
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Hoe het building SMART concept de bouw kan veranderen
een IFC benchmark

Robbemondt, H.M.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0ed1963c-cc56-4dd0-8322-df0619d85ef5


ARR 
2008 4183 
BWK 

Hoe het Building SMART concept 
de bouw kan veranderen 

Een IFC Benchmark 

Literatu u ronderzoek 

Henk Robbemondt 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Construction Management and Engineering 
Afstudeerjaar 2007 - 2008 



Lteratuuronderzoek afstudeerproject: 

Begeleid ingscommissie 

Titel: 

Door: 

Hoe het Building SMART concept de bouw kan veranderen: Een [FC benchmark 
Literatuuronderzoek 

ing. H.M. Robbemondt 

Mstudeercommissie: 
Voorzitter B. de Vries 

C. Kokke 
J. Wijnen 

Master: Construction Management and Engineering 
Technical University Eindhoven 

Contact: h1" bbemondt@h rmail.c m 
Student nummer: 0595558 
+ 31 (0)651502684 

Bedrijf: CAD Visual 

Begeleider: De heer J. Wijnen 

"ersie 1.0 

Datum: 23-06-2008 

Hoe het Building SMART concept de bouw kan verantieren: een !Fe Benchmark 1 



Literatuuronderzoek afttudeerproject: 

Hoe het Building SMART concept de bouw kiln veranderen: een IFe Benchmark 2 



Uteratllllronderzoek afstlldeerproject: 

Samenvatting 

De bouw wordt van oudsher gezien als een traditionele sector waarin wemtg tot geen 
innovatie is terug te vinden. Er wordt al duizenden jaren gebruik gemaakt van dezelfde 
bouwmethode waarin zich aileen veranderingen voor hebben gedaan als de omgeving daar 
aanleiding toe gaf. In die zin is de bouwsector een reagerende sector waarbij niet de markt, 
maar de omgeving de mate van innovatie bepaalt. Denk aan de introductie van bouwstaal of 
de toename van installatie technieken. Dit principe van aileen innovatie toevoegen aan 
bestaande technieken en methoden wordt beschreven met de term "innovation by addition" 
(Lichtenberg J.J.N. 2004) 

Mede dankzij de lage mate van innovatie en de hevige concurrentie is de bouwsector sprake 
een verzadigde en volwassen mark. Dit betekent dat het aanbod gelijk of groter is dan de 
vraag en de verschillende partijen die aan het bouwproces deeInemen elkaar moe ten 
beconcurreren om te kunnen bestaan. Enerzijds doen bedrijven dit dankzij het terugbrengen 
van de prijzen. Door de verzadiging van de bouwmarkt is daardoor het rendement voor een 
bouwbedrijf slechts 1 tot 2% (LichtenbergJ.J.N. 2006). 

Naast het verlagen van de prijzen is er in de bouw gebruik gemaakt van een andere methode 
om te kunnen concurreren: specialisatie. Specialisatie brengt twee voordelen met zich mee 
die gebruikt kunnen worden in de concurrentiestrijd. Ten eerste is daar het voordeel van 
kennis. Indien een bedrijf zich concentreert op een onderdeel van het gehele proces, dan zal 
zij hier meer kennis en inzicht in verkrijgen en zich op deze wijze onderscheiden van de 
concurrentie. Een ander voordeel is het reduceren van de kosten. Dankzij specialisatie zal 
een bedrijf dat onderdeel sneiler en goedkoper uitwerken dan een bedrijf met minder kennis. 
Specialisatie draagt dus bij aan een toename van de productiviteit en een verlaging van de 
kosten. Dit zorgt uiteindelijk tot economische groei. (den Butter en van Megchelen 2005) 

Deze versnippering van de bouw heeft ook nadelige gevolgen. De bouwsector is zeer 
versnipperd geraakt in kleine gespecialiseerde bedrijven. De bouwsector is daardoor een 
keteneconomie bij uitstek geworden, waarbij het belang van kleine en middelgrote bedrijven 
onevenredig groot is ten aanzien van de gehele bouwsector. Bouwen is een proces van 
samenwerken door specialisten op onderdelen van de keten. De wijze waarop dat gebeurt, is 
onder invloed van marktontwikkelingen aan een voortdurende verandering onderhevig. (den 
Butter en van Megchelen 2005). De meest voorkomende samenwerkingsvormen is nog 
steeds de traditionele samenwerkingsvorm in de vorm van een keteneconomie. Het gebruik 
van een keteneconomie brengt naast een aantal voordelen zoals het beschermen van de eigen 
kennis ook een aantal belangrijke nadelen met zich mee. (De Bruin H, Ten Heuvelhof E, In 
't Veld R, 2002). 

Dankzij de manier van samenwerken is een vluchtige manier van communicatie tussen de 
verschillende bouwpartijen ontstaan. Hierdoor wordt er weinig gebruik gemaakt van elkaars 
kennis en worden er onnodig fouten gemaakt. Om deze samenwerking te verbeteren zijn 
nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan zoals het Bouwteam, PPS, Lean Construction en 
IFD-bouwen. Het probleem van deze samenwerkingsvormen is dat zij aangeven dat de 
communicatie moet verbeteren, maar zij geven geen oplossing voor de manier van 
communiceren. Om deze communicatie te verbeteren bestaan tegenwoordig technische 
oplossingen in de vorm van computersoftware. De vraag blijft aileen bestaan hoe nieuwe 
ICT technieken op een traditionele markt zoals de bouwsector succesvol gemtroduceerd kan 
worden. 
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Om te kijken hoe innovaties succesvol geilltroduceerd kunnen worden, is er eerst gekeken 
hoe innovatief de bouwsector is. Het vooroordeel bestaat dat de bouwsector zeer 
traditioneel is, maar uit onderzoek blijkt dat dit uiteindelijk wel mee valt. Het percentage 
innovatieve bouwbedrijven in Nederland ligt rond de 20%. Belangrijker is daarbij dat deze 
20% van de bouwbedrijven weI goed is voor 80% van de omzet die de bouwsector jaarlijks 
genereert. Dit betekent dus dat de bouwsector niet zo traditioneel is als tevoren was 
verwacht. Dat het voornamelijk grote bedrijven zijn die innoveren is ook niet verwonderlijk, 
aangezien zij het meeste kapitaal bezitten en daardoor het laagste risico lopen. 

Wordt er daarna gekeken naar succesvolle method en om innovaties te introduceren in de 
bouwsector, dan vallen maar twee methoden op die altijd werken. De eerste methode is dat 
het van buiten de bouwsector wordt opgelegd door een andere sector. De bouwsector is 
afhankelijk van een groot aantal verschillende leveranciers en als zij wijzigingen doorvoeren 
in hun producten, dan moeten de bouwbedrijven weI volgen. Om drastische innovaties 
doorgevoerd te krijgen werkt het beter als de innovatie van bovenaf wordt geeist. Dit kan 
enerzijds door de opdrachtgevers gebeuren dat zij een bepaalde innovatie eisen in het 
bouwproces, anderzijds kan dit gebeuren doordat de overheid een innovatie wettelijk 
verplicht stelt. 

Het laatste onderwerp in dit rapport is de vraag in hoeverre leT wordt gebruikt als 
communicatiemiddel in de bouwsector. Uit onderzoek blijkt dat de bouwsector nog weinig 
gebruik maakt van de mogelijkheden die leT te bieden heeft. Wel heeft zo goed als elke 
bedrijf tegenwoordig een internetaansluiting, deze wordt voornamelijk gebruikt als 
informatiebron naar de klant toe. Er is weinig tot geen interactie mogelijk via het internet en 
op dat gebied valt nog veel te verbeteren. De meest gebruikte leT oplossing in de 
bouwsector is het 2D tekenen en die methode raakt veroudert. leT kan veel meer betekenen 
voor de bouwsector dan dat nu het geval is, en het is te verwachten dat dit snel ingehaald zal 
worden. 
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1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van deze publica tie en geeft de structuur van de 
publica tie en de bijbehorende onderdelen aan. Deze publicatie is geschreven voor de 
opleiding Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TV/e). Onderdeel van de opleiding CME is de uitvoering van een 
afstudeeropdracht: een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in het bouwproces. Dit 
onderzoek is in opdracht van het bedrijf CADvisual gedaan. Het bedrijf CADvisual heeft als 
doel het op de markt brengen van Building SMART. Ze verkopen software en geven advies 
aan bedrijven over hoe er gewerkt moet worden met deze techniek. Om de neutraliteit van 
dit rapport te waarborgen is er gekozen om het onderzoek zelfstandig op de universiteit uit 
te voeren. Dit rapport is het literatuurrapport en kan als vooronderzoek worden beschouwd 
voor het hoofdonderzoek. 

1.1 Aanleiding: 
De huidige bouwsector staat bekend als een traditionele en gesegmenteerde sector waarin de 
keteneconomie als bouwwijze centraal staat. Dit brengt verschillende nadelen met zich mee 
doordat er weinig kennis van elkaar wordt gebruikt en zo onnodige bouwfouten in het 
proces optreden. Om dit op te lossen zijn nieuwe samenwerkingsvormen bedacht die meer 
gebruik maken van elkaars kennis tijdens het bouwproces. Het probleem waar deze 
samenwerkingsvormen tegenop lopen, is hoe de onderlinge communicatie tot stand gebracht 
kan worden. Een oplossing ruervoor is het gebruik van technische oplossingen zoals 
Building SMART. 

Voordat er gekeken wordt naar wat Building SMART inhoudt, is onderzoek gedaan naar de 
huidige stand van zaken in de bouwsector. Voor een oplossing gevonden kan worden moet 
het probleem duidelijk zijn. Daarom is in de literatuur onderzoek gedaan naar de 
onderwerpen die nodig zijn om een beeld te krijgen van de huidige bouwsector: wat is de 
traditionele bouwmethode en hoe kunnen innovaties het beste worden gemtroduceerd. 

1.2 structuur publica tie 
Hoofdstuk 2: Onderzoek naar de huidige traditionele manier van bouwen. Waar komt deze 

vandaan en wat zijn de problemen. 
Hoofdstuk 3: Welke nieuwe samenwerkingsvormen bestaan er en wat zijn de voor- en 

nadelen 
Hoofdstuk 4: Hoe innovatief is de bouwsector en hoe worden vernieuwingen succesvol 

gemtroduceerd. 
Hoofdstuk 5: Wat is de huidige status van ICT in de bouwsector 
Hoofdstuk 6: Conclusies & aanbevelingen vanuit de literatuur 

Een samenvatting van de publicatie is voorin dit rapport opgenomen. Achter in dit rapport 
staat de literatuurlijst. 

1.3 Formulering van de opdracht 
In deze paragraaf is de opdracht beschreven die ten grondslag ligt aan het literatuurrapport. 
Uit de opdracht, probleemdefinitie, probleemstelling en probleem analyse is de 
einddoels telling geformuleerd. 

• Opdracht 

Het bedrijf CADvisual probeert, samen met zijn partners in de Benelux chapter van de 
Building SMART organisatie, de bouwsector bewust te maken van Building SMART en 
BIM. Dit is een gecompliceerde taak omdat de bouwsector bekend staat als een traditionele 
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markt waarin het lastig is om ingrijpende veranderingen doorgevoerd te krijgen. Een van de 
vragen die daarbij spelen is hoe innovaties succesvol kunnen worden gemtroduceerd in de 
bouwsector. 

• probleemdefinitie 

Het probleem wat zich voordoet is dat het lastig is om innovaties in de bouwsector te 
implementeren. Er wordt vanuit gegaan dat dit komt door het traditionele karakter van de 
bouwsector. Het is maar de vraag of dit waar is en er moet, voordat een nieuwe techniek kan 
worden gemtroduceerd in de bouwsector, duidelijk zijn hoe de bouwsector werkt. Wat is de 
problematiek van de bouwsector, wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor en hoe gaat de 
bouw om met innovaties. Dit zijn vragen die beantwoord moe ten worden voordat 
onderzoek gedaan kan worden naar een nieuwe techniek als Building SMART 

• Probleemstelling 

"Wat is de problematiek van de bouwsector en hoe kunnen innovaties gei:mplementeerd 
worden?" 

• Probleemanalyse 

In de bouwsector bestaat de behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen. De maatschappij 
verandert en daardoor is de bouwsector verplicht mee te veranderen. Dit kan teruggevonden 
worden in de nieuwe samenwerkingsvormen die zijn ontstaan zoals PPM en het bouwteam. 
Deze samenwerkingsvormen zijn lastig van de grond te krijgen en het is interessant te kijken 
naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Een mogelijke oplossing is te vinden in het 
gebruik van nieuwe technologische oplossingen als Building SMART, die het mogelijk 
maken een betere communicatie te realiseren. Of dit succesvol wordt is afhankelijk van hoe 
innovatief de bouwsector echt is en in hoeverre ICT geaccepteerd wordt door de bouw. 

• Doelstelling 

De doelstelling van dit literatuurrapport is aan te tonen hoe de huidige bouwsector werkt en 
hoe innovatief deze is. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de traditionele 
samenwerkingmethode en traditionele bouwmethode. Daamaast is gekeken naar nieuwe 
samenwerkingsvormen, hun consequenties en de motivatie waarom deze niet vaker worden 
toegepast. De doelstelling van de opdracht is als voigt geformuleerd: 

"Inifchtel!Jk maken hoe innovaties succesvol gefntroduceerd kunnen worden in de bouwsector" 

1.4 Vraagstelling van het onderzoek 

Om deze doelstelling te bereiken zijn binnen het onderzoek de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

• Wat is de veronderstelde problematiek van de huidige bouwsector? 
• Welke manier van samenwerken wordt gebruikt? 
• Zijn er andere manieren van samenwerken? 
• Hoe innovatief is de bouwsector? 
• 
• 

Hoe kunnen innovaties succesvol gemtroduceerd worden? 
In hoeverre wordt ICT gebruikt als communicatiemiddel? 

Door middel van een combinatie van de gegevens verkregen uit de literatuur zal er antwoord 
worden gegeven op deze vragen. 
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2 Samenwerking in de traditionele bouwmethode 

Om te weten of een innovatie succesvol zijn intrede kan doen, is het cruciaal om de huidige 
bouwsector te kennen. Vanuit dat oogpunt is onderzoek gedaan naar de huidige manier van 
samenwerken in de bouw. Deze methode van samenwerken staat bekend als het traditionele 
bouwen. De huidige manier van bouwen is gestoeld op eeuwenoude technieken en kennis 
die lang geleden is verworven. Het is daarom niet verwonderlijk dat de bouwsector bekend 
staat als een traditionele sector waarin weinig tot geen innovatie optreed. In dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar de traditionele manier van bouwen en samenwerken: hoe deze is 
ontstaan en wat de voor- en nadelen van deze bouwmethode zijn. 

2.1 De traditione/e bouwmethode 
De uitdrukking "traditioneel bouwen" is een benaming die zou worden verwacht voor een 
methode waarop eeuwen geleden constructies werden gebouwd. Niets is minder waar. Als 
gekeken wordt naar het bouwen door de geschiedenis heen, dan kan geconcludeerd worden 
dat de huidige methode van bouwen is afgeleid van een ontwikkeling die millennia 
overspant. De geschiedenis van het bouwen is onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling 
van de mens zelf. De oudste bekende bouwactiviteiten dateren van circa 4000 tot 3000 jaar 
voor Christus. Dit waren gebouwen die gemaakt zijn door de bewoners zelf. (I1JDelft 2003) 

• De oudheid 

Interessant voor dit onderzoek wordt het gedurende de Romeinse tijd, wanneer het 
bouwproces kenmerken gaat vertonen van de manier waarop nu wordt gewerkt. Zo werd 
voor het ontwerp van gebouwen gebruik gemaakt van architecten in overheidsdienst, terwijl 
zij uitgevoerd werden door bouwbedrijven die deel uitmaakten van de overheid of 
legerorganisatie. Ook kunnen in de Romeinse bouwbedrijven tekenen van verregaande 
specialisatie worden teruggevonden, met specialisten als natuursteenbewerkers, tichelbakkers 
en metselaars. (I1JDelft 2003) Naast dat de manier van samenwerken overeenkomsten 
vertoont met nu, vertonen ook de bouwmethoden overeenkomsten. Zo bestond bij de 
Romeinen al het stapelbouwen, de houtskeletbouw en een soortement van betonbouw 
(Lichtenberg J.J.N. 2006). De conclusie hiervan is dat, gezien de overeenkomsten met de 
oudheid, de term "traditioneel bouwen" terecht kan worden aangehaald om het weinig 
innovatieve karakter van de bouwsector te kenmerken. 

