
 

Van productie naar prestatie

Citation for published version (APA):
Maas, G. J. (2015). Van productie naar prestatie. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2015

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a73092eb-8d02-4380-b2d8-5258cd846c41


Bezoekadres
De Rondom 70
5612 AP Eindhoven

Postadres
Postbus 513
5600 MB  Eindhoven 

Tel. (040) 247 91 11
www.tue.nl/plattegrond

Van productie naar
prestatie

Where innovation starts

/ Faculteit Bouwkunde

Afscheidsrede 

prof.ir. Ger Maas

29 mei 2015



Uitgesproken op 29 mei 2015
aan de Technische Universiteit Eindhoven

Afscheidsrede prof.ir. Ger Maas

Van productie naar 
prestatie





3

Mijnheer de rector magnificus, geacht college van bestuur, geachte collega-
hoogleraren, raad van bestuur Koninklijke BAM Groep, collega’s, familie, vrienden
en kennissen, dames en heren,

Deze voordracht markeert mijn overgang van een actief bestaan in de bouw naar
mijn emeritaat. Ik zal daarbij stilstaan bij de ontwikkeling, die in de bouw als
onderdeel van economie en maatschappij in de laatste 40 jaar heeft plaats-
gevonden. Hierbij zal ik het hebben over veiligheid in de bouw als één van de
prestatiekenmerken van de industrie, over veranderingen in de focus van de
technologie en over hoe de aandacht voor ontwerpen is verbreed, over hoe de
structuur van de bedrijfstak is veranderd. Om uit te komen bij de toegenomen aan-
dacht voor de prestaties van onze projecten, die vlucht krijgt onder stimulerende
invoed van BIM en LEAN. We zullen meer moeten focussen op de garanties die we
kunnen geven voor onze projecten. De burger vraagt erom. 

Inleiding
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Veiligheid voor de gebruikers van onze projecten en voor de arbeiders in de bouw
is de voornaamste prestatie die wij leveren als ontwerpers en bouwbedrijven. 
Toen Sjirk Meijer (13) in 1999 promoveerde op de veiligheidscultuur in de bouw,
constateerde hij dat de discipline Veiligheidskunde naar onze veiligheid kijkt in
een traditie van oorzaak-gevolg-relaties. Er is iets voorgevallen en dat komt dáár
door. De veiligheidsstatus wordt uitgedrukt in tabellen en grafieken. 

Tabel 1. Percentage werknemers met arbeidsongevallen met letsel en verzuim,
beroepsziekten en ziekteverzuim vergeleken met het totaal van de Nederlandse
beroepsbevolking. Bron: Arbobalans 2014

Percentage Bouw Percentage Beroepsbevolking

Arbeidsongevallen 4,3 % 2,7 %

Beroepsziekten 7,8 % 5,8 %

Ziekteverzuim 4,6 % 4,0 %

Maar veiligheidscultuur en organisatiecultuur zijn verweven met elkaar en dienen
als één geheel te worden beschouwd. Het is de heersende organisatiecultuur, die
de onveiligheid in stand houdt. Organisaties lijden aan geheugenverlies. Op indi-
vidueel niveau wordt lering getrokken uit voorvallen uit het verleden, maar een
grote hoeveelheid kennis en ervaring gaat verloren voor de organisatie. Mensen
herkennen in de helden en rituelen van een bedrijf wat de echte waarden zijn. 
En dat kan soms ver af liggen van de slogans over veiligheid. Het wordt tijd dat
ontwerpers en projectmanagers een keer in de spiegel kijken en zich realiseren
hoe elke keuze die ze maken de veiligheid cruciaal kan beïnvloeden.

Waar zijn de mensen op gefocust? Waar ligt hun grootste belang? Is veiligheid
slechts vorm? 

Als je kijkt naar het nieuwe Frank Gehry ontwerp van het museum La Fondation
Louis Vuitton, is dat weer een geweldig icoon van deze architect. Frank Gehry zet
weer een voorbeeld neer waar de architectuur zich aan kan meten. 

Veiligheid
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Welk effect heeft dit ontwerp op de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en
van de makers en van degene, die het onderhoud moeten doen? Deze opdracht-
gever heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door na de beste architect de
beste bouwer van Frankrijk te contracteren en door als opdrachtgever zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor alle maatregelen die nodig waren om de
veiligheid te waarborgen tijdens bouw en gebruik.

Figuur 1

Museum La Fondation Louis Vuitton
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In 1971 is de leerstoel Uitvoeringstechniek ingesteld; 4 jaar na de oprichting van
de faculteit Bouwkunde in 1967. Het was de hoogleraar Duyster (bekend van het
constructief ontwerp van het Evoluon), die als hoogleraar Constructieleer onder-
kende dat er “Naast de objectgerichte wetenschap” ook behoefte was aan “de
procesgerichte wetenschap” (1) Zo zegt Duyster in zijn intreerede: “Dit gebied
heeft de niet gelukkig gekozen naam ‘Uitvoeringstechniek’, want de leerstoel 
zal zich voornamelijk bezighouden met de bouwprocessen en minder met de
uitvoeringstechnieken.”

In 1974 werd Lodewijk Sikkel benoemd. Vóór zijn benoeming was Sikkel directeur
bij bouwbedrijf Koninklijke Nederhorst Bouw bv, één van de voorlopers van BAM.
Sikkel signaleerde bij zijn afscheid de volgende trends en vragen:
“Als we het bouwen echt zouden willen verbeteren, dan zouden we veel minder in
beroepen moeten denken, maar veeleer in de functies die bij het bouwen nood-
zakelijk zijn.” (2) 

Na Sikkels onverwachte overlijden mocht ik op 1 februari 1990 de vlag overnemen.
Daarvoor had ik bijna 12,5 jaar voor Strukton gewerkt aan vaak aansprekende
bouwprojecten. In mijn intreerede (3) een jaar later bevestigde ik het beeld van
het vakgebied zoals Duyster en Sikkel dat hadden geschetst en vroeg ik daarbij
om aandacht voor het ontwerpen van het bouwproces zelf. 

