worden en wat kan goedkoper met 
behoud van kwaliteit? Vooral voor 
opdrachtgevers is dat ingewik
keld: door de complexiteit van veel 
projectontwikkelingen is het voor 
opdrachtgevers niet eenvoudig om 
bekend te zijn met alle aspecten van 
een project. Hierdoor is het lastig 
om de efficiëntie te waarborgen die 
nodig is om een project rendabel te 
houden. 
Het concept best value procurement 
(BVP) biedt de opdrachtgever een 
oplossing. De kerngedachte is dat 
een opdrachtnemer meer technische 
kennis heeft over een bepaald aspect 
van het project dan de opdrachtge
ver. Terwijl er bij klassieke aan

bestedingen een opdracht wordt 
geformuleerd door de opdrachtgever 
en enkele adviseurs, wordt dat bij 
BVP gedaan met de opdrachtnemers 
aan tafel. Hierdoor komt er een veel 
completer programma van eisen te 
liggen. Vertrouwen tussen opdracht
gever en opdrachtnemer is een be
langrijk uitgangspunt aangezien de 
partijen afhankelijk van elkaar zijn. 
Het project komt snel tot wasdom 
door de combinatie van de visie van 
de opdrachtgever en het expertise 
van de opdrachtnemer. 
Een BVPaanbestedingsprocedure 
bestaat grofweg uit drie fasen. De 
eerste is de inschrijvings en beoor
delingsfase waarbij de opdrachtgever 
de beste opdrachtnemers selecteert 
op basis van referenties en de prijs
kwaliteitverhouding. Vervolgens 
krijgen de opdrachtnemers de kans 

om het programma verder uit te 
werken en samen met de opdracht
gever alle werkzaamheden te benoe
men en zo veel mogelijk risico’s af te 
dekken. In de derde fase, de uitvoe
ring, zorgen duidelijke communicatie 
en wekelijkse voortgangrapportages 
ervoor dat problemen adequaat en 
snel verholpen worden. 

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbe
stedingswet in werking getreden. De 
belangrijkste bepaling in deze wet 
is de verplichting dat alle werken bij 
het aanbesteden via het criterium 
van ‘economische meest voordelige 
inschrijving’ (EMVI*) gegund moeten 
worden. Publieke partijen konden al 
langer kiezen voor de EMVI en een 
deel van de aanbestedingen verliep 
al zo. In het overgrote deel koos 
men uit gemak echter toch voor de 
laagste prijs. 
De EMVIverplichting geeft de 
mogelijkheid ook te waarderen op 
andere punten die in het huidige 
sociaaleconomische klimaat aan
dacht verdienen, zoals creativiteit, 
duurzaamheid, sociale kwaliteit of 
snelheid van uitvoering (zie hoofd
stuk 5 halftime). Daarnaast zouden 
aanbestedingen minder lang moeten 
duren met de EMVImethode.
Met de Aanbestedingswet verandert 
er veel voor aanbestedende diensten, 
maar ook voor inschrijvers op aan

bestedingen. Maar de implementatie 
in de bouwpraktijk is geen vanzelf
sprekendheid; EMVI is in de nieuwe 
wet niet geïnstrumenteerd. Voor de 
invulling van EMVI wordt veel, zo 
niet alles, vrij gelaten. Dit vraagt om 
verdere ontwikkeling.
De belangrijkste nieuwe aandachts
punten in de wet zijn: 
• EMVI is verplicht, keuze voor de 
laagste prijs kan alleen nog op basis 
van expliciete motivatie van de 
aanbesteder
• verlaging van administratieve 
lasten door toepassing van een eigen 
gedragsverklaring (GVA)
• toepassing van het proportio
naliteitsbeginsel volgens de Gids 
Proportionaliteit. Het proportionali
teitsbeginsel houdt in dat de keuzen 
van een aanbestedende dienst en de 
eisen en voorwaarden die hij stelt 
bij een aanbesteding, in redelijke 
verhouding moeten staan tot de aard 
en omvang van de aan te besteden 
opdracht

• geen omzeteisen meer, tenzij expli
ciet gemotiveerd door de aanbeste
dende dienst
• clustering van opdrachten is niet 
meer toegestaan.

* Informatie over EMVI is onder meer te 
vinden op www.emviaanbesteden.nl,  
www.pianoo.nl, www.tendernet.nl,  
www.its-projects.nl, www.bizob.nl

‘Best value procurement’ [p 38]

Aanbestedingswet [p 38]

‘Ladder of Liabilities’ [p 37]

1

2

3

4

5

FBOOT
BOOT

FBOT
DBFO

BFO
Alliancing
Comakership
Main contracting
Turnkey contracting

Engineering Procurement Construct
Design and Construct

General contracting
Trade contracting

Subcontracting
Management contracting

Engineering contracting
PM/DM/CM

Total Engineering
Targetfree contracting

PCC and GMP
Project management

Design management
Construction managment

Program management
Facility management

Pool of disaster

Aansprakelijk-
heidsladder: verde-
ling van risico’s 
tussen opdracht-
gever en opdracht-
nemer. Hoe hoger 
op de ladder, hoe 
groter de risico’s. 
(Bron: ONRI 2005)
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Water wordt in het ruimtelijk beleid 
beschouwd als het dominante orde
nende beginsel. Ook vroeger speelde 
water in de gebouwde omgeving een 
belangrijke rol. De waterschappen 
zijn de oudste bestuursorganen van 
ons land. Vanaf de eerste nederzet
tingen die zich bij het water vormden 
vanwege de handelsmogelijkheden, 
tot de zeventiendeeeuwse steden 
waarin het water als transportader 
diende. Tegenwoordig worden de 
grachten in historische binnensteden 
niet zozeer meer als transportroute 
gebruikt maar dragen zij vooral bij 
aan de esthetiek en belevingswaar
de. Tegenwoordig ligt in de steden de 
nadruk op de waterkringloop binnen 
de stad, doorgaans beïnvloedt door 
de klimatologische veranderingen 
van de laatste decennia. De stijgende 
zeespiegel bedreigt vooral gebieden 
aan de kust; extreme neerslag is 
een bedreiging voor de laaggelegen 
gebieden meer landinwaarts. Voor 
beide gebieden is verhoging van de 
zeedijken een levensvoorwaarde. 
Naast de stijgende impact van neer
slag speelt in stedelijke gebieden de 
indeling van de urbane ruimte ook 
een belangrijke rol in het waterbe
heer. Doordat de stedelijke omgeving 
steeds voller gebouwd wordt en er 

weinig onverharde oppervlakten 
overblijven kan het hemelwater 
steeds minder makkelijk via het 
grondwater worden afgevoerd. Ook 
rioleringssystemen zijn niet berekend 
op extreme neerslagpieken – regel
matig stromen riolen over en komen 
straten blank te staan. Om dit tegen 
te gaan nemen steden maatregelen 
in de vorm tijdelijke waterberging, 
uitbreiding van de capaciteit van het 
riool en vergroten van het onver
harde oppervlakte – zoals vegetatie
daken, groenstroken en ‘postzegel
parken’.
Naast het managen van de wa
terproblematiek heeft dit soort 
maatregelen nog andere voordelen. 
Water in de stad leidt tot een hogere 
ruimtelijke kwaliteit en een gezonde 
leefomgeving. Tekortschietende 
stedelijke hitteregulatie (urban heat 
effect) kan leiden tot een warm
teverschil van wel vier graden ten 
opzichte van het landelijk gebied. 
Dat komt vooral door het hoge aan
tal donkere oppervlaktes in een stad, 
zoals asfaltstraten en bitumen dak
bedekkingen die de warmte absorbe
ren. Maatregelen als uitbreiding van 
het oppervlaktewater zorgen voor 
verkoeling en vergroening. 

Water [p 39]

Alle bouwwerken zoals huizen, 
stadions, bruggen, kantoren thea
ters, tuinhuisjes, scholen, bruggen, 
wegen zijn projectmatig tot stand 
gekomen. Dat komt voornamelijk 
doordat een bouwwerk in een unieke 
omgeving moet worden geplaatst. 
Dat maakt het bouwwerk zelf ook 
uniek. Het gevolg is dat de bouw de 
laatste sector waar nog ambachtelijk 
maatwerk wordt geleverd. Elke keer 
wordt het wiel opnieuw uitgevonden 
door twee gefragmenteerde ketens 
– vraagketen en een aanbodketen, 
door een contract gescheiden – na 
elkaar en topdown met elkaar in 
verband te brengen. 
Omdat bouwwerken een lange 
levensduur hebben en meestal slecht 
aanpasbaar zijn, verliezen ze in 
onze veranderende wereld snel hun 
waarde en worden ze dikwijls tegen 
hoge kosten en veel afvalproductie 
gerenoveerd. De bouw is de sector 
die de laagste toegevoegde waarde 
per kilogram product heeft. Dit al
les heeft tot gevolg dat de (inter)
nationale bouw – gerekend over 
levenscycli van alle bouwwerken 
met al hun onderdelen – dramatisch 
slecht presteert. De bouw 
• gebruikt meer dan 50 procent van 
het totale energiegebruik
• levert meer dan 50 procent van de 
totale CO2emissie
• produceert meer dan 40 procent 
van het totale afval
• neemt meer dan 40 procent van het 
totale transport voor zijn rekening
• heeft meer dan 25 procent van het 
wegverkeer nodig
• kent tientallen procenten vermijd
bare kosten ( faalkosten)
• werkt zodanig dat aannemers 
hooguit 3 procent winst op de omzet 
maken 
• draagt afhankelijk van het land 
zo’n 5 tot 10 procent bij aan het BNP.

Het concept legolisering kan de 
bouw veranderen van een ambach
telijke sector in een sector die op 
 industriële wijze duurzaam maat
werk voortbrengt. Aanbieders in de 
bouw zullen niet meer eenmalige 
bouwwerken volgens door anderen 

vervaardigde tekeningen bouwen, 
maar ontwikkelen ‘bouwdozen’ 
waarmee zij allerlei bouwwerken 
kunnen maken. Die bouwwerken 
kunnen zij ook aanpassen, uitbrei
den en verwijderen, en de ‘bouw
stenen’ zijn nagenoeg compleet te 
hergebruiken. In snelveranderende 
omstandigheden wordt aanpassing 
regel in plaats van uitzondering.
Maatwerk blijft cruciaal. Het is 
ondenkbaar dat de bouw op grote 
schaal identieke bouwwerken afle
vert. Legolisering kan de diversiteit 
eerder vergroten dan verkleinen. Dat 
betekent dat de huidige structuur 
en cultuur van de bouw waarin elk 
bouwwerk als een uniek ding wordt 
ontwikkeld, moeten veranderen 
in een structuur en cultuur waarin 
producenten precies en alles weten 
over wat ze verkopen, dat ze die 
producten met een oneindig aantal 
varianten in een digitale etalage 
zetten en dat consumenten in een 
 interactief proces maatwerk met 
hoge kwaliteit kunnen kopen.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt 
door het digitaal en parametrisch 
benaderen van bouwwerken 
waardoor elk willekeurig bouwwerk 
kan worden ontwikkeld vanuit een 
verzameling bestaande bouwwer
ken. De nadruk ligt niet meer op de 
levenscyclus van bouwwerken maar 
op de levenscyclus van de onderde
len ervan – die ook de technologie 
dragen.
Er zullen specialistische bouwon
dernemers opstaan die families van 
bouwwerken maken die allemaal 
uniek zijn maar grote structurele 
overeenkomsten hebben. De huidige 
fragmentatie zal plaatsmaken voor 
geïntegreerd R&D. Met comakers 
worden productfamilies ontwikkeld. 
Aanbieders kunnen eerste klas uniek 
maatwerk leveren via industriële  
productie. Dat maakt de bouw 
minstens de helft goedkoper en twee 
keer beter omdat de aanbieders 
effectiever en effectiever kunnen 
werken door hun groeiende ervaring.

Een uitgekiende strategie is nodig 
voor deze complexe transitie. Vooral 

de mensen die profiteren van de 
enorme faalkosten zitten niet te 
wachten op deze verandering. Toch 
is de transitie onvermijdelijk omdat 
de slechte duurzaamheid van bouw
werken onacceptabel is. Het gaat 
er niet om óf er begonnen wordt, 
maar om wie er wanneer begint. Op
drachtgevers zullen hier het initiatief 
nemen. Zij kunnen volume genere
ren op grond waarvan aannemers 
kunnen investeren in hun product. 
Alleen zij zijn in staat een competitie 
op waarde en prijs te organiseren 
die aannemers zal prikkelen om te 
veranderen.
Verschillende initiatieven worden 
al ondernomen. Zo ontwikkelde 
gevelbouwer Aldoa een parametrisch 
model waarmee hij nagenoeg alle 
gevels industrieel kan maken. Ook 
woningbouwcorporatie Jutphaas/
Wonen in Nieuwegein begeeft 
zich in de transformatiemarkt. De 
corporatie speelt in op de enorme 
wachtlijst voor starters en de grote 
leegstand van kantoren in Utrecht. 
Een eerste traditionele aanpak 
mislukte vanwege de kosten. Een 
legocompetitie met als resultaat een 
volledig legoconcept leidde tot een 
duurzaam en vele tientallen procen
ten goedkoper resultaat. Ten slotte is 
hier ProRail te noemen die van plan 
is de gelijkvloerse spoorwegover
gangen te vervangen door tunnels . 
Dit megaproject wordt nu met 
legolisering aangepakt waarbij met 
tunnelproducenten een standaard 
tunnel wordt ontwikkeld. De kennis 
in de tunnel zit in de bouwstenen. De 
tunnels zijn parametrisch gemodel
leerd waardoor ze in elke denkbare 
omgeving passen.

Door Hennes de Ridder, emeritus 
hoogleraar integraal ontwerpen,  
TU Delft 

Legolisering van de bouw [p 40]

Ter versterking van 
de zeewering: aan-
leg van een nieuwe 
kustboulevard 
bij Scheveningen 
(2012).
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De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat over de bouwsector in transitie. Ruimteclaims concurreren 
met elkaar en de roep om ruimtelijke processen anders te organiseren wordt 
steeds luider. Er is behoefte aan meer tijdelijkheid en flexibiliteit in die proces-
sen en aansprakelijkheden anders vorm te geven. Ook is behoefte aan meer 
afstemming en coherentie. 
Ook de nieuwe Aanbestedingswet komt aan bod, evenals best value procure-
ment als nieuwe vorm van contracteren en ‘Legolisering’ als nieuwe vorm van 
bouwen. Geschetst wordt hoe in het systeem van ruimtelijke ontwikkeling het 
zwaartepunt verschuift van nieuwbouw naar beheer: onderhoud, renovatie en 
vervanging. Het oude verdienmodel van de ruimtelijke orde is failliet. 
Tot slot de vraag waar ons ‘nationale spaarvarken’ staat en of de inhoud daar-
van wellicht aangewend kan worden voor de ontwikkeling van steden, gebieden 
en infrastructuur en nieuwe vormen van wonen, werken en zorgen. Een opmaat 
naar hoofdstuk 11.

Passage 

 ‘Den Haag, stad, boordevol Bordewijk en 
van Couperus overal een vleug 

op Scheveningen aan, de villawijk
die kwijnt en zich Eline Vere heugt.

Maar in de binnenstad staan ze te kijk, 
deurwaardershuizen met de harde deugd 

van Katadreuffe die zijn doel bereikt. Ik 
drink twee werelden, in ene teug.

 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. 
In de passage krijgt de klank een hoog 
weergalmen en omlaag een fluistering 

tussen de voeten over het graniet; 
rode hartkamer die in elleboog 

met drie uitmondingen de stad geniet.’ 

Gerrit Achterberg
Uit: Voorbij de laatste stad

Bert Bakker/Daamen NV, 1962 
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‘Senior management is simply a flag bearer 
when a business decision is made. 
It is of no use unless others follow the flag’  

Eiji Toyoda

3

Dragers van  
vernieuwing  
Businessproces  
re-engineering,  

lean manu facturing 
en ketensamen-

werking 



In de bouwsector zoemen allerlei nieuwe begrippen rond, zoals: ketensamen-
werking, ketenintegratie, ketenregie, lean production, supply chain management. 
Veel van die begrippen zijn onduidelijk of hebben verschillende betekenissen. 
Wat betekent lean bijvoorbeeld? Wat is het verschil tussen ketensamenwerking 
en ketenintegratie?
Het verduidelijken van deze begrippen in dit hoofdstuk kan bijdragen aan een 
beter begrip van de innovaties en vernieuwingen die zich momenteel voltrekken 
en een eind maken aan de huidige spraakverwarring. Daartoe beginnen we aan 
de basis van ieder bedrijf en bedrijfsproces: de voortbrengingsketen en de kos-
ten die daarmee gemoeid zijn. Vervolgens schetsen we het gedachtegoed achter 
een aantal begrippen zoals lean, ketenintegratie en BIM: begrippen die allemaal 
betrekking hebben op het anders organiseren en optimaliseren van voortbren-
gingsprocessen.
Dit hoofdstuk bevat inzichten uit uiteenlopende disciplines zoals economie, 
sociologie, bedrijfskunde en logistiek. Er passeren ook voorbeelden uit andere 
sectoren dan de bouw de revue: de financiële dienstverlening, de ICT-branche, 
de handel en de scheepsbouw. Deze voorbeelden doen vermoeden dat ook de 
bouwsector aan de vooravond van een enorme omwenteling staat.

Productieketen en transactiekosten 
Een productieketen – ook waardeketen genoemd – is het transformatieproces 
van grondstoffen naar een product of dienst. In een productieketen (value chain) 
worden ruwe materialen omgezet in halffabricaten en daarna in eindproducten. 
Dit transformatieproces bestaat uit verschillende stappen: bewerking (het ver-
anderen van vorm), verplaatsing, en opslag.* Meestal spelen in productieketens 
meerdere partijen een rol: toeleveranciers die zelf ook geleverd krijgen door 
toeleveranciers, bedrijfsinterne schakels als inkoop, productie en distributie/
verkoop en diegenen om wie het allemaal gaat: klanten – die soms eindconsu-
ment zijn, soms schakel (lees toeleverancier) in een andere productieketen.

arbeidsprestaties, betaling aan leveranciers voor grondstoffen, informatie, 
 enzovoort. Als voorbeeld: een aannemer koopt materialen, huurt vakmensen in 
en transformeert het geheel tot huizen waar klanten voor betalen. 
De prijs die afnemers betalen is een optelsom van de kosten van de inkoop en 
van het productie- en transformatieproces en de winst(marge) die een onderne-
mer zichzelf toebedeelt. Maar wat zijn de kosten van inkoop precies? Wat zijn 
de kosten van en voor onderaannemers? De antwoorden op deze vragen hangen 
af van de mate waarin vragers en aanbieders overzicht hebben over het geheel 
aan transacties, over het prijsniveau van die transacties, en bekend zijn met de 
intenties van de handelende partijen.
In klassiek economisch denken is de prijs het regulerende mechanisme dat vraag 
en aanbod op elkaar afstemt.* Maar wat bepaalt de prijs als een markt niet 
transparant is? Denk aan intellectueel eigendom, patenten, octrooien. Verder 
speelt (on)zekerheid een cruciale rol: kan en mag een ondernemer ervan uitgaan 
dat toeleveranciers tijdig leveren, dat medewerkers op het werk verschijnen. Of 
moet hij daartoe maatregelen nemen, bijvoorbeeld in de vorm van contracten of 
de mogelijkheid tot het opleggen van sancties?
Naast productiekosten zijn er in vrijwel iedere voortbrengingsketen transactie-
kosten; de kosten om de stappen in een voortbrengingsketen te verbinden.

Oliver Williamson – de econoom die het begrip transactiekosten bekendheid 
heeft gegeven – vergelijkt transactiekosten met de fricties in mechanische syste-
men: ‘We spreken van een transactie als goederen of diensten worden doorgege-
ven via [...] een koppelvlak. Op dat moment houdt de ene activiteit op en begint 
een andere.
Bij een goed werkend koppelvlak verloopt die overgang soepel, als bij een lek-
ker lopende machine. Bij mechanische systemen letten we op wrijvingspunten: 
grijpen de tandwielen goed in elkaar, zijn alle onderdelen gesmeerd, is er sprake 
van onnodige slip of ander energieverlies? De economische tegenhanger van 
wrijving vinden we in transactiekosten: werken de bij de transactie betrokken 
partijen soepel samen, of zijn er vaak misverstanden en conflicten die leiden tot 
vertragingen, storingen en andere mankementen?’*

Markten zijn niet transparant – bijvoorbeeld doordat ze groot, globaal en com-
plex zijn, doordat bedrijven en organisaties niet al hun kennis en informatie op 
straat leggen – denk aan industriële R&D, patenten – en doordat het informatie-
verwerkend vermogen van mensen grenzen kent. Omdat markten niet transpa-
rant zijn, ontstaan fricties in een voortbrengingsketen: afstemmingsproblemen 
tussen schakels. 
Transactiekosten zijn de kosten van het opheffen van die fricties om tot een 

In deze ‘ketting’ van het voortbrengingsproces vormt iedere productiestap een 
schakel en zijn de schakels verbonden door bewerkingsstappen en logistieke 
processen – bijvoorbeeld het transport van prefab-elementen naar een bouw-
plaats.
In het proces is sprake van twee stromen: goederen stromen in de richting van 
het eindproduct; geld stroomt in de andere richting – betaling van lonen voor 

Interne toeleveringsketen

Leveranciers Inkoop Productie Distributie Klanten

a b c d e

Toeleveringsketen.

Productieproces als 
een reeks schakels 
van een ketting. De 
schakels kunnen 
meer of minder 
hecht verbonden 
zijn.

* Zie bijvoorbeeld T. Van 
Beek 1992. Financieel 
Management. Analyse, 
planning, beheer.

* Zie hoofdstuk 1, In-
novatie: blinde blek 
in de (neo)klassieke 
economie.

