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Mijnheer de Rector Magnificus, geacht College van Bestuur, geachte collega-
hoogleraren en andere collega’s, studenten, promovendi, familie, vrienden en
kennissen, dames en heren.
Mijn carrière als hoogleraar productontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van
de TU Eindhoven eindigt vandaag officieel. Ik maak graag gebruik van de gelegen-
heid om in dit afscheidscollege terug te blikken op mijn visie en ambities die ik
ruim 13 jaar geleden had en die ik openbaar maakte in mijn intreerede getiteld:
‘Slimbouwen, een herbezinning op bouwen, een strategie voor product-
ontwikkeling’ (Lichtenberg, 2004). 
Ik neem u voorts mee in mijn ervaringen en waarnemingen gedurende deze peri-
ode en richt mij daarbij met name op wat er sinds 2003 is bereikt. Dat gaat dan
vooral over de verspreiding van het Slimbouwen-virus, waarnaar de titel van dit
afscheidscollege: ‘De diffusie van Slimbouwen’ verwijst. Dat heeft een inhoude-
lijke component hoe het met Slimbouwen is gegaan, maar biedt ook de gelegen-
heid om iets te zeggen over de adoptie van innovatie in het veld. Ik heb in dit
kader inzichten opgebouwd, die ik graag met u wil delen. Tot slot ga ik in op de
toekomst. Het afscheidscollege is een afsluiting van mijn werkzame leven hier op
de TU, maar geenszins van mijn persoonlijke carrière. Ik zal u daarom ook deel-
genoot maken van mijn toekomstplannen, die overigens zoals mijn gehele loop-
baan in het teken van bouwinnovatie zullen staan.

Inleiding
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Als productontwikkelaar in dienst en in opdracht van de bouwindustrie, heb ik
sinds 1976 een grote diversiteit aan projecten voorbij zien komen. Van baksteen
tot bouwsysteem, van bevestigingssysteem tot slimme vloeren, van kabelboom 
tot binnenwand. In totaal in circa 40 jaar meer dan 200 productontwikkelings-
opdrachten.
Mijn promotieonderzoek, dat ik in 2002 deed bij mijn promotor Prof. Mick
Eekhout, stelde mij in staat om uit het detail te treden, om afstand te nemen 
en over de projecten heen onderzoek te doen naar succes- en faalfactoren bij
productontwikkeling. Ook daarvan was diffusie van innovatie een belangrijk
onderdeel.

Die helicopterview bracht met zich mee dat ik de complexiteit van de bouwketen
beter overzag. Ik ben destijds ook gaan inzien dat de versnippering van de sector,
die mede de complexiteit van de bouwketen veroorzaakt, een belangrijke, zo niet
dé belangrijkste verklaring is voor de innovatietraagheid, die de sector zo ken-
merkt. De toeleverende industrie die nog het meeste van alle partijen innoveert,
richt zich daarbij op verbeteringen van het eigen proces of product, of op een

Slimbouwen

Figuur 1

De complexe bouwkolom



5De diffusie van Slimbouwen

effectievere wijze om dezelfde functie te vervullen. Soms is de innovatie gericht op
het verlichten van de taak van de afnemer en komt men tot voorwaartse integratie.
Maar altijd blijft de innovatie relatief dicht bij huis. Men zet stappen als verleng-
stuk van wat men daarvoor reeds deed. Het is logisch dat in een dergelijk speel-
veld veel innovaties incrementeel van aard zijn. Misschien relatief groot vanuit de
aanbieder gezien, maar altijd klein door de bril van de afnemer en het is vaak
onderling onsamenhangend. 

Aldus heeft zich over veel decennia een proces voltrokken van veel kleine bottom-
up innovaties zonder een coherente sturing vanuit de vraagzijde. Deze innovaties
zijn daardoor soms vervangingen van en meestal toevoegingen op het bestaande.
Meestal om ontstane deelproblemen op te lossen, bijvoorbeeld als gevolg van
aangepaste regelgeving of nieuwe inzichten. Overall gezien heeft dit geleid tot 
een grote verzameling van stapelinnovaties die op zichzelf wel steeds een deel-
probleem adresseerden, maar dit doorgaans niet op de meest efficiënte wijze
oplosten. Een integrale benadering, niet reagerend op één specifiek knelpunt,
maar meerdere knelpunten tegelijkertijd aanpakkend, zou vanuit de vraagzijde
gezien veel effectiever en efficiënter zijn. Echter de aanbodwereld die, zoals al
aangegeven, versnipperd is in deelbelangen, is daarop niet ingericht.
Tijdens mijn intreerede heb ik enkele voorbeelden van stapelinnovaties gegeven,
waaronder de wijze van isoleren van buitenwandconstructies in Nederland, Duits-
land en Frankrijk. Sinds de oliecrisis in 1973 ontwikkelden deze landen isolatie-
voorschriften, die voortbouwden op de bouwtraditie die voor het isolatietijdperk
reeds bestond. Het feit dat wij in Nederland gebruikmaakten van de inmiddels
ingeburgerde spouwconstructie en in Duitsland het isolatiemateriaal aan de
buitenkant en in Frankrijk aan de binnenzijde werd toegevoegd, illustreert dat we
ons in geen van de voorbeeldlanden hebben herbezonnen op de buitenwand-
constructie als totaal. Het devies was én is bij veel bouwinnovaties: “Men neme
het bestaande en men voege er iets aan toe”. Ik noemde het in mijn intreerede
‘Innovation by addition’. 
Langs deze weg zijn met name sinds de tweede helft van de vorige eeuw veel
optel-innovaties tot stand gekomen, die sluipend ook veel ruis en inefficiëntie met
zich mee hebben gebracht. Zowel qua overdadig materiaalgebruik als qua proces
en manuren.

Dat de gevolgen van het stapelen van innovaties groot zijn, wordt met name zicht-
baar in de verbrokkelde wijze waarop wij installaties in gebouwen aanbrengen.
Ruim 100 jaar geleden ontstond met de gloeilamp en later met huishoudelijke
apparaten, de behoefte aan wandcontactdozen en schakelaars en dus ook de
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behoefte aan leidingen. Om over lucht toe- en afvoer, verwarming, koeling,
riolering, sprinklers, gas, communicatie, etcetera nog maar niet te spreken. Daar-
voor was bouwen vooral stapelen. Van stenen, blokken en vloeren en weer stenen
en blokken, etcetera. Na het dichten van het dak en het afwerken, kon het project
worden opgeleverd. Zolang de installaties nog als opdek werden getolereerd, ver-
anderde het proces niet wezenlijk. Maar zodra we die begonnen te verbergen in
gefreesde sleuven en achter verlaagde plafonds of gingen instorten in beton-
constructies, ging het qua proces fout. Prof. Age van Randen benoemde deze
vervlechting van leidingen in 1976 al als het spaghetti-effect (Randen, 1976).
Het zorgde ervoor dat installateurs vele malen terug moesten keren op de bouw-
plaats om de klus te klaren. Met lange wachttijden en onderlinge afhankelijkheden
tussen disciplines tot gevolg. Afbouwers die weer op installateurs moesten
wachten, konden nu hun werk ook niet meer in een keer afmaken. 