Bijna 9 jaar later trok de bouwpraktijk toch weer zo sterk dat ik mijn toga net niet
helemaal aan de kapstok hing, maar toch voor 4 dagen in de week weer aan de
slag ging in de industrie en wel bij Koninklijke BAM Groep. De grotendeels vacante
leerstoel werd toen in tweeën geknipt volgens de behoefte zoals die reeds door
Duyster was ingegeven in zijn definitie van het vakgebied. Collega Scheublin
bekommerde zich om de typische bouwplaatstechnieken en Wim Schaefer, die uit
onze eigen vakgroep van deze TU/e voortkwam, nam het bouwproces als manage-
mentvraagstuk onder zijn hoede. Hij stelde duidelijk: “managementtheorie heeft
waarde als het verbonden is aan de betekenis van het proces”, in ons geval 
“de bouwopgave.” Schaefer (4) stelt twee zaken van belang, namelijk: “De
problematiek van de ontwikkeling van stedelijke gebieden” als voorbeeld van

Historie
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geïntegreerde complexe projecten en “de veiligheid in bouwcomplexen en bouw-
productiesystemen.” Hiermee werd na 30 jaar invulling gegeven aan de definitie
van het vakgebied, zoals de oprichter van de leerstoel Duyster dit had bedoeld. 

Maar bouwen heeft ook effecten die we liever niet willen.
In de studie van Lilliana Abarca naar afvalmanagement hebben we de houding van
overheden ten aanzien van afval en specifiek bouwafval vergeleken over 3 conti-
nenten in 32 landen. Daaruit concluderen we dat verder kijken dan de eigen
activiteit van vandaag in onderontwikkelde landen nauwelijks aandacht heeft.
Afvalvermindering is één van de voornaamste performance aspecten van het
bouwen, waarvoor integratie van het bouwproces noodzakelijk is. Aandacht voor
afvalvermindering is gering, wanneer de werkelijkheid is dat veel mensen moeten
leven van het afval. Dus ook bij dit thema wordt onze keuze en houding sterk
bepaald door de economische en culturele positie waarin we verkeren. (15)
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Universiteit en faculteit begrepen in 1990 dat dit vakgebied zich diende te ont-
wikkelen op het grensvlak van wetenschap en industrie. Daartoe richtten de toen-
malige decaan prof. Thijs Bax en faculteitsdirecteur Han Wessels het Universitair
Centrum voor Bouwproductie op, die daartoe ir. Ab Griffioen als kwartiermaker
aanstelden. In het UCB werkte de universiteit samen met 12 grote bedrijven uit de
bouw, de installatiesector en de toelevering. Deze samenwerking heeft veel op-
geleverd. Heel veel. Een lange reeks promoties gefinancierd door industrie en met
belangrijke deelname van de overheid, veel contacten met bedrijven voor de
onderzoekers en voor de studenten bij hun afstuderen, en omgekeerd makkelijke
toegang voor de industrie tot kennis en tot studenten op ons jaarlijks symposium
voor de industrie. Deze symposia hadden ook een grote aantrekkingskracht op
alumni en versterkte daarmee de band tussen alumni en studenten.

Universiteit en industrie
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Figuur 2

Samenwerking universiteit en industrie
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Met een kleine kern, die gefinancierd werd door de universiteit, kon de groep 
door actieve deelname van de industrie enorm groeien in omvang en capaciteit.
De grotere omvang gaf de mogelijkheid om studies en expertise te ontwikkelen
over een breed palet aan thema’s, waarop de bouwkunde in ontwikkeling was. 
De aantrekkelijkheid voor studenten en industrie nam daarmee in evenredigheid
toe. 

Door dit model konden we recht doen aan de uitdaging die voor ons lag. Namelijk,
dat er zoveel andere vakgebieden zijn, die invloed hebben op het bouwproces. Dat
maakt het ook geweldig om met dit vak bezig te zijn. Je moet je bezig houden met
de integratie van ontwikkelingen vanuit vele andere domeinen.
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Maatbeheersing was het eerste technische aandachtsgebied bij de leerstoel in de
jaren 80 en 90: het passen en meten op de bouwplaats inzichtelijk maken, af-
spraken leren maken over toleranties ter voorkoming van fouten, van onnodig hak-
en breekwerk, van onveilige situaties en voor een betere esthetische prestatie (5)
van een bouwwerk. Uitmondend in het werk van Rui Wu, waarin we in 2002 op
basis van Virtual Reality de verbinding ontwierpen tussen digitale bouwinformatie-
modellen en Total Stations op de bouwplaats om in deze informatieoverdracht
elke vergissing te vermijden. (6)
De focus lag in de jaren negentig heel erg op de mechanisatie van de arbeid.
Voortkomend uit de Arbo wetgeving van 1983 samen met TNO en onder stimu-
lerende leiding van SAOB (Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek in de Bouw)
hebben studies in het kader van het Project Kleinschalige Mechanisatie in de
Bouw veel verbetering op de bouwplaats opgeleverd en ons inzicht gegeven in de
interactie tussen mens en machine. Iets wat nu op deze universiteit een hot topic
aan het worden is door de komst van zoveel digitale nieuwe hulpmiddelen in ons
leven.
In 1990 moesten we het woord internet zowat nog leren uitspreken en van de
betekenis daarvan hadden we nog geen enkel benul. Je kunt je overigens afvragen
of we dat nu al wel hebben… Medio jaren ’90 hebben we de grote robotiserings-
golf (7) van de Japanners gehad, die plots tot stilstand kwam na de grote aard-
beving in Kobe in 1995. Vanaf toen ging de grote onderzoeksinspanning van Japan
naar preventie van de gebouwde omgeving tegen aardschokken en tsunami’s.
Industriële en overheidsonderzoekcentra werkten daaraan krachtig samen in één
programma. Wellicht kunnen we in Groningen nog iets leren van de richtlijnen, die
daar toen ontwikkeld zijn. Maar niet alleen de grote aardbeving in Kobe was debet
aan deze rem op de ontwikkeling van de robotisering. Eind jaren 90 was de IT-
industrie nog niet toe aan de bouw. Natuurlijk: alles wat op berekeningen leek kon
door rekenprogramma’s worden ondersteund. Maar de variatie bij ontwerpen, bij
ontwikkelen in 3D en bij simuleren van vraagstukken is zo groot dat standaard-
routines niet voldoende waren. De krachtiger chips en computers, die hiervoor
nodig waren, kwamen pas op de markt na 2000. Rond 2008 (ruim 10 jaar na Kobe)
was Japan toe aan de ontwikkeling van een nieuw robotbeleid met een apart
programma voor de verschillende industrietakken waaronder de auto-industrie, 

