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Actueel (Cobouw, 17-11-2016) 



15 jaar geleden werd voorspeld dat woningen vandaag de dag na een druk op de knop kantenklaar uit de fabriek zouden rollen. Dat gebeurt echter nog steeds niet…  

“Dat klopt, maar de techniek was toen ook nog lang niet zo ver als nu. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar veel sneller op. Dat gezegd hebbende: er zijn ook 
partijen die belang hebben bij de huidige status quo. Die leven ervan om alles op de bouwplaats aan elkaar te knopen. Ja, wij ook. Wij moeten dus ook oppassen dat 
we straks niet uit de keten vallen. De cultuur in de sector en de mens zijn de beperkende factoren. Daardoor lopen we nu eigenlijk al achter op de techniek.”  

Als ik u beluister, verwacht u komende jaren een aardverschuiving in de bouw. Robots, software, digitalisering. Zijn er straks nog wel bouwvakkers nodig?   

“Ik denk dat we op den duur geen metselaars meer nodig hebben. Dat klinkt zuur, maar zij zullen niet ineens morgen zonder baan zitten. Dat is ook goed. De 
transitie die ik verwacht, moeten we bewust meemaken en moet je goed managen. Het kan best dat het soepel in elkaar overgaat. Hoe onze woningen en kantoren 
eruit gaan zien verandert misschien niet, maar hoe ze worden gemaakt en hoe lang ze meegaan wel. Digitalisering gaat helpen om de gebouwde omgeving naar 
een ander niveau te brengen. We gaan dingen maken voordat we ze maken. Dus eerst digitaal, daarna fysiek. Daardoor wordt de bouw ook veel interessanter voor 
jongeren. En het zal er voor zorgen dat we foutloos gaan bouwen.”  

En op de bouwplaats alleen nog maar 3D-printers...  

“Nee, dat zie ik niet voor me. Wel zullen in fabrieken onderdelen worden geprint die vervolgens op de bouw in elkaar worden gezet.”   

Even terug naar het heden. BAM is ook dit jaar weer het grootste bouwconcern van Nederland. Komt daar ooit verandering in, denkt u?  

“Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat vijftien jaar geleden BAM nog niet de grootste was. Ik verwacht wel dat er  een verdere consolidatie in de bouw zal 
plaatsvinden. Er zal op den duur plek zijn voor grote bedrijven en specialistische bedrijven. Middelgrote bedrijven niet. Het is straks of niche of schaal.”  

Maar het zijn juist de middelgrote bouwers die momenteel de hoogste winstmarges behalen.  

“Zij zijn nu flexibeler, maar ze hebben op den duur minder bestaansrecht omdat ze minder middelen hebben om te investeren in de noodzakelijke vernieuwing. In 
technieken en in innovaties. Schaal doet ertoe.” 

“Digitalisering in de bouw gaat sneller dan men denkt”



Actueel (FD, 17-11-2016)

Analyse van FD: 

• Probleemprojecten
• Te veel risico 
• Geld
• Kleiner en gevoeliger
• Nieuwe CFO nodig 



Bouw 
Afnemende groei bouwproductie

• In 2017 groeit de bouwproductie naar verwachting 
met drie procent. 

• De hoge dynamiek op de woningmarkt zorgt voor 
een verder groeiende nieuwbouwproductie en vooral 
ook voor veel verbouwopdrachten in de 
woningbouw. 

• Het aantal nieuw af te geven vergunningen voor 
nieuwbouw staat onder druk en kan op termijn 
verdere groei remmen.

• In de utiliteitsbouw en de infrasector blijft het herstel 
beperkt.

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/ondernemen-in/utiliteitsbouw.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/ondernemen-in/infrasector.html
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Woningbouw 
Verdere groei van nieuwbouwwoningen onder druk

• De nieuwbouwverkopen van woningen groeiden in 
2016 nog licht. 

• Vooral minder bouwvergunningen waardoor het 
aanbod beperkt is zijn hier debet aan. 

• Eind 2016 lijkt de verlening van bouwvergunningen 
weer aan te trekken. 

• Naar verwachting 53.000 nieuwe woningen in 2017. 

• Als het aantal bouwvergunningen niet stijgt, zet dit 
daarna een rem op de nieuwbouw.



Utiliteitsbouw
In 2017 voor het eerst weer groei sinds 2011

• Voor het eerst sinds 2011 groeien naar verwachting 
in 2017 weer de investeringen in bedrijfsgebouwen. 

• De waarde van het aantal afgegeven vergunningen 
voor bedrijfsgebouwen groeit weer heel licht. 

• Het zijn vooral de bouwvolumes voor logistieke 
ruimten en bedrijfshallen die aantrekken. 

• De groei van de orderboeken van utiliteitsbouwers 
lijkt beëindigd en leek vooral door een ingekrompen 
capaciteit te komen.



Infrasector
Aanhoudende lichte groei infrasector

• Infrabouwbedrijven zijn eind 2016 nog licht negatief 
gestemd. 

