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1. Disruptie in alle markten

De bouw heeft een conservatief imago. Het feit dat ‘traditioneel bouwen’ nog 

steeds de meest gebruikte bouwmethodiek is, onderschrijft dat. In navolging  

van andere maaksectoren, zoals de auto- en vliegtuigindustrie, streeft de 

bouwsector al decennialang het model van industrialisatie na. Kijk je naar de 

geschiedenis van de branche en naar de ontwikkelingen die deze heeft door- 

gemaakt, dan kun je twee conclusies trekken: 

1.  Bepaalde bouwthema’s staan lang op de agenda;

2.  Verbeteringen gaan langzaam. 

Denk aan ‘Bouwvisie 2010’ van de Adviesraad Technologiebeleid Bouw- 

nijverheid (ARTB) uit 1993. Hierin stond al dat IT bepalend zou zijn voor harde 

innovaties in de bouwketen. We zijn nu bijna een kwart eeuw verder.
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Professor dr. ir. Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities en Systeeminnovaties aan de Erasmus 

Universiteit, adviseerde in 2005 in Cobouw al om vooral met de koplopers aan de slag te gaan:  

“Het peloton remt alleen maar.” Snelle resultaten zijn nodig, maar de totale transitie kan volgens hem 

wel twee generaties duren. Het is vooral belangrijk om een visie te ontwikkelen. “Ga met die visie 

experimenteren, maar maak niet te snel keuzes. Doe je dat wel, dan sluit je andere mogelijkheden van 

vernieuwing uit”, aldus de hoogleraar. Op deze manier ben je bezig met de toekomst van je sector én je 

bedrijf.

Er zijn de laatste jaren wel wat verschuivingen geweest die innovatie in de bouw mogelijk maken. 

Allerlei IT-gerelateerde vernieuwingen zijn gemeengoed geworden in ons leven. Denk aan techno- 

logische ontwikkelingen uit andere sectoren, bij opdrachtgevers en innovatie vanuit de bouwsector zelf. 

Er zit een andere generatie aan het roer, die ‘digitaal’ is opgegroeid. Zo worden stuk voor stuk belang- 

rijke veranderingen doorgevoerd die de efficiency in de branche naar een hoger niveau tillen. De Bouw- 

campus focust in zijn beleid dan ook op SMART en digitalisering. Gestut door de drivers van de 

moderne tijd: technologie, software en data. 

Ontwikkelingen zetten door
Onderwerpen als BIM, ketenintegratie en Total Cost of Ownership (TCO) zijn zeker niet nieuw. Wel 

winnen ze de laatste jaren snel terrein bij zowel opdrachtgevers als -nemers, groot en klein. In 2015 

publiceerde ABN AMRO in samenwerking met BouwKennis het rapport BIMmen in de bouw. Bij meer 

dan de helft van de uitvoerende partijen in de bouw is BIM al onderdeel van de bedrijfsstrategie. Enkele 

grote bouwers hebben voorspeld in 2018 volledig over te zijn op BIM. Dit zijn de voorlopers en in hun 

spoor moet je mee. 

BIM en ketenintegratie verkleinen de kans op fouten tijdens de realisatie en voorkomen informatie- 

verlies tussen de verschillende partijen. Door niet alleen in bouwkosten en (eigen) resultaat op korte 

termijn te denken, maar in de TCO van een project, bespaar je uiteindelijk kosten en middelen. Zo wordt 

een meer duurzame, klantgerichte aanpak echt mogelijk. Deze ontwikkelingen maken het bouwproces 

voor alle betrokkenen transparanter, efficiënter en goedkoper. Bovendien geef je de klant wat te kiezen, 

dankzij optimaal ontworpen concepten die je voor een betere prijs kunt ontwikkelen en assembleren. 

In het rapport Industrialisering in de bouw (2015) voorspelde ABN AMRO al dat de bouwsector verder 

zal industrialiseren. Hierdoor draagt deze bij aan duurzaamheid en komt de klant écht centraal te staan.

Sector klaar voor disruptie?
De definitie van disruptie is niet volledig helder. In deze publicatie bedoelen we met deze term:  

‘abrupte systeemwijzigingen’. De bouwsector voldoet overigens aan alle voorwaarden voor disrupties. 

Jan Rotmans stelt dat de kans op disruptie direct groter wordt als van deze drie situaties sprake is:

 

1. Er is verspilling
In de bouwsector herken je verspilling aan:

 ▶ hoge faalkosten;

 ▶ inefficiënties in het ontwerp- en bouwproces;

 ▶ ontkoppeling van de bouw- en beheerfase;

 ▶ gebrek aan structurele samenwerking.

3

Bouwen met bytes

Inhoudsopgave >         >>

https://insights.abnamro.nl/2015/12/industrialisering-in-de-bouw-van-nut-naar-noodzaak/
https://insights.abnamro.nl/2015/01/bimmen-de-bouw-sectorbrede-opzet-vergroot-impact/


2. De klant is geen partij in het keuzeproces
Door de aanbodgestuurde markt is de klant jarenlang nauwelijks bij het ontwerpproces betrokken. De 

tot in het kleinste detail gespecificeerde bestekken zijn niet per se uitgeschreven op de wensen van de 

klant, maar vooral bedoeld om de kwaliteit van het project vast te leggen. Wil de klant tijdens het bouw- 

proces zijn wensen bijstellen, dan wordt dat vaak niet als een verbetering gezien. Eerder als een 

verstoring. Maar zonder die wijzigingen bestaat de kans dat het opgeleverde gebouw niet optimaal 

aansluit bij de wensen van de klant.

3. Er is weinig transparantie over de geleverde kwaliteit
Voor opdrachtgevers is het bouwproces vaak een black box, waarin waarde toevoegen en vernietigen 

op onduidelijke wijze samengaan. Het is vaak niet helder hoe de kosten zijn opgebouwd. Ook leiden 

wijzigingen gedurende het bouwproces vaak tot (financiële) discussies. Hierin is de sector dus nog niet 

transparant.