De introductie van leidingen met bijbehorende vervlechting is door innovation by
addition dermate geleidelijk verlopen, dat de markt deze verandering en de daar-
mee gepaard gaande inefficiëntie niet eens heeft opgemerkt. De markt nam
genoegen met deze bouwwijze. Zo bouwen we nu eenmaal! Dat woningen sinds
1975 inclusief inflatie, vijf keer duurder zijn geworden, terwijl industriële pro-
ducten, zoals wasmachines en auto’s slechts tussen de 0,5 en 3 keer duurder zijn
geworden, zou te denken moeten geven. Maar het lijkt niemand te deren. 

Daarenboven blijken gebouwen die op basis van de genoemde vervlechting van
leidingen tot stand komen weinig flexibel. En ook dat werd jaren als een vol-
dongen feit beschouwd. Organisaties en gebruikers accepteerden dat zij zichzelf in
een bestaand gebouw moesten plooien om daarmee een lagere efficiëntie van de
organisatie voor lief te nemen. Als het te gek werd, kon je immers altijd nog ver-
bouwen. Maar tegen welke prijs en met welke overlast? Gebruikers zien op tegen
het bouwcircus dat bij hun project neerstrijkt en gedurende een langere periode
de primaire processen gaat verstoren. In veel gevallen wordt de verbouwing uit-
gesteld en elke keer weer accepteert de gebruiker dan dat zijn of haar organisatie
stap voor stap minder efficiënt gaat werken. Uiteindelijk ontgroeit de gebruiker
het gebouw en verhuist. Dat leidt tot in ieder geval tijdelijke, maar ook vaak lang-
durige leegstand. Soms tot een herbestemming. maar ook vaak tot vroegtijdige
sloop.

Zowel qua efficiëntie van bouwen als qua noodzakelijke flexibiliteit lijken we ver-
strikt te zijn geraakt in de ontstane leidingknoop. We zijn bovendien als sector
verlamd door de versnippering van de bouwkolom, waarin iedereen slechts een
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Figuur 2

Leidingknoop vervlechting

Figuur 3

Spaghetti-effect naar van Randen
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klein radertje in het grote systeem vertegenwoordigt en waardoor niemand zich
eigenaar van het totaalprobleem voelt. Iedereen strijdt voor eigen belang en niet
voor het collectieve belang. De drive voor fundamentele innovatie, een noodzake-
lijke reset van het bouwen, ook wel disruptive innovation genoemd, lijkt dus te
ontbreken. En als er geen kracht is, is er geen beweging, zoals Newton ook in deze
context gezegd zou kunnen hebben. Sterker nog; er zijn antikrachten die innovatie
op dit gebied afremmen. Aannemers en installateurs, maar ook engineers, varen
immers wel bij de ontstane complexiteit en ondoorzichtigheid. Per saldo levert dat
dus een patstelling op.

Slimbouwen is via de intreerede van mijn benoeming in 2003 als oplossing aan de
markt voorgesteld en werd daarna in toenemende mate onderzocht en in de prak-
tijk toegepast. Het idee is simpel. Doordenkend op de scheiding van drager en
inbouw, zoals Prof. John Habraken voorstelde (Habraken, 1961), gekoppeld aan
geen of wel inspraak door de bewoner, ontstond bij Slimbouwen een gelaagdheid.
Deze gelaagdheid bestaat uit vier delen: Casco, Schil, Installaties en Afbouw.
Cruciaal daarbij is dat deze stappen serieel uitvoerbaar zijn. Dit vereist dat er in
het casco en/of de omhulling voorzieningen, zoals installatieruimte, zones, gaten,
etcetera zijn aangebracht, zodat pas daarna de installateur idealiter in één stap
zijn gehele geprefabriceerde leiding- of kabelboom kan installeren. Daarna volgt
dan tot slot nog de afbouw. 
Dit lijkt in hoofdlijnen op de aanpak in de autoindustrie. Het casco heet dan
chassis, de omhulling carrosserie en verder zijn er ook kabelbomen en is er een
afbouwfase.

Figuur 4

Slimbouwen-proces bestaande uit vier serieel uit te voeren onderdelen
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Het bouwen volgens de Slimbouwen aanpak levert, zoals we in tientallen praktijk-
cases hebben kunnen vaststellen, een proces op met veel meer rust en nauwelijks
faalkosten. Een proces dat uitdaagt tot prefabricage bij de toeleveranciers en
daardoor in zichzelf industrieel beheersbaar is. De bouwtijden, of als u wilt mon-
tagetijden, halveren, de bouwkosten dalen substantieel (in de praktijk is tot nu
toe een kostenreductie van 30% bereikt) en er wordt per saldo veel minder mate-
riaal verbruikt. Conventionele gebouwen wegen vanaf 1500 kg per m2 vloeropper-
vlak. De gerealiseerde Slimbouwen-projecten bewegen zich door de aard van met
name het casco, tussen 400 en 700 kg per m2, zonder dat dit met een verminderde
kwaliteit gepaard gaat. 
Door de gelaagdheid kun je gebouwen bovendien zodanig detailleren, dat ze in
omgekeerde volgorde afgepeld kunnen worden. Door het lokaal verwijderen van
demontabele afbouwelementen, kom je al snel bij de leidingen om de noodzake-
lijke aanpassingen te verrichten. Gebouwen worden laagdrempelig aanpasbaar 
en casco’s kunnen altijd een tweede leven krijgen met als resultaat een hogere
economische restwaarde en een aanmerkelijke reductie van bouw- en sloopafval. 
Als deze afpelstrategie ook in de bouwdelen zelf wordt doorgezet, creëer je een
belangrijke voorwaarde voor het scheiden van onderdelen en materialen. En dat
past natuurlijk zeer goed in het moderne circulaire denken. In een concrete
praktijk case wordt zelfs onderzocht of het gebouw als roerend kan worden
gekwalificeerd. Dat levert een totaal ander verdienmodel op en het opent de 
weg naar leasing.