* Williamson 1985. The 
economic institutions 
of capitalism: firms, 
markets and policy con-
trol, pp. 2; Williamson 
1981. The economics of 
organisation. America 
Journal of Sociology, vol 
87, pp 552.
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transactie te komen: kosten om een contract tot stand te brengen en kosten om 
een overeenkomst te bewaken.*

Onder transactiekosten vallen:
• zoek- en informatiekosten: kosten die vooraf gemaakt worden, bijvoorbeeld 
met het zoeken en vergelijken van geschikte toeleveranciers, het opzoeken en 
beoordelen van prijzen. Andere voorbeelden zijn het zoeken van geschikt perso-
neel, de kosten van sollicitatieprocedures, het informeren en potentiële klanten 
(marketing, sales) 
• contractkosten: de kosten voor het opstellen van, het onderhandelen over en 
het bekrachtigen van contracten. Dit kunnen juridische kosten zijn, maar ook tijd 
en de ontmoetingsmomenten om de betrouwbaarheid en bekwaamheid van een 
potentiële zakenpartner te beoordelen. Als een transactie niet tot stand komt is 
dit een verliespost
• controle- en nalevingskosten: kosten van toezicht op de naleving van het con-
tract. Dat vergt een beheerstructuur – met kosten voor bijvoorbeeld personeel, 
controle, aansturing. Voor geschillen tussen contractpartners moet een ‘loket’ 
georganiseerd worden, evenals voor eventuele tussentijdse aanpassingen in 
contracten – denk aan DBFMO-contracten met een looptijd van twintig jaar of 
langer (zie hoofdstuk 2). Kosten om naleving af te dwingen zijn eveneens trans-
actiekosten: juridische kosten, handhavingskosten, enzovoort. 

Kortom, transactiekosten zijn de smeerolie van de economie (costs of running 
the economic system).*

Een cruciale vraag in transactiekostentheorie is wat de meest geschikte, dat wil 
zeggen de meest economische organisatievorm voor transacties is. Transacties 
kunnen plaatsvinden via de markt of georganiseerd worden binnen een beheer-
structuur: een onderneming.* In het eerste geval koop je wat je nodig hebt om zelf 
een product of dienst te leveren, in het tweede maak je zelf wat je nodig hebt. 
Binnen een beheerstructuur worden de kosten van transacties lager: mensen 
kennen elkaar, weten wat ze aan elkaar hebben, spreken dezelfde taal – wat de 
efficiëntie bevordert. Tegelijkertijd kost het opzetten en in stand houden van een 
onderneming ook geld: algemene kosten (ook wel AK) zoals huisvesting, energie, 
communicatie-infrastructuur (onder meer ICT, secretariaat, vervoer) en sturings- 
en controlekosten (zoals management, accounting).
Wat de beste organisatievorm voor transacties is hangt af van de kosten van 
beide.* In een transparante markt zijn de transactiekosten lager en wordt het 
aantrekkelijk om meer schakels in een voortbrengingsketen via de markt te laten 
lopen – ofwel, een onderneming besluit om werk uit te besteden. Omgekeerd geldt 
dat als de kosten van organiseren dalen, bijvoorbeeld door betere management-
technieken, het economisch aantrekkelijk wordt om aangrenzende schakels in een 
voortbrengingsketen binnen één onderneming te brengen. Dit wordt keteninte-
gratie of verticale integratie genoemd. Integratie kan voorwaarts of achterwaarts 
zijn. Voorwaarts integreren is het overnemen van de onderneming aan wie je 
levert of het zelf opzetten van een activiteit. Achterwaarts integreren is het over-
nemen van toeleveranciers of het zelf opzetten en organiseren van aanvoer.

In de bouwsector hanteert men het begrip faalkosten: kosten tijdens een bouw-
proces die feitelijk onnodig zijn. Deze kosten zijn het gevolg van fouten, falen 
en miscommunicatie. Bijvoorbeeld constructieve delen die niet goed op elkaar 
aansluiten, een bouwproces dat tijdelijk stilligt doordat partijen niet op tijd 
beginnen of materialen te laat geleverd worden, vergaderingen die onnodig veel 
tijd kosten doordat deelnemers steeds wisselen of informatie niet overdragen. 
De notie van transactiekosten heeft ook betrekking op kosten om elkaar – lees 
opeenvolgende schakels in een bouwprocesketen – te begrijpen en de verschil-
lende stappen in een bouwproces op elkaar af te stemmen. Mensen hebben 
verschillende referentiekaders.

Businessproces re-engineering: herontwerpen van  
waardeketens 

Een productieketen is een kind van zijn tijd. Zo was stoom ooit de belangrijkste 
bron van energie en aandrijving; nu is dat elektriciteit. Ook markten reflecteren 
de tijd: internet heeft de markt transparanter gemaakt – veel informatie is mak-
kelijker en sneller te vinden tegen lagere kosten dan voorheen.

Iedere organisatie heeft de neiging om in zichzelf gekeerd te raken en minder 
gevoelig te worden voor zijn omgeving en de veranderingen daarin. Een derge-
lijk proces voltrekt zich meestal naarmate organisaties ouder worden en wordt 
door sociologen institutionalisering genoemd. Er ontwikkelen zich gewoontes en 
best practices – ‘zo doen wij de zaken hier want de praktijk heeft uitgewezen dat 
dat de beste manier is’. 
Zo kunnen productieprocessen achterhaald raken en niet meer van deze tijd 
zijn. Een dergelijk mismatch of incongruentie is vaak alleen zichtbaar voor een 
nieuwkomer of een buitenstaander; de leden van de organisatie zijn als het ware 
blind geworden voor de noodzaak tot vernieuwing. 

Miscommunicatie 
in de keten: hoge 
faalkosten.* Transactiekosten 

ontstaan door een com-
binatie van menselijke 
en omgevingsfactoren. 
Een menselijke factor is 
‘beperkte rationaliteit’: 
er zijn grenzen aan het 
menselijk vermogen om 
informatie te verwerken 
en complexe proble-
men op te lossen. Bij 
transacties is daardoor 
sprake van onvolledige 
informatie over wat een 
ander wil en over de 
mogelijkheden die er 
zijn (informatieasym-
metrie). Een tweede 
menselijke factor is 
‘opportunisme’ en 
‘strategisch gedrag’: 
mensen zijn geneigd 
om de voordelen van 
een transactie naar 
zichzelf toe te trekken. 
Omgevingsfactoren zijn 
ruil in kleine aantallen 
en onzekerheid ofwel de 
mate van complexiteit 
van een omgeving. 
Zie Williamson 1975. 
Markets and Hierar-
chies; A. Benschop, 
Transactiekosten in de 
Economische Sociologie, 
www.sociosite.net/
organization/TK 

* Arrow 1969, p 48.

* Beide vormen van 
organisatie zijn geagen-
deerd in: Williamson 
1975. Markets and Hierar-
chies – Analysis and 
antitrust implications.

* Eigenschappen die 
bepalend zijn voor 
kosten van transacties 
zijn de frequentie van 
een transactie, de mate 
van onzekerheid, en de 
bronspecificiteit van 
de activa – kan iets na 
beëindiging van een 
contract weer opnieuw 
inzetbaar zijn of niet? 
Zie: Willamson 1975. 
Markets and Hierar-
chies; Benschop 1996. 
Transactiekosten in de 
economische sociologie.
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Zo kwam in de jaren tachtig ICT op in de administratieve processen in veel 
bedrijven. Waar dit vanouds veel papier en menskracht kostte, stapten veel 
innovatieve bedrijven, mede aangezet door de economische crisis, over op zoge-
heten businessproces re-engineering (bedrijfsprocesvernieuwing) om de kosten 
te drukken. ICT was de innovatie die het mogelijk maakte om voortbrengings-
processen te herijken. 
De naam die verbonden is aan businessproces re-engineering (BPR) is die van 
Michael Hammer. In zijn beroemde artikel uit 1990, ‘Reengineering Work: Don’t 
Automate, Obliterate’* betoogt hij dat het bij businessproces re-engineering niet 
draait om het automatiseren van schakels in een productieketen maar om het 
elimineren van zo veel mogelijk schakels.
Op het eerste gezicht lijkt het contra-intuïtief: ICT aan de ene kant en don’t auto-
mate aan de andere. Maar de kern van Hammers voorstel was om een reeds lang 
bestaande voortbrengingsketen te herontwerpen en in te korten door gebruik te 
maken van de mogelijkheden van ICT, een techniek die ten tijde van het ontwerp 
van die keten niet bestond.

Hammer schrijft: ‘Het wordt tijd om ons buiten de gebaande paden te begeven. 
In plaats van achterhaalde processen in silicium en software te gieten, moeten 
we de zaak aan de kant schuiven en helemaal opnieuw beginnen. We moeten 
het zakendoen opnieuw vormgeven en de mogelijkheden van informatietech-
niek uitbuiten om zakelijke processen volledig anders op te zetten en zo onze 
prestaties ingrijpend te verbeteren.
Elk bedrijf werkt volgens een hele rits stilzwijgende regels: “krediet is een 
zaak van de afdeling kredieten”, “om de klant tevreden te houden moeten we 
voldoende voorraad in huis hebben”, “formulieren moeten volledig en in de 
juiste volgorde worden ingevuld”. Door de zaak opnieuw vorm te geven kun-
nen we breken met oude regels voor het opzetten en afhandelen van zaken. 
Om dat te kunnen doen, moeten we eerst een aantal van die regels opsporen en 
wegwerken. Vervolgens moeten we het werk op een andere, creatievere manier 
uitvoeren. Vanuit die opnieuw vormgegeven processen ontstaan dan vanzelf 
nieuwe regels die op de huidige situatie zijn toegesneden. Dat is de enige manier 
waarop we ons prestatieniveau fors kunnen opvijzelen. [...]
Centraal in het proces staat het concept van discontinu denken, dat wil zeggen 
het herkennen en afwijzen van de achterhaalde regels en denkwijzen waarop 
zakelijke processen vaak zijn gebaseerd.’*

Ook in zijn latere werk geeft Hammer vele voorbeelden van waar BPR toe kan 
leiden. Zo zag de Ford Motor Company zich in het begin van de jaren tachtig 
door toedoen van de crisis genoodzaakt om de kosten van de bedrijfsvoering 
drastisch te verlagen. Daartoe werd onder meer de afdeling crediteuren onder 
een vergrootglas gelegd. Alle werkprocessen werden uiteengerafeld en op een 
totaal nieuwe manier ingericht met behulp van ICT. Het resultaat: waar het werk 
voorheen met meer dan vijfhonderd mensen werd gedaan, kon nu worden vol-
staan met een kwart daarvan.* 

Hammer vatte businessproces re-engineering in een zevental principes samen:
• organiseer werkzaamheden rond uitkomsten en bijbehorende processen, niet 
rond taken en afdelingen
• laat diegene die iets gebruikt (output user) zelf het proces dat daaraan ten 
grondslag ligt uitvoeren
•integreer het gebruik en met de productie van informatie
• centraliseer en bundel data (het onderscheid tussen centrale en decentrale 
informatieverwerking en opslag is immers volledig achterhaald door ICT)
• verbind en integreer parallelle activiteiten
•  leg beslissingen bij diegenen die het werk doen
• maak medewerkers meer verantwoordelijk door ze het werk te laten monito-
ren en controleren 
• voer informatie slechts eenmaal in – bij de bron. 

In deze tijd met zijn smartphones, laptops en pc’s klinken die principes mis-
schien raar: vandaag de dag organiseren en verwerken we toch allemaal onze 
eigen informatie. Eenmalige invoer van gegevens is nu gebruikelijk, vroeger 
zeker niet. Tot ver in de jaren zeventig hadden bedrijven en overheden enorme 
afdelingen waar mensen dag in dag uit bezig waren met het overnemen en 
invoeren van gegevens. Veel medewerkers waren klerk of administrateur en 
vrijwel iedere organisatie had een typekamer of, in latere jaren, een ponskaar-
tenafdeling. 

Administratie Oran-
je Nassaumijnen, 
Heerlen 1952-1953.
(Foto: Nico Jesse, 
Nederlands Foto-
museum. Bron: 
Het geheugen van 
Nederland)

* ‘Obliterate’ is op meer-
dere manieren te ver-
talen maar de strekking 
is vergelijkbaar: vernieti-
gen, uitroeien, afbreken, 
elimineren, met de 
grond gelijkmaken.

* Hammer 1990. Reen-
gineering Work – Don’t 
Automate, Obliterate!, 
Harvard Business Review, 
July-August, pp 104-112.

* Hammer and Champy 
1993/2009. Reenginee-
ring the corporation – A 
Manifesto for Business 
Revolution.
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Businessproces re-engineering, het herontwerpen van bedrijfsprocessen, is 
verre van gemakkelijk. In de bedrijfskundige literatuur zijn veel voorbeelden te 
vinden van BPR trajecten die voortijdig gestrand en mislukt zijn.* Dat is Ham-
mer later veelvuldig verweten. Businessproces re-engineering is in vergetelheid 
geraakt.
De belangrijkste reden van het voortijdig stranden van trajecten van Business-
proces re-engineering is dat ieder herontwerp van een of meerdere bedrijfspro-
cessen om enorme veranderingen vraagt. In het voorbeeld van de crediteurenaf-
deling van Ford betrof het een reductie van 75 procent van het personeel op die 
afdeling. In ‘Beyond Reengineering’ geeft Hammer voorbeelden van kanteling 
naar een procesgestuurde organisatie waardoor 50 procent van het management 
overtollig werd en er drie rollen overbleven: proceseigenaar – verantwoordelijk 
voor de organisatie en output van een proces, een sponsor –; een verantwoorde-
lijke voor de randvoorwaarden van een proces; en een manager human resour-
ces die zorgt voor passende kennis en competentie.*

Hammer beschrijft het resultaat van businessproces re-engineering met drie 
woorden: faster, cheaper, better.* In die woorden zit tegelijkertijd de angel: 
initiatieven voor businessproces re-engineering zijn voor veel mensen in een 
organisatie bedreigend en stuiten daardoor op weerstand. Als het (midden)
management zich verzet wordt de kans van slagen klein. De Engelse taal kent 
een spreekwoord vrij vertaald luidt: ‘Met de kalkoen praat je niet over het 
kerstdiner.’ Moeten zij hun functie opheffen en zichzelf obliterate verklaren? 
Een businessproces re-engineering-proces vereist leiderschap: doortastendheid, 
standvastigheid, lef, visie en moed. Een forse crisis wil ook nog wel eens helpen 
– nood breekt wet. 

‘Lean manufacturing’
De term lean verovert de bouwsector snel: lean management, lean bouwen, lean 
produceren. Lean produceren (lean manufacturing, slanke productie) betekent 
dat alle inspanningen erop gericht zijn om verspilling in het voortbrengingspro-
ces tegen te gaan. Het concept is afkomstig van automobielfabrikant Toyota die 
een eigen managementfilosofie ontwikkelde.

In de bedrijfskunde is het begrip lean in zwang geraakt door het boek ‘Lean 
thinking. Banish waste and create wealth in your corporation’ uit 1996.* 
In dat boek beschreven de auteurs, James Womack en Daniel Jones, de wijze 
waarop Toyota de voortbrengingsketen is ingericht. Het boek verscheen net 
voor de recessie en financiële crisis in 1997-1998 en kreeg destijds veel aan-
dacht, vooral omdat Toyota door zijn innovatieve productieproces een enorme 
voorsprong op concurrenten wist te nemen.
Daarmee zette het bedrijf de toon: tal van automobielfabrikanten volgden het 
Toyota-productiesysteem. General Motors, Scania, Volkswagen – allemaal entten 
ze hun bedrijfsvoering op principes ontleend aan lean-denken. Ook in tal andere 
sectoren werden concepten uit de managementfilosofie van Totoya overgeno-
men: de procesindustrie, de vliegtuigbouw, andere maaksectoren – eigenlijk 
iedere sector waar voordeel behaald kan worden met kostenbesparing door 
procesoptimalisatie. En dus druppelt lean-denken ook door in de bouwsector. 

Het productiesysteem van Toyota is geboren uit nood. Aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog schreef Toyoda Kiichiro, toenmalige president-directeur 
van Toyota: ‘Haal Amerika in drie jaar in! Anders heeft de Japanse auto-industrie 
geen toekomst.’*

Al snel werd duidelijk dat het in de Amerikaanse automobielindustrie vigerende 
model van grootschalige massaproductie in Japan geen kans van slagen had: de 
binnenlandse vraag naar auto’s was simpelweg te klein. Daarop legde Toyota 
de focus veel sterker op de klant. Meestal is een verkoopprijs de optelsom van 
kosten plus winst. Bij Toyota vond men echter dat de klant en niet de producent 
de prijs diende te bepalen, en dus draaiden ze de denkrichting en het rekenmo-
del om: verkoopprijs minus kosten bepaalt de winst. De focus van de zoektocht 
werd kostenreductie in plaats van verhoging van de verkoopprijs.*

Het Japanse woord muda betekent afval, verspilling. Stap één in de zoektocht 
naar kostenreductie werd het tegengaan en waar mogelijk elimineren van ver-
spilling. Meer doen met minder inspanning, minder mensen, minder machines, 
minder tijd en minder afval.
In het Toyota-productiesysteem – en in lean-denken in algemene zin – worden 
acht vormen van verspilling onderscheiden:*

• overproductie; meer doen dan nodig of te vroeg uitvoeren van handelingen, 
bijvoorbeeld het kopiëren van overbodige formulieren 
• wachten; periodes van inactiviteit van medewerkers of machines
• transport; onnodige verplaatsing van spullen, mensen of materialen
• onnodige processtappen
• voorraad; meer voorraad aanwezig dan nodig of het ontstaan van tussenvoor-
raden
• verplaatsing; afstanden afleggen binnen een processtap, bijvoorbeeld doordat 
apparaten niet naast elkaar staan
• defecten herstellen; het heruitvoeren van taken na fouten, herstelwerkzaam-
heden
• creativiteit en verantwoordelijkheid van medewerkers onbenut laten. 

Elektronische 
dataverwerking in 
de jaren zestig bij 
scheepsbouwer de 
Schelde...
... en in de jaren 
zeventig…

* Hammer 1990. Reen-
gineering work: don’t 
automate, obliterate; 
Davenport and Stoddard 
1994. Reengineering: 
business change of 
mythic proportions?

* Hammer 1996. Beyond 
reengineering – How the 
process-centered orga-
nization is changing our 
work and ouw lives.

* Hammer and 
Hershman 2012. Faster, 
Cheaper, Better – The 9 
levers for transforming 
how work gets done.

* J Womack and Jones 
1996/2003. Lean thinking 
– Banish waste and 
create wealth in your 
corporation.

* Ohno 1988.Toyota Pro-
duction System – Beyond 
Large-scale production

* Zie Ohno 1988

* Womack & Jones 1996

59 58 Economische golven en de bouw 3 – Dragers van vernieuwing



In de managementfilosofie van Toyota ontstaat muda (afval, verspilling) door te 
denken in termen van groot, groter, grootst. Door te denken in mechanisering, 
automatisering en grootschalige productie. Daarmee is de remedie evident: terug 
naar het microniveau. Aandacht voor mensen en productieprocessen, aandacht 
voor jidoka (zie verder), optimalisering van processen door persoonlijke en 
teamontwikkeling. 
Het is één ding om te weten waar mogelijkheden tot kostenreductie te vinden 
zijn, maar daarmee heb je nog geen passend productiebeheersysteem. Womack 
en Jones (1996) beschrijven lean manufacturing als een vijfstappenproces:
• definieer klantwaarden; waar hechten klanten en opdrachtgevers aan? Waar 
willen ze voor betalen?
• definieer de waardestroom; hoe ziet het proces eruit dat die klantwaarden 
voortbrengt?
• bewerkstellig flow, doorstroming, tussen de verschillende componenten van de 
waardeketen
• pull; zorg dat het de klant is die een productieproces in gang zet. Dus just in 
time: – pas produceren nadat een product is gekocht
• streef naar perfectie; continu verbeteren, iedere dag weer.

Het Toyota-systeem breekt met de klassieke batchverwerking: per machine één 
taak uitvoeren, bij iedere machine hoort één medewerker en de machines en 
processen zijn onderling niet verbonden. Flow betekent dat de verschillende 
stappen in een productieketen wél verbonden zijn: er is minder voorraadvor-
ming, het werk wordt gedaan met minder mensen, doorlooptijden zijn korter 
omdat de afstanden tussen de machines kleiner zijn, en vermoedelijk worden er 
minder fouten gemaakt. 
In het Toyota-productiesysteem zijn deze vijf stappen geoperationaliseerd in 
veertien principes, hier geordend naar het domein waarop ze betrekking heb-
ben: filosofie, proces, mensen en partners, en levensinstelling:*

• Filosofie: langetermijndenken
– baseer principes op de lange termijn en streef naar perfectie

• Proces: elimineren van verspilling
– creëer een continue stroom (flow)
– produceer op klantvraag
–  zoek balans in belasting, hoeveelheid werk, loopafstanden, gebruik machines, 

enzovoort 
–  autonomation: creëer een bedrijfscultuur waarin mensen onmiddellijk mogen 

ingrijpen zodra afwijkingen en fouten worden geconstateerd: jidoka – het 
automatisch inbouwen van kwaliteit opdat er zonder defecten geproduceerd 
kan worden

–  standaardiseer het proces; standaardisatie als middel voor continue verbete-
ring

–  visueel management: zicht op ‘liggen we op schema?’, ‘wat is de planning voor 
de komende tijd?’, ‘waar zitten de bottlenecks?’, enzovoort. Tevens introductie 
van geavanceerde planningsprogramma’s

– Maak gebruik van betrouwbare data

• Mensen en partners: toon respect en zorg voor uitdagingen en ontplooiings-
mogelijkheden
– ontwikkel(ing van) leiders en uitdragers
– verhoog betrokkenheid van medewerkers
– stimuleer persoonlijke ontwikkeling en teamrelaties
– stimuleer samenwerking door individuele ontwikkeling 
–  stimuleer netwerkrelaties; Toyota-medewerkers worden geacht om respectvol 

om te gaan met partners en toeleveranciers – net als met collega’s

• Oriëntatie, ofwel hoe sta je in het leven?: streven naar voortdurende 
 verdieping
–  Genchi Genbutsu – ‘Go and see for yourself’; denk niet vanachter een bureau 

na over fouten en verspilling in productieprocessen maar ga op de werkvloer 
kijken en luisteren. Vrijwel altijd weet men daar veel meer dan in de bureau-
wereld
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Klassieke pro-
ductiewijze. Per 
machine één taak, 
en met vaste mede-
werkers.
(Bron: Toyota 
Production System 
Basic Handbook 
2012)

* Het overzicht is 
ontleend aan Liker 2004. 
The Toyoya Way – 14 
management principles 
from the world’s greatest 
manufacturer.
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verschillende schakels in de keten, met als doel de gehele keten te optimaliseren 
als ware het één eenheid (één gezamenlijke organisatie). Dit in tegenstelling tot 
de situatie waarbij iedere speler in de keten zich richt op het optimaliseren van 
zijn eigen individuele (schakel-)prestatie.’*

Drie niveaus van ketensamenwerking worden onderscheiden: 
• het optimaliseren van de samenwerking tussen mensen/afdelingen/teams bin-
nen een businessunit (intern)
• het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende businessunits 
binnen een organisatie (intern)
• het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende zelfstandige 
organisaties (externe ketensamenwerking). 