• De middeleeuwen 

Deze manier van bouwen raakte gedeeltelijk verloren gedurende de Middeleeuwen. In deze 
tijd wordt er vooral gebruik gemaakt van houtconstructies. Dat het gebruik van stenen 
constructies op een gegeven moment weer aan terrein won, is te wijten aan een aantal 
verschillende punten. Zo gingen mensen dichter op elkaar wonen in de steden en ontstond 
er brand, dan kon de gehele stad in vlammen op gaan. Om dit tegen te gaan werd het 
gebruik van stenen constructies weer interessant. (Lichtenberg J.J.N. 2006). De belangrijke 
leiders en kerkelijken zijn in deze tijd de belangrijkste opdrachtgevers van omvangrijke 
constructies en het is dankzij hen dat de bouwtechniek op een gegeven moment weer op een 
behoorlijk peil kwam. Verdedigingswerken en kerken tonen daarbij aan dat ook in de 
middeleeuwen indrukwekkende constructies werden realiseren. (rUDelft, 2003) 

Het belangrijkste moment voor de organisatie van het bouwen tijdens de middeleeuwen, is 
de opkomst van de burgerij en de maatschappelijke organisatie. Het is in deze tijd dat een 
verdere differentiatie en specialisatie naar beroepen ontstaat. Zo zijn verschillende gilden aan 
te wijzen die zijn gerelateerd aan de bouwsector. Zo waren er gilden van metselaars, 
steenhouwers, timmerlieden, schrijnwerkers, loodgieters schilders en andere beroepsgroepen. 
(I1JDelft 2003). Het gebruik van zoveel specialisten zorgde voor vraag naar een 
samenwerkingsmethode waarbij deze deelnemers aan het bouwproces konden deelnemen. 
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Zo ontstond de structuur waarbij de architect cq. bouwmeester optrad als constructeur en 
bouwmanager. (TUDelft 2003) 

• Samenwerking wordt belangrijk 

Omdat gedurende de rest van de middeleeuwen deze specialisatie verder toenam, wordt in 
de middeleeuwen de samenwerking een van de meest cruciale punten voor het succesvol 
realiseren van een project. Gezien de wijze waarop vroeger de bouwmeester als manager 
optrad, kan opgemaakt worden dat er qua organisatie weinig is veranderd. Waar vroeger 
ieder gilde zich bezig hield met zijn specialisme en werd aangestuurd door de bouwmeester, 
dan is dat nu nog het geval. Zelfs het beroep van bouwmeester bestaat nog steeds, al wordt 
deze nu projectmanager genoemd. (den Butter en van Megchelen 2005) 

De conclusie is dat zowel op het gebied van samenwerking als uitvoering, de afgelopen 
millennia in de basis weinig is veranderd in de bouwsector. Maakten de Romeinen gebruik 
van skeletbouw en stapelbouwen, dan vind de huidige manier van samenwerken grotendeels 
zijn oorsprong in de middeleeuwen. Het is niet zo dat gedurende deze jaren geen 
veranderingen hebben plaatsgehad: in tegendeel zelfs. Er zijn veel aanpassingen en 
verbeteringen geweest om aan de wensen van elke tijd te kunnen voldoen. De basis van het 
bouwen is gedurende deze jaren nooit substantieel veranderd en er wordt terecht gebruik 
gemaakt van de term "traditioneel bouwen". 

2.1.1 Innovation by addition 
Hoewel de laatste eeuwen weinig significants is gewijzigd ten aanzien van het bouwproces, 
hebben zich gedurende deze tijd weI verschillende kleine aanpassingen voorgedaan. Zo kan 
er gedacht worden aan het gebruik van nieuwe materialen en gereedschappen. Voorbeelden 
hiervan zijn te over, zoals het gebruik van verschillende soorten staal tot lasapparatuur en 
hijskranen. De bouwsector is bovendien een reagerende sector waarbij niet de markt zelf, 
maar de omgeving de mate van innovatie bepaalt. De meeste innovaties in de bouwsector 
komen van buiten de industrie en worden aangepast om toepassing in de bouw mogelijk te 
maken. (Manseau A, Shields R, 2005) 

Dit principe van kleine aanpassingen aan de bestaande methode van werken in de bouw kan 
beschreven worden met de term "Innovation by addition". Dit is een term die is 
geilltroduceerd door prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg (2004), waarvan de betekenis "Innovatie 
door toevoeging" is. Hiermee bedoelt hij dat de bouw voomamelijk innovatie kent door 
zaken toe te voegen aan de al bekende technieken en method en. 

• Toename installatietechnieken 

De belangrijkste toevoeging aan het bouwproces de afgelopen 100 jaar is de toe name van 
installatietechnieken. Gebruikers zijn tegenwoordig aIleen tevreden als in een constructie 
sprake is van verschillende leidingen en bekabeling ten behoeve van centrale verwarming, 
elektriciteit en telefonie. Deze verandering in de bouwsector is inherent aan de 
veranderingen in de maatschappij, waarin het hebben van deze luxe zaken als algemeen goed 
wordt beschouwd. (Laan M 2006). De toevoeging van installatietechnieken lijkt gezien de 
totale omvang van bouwprojecten klein, maar is juist ingrijpend. Het plaatsen van leidingen 
en bekabeling heeft als effect dat de kostenverhoudingen bij een nieuwbouwproject totaal 
verandert zijn ten opzichte van vroeger. Was de ruwbouw eerst verantwoordelijk voor bijna 
aIle kosten van een gebouw, dan is de ruwbouw tegenwoordig nog maar 20% van de totale 
kosten. (LichtenbergJ.J.N, 2004) 

De reden waarom sommige innovaties weI zijn doorgedrongen in de bouwsector en andere 
niet, is lastig te omschrijven. In het geval van installatietechnieken en de introductie van 
staal, blijkt de eis van de opdrachtgever doorslaggevend geweest. Het in gebruik nemen van 
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nieuwe apparatuur en materialen kwam vanuit de bouwsector. Het is daarom moeilijk in te 
schatten hoe vernieuwingen in de bouwsector het beste geilltroduceerd kunnen worden. 
(Manseau A, Shields R, 2005) 

2.2 Het traditione/e samenwerkingsverband 
Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen, is het traditionele samenwerkingsverband 
nauw verbonden met de traditionele uitvoeringsmethode. De traditionele manier van 
samenwerken in de bouw heeft voomamelijk wijzigingen ondergaan als innovaties plaats 
vonden in de uitvoering. Het traditionele samenwerkingsmodel is een eenvoudig model 
waarbij de opdrachtgever de verschillende bouwpartijen direct contracteert. Het voordeel 
hiervan is dat de communicatie tussen de opdrachtgever en de verschillende partijen een op 
een gaat waardoor een sneIle manier van communiceren ontstaat. Door het specialiseren van 
de bouwpartijen en de fragmentatie van de bouwsector zijn er problemen ontstaan. 
(Lichtenberg J.J.N, 2004) 

Door de specialisatie en fragmentatie van de bouwsector is de bouwsector veranderd in een 
keteneconomie, waarbij het belang van kleine en middelgrote bedrijven onevenredig groot is. 
Deze keteneconomie wordt terug gevonden in het traditionele samenwerkingsverband, als er 
gekeken wordt naar de rolverdeling en verhoudingen van de verschillende bouwpartijen. 
Elke partij werkt aIleen aan het deel dat hij moet verzorgen. Zo is de architect 
verantwoordelijk voor het on twerp en de aannemer dat deze wordt uitgevoerd. Bijna elke 
deelnemer aan het bouwproces is daarbij afhankelijk van informatie van de partij voor hem. 
Zo maakt de architect eerst het ontwerp, dan komt de constructeur die verantwoordelijk is 
voor de constructie waarna de aannemer de uitvoering realiseert. (11J Delft, 2003) 
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Flguur 1: he! traditlOnele samenwerkingsverband 

• De nadelen van de traditionele samenwerkingsmethode 

Deze manier van samenwerken heeft een aantal nadelen. Aangezien elke deelnemer aan het 
bouwproces alleen verantwoording is voor zijn eigen deel, vindt er in het voortraject weinig 
communicatie plaats. Op deze manier gaat er onnodig informatie en kennis verloren, wat in 
een later stadium voor problemen kan zorgen. Zo worden installateurs pas bij de uitvoering 
bij het project betrokken, wat betekent dat zij pas in een laat stadium hun kennis inbrengen. 
Hierdoor moe ten en er in veel gevaIlen aanpassingen aan het constructieve on twerp worden 
gedaan Het gebrek aan communicatie leidt daarom uiteindelijk tot een onnodige kostenpost. 
(LichtenbergJ.J.N. 7 mei 2004). 

Een ander probleem bij de manier van communiceren is het gebruik van verschillende 
tekeningversies. Dit kan leiden tot het gebruik van een verkeerde tekeningversie tijdens het 
bouwproces, waardoor de constructie uiteindelijk niet juist wordt uitgevoerd. Dit komt mede 
omdat iedere deelnemer werkt met zijn eigen techniek. Zo heeft de architect andere software 
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om zijn kennis duidelijk te maken dan de constructeur. Daarnaast maakt de aannemer aileen 
gebruik van tekeningen op papier. Dit ailes leidt tot verschillende versies die ook nog op 
verschillende wijzen worden weergegeven. (Spekkink D, 2002). 

Daar staat tegenover dat met de traditionele manier van samenwerken, de opdrachtgever de 
factoren geld en kwaliteit goed onder controle kan houden. Omdat de opdrachtgever directe 
controle behoudt over het bouwproces, zal de constructie voldoen aan de gewenste kwaliteit, 
terwijl hij tevens redelijk goed behoudt over de uiteindelijke kosten. (Rutten S.G., 2001) 

2.3 Tekortkomingen Traditioneel Bouwen 
Hoewel de gebruikelijke methode van samenwerken in de bouw gedurende de geschiedenis 
weinig is verandert, wil dit niet zeggen dat het een foutloze methode is. In tegendeel zelfs, de 
traditionele samenwerkingsmethode kent een aantal cruciale problemen. De problematiek 
die hierbij speelt is, indien gekeken wordt naar de theorie van meerpartijensamenwerking 
(Van Doorn B, Spierings P, 2001), te complex geworden om eenvoudig op te lossen. Deze 
problemen zijn ontstaan doordat de bouwmethode al jaren in de basis hetzelfde is gebleven, 
terwijl de samenleving verder is ontwikkeld. 

• Het estaffetemodel. 

De huidige manier van samenwerken erkent deze problematiek maar gedeeltelijk. Dit blijkt 
als gekeken wordt naar de onderlinge verhoudingen in het bouwproces. De fragmentatie van 
het bouwproces komt voort uit de verticale, hierarchische structuur van de bouw. Deze stijl 
van management is taakgericht. Elke deelnemer in het bouwproces heeft zijn eigen taak en 
deze taken worden volbracht onder leiding van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel het 
"estafettemodel" genoemd. (Maaijwee L, 2004) Bouwkundige bedrijven zijn complementair 
aan elkaar geworden: men heeft de kennis van een ander nodig om te kunnen functioneren. 
Geen enkele partij is in staat om aile benodigde kennis in eigen huis te hebben, zeker gezien 
de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. (Van Doorn B, Spierings P, 2001) 

Dankzij deze vorm van samenwerken wordt een groot deel van de bestaande kennis 
ongebruikt gelaten. Partijen in het bouwproces bemoeien zich niet, of slechts gedeeltelijk 
met de taken van een ander, behalve waar overlap optreedt. Beter zou het zijn als in de 
beginfase van het on twerp al gebruik gemaakt wordt van de kennis van de verschillende 
deelnemers. Dit heeft een aantal voordelen voor het bouwproces. Zo kan men mogelijke 
problemen eerder voorzien en ondervangen, kan de bouwmethode geoptimaliseerd worden 
en kan er een strakkere en goedkopere planning worden opgesteld. Men kan steilen dat de 
complexiteit van de huidige projecten zo groot is geworden, dan men wel moet beter moet 
gaan samenwerken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 

• Gebrekkige communicatie met de opdrachtgever 

Een ander nadeel van het traditionele bouwen is de manier van communicatie naar de 
gebruiker toe. Dit is vooral van toepassing bij grote bouwprojecten waar verschillende 
gebruikers gebruik maken van hetzelfde gebouw. (putzeys en Van Dessel 2004). Het 
probleem is dat de aannemerij niet bekend is hoe om te gaan met de verschillende eisen van 
de gebruikers. Het traditionele samenwerkingsmodel voorziet hier niet in en het is 
aannemers onbekend hoe deze communicatie moet verlopen. Dit schetst een situatie wat in 
de toekomst tot grote problemen kan leiden als de bouwsector niet meer zou kunnen 
voldoen aan de eisen van de maatschappij. (Dicke D.W., Spekking D., 1996) 
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3 Bestaande en nieuwe samenwerkingsmethoden. 

In hoofdstuk 2 is de traditionele manier van samenwerken in de bouwsector beschreven. In 
dit hoofdstuk worden andere samenwerkingsmodeilen onderzocht die de problematiek van 
de traditionele bouwmethode proberen op te lossen. Bij de beschrijving van deze 
samenwerkingsvonnen wordt onderscheidt gemaakt tussen twee verschillende groepen. 

De eerste groep die beschreven is, zijn de samenwerkingsvonnen die zijn gebaseerd op de 
traditionele manier van werken. Deze samenwerkingsvonnen betreffen modificaties van de 
bestaande manier van werken. De tweede groep samenwerkingsvonnen die beschreven 
wordt, zijn gebaseerd op bouwmethoden die een rigoureuze verandering herbergen ten 
opzichte van de traditionele bouwwijze. Deze bouwmethoden proberen niet aileen de 
communicatie in de bouw te verbeteren, maar proberen ook veranderingen aan te brengen in 
de wijze waarop er ontworpen en gebouwd wordt. 

3.1 Samenwerkingsvormen gebaseerd op traditioneel bouwen 
Er zijn verschillende nieuwe vonnen van samenwerken die hun oorsprong hebben in het 
traditionele bouwen. Deze vonnen hebben tot doel de communicatie tussen de verschillende 
bouwpartijen zo optimaal te laten verlopen. Een karaktereigenschap van de bouw is dat elk 
bouwwerk uniek is. Dit geldt ook voor de samenstelling van de deelnemers en de manier van 
samenwerken. Hierdoor zijn verschillende samenwerkingsvonnen ontstaan die bruikbaar zijn 
als de omstandigheden daarvoor voorhanden zijn. Kenmerkend voor deze methoden van 
samenwerken is dat er in aile gevallen sprake is van een "estafettemodel". Het is onmogelijk 
om aile samenwerkingsvonnen hier te beschrijven. Daarom is gekozen om een drietal 
samenwerkingsvonnen uit te lichten. De reden voor deze samenwerkingsvonnen is dat zij 
recentelijk zijn ontwikkeld en goed bruikbaar zijn. 