Figuur 5

Projectfoto Kraanspoor



10

Sinds 2003 zijn in de praktijk tientallen projecten conform dit Slimbouwen
principe gerealiseerd. Dat begon met projecten met vergaande Slimbouwen-
aanpassingen, zoals het project La Fenêtre in Den Haag. De meerwaarde werd
direct duidelijk toen het project tijdens de bouw van eigenaar veranderde. Een
sterk aangepaste plattegrond en ook het muteren van de installaties naar de wens
van de nieuwe eigenaar was nog binnen het ontworpen en reeds nagenoeg uit-
gevoerde casco mogelijk. 

Daarna volgden prominente Slimbouwen-projecten zoals onder andere de Rode
Haan in Delft en Kraanspoor in Amsterdam. Op dit moment is het Europees patent-
bureau naar ontwerp van Jean Nouvel respectievelijk Dam en Partners in aanbouw. 
Een prachtig voorbeeld, waarbij de voordelen van het Slimbouwen nagenoeg vol-
ledig zijn benut, is in mijn ogen de Venco Campus in Eersel; een nieuwbouw van
de Vencomatic Group, wereldleider in installaties voor de pluimveesector. In Eersel
is in 2013 deze ca. 30.000 m2 grote campus bestaande uit een logistiek centrum

Realisaties projecten

Figuur 6

Projectfoto La Fenêtre
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Figuur 7

Projectfoto De Rode Haan

Figuur 8

Projectfoto Kraanspoor. Het casco is in aanbouw en de sparingen en ruimtes voor de later
aan te brengen installaties zijn duidelijk zichtbaar.
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met kantoren en academy gerealiseerd. Eigenaar Cor van de Ven had al meerdere
bouwervaringen achter de rug en had mijn boek Slimbouwen gelezen (Lichten-
berg, 2005). Hij omarmde het Slimbouwen volledig en stemde het ontwerp en de
bouwtechnische detaillering hier volledig op af. Het stelde hem in staat om met
een projectleider in eigen beheer dit ambitieuze project te realiseren. Naast flexi-
biliteit ten dienste van een sterk groeiende en veranderende onderneming en een

Figuur 9

Projectfoto Europees Patentbureau

Figuur 10

Projectfoto Venco Campus
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aanzienlijke gewichtsreductie, leverde de onvoorwaardelijke keuze voor Slim-
bouwen ruim 30% (!) besparing op de bouwkosten op. Een winst die overigens
weer direct werd geïnvesteerd in onder andere een gigantisch energiedak, ruim-
schoots voldoende om het gehele bedrijf en een deel van de omgeving van ener-
gie te voorzien. Het gebouw kreeg in 2013, als eerste bedrijfsgebouw in Europa,
een ‘BREEAM outstanding’-certificaat. 
In de meeste Slimbouwen-projecten werd een belangrijk financieel voordeel
geboekt, maar De Venco Campus spande door de consequente Slimbouwen-
aanpak de kroon en werd daarmee een praktijkonderbouwing voor hetgeen theo-
retisch al in mijn hiervoor genoemde boek Slimbouwen was becijferd. Niemand
wilde toen geloven dat het mogelijk zou zijn om 30% op bouwkosten te besparen
op een project met extra kwaliteiten. De Venco Campus werd het overtuigende
bewijs daarvan en staat daarmee bovendien model voor derden, zodat ook zij
Slimbouwen overtuigd kunnen omarmen.

Figuur 11

Projectfoto House of Tomorrow Today (HoTT), foto Dick Holthuis



14 prof.dr.ir. Jos Lichtenberg

Bijzonder was ook de kans om met Slimbouwen te experimenteren bij de bouw
van onze eigen woning. Dit project was tevens gebaseerd op de uitgangspunten
van Active House en is ontworpen op een gezonder binnenklimaat met veel dag-
licht en een verhoogde luchtkwaliteit. Het project kreeg de naam House of
Tomorrow Today (HoTT) en was object voor metingen tijdens het bouwproces (voor
arbeidsanalyses) en tijdens bewoning onder andere om een energiestroommodel
te valideren. In het kader van een MIT-project is op basis van dit verfijnde model
software ontwikkeld voor een zelflerende en samenhangende besturing van de
vele binnenklimaat beïnvloedende ‘stand alone’-componenten.

Figuur 12

Projectfoto House of Tomorrow Today (HoTT), foto Dick Holthuis
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Slimbouwen was de geplande rode draad die ook door het onderzoek binnen mijn
leerstoel liep. Genoeg ruimte voor uitstapjes, maar steeds weer Slimbouwen als
backbone. Alle onderzoek en ontwikkelingen werden wat mij betreft daaraan ge-
relateerd en kregen daarmee samenhang. Een deel gericht op het ontwikkelen van
Slimbouwen-technologie, een deel op de diffusie van Slimbouwen-innovaties.
Enkele voorbeelden:

• Het promotiewerk van Roel Gijsbers handelde kortweg over aanpasbare con-
structies. In het kader van deze promotie werd bovendien een assessment-
systematiek ontwikkeld om de adaptiviteit van gebouwen te kunnen meten.
Beide voor Slimbouwen buitengewoon relevant. 

• Het promotieonderzoek van Arno Pronk focust op verschillende materiaal/
techniek-combinaties om vrije vormen te kunnen realiseren. Dit werk gaat dus
in hoge mate over het maken. Voor mij is in het kader van Slimbouwen interes-
sant hoe die techniek is in te zetten voor bijvoorbeeld geprogrammeerde

Realisaties onderzoek

Figuur 13

IJsdome Finland
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complex gevormde gevels, die niet alleen maakbaar zijn, wat ik overigens 
een lelijk woord vind, maar die integraal ook voldoen aan gebruiks- en bouw-
fysische eisen ten dienste van een blijvend bruikbaar gebouw. Een dergelijk uit
de normale bouworde tredend onderwerp, daagt sterk uit om nieuwe mate-
rialen en technieken te ontwikkelen. Het leverde daarmee ook regelmatig
uitdagingen voor onderzoek als basis voor diverse afstudeerwerken. 
Een uitvloeisel van dit werk was het ijsproject in Juuka Finland, waarbij de
eerste aflevering begin 2014 een wereldrecord opleverde. Een ijskoepel met
een spanwijdte van 30 m.