De technologie
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de gezondheidszorg, consumentenartikelen en ook voor de bouw. Wat de invloed
van het drama rond de kerncentrale bij Fukushima op dit programma wordt moet
nog blijken. Wel is duidelijk dat Korea de toppositie van Japan bij de ontwikkeling
van robots naar de kroon gaat steken. De robotisering van de industrie is in onze
westerse wereld nodig om voldoende productiecapaciteit overeind te kunnen
houden onder de trend van de vergrijzing. Koshe Varghese (president van IAARC)
heeft daarover in 2014 in de ISARC conferentie in Sydney een sterke analyse laten
zien. China en India, met een grote beroepsbevolking, hebben behoefte aan werk-
gelegenheid. Maar landen als Japan en Rusland, met een krimpende bevolking,
krijgen een grote behoefte aan robots om hun productie op peil te houden.

Ook de vergrijzing van de samenleving geeft ons een andere kijk op de gebouwde
omgeving. Met prof. Annelies van Bronswijk en Frans van Gassel hebben we in
2012 een internationaal congres ontvangen over het domein vergrijzing en bouw
en automatisering. Wij richten met zijn allen de ruimte in, waarin ouderen zich
comfortabel kunnen voelen en daarin worden we gesteund door heel veel nieuw
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Figuur 3

Verhouding tussen vergrijzing van bevolking en behoefte aan automatisering
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digitaal speelgoed. Gelukkige mensen zijn significant minder ziek. Mensen blijven
gelukkig als ze een paar sociale contacten per dag hebben. Wij bouwen huizen
met trapjes, dorpels, op- en afstapjes. Wij creëren eenvormige straten, waardoor
mensen niet meer weten waar ze zijn, met allerlei hindernissen, die mensen
belemmeren erop uit te trekken. Er is dus een directe relatie tussen ons werk en
de gezondheid en het welbevinden van de samenleving. Samen met prof. Annelies
van Bronswijk hebben we dit thema op de Europese onderzoeksagenda kunnen
zetten. Platforms in Brussels waren eerst zeer verbaasd, toen er een groep uit het
bouwkundige domein verscheen op hun bijeenkomsten. Zij waren slechts gewend
het vraagstuk van de vergrijzing te beschouwen als een medisch en farmaceutisch
vraagstuk met een beetje ICT-ondersteuning. Inmiddels weten ze beter. Nu de zorg
niet alleen in Nederland, maar in heel Europa meer een verantwoordelijkheid
wordt van de burger zelf, is zijn woonomgeving meer en meer het fundament van
zijn bestaan. Er ontstaat meer en meer behoefte aan een woonomgeving en infra-
structuur, die een zelfstandig bestaan ondersteunt en die de kwaliteit van leven
voedt. In de volle breedte geholpen door allerhande ICT-toepassingen: binnen- én
buitenshuis. De Europese huizenvoorraad heeft daarvoor een flinke opknapbeurt
nodig, die vergelijkbaar is met die van de energierevolutie. De schatting (12) is dat
hiervoor per woning grote investeringen nodig zijn. Zowel voor bouwgerelateerde
kosten als voor ICT.

Tabel 2

Frankrijk Duitsland Nederland
(ANAH) (KWF BANK) Kamer van Koophandel

Bouw € 50.000 (max) € 10.000-65.000

ICT € 500-4.000 € 8.000-20.000

Totaal € 500-4.000 € 50.000 (max) € 18.000-85.000 

Ik ben erg blij dat Alexander Peine van de Universiteit Utrecht en Masi Moham-
maddi van deze faculteit verder leiding gaan geven aan deze Europese Taskforce
Active Ageing for the Built Environment (AABE) en invulling willen geven aan deze
uitdaging.
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In de bouwkunde is het vraagstuk van het ontwerp lang voorbehouden geweest
aan de architect. Soms mag de constructeur meepraten en die noemt zich hier op
de faculteit dan ook graag constructief ontwerper. Het besef dringt langzamerhand
door dat het bouwproces en de uitvoering ontwerpopgaven op zichzelf zijn, zoals
bij projecten van de Stroomversnelling is te zien. De stroomversnelling is een
proces van woningbouwvernieuwing om bestaande woningen op grote schaal
energieneutraal te maken. Bij dit proces is afstand genomen van de traditionele
structuur van het bouwproces. Analyse, ontwerp, voorbereiding en productie zijn
volledig geïntegreerd en wat rest is montage op de bouwplaats van slechts een
paar dagen. Bewoners hoeven voor deze opknapbeurt hun huis niet eens uit. De
uitvoering van deze renovatie bepaalt in hoge mate het ontwerp van het product.
Hier is de huidige bouwpraktijk met al zijn specialisten in zowel ontwerp als advies
als productie en ook uitvoering ver achtergebleven bij het vakgebied van Indus-
trieel Ontwerpen. Bij de opgave van het ontwikkelen van het 30 km geluidsscherm
voor de HSL tussen Amsterdam en Antwerpen hebben Industrieel ontwerpers de
lead gehad en geen bouwarchitecten of landschapsarchitecten, zoals oorspronke-
lijk de bedoeling was. Een contracteis was dat bij schade aan het scherm binnen
24 uur herstel zou plaatsvinden; dit maakte beeldvorming, productie, montage én
schadeherstel tot één ontwerpopgave. 