Van ketenintegratie is sprake als samenwerking een structureel karakter krijgt, 
bijvoorbeeld door vervlechting of integratie van bedrijven.
De belofte van ketensamenwerking is, aldus het onderzoek: lagere integrale kos-
ten bij een (veel) hogere kwaliteit.* De volgende factoren zijn daarbij van belang:
• ‘Uitgangspunt bij ketensamenwerking is dat partijen langdurig met elkaar sa-
menwerken. Omdat de samenwerking over de projecten heen in stand gehouden 
wordt, weet men dat de investeringen [...] terugverdiend kunnen worden over 
een veelheid aan projecten. [Daarnaast] kan men met procesinnovatie aan de 
slag en met behulp van lean-technieken vaststellen hoe een ideaal samenwer-
kingsproces er uit zou moeten zien’
• een consequentie van ketensamenwerking is ‘dat de partijen in de keten die 
normaliter na elkaar in het proces aan bod komen, zo vroeg mogelijk in het 
proces worden betrokken’
• in ieder ontwerpproces zit het verbeterpotentieel aan de voorkant, in de 

•  Voortdurend organisatorisch leren dmv. Kaizen
•  Kijk zelf naar de situatie op de werkvloer om het echt te 

begrijpen (Genchi Genbutsu)
•  Langzaam beslissingen nemen op basis van consensus, 

grondig rekening houdend met alle opties, snel  
implementeren

• Zorg voor de ontwikkeling van leiders die de filosofie uitdragen
•  Respecteer, ontwikkel en daag je mensen en teams uit
• Respecteer, help en daag je leveranciers uit

• ‘Processtromen’ creëren om problemen te openbaren
• Baseer productie op vraag om overproductie te voorkomen
• Verdeel de werkdruk (Heijunka)
• Stop bij kwaliteitsproblemen (Jidoka)
• Standaardiseer taken voor doorlopende verbetering
•  Gebruik visuele controle om verborgen problemen te voorkomen
• Gebruik alleen betrouwbare, grondig geteste technologie

•  Baseer management beslissingen op lange ter-
mijn filosofie ook al gaat dat ten koste van korte 
termijn financiële voordelen

Model van de Toyota-productiewijze
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< zie ook p 66:
Het Toyota produc
tiesysteem 

–  Besluiten nemen is één, besluiten implementeren is twee. Neem de tijd om te 
beslissen – en implementeer vervolgens snel

–  Zelfreflectie en continue verbetering: lerende individuen in een lerende orga-
nisatie. De Deming-cirkel: plan, do, check, act – vier inmiddels klassiek gewor-
den fasen in proces- en kwaliteitsmanagement en integraal onderdeel van de 
Toyota-filosofie.* Stel doelen, implementeer, evalueer en verbeter. 

Het Toyota-productiesysteem is niet zomaar een methode, het is een manage-
mentfilosofie die alle aspecten van bedrijfsvoering betreft: mensen, processen, 
visie en cultuur.*

Het bedrijf dat zichzelf na de Tweede Wereldoorlog drie jaar de tijd gaf om de 
Amerikaanse automobielindustrie te evenaren, is uitgegroeid tot de grootste au-
tomobielfabrikant ter wereld. Waarom zou de bouwsector daar niet van kunnen 
leren, zeker in een tijd waarin kostenbesparing – in Toyota-termen: het tegen-
gaan van muda, verspilling – de toon zet?

Ketensamenwerking en ketenintegratie
Buzzwords in de bouw zijn ketensamenwerking en ketenintegratie. Wat wordt er 
met die begrippen bedoeld?
In 2011 is in opdracht van belangenorganisatie Bouwend Nederland onderzoek 
verricht naar de achtergronden en beloften van ketensamenwerking voor de 
bouw.* Ketensamenwerking wordt daarin als volgt gedefinieerd: ‘Ketensamen-
werking is het managen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van 
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Ketenintegratie. Hoe 
meer samenwerking 
(grijs) hoe hoger de 
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in de loop van de 
levenscyclus van een 
project van ontwerp 
tot sloop.
(Bron: Noordhuis en 
Vrijhoef 2011)

* Deming 1950. Ele-
mentary principles of 
the statistical control of 
quality.

* Een variant op het 
Toyota-productiesys-
teem is Six Sigma, een 
kwaliteitsmethodiek 
die in de jaren tachtig 
ontwikkeld is door Mo-
torola. Ook hier ligt de 
focus op kwaliteitsver-
betering. Streven is de 
variatie in processen te 
reduceren en zo minder 
fouten te maken. Zie 
George, Rowlands en 
Kastle 2005. 

* Noordhuis en Vrijhoef, 
2011. Ketensamenwerking 
in de bouw. 

* Noordhuis en Vrijhoef 
2011, pp. 5. Cursivering 
onzerzijds.

* Noordhuis en Vrijhoef 
2011. pp. 8
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 initiatief- en ontwerpfase. Hoe later veranderingen geagendeerd worden, hoe 
hoger de kosten om aanpassingen te plegen. Andersom: hoe eerder partijen die 
verantwoordelijk zijn voor uitvoering en oplevering bij initiatief en ontwerp 
betrokken en geconsulteerd worden, hoe lager de kosten voor aanpassingen (zie 
afbeelding op de vorige pagina).*

Ons inziens is de belofte van ketensamenwerking groter.
In de afbeelding is alleen rekening gehouden met stichtingskosten en niet met 
beheer- en onderhoudskosten ofwel met de kosten over de levenscyclus van 
een object. Beslissingen in de ontwerpfase hebben echter grote gevolgen in de 
exploitatiefase.
In de wereld van ICT-infrastructuur wordt uitgegaan van verhouding van circa 
20-30 procent stichtingskosten tegenover 70-80 procent beheer- en onder-
houdskosten gedurende de levenscyclus van een object. Door daar in de 
ontwerpfase rekening mee te houden kan veel geld bespaard worden op totale 
levenscycluskosten van objecten. Dit heet de beheerparadox.* Alleen hebben be-
heerders in de heersende structuur doorgaans geen zeggenschap en geen positie 
in de fase waarin een systeem ontworpen wordt en gaan die baten dus gewoon 
verloren.
In de bouwsector doet zich hetzelfde voor: door bij het ontwerp van een ge-
bouw rekening te houden met facility management zijn enorme besparingen te 
realiseren (zie hoofdstuk 9). 

Een tweede punt betreft transactiekosten. Een cruciale vraag in transactiekos-
tentheorie (hoofdstuk 3) is wat de economisch meest optimale vorm is van het 
organiseren van een voorbrengingsketen: via de markt of via een beheerstruc-
tuur zoals een onderneming. Bij ketensamenwerking wordt dubbel winst ge-
boekt Ten eerste ‘inhoudelijk’: doordat partijen veel eerder in het proces worden 
betrokken en verbeterpotentieel benut wordt, en de kosten voor aanpassingen 
lager zijn dan te doen gebruikelijk. Ten tweede ‘procesmatig’, namelijk in de 
vermindering van transactiekosten door de routinisering van de overdracht 
tussen opeenvolgende schakels in een voortbrengingsketen. Bij ketensamenwer-
king besluiten partijen om intensiever met elkaar samen te werken waardoor zij 
elkaar beter leren begrijpen en het onderling schakelen effectiever en efficiënter 
wordt.

Ketensamenwerking is een methode om transactiekosten te verminderen en 
goedkoper te produceren. Ketenintegratie gaat verder: voorheen gescheiden 
schakels in een productieketen worden bijeen gevoegd. Door schakels te bun-
delen of te integreren worden zowel transactiekosten als productiekosten lager. 
Ketenintegratie is een variant van businessproces re-engineering: obliterate, 
don’t automate. Het resultaat is ook vergelijkbaar: faster, cheaper, better. 

Ketensamenwerking en ketenintegratie komen in alle sectoren voor. Enkele 
voorbeelden:

Financiële dienstverlening
Iedere bank biedt vandaag de dag diensten aan via internet. Daarmee wordt de 
klant zelfredzamer en neemt steeds meer activiteiten over van de dienstverle-
ner. De keten wordt korter en bank is goedkoper uit: minder mensen die klanten 
adviseren, minder administratief werk, minder fysieke locaties voor klantcon-
tact, enzovoort. Prettige bijkomstigheid is een extra bron van inkomsten: factu-
reren voor nieuwe dienstverlening, namelijk internetbankieren.

Detailhandel
Albert Heijn is een voorbeeld bij uitstek van integrale productielogistiek. De su-
permarktketen maakt gebruik van track and trace: producten worden van akker 
tot kassa gevolgd via barcodes; continuous replenishment: zodra een product 
bij de kassa gescand wordt, wordt het in de winkel aangevuld; cross-docking: 
nieuwe aanvoer wordt op een overslaglocatie per filiaal gebundeld en daarna 
getransporteerd. 

Elektronica
Steeds meer bedrijven verkopen uitsluitend via internet en produceren en le-
veren pas nadat de klant betaald heeft. Voorbeelden zijn de computerbedrijven 
Dell en Apple. De klant stelt zelf zijn product samen waardoor verkooppersoneel 
niet langer nodig is. Een product wordt samengesteld nadat de klant besteld en 
betaald heeft. Daardoor loopt een ondernemer veel minder risico en heeft geen 
voorraad- en voorraadkosten. 

Scheepsbouw
In deze sector wordt veel gewerkt met ‘modulaire constructieve producten’ 
die prefab gemaakt worden en onderling uitwisselbaar zijn. Dat biedt klanten 
flexibiliteit en vermindert het risico: schepen kunnen just in time en op maat 
geproduceerd worden. Damen Shipyards bijvoorbeeld bouwt standaardcasco’s 
die pas afgebouwd worden als er een klantorder is. Daardoor kan er sneller ge-
leverd worden en blijven het risico en de investering laag juist door de gestan-
daardiseerde productie.* Technieken als track and trace met behulp van barco-
des en codes (tags – Kanban systemen in Toyota-termen) zijn in de scheepsbouw 
eveneens veelgebruikte methoden om productieketens te verkorten en kosten te 
verlagen. 

Agrologistiek
Ketensamenwerking en ketenintegratie komen hier veel voor. Door samen-
werking en het combineren van ladingen is minder vervoer nodig, barcodes en 
internet maken vervoer naar de veiling overbodig.* 

Zoals uit de cases in deel twee blijkt, worden in de bouwsector de voordelen van 
ketensamenwerking en ketenintegratie steeds meer onderkend. In termen van 
productie- en transactiekosten is een wereld te winnen. 

< zie ook p 67:
Ontkoppeling van 
klant en producent

* Noordhuis en Vrijhoef 
2011. pp. 7

* Zie bijvoorbeeld 
Verstratel – De TCO 
beheersen, een logische 
denkwijze, in: Van Bon 
2000. IT Beheer Jaarboek 
2000, pp. 255-261.

* Zie bijvoorbeeld www.
damendenhelder.nl

* Zie agrologistiek.nl/
netwerk/
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Uiteindelijk moeten de vijf stappen 
leiden tot een uitgewerkt productie
proces, hier schematisch weergege
ven. Een toelichting op de begrippen 
daarin:
• Andon-bord: signaal waarmee 
het productieproces stilgelegd wordt 
zodra er een fout wordt opgemerkt. 
Kwaliteit gaat boven alles: er mag 
geen slecht product door naar een 
volgende fase in het proces
• Genshi Genbutshi: attitude van 
onderzoekend opstellen en zelf 
poolshoogte nemen
• Heijunka: ‘gladstrijken en op 
niveau brengen’, uitbalanceren. 
Heijunka elimineert mura, muri en 
muda
• Jidoka: methode om verstoringen 
tegen te gaan door oog te hebben 
voor zowel automatisering als de 
menselijke kant van processen. 
Machines moeten standalone kun
nen draaien en werknemers moeten 
machines op elk moment kunnen 
stoppen, zowel preventief als tijdens 
het productieproces. Interface tussen 

mens en machine moet zo optimaal 
mogelijk zijn
• Just in time: het precies op elkaar 
afstemmen van toelevering en 
productie. De leveringen gebeuren 
‘precies op tijd’ – op afroep, er hoeft 
niets opgeslagen te worden en daar
door vallen voorraadkosten weg
• Kaizen: het streven naar voortdu
rende verbetering. Kan betrekking 
hebben op de organisatie en op 
persoonlijke houding en gedrag
• Kanban: systeem om in een 
voortbrengingsproces stadia te 
signaleren en vervolgstappen te 
initiëren, bijvoorbeeld met kaartjes 
of elektronische versies daarvan 
zoals RFIDtags. Het signaal trig
gert een vervolgactie, bijvoorbeeld 
bevoorraden, vervoeren, terugbellen 
of mailen
• Muda: (tegengaan van) afval in al 
zijn vormen
• Mura: (tegengaan van) on
evenwichtigheden, bijvoorbeeld 
wisselende belastingniveaus van 
machines of mensen 

• Muri: (tegengaan van) overbelas
ting of overproductie, leidend tot 
afval
• Poka Yoke: het zodanig inrichten 
van processen dat fouten voorko
men worden. Bijvoorbeeld doordat 
materialen slechts op één manier in 
een apparaat geplaatst kunnen wor
den. Bij een SIMkaart bijvoorbeeld 
is een hoekje verwijderd waardoor 
de kaart slechts op één manier in 
een telefoon past
• Takt-time: de tijd die nodig is om 
één product te maken. Achterlig
gend idee is dat een organisatie 
niet meer moet produceren dan de 
klantvraag
• 5S: methode om werkplekken te 
organiseren en te standaardiseren 
en daardoor ongevallen te voorko
men. 5S staat, vrij vertaald, voor 
‘scheiden/selecteren, structureren/
sorteren, schoonmaken, standaardi
seren en standhouden.

* http://www.toyota-forklifts.nl

Het Toyota-productiesysteem * [p 63]

Een bekend begrip in de logistiek 
en in logistiek management is 
KOOP: Klantonderontkoppel
punt: waar ligt in een productieke
ten de ‘knip’ – het ontkoppelpunt 
– tussen een opdrachtgever en een 
opdrachtnemer, tussen de klant en 
de producent? 1 Wordt iets gemaakt 
op voorraad of begint productie 
pas, zoals dikwijls bij verkoop via 
internet – als een klant besteld en 
betaald heeft?

Er zijn verschillende ontkoppel
momenten in een productieproces 
mogelijk (zie figuur): 2 
• maken voor lokale voorraad: pro
ducten liggen ergens in een winkel 
op klanten te wachten
• maken voor centrale voorraad: 
productie geschiedt naar gelang de 
voorraad in een centraal magazijn
• assembleren op order: produc
ten worden gemaakt voor een 
individuele klant. Vaak worden 
hierbij modules samengesteld tot 
eindproduct

• maken op order: productie start 
pas nadat een klant een opdracht 
heeft geplaatst
• inkopen en maken op order: het 
bedrijf heeft geen voorraden en 
koopt pas in als er een klant een 
opdracht plaatst.

Bij het bedrijfsmodel ‘maken 
voor lokale voorraad’ loopt 
een producent voorraad en 
ondernemings risico. In vergelijking 
met ‘assembleren op order’ zijn 
de bedrijfskosten hoog: voorraad
vorming en opslag, kosten van 
kapitaal – productie wordt immers 
voorgefinancierd. In het bedrijfs
model ‘inkopen en maken na 
betalen’ daarentegen liggen risico 
én kosten bij de klant en is het 
ondernemingsrisico aanmerkelijk 
kleiner.
Door op deze manier naar pro
ductieketens te kijken, kunnen 
bedrijven hun bedrijfsvoering 
anders inrichten en soms aan
zienlijke besparingen boeken, 

bijvoorbeeld door voorraadvor
ming te beperken en just in time te 
werken: assembleren of maken op 
order. In termen van het Toyota
productiesysteem: activiteiten die 
op planning worden gebaseerd 
(het linkerdeel in de figuur) zo veel 
mogelijk klantgericht uitvoeren 
(het rechterdeel). Het linkerdeel 
van de figuur is aanbodgestuurd 
en wordt pushketen genoemd, het 
rechterdeel is vraaggestuurd: de 
pullketen. 

In de bouwsector is weinig aan
dacht voor logistiek en logistieke 
processen. Het door Bouwend 
Nederland geïnitieerde onderzoek 
naar ketensamenwerking in de 
bouw benoemt klantontkoppel
punten: 
‘De bouwketen is:
• ingesteld op ‘aankoop op ontwik
keling/ontwerp’ (concept-to-order, 
engineer-to-order, design-to-
order)
• zelden ingesteld op “aankoop op 

Ontkoppeling van klant en producent [p 65]
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KOOP – KlantOrder-
OntkoppelPunt. De 
mate van integratie 
van een productie-
proces van inkoop 
tot levering aan de 
klant
(Bron: Berenschot 
1999)

Kwaliteit

Levertijden Kosten

LEAN
FABRICAGE

JIT
(Just in time)

Doorlooptijd
per eenheid

Processtromen 
op basis van 

vraag

Heijunka
(productie  
nivellering)

Jidoka
(reageer op 

abnormaliteiten)

Scheiding 
van mens en

machine

Gestandaariseerd
werken

5S Aanhoudende verbetering Kaizen

Stabiliteit Robuustheid

Het Toyota-productie-
systeem. Doorvoeren 
van het productiemo-
del leidt tot slankere 
productie én een hogere 
kwaliteit.
(Bron: Toyota Pro-
duction System Basic 
Handbook 2012)
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De rode draad van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk komt de theorie van voortbrengingsketens aan de orde. Ook 
het concept transactiekosten wordt besproken: kosten die voorvloeien uit 
schakelmomenten in de keten – in de bouw bijvoorbeeld tussen de architect en 
de constructeur en vervolgens weer met de aannemer. Het zijn die kosten in de 
keten die de procesgang duur maken. Vanuit maaksectoren als de automobiel-
industrie, de vliegtuigindustrie, de procesindustrie kunnen we leren hoe in de 
loop van de vorige decennia deze ketens drastisch veranderd zijn. Complete be-
roepen zijn verdwenen (typisten, de koffiejuffrouw) of drastisch veranderd. Dat 
proces voltrekt zich door toedoen van de crisis nu ook in de bouwsector. ICT is 
de technologie die businessprocess re-engineering mogelijk maakt: het heront-
werpen van voortbrengingsketens. Daarbij gaat het niet om het automatiseren 
van de bestaande processen, maar om het anders inrichten van ketens. Experti-
se van de werkvloer is daarbij onmisbaar. Het gaat niet om een technisch foefje, 
maar om het inschakelen en benutten van de creativiteit van mensen. Gezien 
de betekenis van lean-denken – inmiddels geïntroduceerd bij diverse bouw-
bedrijven en bij Rijkswaterstaat – wordt uitvoerig stilgestaan bij het Toyota-
productiesysteem. De logische gevolgen voor de bouw zijn andere vormen van 
ketensamenwerking of volledige ketenintegratie. Bouw-informatiemanagement 
– zie het hierna volgende hoofdstuk – is als instrument en communicatiemiddel 
de cruciale enabler van dit proces van efficiëntieverbetering. 

bestelling” (make-to-order)
• zeer zelden ingesteld op “gewijzigde 
aankoop” (assemble-to-order)
• en haast nooit ingesteld op “routine
aankoop” (make-to-stock)
• ingesteld op een relatief dominante 
en sterk betrokken opdrachtgever
• ingesteld op complex koopgedrag 
van de opdrachtgever
• ingesteld op een opdrachtgever die 
relatief veel kennis en expertise nodig 
heeft
• ingesteld op een hoge mate van 
fragmentatie van de keten
• ingesteld op capaciteitsgedreven en 
ambachtelijke aanbieders
• ingesteld op scheiding tussen ont
werp en productie, in tijd en organi
satie
• ingesteld op lokale markten met rela
tief weinig aanbieders en klanten
• ingesteld op informele interactie tus
sen partijen.’ 3

Waar het hiervoor ging over business
proces reengineering, komt hier busi
nessmodel herontwerp (business mo
del redesign) naar voren: het opnieuw 
ontwerpen van het verdienmodel van 
een onderneming: waar verdient een 
bedrijf zijn geld mee?
Creativiteit in de bouwsector betekent: 
op een andere manier kijken naar 
voorbrengingsketens, bedrijfsvoering 
en verdienmodellen.