• Een in Eindhoven georganiseerd congres ‘Innovative Sheltering’ in 2007 was
het begin van een samenwerking met het Rode Kruis, waarbij het Rode Kruis
een Fellow leverde om onderzoek en productontwikkeling te begeleiden. Later
werden de ontwikkelingen in het kader van een Europees programma Speed-
kits voortgezet. De uitdaging om kort na een ramp extreem snel op grote
schaal voor huisvesting en voorzieningen, zoals watertorens en sanitatie te
kunnen zorgen, leverde nieuwe inzichten en producten op die zinvol zijn voor
NGO’s, maar ook voor Slimbouwen. De link met Slimbouwen zit hier in de korte
realisatietijd en in de repetitie. Kennis over de effecten van herhaling met
betrekking tot montageprocessen zijn ook heel goed toepasbaar in de regu-
liere bouw, die overwegend uitgaat van uniciteit. Elk gebouw lijkt steeds weer
een nieuw project te zijn, maar herhaalbare technologie levert absoluut effi-
ciëntie op. Denkt u maar aan het verschil tussen het voor de eerste keer op-
zetten van een tent en het voor de tweede keer klaren van de dezelfde klus.
Alleen al die constatering moet toch een eye opener zijn.
Ter afsluiting van het Speedkits-project is een aantal prototypen in Senegal
gerealiseerd. Een van de casussen voor het promotieonderzoek van Eefje
Hendriks, die daarvan leert om zelfbouw ook hier in Nederland mogelijk te
maken. Met name de rol van de gids, de expert en de handleiding vormt het
domein van haar onderzoek. 

• Wim van den Bouwhuijsen promoveert op het effect van samenwerking in de
bouw. In het reeds hiervoor beschreven conventionele proces met een zeer
versnipperde bouwkolom, streven betrokkenen hier naar deeloptimalisatie.
Lean produceren, afkomstig uit de autoindustrie, is een mogelijke benadering,
maar gaat wel verder dan een project waarbij aan het begin van de uitvoering
een lean planningssessie wordt gehouden. Dat zijn meestal door de bouwer
gedomineerde sessies, waarbij leveranciers in een keurslijf worden gedrukt.
Met lean bouwen en samenwerken wordt in dit onderzoek wat anders bedoeld.
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Bijvoorbeeld dat bouwers al in het offertestadium keuzes durven te maken
voor onderaannemers waarmee zij vaker samenwerken en waarmee zij in
teamverband op zoek gaan naar het gezamenlijke optimale eindresultaat. 
Wim is in zijn onderzoek op zoek naar harde data, die de voordelen van een
dergelijke aanpak aantonen. De relatie met Slimbouwen als procesorganisatie-
model is ook hier evident.

• Maurice Dominicus promoveert op ‘aging in place’. Het zo lang en onafhanke-
lijk mogelijk thuis blijven wonen, betekent veel voor de kwaliteit van leven
voor ouderen en het kost de maatschappij bovendien aanmerkelijk minder
geld. Het onderzoek geeft inzicht in hoe woningen gebouwd zouden moeten
worden om dit doel te bereiken daarbij in staat zijnde om meerdere ‘health
profiles’ cq. persona’s te kunnen bedienen. De relatie met Slimbouwen ligt hier
met name op het gebied van flexibiliteit.

• Mwita Matiko Sabai promoveerde in 2014 (Sabai, 2014) op het recyclen van
bouw- en sloopafval in Tanzania als basis voor nieuwe flexibele producten. In
dit geval een in serie te vervaardigen bouwblok dat demontabel is en daarmee
herbruikbaar.

• Als laatste voorbeeld noem ik het promotiewerk van Masi Mohammadi
(Mohammadi, 2010), inmiddels zelf collega-hoogleraar in Eindhoven. Haar
promotiewerk ging kortweg over de adoptie van domotica, maar bood ook 
een betrouwbaar inzicht in waar deze domotica qua functionaliteit en voor-
zieningen naar toe zou gaan. En welke eisen dat stelt aan gebouwen met
betrekking tot de benodigde installaties en het noodzakelijke accommoderend
vermogen. Daarbij speelden niet alleen technologische aspecten, maar in re-
latie tot de adoptie van deze innovatie, ook bonussen in de vorm van bijvoor-
beeld geïntegreerde sfeerverlichting, een essentiële rol. Het leidde tot wat ik
een typisch Slimbouwen-product zou willen noemen: de DCA-wall (DCA
(Dynamic Comfort Adaptation).

Momenteel is ook nog een groep PhD-kandidaten met onderzoek bezig. 
• Ik ben co-promotor bij het onderzoek van Ivo Vrouwe aan de Katholieke Uni-

versiteit Leuven, dat zich concentreert op kennisoverdracht. Tevens te rela-
teren aan de diffusie-problematiek. 

• Rogier Laterveer zit in een bezinningsperiode, maar heeft in beginsel de am-
bitie om te promoveren op de rol van het prototype. 
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• Jeroen da Conceicao van Nieuwenhuizen was zoekende naar het juiste onder-
werp, maar lijkt nu toch zijn richting, en belangrijker, een gezonde organisa-
torische basis te hebben gevonden binnen het thema biobased. Net als Eefje
Hendriks, hierboven genoemd, wordt de promotie mede mogelijk door een
combinatie met een docentschap bij Avans. Dit in nauwe samenwerking met
de lectoren Emile Quanjel en Willem Böttger. 

• Hajo Schilperoort is net als Jeroen al wat jaren zoekende, heeft reeds een aan-
tal interessante onderzoeken voorgesteld. Momenteel vindt ook hij een warme
basis binnen Avans, hetgeen perspectief op realisatie biedt. Hij zoekt zijn
onderwerp niet zoals aanvankelijk gedacht in de technologie, maar in de wijze
waarop deze zijn weg naar de markt vindt. Derhalve gaat dit in feite ook over
de diffusie van innovatie.

Twee PDEng-trainees deden de afgelopen jaren ook onderzoek naar de diffusie
van kennis cq. innovatie. Inigo Cleton aangaande de adoptie van duurzaamheid
door de gevelbranche en Monique Donker letterlijk over de diffusie van Slim-
bouwen. Monique heeft gedurende vijf jaar het Slimbouwen-bureau geleid en
inhoud gegeven. Haar onderzoek was gebaseerd op de verbazing dat innovaties
als Slimbouwen, met veel onmiskenbare voordelen, zich toch niet zo snel als een
olievlek over de markt verspreiden dan je op grond van die voordelen zou ver-
wachten. Haar onderzoek heeft veel bruikbare inzichten met betrekking tot
diffusie opgeleverd.