Wat is voor mij nu de kern van de ontwerpopgave? Laat ik daarvoor teruggaan
naar mijn jeugd. Mijn jeugdjaren in de jaren 50 van de vorige eeuw werden ge-
kenmerkt door het leven in een groot gezin met beperkte middelen en onder het
regime van de kerk. Dat was prima: gelukkige jaren en niets om over te klagen. 
Als er zaken stonden te gebeuren of als ergens geld voor nodig was, kwam al snel
bij mijn moeder de vraag op: Waarom? Waarvoor is het nodig? Ingegeven door
deze opvoeding leg ik ook in mijn werk sterk de focus op de vraag: wat er aan-
gepakt moet worden en waarom. Niet zo maar: ‘u vraagt wij draaien’, maar eerst
weten: waar dient het uiteindelijk toe? Wie maken we er blij mee en waarom? 
Hoe wordt de kern van het probleem er beter van?

Ontwerpen
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Voor mij persoonlijk was de moeder aller ontwerpopgaven het Funderingsherstel
van het Concertgebouw in Amsterdam. Dit speelde tussen 1985 en 1988. Met
collega’s van Strukton deden we mee aan de aanbesteding, die een soort ontwerp-
wedstrijd was, waarbij de vraag was gesteld: “Hoe kun je in een ontruimings-
periode van 18 maanden het gebouw van een nieuwe fundering voorzien?” Dit was
ook hard nodig want het gebouw was aan één kant al zo’n 12 centimeter verzakt.
Het was dus een vraag naar technologie en proces. Maar: wie doen we een plezier
met het sluiten van het Concertgebouw gedurende meer dan één seizoen? Al snel
was ons duidelijk dat deze sluiting op een drama zou uitlopen voor het muzikale
niveau van het orkest. Niet het geven van de concerten was maatgevend, maar het
kunnen repeteren in dit gebouw met deze akoestische kwaliteit vijf ochtenden per
week maakt het Concertgebouworkest tot één van ’s werelds toporkesten. Dit
vraagstuk viel duidelijk buiten de scope van de aanbesteding, want die ging
slechts over het vernieuwen van palen. Dwars tegen de vraagstelling in hebben we
toen met de ervaring van de verbreding van de middentunnel onder Amsterdam
Centraal Station een grondige functionele analyse losgelaten op het bedrijfsproces
van het Concertgebouw en daarmee gecombineerd het proces van het vernieuwen
van palen. Een analyse van plaats en tijd. Welke functie is nu echt gekoppeld aan

Figuur 4

Schets van het funderingsherstel van Het Concertgebouw door Geurt Scholten
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een specifieke plek in het gebouw? En in welke periode van de dag? En welke kun
je schuiven? En wanneer kun je die uitvoeren? Zo is een uitvoeringsproces ont-
worpen en aangeboden. Vandaaruit is een constructief ontwerp gemaakt en
binnen de denkruimte, die daarmee was geschapen, kon later een architectonisch
renovatieplan gemaakt worden. 

Het integraal kijken naar een vraagstuk vindt zijn oorsprong in de opvoeding van
mijn moeder en is verder ontwikkeld in mijn middelbare schooltijd. De leraar
Grieks leerde ons de taal, maar vooral leerde hij ons ook kijken naar de structuur
in de taal. Hoe een woord in het Sanskriet niet alleen in het Grieks of Latijn terug
te vinden was, maar ook hoe zo’n woord in het Engels of Duits belandde. Dit
denken in taalstructuren koppelde hij aan verhalen over de Griekse filosofen, die
probeerden te ontdekken was de echte vragen in het leven zijn om uiteindelijk uit
te komen bij de continuïteit van de verandering: Panta Rhei. Alles beweegt en
ontwikkelt zich. Alles verandert.

Probleem
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vragen stellen

Oplossingen
bedenken

kiezen
focussen

Ruimte maken:
• Associaties (schrifte-
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EMVI
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Figuur 5