1 Hoekstra en Romme 1985. Op weg naar 
integrale logistieke structuren; Veelenturf 2002. 
Handboek logistiek management. 
2 De figuur is ontleend aan: Berenschot 1999. 
Het managementmodellenboek.
3 Noordhuis en Vrijhoef 2011. pp 14
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‘Niets in het leven hoef je te vrezen 
Je hoeft het alleen maar te begrijpen 
Nu is de tijd gekomen om meer te begrijpen 
Zodat we minder hoeven te vrezen’ 

Marie Curie

4

BIM 
Bouw- 

informatiemodel 
en bouw-

informatie-
management  

M.m.v. Hans Nijssen, 
BouwInformatie Raad (BIR)



Bouw-informatiemodel (BIM)
De essentie van een bouw(werk)-informatiemodel, kortweg BIM, is dat alle 
gegevens omtrent een object eenmalig worden ingevoerd en vervolgens aan alle 
partijen in de keten van ontwerpen, bouwen en beheren ter beschikking staan.* 
Zo ontstaat er een eenduidig en gemeenschappelijke beeld van een object.

Hiervoor ging het om drie cruciale ontwikkelingen, businessproces re-enginee-
ring, lean en ketensamenwerking. Dit hoofdstuk gaat over een vierde ontwikke-
ling die de sector drastisch zal veranderen, bouw-ict of bouw-informatiemodel 
(BIM). 

In hun boek ‘A Guide to Building Information Modeling’ onderscheiden Eastman 
en zijn medeauteurs drie processen: 
• een klassiek aanbestedings- en bouwproces. De werkwijze wordt het estafet-
temodel genoemd. Er zijn drie fasen: initiatief en (toetsing van) haalbaarheid, 
ontwerpfase en uitvoeringsfase. In alle fasen leggen de betrokken partijen infor-
matie vast in documenten en 2D-tekeningen. Onderlinge afspraken over de wijze 
van vastleggen (semantiek, symbolen, eenheden) worden niet gemaakt, evenmin 
is vastgesteld welke informatie wordt vastgelegd en overgedragen. Partijen zijn 
niet gewend om samen te werken. De markt eiste dat ook niet. Het gevolg: na 
iedere fase en bij elke overdracht treedt informatieverlies op.
• gangbaar facility management. Een gebouw wordt opgeleverd en de beheerder 
ontvangt van de ontwikkelaar dozen papier en stapels tekeningen. Wat op welke 
gebouwdelen en installaties betrekking heeft, moet de beheerder zelf uitzoeken: 
wat staat waar?, wat zijn de technische specificaties?, wie is de leverancier?, wat 
is de garantietermijn?, enzovoort. (zie verder hoofdstuk 9 en 11)
• een BIM-proces: partijen delen van meet af aan de essentiële informatie. 
Daardoor is er geen informatieverlies en kan er veel efficiënter en effectiever 
gewerkt worden. Het delen van informatie betreft de totale levenscyclus van 
een object: van initiatief en ontwerp tot uitvoering tot gebruik en beheer en 
uiteindelijk sloop. Deze manier van werken wordt het netwerkmodel of het 
keteninformatiemodel genoemd.

De digitale voorstelling van het bouwwerk in al zijn fasen representeert de 
fysieke werkelijkheid. Er bestaat steeds meer software om dat te modelleren. 
Extra dimensies kunnen bovendien worden toegevoegd: 4D – tijd, 5D: budget, 
eventueel resulterend in bouwlogistiek, 6D: energiegebruik, duurzaamheid.
Zo kan een bouwwerk gevisualiseerd worden en kunnen de processen van bouw, 
onderhoud en sloop gesimuleerd worden vóórdat de bouw van start gaat. Door 
het opnemen van functies en eisen in het model wordt ook systems engineering 
mogelijk, een methode om complexe infrastructurele ontwerp- en bouwproces-
sen het hoofd te bieden (zie hoofdstuk 8). Ook verificatie en validatie, methoden 
die borgen dat een opdrachtgever ook daadwerkelijk krijgt wat hij gespecifi-
ceerd heeft, zijn te automatiseren (idem).
De gegevens van het bouwwerk zijn, veelal gelijktijdig, door tal van discipli-
nes te gebruiken voor bijvoorbeeld berekeningen, simulaties, aanpassingen en 
presentaties met behulp van softwareapplicaties. Van belang is dat alle appli-

Schematische 
weergave van 
ketenintegratie met 
een bouw-infoma-
tiemodel (BIM).
 

Transactiekos-
ten. Gebrek aan 
integratie in de 
keten zorgt voor 
gegevensverlies en 
daardoor enorme 
kostenverhoging. 
BIM stroomlijnt de 
informatieketen.
(Bron: Eastman et 
al. 2011)
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* Zoals Hammer in 
Beyond reengineering – 
How the process-centered 
organization is changing 
our work and our lives 
in de jaren negentig 
al voorstelde: voer 
gegevens één keer in bij 
de bron en zorg dat alle 
partijen daar gebruik 
van kunnen maken.
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caties dezelfde gegevens gebruiken en dus moeten alle applicaties data kunnen 
uitwisselen met een bouwwerk-informatiemodel. Om dat te realiseren zijn open 
standaarden nodig.

Een bouwwerk-informatiemodel is niet enkel een 3D-CAD-tekenprogramma 
(CAD is computer aided design) maar kan wel gebruikt worden om bepaalde 
gegevens in het model te plaatsen of om gegevens uit het model te gebruiken, 
bijvoorbeeld voor fraaie presentaties. 3D-CAD-software is niet vergelijkbaar 
met een informatiemodel. Informatiemodellen zijn uniek en projectgebonden en 
worden speciaal daarvoor ontwikkeld. 
Een veelgehoord misverstand is dat een bouwwerk-informatiemodel een mono-
litisch model is – één database waar alle partijen hun data aan toevoegen. Het 
tegendeel is waarschijnlijker. Iedere vakman weet als geen ander met welk 
gereedschap hij of zij het meest optimaal kan werken. De uitdaging wordt om 
disciplinaire perfectie en zelfstandigheid te verbinden met optimale data-uit-
wisseling – in de vorm van bijvoorbeeld een BIM-server, distributed computing, 
cloud-computing.
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.

Architect Wim van As zet uiteen hoe zijn bureau A3 Architecten anders is gaan 
werken onder druk van de economische crisis: ‘De uitdaging wordt om meer uit 
BIM-processen te halen.’

Wim van As
‘Het vakgebied van de architect 
verandert. En dat gaat in een 
steeds sneller tempo’

‘Na het uitbreken van de crisis in 2008 werd ons gaandeweg duidelijk dat de 
wereld structureel aan het veranderen is. We hebben destijds veel contact 
gezocht met andere partijen uit de keten, vooral grote aannemers. Gedurende 
dat proces werden we ons bewust van het feit dat er bij ons veel ingesleten 
denken en handelen zat. In het verleden zaten we letterlijk teveel tegenover 
elkaar. Nu zijn we die sfeer aan het ombouwen naar meer structurele samen-
werkingsverbanden, met min of meer vaste partners, in een consortium 
waarin kennis wordt gedeeld. BIM kan daarbij voordelen bieden.’

Toolbox
‘Een voorbeeld is een project in Nieuwegein waar in BIM werd gewerkt op 
basis van de legoliseringsgedachte van Hennis de Ridder [zie hoofdstuk 2].* 
Het project betrof het herbestemmen van een leegstaand kantoorpand. Na 
een gewonnen prijsvraag in samenwerking met VORM, een projectontwik-
kelaar en bouwbedrijf, is gestart met de uitvoering van de transformatie naar 
25 (starters)woningen. A3 Architecten en VORM hebben daartoe samen een 
toolbox ontwikkeld op basis van het idee van legolisering met als doel om 
snel en op eenvoudige wijze transformaties te kunnen vormgeven.
Transformatieprocessen van bestaand vastgoed vormen dé grote bouwopgave 
voor de toekomst. De uitdaging wordt om meer uit BIM als proces te halen én 
BIM aan te wenden voor beheer.’

Eigen huis
‘Als architecten moeten we nadenken over onze rol in de nieuwe wereld. 
Andere spelers kunnen onze rol overnemen. Initiatieven als Bouwconnect 
en Woonconnect stellen consumenten in staat hun eigen huis te ontwerpen 
– een wereld waarin architecten geen rol meer spelen. Tegelijkertijd maakt 
BIM het mogelijk om het management van de keten te organiseren – mits 
je anders leert kijken en denken. Nog niet zo lang geleden zagen wij Bouw-
Connect en WoonConnect als concurrent, tegenwoordig werken we zelf met 
intelligente databases.’

Wim van As is mede-
oprichter en directeur 
van bureau A3 Archi-
tecten in Rotterdam, dat 
in 1988 is opgericht en 
actief is op alle niveaus 
van bouwen: van het 
ontwerpen en realiseren 
van grootschalige 
stedenbouwkundige 
studies, woningbouw in 
de gesubsidieerde en de 
vrije sector, publiek en 
privaat vastgoed tot het 
realiseren en uitvoeren 
van herstructureringen.

* De Ridder 2011. Legoli-
sering van de bouw.

Fase  Data
initiatief / 	 •		projectdefinitie:	wensen	en	eisen	opdrachtgever,	al	dan	niet	in	

vorm van een programma van eisen of functionele specificaties 
	 	 	 •	massastudie
	 	 	 •	haalbaarheidsonderzoek	
ontwerp 	 •		bouwkundig	en	bouwfysisch	ontwerp	en	berekeningen:	sterkte,	

licht, geluid
	 	 	 •		constructief	ontwerp	en	berekeningen:	materialen,	belasting,	

variantenstudies
	 	 	 •		installatietechnisch	ontwerp	en	berekeningen:	lucht-,	warmte-	en	

koelinstallaties en variantenstudies
	 	 	 •	raakvlakkenanalyse	constructie	en	installatie	
	 	 	 •	toetsing	regelgeving,	bouwbesluit
uitwerking 	 •	uitstrekstaten:	hoeveelheden,	calculatie	en	materialen
	 	 	 •	planning:	bouwplaats,	logistiek	en	uitvoering
bouw  	 •	documentbeheer:	tekeningen,	bestek,	communicatie
	 	 	 •	ondersteuning	uitvoering:	maatvoering,	voortgang,	
   afroep materialen 
gebruik  	 •		beheer:	ruimte-indeling,	exploitatieplan,	veiligheidsplan,	sleutel-

plan, onderhoudsplan
sloop 	 •	conversie,	recycling

aanvang project
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Naast BIM als bouw(werk)-informatiemodel en als bouw-informatiemanagement 
wordt BIM soms nog in de derde betekenis gebruikt, namelijk als bouw-informa-
tiemodelleren. Samengevat:
• bouw(werk)-informatiemodel: het virtuele projectresultaat
• bouw-informatiemanagement: het regisseren van het proces dat leidt tot het 
virtuele projectresultaat
• bouw-informatiemodelleren: het proces dat leidt tot het virtuele projectresul-
taat.*

BIM en inkopen: functioneel ontwerp (FO) als nieuwe 
drager

Bouwen is inkopen. Elke inkoop wordt voorafgegaan door een programma 
van eisen van de opdrachtgever met daarin: zijn idee is over de dienst, welke 
goederen hij wenst, gewenste kwaliteit en prijs, wanneer de dienst of goederen 
geleverd moeten worden, hoe de markt benaderd wordt (het aanbestedingsbe-
leid), en de eisen aan het contract en de aanbieding.
Soms zijn de wensen zeer gedetailleerd omschreven en is er nauwelijks ruimte 
om ervan af te wijken. Dat is het geval in de klassieke manier van contracteren 
(via zogenaamde RAW- en Stabu-bestekken).
Bij deze traditionele benadering van de markt is de opdrachtgever leidend en de 
opdrachtnemer volgend.
In deze marktbenadering wordt bijna altijd gewerkt met zogenaamde percelen: 
de opdracht wordt opgeknipt. Voor elke fase – ontwerp, realisatie, beheer en 
onderhoud, en sloop – wordt een aparte opdracht verstrekt. Zelfs binnen een 
fase, bijvoorbeeld ontwerp, kan de opdrachtgever verschillende marktpartijen 
benaderen voor het voorontwerp, ontwerp en definitief ontwerp. Het te realise-
ren bouwwerk wordt dus in delen of percelen op de markt gebracht.
Door deze perceelsgewijze aanbesteding is de opdrachtgever zelf verantwoor-
delijk voor de afstemming en coördinatie tussen de percelen. Doorgaans bouwt 
elke opdrachtnemer daarvoor zijn eigen informatiemodel. Doordat deze model-
len niet uitwisselbaar zijn met andere partijen leidt overdracht van gegevens tot 
informatieverlies. 
Toepassing van BIM kan een opdrachtgever hierin aanzienlijk rendement ople-

Waarom komt de invloed van ICT zo laat op gang? 
Bouwmarkten zijn altijd een tamelijk gesloten en grondgebonden geweest. In de 
auto-industrie bijvoorbeeld is de markt veel toegankelijker waardoor nieuwe 
spelers – Koreaanse bedrijven bijvoorbeeld – toe kunnen treden en er competitie 
ontstaat. Sinds tien à vijftien jaar verandert dat ook in de Nederlandse bouw-
markt: door toedoen van onder meer Europese aanbestedingen maken buiten-
landse bedrijven steeds vaker deel uit van consortia die op de Nederlandse markt 
actief zijn.
Dat veranderingen maar langzaam in de bouw doordringen heeft te maken met 
het complexe karakter van deze grondgebonden sector en de bouwprocessen. 
Lokale partijen hebben vaak een belangrijke positie omdat zware materialen 
(grond, stenen, staal, beton, asfalt) bij voorkeur van dichtbij betrokken worden. 
Verder is er bij grond en bouwen altijd sprake van ‘posities’: iemand is eigenaar. 
Ook de overheid speelt een rol via vergunningen, regels en eisen. De wereld van 
de gebouwde omgeving is bovendien gefragmenteerd: architecten ontwerpen 
bouwwerken, constructeurs dragen zorg voor de bouwfysische uitvoering en 
installateurs staan aan de lat voor lucht- en klimaatbeheersing.

BIM als bouw(werk)-informatiemanagement
BIM krijgt gaandeweg meerdere betekenissen. Uiteindelijk zal het in toenemende 
mate gaan om bouw(werk)-informatiemanagement – het managen van de infor-
matiestromen voor gebouwen en gebieden.
Doordat BIM een nieuwe ontwikkeling is, is er veel spraakverwarring. Voor de 
een is het een 3D-model, voor de ander een nieuw proces waarin de verschillen-
de fasen in de levenscyclus van een object op elkaar betrokken worden, en voor 
een derde een virtuele omgeving waarin objecten worden ontworpen en gesimu-
leerd alvorens ze gerealiseerd worden. Die laatste betekenis sluit aan bij het aan 
de Amerikaanse Universiteit van Stanford ontwikkelde concept virtual design and 
construction (VDC).* Het idee: alvorens een bouwproject daadwerkelijk van start 
gaat worden zowel het gebouw als het proces en de organisatie van het bouwen 
virtueel gemodelleerd en gesimuleerd. Daarvoor zijn modellen te gebruiken voor 
meerdere dimensies (n-D-modellen): ontwerp, constructies, installaties, budget, 
planning, bouwlogistiek, enzovoort maken deel uit van het digitale bouwmodel 
en worden via simulaties virtueel op elkaar afgestemd om fouten in de bouw-
praktijk te voorkomen en het bouwproces te versnellen. 
Virtual design and construction biedt ook een basis voor het inrichten van (virtu-
ele) digitale ruimte die gebruikt wordt door de opdrachtgever, opdrachtnemer en 
andere stakeholders, en waarin de realisatie van het bouwwerk met het virtuele 
ontwerp realtime gevolgd kan worden. Betrokkenen kunnen continu de genomen 
beslissingen volgen en keuzen terug traceren. In onderling overleg kan bijge-
stuurd worden. Aldus ontstaan de condities voor een optimaal leer- en ontwik-
kelproces.

Rendering van de 
Camino Medical 
Group in Californië 
waar met BIM/VDC 
forse besparingen 
werden gemaakt in 
alle fasen van het 
bouwproces.

* Het concept ‘Virtual 
Design and Construc-
tion’ (VDC) is ontwikkeld 
aan de Universiteit van 
Stanford. Zie: Kunz and 
Fischer 2001. Virtual 
design and construction 
– Themes, case studies 
and implementation 
suggestions. www.stan-
ford.edu

* BIR 2012. BIM in BBE.
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veren doordat de informatieoverdracht volgens vaste principes verloopt. Vooral 
bij complexe projecten zorgt dat voor veel minder verlies van informatie. Een 
opdrachtgever kan zo zijn (keten)regierol veel beter waarmaken.

Het alternatief voor de traditionele manier van inkopen is ‘functioneel specifice-
ren’. Daarbij beschrijft een opdrachtgever aan welke functies de goederen of de 
diensten die worden ingekocht, moeten voldoen. Functioneel specificeren vraagt 
van een opdrachtgever dat hij definieert welke functies ten minste vervuld 
moeten worden. Het resulterende ‘functioneel ontwerp’ (FO) is niet een concrete 
oplossing maar een abstracte, functionele, omschrijving van een door de markt 
nader te concretiseren object of dienst die de gespecificeerde functies vervult.
De winst van functioneel specificeren tegenover de klassieke manier van in-
kopen is dat functioneel specificeren een beroep doet op de creativiteit en het 
innovatief vermogen van marktpartijen. Als een opdrachtgever bijvoorbeeld 
een verbinding wil te willen hebben tussen A en B, kunnen marktpartijen talloze 
oplossingen aanreiken: per auto, per boot, lopend, door de lucht. 

Veel opdrachtgevers zijn nog op zoek naar welke kennis en ervaring voor func-
tioneel specificeren benodigd is en welke competenties daarbij horen. In de 
praktijk blijkt herhaaldelijk dat opdrachtgevers moeite hebben om de functies te 
omschrijven om een (maatschappelijk) vraagstuk op te lossen. Welke eisen stel 
ik aan de oplossing? Hoe leg ik die eisen vast? Hoe bereik ik dat er naast traditi-
onele oplossingen ook vernieuwende aangeboden worden?
In de komende jaren zal voor opdrachtgevers en opdrachtnemers het functio-
neel specificeren en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn verder uitkristal-
liseren. Opdrachtgevers besteden steeds meer werk uit aan de markt. BIM kan 
daarbij een belangrijke rol spelen: opdrachtnemers werken in één modelomge-
ving, kunnen werkenderwijs het model verrijken en opdrachtgevers in toene-
mende mate ontlasten van de zorg voor het totale project. 

BIM en risicomanagement 
Risicomanagement wordt de komende jaren een belangrijk onderwerp door de 
toenemende complexiteit van projecten en door de opkomst van geïntegreerde 
contracten.
Bij complexe projecten zijn allerlei disciplines betrokken. Daardoor ontstaan er 
veel raak- en koppelvlakken tussen disciplines en momenten waarop informatie 
overgedragen moet worden. Door BIM toe te passen kunnen die overdracht-
momenten beter beheerst worden en zijn risico’s beter te beheersen. Door te 
werken met BIM werken alle disciplines in één modelomgeving (database) en, in 
plaats van na elkaar, veel meer gelijktijdig – in jargon concurrent engineering. 
Wijzigingen worden in het BIM bijgehouden en iedereen beschikt over actuele 
data. 
De notie van geïntegreerde contracten impliceert veranderingen aan de kant van 
zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Opdrachtgevers delegeren middels 
die contracten werkzaamheden, en plaatsen daardoor de aansturing op afstand. 

Opdrachtnemers ambiëren en krijgen meer verantwoordelijkheid in de vorm van 
integrale contracten én trekken daardoor grote(re) risico’s naar zich toe.
Opdrachtgevers kunnen hun risico’s beperken door regels te formuleren voor 
methoden en werkwijzen. Normen stellen voor het gebruik en de overdacht van 
informatie is daar een van. Daarnaast is systems engineering een uitgelezen 
methode om complexe projecten te managen en risico’s te verkleinen (zie hoofd-
stuk 8). Verder is er in toenemende mate sprake van het gebruik van specifieke 
risicomanagementmethoden zoals FMECA (failure mode, effects and criticality 
analysis) – een analyse van de waarschijnlijkheid van storingen en de omvang 
van de gevolgen daarvan. Praktijkvoorbeelden van het gebruik van dergelijke 
methoden zijn de cases van Tauw en Iterfidelis (hoofdstuk 8), en die van Atelier 
Pro (hoofdstuk 7). 
Ook opdrachtnemers kunnen hun risico’s verkleinen met deze methoden. Daar-
naast kunnen ze hun kennis en kunde bundelen en als consortium aanbieden: 
ketensamenwerking, ketenintegratie, en keteninformatie – het netwerkmodel 
van de nieuwe bouwsector (zie hoofdstuk 12). 