• De aangetrokken woningbouw laat de vraag naar 
nieuwe toegangswegen en bestrating wel toenemen. 
In de natte waterbouw dalen de omzetten flink. 

• Lagere overheden blijven ook besparen op 
onderhoud van infrastructuur. 

• Naar verwachting groeit de productie van de 
infrasector in 2016 met 1,5 procent.



Installatiebranche
Omzetstijging bij installateurs in 2017

• In 2017 verdere omzetstijging van de 
installatiebranche. 

• Installateurs voorzien meer opdrachten uit de 
onderhoudsmarkt bij zowel woningen als 
bedrijfsgebouwen. 

• Nieuwe orders uit de infrasector blijven nog duidelijk 
achter. 

• Voor installateurs liggen er de komende jaren kansen 
door in te spelen op trends als smart buildings, 
verduurzaming en vergrijzing.



Onderhoud, herstel en verbouw 
Onderhouds- en verbouwmarkt: Woningmarkt zorgt voor stimulans

• Productievolume groeit flink in 2017. 

• De sector profiteert vooral van het grote aantal 
transacties op de woningmarkt.

• Nieuwe huiseigenaren willen hun nieuwe woning 
door verbouwing aan hun woonwensen aanpassen. 

• Vooral de kleine aannemers behalen hierdoor flink 
hogere omzetten. 

• In de utiliteitsbouw neemt het aantal afgegeven 
vergunningen voor herstel en verbouw nog niet toe.



Commercieel vastgoed 
Vastgoedbeleggingsmarkt op recordhoogte

• Veel beschikbaar kapitaal bij (buitenlandse) 
beleggers duwt het beleggingsvolume in Nederlands 
vastgoed naar een record. 

• Beleggingen op de woningmarkt zijn ongekend 
populair. 

• De vraag naar moderne logistieke ruimten blijft hoog 
door structurele ontwikkelingen zoals e-commerce. 

• De opname van kantoren en winkels stijgt weer 
beperkt, gesteund door de aantrekkende economie. 

• Er blijft sprake van een tweedeling, met structurele 
leegstand op secundaire locaties.



Door de complexe marktstructuur is de bouw niet vatbaar voor disruptie! 

1. Eens
2. Oneens

Vraag
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o Grote sector 
o Laag rendement 
o Hoge risico’s 
o Ruimte voor efficiencyverbetering 
o Traditionele cultuur
o Relatief lage innovatiegraad 

Interessante vraag: 

Wie wordt de ‘game changer’? 

Bouwsector is vatbaar voor disruptie
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We leven in een wereld waarin exponentiele groei mogelijk is…

Voorbeelden in de praktijk 

• Airbnb is op gericht in 2008 en nu > 30 mrd. 
waard. Airbnb biedt steeds meer diensten aan;  

• Uber is opgericht in 2009 en is ca. 65 mrd. 
waard. Uber biedt steeds meer diensten aan;  

• USA: 5 van de 6 grootste fondsen naar 
beurswaarde zijn tech bedrijven; 

• OTA’s zijn inmiddels meer waard dan de 
grootste hotelketens samen 

(market cap. in mrd. $)



…maar bouw blijft nog achter door lage groei arbeidsproductiviteit

Autofabriek

Bouwplaats

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit Index 1995=100
Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau



Waarom lukte vernieuwen in de bouw nog niet? 

Plaatsgebonden 
productie

Bouwen wat iemand 
anders heeft bedacht 

Volatiele markt

Vernieuwingen conflicteerden altijd met de behoefte aan flexibiliteit



Nieuwe Technologie biedt wel enorme kans

Innovatie met behoud 
van flexibiliteit



Een paar voorbeelden



Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling: ‘ Optio’ concept 

o Winnaar BouwKennis marketing prijs 2016 
o Al 2.000 keer toegepast 
o Flexibel 
o Korte ontwikkel- en bouwtijd 
o Klantgericht 
o Zowel voor particulieren als corporaties 
o VR toepassing 
o Energie efficiënt 
o Geen oplevergebreken 
o Geoptimaliseerd business model



Hendriks Bouw en Ontwikkeling Oss  

o Hendriks Bouw en Ontwikkeling BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot 
winnaar 2016 in de bouw/-ontwikkelbranche.

o Onderscheidende kwaliteiten: 
o Volledig integrale projectaanpak met alle essentiële disciplines in huis;  
o Samenwerken en continu verbeteren en innoveren; 
o Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt, naast het bouwen aan een duurzame relatie met 

medewerkers en ketenpartners. 
o Open en transparante samenwerking met de partners in het bouwteam. Vertrouwen is hierbij een 

belangrijk aspect. 
o In 2015 heeft Hendriks ruim 40 wo- en hbo-afgestudeerden aangenomen ter versterking van de 

creatieve kracht

‘Toekomstbestendig is kijken naar wat gebeurt en dit vertalen naar mogelijkheden in een veranderende wereld.’