Het verdiepen van het creativiteitsproces met teams
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Maar wat deden we eigenlijk in het voorbeeld van Het Concertgebouw? 
Wat we deden, was nog eens kauwen op de vraag die ons gesteld was. Wat
bedoelen ze precies? Wat speelt hier allemaal nog meer? Wat is de echte behoefte
achter de vraag? En kun je vanuit de primaire behoefte wellicht de vraag scherper,
breder, zuiverder formuleren? Geeft dit een andere, ruimere kijk op de oplossings-
ruimte? Hoe ontwikkel je mogelijke oplossingen? Wat zijn de echte criteria om te
kiezen tussen mogelijke oplossingen? 
Om inzicht te krijgen in dit denkproces zijn er een paar promotiestudies gedaan.
Bill Stockings heeft begin jaren 90 protocolanalyses gemaakt van de werkwijze
van procesontwerpers, die alleen werken en ontdekte dat er een vast patroon in
hun aanpak is. Nu de bouwopgaven groter en complexer aan het worden zijn, is
ontwerpen meer het werk van een team en minder van één individu, waardoor de
vraag opkomt: Hoe faciliteer je het creatieve ontwerpwerk van een heel team?
Frans van Gassel heeft daar heel veel jaren zowel op gestudeerd als deze kennis
toegepast in tientallen projecten en dit is nu allemaal gebundeld in een proef-
schrift, waarop hij nog dit jaar zal promoveren. Het resultaat is een aanpak om
creatieve bijeenkomsten te faciliteren om oplossingen te koppelen aan de echte
problemen en vragen, die de gebruiker heeft. 
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Na de Tweede Wereldoorlog was Europa verwoest en lag Nederland in puin.
Woningbouw moest er plaatsvinden en veel. Rotterdam richtte de NV Havenherstel
op om zo snel mogelijk de vernietigde kades, haveninstallaties en infrastructuur
weer in gebruik te kunnen nemen. Mijn vader heeft nog zijn steentje bijgedragen
aan het Rotterdamse havenherstel. Ik ben dan ook Rotterdammer van geboorte.
De periode van de wederopbouw startte en daar liggen de wortels van de struc-
tuur van de bedrijfstak. Van de manier waarop we met elkaar omgaan, van de
manier hoe rollen en taken verdeeld zijn, van de wijze van beoordeling van elkaars
werk. Het was een afspiegeling van het maatschappelijke denken. In deze vaste
rollen en structuren lag heel veel goeds. Doordat mensen van elkaar precies
wisten wat er van ieder verwacht werd en hoe iemand werkte, lag daarin een groot
stuk kwaliteitsborging. Het systeem werd zo ingericht dat door een sterke mate
van concurrentie een hoge graad van efficiency werd bereikt. Algemene bouw-
bedrijven en allround architectenbureaus gingen aan de slag. Om de efficiency
verder te verhogen ontstonden specialistische adviesdiensten en bedrijven.
Tegenwoordig met al de zzp’ers in zowel het ontwerp als de uitvoering, is het
aantal specialismen ontelbaar. Ieder doet een stukje. Elke speler heeft zijn eigen
kijk op de vraag en bouwopgave. Hoe komen we met zoveel partijen tot besluit-
vorming? Hoe is de continuïteit van keuzen en besluitvorming gewaarborgd
gedurende 10 jaar voorbereiding en ontwerp als in elke fase van ontwerp en voor-
bereiding nieuwe mensen worden ingehuurd om een stukje te doen en toe te
voegen aan het dossier? Wie voelt zich nog eigenaar van de totale ontwikkeling?
Bij succes vast velen, maar als het een beetje tegenzit: wie houdt dan de rug
recht?

Uit eerder genoemde voorbeelden blijkt dat vaste rolpatronen in het bouwproces
aan het verdwijnen zijn. Ook in mijn intreerede in 1991 wees ik hier al op. De ver-
houdingen zijn flink aan het veranderen. Een bouwer neemt tegenwoordig
makkelijk ontwerpverantwoordelijkheid en waarom worden niet ook nog meer
garanties voor het gebruik meteen in het contract van de leverancier mee-
genomen. De auto-industrie gaat ons hierin voor en de ICT-branche is nog een
jonge branche en loopt nog ver achter ons. In die branche vinden we het nog
normaal om klanten met een bètaversie af te schepen, waarna die voor alle

Individualisering van de 
bedrijfstak
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updates moeten betalen; de auto-industrie daarentegen geeft zijn klanten al heel
veel jaren garantie mits we een beetje normaal onderhoud plegen. Dit legt de lat
hoog voor de bouw. Die garantie op het gebruik is iets waar de bouw naartoe aan
het ontwikkelen is. De grote PPS-contracten zijn daar een voorbeeld van. In die
projecten gaan we leren hoe het moet en langzamerhand zal het doorsijpelen in al
ons werk.
Lang geleden raakte ik geïnteresseerd in het verschijnsel van de rolverdeling in 
de bouw. Ik was in Harvard University voor een discussie met een kleine groep
collega’s van over de gehele wereld. Tot mijn grote verbazing hoorde ik de ene
collega met goede argumenten vóór een specifieke rolverdeling pleiten, waar de
ander met gelijke argumenten zo fel tegen was. Blijkbaar zit er een automatisme
in ons denken, waardoor we veel mogelijkheden en varianten in samenwerking
niet meer zien. In zijn promotiestudie is Wilco Tijhuis (8) toen op zoek gegaan naar
de culturele invloed op samenwerkingsvormen in een vergelijkingsstudie, die was
opgezet door de Franse regering. Die wilde leren van de aanpak in andere Euro-
pese landen.
In deze studie hebben we de volgende benadering gekozen:
Waar het slechts op neerkomt is, dat je met elkaar afspreekt wat wanneer gebeurt.
Daarvoor zijn de economische functies, zoals Hendriks die in een grijs verleden
heeft gedefinieerd, heel nuttig. Zet daar horizontaal tegen af de fasering van het
bouwproces en je kunt je de voor de hand liggende vraag stellen: Wie doet wat
wanneer? Het automatisme dat een bepaalde partij vastgestelde functies vervult
wordt hiermee verlaten.

Het gebeurt natuurlijk allemaal al. Er bestaan al de DBFMO contracten. Maar de
vraag is: halen we daaruit wat erin zit? En een andere vraag is: hoe kan het dat
van een DBFMO-contract slechts op grote projecten de extra managementkosten
opwegen tegen de voordelen, die ontstaan door de integratie van het gehele
proces? In Nederland zijn wij van het polderen. Lees het laatste boek van Herman
Pleij er nog eens op na. Hoever staan we met onze huidige dichtgetimmerde werk-
wijze en overlegstructuren bij dit soort samenwerkingsvormen af van ware onze
aard, die o zo succesvol is gebleken in de ontwikkeling van ons land. In Nederland
praten we overal over en al pratend vinden we gezamenlijk de uitweg naar een
evenwichtige oplossing, die alle belanghebbenden recht doet. Dat zou je met
complexe contracten ook moeten doen. In een open dialoog met elkaar de beste
weg zoeken. Daar hebben aanbestedende diensten de “Op Concurrentie Gerichte
Dialoog” voor. Aan de ene kant van de tafel zit de aanbieder geweldig zijn best te
doen om veel te laten zien, maar nog net niet het geheim van de smid. En aan de
andere kant zit de klant, die probeert het aanbod in een spreadsheet te frotten.