Bouw loopt concurrentierisico
In haar rapport Digitale transformatie – een wereld te winnen in de bouw (februari 2016) stelde 

ABN AMRO al dat de bouwsector een ‘industriële revolutie’ nodig heeft om zijn concurrentiepositie te 

behouden. Bouwbedrijven moeten voorkomen dat concurrenten uit andere sectoren in het gat springen 

dat zij nu nog laten vallen. Het proces van digitalisering in de bouw staat pas aan het begin. Er is zeker 

aandacht voor, maar er is nog een wereld te winnen. Onze recente publicatie gaat dieper in op de 

economische effecten van digitalisering op en rond de bouwplaats.

Het besef dat het anders kan én moet, begint nu ook tot de bouwsector door te dringen. Nieuwe 

technologieën en de online sociale revolutie hebben de informatievoorziening van de bouwketen al een 

stuk transparanter gemaakt. Klanten kunnen aanbieders makkelijker met elkaar vergelijken op prijs, 

kwaliteit én service. Vervolgens kunnen ze hun ervaringen delen via internet. Het gevolg hiervan is dat 

de macht verschuift: van aanbieders naar klanten. Die kunnen hierdoor veeleisender worden, zeker in 

een markt waarin vraag en aanbod in balans zijn. Ook in de bouwsector is de tijd van nieuwe 

businessmodellen aangebroken.
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Voorbeelden uit andere sectoren
In andere industrieën zien we al disruptors die sectoren met behulp van nieuwe technologie en business-

modellen volledig op z’n kop zetten. Twee aansprekende voorbeelden zijn de elektrische, autonoom stu-

rende auto en Virtual en Augmented Reality (VR en AR). Beide ontwikkelingen zullen impact hebben op de 

bouw en gebouwde omgeving. En op verdienmodellen, waarin meer aandacht is voor service, betrokken-

heid (co-makership) en gebruik in plaats van bezit.

Tesla: innovator in meerdere sectoren 
Een in het oog springende disruptor die de bouwsector zal beïnvloeden, is Tesla Motors. Waar het andere 

fabrikanten niet lukte om auto’s dusdanig te verbeteren dat ze significant minder belastend voor mens en 

milieu zouden zijn, wist deze Amerikaanse start-up een volledig elektrische auto te ontwikkelen. Die tij-

dens het gebruik bovendien leert en zichzelf verbetert, dankzij slimme software en automatische updates. 

Met dit ‘mobility concept’ wist Tesla via de high end-markt een serieus aandeel te veroveren, om dit ver-

volgens ook met de rest van de markt te doen. Volgens recent onderzoek (2016) van onderzoeksbureaus 

WPP en Millward Brown is Tesla op dit moment meer waard dan Volkswagen of Renault. 

Het merk heeft inmiddels ook de energiemarkt betreden. In hun nieuwe Gigafactory maken ze grote 

batterijen voor energieopslag, en niet alleen voor auto’s. Met de Tesla Powerwall kun je thuis of op  

kantoor elektriciteit opslaan, bijvoorbeeld uit zonne-energie, en deze één systeem met je auto laten 

vormen. Met de recente acquisitie van SolarCity voor de productie, levering en exploitatie van zonne- 

cellen maakt Tesla de energiecirkel rond. Het is dan ook wachten op een nieuw verdienmodel, gebaseerd 

op deze drie elementen. Kijk daarbij niet vreemd op als dat model nog meer sectoren gaat beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld met nieuwe (disruptieve) bouwproducten.

Deze ontwikkelingen in duurzaamheid, mobiliteit en energietransitie zullen zeker impact hebben op de  

gebouwde omgeving. Zowel op stedelijke en infrastructurele schaal als op wonen en werken. Denk  

aan slimme gebouwen en energiesystemen, autonoom collectief transport voor abonnementhouders en 

parkeren-op-afstand in goed bereikbare loodsen buiten de stad. Het aantal parkeerplaatsen op straat 

neemt hierdoor fors af, wat meer ruimte in de gebouwde omgeving oplevert.

VR: levensechte beelden, concrete realiteit
In de game-industrie zijn VR en AR the next level. Zet als gamer een VR-bril op en je belandt in een 3D- 

omgeving. Je zintuigen geven je het gevoel hier fysiek in aanwezig te zijn. Levensecht dus, doordat het 

geluid en de beelden je onderdompelen in een ervaring. Deze computertechnologie biedt ook mogelijk- 

heden voor de bouw. Door middel van VR kun je in het ontwerptraject door het model (BIM) lopen. Van 

constructie tot installatie en van materialisering tot afwerking: elke laag van het bouwwerk kan onder 

alle omstandigheden inzichtelijk worden gemaakt, nog voordat de bouw is begonnen.

Deze technologie kan zowel in de ontwerp-, bouw- als beheerfase een grote rol gaan spelen. Zo kan de mon-

teur in de ontwerpfase alvast meedenken over het onderhoud. De klant ‘loopt’ door zijn toekomstige woning, 

zoals in dit project in ‘s-Gravenzande. Hij ziet real time wat de gevolgen van bepaalde aanpassingen in het 

gebouw zijn, en beslist op basis hiervan om wel of niet tot aanschaf over te gaan. Ook in de gebruiksfase kan 

VR een hulpmiddel zijn bij onderhoud. Bijvoorbeeld aan leidingen in wanden of boven plafonds.

Deze ogenschijnlijk kleine innovatie zal zeker impact hebben op het bouwproces en de betrokken partijen: 

van architect tot makelaar, en van aannemer tot klant. Mede door het recente marketingsucces van de Di-

no-app van Albert Heijn en de wereldwijde virtuele speurgekte Pokémon GO, worden VR en AR nu snel 

bekend onder een breed publiek.
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Meeste potentie voor 3D-printen?
Voor steeds meer technologieën en innovaties worden ook toepassingen in de bouw ontdekt. 