‘Lessons learned’: de eerste ervaringen 
In de praktijk blijkt informatie vaak te ontbreken, niet toekomstbestendig opge-
slagen, in verschillende formaten opgeslagen, enzovoort. Het is ook eerder regel 
dan uitzondering dat de areaalgegevens (de huidige situatie boven en onder de 
grond) niet op elkaar aansluiten. Dat komt onder meer doordat er in het verle-
den verschillende beheersystemen zijn ontwikkeld die elkaar soms tegenspre-
ken. 
Het is essentieel dat opdrachtgevers eerst nagaan welke informatiebehoefte er 
is voor het kwalitatief en kwantitatief beheer van hun areaal. Met deze infor-
matiebehoefte kunnen opdrachtnemers betrouwbare en op gestandaardiseerde 
wijze bruikbare informatie inwinnen. Steekproefsgewijze toetsing op de inge-
wonnen data is daarbij een belangrijk aandachtpunt.
Veel opdrachtgevers erkennen inmiddels de waarde van goede en betrouwbare 
informatie en beseffen dat gegevens aangevuld moeten worden. Naast een 
inhaalslag gaat de aandacht ook uit naar de toekomst: hoe kan informatie beter 
gemanaged worden?
Het rendement uit BIM is veel groter als opdrachtgevers meer sturend optreden. 
Als opdrachtgevers hun krachten bundelen en gezamenlijk een koers bepalen, 
ontstaat een groep spelers die de regie kan nemen. Een voorbeeld van dergelijk 
optreden zijn de BIM-normen en informatieleveringsspecificatie (ILS, zie verder) 
van de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Beide organisaties specificeren 
daarin de informatie die zij van opdrachtnemers wensen te ontvangen.*

De ‘informatieleveringsspecificatie’ van Rijkswaterstaat
Sinds 2012 past Rijkswaterstaat een zogeheten informatieleveringsspecificatie 
(ILS) toe in een aantal DBFM-contracten. Met deze specificatie wordt beoogd de 
informatieoverdracht tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers te formalise-

< zie ook p 86:
Professionalise
ring van publiek 
opdrachtgeverschap: 
Opdrachtgevers
forum

< zie ook p 87:
BIM bij de Rijks
gebouwendienst

< zie ook p 86:
Geïntegreerd  
contract

* Sommige opdracht-
gevers spreken niet van 
een BIM norm, maar 
een ‘ Informatie leve-
rings specificatie’ 
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ren. Deze informatie is maar een deel van de informatie die in een BIM wordt 
opgeslagen.
Een informatieleveringsspecificatie vormt een integraal onderdeel van het con-
tract. Hierbij worden eisen gesteld aan de interactie tussen betrokken partijen, 
de digitale vorm van interactie en een aantal algemene aspecten van informatie-
levering zoals het toepassen van bestandsformaten, coderingen, structuren.
Rijkswaterstaat gebruikt een BIM om de beheerder van infrastructuur regelmatig 
te informeren over updates en over sturingsinformatie van het desbetreffende 
gebied. 
De beheerder levert regelmatig gegevens aan via zogeheten netwerkinformatie-
systeem (NIS).
De beheerder beschikt over een beheermanagementsysteem (BMS) voor de 
ondersteuning van het assetmanagement. Dit managementsysteem zorgt voor 
periodieke levering van informatie aan het netwerkinformatiesysteem (NIS) (zie 
ook de woordenlijst). Zo beschikt Rijkswaterstaat uiteindelijk over een digitale 
maquette van de netwerken en een digitale versie van de werkelijkheid.

Rijkswaterstaat werkt met verschillende partners in de keten aan de uitbrei-
ding en het onderhoud van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het 
hoofdwatersysteem. Dat betekent dat Rijkswaterstaat met elke mogelijke part-
ner digitaal in verbinding wil staan om de benodigde informatie uit te wisselen. 
De informatieleveringsspecificatie is daarom gebaseerd op informatieoverdracht 
via open standaarden. Partners zijn hiermee vrij in de keuze van hun software.
Het doel van de informatieoverdracht is om:
• de opdrachtgever in staat te stellen het contractmanagement uit te voeren
• de opdrachtgever in staat te stellen het assetmanagement uit te voeren
• de opdrachtgever in staat te stellen het verkeersmanagement uit te voeren
• de opdrachtgever in staat te stellen om interne voortgangsrapportages op te 
stellen
• de opdrachtgever in staat te stellen het management te voeren over aanpa-
lende bouwprojecten
• de opdrachtgever in staat te stellen zijn wettelijke taken uit te voeren
• de opdrachtgever in staat te stellen om aan het einde van het contract het 
beheer en onderhoud voort te zetten.

De informatieleveringsspecificatie geeft handvatten om de informatieover-
dracht te regelen, de ICT-hulpmiddelen in te richten en stelt de gebruiker van 
de informatie in staat om de processen uit te voeren en besluiten te nemen. 
Rijkswaterstaat ontwikkelt in samenwerking met ketenpartners een standaard 
informatieleveringsspecificatie om de processen assetmanagement, areaalinfor-
matie, contractmanagement, prestatiemanagement en systems engineering te 
kunnen faciliteren. Met een BIM wil RWS de informatievoorziening in aanleg en 
onderhoud sterk verbeteren.

Bouw Informatie Raad
In 2007 is de Bouw Informatie Raad (BIR) opgericht. De BIR is een programma 
dat bedoeld is om ervoor te zorgen dat in 2014 in 20 procent van de bouwpro-
jecten een BIM wordt toegepast. De gedachte is dat als deelnemers overtuigd 
zijn van urgentie van een ontwikkeling, ze ook bereid zijn daar in te investeren. 
De deelnemers aan de Bouw Informatie Raad komen uit alle geledingen van 
de bouwkolom: opdrachtgevers, bouwers, ingenieursbureaus, installateurs en 
architecten. Het Opdrachtgeversforum levert de voorzitter, de andere geledin-
gen hebben elk twee vertegenwoordigers in de BIR. Bedoeling is om praktische 
afspraken te maken en om deze in hun branche te implementeren.
Het BIR-programma kent drie speerpunten:
• semantiek (taal): de ontwikkeling van één taal in de bouw (Nederlandse Con-
ceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving – CB-NL, zie verder)
• dataformaten: het initiëren en ondersteunen van de ontwikkeling van stan-
daarden voor de overdracht van informatie. Prioriteit wordt gegeven aan IFC 
(industry foundation classes), een internationale standaard voor digitale vastleg-
ging en uitwisseling van bouwinformatie (zie hierna)
• proces: de ontwikkeling van een uniforme aanpak voor prestatiegericht con-
tracteren, door bijvoorbeeld systems engineering in de bouw.

Speerpunt Bouw Informatie Raad (1): één taal
De partijen in de bouwsector (architect, constructeur, installateur, aannemer, en-
zovoort) spreken verschillende talen. Objectgegevens worden verschillend gede-
finieerd, beschreven en geïnterpreteerd. Dat belemmert integratie van de keten 
– dit werkt het principe van eenmalige opslag en meervoudig gebruik tegen.
De behoefte aan één gestandaardiseerde taal voor de gehele sector waarmee 
het uitwisselingsvraagstuk wordt opgelost, wordt breed ondersteund. De Neder-
landse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving, CB-NL, beoogt de 
definiëring van deze taal.
In opdracht van de Bouw Informatie Raad is een businessplan opgesteld voor de 
ontwikkeling en het beheer van CB-NL. Meer dan veertig partijen uit de bouw-
keten werken mee aan de ontwikkeling van de bibliotheek. Doel is om te komen 
tot een breed gedragen set van taalafspraken.
CB-NL wordt voor en door de sector ontwikkeld, wat voor draagvlak moet 
zorgen. Het is een open bron gebaseerd op open standaarden. Verder moet de 
Conceptenbibliotheek aansluiten bij nationale en internationale standaarden. 
CB-NL zal bij het Forum en College Standaardisatie* worden aangeboden ter 
adoptie, zodat het voor (publieke) opdrachtgevers mogelijk wordt om het ge-
bruik van deze taal te verplichten.

Speerpunt Bouw Informatie Raad (2): eenduidige omgang 
met informatie

De standaard om een driedimensionaal bouwwerk digitaal vast te leggen en 
gegevens uit te wisselen is IFC (industry foundation classes). IFC is een internati-

* Forum en College 
Standaardisatie bevor-
deren het gebruik van 
open standaarden en 
interoperabiliteit binnen 
de Nederlandse over-
heid. Interoperabiliteit 
is het vermogen om 
gegevens uit te wisselen 
tussen verschillende 
digitale systemen. Daar-
voor beheert het College 
de lijst met aanbevolen 
en verplichte open 
standaarden die gelden 
voor de (semi-)publieke 
sector.
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onale standaard die door veel softwarenhuizen ondersteund wordt. De standaard 
wordt beheerd door de non-profit organisatie BuildingSMART. Met IFC kan een 
3D-model inclusief de daarbij behorende gegevens vastgelegd en uitgewisseld 
worden tussen verschillende softwareapplicaties. In IFC zijn de definities vastge-
legd van objecten van een bouwwerk. Ook worden de relaties tussen de objecten 
beschreven en de belangrijkste kenmerken vastgelegd. Aan objectdefinities kan 
bovendien procesinformatie worden gekoppeld, bijvoorbeeld actoren en hun ta-
ken, procedures, planning, kosten. IFC en CB-NL zullen onderling worden gekop-
peld.
IFC is nog lang niet uitontwikkeld. IFC wordt relatief veel toegepast in de bouw 
en utiliteitssector en in veel mindere mate in de sector grond, weg en waterbouw. 
Reden daarvan is dat de beschrijving van typische grond-, weg-, en waterbouw-
objecten (denk aan de decompositie van een sluis of brug) plus de bijbehorende 
relaties nog ontwikkeld moet worden. De Bouw Informatie Raad heeft dooront-
wikkeling van IFC voor de grond, weg en waterbouw als speerpunt aangemerkt.

Speerpunt Bouw Informatie Raad (3): COINS
Een belangrijke nationale standaard voor het vastleggen en uitwisselen van in-
formatie in de sector grond, weg en waterbouw is COINS (constructieve objecten 
en de integratie van processen en systemen). COINS is bedoeld om afspraken vast 
te leggen over werkmethoden en informatie die nodig zijn in het bouwproces. 
Een ambitie is ook om een basis te bieden voor een gemeenschappelijk gebruik 
van 3D-objectinformatie en de integratie van het bouwproces.
COINS is geënt op een werkwijze die in de infrastructuur veel gebruikt wordt, 
namelijk systems engineering, en tevens op methoden uit andere industrieën.
Nieuw in deze standaard is dat sectorbrede afspraken worden gemaakt over het 
toepassen van die werkwijzen. Dat is een belangrijke eerste stap naar integratie 
van het bouwproces.
Op dit moment wordt COINS door Rijkswaterstaat voorgeschreven in deelcon-
tracten rond de verbreding van de A6 (IFC is immers nog niet ver genoeg ontwik-
keld).

Aanjagers van vernieuwing: onderlinge verbanden 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op vragen als: hoe verhouden bouw-informa-
tiemodellen en virtueel werken (virtual design and construction) zich tot busines-
sproces re-engineering, lean en ketensamenwerking en ketenintegratie (bespro-
ken in hoofdstuk 3).

BIM en VDC en ketensamenwerking en ketenintegratie
BIM en VDC zijn vehikels voor ketensamenwerking: gereedschappen die partijen 
in de bouwsector in staat stellen om gegevens slechts eenmaal in te voeren en 
vervolgens te hergebruiken. Macro-economisch gezien betekent dat een opti-
malisatieslag: de kosten per schakel worden lager, soms kan het aantal schakels 
omlaag en de transactiekosten over de hele keten dalen.

BIM en VDC en lean-productie
Tussen deze processen bestaat ook synergie. Uit Amerikaans onderzoek* naar 
de samenhang tussen lean-principes en het gebruik van bouwinformatiemodel-
len blijkt dat door afname van interpretatieverschillen de kans op fouten in de 
uitvoering daalt. In lean-termen: BIM stroomlijnt het productieproces, bewerk-
stelligt flow en reduceert fouten.
Ook wordt in het onderzoek geconstateerd dat het gebruik van BIM (en VDC) de 
doorlooptijd van bouwprojecten verkort. BIM en VDC reduceren muda – verspil-
ling (bijvoorbeeld wachttijden, overbodige voorraadvorming, verkeerde produc-
ten). 
Ten slotte zijn volgens de onderzoekers de visualisaties met BIM en VDC verge-
lijkbaar met de visuele technieken van het Toyota productiesysteem (hoofdstuk 
3). BIM en VDC ondersteunen lean-principes in de ontwerpfase van een project: 
cliënten begrijpen sneller waar het om gaat, ervaren via 3D-simulaties hoe 
gebouwen of infrastructurele projecten eruit gaan zien waardoor gesprekken 
makkelijker verlopen.

VCD is misschien wel lean-bouwen bij uitstek: een totaal bouwproces wordt 
gesimuleerd en alle componenten worden onderling afgestemd en gecontroleerd 
voordat alvorens er ook maar een stap op een bouwplaats is gezet. 
Door op deze wijze de bouwketen te ‘re-engineeren’ dalen de voortbrengings-
kosten en transactiekosten en verlopen processen sneller, effectiever en effici-
enter. 

BIM en facility management
In de wereld van facility management wordt de vuistregel gehanteerd dat 10 
tot 30 procent van de tijd van het personeel wordt gespendeerd aan het zoeken 
naar de juiste informatie.* Voor vastgoedbeheerders is het daarom van cruciaal 
belang hun bezit te digitaliseren. (zie ook de kaders in hoofdstuk 9)
Marc Calon, directeur Aedes, stelt: ‘De nadruk ligt in de bouw sterk op lage 
prijzen en niet op efficiënte processen. Voor de inrichting van mijn werkkamer is 
eerst iemand langs geweest met de stekkerdozen, toen een man voor het tapijt 
en daarna iemand die het schilderij ophing. Niemand die zich afvroeg hoe de 
totale inrichting zo efficiënt mogelijk kon. Goede coördinatie scheelt veel geld. 
Proceduretijden voor bouwprojecten halveren en de kosten ervan kunnen met 
20 procent omlaag als opdrachtgever en bouwer in een vroeg stadium bij elkaar 
gaan zitten.’*

Vermindering van zoektijd is niet de enige reden waarom BIM voor facility ma-
nagement van belang is.* Een BIM-model faciliteert een betere beheersing van 
de kosten. Een grote kostenpost bij facility management zijn de schoonmaak-
contracten. Met een BIM kan de hoeveelheid schoonmaakuren op het niveau van 
het gebouw, de verdieping en het vertrek gekoppeld worden aan alle ruimte-
lijke parameters waardoor er een efficienter beheer ontstaat. Een BIM maakt 
energiegebruik overzichtelijker en beter beheersbaar. Ook kunnen er simulaties 

< zie ook p 87:
Communicatie: VISI

< zie ook p 88:
Hogeschool van 
Amsterdam draagt 
bij aan transitie van 
de bouwsector 

* Sackes, Koskela, Dave, 
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mee worden verricht voor bijvoorbeeld ontruiming bij calamiteiten. Het cen-
traal beheren van meerdere complexen wordt eenvoudiger. Stel er wordt een 
lek ontdekt in een gebouw door een fysieke waarneming of door een sensor. De 
beheerder kan in het model onmiddellijk informatie over het systeem vinden: de 
afmeting, de fabrikant, het type onderdeel.*

In hoofdstuk 9 wordt aan de hand van concrete voorbeelden nader ingegaan op 
de potentie van BIM voor facility management. 

Bouw Informatie Raad en het hoger beroepsonderwijs 
In 2011 heeft de Bouw Informatie Raad opdracht gegeven om in kaart te bren-
gen hoe de curricula van hogescholen verrijkt kunnen worden met BIM-kwalifi-
caties. Vijf hogescholen, de ‘Hogeronderwijsgroep bouw en ruimte’ (het overkoe-
pelend orgaan van Hogescholen) en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven 
hebben die opdracht aangenomen. In november 2012 heeft de Bouw Informatie 
Raad het resultaat gepubliceerd onder de titel ‘BIM in Bachelor Built Environ-
ment. Nooit meer bouwen zonder BIM, hbo-studenten gaan het verschil maken!’ 
De raad beschrijft een aantal rollen: 

BIM-regisseur: de leider
De BIM-regisseur is de leider van een BIM-project. Hij of zij stelt doelen en 
maakt afspraken met alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en 
beheren van het gebouwmodel. Hij combineert de rol van BIM-regisseur soms 
met een rol als bouwprojectmanager, projectleider of een van de andere BIM-
rollen. De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 
BIM-aspecten in de contracten tussen bouwpartners, het vastleggen van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het BIM-proces. Hij faciliteert de 
 samenwerking van de verschillende disciplines in het bouwteam en maakt 
gebruik van tools voor het monitoren en sturen van het BIM-proces. Een BIM-
regisseur moet inzicht hebben in het totale bouwproces. Daar is ervaring voor 
nodig op het gebied van bouwprojectmanagement en ervaring met BIM. BIM-
regisseur is een beroepsrol op masterniveau.

BIM-modelleur: de tekenaar
De BIM-modelleur is te vergelijken met de CAD-tekenaar in het traditionele 
bouwproces, al verschilt de kennis die zij nodig hebben. De BIM-modelleur is 
specialist in het bouwen en toevoegen van data aan de gebouwmodellen. Hij is 
bekend met het ordenen van de objecten in het gebouwmodel en het daaraan 
koppelen van objectgegevens ter ondersteuning van het bouwproces. Zolang 
dat nog nodig is, verzorgt de modelleur het uit het gebouwmodel afgeleide 
2D-tekenwerk. De modelleur levert de elementaire basis voor alle andere BIM-
gerichte beroepsrollen, met uitzondering van specialistische softwaretools. BIM-
modelleur wordt op termijn een functie op mbo-niveau.

BIM-aspectadviseur: de vakspecialist
Een BIM-aspectadviseur is bijvoorbeeld een architect, constructeur, bouwfysisch 

adviseur, calculator, planner, installatieadviseur. Elke discipline maakt gebruik 
van het gebouwmodel of een eigen aspectmodel waarmee zij analyses en bere-
keningen kan maken. De aspectadviseur levert gebouwdata die kunnen worden 
gekoppeld met of opgenomen in het gebouwmodel. De aspectadviseur maakt 
gebruik van een gebouwmodel of een aspectmodel om zijn tekeningen, analyses 
en berekeningen te maken. De input haalt hij uit het gebouwmodel. De output 
van zijn activiteiten wordt opgenomen in het gebouwmodel.

BIM-coördinator: de verbinder en regelaar
De BIM-coördinator is de technische spil in het BIM-team. Hij genereert output 
uit het gebouwmodel en de benodigde input voor aspectadviseurs. Hij voegt 
de aspectmodellen van de verschillende disciplines samen, toetst de modellen 
op consistentie, signaleert in samenwerking met de aspectadviseurs tegenstrij-
digheden en onvolledigheden (clashes) en formuleert bij clashes aanpassingen 
door de aspectadviseurs. Dat kan gevolgen hebben voor andere programma’s 
zodat het gebouwmodel moet veranderen, net als de bouwdeelbibliotheek. De 
BIM-coördinator toetst of gebouw- en aspectmodellen voldoen aan de randvoor-
waarden en werkafspraken en is verantwoordelijk voor de integriteit van het 
gebouwmodel. De coördinator is de verbinder en regelaar die zich concentreert 
op de koppeling van het 3D-gebouwmodel met andere programma’s of aspect-
modellen.

BIM-manager: ervaring vereist 
In organisaties met ervaring op het gebeid van BIM wordt regelmatig de term 
BIM-manager gebruikt. Soms is een BIM-manager degene die zorgt voor de 
implementatie van BIM in het bedrijf. De praktijk leert dat de functie van BIM-
manager bekleed wordt door medewerkers met jaren ervaring. Daarmee is het 
een rol die uitstijgt boven hbo-beroepsrollen.

* Een open source 
standaard die voor BIM 
in beheer en onderhoud 
ontwikkeld wordt, is 
COBie (Construction 
Operations Building 
Information Exchange): 
een informatie-uit-
wisselingsspecificatie 
voor de levering van 
informatie bestemd voor 
facility managers voor 
de levenscyclus van een 
gebouw. COBie zorgt 
voor het vastleggen en 
opnemen van data over 
onder andere hoeveel-
heden, productdata, 
garanties en ruimtes; es-
sentiële informatie voor 
het beheer. Vanuit een 
IFC-bestand wordt een 
COBie-bestand geëxpor-
teerd.De informatie in 
een COBie-bestand kan 
ook gevonden worden 
in een IFC-model, echter 
technisch gezien wordt 
COBie beschreven in 
XML waardoor het 
eenvoudig te openen is 
in bijvoorbeeld MS Excel 
en hierdoor ook geschikt 
is voor bestaande 
managementsystemen. 
Momenteel test de 
BuildingSMART Alliance 
(VS) de compleetheid en 
accuraatheid van syste-
men die COBie kunnen 
lezen en schrijven. CO-
Bie is ontwikkeld door 
Bill East van de United 
States Army Corps of 
Engineers.
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Een functioneel gespecificeerde 
inkoop wordt meestal via een geïn
tegreerd contract in de markt gezet. 
In zo’n contract is de opdrachtnemer 
niet alleen verantwoordelijk is voor 
het ontwerp, maar ook de uitvoering 
(design and built). Deze vorm kan 
uitgebreid worden met onderhoud 
(design, built and maintenance) 
en zelfs (voor)financiering (design, 
built, finance and maintenance 
(DBFM)). De looptijden van deze 
contracten zijn verschillend, maar 
25 tot 30 jaar komt veel voor. In een 
dergelijk contract is de opdrachtne
mer zelf verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van het door 
hem ontworpen en gerealiseerde 
bouwwerk.
Tal van factoren kunnen de kosten 
van beheer en onderhoud beïnvloe
den en daarmee bepalend zijn voor 
de winstmarges van een contract. 
Bijvoorbeeld het ontwerp (complex 

of eenvoudig), de sterkte van een 
constructie, de toegepaste materia
len (prijs, levensduur, onderhouds
gevoeligheid), locatie en ondergrond, 
enzovoort. 
Voorbeelden van geïntegreerde con
tracten zijn de aanleg van de tweede 
Coentunnel, de Kromhout Kazerne, 
de rijkswegen A15, A12, A59 en N31, 
rioolwaterzuiveringinstallatie Har
naschpolder en het kantoor van de 
Belastingdienst in Doetinchem.
De ervaring met geïntegreerde 
contracten is nog beperkt maar 
de indruk bestaat dat de partijen 
daadwerkelijk geprikkeld worden om 
innovatiever en vooral efficiënter te 
opereren.*

* Algemene Rekenkamer 2013. Contract-
management bij DBFMO-projecten, waarin 
ook vraagtekens worden geplaatst bij de 
voordelen van DBFMO-contracten. 