19Van productie naar prestatie

Dat heet dan een dialoog. De maatschappij lijdt onder een spreadsheet terreur.
Het hogere doel wordt gedecomponeerd in deeltjes. Die krijgen een target en
daarop worden mensen afgerekend. Maar of het hogere doel ook gehaald wordt,
verliezen we daarmee nog wel eens uit het oog. Wat uit een spreadsheet komt,
geeft houvast en daarom is het waar. Echter het werkelijke leven is meestal
ingewikkelder. En hoe vat je dat echte leven in een discussieformat, zo gevarieerd
als een spreadsheet? 

Hoewel er steeds meer specialisten komen, ontwikkelt de maatschappelijke vraag
zich tegendraads. Steeds ruimer worden de vragen van bouwopgaven gesteld.
Steeds dichter benaderen we het gebruik van een bouwwerk. Een Zuid-As dok in
Amsterdam gaat niet alleen over de spoorlijn Schiphol-Almere en een groot station
Amsterdam-Zuid, maar ook over de autoweg A10 en over de stedelijke ontwikke-
ling van woningen en kantoren en over de positie van Schiphol. Bert van Eekelen
laat in zijn boek De Dokwerkers (14) de discrepantie zien tussen de aanpak van dit
soort projecten van ingenieurs en ontwerpers, terwijl de besluitvorming, waarbij
zoveel publieke en private partijen betrokken zijn, uiteindelijk gaat over het
gebruik en de toekomst. Deze grote alomvattende vraagstukken moeten worden
aangepakt door een industrie, die wordt gekenmerkt door de door efficiency in-
gegeven superspecialisatie. Er is nog maar een enkel adviesbureau of een enkele

Figuur 6

Wie doet wat in het bouwproces en wanneer?
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bouwonderneming, die deze diensten integraal verlenen kan met de garanties
voor gebruik, die verder gaat dan het beperkte eigen belang.

Kwaliteitsborging is natuurlijk een bijzonder belangrijk thema. En kwaliteit is
lastiger vast te stellen bij een contract op prestaties dan bij een contract op pro-
ductie. Toch spreken we ook daar systemen over af en dan gaan we geloven in de
hardheid van deze systemen en afspraken. Alsof dit harde wijsheid is die door alle
betrokkenen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Door de studie van
Ruben Favié (9) naar het kwaliteitsmanagement van geïntegreerde contracten zijn
we daar veel wijzer over geworden. Hij heeft ruim 5000 kwaliteitsaudits van Rijks-
waterstaat geanalyseerd en daarbij betrokken de cv’s van de auditors. Hij kwam
daarin onder andere tot de verrassende ontdekking dat de vraag of kwaliteits-
audits positief of negatief uitvallen sterk wordt beïnvloed door de individuele
achtergrond en ervaring van de auditor. 
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Onze houding is aan het veranderen ten opzichte van het hebben van bezit. We
willen graag dingen gebruiken zonder daar per se eigenaar van te hoeven zijn. Niet
alleen lease constructies voor auto’s, gebouwen en machines zijn daar een voor-
beeld van, maar de opkomst van taxidienst UBER, couch surfen met AirBnB en
veel andere deeldiensten leert ons dat het in de toekomst nog meer zal gaan om
de gebruikswaarde van een woning, van een gebouw of van een weg. En dat intro-
duceert de gebruiker als een belangrijke speler in ons werk. Want auto’s ge-
bruiken geen weg maar bestuurders; bedrijven, ontwikkelaars en beleggers
gebruiken geen kantoren maar werknemers, en woningcorporaties gebruiken geen
woningen, maar de huurders wel. En een ‘nul op de meter’ woning is een lastig
ding, want huizen gebruiken geen energie, maar de bewoners wel. De studie van
Gaby Abdalla (10) over duurzame gebiedsontwikkeling heeft ons wat dat betreft
geleerd, hoe belangrijk het is om de verwachtingen van de bewoners in evenwicht
te brengen met wat er daadwerkelijk geleverd gaat worden. Daarnaast heeft het
ons geleerd om het gebruik en gedrag van de bewoners te monitoren en hen daar-
op feedback te geven tijdens het gebruik en hen te adviseren over de gevolgen
van hun gedrag op het gebruik. Daarbij komt dat: ‘nul op de meter’ woningen
makkelijker met een hele wijk voor elkaar worden gekregen dan iedere woning op
zich. Langzamerhand ontstaat er behoefte aan longitudinaal onderzoek naar deze
aspecten en evaluatie van projecten na enkele jaren gebruik over de vraag: hoe
was het bedoeld en is de gebruiker er nog gelukkig mee?
Overigens: Wat vinden we van deze ontwikkeling terug in het rapport van de
parlementaire enquête over de Woningcorporaties? (11) De commissie geeft drie
richtingen aan voor de mogelijke ontwikkeling van de corporatiesector. Eén van de
drie is de sociale huisvesting laten organiseren door de burgers zelf. “De zeggen-
schap komt te rusten bij de huurders, die zelf zorgdragen voor het onderhoud. De
bouw van sociale huurwoningen vindt plaats op basis van particulier initiatief, zo
nodig financieel ondersteund door de overheid.” Voor de commissie was dit een
brug te ver, alleen omdat naar eigen zeggen: “dit op korte termijn niet realistisch
is (vanwege te verwachten juridische procedures)”. “Om die reden laat de
commissie een nadere uitwerking van deze (zuivere) variant hier voor nu achter-
wege.” Jammer, dat deze parlementaire commissie niet de moed heeft gehad om
door te pakken naar een ‘ander regime’, omdat deze variant dicht komt bij de

Van bezit naar gebruik
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algemeen maatschappelijke trend dat het gebruik centraal komt te staan. Wat nu
overblijft is de standaardreflex van strakkere regels en meer controle.

De trend van bezit naar gebruik vraagt om andere contracten. Niet meer het
maken van een ontwerp en geven van advies en het leveren van stenen, asfalt, een
woning en een kantoor zijn de maat, maar het gebruik van deze bouwproducten.
We zullen moeten leren garantie te leveren op het gebruik van onze werken. 
Waarom zomaar een weg leveren in kilometers asfalt? Waarom niet een veilige
weg? Of een weg met goede doorstroming van het verkeer? 