Langzaamaan gaan bedrijven in de bouw hier ook daadwerkelijk mee aan de slag. BouwKennis 

onderzocht van welke technologische innovaties de bouwkolom het meest verwacht, en welke het 

komende jaar ook echt zullen worden toegepast. 

Technologische innovaties Afkorting Omschrijving

3D-printen 3D-printen Een apparaat dat op basis van digitale ontwerpen driedimensionale objecten
  kan produceren, door het object laag na laag op te bouwen.
Robotica Robotica De inzet van robots voor allerhande functies, van industriële productie en
   zelfrijdende auto’s tot servicegerichte taken (bijvoorbeeld in de zorg).
Internet of Things IoT Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij voorwerpen zijn
   verbonden met een netwerk en gegevens kunnen uitwisselen.
Augmented Reality AR Een direct of indirect beeld van de werkelijkheid waar een computer 
  elementen aan toevoegt.
CNC-techniek CNC Computergestuurde bediening van werktuigmachines die snel en nauwkeurig 
  bewerkingen maken in metaal, kunststof of hout.
Big Data Big Data Het fenomeen waarbij grote hoeveelheden data uit gestructureerde en 
  ongestructureerde bronnen real time worden gewonnen en geanalyseerd.
Smart materials Smart materials Materialen die grote veranderingen in hun vorm kunnen ondergaan door 
  externe invloeden, zoals belasting, temperatuur, vochtigheid, zuurgraad (pH), 
  elektrische of magnetische velden.
Ontwerpmodules Ontwerpmodules Interactief programma waarmee een eindgebruiker zelf een ontwerp kan 
  samenstellen uit een voorgeprogrammeerde set variaties.
Self healing materials SHM Materialen die het vermogen hebben om beschadigingen als gevolg van 
  mechanisch gebruik te repareren.
Drones Drones Onbemand luchtvaartuig.  
Chips, sensoren of RFID RFID Een sensor, chip of RFID-tag verzamelt informatie waarmee processen 
  uitgelezen of aangestuurd kunnen worden.

Bron: BouwKennis, 2016

Figuur 1.1 toont het gemiddelde voor alle marktpartijen in de bouwkolom. Hieruit blijkt dat de bouw- 

kolom de komende vijf jaar het meest verwacht van 3D-printen. Een relatief hoog aandeel bedrijven 

gaat hier ook mee aan de slag in het komende jaar. Hetzelfde geldt voor ontwerpmodules en Internet of 

Things (IoT). Opvallend is dat verhoudingsgewijs veel bouwbedrijven ook grote verwachtingen hebben 

van ‘smart materials’, en deze ook gaan gebruiken. 
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Figuur 1.1: Technologische innovaties met de grootste verwachte impact in de komende 5 jaar, en het aandeel dat 

er het komende jaar mee aan de slag gaat (gemiddelde gehele bouwkolom).

Bron: BouwKennis, 2016

In deze publicatie zoomen we in op het potentieel van technische innovaties die voor uitvoerende partijen 

het meest van belang zullen zijn. Tussen de innovaties onderling bestaat veel overlap en wisselwerking. 

Sommige innovaties behandelen we daarom samen, andere bespreken we uitgebreider en apart. 

Nieuwe bouwopgave: meebewegen of afhaken
Wat betekenen deze technische ontwikkelingen, trends en disrupties voor de toekomst van de bouw? 

Moeilijk te voorspellen, maar een vergelijking met andere sectoren kan helpen. Disrupties daar hebben 

namelijk ook impact op bestaande (bouw)bedrijven.

Door een aantal externe, niet te beïnvloeden factoren in kaart te brengen, schetsen we een paar 

toekomstscenario’s. In de volgende hoofdstukken werken we deze verder uit. In elk geval staat dit vast: 

bedrijven in de bouwsector die onvoldoende flexibel zijn en niet op veranderende marktomstandigheden 

inspelen, zullen marktaandeel verliezen of zelfs verdwijnen.

Ook in de bouw geldt: de kost gaat voor de baat uit 
De traditionele aard en lage winstgevendheid van de sector leiden ertoe dat bedrijven niet snel zelf 

investeren in nieuwe technologie. Begrijpelijk, want het is prijzig, risicovol en de effecten zijn pas op 

termijn zichtbaar. Toch hebben juist deze voorlopers een kans om positie op te bouwen. Zorg er in ieder 

geval voor dat je als bedrijf weet wat er om je heen gebeurt.  

Je moet dus op zijn minst bekend zijn met veranderingen, maar beter nog: erop voorbereid zijn, zodat je 

op het juiste moment snel kunt doorschakelen. Sluipenderwijs zijn er toch al flink wat start-ups in de 

bouw die met nieuwe technologieën werken en de ideeën, ambitie én support hebben om het anders 

te doen. Hun impact lijkt misschien klein, maar verdere groei of een keten van samenwerkende 

start-ups kunnen een kantelpunt veroorzaken.
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Sabine Schoorl
Co-founder Holland ConTech

Bouw is aan de beurt
‘Holland ConTech matcht tech-founders met executives in de bouw- en vastgoedsector, zodat ze sneller 

leren en slimmer innoveren. Ik verwacht de komende jaren veel technologische ontwikkelingen in de 

bouw. Denk aan Internet of Things, Virtual Reality en Machine Learning. Op dit moment vind ik de ontwik-

keling van chatbots heel interessant. Overal waar informatie wordt uitgewisseld, kunnen zij een grote rol 

spelen. 