Woning uit de fabriek 



Assembleren 



Nieuw, Vervangen? 



‘Energie steen’ 

3D geprinte betonbekisting

Agave plastic 

Hergebruik toiletpapier voor wegenbouw 

Voorbeelden van ‘Nieuwe materialen’ 

En verder: Luchtzuiverend behang, glow in the dark cement, stenen die koelen etc. 



Technologische trends in de Bouw/installatiebranche 
verschillen qua verwachte impact en maturiteit

Selectie relevante technologische trends

BIM

Im
p

a
ct

Predictief onderhoud

Robotica

Big data

Augmented reality
3D printing

HoogLaag

Domotica

IoT

Nieuwe materialen

Smart grids

Energieneutrale
woning

Maturiteit



Direct naar “mass customization”

Vernieuwing in de bouw
De tijd is er rijp voor!



En de winnaars zijn… 

De Koplopers  Zij profiteren het eerst

De Consumenten  Zij profiteren door lagere prijzen met dank aan de koplopers 

De Bouw als sector  Zij profiteert door groter volume met dank aan de consumenten 

De Werknemers  Zij hebben baat bij een toenemende vraag naar vooral ander en 

hoogwaardiger werk en, door een hoger volume, meer vraag 

naar alle functies met dank aan de succesvolle bouwbedrijven

En: 

De bedrijven in de bouwsector  Die deze slag weten te vertalen naar hun eigen business model 



Een nieuwe periode vraagt dus om nieuwe business modellen



• Waar wordt waarde (‘gain’) toegevoegd?
• In welke ‘job’ voorzie ik? 
• Welke ‘pain’ los ik op?  

3 relevante vragen voor een onderneming: 



De volgende vragen zouden ondernemingen zichzelf permanent moeten stellen:

o Zijn wij voldoende klantgericht? 

o Zijn in ons bedrijf de juiste skills aanwezig? 

o Hebben wij de juiste partners/samenwerkingsverbanden? 

o Is onze strategie nog in orde of effectief?

o Kunnen veranderingen effectief in ons bedrijf worden geïmplementeerd?

Moet een business model worden aangepast? 



Business Model Canvas: welke waarde wordt gecreëerd? 
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Risico analyse
o Beperkende factoren en obstakels
o Kritische succes factoren
o Specifieke risico’s
o Maatregelen en acties

Het business model
o Visie missie en waarden
o Hoe werkt het model
o Waarde propositie
o Doelmarkten
o Marketing
o Key resources
o Activiteiten

Externe omgeving
o De economie
o Marktanalyse en kern trends
o Concurrentie analyse
o Concurrentie voordelen

De ingrediënten van het Business model



Voorbeeld: Nespresso



Key partners

Netwerk 
gemeenten

Design-ontwerpers

Technische 
ontwerp-partners

Financiers

Kostenstructuur

Personeel
Co-makers/Adviseurs

Waarde-
propositie

Woning die je past

(Ver)nieuwende
woonconcepten

Waardecreatie 
woningportefeuille

Elke dag beter

Kernactiviteiten

Ontwikkelen

Engineren/
realiseren

Beheer/onderhoud

Klantsegmenten

Koopwoningen
Gemeente - Kopers

Nieuwbouw
woningcorporaties

Woningverbetering 
en -onderhoud 

woningcorporaties

Inkomstenstroom

Ontwikkelen
Bouwen / Onderhoud
Service

Key resources

Kennis / ervaring

Innovatie

Succesvolle 
projecten

Klantrelaties

Persoonlijk 
klantmanagement

Van klant naar 
partner

Kanalen

Succesvolle 
projecten

Kennis delen

Social media 

Kostenstructuur

Voorbeeld van een Bouwbedrijf





Toekomst bestendig: 
Business modellen die Slim, Creatief, Wendbaar en Marktgericht zijn 

o Innovatiepotentieel benutten stelt hoge eisen aan ondernemingen in de bouwsector 
o In het ideale geval bezitten zij alle 4 van onderstaande typeringen

Tech vs
Cultuur 



Toekomst bestendig: 
Business modellen die Slim, Creatief, Wendbaar en Marktgericht zijn 

Hoe te vertalen naar de constructeurs: 

Slim: 
• Duurzame, efficiënte en specifieke oplossingen i.c.m. ‘ontzorgen’ 
• Nieuwe technologie toepassen in de constructeurpraktijk 
Creatief: 
• Oplossing- en klantgericht werken, onderdeel proces uitmaken en begrijpen wat het doel is  
• Ontwikkelen van tools en producten om veiligheid te vergroten, ook creëren van meer inzicht  
Wendbaar 
• Voldoende kwaliteit in de organisatie in hoog- en laagconjunctuur 
• Ontwikkel de wendbaarheid en aanpassingsvermogen van mensen in de organisatie 
Marktgericht
• Communicatie organiseren, ‘gains’ communiceren en opbouwen van kennis over klant en de klant van de klant
• Vertel en bewijs waar je echt goed in bent 