Geïntegreerd contract [p 77]

Heikel punt in ieder contract is: wie 
is waarvoor verantwoordelijk? De 
afgelopen jaren zijn de opvattin
gen over risicoverdeling veranderd. 
De overheid concentreert zich in 
toenemende mate op kerntaken, 
marktpartijen hebben een sterkere 
positie gekregen en er zijn nieuwe, 
geïntegreerde contractvormen geïn
troduceerd. Teneinde het opdracht
geverschap verder te professionalise
ren hebben diverse publieke partijen 
het zogeheten Opdrachtgeversforum 
opgericht. Dit forum wil verdere pro
fessionalisering bereiken door:
• aanspreekpunt te zijn voor (semi)
publiek opdrachtgeverschap (belan
genbehartiging)
• een netwerk en ontmoetingsplek te 
zijn voor (semi)publiek professioneel 
opdrachtgeverschap (uitwisseling 

van best practices en ideeën)
• een kennismakelaar te zijn voor 
professioneel opdrachtgeverschap 
(kennisontwikkeling en kennisuit
wisseling)
• de ontwikkelde kennis en ervaring 
publiek toegankelijk te maken.
Speerpunten van het forum zijn: 
aanbesteden, geïntegreerde contrac
ten, past-performance, elektroni
sche markt, integriteit/gedragscode 
en ICT/BIM.

Professionalisering van publiek opdrachtgeverschap: 
Opdrachtgeversforum [p 78]

In november 2011 heeft de Rijksge
bouwendienst voor het eerst een 
BIMnorm uitgegeven. Dit is gedaan 
vanuit de behoefte aan concrete, 
betrouwbare en uniforme informatie 
over de eigen gebouwenvoorraad 
– niet alleen vanuit het perspec
tief van contractmanagement 
en vastgoedmanagement, maar 
ook voor kwaliteitsmanagement 
en verantwoording. Ook wil de 
Rijksgebouwendienst bijdragen aan 
het terugdringen van faalkosten in 
de realisatie, beheer en gebruiks
fasen van gebouwen. Aangezien de 
Rijksgebouwendienst veel gebouwen 
beheert, is het van groot belang 
dat alle digitale informatie van het 
bouwmodel gedurende de gehele le
vensduur van een gebouw te gebrui
ken is. Om dat te bereiken heeft de 
Rijksgebouwendienst de BIMnorm 
voorgeschreven. De norm is van toe
passing op lopende en toekomstige 
geïntegreerde contracten.
De actuele versie van de BIMnorm 
stelt op allerlei aspecten geen of nog 

slechts algemeen geformuleerde 
eisen. Dat is een bewuste keuze: de 
Rijksgebouwendienst wil met deze 
norm vooral de terbeschikkingstel
ling van BIM door leveranciers en 
het gebruik daarvan in de eigen 
processen op gang brengen. De 
gedachtegang is dat de daaruit 
voortvloeiende leerervaringen in de 
komende jaren uitmonden in nieuwe 
versies van de norm en uitbreiding 
naar andere contract en aanbeste
dingsvormen.
Deze BIMnorm adresseert twee 
punten. Ten eerste dat de materiële 
en ruimtelijke elementen waarop 
outputspecificaties betrekking heb
ben, in het gebouwmodel weerge
geven zijn. Daarnaast dienen aan 
het gebouwmodel de gevraagde 
functies gekoppeld te zijn, zodanig 
dat duidelijk is welke componenten 
en ruimten relevant zijn voor de 
beoordeling van prestatieeisen.
De contractpartner is vrij in zijn keu
ze voor eigen bestandsformaten en 
applicaties, zolang zij de informatie 

uit het gebouwmodel aanleveren in 
de vorm van de gebruikelijke CAD
tekeningen en in het open bestands
formaat IFC (zie verder). De norm is 
recentelijk geactualiseerd.

BIM bij de Rijksgebouwendienst [p 79]

Uitwisseling van informatie vereist 
communicatie tussen bouwpartners. 
Een model daarvoor is VISI. VISI 
staat voor ‘Voorwaarden scheppen 
voor invoeren standaardisatie ICT in 
de infrastructuursector’.
VISI is een standaard * om inter
nationale digitale communicatie 
te waarborgen. Het model heeft tot 
doel eenduidige afspraken te maken 
over de (digitale) communicatie 
op raakvlakken tussen partijen in 
bouwprojecten, zodat partijen elkaar 
blindelings kunnen vinden.
De communicatieafspraken die in 
VISI zijn ontwikkeld zijn gebun
deld naar toepassingsgebieden in 
zogenaamde VISIraamwerken: 
beschrijvingen van rollen, transac

ties, berichten, en metagegevens in 
berichten die in een project kunnen 
of mogen worden gebruikt. Met een 
dergelijk raamwerk worden de com
municatiestromen en processen in 
bouwprojecten gestandaardiseerd, 
beschreven, en betrouwbaar en 
valideerbaar gemaakt. 
Inmiddels zijn verschillende VISI
raamwerken ontwikkeld. VISI voor:
• klassieke contractvormen
• geïntegreerde contracten
• beheer en onderhoud, wordt mo
menteel gevalideerd
• inkopen en afroepen besteldelen, in 
ontwikkeling
• digitaal samenwerken, moet wor
den getest.

VISI wordt als standaard voorge
schreven door rijksopdrachtgevers, 
provincies en grote gemeenten.
VISI als standaard vergroot de trans
parantie en traceerbaarheid van 
het bouwproces en draagt bij aan 
het optimaliseren van de kwaliteit, 
efficiëntie, looptijd, kosten en pro
cesbeheer in bouwprojecten.

* VISI is een standaard systematiek, versie 
1.3 met ISO status (ISO 29481),

Communicatie: VISI [p 82]
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In het BIMlab op de Hogeschool 
van Amsterdam is tussen 2011 en 
2013 onderzoek gedaan naar bouw
ICTvraagstukken bij het midden en 
kleinbedrijf (MKB) in de bouwsector. 
Bij het onderzoeksprogramma zijn 
uiteenlopende bedrijven betrokken: 
van woningbouwcorporatie tot com
mercieel vastgoedbeheerder en van 
architect tot installateur. In het begin 
van het onderzoek is BIM vooral 
onderzocht vanuit het perspectief 
van een bouwkundig informatiemo
del. Later is het accent verschoven 
naar BIM als werkmethodiek waarbij 
de ‘M’ niet langer meer staat voor 
model maar voor management. 
In de eerste fase van het onder
zoek stonden vragen centraal zoals 
‘waarom ga ik BIM toepassen?’ en 
‘als wij als bedrijf de overstap maken 
naar BIM, welke software moeten 
we dan kiezen?’. Om de eerste vraag 
te beantwoorden is een vergelijking 
gemaakt tussen 2Dtekenen en 
3Dmodelleren. Om de tweede vraag 
te beantwoorden zijn verschillende 
softwarepakketten nader onderzocht. 
Vragen daarbij waren: hoe werken 
softwarepakketten met elkaar samen 
en waar zitten eventuele lacunes als 
het gaat om informatiestromen tus
sen die pakketten.1

In de tweede fase van het onderzoek 
is er door diverse MKBpartners de 
vraag gesteld of en hoe BIM ingezet 
zou kunnen na de oplevering van 
gebouwen bij het beheer? Gebleken 
is dat BIM ook als model voor bouw
informatiemanagement kan worden 
gezien: een groeimodel waar gedu
rende de levenscyclus kwalitatieve 
informatie aan wordt toegevoegd. 
Voorwaarde daartoe is een duidelijk 
koppeling met het bestek, bijhorende 
contracten en het slim omgaan met 
deze informatie. 
Slim omgaan met informatie is on
der meer van belang voor woning
corporaties. BIM wordt voor deze 
organisaties interessant als grote 

complexen woningen gerenoveerd 
moeten worden. Het vormt een 
communicatiemiddel tijdens het 
bouwproces en een informatie
managementmodel dat gebruikt 
kan worden ter ondersteuning van 
het beheer. Het inzicht dat BIM in 
beheer veel kosten kan besparen, 
betekent een omslag in denken en 
vraagt om reverse engineering: 
de informatie die nodig is voor 
een informatiemanagementmodel 
kan in de keten ‘van achteren naar 
voren’ gespecificeerd worden: eisen 
aan beheer gebruiken als input in 
de ontwerpfase. De vraag is dan 
welke informatiebehoefte beheerders 
hebben en hoe daar in een vroeg 
stadium in het bouwproces rekening 
mee gehouden kan worden. In het 
onderzoek is die informatiebehoefte 
inzichtelijk gemaakt evenals hoe 
die toegevoegd kan worden aan het 
informatiemodel. Gebleken is dat 
het ontwikkelen van een informa
tiemanagementmodel voor beheer 
andere eisen stelt dan het ontwikke
len van modellen die ingezet worden 
bij het bouwproces.De hele keten in 
ogenschouw nemend vormt BIM de 
schakel tussen bouw en beheer en 
zal BIM in facility management van 
groot belang worden.2

1 Zie voor de resultaten: www.bimming-
business.nl
2 Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden 
om de website van het onderzoekspro-
gramma: www.bimmingbusiness.nl

Hogeschool van Amsterdam draagt bij 
aan transitie van de bouwsector [p 83]

De rode draad van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk is BIM geïntroduceerd: bouw(werk)-informatiemodel. De trans-
actiekosten in de voortbrengingsketen van ontwerpen, uitvoeren en beheren 
kunnen door toepassing van een bouw(werk)-informatiemodel aanzienlijk af-
nemen. Aangegeven wordt welke gegevens op welk moment in een bouwproces 
nodig zijn. Belangrijk is dat BIM geen monolithisch model is: een BIM laat ruimte 
voor specialisatie met eigen tools, mits gegevens tussen betrokken partijen uit-
wisselbaar zijn. BIM benadrukt eerder de ambachtelijkheid dan dat het die doet 
verdwijnen. De relatie tussen BIM en functioneel ontwerpen wordt beschreven, 
evenals de relatie met assetmanagement, informatiemanagement, systems 
engineering, risicomanagement, en nieuwe contractvormen. BIM blijkt ook een 
uitstekend instrument te zijn voor facility management van bouwwerken. BIM 
vormt een trendbreuk met traditionele vormen van werken. BIM ondersteunt 
ook de professionalisering van het publiek opdrachtgeverschap. Trendsettend 
zijn de BIM-norm en de ILS-norm van respectievelijk de Rijksgebouwendienst 
en Rijkswaterstaat. Beschreven worden verder de ontwikkeling van bibliothe-
ken en de noodzaak van open standaarden. Tot slot passeren vier nieuwe rollen 
op het gebied van BIM de revue in relatie tot het hoger beroepsonderwijs voor 
de gebouwde omgeving. 
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‘Vanaf het prille begin moet je het 
allerbeste bestuderen. Het is je reinste 
dwaasheid iets te gaan leren wat je later 
moet afleren.’  

Erasmus 

5

‘Halftime’ 
Sneller, 

goedkoper, 
met minder 

middelen 
M.m.v. Cees Buijs, Gemeentewerken Rotterdam,  

en Geert-Jan Verkade, SBRCURnet 



In hoofdstuk 3 is betoogd dat voortbrengingsketens kinderen van hun tijd zijn. 
Ooit was stoom een belangrijke bron van energie en aandrijving, nu zijn dat fos-
siele brandstoffen en de kans is groot dat duurzame energievormen de toekomst 
zijn.
Ook is betoogd dat organisaties naarmate zij langer bestaan, de neiging hebben 
in zichzelf gekeerd te raken en minder gevoelig worden voor hun omgeving en 
de veranderingen daarin. Mettertijd ontstaan best practices en slijpen gewoon-
ten in: ‘deze aanpak heeft zich in de praktijk bewezen’ en ‘zó doen wij de dingen 
hier!’
Door het veranderen van de omgeving kan de wijze waarop productieprocessen 
georganiseerd zijn achterhaald raken en niet meer ‘van deze tijd’ zijn – bijvoor-
beeld door veranderingen in technische mogelijkheden. Echter doorgaans zijn 
het buitenstaanders die mismatches opmerken in hoe processen georganiseerd 
zijn.

‘Halftime’ als katalysator
Rond het begin van deze eeuw introduceerde de Hollandsche Beton Groep (nu 
BAM) het concept halftime. Dit concept was geënt op het gedachtegoed van de 
managementgoeroe Jim Collins over katalysatormechanismen.* Collins was op 
zoek naar methoden om een brug te slaan tussen de vaak ambitieuze en meer 
dan eens onhaalbaar lijkende doelen van (top)managers en de vraag hoe die 
te concretiseren en om te zetten in resultaten. Meestal gebeurt dat met nieuwe 
trainingsprogramma’s, regels, procedures, enzovoort. 
Volgens Collins is dat contraproductief: meer bureaucratie en extra lagen in een 
organisatie brengen ambities niet dichterbij – integendeel. Hij stelt voor kataly-
tische mechanismen te introduceren: dat zijn mechanismen die gestoeld zijn op 
een omkering van het denken en daardoor verandering teweeg brengen. 
Collins illustreert het concept van katalysatormechanismen aan de hand van het 
voorbeeld van short pay. Een topmanager stelt klanttevredenheid als doel en 
wil de concurrentie op dit vlak voorbijstreven. Daartoe kiest hij voor een short 
pay-beleid: klanten die niet tevreden zijn, hoeven niets te betalen – retournering 
van het aankoopbewijs volstaat om het volledige aankoopbedrag gerestitueerd 
te krijgen. 
Stel dat een luchtvaartmaatschappij hetzelfde principe zou hanteren: ‘U betaalt 
nadat u gevlogen hebt en geland bent – of niet.’ Of een universiteit die college-
gelden int met als begeleidend schrijven: ‘Als u niet tevreden over de inzet 
van een docent in een van de modules kunt u dat aangeven en brengen we dat 
bedrag in mindering.’ 
Een dergelijke omkering van gangbaar denken schudt mensen wakker en maakt 
hen alert – vandaar het begrip katalysatormechanisme. Immers, in het voorbeeld 
van short pay geldt: iedere klant die niet betaalt, is er een te veel. En omdat een 
bedrijf alleen bestaansrecht heeft als klanten willen betalen – zelfs als ze zonder 
sancties de mogelijkheid hebben om dat niet te doen – zal er permanent druk 
zijn om de klanttevredenheid te verhogen en ontstaat een zichzelf versterkend 
mechanisme van voortdurende verbetering. 

De omkering creëert een nieuwe dynamiek. Iedere keer dat een klant niet 
betaalt, is een leermoment: wat is er mis gegaan? Hoe kan het in het vervolg 
 beter? Het werkt zoals in het Toyota productiesysteem: aandacht voor de afwij-
king teneinde voortdurende verbetering te bewerkstelligen.
In het voorbeeld short pay zal de organisatie veranderen zonder dat er nieuwe 
regels en voorschriften nodig zijn: van afwachtend naar anticiperend, van naar 
binnen gericht naar klantgericht, van langzaam naar snel. Dat is de kracht van 
katalysatormechanisme: het transformatieproces zelf is onvoorspelbaar maar 
eenmaal ontketend is er geen houden meer aan. Tenminste zolang er geen te-
rugweg is. Dat, Collins parafraserend, zijn de scherpe tanden die onmisbaar zijn 
voor katalysatormechanisme. 

Halftime is ook een katalysatormechanisme. De vraag ‘kunt u deze werkzaam-
heden ook in de helft van de tijd klaren?’ lijkt absurd maar daagt mensen wel uit 
en dwingt hen om creatief en innovatief te gaan denken. Dat vergt omdenken: 
projecten niet aanbesteden op geld maar op tijd.
 
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. 
Halftime? – een tijdswinst van ruim 60 procent!
Het pilotproject bestond uit ingrepen zoals de bouwplaats anders organiseren, 
toeleveringsprocessen anders inrichten, andere materialen gebruiken – vaak 
door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT. Enkele voorbeelden:
• een tent op de bouwplaats: als het regent kan er gewoon doorgewerkt worden
• ‘het mannetje met de driepoot’ is verdwenen: met gps kan de positie van ob-
jecten sneller en accurater worden bepaald
• de kist waarin beton wordt gestort verwarmen waardoor het hardingsproces 
versnelt en er twee keer per dag gestort kan worden
• gebruikmaken van geprefabriceerde componenten
• bouwmaterialen voorzien van chips waardoor het logistieke proces beter be-
heerbaar en planbaar wordt.
De rode draad in al deze voorbeelden is het doorbreken van gewoonten en het 
zoeken naar slimme manieren van organiseren. De conclusie van het pilotproject 
luidde: ‘Door met alle betrokken partijen van tevoren heel goed na te denken 
kan een bouwproject veel sneller, beter en vaak goedkoper.’* 

Het ‘halftime-stokje’ is door Gemeentewerken Rotterdam en SBRCURnet overge-
nomen van HBG. Daarbij is de nadruk komen te liggen bij routinematige werk-
zaamheden en routinematige inkoopprocessen: het aanleggen van rotondes, de 
herinrichtingen van een plein of de vervanging van een riool. Immers, bij rou-
tinematig werk spelen gewoonten een belangrijke rol. Door verspilling tegen te 
gaan – denk aan onnodige werkzaamheden, overbodige materialen – kon hier 20 
tot 30 procent bespaard worden op de inkoop en uitvoering van routineklussen.*

< zie ook p 100:
Parabel van de 
apenkooi en de 
banaan

* Collins 1999. ‘Turning 
goals into results – The 
power of catalytic me-
chanisms’, Harvard Busi-
ness Review, July-August 
1999, pp. 71-82. Collins 
had naam gemaakt met 
het in 1994 samen met 
Jerry Porras gepubli-
ceerde boek Built to Last 
– Succesfull Habits of 
Visionary Companies.

* Gemeentewerken Rot-
terdam 2012. Werkboek 
Halftime, hoofdstuk: 
‘TNO-er – Halftime zal 
zich als een olievlek over 
het land verspreiden’.

* Gemeentewerken Rot-
terdam 2012. Werkboek 
Halftime, hoofdstuk; 
‘Halftime – Ruim baan 
voor creatieve geesten’.
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Bereikbaarheid vergroten, hinder en verspilling  
verminderen 

Infrastructurele projecten leiden bij burgers en bedrijven in Nederland steevast 
tot langdurig slechtere bereikbaarheid en hinder, bijvoorbeeld door omleidin-
gen, geluidoverlast van materieel.
Hier ligt de uitdaging van halftime: kan de herinrichting van een plein of 
rotonde in minder tijd – misschien zelfs in de helft van de tijd? Een tweede uit-
daging: kan het met minder hinder voor omwonenden en gebruikers? Denkend 
vanuit de publieke zaak is er een derde uitdaging, namelijk wordt belastinggeld 
effectief en zonder verspilling aangewend?
De gemeente Rotterdam wees die drie aspecten aan als de speerpunten bij de 
toepassing van halftime. Enkele voorbeelden:

Realisatie rotonde N242 binnen een weekend 
In een weekend in november 2012 is er hard gewerkt in Noord-Holland boven 
Heerhugowaard door onder andere bouwbedrijf MNO Vervat. Een kruispunt 
met verkeerslichten is in een weekend compleet omgebouwd tot rotonde. Het 
oude kruispunt is opgebroken en het hoogteverschil van anderhalve meter 
tussen de nieuwe rotonde en de oude brug is overbrugd met de aanleg van 
de nieuwe rotonde. Doordat de rotonde in een weekend is gerealiseerd, is de 
overlast voor de weggebruiker tot een minimum beperkt gebleven. De werk-
zaamheden gingen vrijdag om negen uur ’s ochtends van start. Vrijdag over-
dag en vrijdagnacht is er circa 3000 kuub zand en 1500 ton menggranulaat 
verwerkt. Vervolgens heeft het projectteam asfalt, belijning, detectielussen en 
bebording aangebracht. En waar vrijdag om acht uur ’s avonds nog de oude 
weg lag, werden zaterdagochtend rond zeven uur ’s ochtends al de nieuwe aan-
sluitingen geasfalteerd. De werkzaamheden zijn 24 uur per dag doorgegaan. 
Maandagochtend om vijf uur kon de rotonde worden opengesteld.*

Leerervaringen van dit voorbeeld zijn: 
• werk met ontwerpteams waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn, 
inclusief gemeente, uitvoerders en planners
• zorg dat tijdens de uitvoering er altijd een vertegenwoordiger van de op-
drachtgever bereikbaar is om problemen met vergunningen direct op te kun-
nen lossen
• werk in ploegen en op andere tijden: liefst 16 uur in plaats van 12 uur
• gebruik softwarepakketten om processen efficiënt en effectief te stroomlij-
nen.
(Zie www.youtube.com/watch?v=08m3IP61APw)

Stadhoudersweg in Rotterdam: winst in voorbereiding
Bij het realiseren van de uitdaging van halftime, namelijk projecten (laten) uit-
voeren in (veel) minder tijd, is niet alleen de uitvoering maar ook de voorbe-
reiding van belang: de fasen van aanbesteding, gunning en planning. Door-
looptijd kan worden verkort door in een vroeg stadium met partijen om tafel 
te gaan. Werkzaamheden aan de Stadhoudersweg in Rotterdam bijvoorbeeld 
laten zien dat dat kan. Deze drukke verkeersader is volledig heringericht. De 

aanvankelijk verwachte doorlooptijd was drie maanden. Door slim te organise-
ren en planmatig te werken lukte het in drie weken. 