Ik noem hier niet eens de enorme schatkist die de ruim 250 afstudeerders in 
13 jaar aan kennis hebben gegenereerd. Wellicht dat ik op basis van al die data
nog wel één of meerdere analyses ga maken.
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In het onderwijs viel mijn leerstoel in het begin onder het cluster Bouwtechniek,
dat een verbinding legt tussen de vele specialisaties die de faculteit kent. Het is in
feite een gebied dat zich heel sterk aan de synthesekant van het wetenschappelijk
spectrum afspeelt. Bouwtechniek was sinds de oprichting van de faculteit altijd al
een kenmerkende exponent van de faculteit. De aandacht voor het maken en het
verbindende, integrale denken, was een belangrijke pijler waarop de bijzondere
reputatie van Bouwkunde Eindhoven steunde. 
Mijn kerncollegereeks Productontwikkeling is voor het eerst in 2004 gegeven en 
is als reeks gedurende 12 jaar aan ongeveer 600 studenten aangeboden. In dat
college werden de principes van productontwikkeling behandeld, maar was er ook
aandacht voor vernieuwende processen met Slimbouwen als zwaartepunt. 
Sinds 2003 zijn ruim 250 studenten bij mij afgestudeerd. Vanaf 2009 deden we dat
in ateliervorm, dat onder de titel Slimbouwen werd aangeboden. Per half jaar werd
een nieuw atelier aangeboden waarop dan 15-20 studenten, derhalve 30-40 stu-
denten per jaar, inschreven en waarbij een deel van de studenten onder mijn
hoede, of die van collega Chris Geurts die onze groep vijf jaar heeft versterkt, naar
hun diploma werden begeleid. Het laatste atelier heb ik in 2015 aangeboden. 
Daarnaast heb ik in 2008 gedurende een jaar de leerstoel Uitvoeringstechniek
waargenomen. De leerstoelgroep Uitvoeringstechniek werd vanaf 2011 met Bouw-
techniek samengevoegd tot een nieuwe masterspecialisatie rondom het ‘maken’.
Deze master kreeg als titel ‘Building Technology’. Daarbinnen behaalden jaarlijks
45-50 studenten hun masterdiploma.

Ik kan in deze afscheidsrede niet om het feit heen dat in mei 2013, twee jaar na
het ontstaan, de wereld 180 graden draaide. Door een, door vriend en vijand nooit
begrepen, bestuurlijk besluit, werd de specialisatie Building Technology beëin-
digd. Het is voor mij een zwarte periode geweest. Weliswaar bleef onder druk van
studievereniging SUPport een 15 ECTS-certificaat in stand, maar vanaf dat moment
was de kennis al versnipperd over de faculteit. Voor zover nog aanwezig overigens,
want medewerkers verdwenen en werden niet vervangen en de meeste Building
Technology-vakken maakten geen deel meer uit van het curriculum. Wat er nog
van over is, speelt, zonder daarmee mijn collegae te kort te willen doen, binnen 
de betreffende units een volstrekt ondergeschikte rol. 15 ECTS vs. 120 ECTS is nu

Realisaties onderwijs
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eenmaal een wereld van verschil. Een betere variant was de vrije master Building
Technology, waarbij studenten uit het weliswaar sterk gekrompen vakkenaanbod
maar anderzijds aangevuld met vakken van andere universiteiten, een 120 ECTS-
programma konden samenstellen en uitvoeren. Ik heb ook sinds 2013 diverse
studenten op deze wijze bij het afstuderen begeleid, maar heb ook gemerkt dat 
de animo hiervoor geleidelijk is afgenomen. 
De ambitie was al die jaren, om met een nieuw te ontwikkelen integrale bouw-
techniek van de toekomst te reageren op de veranderende omgeving waarmee 
wij allen te maken hebben. We brachten niet zozeer oplossingen aan, maar be-
studeerden mogelijke oplossingen en brachten daarmee het vermogen tot anders
denken bij. Dat vonden veel studenten en ook het bedrijfsleven interessant.
Afstudeerders Building Technology vonden ook in crisistijd overwegend relatief
snel een baan. 
Het spreekt vanzelf dat noch studenten noch de staf dit besluit om Building Tech-
nology te beëindigen, ondersteunden, integendeel. Er werd destijds actie gevoerd,
ook door en in samenwerking met studievereniging SUPport. Het mocht allemaal
niet baten.
Ondanks deze zwarte periode kijk ik toch per saldo positief terug op 13 jaar pro-
ductontwikkeling in Eindhoven. In de laatste periode was ik gehandicapt, maar
verder heb ik mijn missie kunnen uitdragen op een wijze zoals ik dat wilde en in
goede samenwerking met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, die ik bij
de uitvoering naar mijn beleving veel ruimte heb kunnen geven.

Figuur 14

Projectfoto Venco Campus
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Over veranderprocessen, zeker in de bouw, bestaat veel verwarring. Velen denken,
waaronder ikzelf, dat de crisis een zegen was om tot innovatie te komen. Anderen
waren ervan overtuigd, dat de wereld weer zou herstellen en terugveren naar het
niveau van voor de crisis. 
Zoals ik u zal laten zien, veranderde er wel degelijk wat, maar is de perceptie van
veranderen selectief. We wennen snel aan verandering. Denk maar aan de iPhone,
die slechts 8 jaar geleden als eerste smartphone met succes werd geïntroduceerd
en die nu niet meer weg te denken is. 
De toekomstige tijd lijkt altijd verder weg te liggen dan de tijd achter ons. Als we
het hebben over 2030 lijkt dat onmetelijk ver weg te zijn, terwijl als we dezelfde
periode terugkijken, naar 2002 dus, dan blijken de gebeurtenissen van toen nog
vers in het geheugen te liggen. We verbazen ons erover dat het al 15 jaar geleden
was. 2002 was bijvoorbeeld het jaar dat door TOMTOM het eerste GPS-systeem op
de markt werd gebracht, het jaar dat de euro werd ingevoerd, George W Bush net
een jaar bezig was met zijn eerste termijn als president van de VS en The Red Hot
Chili Peppers een hit hadden met ‘By The Way’. Allemaal toch redelijk grijpbare
events, nu 15 jaar geleden.
De perceptie van tijd maakt dat wij veranderingen geleidelijk beleven, terwijl een
kijkje van 15 jaar in de toekomst momentaan en als schoksgewijs beleefd wordt. 