De productie van een werk is toch niet belangrijker dan het gebruik? De uitdaging
ligt daarin om met de industrie afspraken te maken over de prestaties in het
gebruik van een gebouw of kunstwerk. Ik hoop dat er meer opdrachtgevers komen
die daarover eisen durven stellen. Dit zal de bouw verder brengen. Net zoals de
auto-industrie verder is gekomen door hogere eisen aan CO2-uitstoot, het brand-
stofgebruik en de veiligheid van de passagiers en van de andere weggebruikers,
en 5 of 7 jaar garantie.
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De Europese onderzoeksagenda is een uitstekende kapstok om deze uitdaging
verder te ontwikkelen. Initiatieven als de Nederlandse Bouwcampus en het
Brabantse Spark zouden daar nadrukkelijker aansluiting bij moeten zoeken. 
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Maar garanties komen niet zomaar uit de lucht vallen en moeten ergens op
steunen. En het is dus niet toevallig dat nu twee nieuwe ontwikkelingen zich aan-
dienen. De eerste is BIM. BIM is een prachtige ontwikkeling als gevolg van de
digitalisering van onze maatschappij en economie. Deze digitalisering heeft nu
eindelijk een rijpheidsniveau bereikt, dat ontwerp, uitvoering en exploitatie van
bouwprojecten er nu ook echt van kunnen profiteren. Nog een paar jaar en niet
alleen nieuwe projecten, maar ook de reeds bestaande gebouwde omgeving is
geheel gedigitaliseerd, zodat die in een model kan worden ingelezen. We kunnen
ons nog nauwelijks een beeld vormen van het effect daarvan op onze industrie.
Een ding is zeker: het zal immens zijn. Simulatieprogramma’s kunnen de gebruiker
en/of eigenaar de gevolgen van een verandering laten zien voor bijvoorbeeld de

BIM en LEAN
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Een LEAN organisatie zet de hiërarchie op zijn kop
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constructie of het energiegebruik of onderhoud. In Europese onderzoekpro-
gramma’s wordt hierop de nadruk gelegd. Nu nog worden deze simulaties alleen
door professionals gebruikt, maar je kunt de tijd al zien aankomen dat elke consu-
ment dit zelf kan doen met tablet in de hand. De digitale spullen die ervoor nodig
zijn worden elke dag beter betaalbaar en de software wordt toegankelijker en
universiteiten en scholen leveren personeel, dat dit allemaal bedienen kan. De zo
noodzakelijke informatieflow tussen de projectfasen, die nodig is om garanties te
kunnen geven wordt hierdoor mogelijk. Maar alleen met protocollen en document-
managementsystemen voor een doorgaande informatieflow ben je er niet. De
manier van samenwerken, van met elkaar omgaan en praten vraagt ook om een
aanpassing. LEAN management met zijn focus op de toegevoegde waarde in het
ontwerp- en bouwproces blijkt, waar het serieus toegepast wordt, een geweldige
bijdrage te leveren aan een projectsucces. Maar dan wel daar waar het meer is
dan een gereedschapskist met trucs. Als het slechts wordt gezien als een nieuwe
modegril uit de managementliteratuur wordt het ervaren als een extra last op de
schouders van de werkers om hun werktempo op te jagen.

Doch als de piramide wordt omgekeerd, en management en staf zien zich als
ondersteuners van de werkers in het primaire proces dan kun je tot zeer ver-
rassende resultaten komen. Zo is inmiddels op veel plaatsen aangetoond. Ook in
de bouw en ook in het ontwerp en voorbereiding. Het zou zomaar kunnen dat 
BIM en LEAN samen gaan zorgen voor een nieuw elan in de bouwwereld en dat de
middelgrote bedrijven beter in staat zijn om de hiërarchische piramide om te keren
dan de hele grote concerns.
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Het was in 1971 toen de hoogleraar Duyster, die de initiatiefnemer van de leerstoel
was, constateerde dat er behoefte was aan “procesgerichte wetenschap in de
bouw.” Het lijkt erop dat hij een vooruitziende blik had.
De vraag aan de industrie heeft zich ontwikkeld van een technologische vraag:
‘Welke technieken passen bij een project?’, naar de vraag: ‘Hoe pak je de uit-
voering van een project aan?’ en dan ligt de vraag om de hoek: ‘Hoe richten we het
proces in?’ en vandaaruit komen we vanzelf bij de gebruiker uit, want die moet
zich gelukkig voelen bij de gekozen aanpak. Deze vraagontwikkeling loopt parallel
aan de verandering in het maatschappelijk denken over bezit en gebruik. Bouwers
hadden de neiging om te focussen op het project: een weg, kunstwerk of het
gebouw of de woning, maar meer aandacht is er nu voor het gebruik. Daarmee is
het proces wel complexer geworden en heeft het zich ontwikkeld van individueel
ontwerpwerk naar ontwerpen in teams. De rollen en bijbehorende competenties
moeten opnieuw gedefiniëerd worden. Hoewel de focus op het gebruik leidt tot
een geïntegreerde bouwopgave, is de industrie zich op een extreme wijze aan het
specialiseren en segmenteren. Hierin ligt nog wel een uitdaging, omdat rollen niet
meer eenduidig worden toebedeeld en voortdurend een noodzakelijk samenspel
nodig is.
Toch gloort er hoop voor de nabije toekomst. De integratie van informatie door
toepassing van BIM en de integratie van de keten door LEAN scheppen nieuwe
mogelijkheden, waarmee de geïntegreerde bouwopgave kan worden tegemoet
getreden.