3.1.1 Design and Construct 
De Nederlandse vertaling voor de tenn Design and Construct (Ontwerpen en Uitvoeren) 
geeft aan waar de bouwmethode voor staat. Het principe van Design and Construct is dat de 
aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering. Het voordeel van deze 
samenwerkingsvonn is dat aile partijen vanaf het begin van het proces samenwerken om een 
zo optimaal mogelijke eindproduct te krijgen. 
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Figuur 2: Design & Construct 

Deze samenwerkingsvonn heeft een groot voordeel ten opzichte van de traditionele 
samenwerkingsvonn. Doordat de beschikbare kennis eerder gebruikt wordt gedurende het 
bouwproces, leidt dit ondenneer tot een betere en strakkere planning. Dit komt doordat er 
minder onvoorziene problemen voorkomen en de factor tijd beter is in te schatten. (Konings 
J.J.G, Laurens E, 2004) 
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Deze bouwvorm heeft ook een nadeel. De opdrachtgever is aIleen betrokken bij het ontwerp 
dankzij een programma van eisen .. De aannemer staat vrij om naar eigen inzicht invulling te 
geven aan het programma van eisen. Hierdoor heeft hij tijdens ontwerpproces weinig 
inbreng, wat als gevolg heeft dat het uiteindelijke ontwerp minder voldoet aan de 
verwachtingen van de opdrachtgever. Dit leidt kortom tot een ongewenst kwaliteitsverlies. 
(Rutten S.G., 2001). Dit probleem kan worden verminderd door als opdrachtgever meer 
eisen aan het on twerp te steIlen. De kwaliteit gaat dan omhoog en de opdrachtgever heeft 
meer invloed op het ontwerp. Het nadeel hiervan is dat door hardere eisen te steIlen, de 
kosten omhoog gaan. De financieIe winst van "Design and Construct" is namelijk te behalen 
door de aannemer zelf een constructie te laten ontwerpen wat hij zo goedkoop mogelijk kan 
uitvoeren. (TU Delft, 2003) 

3.1.2 Bouwteam 
Een bouwteam is een tijdelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever, architect, aannemer 
en eventuele adviseurs of deskundigen. Deze partijen moe ten in de ontwerpfase van een 
bouwproject al samenwerken om een zo goed mogelijk eindresultaat te realiseren. Bovendien 
is het de opdrachtgever toegestaan om het bouwteam uit te breiden na overleg met de 
deelnemers (Aca b&u 1992) . De taak van het bouwteam is het realiseren van een voor de 
opdrachtgever gewenst ontwerp. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen 
inbreng ten aanzien van het ontwerp. Dit kan hij realiseren door mee te ontwerpen of door 
zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van een andere deelnemer. Dit houdt in dat 
iedere deelnemer aan het bouwproces al in de voorbereidingsfase mee moet den ken met 
ontwerpen. (Aca b&u 1992). 
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Figuur 3, het samenwerkingsverband bouwteam 

De opdrachtgever is, als leidinggevende in een bouwteam, een cruciale deelnemer van het 
bouwproces. Waar hij anders de leiding in handen legt van andere specialisten, dan is in het 
bouwteam de opdrachtgever degene die de leiding heeft over de bouwvergaderingen. Op 
deze manier kan de opdrachtgever een goede controle houden over de kwaliteit van het 
project. Aangezien de opdrachtgever in de meeste gevallen niet over de juiste kennis beschikt 
om een bouwteam te coordineren, kan hij gebruik maken van een projectmanager. Deze 
projectmanager kan als vertegenwoordiger van de opdrachtgever optreden tijdens het 
project. Het is verstanding voor een opdrachtgever om een projectmanager van buiten het 
bouwteam aan te steIlen: deze heeft geen betrekking met de deelnemers en is daardoor een 
neutrale partij. Dit is belangrijk als er een intern geschil voordoet, waarbij de projectmanager 
kan optreden als bemiddelaar. De opdrachtgever zelf blijft echter eindverantwoordelijke 
voor het poduct en moet goedkeuring geven aan de besluiten in het bouwteam. (Aca b&u 
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1992). 

3.1.3 Publiek Private Samenwerking (PPS) 
De vorige twee bescmeven samenwerkingsvormen komen uit de privaatsector, waarbij 
ondememingen samenwerken in opdracht van een private opdrachtgever. Voor de 
bouwsector is het ook interessant om te kijken naar projecten die vanuit de overheid worden 
aanbesteed. De overheid is de grootste opdrachtgevers voor de bouwsector in Nederland. 
Algemeen bekend voor deze manier van aanbesteding, is de openbare aanbesteding die 
gebruik maakt van de traditionele samenwerkingsvorm. Naast deze traditionele 
samenwerkingsvorm be staat er in het geval van een overheidsproject ook een Publiek Private 
Samenwerking constructie(pPS). 
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Figuur 4, het samenwerkingsverband in een PPS constructie 

De Publiek Private Samenwerking heeft veel overeenkomsten met het Bouwteam, met als 
grootste verschil dat de overheid optreedt als opdrachtgever. Moeten bij een openbare 
aanbesteding de private partijen aileen de uitvoering voor hun rekening nemen, dan is dit bij 
een Publiek Private Samenwerking niet het geval. Een PPS heeft als doel om in de 
ontwerpfase gebruik te maken van de kennis, ervaring en creativiteit van private partijen. 
Hierbij zorgt de overheid voor het beleid, terwijl de private partijen zorgen voor een 
professionele aanpak en efficiente uitvoering. Deze verdeling van de taken houdt niet op na 
de realisatie van een constructie. De private sector is naast het on twerp en realisatie mede 
verantwoordelijk voor bouwuitvoering, exploitatie, onderhoud en in sommige gevailen zelfs 
financiering. (pPS kenniscentrum 2000). De overheid betaald in het geval de private partijen 
de financiering op zich nemen, de kosten in termijnen terug. Pas zodra deze periode voorbij 
is, worden de constructie terug overgedragen aan de overheid. 

Er zijn verschillende voorde1en van deze manier van samenwerken. De overheid heeft het 
voordeel dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis uit het bedrijfsleven. Hierdoor 
wordt het project vaak goedkoper en kwalitatief hoger uitgevoerd. Om dit te optimaliseren, 
beslist de overheid niet over de methode van samenwerken, maar wordt dit overgelaten aan 
de private partijen. Ook de deelnemende partijen hebben voordeel om een project zo goed 
mogelijk te realiseren. Dit komt doordat zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de 
exploitatie. Door private partijen deze verantwoordelijkheid moeten dragen, is het in hun 
belang dat zij de constructie zo goed mogelijk ontwerpen en realiseren. Uiteindelijk heeft dit 
als effect dat het project minder kost voor de overheid, terwijl de private partijen een beter 
rendement op hun investeringen behalen. (pPS kenniscentrum 2000). 

3.2 Samenwerking gebaseerd op nieuwe bouwmethoden. 
Terugkijkend op de voorgaande samenwerkingsvormen blijkt dat zij voortborduren op de 
traditionele bouwmethode. Het is echter de vraag of deze bouwmethoden voldoen. Dit komt 
doordat de maatschappij de afgelopen decennia is veranderd. De meest fundamente1e 
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verandering de laatste tijd, is de gedragsverandering van klanten en de wijze waarop bouwers 
daarop moeten anticiperen. (Manseau A, Shields R, 2005, 176) Klanten, en daarmee de 
opdrachtgevers, willen onder andere meer invloed op het ontwerp. Daarnaast vinden zij het 
belangrijk dat de constructie ook in een later stadium nog aan hun wensen voldoet. De klant 
vraagt dus om een gebouw wat later nog aanpasbaar is om aan de eisen te blijven 
voldoen.(putzeys en Van Dessel 2004). 

Een ander verschijnsel is de verandering in bouwwijze. Eerst werd het meeste werk aan een 
constructie ter plaatse van de bouwput gedaan. Technologische ontwikkelingen hebben er 
voor gezorgd dat er tegenwoordig veel prefab onderdelen worden gebruikt. Prefab betekent 
Pre-fabricated en zijn dus onderdelen die vooraf in de fabriek zijn vervaardigt. Dit leidt tot 
de volgende voordelen: hogere kwaliteit van materialen en snellere manier van bouwen. 
Door de ontwikkeling van prefab onderdelen wordt daarom steeds meer werk van de 
bouwplaats verlegd naar de fabriek, waardoor logistiek een steeds grotere rol gaat spelen. 
(SBR, CBZ, SEV 15 november 2004) 

Beide ontwikkelingen hebben hun eigen impact op de manier van bouwen. Om dit in goede 
banen te leiden, zijn nieuwe bouwmethoden ontwikkelt die recht proberen te doen aan deze 
veranderingen. Een aantal van deze bouwmethoden worden besproken in dit hoofdstuk. 
Daarbij wordt gekeken naar de manier van samenwerken en de gevolgen die deze met zich 
mee brengen. 

3.2.1 Lean Construction 
Lean Construction is een term die in de jaren 80 van de vorige eeuw is ontstaan bij 
autofabrikant Toyota. Het begrip lean staat voor een productielijn, die verspilling probeert te 
reduceren terwijl tegelijk de klantwaarde wordt verhoogd (Howell 1999). Belangrijk bij de 
term verspilling, is dat hiermee niet aileen de verspilling van materialen wordt aangegeven, 
maar ook tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. Lean Construction probeert op deze 
gebieden onnodig verlies tegen te gaan. 

• Aandacht voor de gehele bouwcyclus 

Het verschll met de traditionele methode is dat 
niet aileen de nadruk wordt gelegd op het 
projectteam, de communicatie intern en extern 
en de contracten. Voor Lean Management is het 
belangrijk dat ook buiten het projectteam wordt 
gekeken en er bestaat daarom een mogelijkheid 
tot uitbreiding van het team (Howell 1999). Het 
uitbreiden gebeurd door verder te kijken dan de 
uitvoeringskern: ontwerp en advies. Denk 
hierbij aan leveranciers die mogen deelnemen 
aan deze teams. Ieder lid van het team moet zijn 
werkzaamheden breder zien dan het begin en 
het eind van zijn activiteit, waarbij iedere 
activiteit onderdeel uitmaakt van het gehele proces. Lean Construction is ook voor elke 
samenwerkingsvorm toepasbaar, omdat het niet een samenwerkingsvorm IS, maar een 
ideologie. (Howell 1999). 

Wordt gekeken naar de manier waarop de bouwsector nu de kosten gereduceerd, dan wordt 
dit gerealiseerd door het project zo snel mogelijk op te leveren. Dit bereikt men door het 
opvoeren van de snelheid of het tegelijkertijd laten uitvoeren van verschillende activiteiten. 
Het probleem is dat er extra kosten ontstaan als de activiteit uitloopt en de planning niet 
meer overeenkomt met de realiteit. (Howell en Ballard 1998). Lean Construction is gericht 
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op het tegengaan van dit probleem. Het is van belang om niet te kijken naar de huidige 
activiteit, maar naar het geheel van activiteiten. Op deze manier kan duidelijkheid ontstaan 
over hoe de activiteiten van het bouwproces elkaar bemvloeden, om zodoende de planning 
beter in te kunnen schatten. Lean construction is daarom gericht op het £lexibel om gaan 
met onzekerheid, waarbij de controle over de activiteiten en planning als een geheel worden 
gezien (Howell 1999). 

• Verandering van de bouwcultuur 

Cruciaal hierbij is dat Lean Construction niet gericht is op het fysieke aspect, maar op de 
procesmatige kant van het bouwproces. Er wordt niet geprobeerd de bouwwijze te 
veranderen, maar de manier waarop onderling wordt gecommuniceerd. Dit vraagt om een 
verandering in de mentaliteit en de cultuur van de mensen. Het veranderen van een cultuur is 
niet eenvoudig. De bouwcultuur zal pas veranderen als een ander systeem haar nut heeft 
bewezen (Van Doom B, Spierings P, 2001). Lean Construction heeft daarom het voordeel 
dat deze methode haar nut al heeft bewezen in andere sectoren dan de bouw. Anderzijds 
beschouwt de bouwwereld zich als een aparte industrie. Dit principe is erop gebaseerd dat 
elk project als uniek wordt beschouwd. (Manseau A, Shields R, 2005). Dankzij het geloof dat 
de bouwwereld uniek is heeft deze vele ideeen voor het beheersen van productie processen 
vanuit andere sectoren verworpen. (Howell 1999). Het is de vraag of Lean Construction deze 
barriere kan slechten en succesvol kan worden gemtroduceerd. 

3.2.2 IFD Bouwen 
IFD bouwen is een bouwmethode die het afgelopen decennium veel aandacht heeft 
gekregen. IFD bouwen staat voor een Industriele, Flexibele en Demontabele manier van 
ontwerpen, construeren en uitvoeren. Het probeert een nieuwe manier van bouwen te 
realiseren en beperkt zich niet tot de procesmatige kant. IFD is een gemtegreerde manier van 
bouwen en on twerp en, waarbij tijdens het ontwerpproces meteen wordt nagedacht over de 
uitvoering. IFD Bouwen zorgt voor vernieuwing op onderdelen als techniek en ontwerp
hulprniddelen, maar heeft ook invloed op de het gehele bouwproces. (Roders 2003). Om dit 
te illustreren zal elk onderdeel van IFD bouwen kort belicht worden. 

• Industrieel bouwen 

Het eenvoudigste voorbeeld van Industrieel bouwen is dat het bulkwerk van de constructie 
gefabriceerd wordt in de fabriek. De voordelen hiervan zijn een verhoging van de kwaliteit, 
en een kortere uitvoeringstijd. Naast dit aspect van staat IFD bouwen voor een procesmatige 
verandering die niet van invloed is op het gebruikte bouwmateriaal. Met industrieel bouwen 
wordt ook bedoeld dat er gebruik gemaakt wordt van opgedane kennis en ervaring. Hierdoor 
kan het werk sneller en als productiewerk uitgevoerd worden.(Putzeys en Van Dessel 2004) 

• Flexibel bouwen 

IFD bouwen probeert ook de ontwerpzijde van een constructie aan te pakken. Flexibel 
bouwen probeert te voldoen aan de veranderende eisen van de opdrachtgevers. Dit wordt 
gerealiseerd door in de ontwerpfase rekening te houden met de mogelijkheid dat de 
constructie tijdens zijn levenscyclus aanpasbaar moet zijn. Dit heeft betrekking op zowel de 
indeling van het gebouw als op het uiterlijk. Denk hierbij aan de mogelijkheid van 
verschillende gevels of een aanbouw aan een huis (SBR, CBZ, SEV 2004). Net zo belangrijk 
is dat het gebouw eenvoudig aangepast moet kunnen worden. Gedurende de 
referentieperiode van een gebouw kan het van gebruiker overgaan, waarbij elke gebruiker 
zijn eigen eisen en wensen heeft. Daarom moet het gebouw geschikt te zijn om aanpassingen 
te kunnen verwerken. (putzeys en Van Dessel2004). 

• Demontabel bouwen 

Demontabel bouwen betekent dat een gebouw uit elkaar kan worden "geschroefd", zodat de 
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onderdelen herbruikbaar zijn. Daarvoor moet veel aandacht worden besteedt aan de 
methode van monteren. Het belangrijkste is dat er mogelijk gebruik gemaakt wordt van 
droge verbindingen: dit zijn verbindingen die door middel van bouten en moeren tot stand 
komen. Het voordeel van deze bouwmethode is dat het merendeel van de constructie kan 
worden hergebruikt, wat ontlastend is voor het milieu. Daarnaast is de constructie snel 
aanpasbaar, wat zorgt voor een hoge £lexibiliteit van het gebouw. Nadelig van deze 
bouwmethode is dat bij het ontwerpen rekening gehouden moet worden met deze 
verbindingen. (putzeys en Van Desse12004). 

Bouwen volgens IFD is een meuwe bouwmethode waarbij tijdens het ontwerpen rekening 
gehouden moet worden meuwe ideeen en concepten. Hoewel voor IFD bouwen geen 
samenwerkingsverband is voorgeschreven, is het met mogelijk om deze bouwmethode uit te 
voeren zonder een vroege samenwerking tijdens het ontwerpproces. Hierdoor is het 
onmogelijk om gebruik te maken van de traditionele samenwerkingsvonn en moet 
geconcludeerd worden dat IFD bouwen effect heeft op de samenwerkingsmethode. 

3.2.3 Slimbouwen® 
Slimbouwen® is een meuwe bouwmethode ontwikkeld door professor J.J.N. Lichtenberg 
van de universiteit Eindhoven. Het principe achter Slimbouwen® is als volgt: slimbouwen 
tracht de kosten van het aanleggen van installaties te verlagen. Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 is 
de introductie van installatietechnieken de belangrijkste toevoeging geweest in de 
bouwsector de afgelopen 100 jaar. Tegenwoordig moeten er leidingen en bekabeling voor 
onder andere centrale verwarming, elektriciteit en telefome in de constructie verwerkt 
worden in een constructie(Laan M 2006). Dit heeft als effect dat de kostenverhoudingen van 
meuwbouw totaal is veranderd. Was de ruwbouw eerst verantwoordelijk voor bijna alle 
kosten van een gebouw, dan is tegenwoordig deze nu nog maar goed voor 20% van de 
uitvoeringskosten. (Lichtenberg 2004) 

Door vermindering van de installatiekosten kan dus een 
grote reductie van de totaalkosten worden gerealiseerd. Het 
toevoegen van installaties heeft een aantal problemen met 
zich mee gebracht, zoals extra bouwtijd en materiaalkosten. 
Daarbovenop komt het probleem van logistiek, aangezien 
de leidingen weggestopt moeten worden in muren en 
vloeren. Vooral dit gedeelte zorgt voor een overschot aan 
tijd Waarll met gewerkt wordt. Zo vervullen installateurs 
60% van hun tijd met andere zaken dan hun primaire baan, 
zoals het wachten tot verder gewerkt kan worden. 
(Lichtenberg 2006) Een ander probleem van de bekabeling 

is dat dit heeft gezorgd voor een minder £lexibel gebouw. Gebruikers kunnen lastig bij de 
bekabeling komen en bij een verbouwing moet worden uitgezocht waar deze lopeno 
(Lichtenberg 2006). Het leggen van installaties geeft dus niet aileen problemen bi; de 
oplevering, maar bij het latere gebruik. 