Je ziet deze trends uiteraard in alle branches, maar de bouw is de laatste analoge sector die ontwricht 

gaat worden. Hierdoor liggen er veel nieuwe mogelijkheden voor dit soort ontwikkelingen. Samenwerken 

was natuurlijk altijd al belangrijk, ook in de bouw. Maar digitalisering biedt kansen om dit nog beter te  

faciliteren.’

Start-ups met stip
‘Smart2VR is een veelbelovende start-up in VR, heel interessant voor onder andere woningbouwprojecten. 

Het is een internationaal en cross-mediaal platform (smartphone, tablet en web). Er is geen technische 

kennis nodig om voor elke nieuwe woningverkoop een VR-app met eigen branding op maat te maken. Het 

is een SaaS-oplossing: 24/7 beschikbaar en zeer kostenefficiënt. 

Ook Lone Rooftop is een bedrijf om in de gaten te houden. Zij ontwierpen technologie  

waarmee je via de wifi-structuur in een gebouw anoniem smartphones met een gps-functie kunt volgen. 

Hiermee breng je de bewegingen in het pand in kaart om het beheer te optimaliseren. De slimste tool is 

hun open API: beschikbaar voor andere ontwikkelaars dus. Met deze revolutionaire technologie kunnen  

ze volgens mij heel groot worden.’
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2. Drivers voor verandering

Om een beeld te krijgen van alle externe invloeden op de bouwsector, heeft 

BouwKennis een DESTEP-analyse uitgevoerd. Een veelgebruikte methode voor 

omgevingsanalyses op bedrijfs(tak)niveau. Je brengt er zes factoren mee in 

kaart: Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch 

en Politiek-juridisch (DESTEP). Als bedrijf heb je hier zelf geen invloed op. Maar 

om te overleven, moet je wel in staat zijn om erop te anticiperen en reageren.
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De mate van zekerheid van elk scenario hangt voor een belangrijk deel af van hoe de maatschappelijke, 

economische en technologische drivers (technologie, software en data) zich ontwikkelen. En van de 

trends in de bouw die hieruit voortvloeien. In dit rapport focussen we vooral op de technologische 

ontwikkelingen en hun effecten op de bouwsector.

Veranderende bouwopgave: drivers, trends en onzekerheden
De externe omgevingsfactoren van de DESTEP-analyse zijn in figuur 2.1 weergegeven in de zes grijze 

blokken. In de witte blokken staan de oorzaken ervan, of de gevolgen die eruit voortvloeien. Ze zijn 

verbonden door pijlen die een oorzakelijk verband uitdrukken. Al deze oorzaken en gevolgen in de 

externe omgeving zijn van invloed op de ontwikkeling van de bouwsector. 

In de groene blokken staan de belangrijkste trends in de bouw als het gaat om de veranderende 

bouwopgave. Deze zijn weer een resultaat van de genoemde oorzaken en gevolgen. Tot slot staat in het 

blauwe blok de veranderende bouwopgave zelf, inclusief de belangrijkste onzekerheden.
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Figuur 2.1: Speelveld rond de veranderende bouwopgave

Bron: BouwKennis, 2016

Herkennen, maar vooral erkennen  
De DESTEP-analyse maakt duidelijk dat de wereld rondom de bouwsector sterk verandert. Tegelijkertijd 

vinden er buiten de bouwsector verschuivingen en ontwikkelingen plaats die misschien niet direct van 

invloed lijken op de bouw, maar dat wel degelijk zijn. Denk aan de eerdergenoemde voorbeelden van 

Tesla en VR/AR, maar ook aan deelservices, Internet of Things (IoT) en 3D-printen. Het is belangrijk om 

deze ontwikkelingen en invloeden te herkennen. Nog belangrijker is het om ze ook te erkennen, om je 

erop voor te kunnen bereiden. Doe je dat niet, dan kunnen de economische gevolgen groot zijn.
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Snel handelen: mogelijk en nodig
Op welke termijn deze gevolgen zichtbaar worden, hangt af van hoe snel de verschillende (techno- 

logische) ontwikkelingen zich voltrekken. Feit is dat ze elkaar steeds sneller opvolgen. Doordat 

veranderingen en ontwikkelingen onderling samenhangen en elkaar versterken, is het zowel mogelijk 

als noodzakelijk om sneller te handelen dan voorheen. Je bedrijf moet hier klaar voor zijn, in het belang 

van aandeelhouders, financiers en medewerkers. 

De volgende generatie disruptors voor de diverse subsectoren van de bouw ontwikkelt zich in hoog

tempo. Ze kunnen uit de bouw zelf komen, maar ook uit een andere sector. Dat is zeker niet ondenk- 

baar. Om hierop te kunnen anticiperen, moet je als bedrijf je externe omgeving kennen (DESTEP) en nú 

al voorsorteren op de toekomst.

Ziet de sector er over enkele jaren ineens heel anders uit en reageer je dan pas, dan is het hoogst- 

waarschijnlijk te laat. Doordat de bouwsector al sterk op prijs concurreert, is het onmogelijk om nieuwe 

toetreders met prijsverlagingen te lijf te gaan. Sterker nog: de concurrentie levert waarschijnlijk meer 

kwaliteit voor een lagere prijs. Het grootste risico van de aantrekkende bouw is dat bedrijven doorgaan 

binnen hun traditionele bouwsystemen. Kortom: business as usual, met weinig tot geen ruimte voor 

innovatie, toekomstbestendigheid en de klant.
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3. Dynamiek en versnelling 

Vanuit de DESTEP-analyse (hoofdstuk 2) leggen we in deze publicatie de focus 

op de technologische ontwikkelingen. Juist deze DESTEP-factor is sterk in 

beweging en heeft een enorme impact op de bouwsector. Op allerlei gebieden 

vinden belangrijke technologische ontwikkelingen plaats, die elkaar versterken 

en tot versnelde toepassingen zullen leiden. Denk aan snellere en goedkopere 

chips. Deze kunnen een nieuwe generatie robots met behulp van Big Data, 

supersnelle algoritmes en connectivity (IoT) samen laten werken. Of met nieuwe 

materialen ongekende vormen laten realiseren.
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ABN AMRO ziet digitalisering, automatisering en robotisering van de bouw de komende jaren een 

vlucht nemen. Dat verwachten we van de markt en we zien het bij onze meest innovatieve klanten: de 

voorlopers. Daarom houden we de (potentiële) impact van technologische ontwikkelingen scherp in de 

gaten. Ze zullen namelijk effect hebben op het hele ontwerp- en bouwproces, inclusief de gebruiksfase. 