Dat de markt misschien traag maar wel gestaag verandert, kan ik aan de hand van
twee voorbeelden duidelijk maken. Zowel ICT als duurzaamheid spelen al mijn
hele leven een rol, ze horen als het ware bij mijn generatie.

Als scholier keek ik tijdens een excursie met veel ontzag naar een ‘Burroughs main
frame computer’ met lampen in een groot rek ter grootte van een woonkamer. Als
20-jarige student berekende ik een ruimtevakwerk, door een stapel ponskaarten
aan te maken, waarmee een computer in de VS werd gevoed. Een dag later kon je
je resultaat ophalen om teleurgesteld te constateren dat je ergens een minnetje
was vergeten en dat alles opnieuw moest. Tijdens mijn eerste werkkring vanaf
1976 haalde ik bij Rockwool begin jaren 80 de eerste PC binnen. Nu een lachertje,
maar de Commodore 64 kon al veel meer dan de woonkamer vullende Burroughs 

De markt verandert
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waaraan ik mij 15 jaar daarvoor met HBS-klasgenoten had vergaapt. Bij DSM, ook
begin jaren 80, werkten we met de eerste CAD-systemen. 
Inmiddels is de ICT binnendrongen in elk apparaat met de auto voorop en zijn we
hard op weg naar home automation en robotisering. Wie dacht er in 2000 aan een
zorgrobot of drone? Of aan de Segway met zelf balancerende MEMS (gyro-sensor-
technologie) of een zelf inparkerende of zelfs een zelfsturende auto? We zijn al 
50 jaar bezig met deze ICT-revolutie en, gelet op ontwikkelingen als big data en
internet of things, kennelijk nog stevig onderweg. 

Voor duurzaamheid een soortgelijk verhaal. Op school hoorden we voor het eerst
over de club van Rome, als student dachten we na over ‘solar energy’, we bouw-
den collectoren met een verwarmingsradiator achter glas. We dachten ook toen al
na over compacte opslag, in glauberzout bijvoorbeeld. Nu zouden we het ‘phase
change materials’ noemen. Bij Rockwool raakte ik vanaf 1976 betrokken bij de
realisatie en monitoring van een ‘zero energy huis’. Dat lukte, toen al! Bij DSM
ontwierpen we begin jaren 80 een kunststof collector die industrieel kon worden
vervaardigd en daardoor low-cost was, PV raakte in de jaren 90 bekend, maar was
nog onbetaalbaar. Dat is sinds de laatste vijf jaar, met name door de schaalvoor-
delen, totaal anders. 
We vergeten snel, PV is al redelijk normaal, al lopen we mijlen achter op onze
buren. De nieuwe uitdagingen gaan over integratie, energieopslag en vooral
behoud van woonkwaliteit.
Aanvankelijk was duurzaamheid synoniem voor energie. Dat is nu niet meer zo.
Het gaat inmiddels ook over materiaal en water, over biodiversiteit en vooral over
zaken als gezondheid en comfort, veiligheid, aanpasbaarheid en toegankelijkheid.
Dan hebben we het over sociale duurzaamheid. 
De duurzaamheidsvisie ontwikkelt zich nog volop en is net als de ICT-revolutie nog
overduidelijk onderweg.

We spreken van een ICT- en duurzaamheidsrevolutie. Anders dan het woord
revolutie suggereert, strekken deze zich over decennia uit. 
Dat was ook zo bij de Industriële Revolutie die vanaf de eerste cokes gestookte
ijzergieterij in 1709 een periode van bijna anderhalve eeuw heeft aangehouden,
voordat de daaruit voortvloeiende innovatiegolf stagneerde en industrialisatie
gemeengoed was geworden.

Wat we ons nog onvoldoende realiseren, is dat er iets groters aan de hand is.
Wellicht deels gevoed door genoemde revoluties, kijken we als mensheid wezen-
lijk anders aan tegen de inrichting en doelen van onze maatschappij. De nieuwe
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wereld botst daarbij op oude waarden en loopt daarbij vertraging op, maar de
toon is gezet. Zo kijken we toenemend anders aan tegen het begrip ‘waarde’.
Naast economische waarde is er nu ook gevoelswaarde. Zaken als welzijn, cultuur
en geluk. De spreadsheet-managers gaan terrein verliezen. Waarde wordt niet
langer uitsluitend in euro’s uitgedrukt. Geld is immers maar een ruilmiddel. Het
vertegenwoordigt een fysieke waarde, maar is dat zelf niet. Het zijn slechts stapel-
tjes papier, of zelfs dat niet eens, zoals bij internetbankieren. Ooit stond er tegen-
over al het in omloop zijnde geld ook een goudwaarde. Zelfs dat hebben we los-
gelaten, omdat we geld nu eenmaal kunnen bijdrukken. Dat gaat goed in een
topconjunctuur, maar uiteindelijk zullen we dat in een schaarstesituatie met
devaluatie gaan bekopen. Zoals mensen in de hongerwinter 100 gulden voor een
brood betaalden, zullen wij bij opdrogende resources ook bouwmaterialen aan-
zienlijk in prijs zien stijgen. Dat speelt nu al, maar kan op basis van consumptie-
prognoses in 2030 al voor serieuze problemen zorgen. Je kunt in het kader van
waarde kortweg maar beter betekenisvolle zaken bezitten, dan een forse bank-
rekening hebben. 
Betekenisvol moet dan worden gezien in termen van waardevol om te bezitten,
dan wel te gebruiken. Al vaker wordt de boormachine als voorbeeld aangehaald.
We willen er allemaal een, maar we gebruiken deze doorgaans slechts incidenteel.
Dat geldt ook voor gebouwen die maar 8 uur per dag worden gebruikt en in de
weekenden niet, zoals een kantoorruimte of een school. Om over stadions maar
niet te spreken. Het is in die zin interessant om naar het ‘niet-gebruik’ te kijken,
daarmee de basis leggend voor een deeleconomie. Voor gebouwen betekent dat
dat de waarde die aan Slimbouwen wordt toegekend, met flexibiliteit voorop, zal
groeien.