Slimbouwen® geeft als oplossing dat de bekabeling via gecentreerde en gestructureerde 
kokers hun weg moe ten vinden. Dit wordt gerealiseerd door in de constructie lege kokers 
aan te leggen in een strak stramien, zodat de kabels en leidingen eenvoudig kunnen worden 
terug gevonden. Als de constructie klaar is, kan de installateur zijn kabels en leidingen via 
deze kokers door het pand heen trekken zonder dat hij moet wachten op anderen. Op deze 
mamer zorg je voor een snellere afhandeling van het plaatsen van installaties. 

Ook Slimbouwen® is dus een bouwmethode waarbij geen vaste samenwerkingsvonn wordt 
voorgesteld. Maar omdat bij het ontwerp rekening moet worden gehouden met de 
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ins tallaties , zal de samenwerking hier op moeten worden afgestemd. Het gebruik van de 
traditionele samenwerkingsmethode is daarom niet geschikt voor Slimbouwen, aangezien de 
samenwerking eerder moet plaatsvinden dan bij de traditionele samenwerkingsmethode. 

3.3 Verge/ijking samenwerkingsvormen & bouwmethoden 
Aan de hand van de voorgaande samenwerkingsmethoden kan worden geconcludeerd dat de 
bouw langzaam van de traditionele bouwmethode afstapt. Elke nieuwe samenwerkingsvonn 
die is onderzocht gaat er vanuit dat de aannemer in een vroeger stadium bij het on twerp 
wordt betrokken. Zo wordt bij "Design and Construct" met het ontwerp rekening gehouden 
met de kwaliteiten van de aannemer om de uitvoering te optimaliseren. Nadelig aan deze 
bouwmethode is de mate waarop de opdrachtgever het overzicht uit handen geeft aan de 
aannemer. Hoe meer de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, hoe minder invloed 
de opdrachtgever heeft en hoe goedkoper het eindresultaat. Construct and Design brengt 
daarom een nieuw probleem met zich mee die voor veel opdrachtgevers onwenselijk is. 

Andere methoden van samenwerken, zoals het Bouwteam en de PPS constructie, hebben 
een andere insteek dan Design and Concstruct. De opdrachtgever is namelijk 
verantwoordelijk voor het ontwerp en hij moet goedkeuring geven aan de ontwerppunten. 
Op deze manier blijft de opdrachtgever zijn invloed op het ontwerp behouden, terwijl ook 
de aannemer een positieve invioed heeft op het ontwerp. Dat de aannemer mee werkt aan 
het ontwerp heeft echter ook een aantal nadelen. Zo is het onmogelijk voor de aannemer om 
vooraf de uitvoeringskosten te bepalen. Het is dus niet duidelijk hoe hoog de kosten worden 
en bovendien is het lastig om het werk naderhand een openbaar aan te besteden. 

Als gekeken wordt naar nieuwe bouwmethoden, dan kan valt op dat deze een punt gemeen 
hebben. In alle gevallen is het belangrijk om al tijdens het on twerp een samenwerking tussen 
de deelnemende partijen te realiseren. Wordt gekeken naar het uitgangspunt van Lean 
Construction, dan moet met het ontwerpen rekening worden gehouden met de te maken 
planning. IFD bouwen gaat een stap verder, door de gehele constructie op een andere 
manier te willen uitvoeren. Bij IFD bouwen is tijdens de ontwerpfase zelfs een extra 
deelnemer betrokken, in de vonn van de gebruiker. Slimbouwen ais bouwmethode probeert 
de grootste kostenpost te venninderen door beter rekening te houden met het plaatsen van 
de installaties. Er kan daarom geconcludeerd worden dat aIle nieuwe bouwmethoden een 
andere samenwerkingsvonn eisen dan de traditionele methode. 

~-----------~--~-~------------~b <J 
Figuur 7: Kostenwijziging dankzij een ander ontwerpproces 
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3.3.1 De aannemer in het ontwerpteam 
Het belangrijkste punt van nieuwe samenwerkingsvonnen is dat de aannemer mee ontwerpt. 
Het voordeel hiervan is, dat als de aannemer meewerkt aan het ontwerp, hij dankzij zijn 
kennis beter in staat is dan een architect of constructeur om de detaillering te ontwerpen. Dit 
zorgt voor een vermindering in de bouwtijd en kosten van een project. Een aannemer heeft 
zelf ook voordeel bij deelname aan het ontwerp. Het is goed voor zijn positie tijdens het 
gunnen van het werk omdat de uitvoering is gespecificeerd op een voor de aannemer 
bekende en gebruikelijke uitvoeringsmethode(Aca b&u 1992). Dit wil niet zeggen dat de 
aannemer die mee helpt bij het ontwerp het werk ook zal worden gegund. Als de 
opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming bereiken over de uitvoeringskosten, kan 
de opdrachtgever andere aannemers uitnodigen om in te schrijven (Aca b&u 1992). Het 
probleem is dat het ontwerp specifiek gericht is op de uitvoeringstechniek van deze 
aannemer. Het is daarom aannemelijk dat de aannemer die in het bouwteam deelneemt in de 
meeste gevallen ook het project uitvoert. 
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4 Innoveren in de bouwsector 

De hoofdstukken 2 en 3 geven een overzicht over de huidige bouwsector en op welk gebied 
veranderingen te verwachten zijn. De vraag is hoe deze veranderingen gelmplementeerd 
kunnen worden in een traditionele industrie als de bouwsector. Er wordt in dit hoofdstuk 
gekeken naar hoe innovatief de bouwsector is en de manier hoe innovaties succesvol 
gemtroduceerd kunnen worden. 

4.1 Hoe innovatie te implementeren in de bouwsector 
Ais gekeken wordt naar de bouwsector en aanverwante industrieen, dan valt op dat zij 
bepaalde karakteristieken hebben waardoor innovatie lastig is om te bewerkstelligen. Een van 
de belangrijkste karakteristieken is dat, in tegenstelling tot veel andere industrieen, de 
opdrachtgever vee I invloed heeft op het eindproduct. De opdrachtgever bepaalt het 
programma van eisen en de manier van samenwerken, waardoor hij een directe invloed heeft 
op het eindproduct. Dit betekent voor de deelnemers aan het proces dat elk project als uniek 
kan worden beschouwd. Elk project kent zijn eigen onderdelen, materialen en hoeveelheden. 
(Manseau A, Shields R, 2005). Door deze diversiteit is het lastig voor innovaties om 
gemtroduceerd te worden. Om succesvol te zijn moet een innovatie in verschillende situaties 
bruikbaar zijn. 

Een ander probleem 1S dat elk project andere deelnemers kent. Een eigenschap van 
complexe systeem industrieen als de bouwsector, is dat het besluit om nieuwe ideeen en 
methoden toe te passen niet gemaakt kan worden door een bedrijf. Projecten zijn 
samenwerkingsvormen met verschillende partners en er moet in samenspraak besloten 
worden of een innovatie wordt toegepast. Het is daarom cruciaal dat degene die de innovatie 
wil initieren, de andere partijen kan overtuigen van het nut. Dit probleem is lastig, aangezien 
elke deelnemer aan het bouwproces anders tegen problemen en oplossingen aankijkt. Wat 
voor de ene deelnemer een probleem is, is voor de ander voordelig. Pas als aile partijen hun 
problemen opgelost zien worden en zich vinden in de oplossing, zuilen zij meewerken aan 
een verandering van het bouwproces. (De Bruin H, Ten Heuvelhof E, In 't Veld R, 2002) 

De vraag wat bedrijven er toe doet besluiten een innovatie toe te passen blijft grotendeels 
onbeantwoord. Zo is de manier waarop innovatie in de bouw optreedt reden van discussie. 
Enkele specialisten benadrukken het belang van de klant als drijvende factor achter 
innovaties. Zij bepleiten dat de klant als opdrachtgever zoveel macht heeft in het proces, dat 
deze ook de katalysator is voor innovaties. Andere specialisten weerleggen de invloed van de 
klant: zij steilen dat de klant te weinig kennis heeft van de bouwsector om met 
vernieuwingen aan te komen zetten. Er zijn dus verschillende mogelijkheden hoe een 
innovatie in de bouwsector kan optreden, waarbij geen enkele mogelijkheid de boventoon 
voert. (Manseau A, Shields R, 2005) 

4.1.1 Oplegging innovaties van buiten de sector 
Er is een methode waarmee de invoering van innovatie in de bouwsector weI succesvol 
verloopt: als een innovatie van buiten de sector wordt opgelegd. Hiervoor zijn twee 
mogelijkheden. De eerste is de oplegging van bovenaf, zoals door rechten en plichten in 
wetboeken. (Manseau A, Shields R, 2005) Denk hierbij aan de verhoogde eisen ten aanzien 
van de werkveiligheid op de bouwplaats. Omdat de bouwbedrijven vei1iger moesten werken, 
zijn verschillende innovaties gedaan in de bouwsector om dit te realiseren (putzeys en Van 
Dessel 2004). Een andere mogelijkheid voor een van buiten de bouwsector opgelegde 
verandering, komt vanuit andere sectoren. Innovatie in de bouwsector treedt niet aileen op 
door de verbetering die de innovatie meebrengt, maar is gestimuleerd door veranderingen in 
andere industrieen, zoals de vervaardiging van nieuwe materialen of werktuigen (Lichtenberg 
}.J.N.2006). 
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Het blijkt lastig om innovaties vanuit de bouwsector te realiseren. Ben van de grootste 
problemen is de bouwcultuur, welke is gevormd door de marner van samenwerken. Iedereen 
is aileen verantwoordelijk voor zijn eigen onderdeel en bemoeit zich rninimaal met andere 
deelnemers. Omdat de problemen om innovatie toegepast te krijgen zijn gelieerd aan de 
bouwcultuur zelf, is het een logische stap om de cultuur te veranderen. Het is aileen lastig 
om een bestaande cultuur aan te passen. Normaal gesproken verandert een cultuur als een 
ander systeem haar nut heeft bewezen, omdat bedrijven met het risico willen lopen een 
verkeerde keuze te maken (Van Doom B, Spierings P, 2001). Het is daarom logisch dat de 
sector het oude systeem handhaaft, omdat deze zijn nut heeft bewezen en een rneuw systeem 
dat nog moet realiseren. De beste methode om een cultuur te veranderen is daarom met het 
aanpakken van de cultuur, maar de gedragingen die leiden tot die cultuur. (Molier E, 
Noorderhaven N, feb 2004). Het is zaak om iedere partner in het bouwproces te overtuigen 
met voor hen belangrijke argumenten, voordat de bouwcultuur zal veranderen. 

Er kan uiteindelijk geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag hoe een innovatie 
succesvol geilltroduceerd kan worden in de bouwsector. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om een innovatie te implementeren, maar geen enkele springt er bovenuit. Dit komt doordat 
de methode die voor de ene innovatie succesvol is, voor de andere totaal onbruikbaar kan 
zijn. De enige methode die garandeert succes oplevert, is als er van buiten de bouwsector 
een innovatie wordt opgelegd. 

4.2 Innovatie in de Nederlandse Bouwsector 
Als specifiek naar de Nederlandse bouwsector gekeken wordt, dan komt deze overeen met 
de opvatting dat het lastig is de bouwsector te innoveren. Dit betekent met dat er met wordt 
geprobeerd om rneuwe innovaties gelmplementeerd te krijgen. De voordelen van bestaande 
innovaties zijn vaak te omvangrijk om genegeerd te worden. Om deze reden zijn er 
initiatieven ontstaan die de N ederlandse bouwsector proberen te innoveren. In dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar de methode die in Nederland wordt toegepast en naar het resultaat 
hiervan. 

De belangrijkste marner om te innoveren in de Nederlandse bouwsector is door stimulatie 
vanuit belangenorgarnsaties. Uit hoofdstuk 4.1 blijkt dat de meest effectieve methoden om 
de bouwsector te innoveren het opleggen van buiten de sector is. Dit kan gedaan worden 
door het maken van wetgeving, maar kan ook gebeuren via een indirecte weg. Deze indirecte 
weg wordt gebruikt als opdrachtgever eist dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Dan is de bouwsector verplicht om aanpassingen te doen. (putzeys en Van Dessel2004). 

Dit is een methode die ongewenst is gezien het definitieve karakter en dat de bouwsector 
nog met toe kan zijn aan de gewenste veranderingen. Er wordt door de Nederlandse 
overheid daarom gekozen voor een meer geleidelijke aanpassing, met het oprichten van 
belangenorgarnsaties die innovaties bevorderen. Op deze marner draagt de overheid het 
risico in tegenstelling tot de bouwsector. Dit wordt gerealiseerd doordat de projecten 
gelnitieerd door de bouworganisaties dienst doen als testcases voor de bouwsector. 

Of deze methode effect heeft en of de Nederlandse bouwsector tekenen van verandering 
laat zien wordt in hoofdstuk 4.2.2 besproken. Het is een goed initiatief om vanuit de 
overheid een kentering in het denken van de bouwsector te realiseren. Niet aileen omdat de 
overheid hier belang bij heeft als opdrachtgever, maar ook om de Nederlandse bouwsector 
competitief met het buitenland te laten, wat goed is voor de Nederlandse maatschappij. 

4.2.1 Organisaties ter bevordering van innovatie 
De Nederlandse overheid kiest ervoor om vernieuwingen in de bouwsector te initieren door 
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het (mede)oprichten van belangenorganisaties. Deze organisaties proberen op verschillende 
manieren innovatie te stimuleren. Gedacht kan worden aan het infonneren van de 
aannemerij of subsidie verlenen aan projecten. De overheid heeft minder inzicht in de 
problematiek van de bouwsector, dan bedrijven die hier dagelijks in werken. Er is daarom 
gekozen om organisaties op te zetten die onafhankelijk van de overheid samenwerken met 
de bouwsector. In dit hoofdstuk zijn twee van deze organisaties toegelicht, waardoor een 
beeld ontstaat van de mamer van werken van de Nederlandse overheid op dit gebied. 

4.2.1.1 Proces en Systeeminnovatie in de Bouwsector: PSIBouw 

PSIBouw is een organisatie die streeft naar een structurele verandering van de bouwsector 
op het gebied van proces- en systeeminnovaties. Het doe I is om de overgang van een 
versnipperd en aanbod gestuurd bouwproces in een meer gemtegreerde vraag gestuurde 
aanpak te bespoedigen. De reden hiervoor is dat nieuwere samenwerkingsvonnen tot een 
beter resultaat leiden dan de traditionele bouwmethode. Om dit te bewerkstelligen neemt 
PSIBouw initiatieven om veranderingsprocessen in gang te zetten, terwijl zij gelijktijdig 
observeren of de gewenste uitwerking wordt gerealiseerd. (Caniels M.E., Sijpersma R., 2005) 

De reden dat PSIBouw een grote invloed op de bouwsector heeft ligt niet aan het doel van 
de organisatie, maar in de opbouw van de organisatie. In tegenstelling tot veel organisaties 
die door de regering zijn opgezet, is deze organisatie me de ontwikkeld door de bouwsector 
zelf. In PSIBouw werken aile soorten bouwbedrijven samen, zoals de aannemerij, 
ingenieursbureaus, gebruikersorganisaties, opdrachtgevers, overheden, universiteiten en 
hogescholen. Dit wordt ook teruggevonden in de financiering van de organisatie: 65% van 
het programma van PSIBouw wordt gefinancierd door de bouwsector. (pSIbouw, 2007) 
PSIBouw is een organisatie die, gezien de samenstelling ervan, een grote invloed kan hebben 
op de bouwsector. Om innovatie te realiseren, maken zij gebruik van voorbeeldprojecten 
waarbij vernieuwingen worden toegepast. PSIBouw heeft daarvoor een zelfstandig 
programma bureau opgericht die zoekt naar geschikte projecten en de coordinatie daarover 
uitvoert. (pSIbouw, 2007) 

PSIBouw is een bekende naam in de bouwwereld dankzij de manier waarop zij is opgezet. 
De bouwsector zorgt op deze manier ervoor dat zij zonder risico's te nemen inzicht krijgt in 
innovaties. Het belangrijke van deze organisatie is dat het een samenwerkingsverband is 
tussen verschillende participanten aan het bouwproces. Ais er aileen gekeken wordt naar een 
bedrij fstak, dan zou het effect minder merkbaar zijn. Daamaast zorgt deze samenwerking 
ervoor dat iedereen dezelfde infonnatie krijgt en er geen verschillen tussen bouwbedrijven 
optreden. 

4.2.1.2 Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting: SEV 

De SEV is ontstaan vanuit de overheid en wordt voiledig gefinancierd door het ministerie 
van VROM. Het SEV is ontstaan om innovatieve oplossingen op het gebied van wonen te 
stimuleren en is indirect verbonden met de uitvoering. Het primaire doel is de 
woonstandaard te verhogen, wat ze willen realiseren met innovatieve samenwerkingsvonnen. 

