
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 be-

drijven 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, waaron-

der het meest recente Innovatie Jij.nu. Een boek over de kracht en valkuilen van sociale 

innovatie binnen bedrijven.



Jaren geleden kwam BIM plotseling opzetten. Dit was voor 

veel bouw- en installatiebedrijven een radicale innovatie. En 

nu staan ze voor de uitdaging dat het complete bouwproces 

wordt gedigitaliseerd. “Je merkt dat bedrijven huiverig zijn om 

te investeren in verandering. Bouw- en installatiebedrijven 

zitten een beetje in de ontkenningsfase. Bovendien merken 

vooruitstrevende bedrijven die wél investeren dat het niet 

altijd oplevert waar ze op hoopten. De grootste barrière is de 

factor mens en dat vinden veel bedrijven lastig.”

We weten allemaal dat de bouw niet bepaald een innovatie-

ve sector is. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. 

Hoe komt dat?

Er zijn hele innovatieve mensen in de bouw. Maar het pro-

bleem is dat het een gefragmenteerde bedrijfstak is. Er zijn 

ontzettend veel middelgrote en kleine bedrijven en er wordt 

weinig samengewerkt. Hierdoor heeft de bouw weinig in-

novatievermogen. Ook de productiviteit is achtergebleven. 

Grofweg is de innovatieslag in de bouw in drie scenario’s 

onder te brengen: het Factory-scenario, waarbij alles in prefab 

wordt gebouwd, het Digi-scenario, waarbij alles digitaal en 

met robots wordt gemaakt en het Groene scenario, waarbij de 

bouwsector volledig duurzaam wordt en duurzame producten 

bouwt. Maar innovatie draait om nieuwe producten die je in 

de markt zet. In veel sectoren is die transformatie gepaard 

gegaan met een disruptieve innovatie: een vinding of een 

manier van werken die de hele markt op zijn kop zet. Maar er 

is nog geen Amazon of Airbnb in de bouw.”De komst van Con-

Tech en PropTech zorgen er wel voor dat er ruimte komt voor 

innovatie en disruptie. Bouw- en installatiebedrijven zullen 

wel moeten!

Maar kan de bouwsector dat wel?

De hotel en taxisector waren ook totaal niet innovatief, maar 

kijk nu eens naar AirBnB en Uber. Die hebben de boel echt 

op de kop gegooid. Er zijn ook al de eerste tekenen dat de 

bouwsector enigszins op de kop wordt gezet, kijk naar Smart 

Housing. Je ziet ook dat een IT partij als Autodesk de lead gaat 

nemen en software ontwikkelt waarmee bedrijven processen 

kunnen automatiseren. 

Gelukkig zien we dat sommige bouw- en installatiebedrij-

ven het stokje wel overnemen. Kijk bijvoorbeeld eens naar 

Heembouw, waar sociale innovatie en ontwikkeling van me-

dewerkers 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 

weinig tot geen hiërarchie is. Zij hebben weinig managers 

en zitten hierdoor dicht op de klant. Het zijn bedrijven die 

investeren in technologische en digitale vaardigheden, maar 

ook zeker in kennis op gebied van sociale vaardigheden. En 

innoveren doe je samen, niet alleen. Je hebt alle partijen om je 

heen nodig, van toeleveranciers tot klanten en stakeholders. 

Het blijkt uit al mijn onderzoeken dat een kwart van het 

succes bepaald wordt door een investering in technologie en 

drie kwart van het succes in de ‘zachte kanten’ van innovatie. 

Succesvol innoveren doe je dus vooral door te investeren in 

menselijk talent én samenwerking. 

Maar waar moet je nou beginnen als bedrijf als je iets met 

innovatie wilt?

Kijk, je kunt een opzichter wel een iPad geven, maar de kans 

is groot dat die geen zin heeft om die te gebruiken, er angst 

voor heeft of de toegevoegde waarde er niet van in ziet. Heel 

veel organisaties investeren in technologie en hebben veel 

mogelijkheden, maar die worden vaak niet benut. Dáár ligt het 

probleem!

Je moet dus beginnen bij je organisatie, nooit met technologie. 

Technologie moet niet je drijfveer zijn. Je moet nadenken over 

hoe je anders wilt werken en vervolgens hoe technologie dit 

kan ondersteunen. Vaak werken en denken bedrijven an-

dersom, dat is de verkeerde weg. Begin dus om mensen bij te 

scholen, zorg dat ze om kunnen gaan met de technologie. En 

vergeet hierbij vooral niet de sociale kant van het opleiden!

Kunnen kleinere bedrijven misschien makkelijker innoveren 

dan de grote jongens?

Ja in theorie wel, omdat zij platter georganiseerd zijn waar-

door je sneller verandering kunt bewerkstelligen. Maar bij 

kleine bedrijven ontbreekt het vaak aan kapitaal en midde-

len. En de grote bedrijven hebben meer resources, maar zijn 

vaak bureaucratisch en stroperig qua organisatie. Het beste is 

daarom om in een kleine eenheid te starten binnen een groot 

bedrijf en vanaf daar mensen enthousiasmeren om ook mee 

te doen. Dan is het een kwestie van succesverhalen delen en 

dan geleidelijk de innovatie en verandering invoeren. 