De toekomst draait niet meer om instituties, maar om mensen, individuen. Dat
vraagt om een nieuwe benadering van industrialisatie, waarbij meer maatwerk
mogelijk is en er bovendien lokaal, kort bij de afnemer kan worden geproduceerd. 
Een product heeft vanwege productie-efficiëntie van oudsher behoefte aan een
standaard (veel van hetzelfde), aan opties (optionele standaardisatie, in de auto-
industrie veel toegepast) en soms aan maatwerk om individuen te kunnen be-
dienen. Producenten van auto’s, witgoed en videocamera’s leveren uitsluitend de
standaard met opties, dan wel varianten en laten het maatwerk (voor zover nodig)
over aan lokale bedrijven. Denk aan het plaatsen van een LPG-installatie in een
auto, het aanbrengen van een zonnedak of het omzetten van een bediening voor
linkshandigen. Het was bij wijze van spreken altijd 80% maatwerk, 19% optionele
standaardisatie en hooguit 1% maatwerk. 
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Door moderne ICT kan nu virtueel worden gekocht en kan het product of een
gedeelte van het product op maat worden gemaakt. De standaard bestaat dan bij
dit maatwerk uit de techniek en wellicht het basismateriaal en de detaillering,
maar verder niet. Wat eerst een mal was, is nu een CAD-bestand. Systemen
bestaan bijvoorbeeld uit modules waarbij de meeste standaard of optioneel zijn
en waarbij de beëindiging maatwerk is. Maar het kan veel verder gaan, bijvoor-
beeld bij het produceren van ‘fluid architecture’, waarbij materiaal en techniek
vastliggen en binnen restricties elke vorm kan worden geprint of met robots kan
worden gestapeld of uitgesneden. Het versturen van materialen en een CAD file
naar een lokale verwerker of het voorrijden van een mobiele productie unit, vraagt
veel minder transport dan een centraal geproduceerd 3D-eindproduct.

Niet alleen de vraag individualiseert, maar ook de bouwkolom past zich er onver-
mijdelijk op aan. We verlaten onze hokjes en herdefiniëren de rollen. Architecten,
adviseurs en aannemers zijn niet slechts aan boord omdat het zo hoort. Niets is
vanzelfsprekend. Er zal worden nagedacht over de toegevoegde waarde van elk
van de rollen. De rollen muteren allemaal en sommigen zullen samenvloeien of
verdwijnen. 
Nu al zie je bij projecten als de Venco Campus dat het rollenspel is veranderd. Dit
soort projecten gunnen ons in feite een blik in de toekomst. De grote lijn is dat in
de lange bouwketen de uitersten aan belang winnen. De industrie integreert voor-
waarts en kruipt met concepten naar de gebruiker. Andersom wordt de gebruiker
mondiger en weet hij, gesteund door het internet of door een gespecialiseerd

Figuur 15

Rhino productiemodel. Bron: Pieter Stoutjesdijk
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intermediair, zijn vraag beter te definiëren en zoekt hij concreet en gericht indus-
triële aanbieders op. Het middenveld zal keuzes moeten maken, haar rol en toe-
gevoegde waarde moeten herdefiniëren. Zo niet, dan ziet het er slecht uit. 
De herontdekking van de eindgebruiker en mogelijk ook de vastgoedeigenaar
gaan een cruciale rol spelen bij dit proces. Als zij leren heldere vragen te stellen,
zal de aanbodwereld zich daarop moeten aanpassen. Door gepast industrieel
maatwerk te leveren, dan wel met industriële standaardconcepten en met kennis
van de vraag, modulair (met opties, dan wel partieel maatwerk) in te spelen op de
behoeftes.

Zoals gezegd, veert de wereld na een crisis deels terug en gaat er tegelijkertijd
ook een, weliswaar gekrompen, oude wereld door met waar deze was gebleven. 
In zekere zin heeft de oude wereld, die nog niet zo gelooft in grote veranderingen,
een beetje gelijk. De wereld draait immers door. Partijen die aan de oude rol vast-
houden, kunnen nog steeds functioneren, maar de markt en marges worden
krapper en krapper. Deze partijen kiezen voor de ‘red ocean’ (Kim et al., 2005) die
bij een volgend incident zoals een crisis opnieuw zal krimpen en zij zullen uit-
eindelijk als een vechtende haai spartelend in een overvolle plas ten onder gaan. 
De kansen liggen juist in de ‘blue ocean’ gebaseerd op een herdefinitie van toe-
komst en kansen en inspelend op nieuwe economieën, andere klantwaarden en 
de feitelijkheden die zich in de wereld aandienen, zoals de geduide schaarste, 
de vergrijzing, etcetera. Een omgeving waarin wordt geconcurreerd op kwaliteit,
originaliteit, innovatie en waarde en niet primair op prijs.

De huidige bouwkolom articuleert nog steeds overwegend de oude wereld en de
daarin herkenbare rollen. De architect, de constructeur, de aannemer en de in-
stallatieadviseur. Waar innovatie bijna één op één wordt vertaald in fysieke ge-
stapelde innovatie (stand alone-producten) en niet wordt gezien als onderdeel van
een systeeminnovatie. Persoonlijk vind ik het zorgwekkend dat veel opleidingen,
zo ook onze faculteit, nog sterk acteren vanuit oude rolmodellen en de bestaande
bouwkolom en de veranderende wereld opvallend weinig ter discussie stellen. In
een veranderende markt zouden de kennisinstellingen toch de rol als verkenner op
zich moeten nemen, lijkt me.
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Ik zie ook voor mij zelf nog veel uitdagingen. De wereld verandert en ik wil daarin
zeker nog een betekenisvolle rol spelen. Als emeritus hoogleraar in het begeleiden
van nog lopend promotieonderzoek, maar ook in de markt is er nog veel te doen.
Betekenisvol betekent voor mij dat acties moeten leiden naar resultaten die ertoe
doen, maar ook dat ik zelf daarin een aanwijsbare toegevoegde waarde heb. Het
accent verschuift van zelf doen, naar coachen en opleiden. De aandacht verschuift
ook richting vraagzijde, omdat in het begeleiden van gebruikers en opdracht-
gevers, bij het formuleren van hun vraag, de sleutel tot versnelling zit. Ik heb
zojuist getracht dit duidelijk te maken.

Zo heb ik mijn zinnen gezet op het helpen kneden van onderwijs op diverse
niveaus, in een vorm die reageert op de veranderende vraag. In die context werk ik
al sinds het beëindigen van Building Technology in Eindhoven samen met de
Hogeschool Zuyd en de Universiteit Maastricht. Wat mij betreft liefst in een brede
samenwerking met ook andere hogescholen en wie weet ook met de TU/e. 