De methode van werken van het SEV is hetzelfde als de methode van PSIBouw. Ook het 
SEV maakt gebruik van voorstudies, experimenten en voorbeeldprojecten, waama zij advies 
aan de bouwwereld gee ft. Hiervoor werkt het SEV samen met verschillende bouwpartners 
die hun medewerking verlenen. Omdat het bedrijfsleven geen zitting heeft in het SEV, heeft 
het SEV minder sterke banden met de bouwbedrijven dan PSIBouw. Hierdoor moet het 
SEV anders omgaan met partners. (SEV,2007) 

Dit wordt teruggevonden in een van de grootste projecten waaraan SEV de afgelopen jaren 
heeft deelgenomen: het IFD Bouwen. Om dit te stimuleren zijn er projecten geweest die 
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volgens de IFD bouwmethode zijn uitgevoerd. Omdat het risico van het testen met deze 
bouwmethode hoog is, wilde het bedrijfsleven dit niet bekostigen. Daarom is gekozen om 
projecten die met IFD bouwen werden vervaardigd subsidie te verlenen. Het SEV is 
verantwoordelijk geweest om te kijken naar projecten die in aanmerking kwamen voor deze 
subsidie. Er is daarvoor een wervingsactie geweest onder bouwbedrijven, waarbij zij hun 
projecten konden indienen voor subsidie. (SEV -realisatie, 2007) 

Het SEV werkt als een onafhankelijke overheidsinstantie die door middel van subsidies 
innovatie probeert te stimuleren. Dit is niet verwonderlijk als gekeken wordt naar het doel 
van het SEV. Het doel van het SEV is het verhogen van de woonstandaard en zij behartigd 
daarmee de belangen van aile Nederlanders. Vanuit dit oogpunt is het logisch dat het SEV 
een overheidsinstantie is, omdat de overheid de belangen van zijn inwoners behartigt. Dit 
heeft de consequentie dat de connectie met de bouwwereld op een andere manier tot stand 
komt dan bij PSIBouw en andere methoden moet gebruiken om invloed te hebben op de 
bouwsector. 

4.2.2 Mate van innovatie 
Om te peilen of het gebruik van deze bouworganisaties effect heeft, is gekeken naar de mate 
van innovatief ondememerschap in de bouwnijverheid. Onderzoek van de huidige 
bouwsector geeft een goede indicatie of Nederland innovatief is. Om dit te toetsen heeft het 
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) hier twee jaar geleden onderzoek naar 
verricht. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het rapport "Procesintegratie 
en innovatief ondememerschap in de bouwnijverheid" van het Ern en is geschreven door de 
heren M. E. Caniels en R. Sijpersma (2005) 

Om de mate van innovatie te peilen, hebben de onderzoekers naar een achttal afzonderlijke 
aspecten gekeken. Elk van deze aspecten geeft een indicatie over de mate van innovatie. 
Hoewel er opvailende conclusies zijn te verbinden aan de afzonderlijke uitkomsten, zijn 
slechte een aantal cruciaal voor dit onderzoek. De belangrijkste conclusie die getrokken 
wordt is aan de hand van het eindresultaat. Deze beschrijft hoe de bouwbedrijven in 2005 
gekarakteriseerd kunnen worden. Dit ziet er als volgt uit: 

Mate van 
innovativiteit in 

ondernemerschap 

Hoog 

Laag 

• 

3. 'Innovatief' 
bouw(installatie )bedrijf 

11% 

1 . 'traditioneel" 
bouw(installatie)bedrijf 

59% 

Laag 

4. "Modem" 
bouw(installatie)bedrijf 

10% 

2. 'GeTntegeerd" 
bouw(installatie)bedrijf 

20% 

Hoog 

t 

Figuur 8: resultaat karakterisering bouw(installatie) bedrijven 2005 (bron: Caniels M.E., Sijpersma R., 2005) 

Dit figuur impliceert dat circa 60% van het aantal bedrijven dat actief is in de bouwsector als 
"traditioneel" kan worden bestempeld. A1s conclusie kan gesteld worden dat de bouwsector 
daarom nog steeds weinig innovatief is en dat de methode van de overheid om innovatie te 
stimuleren faalt. Deze conclusie is voorbarig: er wordt in de conclusie van het onderzoek 
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geen vergelijking getrokken met de oude situatie. Het is mogelijk dat een tiental jaren geleden 
dit figuur een negatiever beeid zou hebben geschetst. Dit zou betekenen dat de bouwsector 
weI innovatiever is geworden in die jaren, maar dat er nog werk te doen is. 

Daamaast moet niet aIleen gekeken worden naar het aantal bedrijven, maar ook naar het type 
bedrijven die er in elk kwadrant zijn terug te vinden. In het rapport van M. E. Caniels en R. 
Sijpersma (2005) wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven. 
Als dit wordt afgezet ten opzichte van de verschillende kwadranten, dan blijkt de verdeling 
van bedrijven als voigt: 

• 
• 
• 
• 

Kwadrant 1 

Kwadrant 2 

Kwadrant 3 

Kwadrant 4 

kleine gespecialiseerde bedrijven 

kleine bouwinstallatiebedrijven en middelgrote bouwbedrijven 

middelgrote en grote bouwbedrijven 

middelgrote en grote bouwinstallatiebedrijven en grote 
bouwbedrijven 

Dit betekent dat voomamelijk de grote en middelgrote bouw(installatie)bedrijven innovatief 
zijn. De kleine gespecialiseerde bedrijven hebben hier minder interesse in, wat ook Iogisch is 
omdat zij een kleiner budget hebben. Grote en middelgrote bedrijven hebben weI de 
mogelijkheid om manuren en fondsen in te plannen om nieuwe innovaties te testen en 
implementeren. Het belang hiervan blijkt weI als er gekeken wordt naar de verdeling in 
ornzet in de bouwsector, zoals in figuur 9. 

Omzetaandeel van b&u bedrijven in 2007 per bedrijfsgrootte in manjaren 

(in procenten) 

[] Middenbedrijf 

(21-100) 

37% 

K1einbedrijf 

(S20) 

21% 

• Qootbedrijf 

(2!101) 

42% 

Figuur 9: Ornzetaandeel van b&u bedrijven in 2007 per bedrijfsgrootte in rnanjaren (bron: van der Werk, H, 2007). 

De kleine bouwbedrijven hebben een aandeel van slechts 21 % van de totale ornzet van de 
b&u sector. Dit betekent dat 79% van de ornzet in de Nederlandse B&U sector wordt 
gegenereerd door de middelgrote en grote bouwbedrijven (van der Werk, H, 2007). Dit 
gecombineerd met het gegeven dat vooral (middel)grote bedrijven innoveren, betekent dat al 
gekeken wordt naar de financiele verdeling in de bouwsector er vooruitgang op het gebied 
van innovatie is. 

Dat voomamelijk (middel)grote bedrijven innoveren is verklaarbaar. Zo hebben grotere 
bedrijven meer financieel draagvlak om vernieuwingen uit te testen en te implementeren. 
Daamaast is het belangrijk om te wijzen naar de organisaties die proberen innovatie te 
stimuleren zoais PSIBouw of SEV. Deze organisaties hebben voomamelijk invioed op 
grotere bedrijven en minder contact met kleine bouwbedrijven. Dit komt omdat er een groot 
aantal kleine bouwbedrijven in Nederland bestaan en het onmogelijk is om met al deze 
bedrijven persoonlijk contact te onderhouden. Daamaast wordt door het stimuleren van 
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de (middel)grote bedrijven, mete en het grootste segment van de sector gepakt als gekeken 
wordt naar de omzet. Bovendien zijn kleine bedrijven verplicht zich aan te passen aan grote 
bedrijven, aangezien zij grotendeels de markt bepalen. 

Het is onmogelijk om een conclusie te trekken ten aanzien van de mate van innovatie in de 
Nederlandse bouwsector. Het probleem laat zich niet alleen vangen door te kijken naar het 
percentage bedrijven die enigszins innovatief kunnen worden genoemd. Er moet ook 
gekeken worden naar hoe de situatie was, naar de financiele achtergrond van het verhaal en 
als laatste is het ook cruciaal om te kijken naar andere sectoren en landen. Om te bepalen of 
de Nederlandse bouwsector innovatief is, moet er bijvoorbeeld ook een vergelijking 
getrokken te worden met het buitenland. Dat is de enige methode om te achterhalen of de 
Nederlandse markt meer, minder of gelijkwaardig is op dit gebied ten aanzien van het 
buitenland. Het is daarom onmogelijk om nu te stellen dat de Nederlandse bouwsector 
innovatief is. 

De uiteindelijke conclusie die getrokken kan worden is dat de Nederlandse bouwsector wel 
gemteresseerd is in vernieuwingen, maar dat voomamelijk kleine bedrijven bier niet in mee 
gaan. Hieruit blijkt wederom dat de fragmentatie en daarmee specialisatie van de bouwsector 
er toe bijdraagt dat de bouw als weinig innovatief kan worden aangemerkt. Als er gekeken 
wordt naar de mate van innovatie ten aanzien van de omzet van de Nederlandse bouwsector, 
dan valt op dat er wel degelijk pogingen tot innovatie worden ondemomen. 
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5 leT in de bouw 

Uit de voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat er verschillende veranderingen in de 
bouwsector voor de deur staan. Een van de lastigste onderwerpen op dit gebied is echter hoe 
deze veranderingen ingevoerd kunnen worden. Belangrijk is om op dit onderwerp een 
onderscheid te maken tussen procesmatige veranderingen en technische veranderingen. 
Hoewel alle nieuwe samenwerkingsmethoden en bouwmethoden pleiten voor een andere 
manier van werken en communiceren, bespreken zij voomamelijk enkel de procesmatige 
kant van de ontwikkeling. Net zo belangrijk is het om de technische kant van dit aspect te 
bekijken. Hoe kan men namelijk deze nieuwe samenwerking bewerkstelligen en die 
mogelijkheden liggen er in dit vlak. De techniek heeft de laatste decennia niet stilgezeten en 
in het belang van het onderzoek dient er gekeken te worden die technische mogelijkheden er 
liggen om procesmatige veranderingen soepeler te laten verlopen. Tevens is het zo, dat de 
techniek als hulpmiddel gebruikt kan worden om procesmatige innovaties toegepast te 
krijgen. Dus enerzijds vraagt de markt voor nieuwe technologische ontwikkelingen, terwijl 
anderzijds deze technieken ook een katalysator kunnen zijn voor veranderingen in het 
proces. 

De meest belovende innovatie van de laatste decennia op dit gebied, is de Informatie en 
Communicatie Technologie (ICT). Hiermee wordt bedoeld de techniek die het mogelijk 
maakt om op lange afstanden via digitale bestanden met elkaar te communiceren. De 
verwachting is dat dankzij lCT, bouwpartners in de nabije toekomst voomamelijk langs de 
elektronische (snel)weg gegevens zullen uitwisselen. (Dicke D .W, Spekking D, 1996,) In dit 
hoofdstuk zal er daarom gekeken worden of lCT inderdaad een groot potentieel voor de 
bouwsector herbergt en waarin dit potentieel is terug te vinden. 

5.1 Gebrekkige communicatie 
Een van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse bouwsector is zoals beschreven de 
samenwerking, en daarmee communicatie, tussen de verschillende bouwpartners. lCT is een 
fantastisch hulpmiddel om die samenwerking en communicatie in goede banen te leiden en 
het functioneren van de bedrijfstak te verbeteren. Een belangrijke vraag is echter de manier 
waarop lCT dit kan bewerkstelligen en hoe groot het effect van lCT kan zijn. Dat lCT een 
hulpmiddel is om het bouwproces, lop end van ontwerp tot aan de uiteindelijke realisatie en 
de oplevering van een bouwwerk, efficienter te laten verlopen wordt algemeen erkend. 
(Dolmans. G, Laurens E, 2001) Het aantoonbaar maken van deze opvatting is daarentegen 
lastig om te realiseren. 

Want hoe valt aan te tonen dat een nieuwe manier van communiceren daadwerkelijk tot een 
positief resultaat leidt, en is dit verschil groot genoeg om een gehele wijziging van de 
bouwcultuur te rechtvaardigen. Het is in veel gevallen namelijk maar de vraag of lCT 
verantwoordelijk is voor de reductie in ontwikkelingskosten van een gebouw. De oorzaak 
van de kostenvermindering kan ook liggen in de andere manier van samenwerken die nieuwe 
samenwerkingsvormen voorschrijven. ICT heeft in deze gevallen wel een stimulerende 
werking en is bepalend voor de manier waarop het bouwproces verloopt, maar is in dat geval 
niet de hoofdreden waardoor de kosten zullen dalen. Om een goed inzicht te geven hoeveel 
waarde ICT daadwerkelijk voor de bouwsector kan hebben, zal er daarom gekeken worden 
naar een kostenpost waarop lCT een grote invloed kan uitoefenen, te weten de faalkosten 

5.1.1 Faalkosten 
Een methode waarop beter inzichtelijk gemaakt kan worden dat lCT daadwerkelijk zorgt 
voor een forse reductie van de kosten, is door te kijken naar de faalkosten die optreden 
gedurende een bouwproject. Faalkosten zijn namelijk een belangrijke schadepost die een 
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grote stempel drukt op de kosten van een project. Hoeveel de exacte omvang van faalkosten 
bedraagt., is niet exact duidelijk, maar wordt geschat op een 10% van de to tale kosten. Dit 
betekent voor Nederland aileen dat de faalkosten kunnen worden geraamd op ongeveer 6 
miljard Euro per jaar (Bos, R. v.d., 2007). Dit zijn dus kosten die optreden door zowel 
fouten in de ontwerpfase, als in de uitvoeringfase, terwijl deze niet zouden mogen optreden. 

Er is daarom onderzoek geweest naar de belangrijkste oorzaken van de faalkosten die 
. optreden gedurende de realisatie van een project. De methode waarop dit gedaan is, is door 
middel van een kwantitatieve enquete de beleidsbepalers van verschillende groepen aan te 
laten geven wat de belangrijkste oorzaak is voor faalkosten (Bos, R. v.d., 2007) . De resultaten 
uit dit onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

Oorzaken faalkosten Voor· Aln- Opdracht· Gemiddeld 
achrlJvera nemera gavera 

~rake van gebrekkige (gegevens) uitwisselingen communicatie 20% 26% 12% 21 % 
~Ti~ljd~e-ns-o-n~twe~~~fa-~~o-nW~ld~~-n~d~e-aa-n~d-am~tW~o-ru~·t-v~~ro-a-ame~i~d--------~19~%~---2~2~~~o----~1~9~%~--~2~0=%--1 

Leveren kwailteit aan eindgebruiker staat niet centraal 15% 5% 14 % 10% 
P.tEis onvold~nde kwaliteit: tijdens bouwproces veel aanpassingen 13% 7% 9% 9% 
Ervaringen onwld~nde gebrulk bTjVOlgen de projecte-n---'----"-------------:-4 0;;-;*'--------=7::-:;;~:-0 -------=7~%------6::-:0;-;-*'---1 
Penbestedingsmodei""iilet gerimt op integale aanpakpro[eoeJPrOject 6-%------4.,..,~:-;-0 -------:;;:6..",%,--------::-5 0;;-;*,---1 

Nsprakenniet nagekomen 3° A,----6O;;-- 6% 5~ 
Informatiestromen sle-m-:-t:-o"";;9-p-ga-n-g-c, lo-pe--n-am--:-:-te-r-op-p-cla-n-n-:-ing------------~4 % 6% 2:-:-%-;-------:-4-::-:%~-1 

O1vol. Nstemming tussen boUWkunde & installatietemniek 
'krgunningen zijn niet op tijd 

6% 3% 3% 4% 
3% 20/0 - 7 %---- 4% 

Conlrac:tenonduidelijkenonvoll~ 0% 2% -----20/0" -
I cU9~·st~i~ek~t~ijd~e-n-s~~:-I~~n~·ng--ge-:-b-re7k~ki~g------------------------- 1~%~-----:-1 ~%--- 2% 

2% 
1% 

Pnders, namelijk 3% 3% 2% 3% 
~~7tn~i~eU~gee--n~m--en~in-g--------------------------------~5~%,----~7~%,----~10~% ----7°A,-

Tabell : Belangrijkste OOr'"Laken faalkosten m procenten (bron: Bos, R. v.d., 2(07) 

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek is dat de manier van communiceren tussen 
de bouwpartners onderling feitelijk de grootste oorzaak is voor faalkosten. Veruit de 
belangrijkste oorzaken die aangehaald worden zijn namelijk een gebrekkige communicatie 
(21 %) en een onuitvoerbaar ontwerp (20%). Zoals bescrneven in de voorgaande 
hoofdstukken is de oorzaak van een onuitvoerbaar ontwerp meestentijds een gebrek aan 
communicatie in de ontwerpfase. Dit is een opmerkelijke conclusie te noemen, aangezien er 
vaak vanuit kostentechnisch oogpunt wordt gekozen voor een scheiding in een ontwerpende 
en uitvoerende partij. Dankzij deze scheiding kan men namelijk een project bij de 
aanbestedingsfase aan de meest goedkope partij gunnen (Aca b&u 1992). Wat aileen niet 
meegenomen wordt in deze keuze is het feit dat dankzij deze scheiding tevens de faalkosten 
ornhoog gaan en men daardoor duurder uit kan komen dan indien zij vanaf het begin reeds 
gebruik zouden maken van de kennis van de aannemerij. (Bos, R. v.d., 2007) 

Het blijkt wederom dat communicatie en de manier waarop deze tot stand komt een van de 
belangrijkste roilen speelt bij een bouwproject. Dankzij de hoeveelheid aan verschillende 
partijen is het van groot belang dat er een goede communicatie en gegevensuitwisseling tot 
stand wordt gebracht. Standaardiseren van de methode van communiceren kan daarom een 
de sleutelonderdelen zijn om tot een beter en goedkoper resultaat te komen. Dit komt zeker 
naar voren als gekeken wordt naar aile aangedragen oorzaken. Feitelijk zijn namelijk zo goed 
als aile beschreven oorzaken enigszins terug te herleiden naar een gebrekkige communicatie. 
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat door het gebruik van betere 
communicatiemiddelen de faalkosten substantieel zuilen worden verminderd. De vraag blijft 
echter groot dit effect daadwerkelijk zal zijn en nog belangrijker, hoe dit te realiseren valt. 