In 1988 werd onder leiding van Kees Schonebaum een studie (16) gepubliceerd
door de Stichting BouwResearch met als titel “Het kan best anders in de bouw.”
Na 68 bladzijden analyse kwam op bladzijde 69 de conclusie: “Het gedrag en de
wil van de opdrachtgever zal … een belangrijke sleutelfactor zijn.” “Individuele
ontwerpers en bouwers zullen niet moeten wachten ….. Zij zullen zich daarbij
vooral moeten richten op de opdrachtgever door … hem … garanties te bieden.”
We zijn nu bijna 30 jaar verder en ik zou willen zeggen: tot de opdrachtgevers: leg
de lat hoger, vraag meer. Als de lat hoger komt te liggen zullen veel ontwerpers,
adviseurs en bedrijven afvallen, omdat ze beloften niet kunnen waarmaken. 

Ten slotte
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En dat is prima. Laat garanties door kwaliteit maar het echte onderscheidend
criterium worden. Dit brengt nieuw elan en verlegt de aandacht van het productie-
denken naar het prestatiedenken. 
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Luisterend naar deze emeritaatsvoordracht zult u begrijpen, hoe dankbaar ik ben
dat ik veel van deze ontwikkelingen mee heb mogen maken. Dat ik erbij heb
mogen zijn, terwijl er zoveel mooie dingen passeerden en ik met zoveel fantas-
tische mensen zulke boeiende studies heb mogen doen en prachtige projecten
heb mogen ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren. Ik wil er een paar noemen
zonder anderen te kort te doen: 
In projecten bij Strukton met Gert Hertgers: een innovator puur sang en met Wim
Venema, die er helaas niet meer is, maar een zuiver constructief ontwerper, die
ons de weg wees naar elegante oplossingen en Jan Koelman met zijn volstrekt
transparante, open en recht-door-zee management stijl.
Op de TU/e in een zeer professionele omgeving zoals vandaag hier. Veel con-
gressen en symposia hebben we hier de afgelopen 25 jaar mogen houden. 25 jaar
onderwijs heeft zich in dit gebouw afgespeeld. En natuurlijk bij de verschillende
vakgroepen, waar ik heb mogen werken: Uitvoeringstechniek, CME en als laatste
de researchgroep PEBE. De collega, die daar altijd bij was, is Frans van Gassel. 
Een onafhankelijke en integere geest en geweldige steun en toeverlaat. Bert van
Eekelen, die eerst als visiting professor participeerde in onderwijs en onderzoek
en die na afloop van zijn 5-jarig contract maar gewoon doorgegaan is: als hij zijn
mond open doet, golven de ideeën naar buiten. Een stimulans voor staf en stu-
denten. Natuurlijk Jules Huyghe en Paul Spierings, die niet alleen met hun vak-
kennis maar ook met de juiste beroepshouding veel bijgedragen hebben aan 
onze groep.

Annelies van Bronswijk heeft ons geweldig gestimuleerd om na jaren van
bachelor- en masteronderwijs, de diepte in te gaan met een serie promotiestudies.
Je kwam op het juiste moment op ons pad.

Veel inspiratie heb ik opgedaan bij mijn werk in het European Construction
Technology Platform (ECTP) en in het netwerk van de grote Europese bouw-
ondernemingen (ENCORD). In dat werk ligt de vraag hoe de gebruiker beter wordt
van onze woningen en van onze infrastructuur midden op tafel. En dit is het enige
wat daar telt.

Dankwoord
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Natuurlijk ben ik veel dank verschuldigd aan de opeenvolgende raden van bestuur
van Koninklijke BAM Groep nv voor de ruimte, die zij mij gegeven hebben om
binnen BAM al deze ontwikkelingen een steuntje in de rug te geven. Hun heldere
kijk op de wenselijkheden en mogelijkheden van een bedrijf heeft daaraan veel
bijgedragen. Tientallen collega’s van BAM hebben mij dagelijks met plezier naar
mijn werk doen gaan, waarbij natuurlijk de ondersteuning door Kris en Vera ge-
weldig is geweest. Onder de BAM-collega’s zijn er ook veel alumni van ons eigen
opleiding. Het is een genot om hen te zien functioneren. Dat brengt mij bij alle
alumni. Ik heb genoten van jullie. Met jullie open blik brachten jullie mij veel
nieuwe gezichtspunten en vragen. En natuurlijk Janet, die door de jaren heen altijd
insprong als het nodig was. 

En dan ons gezin, dat ervoor zorgt dat je met beide benen op de grond blijft. Dat
me ook heeft laten ontspannen en al die jaren weer met nieuwe energie aan mijn
werk heeft laten gaan, waarin natuurlijk mijn lieve vrouw Truus mij tegenspel geeft
als er weer eens een puzzel in mijn hoofd opgelost moest worden. Truus is mijn
kompas, dat aan mij in mijn werkzame en persoonlijke leven koers geeft. En lieve
Truus, ik hoop dat we samen nog een lange en mooie weg kunnen afleggen!

Ik heb gezegd.
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Ger Maas is sinds 1990 hoogleraar Uitvoeringstechniek en Bouworganisatie aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Later was hij hier verbonden aan de
masteropleiding Construction Management and Engineering. Belangrijke thema’s
in deze opleiding zijn strategic partnering, collaborative design en integraal risico-
management. Sinds 2007 gaf hij leiding aan de research group PEBE (Performance
Engineering in the Built Environment). Daarnaast is hij sinds 1998 directeur
Strategie van Koninklijke BAM Groep in Bunnik, een Europees bouwbedrijf met
ruim 23.000 medewerkers. Daar is hij onder andere betrokken bij de implemen-
tatie van BIM en LEAN en bij enkele grote projecten in nieuwe contractvormen. 
Tot aan zijn pensioen geeft Ger Maas leiding aan nationale en internationale
organisaties op het gebied van onderzoek in de bouw. Hij was president van
ENCORD (European Network for Construction R&D) en is chairman of the High
Level Group van het ECTP (European Construction Technology Platform). Tot 1990
was Ger Maas in dienst van NV Strukton Groep en betrokken bij ontwerp en
uitvoering van onder andere het funderingsherstel van Het Concertgebouw in
Amsterdam, de Willemsspoortunnel in Rotterdam, de reorganisatie en renovatie
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