Natuurlijk zal ik bouw- of renovatieprojecten steunen waarvan de opdrachtgevers,
wellicht geïnspireerd door het economisch succes van de Venco Campus, gemoti-
veerd zijn om Slimbouwen correct toe te passen. En ik zal organisaties en be-
drijven helpen met innoveren om zo in te spelen op alle veranderingen die om ons
heen plaatsvinden. Concreet spelen in dat kader momenteel een school in Leid-
schendam en een gigantisch iconisch project ‘The Dutch Mountains’ genaamd, dat
in 2020 aan de A2 bij Veldhoven moet gaan verschijnen.

Ik zet me in voor industriële bedrijven in relatie tot product- en conceptontwikke-
ling. Zoals voor de houtskeletbouwindustrie. Daarbij gaat het om het heront-
dekken van de belevingswaarde van hout, maar ook om het inspelen op trends als
biobased, relatief hoge isolatiewaarden, industrieel bouwen en dematerialiseren.
De uitdaging is om de aanbodwereld goed gedoseerd te mobiliseren en aan te
laten haken. In dat kader is een initiatief opgezet onder de naam Reframe
Housing, een platform waarin industrie en gebruikers elkaar ontmoeten om 
vraag en aanbod over en weer te verkennen. 

De toekomst
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Nieuwe innovatietrajecten krijgen een plek bij Slimgebouwd en Off Road Inno-
vations dat ik met Monique Donker opzet. Samen met haar en uitgever Cor van
Litsenburg werken we bovendien aan het initiatief Vreemde Eenden. Hierin nemen
we over een langere periode stakeholders, als eigenaren en gebruikers, op een
onorthodoxe wijze mee in de veranderingen, zodat deze de kans krijgen om te
verankeren.

Ik ben voorts zeer gemotiveerd om in Het Dorp, bij velen bekend van een legen-
darische TV-actie van Mies Bouwman in 1962, bij te dragen in de verandering. Mijn
taak ligt met name in het mede vormgeven van de Academy, die tot doel heeft om
als organisatie, inclusief behandelaren en cliënten, samen met kennisinstellingen,
bedrijven, verzekeraars, banken en overheden werk te maken van zelfregie voor
mensen met een ernstige beperking. Hoe kunnen technologie, voeding, behandel-
methode of de woning bijdragen aan de regie over het eigen bestaan? Over be-
tekenisvol gesproken.

Ik maak werk van duurzaamheid. In commissies, bestuurslidmaatschappen en
adviesraden, maar meer in het bijzonder verdiep ik mij in sociale duurzaamheid.
Grote zaken als gezondheid en aanpasbaarheid heb ik al genoemd, maar hier
benadruk ik veiligheid, in het bijzonder brandveiligheid, als belangrijk item. Ik doe
onderzoek naar de reële impact van brand, die zoals blijkt vele malen groter is 
dan wat wordt aangenomen. Daarnaast worden inzichten verworven in wat er nu
werkelijk gebeurt met mensen die door een brand worden overvallen. Hoe ver-
loopt het vluchten? En zeker in het geval de slachtoffers ook nog eens be-
perkingen hebben, zoals in Het Dorp, of in het geval van ouderenhuisvesting.

Figuur 16

The Dutch Mountains
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Inzicht hierin zal bijdragen in het beter en anders definiëren van het risicoprofiel
en zal daarmee ongetwijfeld invloed hebben op de bouwtechniek.

Figuur 17

Het Dorp. Een voorbeeld van op zelf-regie gerichte productontwikkeling: een draaibaar en
verstelbaar aanrecht dat cliënten in staat stelt om zelf te koken.
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Samengevat, heb ik het plan dat ik 13 jaar geleden heb uitgestippeld, ondanks wat
ruis in de staart, uit kunnen voeren. Het Slimbouwen heeft zich door onderzoek
ontwikkeld, het is veelvuldig met succes in praktijk gebracht en er zijn veel stu-
denten die met het virus zijn besmet en waarvan een deel nu het Slimbouwen
actief promoot. Ik heb aangegeven dat we qua diffusie realistische doelen moeten
stellen. Een innovatierevolutie strekt zich uit over een langere periode, doorgaans
over meer dan slechts één crisis. De oude wereld krimpt en concurreert op prijs. 
In de nieuwe wereld gaan we op zoek naar een nieuwe rol en concurreren we op
waarde, kwaliteit, originaliteit en innovatie. 
Het is zeker voor het middenveld zaak om tijdig een oversteek te maken. In toe-
nemende mate zullen gebruikers en eigenaren dit actief gaan uitvragen, waarmee
een aanzienlijke versnelling en een omslag wordt gerealiseerd. 
Ik heb ook aangegeven dat ik met tevredenheid terugkijk op ruim 13 jaar hoog-
leraarschap aan de TU/e, maar ook dat ik nog niet klaar ben. Met veel motivatie
zal ik ook in de toekomst mijn tanden in de voor ons liggende uitdagingen blijven
zetten. 
Ik dank tot slot eenieder die mij de afgelopen jaren heeft gesteund en mij in de
komende jaren nog verder in de rug gaat duwen. Dat geldt voor collega’s, relaties,
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Na een loopbaan in productontwikkeling en een proefschrift hierover, trad Jos
Lichtenberg in 2003 aan als hoogleraar bij de TU/e om dit veld verder te explo-
reren en vorm te geven. Het onderzoek was gericht op uitdagingen vanuit de
maatschappelijke impact van de bouwsector, het gebruik van gebouwen en de
diffusie van innovatie. Hij combineerde de leerstoel met diverse gerelateerde acti-
viteiten in ‘het veld’, zoals de implementatie van Slimbouwen en het initiëren van
producten en projecten waaronder zijn ‘House of Tomorrow Today’. Hij was én is
actief als publicist, als voorzitter en lid van overheidscommissies, van adviesraden
van innovatieve bedrijven en stichtingen en van diverse jury’s van innovatieprijzen
en -competities. Voor zijn betekenis voor de bouwsector ontving hij in 2011 de
‘Lighthouse Club Building Award’. 
Hij begeleidde meer dan 250 studenten bij hun afstuderen en daarnaast ook een
aantal PhD’s en PDEng’s. Hij was verantwoordelijk voor de verbindende discipline
Building Technology die uitgroeide tot een, zowel bij studenten als het bedrijfs-
leven, gewilde masterspecialisatie. Hij was in de periode 2008-2009 waarnemend
hoogleraar Uitvoeringstechniek, dat later met Building Technology fuseerde. Sinds
2013 is hij directeur van ADMS. In de periode 2011-2014 was hij voorzitter van de
Examencommissie Bouwkunde.

Curriculum vitae
Prof.dr.ir. Jos Lichtenberg is sinds 1 juli 2003 hoogleraar Productontwikkeling aan
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