Droogleever Fortuynplein snel weer open voor verkeer * 
Dagelijks rijden zo’n 35.000 voertuigen over dit grote verkeersplein. Het plein 
aan de voet van de Euromast was aan renovatie toe: het was onoverzichtelijk en 
de bewegwijzering klopte niet meer. 
Op 19 juli 2010 zijn de werkzaamheden begonnen. Het tijdschema was strak 
want tijdens het stormseizoen van oktober tot april mag er aan de dijk waaraan 
het plein ligt niet gewerkt worden. Daarom is in ploegendienst gewerkt om het 
werk 30 september klaar te hebben. Halftime hield hier in dat er met twee of 
drie ploegen gewerkt is, dus 12 tot 18 uur op een dag. Een ‘verkeersmarinier’ 
adviseerde in de voorbereiding diverse werkzaamheden te combineren, zodat 
de weggebruiker er maar één keer last van ondervond.
De eerste tijdwinst werd al geboekt in de ontwerpfase. Die verliep in een vijfde 
van de gebruikelijke tijd door alle betrokken disciplines van het begin af aan bij 
elkaar aan tafel te zetten. Projectleider Ruijtenbeek van de gemeente Rotterdam: 
‘Bundeling van kennis werkt veel sneller dan wanneer je een estafettestokje aan 
elkaar doorgeeft.’
Voor berichtenuitwisseling gebruikten aannemer, directievoerder, projectleider 
en opdrachtgever het communicatiesysteem VISI, dat ervoor zorgt dat de com-
municatie volgens vaste afspraken verloopt en wordt vastgelegd en geformali-
seerd (hoofdstuk 3).
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam verwachtte van aannemer Van 
Kessel een tijdsbesparing van 30 tot 40 procent. De uitvoering begon, midden in 
de bouwvak. ‘De bouwvak is de beste tijd van het jaar voor zo’n project’, vindt 
Ruijtenbeek. ‘Want dan zijn de meeste mensen op vakantie en liggen de meeste 
werken stil.’
Halftime moet bijdragen aan minimale hinder voor de omgeving. Daartoe ging 
Gemeentewerken ook ‘crossmediaal communiceren’. Op de Droogleever Fortuyn-
website8 kregen weggebruikers mobiliteitsadvies op maat. Stond het verkeer op 
het plein muurvast, dan gaf de website routes aan waar nog wel doorstroming 
was. Dat gebeurde volautomatisch met behulp van camera’s. Ook via je iPhone 
kon je de doorstroming bekijken. Routeadvies verscheen tevens op een scherm 
in de hal van het nabijgelegen Erasmus Medisch Centrum. Mensen in de omge-
ving vonden kaartjes in de brievenbus met de fasering en omleidingen. Ook 
radiospotjes werden ingezet om het spitsverkeer te reduceren. 

Halftime biedt ruimte aan een nieuwe generatie 
ondernemers in de bouw

SBRCURnet wil de ervaringen met halftime breed verspreiden. SBRCURnet heeft 
daartoe een precompetitieve omgeving gecreëerd waarin de ervaringen uitge-
wisseld kunnen worden – een community of practice. Het gedachtegoed raakt 
langzaam verspreid. Kennisuitwisseling vond plaats over meerdere projecten. 

* http://www.mno.nl/
news/216/Turbosnelle-
realisatie-rotonde-N242.
html

* http://www.SBR-
CURnet.nl/upload/
documents/HALFTIME/
Nieuwsbrief%20Droog-
leever%20fortuynplein.
pdf
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Voorbeelden van projecten met halftime: 

Aanleg rotonde kan in negen dagen
Op de provinciale weg tussen Raalte en Holten is in Nieuw-Heeten in negen 
dagen een rotonde aangelegd. De aanbestedingsprocedure voor dit project was 
uitzonderlijk. In overeenstemming met de Rijkswaterstaat-regelgeving werd dit 
aanbesteed via de economisch meest voordelige inschrijvingsmethode (EMVI). 
Omdat bij halftime de duur van het project voorop staat, moest dat extra ge-
wicht krijgen in de aanbesteding. Daarom werd besloten dat voor iedere dag die 
aannemers op de maximaal aangegeven aantal dagen wisten te winnen, een fic-
tieve korting gegeven zou worden. De fictieve korting werd op de inschrijfsom 
in mindering gebracht waardoor de snelste aannemer de opdracht won – niet de 
goedkoopste.
Door heel hard te werken met hele strakke planning, een optimale inzet van het 
materieel en personeel en het draaien van 24-uurs diensten is de aannemer op 
negen dagen uitgekomen.
Er is een gedetailleerde urenplanning gemaakt en in ploegendiensten gewerkt. 
Van de leveranciers is een just-in-timeaanvoer van de materialen geëist en de 
nevenaannemers moesten de werkzaamheden op het aangegeven tijdstip uit-
voeren. Een dag later opleveren betekende een boete van 4000 euro. De malus 
is altijd hoger dan de fictieve korting.
De financiële risico’s lagen volledig bij de aannemer. De aannemer inventari-
seerde in de werkvoorbereiding de risico’s, zoals uithardingtijden van asfalt 
en beton en de afstemming met de asfaltcentrale. De provincie gaf voldoende 
tijd voor de werkvoorbereiding opdat er voldoende tijd was om de ondergrond 
te onderzoeken. Verder werd de gelegenheid gegeven personeel en materieel 
optimaal in te zetten. Normaliter worden de inzet van materieel en personeel 
afgestemd op de leveringscapaciteit van de asfaltcentrale. Bij dit project moest 
de asfaltcentrale op vastgestelde tijdstippen leveren.
Ondanks de strakke planning zijn er geen tegenvallers geweest. Iedereen heeft 
zich aan de afspraken gehouden. Men was ervan doordrongen dat het niet nako-
men van afspraken direct gevolgen had voor het project – niet alleen financieel 
maar ook in de vorm van maatschappelijke schade, zoals filevorming. Nu kon 
het doorgaande verkeer slechts twee dagen niet gebruikmaken van het weg-
gedeelte. De bewoners van Heeten waren daar zeer tevreden over.*

Kort maar hevig in Amsterdam
Michiel Wentholt, adviseur bureau Stadsregie van gemeente Amsterdam be-
schrijft hoe de stad werkt met halftime:
‘Onder de noemer “Kort maar hevig” voeren we in Amsterdam sneller projecten 
uit. Het werk duurt mede korter door het zogeheten vierkant afsluiten van de 
weg. Er wordt afgezien van een fasering van werkzaamheden die normaliter de 
overlast voor buurt beperkt. Evenmin blijven rijstroken in gebruik. Beide heb-
ben grote voordeel voor het project (goedkoper) en voor de omgeving (sneller 
klaar).
Aan de andere kant hebben een volledige afsluiting en langere werktijden ook 

hun impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid. In Amsterdam wordt daarom 
gewerkt aan een model waar de maatschappelijke hinder wordt afgezet tegen 
de te nemen maatregelen. Over de wijze van uitvoering – kort maar hevig of 
juist gefaseerd, al het werk onder integraal bestek of juist onder verschillend 
opdrachtgeverschap – wordt mede op basis van dit model besloten.
We zijn nu bezig onze kennis te borgen en voeren pilotprojecten uit om ver-
der ervaring op te doen. De input van Rotterdamse collega’s en SBRCURnet is 
belangrijk geweest om onze ervaringen met onze nieuwe aanpak onder de loep 
te nemen. Misschien is een wedstrijd Rotterdam-Amsterdam wel aardig. Wie 
voert het snelst zijn projecten uit? De werkelijke kampioen is dan natuurlijk de 
maatschappij. Kennisdelen brengt dat kampioenschap dichterbij.’

Halftime bij routinematige en strategische inkoop
Het herinrichten van pleinen en rotondes en het herzien van riolen en dergelijke 
is routinematig werk: werk waarmee private partijen en gemeentes ervaring 
hebben opgedaan. In zo’n situatie werkt het halftime-concept. Omdat de aard 
van het werk bekend is kunnen processen en omstandigheden op grond van 
ervaring worden ingeschat.
Naast routinematige inkoop bestaat er ook strategische inkoop: inkoop voor 
eenmalige en unieke projecten zoals Terminal 5 bij vliegveld London Heathrow 
(zie hoofdstuk 13), een voetbalstadion of een kerncentrale. Voor strategische 
inkoop is het halftime minder geschikt. Dergelijke bouwwerken zijn complexe 
projecten waar ‘herhaling van hetzelfde’ nauwelijks voorkomt.* Dit soort unieke 
projecten is vaak hightech, kapitaalintensief en wordt in hoge mate bepaald 
door de omgeving waarin zij gesitueerd worden. Routines, gewoonten en gestan-
daardiseerde werkprocessen spelen hier een veel kleinere rol en het anders 
organiseren van werkprocessen levert in termen van efficiëntie en effectiviteit 
minder op omdat er geen referentie is – het is nooit eerder gedaan en dus kan 
het ook niet sneller dan eerdere soortgelijke werken.
Daarmee is niet gezegd dat halftime niet van belang is voor strategische inkoop-
processen. In tegendeel zelfs: door in routinematige infrastructurele projecten 
20 tot 30 dertig procent goedkoper te werken – zoals het Rotterdamse voor-
beeld aantoont – of enorm veel tijd te besparen – 60 procent in het pilotproject 
van HBG en TNO – blijven fondsen over voor strategische inkoopprocessen of 
als aanvulling op de budgettaire tekorten die door de crisis zijn ontstaan. Maar 
welke opdrachtgever durft te zeggen: ‘Het werk wordt gegund aan wie de minste 
tijd nodig heeft’?

Halftime in de toekomst
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? 
Diezelfde vraag geldt voor infrastructuur: de ervaringen van Gemeentewerken 
Rotterdam leren dat besparingen van 20 tot 30 mogelijk zijn.

< zie ook p 100:
Factoren die 
doorlooptijden van 
routinematig werk 
kunnen verkorten

* www.rotterdam.nl/
dfplein

* Davies and Hobday 
1995. The Business of 
Projects – Managing 
Innovation in Complex 
Products and Systems.
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Er zijn meerdere antwoorden. 
• ‘onbekend maakt onbemind’: het concept halftime geniet beperkt bekendheid – 
reden waarom een community of practice geïnitieerd is waar ervaringen uitgewis-
seld kunnen worden
• het idee dat werk in de helft van de tijd gedaan kan worden, ondergraaft de pro-
fessionaliteit van vakmensen. ‘Deden we het vroeger niet goed?’ ‘We hebben altijd 
hard gewerkt.’ Ja – beide zijn waar. Maar de tijden zijn veranderd. Er hebben 
zich innovaties voor gedaan waardoor werkzaamheden anders kunnen, sneller 
kunnen. Het plaats geen vraagtekens bij de professionaliteit van vakmensen – het 
vraagt wel om aanpassing
• die aanpassingen stuiten op weerstand. Zaken veranderen zorgt voor onzeker-
heid en soms ook angst: ‘Ben ik niet meer goed genoeg?’
• projectleiders stuiten op weerstand binnen de eigen organisatie. Eenzelfde klus 
in de helft van de tijd doen, vereist simpelweg dat het écht anders gaat, dat bouw-
processen écht anders ingericht worden. Dat creëert onrust, vraagt misschien om 
extra inspanningen. Van projectleiders wordt lef gevraagd, de bereidheid en de 
guts om tegen gewoonten en de gevestigde orde in te gaan. Wie durft dat?
• de dreiging van baanverlies – het ‘mannetje met de driepoot’ wiens metingen 
vervangen worden GPS-bepalingen, tracking and tracing-technieken die logis-
tieke werkzaamheden vereenvoudigen en verminderen 
• verschillen in cultuur. In de bouwsector wordt veel geïmproviseerd. Werken 
met een concept als halftime vergt een veel planmatiger aanpak (zie de cases in 
hoofdstuk 7). 
• werk uitvoeren tegen lagere kosten, in minder tijd en met minder hinder lijkt 
gunstig voor alle betrokkenen: opdrachtgevers, opdrachtnemers en bewoners, 
winkeliers, verkeersdeelnemers. Opdrachtgevers en omwonenden hebben baat 
bij halftime maar voor opdrachtnemers betekent halftime bijvoorbeeld dat de 
opdrachtportefeuille ineens voor nog maar 50 procent gevuld is. Wat gebeurt 
er met de tijd die vrijvalt? Wat gebeurt er met de mensen wier werkzaamheden 
vervallen doordat ze slimmer georganiseerd worden. Deeltijdwerken, ontslagen 
of meer werk zien te krijgen? Dan moet de afdeling acquisitie en verkoop wel 
twee keer het volume van weleer bewerkstelligen. Kunnen ze dat, willen ze dat? 
Is dat werk er?
Opdrachtnemers zullen halftime pas erkennen als de markt dat van hen eist. Een 
katalysatormechanisme werkt katalyserend als er geen uitweg is. Net als in het 
voorbeeld van het short pay-beleid zal halftime de bedrijfsvoering en de orga-
nisatie bij opdrachtnemers drastisch veranderen. Het omgekeerde is ook waar: 
zolang ontsnappen kan, heeft een katalysatormechanisme geen tanden, ontbeert 
het kracht en werkt het niet. Het wachten is op opdrachtgevers die bij routine-
matige bouw- en onderhoudswerkzaamheden durven zeggen: ‘Het werk wordt 
gegund aan diegene die de minste tijd nodig heeft.’

< zie ook p 100:
Halftime Award voor 
lichtgewicht hybride 
brug

‘Halftime’ toepassen in projecten?
Bij reconstructies in de bebouwe omgeving. Met 
meetbare resultaten t.a.v. tijd, geld en kwaliteit.

Is een kortere uitvoeringsperiode 
gewenst door de opdrachtgever(s)?

Is principe halftime een zinvolle 
investering (economische activi-
teiten, type buurt, politiek etc.) en 
is er budget? Zijn bijna alle risico’s 
bekend?

Zijn er werkzaamheden ondergronds 
en is er een complexe ondergrondse 
infrastructuur? Zijn er onduidlijke 
risico’s t.a.v. de ondergrond (milieu, 
onbekende kabels etc.)?

Zijn alle ondergrondse werkzaam-
heden bekend; is de ondergrondse 
infrastructuur en bodemkwaliteit 
volledig onderzocht? Zijn de risico’s 
met de opdrachtgever(s) besproken?

Bij rioolvernieuwing: zijn er con-
flicten (wijzigen hoogte bovenzijde 
buis, verontreinigingen, kabels en 
leidingen aan 1 zijde van de straat, 
weesleidingen etc.)?

Zijn alle conflicten in beeld (Klic, 
kruisingen en paralel liggingen), 
oplosbaar en goed in te plannen? Zijn 
de risico’s met de opdrachtgever(s) 
besproken?

Niet toepassen  
halftimeprincipe en 
versnellersZijn er binnen de projectgrens werk-

zaamheden te verwachten waarvan 
de aanvang en/of tijdsduur niet 
duidelijk zijn?

Spelen er buiten de projectgrens za-
ken die de planning van het project 
kunnen verstoren en die leidend zijn 
en niet omkeerbaar (complexe om-
leidingen, bouwlocaties, renovaties, 
evenementen, afsluitingen etc.)?

Half-time toepassen is 
mogelijk.

Toepassen versnellers 
is mogelijk.

Kies met de opdrachtgever(s) de contractvorm, 
bijvoorbeeld:
- formule met berekening fictieve aanneemsom;
-  bonus bij eerdere eind oplevering, eventueel  

per fase;
- EMVI gunnen op tijd.

Bepaal met de opdrachtgever en de politiek de 
investering voor een kortere uitvoeringsduur, bijv. 
welk budget staat er tegenover een week kortere 
uitvoeringsduur?
Ga na of er versnellers kunnen worden toegepast 
naast het halftime principe

Versnellers kunnen zijn:
-  strakke planning in het bestek met boete-

clausule (evt. per fase);
-  gelijktijdige bewerkingen toepassen, zoals 

meerdere ploegen inzetten, projectonderde-
len tegelijkertijd uitvoeren of op meerdere 
locaties / in meerdere fases tegelijk werken;

-  werken buiten de reguliere werktijden (bijv. 
7 -19 uur);

- alternatieve bouwmethoden (prefab);
-  VO + DO overslaan (aannemer prijst 

ontwerp af);
-  extra werkruimte / depots om bouwproces 

te versnellen.

Figuur links. Keuze-
diagram voor het al 
dan niet toepassen 
van ‘Halftime’ om 
projecten veel snel-
ler af te ronden.
(Bron: Ruijten-
beek en Van Atten, 
Stadsontwikkeling 
Rotterdam 2012)
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In een kooi met tien apen wordt 
een banaan opgehangen. Onder de 
banaan staat een trap. Als een van 
de apen een poot op een traptrede 
zet om de banaan te gaan plukken, 
worden alle apen natgespoten. Na 
een aantal keren begrijpen de apen 
het verband.
Zodra nu een van de apen ook maar 
een beweging maakt die erop lijkt 
dat hij de trap wil beklimmen, wordt 
hij door de andere apen tegengehou

den. Ze hebben immers geen zin in 
nog een nat pak.
Nu vervangen we een van de apen 
door een nieuwe die nergens vanaf 
weet. De nieuweling ziet de banaan, 
wil die gaan halen, maar wordt dan 
door de andere apen hardhandig 
van dat voornemen afgebracht. Als 
er nog een aap door een nieuwe 
wordt vervangen, herhaalt zich 
dat. Waarbij de eerste nieuweling 
enthousiast meehelpt de laatst geko

mene een pak rammel te geven.
Zo vervangen we alle apen en is er 
geen een meer in de kooi die het nat
spuiten heeft meegemaakt. Toch zal 
geen aap het in zijn hoofd halen om 
ook nog maar een poot naar die trap 
uit te steken.
Waarom niet? ‘Dat doen wij hier 
gewoon niet’.* 

* Pauka en Zunderdorp 1988. De banaan 
wordt bespreekbaar – Cultuurverandering in 
ambtelijk en politiek Groningen.

Parabel van de apenkooi en de banaan [p 92]

• Inkoopproces privaat organiseren
• techniek en uitvoering privaat 
organiseren
• ‘omgevingsmanagement’ door 
tijdig betrekken van verschillende 
sectoren, omwonenden en bedrijfs
leven (MKB)
• langdurige relatie met uitvoerders, 
door bijvoorbeeld zogeheten mantel
contracten
• zwaluwstaarten, het in elkaar 
over laten lopen van de verschil
lende  fasen (ontwerp, uitvoering en 

beheer)
• korte doorlooptijd met kortdurende 
extra hinder door bijvoorbeeld vol
ledige afsluiting
• laten zien dat er gewerkt wordt
• tijdig communiceren rond voorbe
reiding en uitvoering
• risico’s vooraf en gezamenlijk via 
onderzoek in beeld brengen
• verkeer in beeld krijgen via net
werkanalyses 
• proactieve houding bij zowel op
drachtnemer als opdrachtgever

• ontwerpteam in stand houden bij 
uitvoering
• markt vroegtijdig betrekken in 
marktconsultatie
• andere type bouwmaterialen en 
methoden in beschouwing nemen, 
zoals prefab
• mogelijkheden in beeld brengen 
hoe slimmer samen te werken
• politieke randvoorwaarden in 
kaart brengen.

Factoren die doorlooptijden van routinematig werk 
kunnen verkorten [p 97]

Bouwbedrijf Heijmans Civiel krijgt 
de Halftime Award van de Innova
tieprijs van de expositie InfraTech 
2013. De prijs is toegekend voor het 
ontwerp van de lichtgewicht brug 
van composiet en staal over de A27 
bij UtrechtLunetten. 
Deze innovatie combineert de doel
stellingen van halftime: de brug is de 
helft lichter dan een vergelijkbare be
tonnen brug en kan sneller worden 
gebouwd, met minder hinder.
Terwijl de realisatie van een beton
nen brug ongeveer een jaar in beslag 
zou nemen, kwam de hybride brug 
in slechts zes maanden tot stand 
en was er slechts één nachtelijke 

snelwegafsluiting nodig. Besparing 
in tijd: 50 procent. Door gebruik 
te maken van andere materialen 
is eveneens fors bespaard: met de 
keuze voor een kunststof composiet 
in plaats een stalen rijdek is 150.000 
euro bespaard: 15 procent. Daarnaast 
veroorzaakt deze productiemethode 
minder CO2uitstoot.
In het project is nauw samengewerkt 
tussen Heijmans, ProRail en DSM 
Nederland. (zie www.youtube.com/
watch?v=kKif2K3c1NU&feature=yo
utu.be)   

* http://www.SBRCURnet.nl/pagina.
asp?id=5525

Halftime Award voor licht gewicht hybride brug* [p 99]

De rode draad van dit hoofdstuk
Hier wordt een beschrijving gegeven van het in Rotterdam ontwikkelde en door 
SBRCURnet omarmde concept ‘halftime’. Dit is een voorbeeld bij uitstek van het 
concept businessprocess re-engineering: door werkprocessen anders te organi-
seren kan een project in veel minder tijd en aanzienlijk goedkoper uitgevoerd 
worden. Cultuur is belangrijk: het doorbreken van oude patronen en nieuwe 
wegen durven inslaan. Algemeen kenmerk is de veel planmatiger aanpak en 
het zoeken van samenwerking. Uit de cases blijkt uit de inmiddels opgedane 
ervaringen dat halftime een veelbelovende benadering is. De besparingen zijn 
fors. Schematisch wordt aangegeven wanneer halftime kan worden toegepast. 
Halftime biedt ruimte voor een nieuwe generatie ondernemers: zij die het an-
ders doen.
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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

6

Rijkswaterstaat
Innoveren als  

bedrijfsproces1

* De Tekst van dit 
hoofdstuk is gebaseerd 
op een brochure van 
Rijkswaterstaat. 



Rijkswaterstaat staat voor grote maatschappelijke opgaven. Zo ligt er de ver-
vangingsopgave van de Nederlandse infrastructuur en problemen door extremer 
weer. Nieuwe technologie wordt ingezet om doelen te halen in een tijd van krap-
pe budgetten en het afnemende aanbod van vakmensen door de vergrijzing. 
Gebaande paden lopen vast, innovaties zijn onvermijdelijk. Met het zogeheten 
‘corporate innovatieprogramma’ jaagt Rijkswaterstaat dit innovatieproces aan.
Rijkswaterstaat heeft een traditie van innovaties om unieke projecten te kunnen 
uitvoeren, denk aan de Deltawerken. Maar ook nu, in een tijd waarin middelen 
onder druk staan, zijn nieuwe, betere en goedkopere oplossingen nodig. Met 
het corporate innovatieprogramma ontwikkelt Rijkswaterstaat een integrale 
benadering van innovaties: van het prille idee tot de uiteindelijke invoering in 
de praktijk. Het programma faciliteert in alle stadia van het innovatieproces: 
verkennen, ontwikkelen, testen en valideren, en implementeren.

Het 3 x 30-criterium
Met innovaties beoogt Rijkswaterstaat de volgende doelen te bereiken: 30 pro-
cent besparen op levenscycluskosten, 30 procent winnen op functionaliteit, en 
30 procent duurzamer en veiliger.
Deze ambities zijn niet te halen zonder te innoveren. De doelstelling minder life-
cyclekosten kan bijvoorbeeld gehaald worden door materialen te gebruiken die 
minder onderhoud vergen. Meer functionaliteit betekent: de bestaande netwer-
ken beter benutten.