En omdat ze zullen leiden tot nieuwe vormen van samenwerking, met andere verdienmodellen: 

servicegericht en circulair.

Ontwerp 
• BIM 

• 5D 

• VR/AR  

 Bouw 
• Robotica

• Drones 

• Materialisering (nanotechnologie, composieten)

• 3D-printen

 Gebruik 
• Dataverkeer

• Big Data

• Energietransitie

 • CO2-reductie

Impuls voor energieneutraal bouwen
Veel ontwikkelingen zijn bovendien gericht op efficiency. Daarbij gaat het niet alleen om prijsverlaging 

door minder faal- en exploitatiekosten, maar ook om energie-efficiënte oplossingen voor een van de 

belangrijkste uitdagingen: klimaatverandering tegengaan. Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 

wordt er – onder druk van overheden om de norm te halen – nu echt vaart gemaakt om de uitstoot van 

broeikasgassen terug te dringen (met name CO2-reductie). In 2050 moeten we een energieneutrale 

gebouwde omgeving hebben.

Markt vraagt om duurzame gebouwen
Steeds meer opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers zijn zich bewust van hun eigen verantwoor- 

delijkheid. Ze eisen projecten met een energielabel en een lager energiegebruik (energieneutraal). Deze 

trend zie je bijvoorbeeld terug in de ontwikkeling van het aantal BREEAM-labels; een maatstaf voor 

groene, duurzame gebouwen. Bijkomend voordeel is dat gelabelde projecten bewezen meer waard zijn. 

Technologische ontwikkelingen helpen immers inzicht te krijgen in:

 ▶ efficiënt (toekomstig) gebruik van een smart building;

 ▶ ontwerpen van vormen en materialen met een hogere isolatiewaarde;

 ▶ het realiseren en accuraat aansturen van efficiëntere installaties.

Grondstofbesparing en CO2-reductie
Deze nieuwe bewustwording heeft niet alleen effect op de energie-efficiency, maar ook op het grondstof- 

gebruik. Door hergebruik van materialen valt er veel te winnen, ook op het gebied van CO2-reductie.  

Bij de winning van grondstoffen wordt de aarde namelijk aangetast en bij productie ervan komt CO2 vrij.

Gesloten materiaalkringlopen (circulaire economie) nemen dan ook in belang toe. Ook hier gaan techno- 
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logische ontwikkelingen helpen. Bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van materialen of installaties. Denk 

aan ledlampen die veel minder energie gebruiken, nauwelijks onderhoud (vervanging) nodig hebben en 

klaar zijn voor hergebruik aan het einde van hun gebruiksduur; omdat dit meestal niet het eind van hun 

levensduur is.

Innovaties ontstaan zowel uit technologische ontwikkelingen als ecologische trends. Met nieuwe 

technologieën kunnen we inspelen op de duurzaamheidsopgave en een verschil maken. In de rest van 

dit hoofdstuk lichten we een aantal (technologische) ontwikkelingen uit de DESTEP-analyse toe. 

 

Robotisering
De ontwikkelingen op het gebied van robotisering (via digitalisering en automatisering) gaan razendsnel. 

Robottechnologie verbetert, wordt goedkoper en veiliger. Dit versnelt de toepasbaarheid ervan in allerlei 

sectoren. In de industrie zijn steeds minder mensenhanden nodig om bouwdelen te produceren. Het 

ontwerptraject is gedigitaliseerd en het productieproces bijna helemaal gestandaardiseerd. De volgende 

stap: volledige automatisering en verdere robotisering via hybride modellen. Deze samenwerking 

tussen mens en robot zie je bijvoorbeeld bij de toepassing van cobots en exoskeletten. Samengevat: de 

ontwikkeling van robots is niet te stuiten. Of je werkt ermee samen, óf je wordt er zelf een.

Cobots – mens werkt met machine  
Robots kunnen op twee manieren samenwerken: met mensen en met andere robots. Een 

spraakmakend voorbeeld van het eerste vind je in Amerika, waar SAM zijn levende collega’s helpt om 

sneller muren te bouwen. Maar ook Nederland heeft zijn cobot: onze Tiger-Stone bestraat in één dag 

‘eigenhandig’ een slordige 100m2.

SAMen metselen
Volgens de oprichter van Construction Robotics (USA) – de bedenker van SAM – is het niet de bedoeling 

dat deze robot de mens vervangt, maar dat ze elkaar aanvullen en versterken. Dit principe wordt wel lever-

age human jobs genoemd. De robot metselt zo’n 800 tot 1.200 stenen per dag. Ter vergelijking: een geoe-

fend mens haalt er 300 à 500. Laat je beide samenwerken, waarbij de metselaar controleert en de moeilij-

ke delen voor zijn rekening neemt, dan verzet je samen het dagelijks werk van vier metselaars. 