Op de eerste vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het is onmogelijk om te bepalen 
hoe groot de invloed van slechte communicatie op de faalkosten daadwerkelijk is. Gezien 
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de mogelijke oorzaken kan daarentegen weI geconcludeerd worden dat het een aanzienlijk 
deel van de gehele faalkosten voor zijn rekening neemt. Het is daarom redelijk om te stel1en 
dat dankzij een betere communicatie tussen de verschillende bouwpartijen men de faalkosten 
aanzienlijk kan reduceren. Zelfs in zoverre dat de faalkosten geen belangrijke kostenpost van 
het totaalproject meer zijn. 

Waar wel naar gekeken kan worden is hoe men de communicatie kan verbeteren. Zoals 
beschreven in de voorgaande hoofdstukken is een van de belangrijke oorzaken de manier 
waarop de samenwerking tussen de verschillende partijen is gerealiseerd. Deze 
samenwerkingsvormen schrijven allen voor dat om tot een beter resultaat te komen er een 
betere communicatie onderling dient plaats te vinden. Er wordt niet beschreven hoe deze 
communicatie gerealiseerd kan worden en dit is nu juist het punt waar leT van groot belang 
kan zijn. leT bied namelijk nieuwe mogelijkheden om de gewenste veranderingen in het 
bouwproces ook daadwerkelijk mogelijk te maken. (Spekkink D, 2002). 

5.1.2 Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
Het mag nu duidelijk zijn dat dankzij een betere manier van communiceren het mogelijk is 
om de totale kosten van een project te drukken. Gezien het doel van leT is het daarom 
begrijpelijk om te veronderstel1en dat deze een grote invloed kan uitoefenen op de manier 
van communiceren. De vraag wat onder leT wordt verstaan is blijft echter gerechtigd. Dat 
leT een belangrijk kan zijn is duidelijk, maar op die manier en hoe tracht leT dit te 
realiseren. 

Ten eerste dient gekeken te worden naar wat onder leT wordt verstaan. Het begrip leT is 
een veelvuldig gebruikte term, waaronder alle technieken vallen die het mogelijk maken om 
langs elektronische weg informatie tussen personen over te dragen. Hoewel dit een zeer 
uitgebreid gebied kan betreffen, wordt het begrip voornamelijk gebruikt om de 
communicatie met behulp van computers te benoemen (Dolmans. G, Lourens E, 2001). 
Men kan dan onder andere denken aan het internet, digitale bouwtekeningen of simpele 
communicatie via de mail. Dankzij de ontwikkeling van leT en het daarmee gepaard gaande 
gebruiksgemak voor de gebruiker, is de leT tegenwoordig niet meer weg te denken uit de 
huidige (westerse) maatschappij. 

Hoewel leT ver is doorgedrongen in de huidige maatschappij, staat zij in de bouwsector pas 
in de kinderschoenen. Dit heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste is de bouwsector zoals 
bekend een slow adapter van nieuwe technieken en ten tweede is de sector zelf geen 
ontwikkelaar van software. Het is daarom interessant om te kijken of men in de nabije 
toekomst leT weI degelijk ziet als een toevoeging aan de sector. Om dit te toetsen is 
gekeken naar de houding van bedrijven ten aanzien van leT. Uit deze houding kan 
geconcludeerd worden of bedrijven inmiddels vertrouwen hebben in leT toepassingen en of 
het gebruik van leT in de bouwsector nog meer ingeburgerd zal raken. De uitkomsten zijn 
als voigt: 
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Kleine Grote 
Stelling bedrijven Bedrijven Totaal 
le T bevordert de samenwerking tussen parcijen 

48% 77% 55% 
bij het bouwproces 
leT is een bedreiging voor de rol van het 

6% 2% 6% 
bouwbedrijf in het bouwproces 
leT is een goed instrument om faalkosten tegen 

47% 60% 52% 
te gaan 

leT maakt het bouwproces efficienter 55% 82% 61% 

leT bevordert de samenwerking tussen bedrijven 46% 69% 52% 

De kosten van leT wegen illet op tegen de 
33% 20% 30% 

opbrengsten 
Inoor de inzet van leT kan de bouwcijd worden 

25% 40% 28% 
verkort 
leT maakt de posicie van het bouwbedrijf in het 

41% 67% 46% 
gehele bouwproces sterker 

I nvesteren in leT levert besparingen op 47% 76% 54% 

De aandacht die tegenwoordig aan leT wordt 
54% 34% 51% 

Kegeven is overdreven 

leT heeft een gunscige invloed op de kwaliteit 
30% 49% 34% 

van he t eindproduct .. .. 
Tabel 2: Het oordeel van bouwbedri)ven over lCf: het percentage bedri)ven dat het met de gefonnuleerde U1tspraak eens is (bron: 
Beereboom, H.J.A. 2(06) 

Uit dit onderzoek kunnen twee afzonderlijke conclusies verbonden worden. De eerste 
conclusie is dat ook uit dit onderzoek wederom blijkt dat grote bedrijven eerder innovatief 
gedrag tonen dan klein ere bedrijven. Dit kan gehaald worden uit het feit dat kleine bedrijven 
minder positieve antwoorden op de gestelde vragen dan grote bedrijven. Hieruit blijkt dus 
wederom dat het voornamelijk de grote bedrijven zijn die de voortrekkersrol ten aanzien van 
leT op zich moe ten nemen. 

Een veel belangrijkere conclusie is echter dat de, met name de grote bedrijven, zeer positief 
staan tegenover leT in de bouwsector. De overweldigende meerderheid van de grote 
bedrijven is het bijvoorbeeld eens met de uitspraak dat leT het bouwproces efficienter 
maakt (82%) en dat investeren in leT uiteindelijk besparingen oplevert (16%). Maar ook ten 
aanzien van de andere uitspraken zijn de grote bedrijven overwegend positief. Hieruit blijkt 
dus dat grote bedrijven veel geloof hebben in leT en dat leT in de toekomst een bepalende 
factor in het bedrijfsproces kan gaan spelen. Voor dit laatste is het weI van belang dat er leT 
toepassingen specifiek gericht op de bouw zullen moe ten worden ontwikkeld die het werk 
verbeteren en vereenvoudigen. 

Gezien de verwachtingen is bet zeer interessant om te kijken potentiele toepassingen van 
leT in de bouwsector. Probleem hierbij is dat leT een zeer uitgebreide tenn is, aangezien 
onder leT a1le communicatiemethoden worden bedoeld die via de computer plaats vinden. 
Het is om die reden onmogelijk om in zijn geheel te overzien en beschrijven. Er zal hierna 
dan ook getracht worden een algemeen beeld te schetsen van het huidige leT gebruik in de 
bouwsector en wat er in de toekomst van leT verwacht kan worden op dit gebied 

5.2 Huidig gebruik van leT in de bouwsector 
Zoals bekend ligt het in de lijn der verwachting dat leT een belangrijke rol gaat spelen in de 
Bouwsector. Om een duidelijk verwachtingspatroon te scheppen, is het van net zo groot 
belang om te kijken in die mate leT op dit moment wordt gebruikt. Dit is niet enkel 
belangrijk om te weten wat men van leT kan verwachten, maar dient tevens om een goed 
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inzicht te verkrijgen over wat voor tijdspanne gesproken wordt. Want wanneer kan men 
deze veranderingen verwachten en is de industrie daar reeds op voorbereid. Dit laatste kan 
namelijk een struikelblok vonnen bij de overgang naar een meer leT gedreven industrie. De 
indruk bestaat momenteel namelijk dat het daadwerkelijke gebruik van leT in de bouw ver 
achter loopt bij de bestaande mogelijkheden en het is maar de vraag wanneer de bouw dit in 
zal halen. (Dolmans. G, Lourens E, 2001) 

5.2.1 Het internet 
Een van de belangrijkste graadmeters waarnaar gekeken kan worden indien het gaat over het 
leT gebruik in de bouwsector is het gebruik van Internet. Hoewel het internet relatief gezien 
slechts pasgeleden opengesteld is voor iedereen om te gebruiken, heeft dit medium een zeer 
grote impact gehad op de manier waarop heden ten dage gewerkt wordt. Zo valt de denken 
aan het downloaden van muziek, het versturen van documenten via de mail of het verkrijgen 
van infonnatie over een bepaald onderwerp. AI deze zaken zijn vereenvoudigt dankzij het 
internet. Het is daarom een interessante pijler om te kijken of de bouw net zo snel meegroeit 
als andere industrieen ten aanzien van nieuwe technieken of dat deze juist ver achter loopt 
en wat er nog te verwachten valt in de toekomst. 

5.2.1.1 Het ontstaan van Internet (INTERconnected NETworks) 

Wat oorspronkelijk begon als een klein netwerk, is in meer dan 30 jaar uitgegroeid tot een 
wereldomvattend communicatienetwerk. De ontwikkeling van het internet begon reeds aan 
het einde van de jaren '50 in de Verenigde Staten als reactie op de koude oorlog. Alle 
militaire infonnatie lag destijds opgeslagen in een beperkt aantal supercomputers, waarbij een 
computer de supervisie had over alle andere computers. Om veiligheidsredenen werd 
gezocht naar een methode waarbij deze computers op verschillende locaties zouden staan en 
toch met elkaar konden communiceren. (Hellemans, E. 2004). Ais direct gevolg hiervan 
ontstond het internet, wat in 1969 startte onder de naam ARPAnet (Advanced Research 
Project Agency), door het Amerikaanse Department of Defence. Dit net verbond in eerste 
instantie vier Amerikaanse universiteiten en had als doel het ondersteunen van het 
Amerikaanse ministerie van defensie door middel van een elekttonisch netwerk. Dit netwerk 
wordt gedurende de daaropvolgende jaren steeds groter, doordat er steeds innovaties aan het 
netwerk worden gedaan waardoor het gebruikersgemak steeds groter wordt en er steeds 
meer netwerken wereldwijd gekoppeld worden. Vandaar de naam internet: 
INTERconnected NETworks. (Wamelink H, Teunissen W, 2003). 

Het belangrijkste punt in de geschiedenis van het Internet is in 1990 de inttoductie van de 
grafische browser: het World Wide Web (WWW). Deze zorgt ervoor dat de grote brij aan 
informatie voor iedereen toegankelijk wordt via een bettekkelijk eenvoudig te bedienen 
interface. Het internet wordt dan ook in dit jaar open gesteld voor het grote publiek, wat 
zoals bekend tot gigantische gevolgen heeft geleid. Waar eind jaren '80 slechts enkele 
honderden computers op het internet is aangesloten, is het aantal personenen met toegang 
tot het internet nu geschat op 540 miljoen wereldwijd. (Wamelink H, Teunissen W, 2003) 

5.2.1.2 Internet in de bouw 

Gezien de korte tijd dat Internet pas toegankelijk is voor bedrijven en de hoge mate van 
adoptie door iedereen is het dus een ideale graadmeter om te kijken naar het gebruik van 
leT in de bouw. Uit de eerste onderzoeksgegevens lijkt dat de bouwsector op dit gebied 
goed met de tendens is meegegaan. Over aile bouwbedrijven gerekend blijkt namelijk ruim 
90% aangesloten te zijn op het internet. Dit is een grote inhaalslag ten aanzien van een aantal 
jaar geleden, waarbij wederom een duidelijk onderscheid gemaa.kt dient te worden naar de 
grootte van een bedrijf. Voornamelijk de bedrijven met minder dan 50 werknemers hebben 
namelijk een forse inhaalslag gemaakt en het internetgebruik is bij hen minimaal verdubbeld 
tot soms wei verviervoudigd in slechts 5 jaar tijd. Deze ontwikkeling is ook terug te vinden 
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in het aantal websites. In 2004 had 50% van de bouwbedrijven een eigen website, terwijl dit 
in 1999 gold voor amper 10% van de bedrijven. Dat is een vervijfvoudiging in slechts 5 jaar 
tijd. Dit betekent dus dat in een relatief kort tijdsbestek er gigantische vooruitgangen zijn 
terug te vinden in het gebruik van Internet in de bouwsector. (Beereboom, H.J.A. 2006) 
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Grafiek 1: De ontwikkehng van het percentage bouwbedrijven met een intemetaansluiting (Beereboom, H.J.A, 2006) 
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Als er verder wordt gekeken blijk dat ondanks deze bemoedigende cijfers er toch een groot 
hiaat zit in de adoptie van Internet door de bouwsector ten aanzien van andere bedrijven. Zo 
beperkt het internetgebruik bij bouwbedrijven zich voornamelijk tot het kantoor en zijn 
aansluitingen op de bouwplaats eerder uitzondering dan regel. Ook doet slechts een derde 
van de bouwbedrijven aan e-commerce. Hierbij dient echter wederom opgemerkt te worden 
dat voornamelijk kleine bedrijven verantwoordelijk zijn voor deze lage cijfers, aangezien 
bedrijven met meer dan 50 man al veel verder zijn in de adoptie van e-commerce. Dit laatste 
is goed terug te vinden als er gekeken wordt naar bouwbedrijven die zakelijke transacties via 
internet afhandelen. Voornamelijk de grotere bedrijven maken gebruik van deze 
mogelijkheid, terwijl kleinere bedrijven weinig tot geen gebruik maken van zakelijke 
transacties via het internet. (Beereboom, H.].A. 2006) 
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Grafiek 2: het percentage bouwbedrijven dat via internet zakelijke transacties alhandelt (Beereboom, H.J.A, 2006) 
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Deze laatste gegevens betekenen een domper als gekeken wordt naar de adoptie van leT in 
de bouwsector, Vooral als bekend is dat de kracht van het internet vooral schuilt in de 
mogelijkheid van communicatie met andere bouwpartners, en dat er van deze mogelijkheid 
maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Weliswaar heeft in 2004 al 91 % van de bedrijven 
een internetaansluiting, maar slechts 25% gebruikt het internet daar waar het feitelijk voor 
bedoelt is: communicatie met anderen. Het feit dat maar een beperkt deel van de bedrijven 
met een internetaansluiting deze ook gebruikt voor communicatieve doeleinden met andere 
bouwpartners, is een aanwijzing dat hier nog veel winst va It te behalen. Beereboom, H.J.A. 
2006) 

Ais er daarom gekeken wordt naar het gebruik van internet in de bouwsector, dan kan er 
geconcludeerd worden dat deze communicatiemethode de laatste jaren al enorm aan 
populariteit is toegenomen. Daamaast dient opgemerkt te worden dat de bouw nog niet 
gebruik maakt van alle krachten en toepassingsmogelijkheden die het medium te bieden 
heeft en dat er op dit gebied nog zeer veel winst te behalen valt. Voor de toekomst gezien 
wordt verwacht dat aIle bouwbedrijven uiteindelijk zullen beschikken over een website 
waarmee zij de missie, doelstellingen, specialisaties en referenteis van het bedrijf uitdagen, 
maar waarmee zij ook interactief communiceren met hun klanten en eind gebruikers. 
(Spekkink D, 2002). 