Inzetten op verbinding
Rijkswaterstaat streeft ernaar allerlei innovatieve ideeën, experimenten en 
initiatieven, met elkaar te verbinden. Zo vinden als uitvloeisel van het in-
novatieprogramma bijeenkomsten plaats met stakeholders en stimuleert het 
programma het gebruik van innovatieve oplossingen in concrete projecten. Het 
gaat er vooral om dat innovaties structureel een plek krijgen in de uitvoerings-
praktijk en niet incidenteel, zoals nog vaak het geval is. Het uiteindelijke doel 
is om innovatie tot in de haarvaten van Rijkswaterstaat te laten doordringen. 
Daarnaast biedt Rijkswaterstaat de markt inzicht in zijn opgaven op de middel-
lange termijn. Door verbindingen te leggen met externe netwerken ontstaat een 
innovatienetwerk van marktpartijen, kennisinstituten en overheid.

Innovatieclusters
De aandachtsgebieden van het corporate innovatieprogramma zijn: waterveilig-
heid, doorstroming, ruimte en duurzaamheid, slim meten, inwinnen en testen, 
professionalisering.
Deze aandachtsgebieden sluiten aan bij de bestaande projecten, beleidspro-
gramma’s en trajecten, en Rijkswaterstaat heeft deze gebieden aangewezen om 
vernieuwing en innovatie in het primaire proces te stimuleren.

Werkwijze: open innovatie
Met een vaste methodiek werkt Rijkswaterstaat aan innovaties. Het programma 
moet jaarlijks ten minste tien innovaties opleveren voor toepassing in de 
praktijk.* Waar mogelijk biedt het programma faciliteiten en ondersteuning om 
innovaties een grotere kans van slagen te geven.
In een vroeg stadium verkent het corporate innovatieprogramma welke ideeën 
kansrijk zijn om verder te ontwikkelen. Na de verkenningsfase komen die idee-
en in de fase van doorontwikkeling, pilots en testen. Doorstaat een innovatie die 
testen, dan wordt die voor het eerst toegepast in de praktijk. De kosten nemen 
in iedere fase met grofweg een factor tien toe.
Rijkswaterstaat brengt innovatieve ontwikkelingen binnen en buiten de organi-
satie bij elkaar. Het programma is een soort ‘glazen huis’, waar mensen van bin-
nen en buiten elkaar kunnen vinden, innovaties bespreken en kennis en ervarin-
gen delen. Op die manier kan het programma belemmeringen in kaart brengen 
en innovatieprocessen structureel verbeteren. 

Innovaties kunnen veel onzekerheden in een organisatie veroorzaken. Daar-
door duurt het vaak lang voordat een idee wordt uitgewerkt tot een concreet 
projectvoorstel – als dat al gebeurt. Het innovatieprogramma werkt daarom met 
‘stormsessies’. Op één dag bundelen idee-eigenaren, experts en stakeholders 
hun krachten en bekijken de innovatie vanuit verschillende invalshoeken. Op die 
manier brengen ze snel de meerwaarde en de risico’s van een idee in kaart. En 
daarmee wordt snel duidelijk of het idee kans van slagen heeft.
Als een idee deze stormsessies overleeft is de grote vraag: hoe houdt dat 
concept zich in de praktijk? Rijkswaterstaat voert daartoe – in samenwerking 
met kennisinstellingen, marktpartijen en andere overheden – pilots uit en test 
daarmee de prototypes die na de stormsessies zijn ontwikkeld. Hierna kan een 
project doorgaan naar de implementatiefase.
Ondernemers kunnen terecht bij het Innovatietestcentrum van Rijkswaterstaat 
voor hulp bij het testen en valideren van innovaties naar de infrasector. In 
samenwerking met het testcentrum worden de kwaliteit en de prijs-prestatie-
verhouding van een prototype in kaart gebracht en wordt het product beter af-
gestemd op de eisen en wensen van de klant. Rijkswaterstaat en de ondernemer 
voeren zo’n onderzoek samen uit en delen de kosten.

Implementatie: innovaties in de praktijk
Na de eerste proeven, testen en pilots is het tijd voor het echte werk. Ideeën zijn 
tegen het licht gehouden en geschikt bevonden voor de praktijk. Nu is het aan 
de uitvoerders om ze in de praktijk toe te passen. Vaak probeert Rijkswaterstaat 
innovaties eerst op kleine schaal uit, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat 
succesvolle innovaties gangbaar worden in de uitvoeringspraktijk.
Robert Kunz, manager van het innovatiecluster Professionalisering – onderdeel 
van het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat – over het monitoren van 
innovaties: ‘Het Corporate innovatieprogramma monitort de overgang van een 
innovatie naar de praktijk. Een onafhankelijke blik van buiten kan bijdragen aan 

< zie ook p 112:
Dijkbekleding in 
Stavenisse

< zie ook p 111:
Inkoop als impuls 
voor innovatie

< zie ook p 110:
Duin aan Sophia
strand

< zie ook p 110:
Topsectoren

< zie ook p 110:
Innovatie in lucht  
en geluid

< zie ook p 111:
Verjonging van 
asfalt

* Succesvolle projecten 
is een beschrijving te 
vinden op www.rijks-
waterstaat.nl/innovatie/
projecten.
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een succesvol vervolg. Een voorbeeld zijn de proeven voor het toepassen van 
verjongingsproducten om de levensduur van asfalt te verlengen. Daar hebben 
we een zogeheten gateway review uitgevoerd om te kijken of het project klaar 
is voor een volgende fase.’
Een gateway review is een methode waarbij een klein team experts (zowel van 
binnen als buiten Rijkswaterstaat) een project beoordeelt. Zij doen dit vertrou-
welijk en snel. Het team doet aanbevelingen om de sterke punten van het pro-
ject te versterken en de zwakke punten te verbeteren. De bedoeling is om deze 
methode een vaste plek te geven in het innovatieprogramma.

Samen op zoek naar structurele verbeteringen
Om structurele verbeteringen tot stand brengen in het innovatieproces vanuit de 
markt naar het dagelijkse werk zijn aantal bijeenkomsten georganiseerd onder 
de noemer ‘zolderopruiming’. Opdrachtnemers kregen van Rijkswaterstaat het 
verzoek om innovaties ‘van zolder’ te halen die een tweede kans verdienen.
Dat leverde 44 inzendingen op. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen de 
deelnemers – opdrachtnemers en Rijkswaterstaatmedewerkers – op zoek naar 
de belemmeringen in deze cases: Waarom zijn deze innovaties niet geland bij 
Rijkswaterstaat en welke lessen zijn daaruit te trekken? Wat waren de kinken in 
de kabels en hoe zijn die weg te nemen? Of zijn de innovaties toch niet geschikt 
voor toepassing in het dagelijks werk van Rijkswaterstaat? 
Sommige veelbelovende inzendingen worden alsnog getest, voor andere vindt 
een vereenvoudigde stormsessie plaats om de kansen in te schatten en een laat-
ste categorie inzendingen past gewoonweg niet bij Rijkswaterstaat.
Tijdens de tweede bijeenkomst van deze zolderopruiming zijn stappen gezet in 
de verbetering van het innovatieproces. Zo kwam naar voren dat eerlijk, open 
en vaker contact in het proces belangrijk is voor het slagen van een project. 
Daarom is een accountmanager aangesteld voor innovaties uit de markt: één 
aanspreekpunt, iemand die helpt bij stagnatie in het innovatieproces.
Ook intellectueel eigendom was een punt van aandacht. Welke kansen zijn er om 
adequater om te gaan met het intellectueel eigendom van innovatieve ideeën? 
Dit is regelmatig een hindernis bij gezamenlijk innoveren. Het in licentie geven 
van een innovatie, met behoud van intellectueel eigendom, biedt mogelijkheden. 
Belangrijke aspecten hierbij: een reële risicoverdeling en een dialoogmoment  
tijdens of voorafgaand aan de aanbesteding om over en weer onduidelijkheden 
weg te nemen.

Onderdeel van het corporate innovatieprogramma is het werken aan een breed 
gedragen verhaal over innoveren tot  2025. Deze innovatieagenda kan in 
afstem ming met de markt worden vertaald in projectoverstijgende langetermijn-
eisen.
Hiervoor organiseert Rijkswaterstaat bijeenkomsten en creëert hij innovatie-
programma een virtuele samenwerkingsomgeving. Zo is er het publieke online 
netwerk ‘Rijkswaterstaat innoveert’.
Netwerken zijn belangrijk voor innoveren omdat verschillende partijen elkaar 

Open innovatie met partners: kennisinstellingen, overheid en markt

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt het nationale netwerk van wegen en vaarwegen en onze rijkswateren. Het Corporate 
innovatieprogramma Rijkswaterstaat realiseert – samen met mensen uit de praktijk, beleid, mede-overheden, marktpartijen 
en kennisinstellingen - ideeën die een meerwaarde creëren voor de uitvoering van de RWS-taken. Het innovatieprogramma 
is aanjager en facilitator van het cyclische proces van idee tot regulier gebruik in de praktijk.

Corporate innovatieprogramma Rijkswaterstaat
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< zie ook p 112:
Energie uit bermen

107 106 Economische golven en de bouw 6 – Rijkswaterstaat: innoveren als bedrijfsproces



nodig hebben. Creatieve marktpartijen kunnen wel ideeën bedenken, maar ze 
hebben grote opdrachtgevers nodig om die te kunnen implementeren in het 
werkproces. 

Met partners zoals Deltares, en kennispartners die samen de Bouwcampus gaan 
realiseren  vormt het innovatieprogramma een innovatiecommunity. Samen 
onderzoeken deze organisaties hoe ze innovatieve projecten binnen Rijkswater-
staat de komende jaren een impuls kunnen geven. 
Het corporate innovatieprogramma helpt Rijkswaterstaat om vroegtijdig de 
behoeften bij het infrabeheer te bepalen. Vroeg inschakelen van marktpartijen 
en kennisinstituten maken het mogelijk om betere oplossingen te bedenken. 
Bovendien beschikt Rijkswaterstaat over de middelen en faciliteiten om veelbe-
lovende ideeën te ontwikkelen en prototypes te testen. 

Nieuwe arrangementen
Kennisontwikkeling en innovaties zijn niet het exclusieve domein van ken-
nisinstellingen. Echte innovatie ontstaat uiteindelijk in een context van idee 
tot geslaagde toepassing. Er zouden arrangementen bedacht moeten worden 
waar ondernemerschap gestimuleerd wordt en waar de verschillende partijen 
– markt, overheid, kennispartijen en nieuwe intreders – in een praktijkarena 
bijeen gebracht worden om daar te experimenteren met innoveren. In de hoofd-
stukken 14 en 16 gaan we hier verder op in.

< zie ook p 113:
Hoogwaterbescher
ming

< zie ook p 113:
De voordelen van 
‘open data’

De steenbekleding van een stuk dijk 
bij het Sophiastrand in het Zeeuwse 
NoordBeveland, voldoet niet meer. 
De meest voor de hand liggende 
oplossing is om de dijk grondig aan 
te pakken. Toch is er in dit geval een 

beter en goedkoper alternatief: niet 
de dijk versterken, maar de duin
strook die ervoor ligt. Door het duin 
te versterken met zand, wordt het 
straks een volwaardige waterkering. 
Een innovatieve zachte oplossing 

dus. Projectbureau Zeeweringen, een 
samenwerkingsverband van Rijks
waterstaat en waterschap Schelde
stromen, voert de klus uit.

Duin aan Sophiastrand [p 104]

Een van de speerpunten in het 
corporate innovatieprogramma is de 
samenwerking tussen markt, weten
schap en de door het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (ELenI) benoemde topsec
toren. Belangrijke topsectoren voor 
Rijkswaterstaat zijn water, logis

tiek, hightech en chemie. Voor elk 
daarvan is een ‘topteam’ in het leven 
geroepen. Daarin maken onderne
mers, overheid en kennisinstituten 
samen een actieagenda.

Topsectoren [p 104]

Rijkswaterstaat test verjongings
producten voor zogenaamd zeer 
open asfaltbeton (ZOAB) van diverse 
marktpartijen. Deze middelen wor
den op het asfaltbeton gesproeid om 
het verouderde bindmiddel soepeler 
te maken, eventuele scheurtjes te 
repareren en de hechting tussen de 
stenen in het wegdek sterker te ma
ken. Hiermee wil Rijkswaterstaat de 
levensduur van ZOAB met minimaal 
twee jaar verlengen. Zo hoeft asfalt 
minder vaak vervangen te worden. 
Dat bespaart kosten en is beter voor 
het milieu. Bovendien geeft het 
minder verkeershinder, aangezien 
er minder vaak aan de weg gewerkt 
hoeft te worden.

Verjonging van asfalt [p 105]

(Bron: Corporate in-
novatieprogramma 
Rijkswaterstaat 2013)
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Rijkswaterstaat is een van de groot
ste rijksinkopers van producten en 
diensten. Net als andere overheids
inkopers heeft Rijkswaterstaat de 
inspanningsverplichting om 2,5 
procent van het inkoopbudget te 
besteden aan innovatieve oplos
singen. Dit wordt aangejaagd via 
het programma ‘inkoop innovatie 
urgent’. 
Jaarlijks investeren de Nederlandse 
overheden zo’n 60 miljard euro. 
Het innovatief inkopen krijgt vorm 
door bijvoorbeeld samen met de 
markt innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen of door opdrachtnemers 
de ruimte te geven een innovatieve 
oplossing aan te bieden. Voor het 

innovatiegericht inkopen zijn acht 
‘boegbeeldprojecten’ geselecteerd, 
waarvan Rijkswaterstaat er bij twee 
betrokken is: verkeersmanagement 
en watermanagement.
Voor het programma gaan de stre
ven rijksinkopers waaronder Rijks
waterstaat, Binnenlandse Zaken en 
de Rijksgebouwendienst, samen met 
de regionale en lokale overheden, 
ernaar de 2,5 procentambitie realise
ren. Een regiegroep met de grootste 
en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, gaat dit programma 
vormgeven. Rijkswaterstaat levert 
als grootste inkoper de voorzitter.

Inkoop als impuls voor innovatie [p 105] 

Projectbureau Zeeweringen, een 
samenwerkingsverband tussen 
Rijkswaterstaat en waterschap 
Scheldestromen, versterkt de steen
bekleding van de Zeeuwse dijken. 
Om kosten te besparen en om bij te 
dragen aan een beter milieu doet 
het bureau een pilot met duurzame 
dijkbekleding. Locatie van de pilot is 
Stavenisse. In dit proefproject wordt 
de innovatieve dijksteen Hillblock 
gebruikt, eerder uitgebreid getest 
in het Innovatietestcentrum van 
Rijkswaterstaat. Dit is de eerste 
praktijktoepassing van de dijksteen.

Dijkbekleding in Stavenisse [p 105]

Een succesvol project is ‘Bermen be
nutten’, dat Rijkswaterstaat uitvoert 
in samenwerking met opdrachtne
mer Heijmans. De aannemer bedacht 
een alternatief voor het maaien en 
afvoeren van bermafval: bermen 
beplanten met snelgroeiende bomen. 
Als er bomen staan, groeit het gras 

minder snel en hoeft er dus minder 
vaak te worden gemaaid, waardoor 
de CO2uitstoot door maaimachines 
omlaag gaat. In Zeeland, langs de 
A58 bij Rilland, testen Rijkswater
staat en de aannemer deze innovatie 
in de praktijk.

Energie uit bermen [p 107]

(Bron: Corporate in-
novatieprogramma 
Rijkswaterstaat 2013)

Nederland is bezig met een omvang
rijk dijkversterkingsprogramma, het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP), dat wordt uitgevoerd door 
de waterschappen. Innovaties betref
fen de techniek, bijvoorbeeld voor 
het tegengaan van ‘piping’: het ont
staan van holtes in de dijk die hem 
verzwakken. Maar het kan ook gaan 

om alternatieve contractvormen.
In het project ‘Innovatieve waterke
ring’ vindt een kruisbestuiving plaats 
tussen corporate innovatieprogram
ma, de waterschappen en het pro
grammabureau van het Hoogwater
programma, met ondersteuning van 
Deltares. Samen bouwen ze kennis 
op, testen de potentiële innovaties en 

proberen barrières voor de uitvoe
ring weg te nemen. Ook voor de 
bijdrage van Rijkswaterstaat aan de 
topsector water en het programma 
‘inkoop innovatie urgent’ zijn de 
inzichten uit dit project van belang. 

Hoogwaterbescherming [p 109]

Veel gegevens van de overheid mo
gen door iedereen worden gebruikt 
en verspreid: de zogeheten ‘open 
data’. Ondernemers gebruiken open 
data onder andere om nieuwe pro
ducten te ontwikkelen. De overheid 
stimuleert dit door zo veel mogelijk 
eigen data vrij beschikbaar te ma
ken. Met open standaarden kunnen 
overheden en bedrijven makkelijker 

digitale informatie uitwisselen. Een 
bekend voorbeeld van slim gebruikte 
open overheidsdata is de website 
Buienradar, die gebaseerd is op 
gegevens van het KNMI.
In 2011 is de website www.snellerin
noveren.nl gelanceerd: een ‘wiki’ 
over belemmeringen en kansen voor 
innovaties in de water en infrasec
tor. Met deze informatiebron kunnen 

lessen uit het verleden een bijdrage 
leveren aan de verbetering van de 
innovaties van morgen. De wiki 
moet uitgroeien tot een ‘leerplat
form’. In dit project werkt Rijkswater
staat samen met de Werkgroep In
novatieversnelling van het netwerk 
Deltatechnologie en kennisinstituut 
Deltares.

De voordelen van ‘open data’ [p 109]

Het programma ‘lucht en geluid’ 
(PLuG) moet ervoor zorgen dat de 
hoofdwegen voldoen aan de wet
telijke geluidsnormen. Dat doet 
het programma vooral met vaak 
innovatieve maatregelen, zoals 
stiller asfalt, extra geluidsscher
men en betere gevelisolatie van 
gebouwen. Het programma wordt 
steeds belangrijker door de strengere 
wetgeving voor geluidshinder.
Het programma lucht en geluid 
wordt door het corporate inno
vatieprogramma ondersteund. 
Ervaringen en het netwerk rond het 

innovatieprogramma worden inge
zet om de innovaties uit ‘lucht en 
geluid’ toe te passen in de praktijk. 
‘Wij zijn blij met deze hulp, want 
innovatieprojecten zijn nog te vaak 
eilandjes die op zichzelf staan’, zegt 
programmanager Dirk van der Graaf 
van PLuG. ‘Door deze vormen van 
samenwerking slaan we bruggen 
waardoor innovaties veel vaker 
slagen.’

Innovatie in lucht en geluid [p 105]
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De rode draad van dit hoofdstuk
Het corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat moet vernieuwing aan-
jagen om een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken: extremer 
weer, intensiever gebruik van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Rijkswater-
staat werkt daartoe met partners en met de nieuwste technieken – waaronder 
BIM.
Met het corporate innovatieprogramma streeft Rijkswaterstaat  naar kosten-
besparingen en innovaties die Nederland duurzamer en veiliger maken. De 
innovaties kunnen daarbij onze kennisinfrastructuur en concurrentiepositie ver-
sterken, en daarmee een impuls geven aan de kwakkelende economie.
Rijkswaterstaat wil dit bereiken door samenwerking tussen overheid, marktpar-
tijen en kennisinstituten tot stand te brengen. Het innovatieprogramma brengt 
kennis, innovaties en partners bij elkaar. Kansen worden gezamenlijk in kaart 
gebracht, drempels verlaagd en processen gestroomlijnd.
Het corporate innovatieprogramma werkt als een open netwerk. Een verzame-
ling enthousiaste creatievelingen werkt samen aan een klimaat waarin kansrij-
ke ideeën rijp worden gemaakt voor toepassing in de praktijk. In dit hoofdstuk 
worden voorbeelden gegeven van innovaties die succesvol zijn toegepast. 

Zeewaarts gezegd 

‘De zee is trots op haar duinen. 
Brekensgereed houdt zij de duinen bestendig. 

Zij heeft haar kusten lief en kust ze.
 

De zee plant zich voort in het water. 
De zee is voedzaam als een rijpe boomgaard. 

Zij is de moeder van de grootste sterren.
 

De zee is een regen van goedheid, 
beken het maar, zij is onmisbaar. 

De zee blijft zoals altijd altoos vrede, 
want in zee werd nog niemand mishandeld.’ 

Paul Snoek
Uit: Hercules. Gedichten (Manteau, 1960)
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Rotown magic  

Rotterdam is niet te filmen, 
De beelden wisselen te snel, 

Rotterdam heeft geen verleden 
en geen enkele trapgevèl

Rotterdam is niet romantisch, 
heeft geen tijd voor flauwekul, 
is niet vatbaar voor suggesties, 

luistert niet naar slap gelul

’t Is niet camera-gevoelig, 
lijkt niet mooier dan het is, 

Het ligt vierkant hoog en hoekig, 
gekanteld in het tegenlicht

Rotterdam is geen illusie, 
door de camera gewekt, 

Rotterdam is niet te filmen, 
Rotterdam is vééls te ècht, 

Uit: Vrijwel alle gedichten, 2004, Jules Deelder

over van hs 4

De Wintvorst, om den rouw van 
HollantsMaaght te paeien,

Vermits, door storm op storm, 
zy schade en inbreuk leê, 

Schoot molenwiecken aan, en maalde, 
na lang draeien, 

Den Beemster tot een beemt, 
en loosde ‘t meir in zee. 

De zon verwondert, zagh de klay 
noch brack van baren,

En drooghdese af, en schonkse 
een groenen staatsikeurs, 

Vol bloemen geborduurt, vol lovren, 
ooft, en airen; 

En, toiende heur hair,
 bestroide het vol geurs. 

De Beemster , Joost van den Vondel

over van hs 5
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