BIM IS AL EEN COMMODITY

DE TOEKOMST VAN DE BOUW
GAAT ER HEEL ANDERS UITZIEN
“De bouw is niet echt het voorbeeld van een innovatieve sector. Als je
kijkt naar hoe de bouw 50 jaar geleden werkte en nu, dan is er nog niet
veel veranderd,” aldus professor Henk Volberda, hoogleraar Strategic
Management & Innovation aan de UvA. Nu de vierde industriële revolutie
voor de deur staat en zaken zoals robotisering, kunstmatige intelligentie
en 3D printen eerder vandaag dan morgen gebeuren, is het zaak dat bedrijven gaan innoveren. “En dan niet puur gedreven door technologische
innovatie, maar juist door sociale innovatie.” Volberda neemt ons mee
naar de nabije toekomst…

Naast zijn baan als professor bracht Henk Volberda al meerdere boeken uit, waaronder het meest recente Innovatie Jij.nu. Een boek over de kracht en valkuilen van sociale
innovatie binnen bedrijven.

Gelukkig zien we dat sommige bouw- en installatiebedrijven het stokje wel overnemen. Kijk bijvoorbeeld eens naar
Heembouw, waar sociale innovatie en ontwikkeling van medewerkers en heel belangrijk item is. Ook zijn er al bedrijven
in Nederland die werken met Robotisering en Kunstmatige
Intelligentie, zoals de Bouwgroep Dijkstra Draisma.
Waarom zijn zij wel succesvol op gebied van innovatie?
Omdat ze aandacht geven aan sociale innovatie en niet alleen
kijken naar technologie. Ze geven ruimte aan medewerkers
om zich te ontplooien en kijken naar andere vormen van
leiderschap, zoals dienend leiderschap met zelf organiserende
teams.
Succesvolle bedrijven zijn vaak platte organisaties, waar
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Innovatie betekent ook dat je dingen ter discussie gaat stellen
en dat je openstaat voor een andere manier van bouwen. De
meeste innovaties zijn incrementele innovaties, het veranderen van bestaande dingen. Maar radicale innovatie, zoals de
manier waarop Chinezen bouwen, heeft wel wat meer voeten
in aarde.
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weten we nog niet!