5.2.2 Fasen van Nolan 
Een goede methode om te kijken naar de huidige stand van zaken ten aanzien van de mate 
van automatisering van een bedrijf of sector is het fasen model van Nolan. Dit model gaat er 
vanuit dat een onderneming of sector verschillende stadia van leT gebruik zal doorlopen 
gedurende de verschillende jaren. Door steeds meer gebruik van de leT verkrijgt men ook 
steeds meer ervaring, waardoor de overgang naar een volgende fase eenvoudig kan verlopen. 
Het fasen model van Nolan gaat er vanuit dat het gebruik van ICT niet kan worden 
afgedwongen, maar dat een onderneming daar zelf aan toe moet zijn. (Hellemans, E. 2004) 

Daaram is het gebruik van internet voor bouwbedrijven ook van groot belang met 
betrekking tot het fasen model van Nolan. Internet is namelijk de belangrijkste bran van 
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infonnatie als er gekeken wordt naar de voorgang in het fasen model van Nolan. Daaruit 
blijkt dat de ontwikkeling van de ICT in de bouwsector de laatste jaren hard vooruit zijn 
gegaan en zijn verschoven van ondersteunend naar communicerend. Eerst werden ICT 
oplossingen gebruikt om bestaande handelingen te vereenvoudigen, zoals tekenen, calculeren 
of het schrijven van een bestek. Tegenwoordig wordt ICT steeds meer ingezet als een 
methode van communicatie tussen de verschillende bouwpartners en de opdrachtgever. Dit 
is van groot belang als er gekeken wordt naar de fasen model van Nolan, wat er als voigt uit 
ziet: 

<: 

FaseO 
Introductle 

Faael 
Uilbouw 

G rafiek 3: Fasen van Nolan (Nolan, R.L., 1995) 

faM2 
FonnaliMtie 

lijd 

F ... S Faae4 Fale5 
Intetratle ~etI. Vervoil 

:> 

Om goed te kunnen onderscheiden die fase wat nu exact inhoudt en in die fase de 
bouwsector zich bevind, zal het fa sen model van Nolan eerst omschreven moeten worden 
naar een model wat zich specifiek richt op de bouwsector. Zoals aangegeven is het fasen 
model van Nolan een model wat op kan worden toegepast aIle sectoren en bedrijven. Het is 
daarom van groot belang te weten wat het model exact inhoudt en hoe deze gebruikt kan 
worden om de situatie van de huidige bouwsector te gebruiken. Om goed te begrijpen in die 
fase de Bouwsector zich momenteel bevind, is het belangrijk wat onder elke fase wordt 
verstaan. Deze omschrijving is in de volgende tabel goed weergegeven: 

Fasen van Nolan geprojecteerd op de bouwsector 
Faile QnschrlJving 

0 8' wordt nauwelijks gebruik gernaakt van IGr. 
Het leT-gebruik verh~ de efficientie van het bedrijf. Dit houdt in da! er CAD systemen en 

1 spreadsheets gebruikt gaan worden. 
Het leT-gebruik verho~ de effectiviteit van het bedrijf. Dit houdt in dat er een koppeling 
plaatsvindt tussen de data die voor afzenderlijke processen nodig zijn. 8' vindt een integ-ale 

2 optimalisatie plaats, in plaats van een optimalisatie van een subas 
leT wordt inge2Bt om toegevoegcle waarde binnen de bestaande functies, produden en 
diensten te aeeren. leT wordt gebruikt om de relaties die een onderneming met de 

3 buitenwereld onderhoudt te ondersteunen en te verbeteren. 
leTwordt inge2Bt om nieuwe dienstverlening te aeeren. Het gaat om diensten die zender leT 

4 niet mogelijk zeuden zijn. 
leTis de aanjager van de bedrijfsStrategie. Zij produceren met meer zelf, maar treden op als 

5 intermediair tussen toeleveranciers en afnemers of opdrachtgevers. 
Tabel 3: Fasen van Nolan geproJecteerd op de bouwsector (Hellemans E. 2004) 
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De snelheid waarin deze fasen worden doorlopen door een bepaalde sector is afhankelijk 
van verschillende factoren. Zo dienen ondememingen iiberhaupt weI op de hoogte te zijn 
van de mogelijkheden die leT op dat moment te bieden heeft. Voorlichting aan bedrijven 
door middel van bijvoorbeeld publicaties en congressen zijn dan ook van groot belang voor 
de snelheid waarmee bedrijven nieuwe technieken tot zich nemen. Daamaast moeten de 
innovaties voldoende gebruikersgemak kennen, anders is het mogelijk dat het personeel niet 
bereid is om met de nieuwe applicaties te leren werken. Bovenop deze communicatieve en 
technische aspecten moeten ook de kosten niet uit het oog verloren worden. Voor een snelle 
en succesvolle implementatie van nieuwe applicaties dient de kosten/baten verhouding in 
het voordeel van de applicatie te zijn, omdat er anders geen noodzaak wordt gezien om over 
te gaan. (Dolmans. G, Lourens E, 2001) 

Zoals duidelijk mag zijn, zijn de hiervoor genoemde factoren geldig voor elke bedrijfssector. 
De manier waarop de bouwsector in elkaar steekt, speelt ook een belangrijke rol in de 
adoptie van nieuwe applicaties. Door de gesegmenteerde en traditionele marktstructuur 
duurt het erg lang voordat aIle betrokkenen op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. 
Daar dient bij opgemerkt te worden dat de bouwsector ook vooral bestaat uit kleine 
bedrijven en dat men zich door de grote concurrentie voomamelijk enkel kan onderscheiden 
op de bouwkosten. Omdat er daardoor relatief weinig winsten te behalen zijn voor 
bouwbedrijven, is er geen grote animo om in betrekkelijk dure en daardoor risicovolle 
producten te investeren (Dolmans. G, Lourens E, 2001). 

Bovendien herbergt de bouwsector zelf onvoldoende kennis van leT om deze applicaties te 
ontwikkelen. Zij dient daarom aIle benodigde kennis uit andere sectoren te behalen, wat voor 
hoge kosten zorgt en wat er tevens toe leid dat de bouwsector in vergelijking met andere 
sectoren zich slechts langzaam aanpast aan de veranderende omstandigheden. Toch zal in de 
toekomst leT een heel grote en belangrijke invloed gaan hebben op de bouwsector, al is het 
aIleen maar omdat zij weI genoodzaakt zal worden om zich aan te passen. Dit mede omdat 
leT niet enkel technische innovaties afroept, maar tevens een katalysator kan zijn voor 
aanpassingen in de procesmatige kant van de sector. Men kan dan denken aan het feit dat 
leT het mogelijk maakt om op andere manieren met elkaar te communiceren en werken. 
(Spekkink D, 2002). 

Hoewel het voorgaande goed aangeeft wat van belang is om de verschillende fasen zo snel 
mogelijk te kunnen doorlopen en waar de bouwsector specifiek nog rekening mee zal 
moeten houden, wordt het interessant om te kijken naar in die fase de bouwsector zich 
momenteel bevindt. Hiervoor zijn de verschillende fasen van Nolan omgeschreven naar 
belangrijke gebeurtenissen en gebruiken gedurende de afgelopen decennia. Want wanneer 
kan er gesteld worden dat men van de ene fase naar de vo1gende is gegaan. In de volgende 
tabel staan de verschillende fasen genoemd inclusief het jaartal en de daarvoor te gebruiken 
applicatie. 

Status leT in de bouw 
jaar fa .. omachrqvlng 

jaren '70 0 kantooroomputer met cassettespeler voor de boekhouding 
jaren'SO 0 floppy of diskdrive 

-fe-helff;gO 1 automatlsering van interne admlnistratieve processen 
2e helft '90 2 v erschillende bedrijfsprocessen worden geintegreerd 
emd'90 3 -faenernEmd gebruik van Internet 

begin '00 4 \lIrtual Realitydoet zijn intreden in de bauw 
1 e helft '10 5 Bullalng Information MOder aoef ZlJn Intreae In ae cauw 

Tabel4: StatuS van ICf lfl de bouw gerelateerd aan de fasen van Nolan (bran: Hellemans, E. 20(4) 
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Aan de hand van deze tabel dienen gelijk twee conclusies verbonden te worden. De eerste is 
dat het de bouwsector duidelijk nog niet klaar is met innoveren op leT gebied. De 
mogelijkheden en applicaties bestaan reeds om naar een hogere fase te gaan, het gebruik van 
deze applicaties blijft aIleen nog achter. Dit betekent dat hoewel fase 5 theoretisch reeds 
mogelijk is te behalen, dat de bouw zich nog niet in deze fase bevindt. 

De volgende conclusie die gemaakt dient te worden is dat de verschillende fasen ook 
afhankelijk zijn van de tijd waarin hij is geschreven. Momenteel zijn de applicaties die in fase 
5 worden genoemd het hoogst haalbare, maar het is weI degelijk mogelijk dat deze in de 
toekomst weer voorbijgestreefd zal worden door andere nieuwere en betere technieken. Het 
zou zelfs slecht zijn voor de bouwsector indien dit niet zal gebeuren, aangezien stilstand in 
de ontwikkeling nooit als positief wordt ervaren. Bovendien is het zo dat de manier waarop 
deze tabel ingevoerd kan worden grotendeels afhankelijk is van degene die hem beschrijft. 
Gezien het algemene karakter van het fasen model dient elke onderzoeker zelf zijn eigen 
inzicht en kennis te koppelen aan het algemene model. Dit alles gecombineerd zorgt ervoor 
dat er onder onderzoekers meningsverschillen kunnen ontstaan over in die fase een bepaalde 
sector zich nu daadwerkelijk bevindt. 

Indien er echter goed wordt gekeken naar de verschillende fasen, dan kan niet anders dan 
geconcludeerd worden dat de bouw nog een lange weg te gaan heeft om daadwerkelijk als 
volledig gemnoveerd te beschouwen. Dit komt me de doordat een grote groep, met name 
MKB-bedrijven, onvoldoende op de hoogte is van de ontwikkelingen met betrekking tot 
automatisering en leT. Zoals zojuist is beschreven is het van groot belang dat bedrijven ook 
daadwerkelijk op de hoogte zijn van de mogelijkheden van leT en dat is momenteel nog niet 
het geval. Dit zorgt er voor dat voornamelijk kleinere bedrijven nog geen gebruik maken van 
zaken als e-business en e-commerce en de leT nog steeds voornamelijk gebruiken als 
informatiebron. (Spekkink D, 2002). 

Ook het aantal bedrijven dat over een relatief complexe vorm van gemtegreerde software 
beschikt is duidelijk kleiner dan het aantal dat slechts enkele functie van het bedrijfsproces 
afzonderlijk heeft geautomatiseerd. Bedrijven automatiseren met andere woorden alle 
verschillende onderdelen van hun onderneming afzonderlijk, zonder gebruik te maken van 
software die aIle bedrijfsonderdelen tegelijk wil en kan aanpakken. De redenen hiervoor zijn 
divers, zoals het feit dat bij geleidelijk automatiseren bedrijven minder kosten in een keer te 
verwerken krijgen en dat bedrijven de kennis ontberen om het geheel te overzien. 
Gemiddeld gaat het dan ook om slechts 30% van aIle bedrijven, indien er gekeken wordt 
naar bedrijven die wel relatief gemtegreerde software tot hun beschikking hebben. (Dolmans. 
G, Lourens E, 2001) 

Uit de voorgaande gegevens blijkt dat de eerste fase door zo goed als alle bedrijven al is 
doorlopen, hoewel sommige kleinere bedrijven nog wat achterlopen op het gebied van 
stand-alone automatisering. Voor wat betreft de tweede fase van integrale automatisering 
blijkt dat er nog voldoende bedrijven zijn die zich momenteel op dat gebied bevinden. ( 
Dolmans. G, Lourens E, 2001) Wel is het zo dat binnen zo goed als elke bouwonderneming 
sprake is van automatisering. Bovendien breekt het internet inmiddels geleider door en 
begint een steeds belangrijkere plaats in te nemen in de acquisitie van projecten en de 
verkoop van producten. 

De meeste redelijk vooruitstrevende ondememingen in de bouw bevinden zich dan ook in 
de derde fase van Nolan en er dient bij venneld te worden dat dit momenteel voornamelijk 
nog gaat om de grotere bedrijven die meer financien weg kunnen zetten. Aan de vierde en 
vijfde fase wordt inmiddels door de echt vooruitstrevende en vaak gespecialiseerde partijen 
onderzoek naar gedaan en er wordt gekeken naar hoe deze gelmplementeerd kunnen worden 
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op de bouw. Zo begint Virtual Reality steeds belangrijker te worden bij de communicatie 
tussen opdrachtgever en ontwerper. Het echt virtueel ootwerpen en communiceren, wat 
nodig is voor de laatste fase wordt, is iets wat pas de laatste jaren de kop op steekt in de 
bouwsector in de vonn van het Building lnfonnation Model. (Hellemaos, E. 2004) 

Ais er zo gekeken wordt naar de bouwsector, dan kan er niet anders dan geconcludeerd 
worden dat de bouw inderdaad bezig is een inhaalslag te maken op het gebied van leT. 
Hoewel de bouw zoals bekend een aantal remmende factoren kent bij de invoering van 
vernieuwingen, zoals de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan bedrijven, blijkt dat de 
bouwsector toch bezig is om nieuwe applicaties te implementeren in het werk. De sector 
mag dan weI niet zo ver zijn als mogelijk, toch worden de eerste stappen gezet oaar een 
industrie die meer de mogelijkheden die de automatisering en leT te bieden heeft zo goed 
mogelijk gebruikt om tot een kwalitatief hoger en goedkoper product te komen. En hoewel 
er nog een lange weg te gaan is op het gebied van leT adaptatie in de bouw, zijn de eerste 
stappen genomen op weg naar een meer geautomatiseerde sector. 

5.3 Toekomstverwachtingen van leT in de bouwnijverheid 
Gezien de voorgaande hoofdstukken blijkt dat innovatie en de leT een belangrijk aspect in 
de bouwsector kuonen vonnen. Dit komt overeen met de geluiden die vanuit de bouwsector 
te horen zijn. Zo ziet slechts 22 procent van de bouwbedrijven weinig of geen voordelen in 
het gebruik. Belangrijk daarbij is dat het voomamelijk gaat om kleine bedrijven die 
pessimistisch zijn. Gekeken naar de (middel)grote bedrijven blijkt dat slechts 9 procent van 
deze groep geen tot weinig voordelen ziet en de overige 91 procent overtuigd is van het nut 
van leT. De reden voor dit optimisme is te danken aan de hiervoor al beschreven voordelen 
zoals mioder fouten, betere planningsmogelijkheden en een reductie van de kosten. Die 
kostenbesparing wordt door alle bedrijven gezamenlijk geraamd op gemiddeld 9% van de 
totale kosten (Dolmans. G, Lourens E, 2001). Hierdoor kan geconcludeerd worden dat leT 
inderdaad een belangrijke rol gaat spelen in de bouwsector. 

Wat van belang is voor de toekomstverwachtingen van leT, is de manier waarop leT aan de 
man wordt gebracht. Een van de belangrijkste leerpunten uit het fasen model van Nolan is 
dat bedrijven niet over kuonen gaan op een nieuwe fase als zij hier geen kennis van hebben. 
De belangrijkste bron van informatie is de exteme deskundige, gevolgd door documentatie. 
De reden hiervoor is dat de N ederlandse werknemer een andere rol aanneemt dao die in het 
buitenland. Is het daar de baas die bepaalt waarmee gewerkt wordt, daar luisteren in 
Nederland de bazen naar hun personeel. Aangezien werknemers lastig zijn te bereiken via 
beurzen en congress eo, spelen zij in dit geval in de Nederlandse markt geen rol van 
betekenis (Dolmans. G, Lourens E, 2001). 

5.3.1 T oekomstige applicaties 
lndien gekeken wordt naar de toekomstverwachtingeo van leT, dan is het niet zo dat de 
ontwikkeling van leT in de bouw stopt bij hetgeen nu bekend is. Veel belangrijker is het om 
te kijken naar wat te verwachten valt van leT in de nabije toekomst ten aanzien van de 
bouwsector. Dit kan op twee methoden bekeken worden. Ten eerste is het van belang wat 
de leT kan betekenen en wat voor toepassingen zij zal gaan bieden. Daamaast is het 
belangrijk om te kijken naar wat de gevolgen zijn van het gebruik van deze toepassingen ten 
aanzien van de methode van werken in de bouw. 