Tiger-Stone timmert flink aan de weg
De Tiger-Stone is een Nederlandse robot, die samenwerkt met de stratenmaker. Een zwaar vak, waarbij li-

chamelijke overbelasting veel voorkomt. Uit cijfers van de Arbeidsinspectie blijkt dat weinig straatmakers 

dit werk tot hun 45ste volhouden. De Tiger-Stone maakt het beroep veiliger en gezonder. Daarnaast ver-

hoogt deze machine de efficiency door in een continu proces een straat van maximaal zes meter breed te 

leggen. Samen met twee mensen haalt de robot tenminste 300m2 per dag, terwijl een stratenmaker met 

hulp van een ‘opper’ hooguit 75 tot 100m2 per dag bestraat.
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Exoskeletten – mens wordt machine 
Robotpakken: langzaam maar zeker zien we er mensen in lopen in de (bouw)industrie. Zo experimenteert 

de Zuid-Koreaanse scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding al jaren met exoskeletten. Ook Samsung heeft 

een aantal patentaanvragen lopen voor een exoskelet dat fabriekswerknemers fysiek sterker maakt. Het 

Amerikaanse bedrijf Ekso Bionics is met zijn Iron Man-pakken opgeschoven van de defensie-industrie via 

revalidatie naar de industrie en bouw. En in Japan ontwikkelde Innophys een Muscle Suit dat met zo’n 

5.000 USD al bereikbaar is voor de particuliere markt. Het geeft je extra kracht tijdens de zwaardere huis-

tuin-en-keukenklussen. Met al deze exoskeletten kun je meer, nauwkeuriger en veiliger werken.  

Veiliger, sneller en preciezer bouwen
Het is voorstelbaar dat er in de toekomst robots op de bouwplaats werken. Ook ABN AMRO acht  

dit scenario (2016) reëel. Zeker voor gevaarlijk en lichamelijk zwaar werk bieden robots uitkomst. Daar- 

naast kunnen ze 24/7 doorwerken, wat het bouwproces flink versnelt. Gezien de vergrijzende beroeps- 

bevolking, bieden robots ook uitkomst voor het dreigende personeelstekort. Bovendien werken ze tot op 

de millimeter nauwkeurig, wat het aantal bouwfouten drastisch doet verminderen. Alleen al vanwege deze 

enorme potentie zijn commerciële partijen bezig met de doorontwikkeling van bouw-robots.

Praktische zorgen en personeelskosten
Robots inzetten op de bouwplaats wordt nog een behoorlijke uitdaging voor bouwbedrijven. Alleen al 

praktisch gezien; denk aan de vraag hoe en waar je neerzet. De integratie van robots is in de bouw een 

stuk moeilijker dan in bijvoorbeeld de industrie. Een fabriek is een geconditioneerde omgeving, terwijl 

de bouwplaats er elke keer weer anders uitziet. Ook weersomstandigheden spelen een rol. Bovendien 

moet je duurder personeel inhuren om de robots te bedienen. Ook hieraan zie je dat laagbetaalde 

banen in de toekomst plaats zullen maken voor hoogbetaalde. 

Investeren in robots kan nu al interessant zijn
Het belangrijkste voordeel van robotisering in de bouw is een hogere arbeidsproductiviteit. Deze groeit al 

decennialang nauwelijks, vooral doordat de bouw van oorsprong een arbeidsintensieve sector is. De 

huidige technologische ontwikkelingen maken het voor de bouw mogelijk ook interessant om menselijke 

handelingen door machines te vervangen. Robots zijn nu nog relatief duur. Maar hoe meer er specifiek 

voor de bouw worden doorontwikkeld, hoe goedkoper ze worden. Om deze investering voor bouw- 

bedrijven nu al interessant te maken, denkt ABN AMRO mee over verschillende financieringsconstructies.

 

3D-printen
Veel mensen zien 3D-printen als een gimmick of (dure) methode om prototypes te maken. Toch zijn er 

met deze techniek – zowel in Nederland als daarbuiten – ook in de bouw succesvolle proeven gedaan 

en een-op-een schaalmodellen gerealiseerd1. ABN AMRO volgt de 3D-printontwikkelingen dan ook op 

de voet. Zo zijn we partner van FabCity bij de realisatie van een 3D-betonprinter. Het resultaat van deze 

samenwerking met BAM en Universe Architects print op dit moment onderdelen voor het nieuwe, 

circulaire Paviljoen van ABN AMRO. 

Groene groeidiamant
Voor 2015 schatte ABN AMRO de marktomzet van 3D-printen in Nederland op zo’n 45 miljoen euro. Een 

vrij gering volume ten opzichte van de totale industriële productie, maar met een jaarlijkse groei van 

dertig procent zeker interessant. 3D-printen brengt het ontwerp en productieproces samen op één plek. 

Initiatieven als 3D Hubs maken het voor iedereen nu al mogelijk om in 3D te printen. Ook heeft deze 

1 Het Chinese bedrijf Winsun printte woningen in China. DUS Architects experimenteert met een 3D-geprint grachtenpand in Amsterdam, Studio 

RAP met robotica en beton printen. MX3D gaat in Amsterdam een 3D-geprinte brug bouwen.
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printvorm grote voordelen als je de milieu-impact van gebouwen terug wilt dringen. Door lokaal te 

produceren, vermindert het aantal transportbewegingen. Je hoeft namelijk alleen nog grondstoffen aan 

te leveren, en dit kan 24/7. Daarnaast is er dankzij maatwerk nauwelijks restmateriaal.

Exact renoveren en restaureren, zonder faalkosten
Ook voor de onderhoud- en renovatiemarkt biedt 3D-printen mogelijkheden. 3D-scans brengen bestaande 

gebouwen nauwkeurig in kaart. De digitale point cloud wordt omgezet in tekeningen, die weer de basis 

vormen voor ontwerp en productie. Vooral bij restauraties en renovaties biedt 3D-printen kansen om  

het oorspronkelijke aanzien van gebouwen te herstellen. Een 3D-printer kan elk bouwdeel of passtuk  

(na)maken wanneer het niet meer wordt geproduceerd. Dit soort unica zou anders met de hand moeten 

worden gemaakt, dus dat scheelt een hoop tijd en geld. Daarbij minimaliseer je met het hele digitale 

proces tussen point cloud, tekening/ontwerp en productie de kans op meetfouten, met lagere faalkosten 

als gevolg. 