Wat is de grootste succesfactor van innovatie?

Voor mij geldt dat een succesvolle innovatie moet voldoen aan 

mijn ‘schijf van 5’. Als die elementen worden meegenomen, 

moet een innovatie wel slagen volgens mij. 

Ik raad bouw- en installatiebedrijven aan om zich niet blind 

te staren op technologie, maar juist kijken naar de andere 

elementen. En ook geduld te hebben. Het is niet zo dat als je 

vandaag gaat veranderen, dat morgen je winstgevendheid 

omhoogvliegt. Ik zie vaak dat mensen het lastig vinden om te 

veranderen, waardoor in eerste instantie de prestaties van een 

bedrijf afnemen. Je moet daardoor heen en volhouden, om een 

innovatie te laten slagen. 

Maar op lange termijn is het onontkoombaar, bouw- en 

installatiebedrijven zullen wel moeten innoveren. Waardoor 

bedrijven met een kortetermijnvisie in mijn ogen uiteindelijk 

het loodje zullen leggen. 

Hoe denkt u dat de bouw de laatste jaren innovatie omarmt?

 Door BIM wordt de keten steeds korter en worden veel onno-

dige stappen in een bouwproces eruit gehaald. Communicatie 

wordt directer en de keten wordt transparanter. Je ziet nu veel 

duidelijker wat de bijdrage is van iedereen, waar je je vroeger 

nog wel eens kon verschuilen. 

Dat is ook het grote probleem van de bouw, de vele stappen in 

het proces die bij verschillende partijen liggen. Daar krijg je 

die hoge faalkosten van. In een ideale BIM wereld zouden we 

de faalkosten naar 0 terugbrengen. 

Door BIM beseffen veel bedrijven ineens ook dat ze mogelijk 

hun businessmodel kunnen veranderen. Waar ze voorheen 

een heel lineair product hadden, het maken van een gebouw, 

hebben ze nu ook heel veel data in handen waardoor ze dien-

sten kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de onderhouds-

fase van een gebouw. Het wordt veel meer op data gebaseerd, 

dan op steen. Maar in een data-driven cultuur zullen vooral 

medewerkers moeten veranderen. De manier waarop je naar 

je werk kijkt wordt anders.

Voorbeeldje, een groot ingenieursbureau houdt zich bezig met 

parametrisch ontwerpen waarbij alle data in het model zit. 

Ze bieden nu de klant een abonnement, waarmee ze toegang 

hebben tot alle as-built data van het gebouw. Een soort Net� ix 

model. 

Kunnen we ook nog iets leren van China, die in 2015 al een 

wolkenkrabber van 27 verdiepingen in 19 dagen hebben 

gebouwd?

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 verande-

ren van bestaande dingen. Maar radicale innovatie, zoals de 

manier waarop Chinezen bouwen, heeft wel wat meer voeten 

in aarde. 

Tot slot, moet onze blik op werken veranderen om te kun-

nen innoveren? 

Ik denk dat de generatie die er nu aankomt, de Generation 

Z en de Millennials heel ander soort mensen zijn. Dus de 

mensen die in de toekomst bij bouw- en installatiebedrijven 

werken zijn anders dan nu. Door de schaarste op de arbeids-

markt kunnen bouw- en installatiebedrijven niet meer de 

juiste mensen krijgen. En als je doorgaat zoals je het nu doet 

als bedrijf, zal je geen aantrekkelijke werkgever zijn voor 

deze nieuwe generaties. De bestaande generatie ziet werk als 

iets dat moet. Ze komen op hun werk, hangen bij wijze van 

spreken hun hersenen aan de kapstok, doen hun routines en 

gaan weer naar huis. De nieuwe generatie vindt dat werk een 

maatschappelijke waarde moet hebben, de werk-privé balans 

is belangrijk en ze willen enige regelvrijheid op de werkvloer. 

De vierde industriële revolutie zal ervoor zorgen dat veel 

gestandaardiseerd kan worden en werkzaamheden worden 

overgenomen door een 

algoritme. Maar het 

automatiseren van onze 

huidige werkzaamhe-

den hoeft absoluut niet 

te betekenen dat we 

minder mensen nodig 

hebben. Functies veran-

deren gewoon. Onder-

zoek heeft aangetoond 

dat 64% van de kinderen 

die nu op de basisschool 

zitten functies gaan 

uitoefenen die op dit 

moment niet bestaan. 

Bedrijven die nu alleen maar investeren in technologie, verto-

nen een afname in personeelsomvang van 6%. Bedrijven die 

juist zowel in technologische als sociale innovatie investeren, 

hebben een groei in medewerkers van 8%. Investeer je dus in 

technologie én mensen, dan biedt dit nieuwe kansen, er vor-

men zich nieuwe taken, producten en functies. In de toekomst 

ontstaan er denk ik functies zoals drone verkeersleider en 

robotmonteur. 

Het gaat er heel anders uitzien in de toekomst, maar hoe dat 

weten we nog niet!