Als gekeken wordt naar toekomstige applicatie, dan kan de ontwikkeling van 
productmodellen worden aangehaald. Een productmodel is een database waarin gegevens 
van een projectdeel volgens bepaalde afspraken zijn opgeslagen. Dit is een centrale plek 
waarin alle bouwpartners afzonderlijk de benodigde gegevens uit kuonen halen en na 
verwerking weer terug kuonen plaatsen inclusief de door henzelf toegevoegde kennis. De 
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ontwikkeling in de richting van productmodellen is cruciaal voor de verdere gang van zaken 
omtrent bouwprocessen. Doordat men eerder elkaars informatie kan verkrijgen op een 
relatief eenvoudige wijze, kan men namelijk beter en in een eerdere fase gebruik maken van 
elkaars kennis dan nu het geval is. Dit is van groot belang indien gekeken wordt naar het 
gegeven dat verschillende nieuwe bouwmethoden en samenwerkingsvormen juist dat 
trachten te realiseren. (Dicke D.W, Spekking D) 

Een andere interessante ontwikkeling is de introductie van het Semantische Web. Dit is een 
dynamische vorm van internet, waarbij de opmaak van een document gescheiden wordt van 
de inhoud. Op deze manier wordt betekerusvolle data gecreeerd die door verschillende 
applicaties kan worden gemterpreteerd. Denk aan data sheets die de gegevens uit een digitale 
tekening om kan zetten naar betekerusvolle getallen als hoeveelheden. Men verkrijgt kortom 
de door hem gewenste gegevens zonder dat er een persoon tussen zit die dit dient te 
realiseren. Een opdrachtgever kan kortom betrekkelijk eenvoudig en snel zien wat de 
geschatte kosten van een project zuilen zijn, enkel en aIleen door de data die de tekeningen 
herbergt in te voeren in een ander programma (Hellemans,2004) 

5.3.2 Procesmatige gevolgen van leT in de bouwsector 
Deze en andere nieuwe applicaties kunnen dus niet aIleen technische, maar tevens 
procesmatige gevolgen hebben voor de bouwsector. Veranderingen in de markt leiden 
tevens tot veranderingen in het bouwproces. Nu is het zo dat deze veranderingen ook 
zonder gebruik te maken van de leT ook naar voren zullen komen. Feit blijft dat de leT weI 
een versnelling van dit proces kan bewerkstelligen. leT zorgt kortom voor een snellere 
verandering in de bouwsector dan dat zonder gebruik van leT mogelijk was. leT kan dus 
ook. zeer veel betekenen voor de bedrijfstak zelf. Het biedt echter ook de opdrachtgevende 
partij de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het bouwproces; ze zullen die 
mogelijkheden als vanzelfsprekend willen benutten. Zo is een van de gevolgen dat de 
eindgebruiker een meer centrale positie in het bouwproces zal verkrijgen. Hij krijgt namelijk 
de beschikking over voor hem inzichtelijk informatie, wat gekoppeld aan een grotere 
mogelijkheid tot inspraak zalleiden tot een meer opdrachtgever gestuurd bouwproces. Dit is 
in overeenstemming tot wat de huidige consument ook wil. Wat zij echter ook dienen te 
realiseren is dat indien dit doorzet, zij tevens grotere verantwoordelijkheden zullen 
verkrijgen. Om keuzevrijheid en zeggenschap te kunnen koppelen aan betaalbaarheid, 
moe ten ook de eindgebruikers zich aan spelregels houden. (Spekkink D, 2002). 

Naast het feit dat de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid zal verkrijgen in het 
bouwproces, zijn er nog verschillende andere procesmatige veranderingen te verwachten. Zo 
zal de aannemer steeds meer een klantgericht organisatiebureau worden, die voornamelijk 
aangesteld is om de vervaardiging prefab elementen te coordineren en op de bouwplaats te 
assembleren. De grote bouwondernemers zullen zich dus voornamelijk bezig gaan houden 
met hun core business, terwijl ze de vervaardiging van afzonderlijke onderdelen gaan 
outsourcen naar hun leveranciers. Dit is zoals bij veel zaken niet een direct gevolg van leT 
maar is al langer aan de gang. Feit blijft dat leT deze stap wel zal versnellen terwijl het 
tevens tot een beter eindresultaat zalleiden. (Spekkink D, 2002). 

Voortbordurend op deze gang van zaken is het gegeven dat onder invloed van de leT de 
verdergaande verschuiving van aandacht van uitvoering naar werkvoorbereiding nog sneller 
zal plaatsvinden. Nu al is het zo dat de voorbereiding op een werk steeds belangrijker wordt 
geacht. Men ziet namelijk in dat door in de voorbereidende fase het werk zo optimaal te 
ontwerpen, men een grote reductie in de kosten in de uitvoerende fase kan realiseren. leT 
kan er voor zorgen dat het werk dat in de voorbereidende fase wordt gedaan van een 
kwalitatief hoger niveau zal zijn dan zonder leT mogelijk is. Zo valt te denken aan een 
betere logistiek, een verlaging van de faalkosten en een verdere optimalisatie van de 
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planning. Het procesmatige gevolg is echter wel dat aile deelnemers in een bouwproject 
eerder met elkaar te maken zullen krijgen en leT kan er voor zorgen dat deze eerdere 
samenwerking op een goede manier verloopt. (Spekkink D, 2002). 

De verwachtingen van leT en de gevolgen die het kan hebben op de bouwsectoren zijn dan 
ook hooggespannen. leT zou kunnen zorgen voor zowel een verbetering in de 
procesbeheersing van een project als wel de manier van samenwerken in de bouw. leT is 
echter niet de oplossing voor aile problemen die zich in de bouw voordoen, het is slechts 
een methode die verbeteringen aan de sector in een sneller vaarwater kan brengen. Wat wel 
van groot belang hierbij is, is het feit dat leT wel op de juiste manier zal moe ten worden 
toegepast en dat er daarom afspraken gemaakt zullen moe ten worden hoe met de nieuwe 
mogelijkheden die leT biedt om gegaan dient te worden. Het toekomstperspectief is kortom 
zeer positief te noemen van leT, maar er zijn nog genoeg valkuilen op de weg te vinden die 
eerst weggewerkt moe ten worden om daadwerkelijk de vruchten van leT te kunnen plukken 

5.4 Mogelijke knelpunten voor leT 
Er zijn nog voldoende knelpunten die verholpen moeten worden om de implementatie van 
leT in de bouw succesvol te laten verlopen. Een daarvan is de in het hoofdstuk hiervoor 
genoemde onbekendheid met leT. Men weet niet die mogelijkheden leT biedt, en 
belangrijker, men kan de voordelen die de verschillende applicaties met zich mee brengen 
niet inzien. Dit knelpunt is relatief eenvoudig te verhelpen door een betere, meer 
betrouwbare en dus onafhankelijke voorlichting te geven aan ailerlei bouwbedrijven. Dit kan 
voor een aanzienlijk hogere mate van automatisering leiden dan nu het geval is. 

Er zijn echter ook heel andere knelpunten te benoemen die een rol spelen aangaande de 
toekomstverwachtingen van leT. Een van de belangrijkste knelpunten is misschien weI de 
huidige vorm van leT applicaties zelf. Het is inderdaad zo dat leT het uitwisselen van 
gegevens aanzienlijk kan verbeteren en versnellen, ware het niet dat er geen vaste standaard 
bestaat waarmee de bouwindustrie kan werken. Dit is mede doordat elke fabrikant van 
software vasthoudt aan zijn eigen systemen en methoden van werken en er geen 
communicatie onderling bestaat om gebruik te maken van slechts een bestandstype 
(Hellemans,2004). Dit zorgt er voor dat hoewel de techniek zo ver is dat het eigenlijk niet 
meer nodig zou moeten zijn, er toch nog vaak gebruik gemaakt moet worden van 
mensenwerk om de gegevens van de ene applicatie om te zetten naar bruikbare gegevens 
voor een andere applicatie. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat aannemers in hun eigen 
bedrijf weI onderling kunnen communiceren via de leT, maar dat hun gegevens niet 
gebruikt kunnen worden door de architect, enkel omdat hij een applicatie van een andere 
software leverancier gebruikt. Het ontbreken van een uitwisselingsstandaard is dus een 
probleem voor het rendabel investeren in leT. Zodra dat lukt, zal de IT nog meer dan nu 
dienen als katalysator van product en procesinnovaties. (Spekkink D, 2002). 

Naast andere technische knelpunten is echter vooral de manier waarop gewerkt wordt in de 
bouw een groot knelpunt bij de invoering van nieuwe leT applicaties. Het bekende knelpunt 
van een gesegmenteerde en traditionele sector doet ook op dit gebied van zich spreken. Het 
belangrijkste knelpunt voor technologische innovatie zou dus weleens besloten kunnen 
liggen in de structuur van de bedrijfstak zelf en de scheiding tussen verantwoordelijkheid 
voor het on twerp en verantwoordelijkheid voor de uitvoering. (Dicke D.W, Spekking D, 
1996,) Ais voorbeeld waarop de structuur van de bouwsector als knelpunt kan worden 
beschouwd is de manier waarop opdrachtvers en opdrachtnemers momenteel met elkaar 
samenwerken. De opdrachtgever komt namelijk vaak met een al uitgeschreven en 
gedetailleerd on twerp bij de aannemer aan. Dit ontwerp kan vaak zo gedetailleerd zijn, dat 
zelfs het merk en fabrikant van sommige onderdelen in het bestek beschreven staan. Dit 
biedt de opdrachtnemer vaak geen mogelijkheid om gebruik te maken van zijn eigen kennis 
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en kunde doordat alles al beschreven is en hij enkel nog nodig is om de uitvoering te 
realiseren. Innovatie wordt op dat punt daardoor dan ook vaak tegengehouden. 
(Hellemans,2004) 

Het moge dus duidelijk zijn dat de leT om succesvol te zijn in de bouwsector nog 
voldoende knelpunten zal moe ten overwinnen. Zowel op technisch als op procesmatig vlak 
zijn er nog hobbels te nemen rue een succesvolle implementatie in de weg staan. Interessant 
om te weten is dat de betrokkenen zelf geen daadwerkelijk knelpunt vonnen. Weerstand om 
met desbetreffende applicaties om te gaan is namelijk geen probleem van betekenis. Ook 
weigering van andere deelnemers aan het bouwproces om met behulp van exteme digitale 
gegevensuitwisseling te werken is geen issue op rut aspect. Het meest verassende is overigens 
dat ook een tegenvallende kosten/batenverhouding geen grote rol speelt bij de keuze naar 
verdere automatisering. Inruen er maar een positieve kosten/batenanalyse bestaat, maakt het 
bedrijven niet zo zeer uit hoe groot deze verhouding nou daadwerkelijk ligt. Blijft dus echt 
enkel de grote knelpunten over de procesmatige en technische knelpunten rue blijven 
bestaan. Aangezien technische knelpunten op de lange termijn geen kwestie mogen zijn, 
blijft voomamelijk het procesmatige aspect over. De conclusie aangaande de knelpunten rue 
overwonnen moeten worden voor een succesvolle implementatie van leT blijkt dus 
wederom voomamelijk de structuur en cultuur van de bouw zelf te zijn. lets was met behulp 
van leT toepassingen hopelijk grotendeels doorbroken kan worden. 
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6 Conclusie 
Ais eindconclusie van dit literatuuronderzoek zijn kort de onderzoeksvragen beantwoord. 
Met de antwoorden op deze vragen is meteen de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord: 

'Wat is de problematiek van de bouwsector en hoe kunnen innovaties gelmpfementeerd worden?" 

De antwoorden van de onderzoeksvragen zijn als voIgt: 

• Wat is de veronderstelde problematiek van de huidige bouwsector? 

De huidige problematiek van de bouwsector is dat de traditionele methode van 
samenwerken niet voldoet aan de eisen van de maatschappij. De bouwsector is door de jaren 
he en gesegmenteerd, waardoor bij elk project verschillende bedrijven moe ten samenwerken. 
De manier van communiceren onderling is van oudsher vluchtig en er wordt weinig tot geen 
gebruik gemaakt van elkaars kennis. Dit leidt tot hogere kosten en een lagere kwaliteit van 
het eindproduct dan mogelijk is als de partijen beter met elkaar zouden samenwerken. Het 
invoeren van een nieuwe samenwerkingsvorm is lastig te realiseren, aangezien de bouwsector 
traditioneel en gesegmenteerd is, waardoor innovaties moeizaam gelmplementeerd worden. 

• Welke manier van samenwerken wordt gebruikt? 

De meest gebruikte manier van samenwerken is de traditionele samenwerkingsvorm. Bij 
deze manier van samenwerken wordt elke deelnemer aan het bouwproces direct aangesteld 
door de opdrachtgever. Het voordeel hiervan is dat er een korte communicatie ontstaat 
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemers. Het nadeel is dat er weinig gecommuniceerd 
wordt tussen de verschillende deelnemers aan het bouwproces, waardoor te weinig gebruik 
wordt gemaakt van elkaars kennis. De traditionele samenwerkingsvorm wordt daarom ook 
het "estafettemodel" genoemd, omdat de ene partij pas begint te werken als de partij voor 
hem klaar is. 

• Zijn er andere manieren van samenwerken? 

Er zijn in de loop der jaren verschillende nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, zoals het 
bouwteam, PPS, IFD-bouwen en Lean Construction. De meeste van deze vormen van 
samenwerking eisen dat aIle deelnemers aan een project al in de ontwerpfase gaan 
samenwerken. Op deze manier kan er beter gebruik worden gemaakt van elkaars kennis, 
waardoor er een optimalere situatie ontstaat. Het ontwerp kan bijvoorbeeld aangepast 
worden op de uitvoeringstechniek van de aannemer, waardoor een goedkoper eindproduct 
ontstaat. Een probleem van deze samenwerkingsvormen is dat ze een betere communicatie 
in een vroeger stadium van het project eist van de deelnemers. Het is niet beschreven hoe 
deze communicatie tot stand kan gebracht worden. 

• Hoe innovatief is de bouwsector? 

De bouwsector staat bekend als traditioneel en weinig innovatief. Uit onderzoek blijkt dat dit 
mee va It. De bouwsector loopt wel achter op andere sectoren als het gaat om innovativiteit, 
maar er treden weI degelijk vernieuwingen op. De belangrijkste reden waarom de 
bouwsector als traditioneel wordt gezien is dat het grootste deel van de bedrijven weinig 
innovatief is. Slechts 20% van het aantal bouwbedrijven is innovatief. Deze 20% van de 
bouwsector is aIleen goed voor 80% van de omzet. Grote bedrijven zijn eerder genegen om 
innovaties te testen en toe te gaan passen dan kleine bedrijven. Hier zijn verschillende 
redenen voor, maar de belangrijkste weI dat grote bedrijven weinig risico lopen door een 
innovatie te testen. De bouwsector is dus weI innovatief, maar dankzij de segmentatie van de 
bouw duur het lang om een innovatie in de gehele bouwsector gelmplementeerd te krijgen. 

• Hoe kunnen innovaties succesvol gei'ntroduceerd worden? 

Er zijn twee duidelijke methoden aan te wijzen hoe een innovatie succesvol m de 
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bouwsector gelmplementeerd kan worden. De eerste is doordat een innovatie van buiten de 
bouwsector wordt ingevoerd. Dit betekent dat een industrie buiten de bouwsector een 
wijzigingen doorvoert die van invloed is op de bouwsector. Gedacht kan worden aan de 
invoering van elektrisch gereedschap en nieuwe bouwmaterialen. Dit zijn innovaties die van 
buiten de bouwsector komen en hun toepassing vinden in bouw. De andere methode is door 
een innovatie van bovenaf op te leggen. Dit kan gedaan worden doordat een innovatie door 
de opdrachtgevers geeist wordt of doordat de regering het gebruik wettelijk verplicht stelt. 
Op dat moment kan de bouwsector niets anders doen dan volgen, waardoor een innovatie in 
korte tijd door de gehele bouwsector gebruikt zal worden. 

• In hoeverre wordt leT gebruikt als communlcatlemiddel? 

lCT wordt in de bouwsector nog niet zoveel toegepast als mogelijk is. De enige twee 
oplossingen die veelvuldig worden gebruikt zijn 2D CAD tekenen en het gebruik van 
internet en e-mailen. Bijna aile bedrijven in de bouwsector beschikken tegenwoordig over 
een internetaansluiting en website, maar deze wordt voornamelijk gebruikt als reclame 
middel naar de klant. De mogelijkheid om online bestellingen op te nemen en betalingen te 
doen worden in de bouwsector minder vaak toegepast dan in andere sectoren. Voor de 
communicatie wordt lCT weI toegepast om te mailen. De meeste mails bevatten aileen tekst 
en bestanden worden maar mondjesmaat uitgewisseld. lCT is dus wel een aanvaardbaar 
communicatiemiddel voor de bouwsector, maar het gebruik ervan Ioopt nog achter bij de 
mogelijkheden. 
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