3D-printen is nu nog relatief duur, maar dat is een kwestie van tijd. De kosten zullen dalen door verbeterde 

technologie. Ook worden de ontwerpen efficiënter, wat grotere productievolumes mogelijk maakt.

Drones
Wie ziet ze niet vliegen? Drones raken steeds meer ingeburgerd in de samenleving; je koopt ze 

inmiddels bij elke speelgoedwinkel. Maar ook in de bouw zullen we ze steeds vaker tegenkomen, in 

verschillende functies. Hoe snel deze technologie zich ontwikkelt, blijkt wel uit de landelijke overheids- 

campagne om de wet- en regelgeving rond het gebruik van drones onder de aandacht te brengen.

Onderhoudsspion
In de bouw bieden drones veel mogelijkheden. Zo kunnen ze (potentiële) bouwlocaties en hun 

omgeving nauwkeurig in kaart brengen, onder andere door hoogte- en toegangsbeperkingen te 

scannen. Je kunt er daken, gevels, schoorstenen en dakgoten van bestaande gebouwen mee 

inspecteren, om na te gaan of en waar onderhoud nodig is. Met de juiste software zullen ze in de 

toekomst in staat zijn om potentieel onveilige situaties te signaleren en zo ongelukken te voorkomen. 

Eye in the sky
Ook kunnen drones controles uitvoeren op lastig te bereiken plekken in en op gebouwen. Denk aan 

daken, liftschachten, kruipruimtes en zelfs in spouwmuren. Rust je ze uit met een infraroodcamera, dan 

brengen ze isolatiegebreken en warmtelekken voor je in kaart. Er zijn bijvoorbeeld experimenten waarbij 

drones worden ingezet om corrosie vast te stellen in bijvoorbeeld bruggen (naderende betonrot). Daar 

komt geen mens meer aan te pas. Caterpillar experimenteert met drones die zware, onbemande 

machines bedienen. Ze zien niet alleen waar de machines actief zijn, maar sturen deze ook aan door 

constant het terrein te meten. Vervolgens plannen ze real time en zeer efficiënt de verplaatsing en 

afvoer van grond. 

Drones zijn dus ook inzetbaar om bouwsites te inspecteren; ze laten tot in detail zien hoe de 

werkzaamheden vlotten. Enkele bouwbedrijven gebruiken nu al drones om de activiteiten op de 

bouwplaats te monitoren, zoals de positie van mensen en bouwdelen. De drone signaleert direct hoe 

de realisatie zich verhoudt tot de BIM-tekeningen. Vorig jaar testte de universiteit van Illinois een 

systeem waarbij drones camera’s hebben geplaatst op hoge plekken op de bouwplaats. Alle activiteiten 

konden hierdoor continu kunnen worden bewaakt, ook ‘s nachts. Dankzij deze surveillance-functie 

werken drones niet alleen preventief door (potentiële) bouwfouten en gevaarlijke situaties te signaleren. 

Als ‘beveiliger’ helpen ze ook vandalisme en inbraak voorkomen.

17

Bouwen met bytes

Inhoudsopgave >         >>

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/01/start-campagne-over-veilig-vliegen-met-drones


BIM
Het Bouwwerk Informatie Model, kortweg BIM, is een datamodel waarin alle informatie over een 

bouwwerk digitaal wordt vastgelegd. Het bevat ook alle data over het bouwproces, inclusief de gegevens 

om een bouwwerk samen te stellen. BIM optimaliseert dus de inhoud én het proces. Dat blijkt uit het 

rapport BIMmen in de bouw, dat ABN AMRO in 2015 in samenwerking met BouwKennis publiceerde. 

Meer dan 85% van de ondervraagde bedrijven vindt of verwacht dat BIM een positief effect heeft op de 

samenwerking tussen partijen en op de voorbereiding, uitvoering en het eindresultaat van een project. 

Optimaal rendement bij samenwerking
BIM biedt de meeste voordelen wanneer alle betrokkenen bij een bouwproject in één model 

samenwerken. Alle beschikbare gegevens worden in het model geladen en continu bijgewerkt; óók 

wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen. BIM heeft hierdoor niet alleen grote effecten op het 

ontwerp- en bouwproces, het kan ook een rol spelen bij onderhoud en beheer. Dankzij BIM zou geen 

informatieverlies meer op mogen treden tussen de verschillende bouwfasen. Wanneer alle betrokkenen 

toegang tot het model hebben, maakt dit het bouwproces transparanter. 

Zesdimensionaal bouwen 
Door VR-beelden uit het BIM-model te extraheren, krijgen ook eindgebruikers eerder een beter beeld 

van het eindresultaat. Dit is een van de mogelijkheden om de faalkosten in de sector omlaag te krijgen. 

Diverse bedrijven passen dit al toe en de ‘winst’ van deze technologie wordt snel duidelijk. Dimensies 

toevoegen is de volgende stap. Namelijk door het 3D-model te koppelen aan:

 ▶ planning  (4D)

 ▶ kosten  (5D)

 ▶ gebouwbeheer  (6D)

Voor volledige digitalisering moeten leveranciers van bouwmaterialen productinformatie uniform 

beschikbaar stellen, zodat verschillende partijen de informatie probleemloos kunnen uitwisselen. 

Hierdoor neemt de kans op fouten af. De installatiesector is op dit gebied al vergevorderd; de 

ontwikkeling van een Uniforme Objectenbibliotheek (UOB) is in volle gang. Ook hebben toonaan- 

gevende bouwpartijen op uitnodiging van BuildingSMART basisafspraken gemaakt over hoe te 

communiceren met informatiemodellen. Doel van deze breedgedragen basisafspraken: consistente  

en betrouwbare informatie efficiënt en effectief uitwisselen binnen de keten. Deze voorlopers hebben 

BIM hoog op hun strategische én operationele agenda staan. Ook hier geldt: aansluiten is vooroplopen.   

Digitalisering is dus al een eind op streek, maar zit zeker nog niet in het eindstadium. Steeds meer 

partijen in de bouw werken volledig met BIM. Hoewel het model al tientallen jaren bestaat, heeft het 

een tijd geduurd voordat het breed werd geaccepteerd. Deze acceptatiesnelheid zegt misschien iets 

over het absorptievermogen van de bouwsector. Er zijn blijkbaar cultuurveranderingen nodig voordat het 

nut van een innovatie als ‘bewezen’ wordt ervaren. Of het zegt iets over het gebrek aan middelen die  

voor innovatie worden ingezet. Hoe dan ook: het helpt dat steeds meer grote bedrijven het initiatief 

nemen en opdrachtgevers steeds vaker het gebruik van BIM eisen.
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Rob Oud
Inspirator bij CAD & Company

Voorlopers en struisvogels
‘PPT staat voor People, Proces en Technology. Wil je BIM goed invoeren in je organisatie, dan moet je 

mensen meekrijgen en processen veranderen. Uiteindelijk heb je ook technologie nodig, maar zonder de 

eerste twee hoef je dat niet te proberen. Een groot aantal bouwbedrijven is daar al volop mee bezig. Die 

zien wat BIM voor hun organisatie kan betekenen, en welke enorme kostenbesparingen het op kan leve-

ren. Ze investeren flink om hun voorsprong te benutten. En dan heb je natuurlijk nog de organisaties die 

denken dat het wel overwaait...’

BIM is booming  
‘Ik denk dat BIM over enkele jaren absoluut de enige manier is om te kunnen bouwen. Ik ben daar stellig 

in, omdat je er een project virtueel mee kunt testen voordat je bakken met geld gaat besteden. Daarin zit 

het grote voordeel van BIM. Door zo’n model op te bouwen, kun je meteen al verkopen; je hoeft namelijk 

geen modelwoningen meer te maken. Bovendien kun je het werk al voorbereiden, want je ziet digitaal 

precies wat er in het bouwproces gaat gebeuren: wat je wanneer nodig hebt, en hoeveel. Ook de produc-

tie stuur je via BIM aan. Waarom zou je als betonfabrikant een element tekenen of programmeren als je er 

al een in 3D hebt? Je ziet dus gelijk ketenintegratie ontstaan. BIM is noodzakelijk om die integratie echt te 

laten slagen. Maar: het begint bij mensen en processen!’

Meer weten? Lees de publicatie BIMmen in de bouw (ABN AMRO, 2015)

Van Internet of Things (IoT) naar predictive data
IoT is de verzamelterm voor objecten die via het internet met elkaar zijn verbonden, gegevens kunnen 

opslaan en hierop reageren. Steeds meer materialen, materieel en bouwdelen worden uitgerust met 

chips en sensoren waarmee ze op het internet worden aangesloten. 

Hierdoor kunnen we veel meer zaken monitoren. Denk aan de locatie van elementen: onderweg, op  

de bouwplaats en in het project. Ook de luchtkwaliteit in een gebouw kan zo worden gemeten en 

doorgegeven. Is die kwaliteit onvoldoende, dan ondernemen de sensoren meteen actie. Bijvoorbeeld 

door ramen automatisch te laten openen of de installatie aan te sturen. Uiteindelijk kunnen ze voor- 

spellen wanneer bepaalde gebeurtenissen optreden, en hierop anticiperen. Dit leidt tot efficiënter 

gebouwgebruik en minder slijtage van materialen en bouwdelen. Eindresultaat: een lagere 

milieubelasting en TCO.

QwikSense gaat nog een stap verder en zet sensoren in om een productieve werkomgeving in een 

gebouw te creëren. In een pilot van de gemeente Utrecht heeft de start-up driehonderd werkplekken 

voorzien van sensoren die data verzamelen over het binnenklimaat en de aanwezigheid van werk- 

nemers. Samen leveren ze grote hoeveelheden data op, ofwel: Big Data. Een specifieke vorm hiervan 

gebruik je om patronen te herkennen en voorspellingen te doen. 

Deze predictive data zijn nuttig voor bijvoorbeeld predictief onderhoud, waarbij je bouwdelen precies op 

tijd vervangt. In tegenstelling tot preventief onderhoud, waarbij onderdelen soms te vroeg worden 

vervangen. Parallel aan deze ontwikkeling loopt die van nieuwe, steeds slimmere vormen en materialen 

op basis van nanotechnologie. Toepassingen hiervan zijn de zogenoemde self healing materials die – net 

als het menselijk lichaam – zichzelf repareren. Met deze technologie als standaard wordt onderhoud niet 

alleen goed voorspelbaar, maar ook minder noodzakelijk.
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Nieuwbouw en grootschalige renovaties

Kleine renovaties en onderhoudsopdrachten
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Beheerfase
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4. Investeer in kansen

Zoals aan het begin van deze publicatie vastgesteld: de bouwsector voldoet aan 

alle voorwaarden voor disruptie. Het besef dat het anders kan én moet, dringt 

ook tot de bouw door. Maar goed ook, want het is nu of nooit. De snelheid 

waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, is amper te bevatten. 

De samenwerking tussen technologie, software en data versterkt dit proces. 

Nieuwe technologieën zijn voorhanden en organisaties maken zich deze snel 

eigen. Ook partijen die nu nog amper actief zijn in de bouwsector. Dit is niet 

alleen bedreigend voor bedrijven in de bouw, het levert ook kansen op. 

Realistisch speelgoed
Voor velen lijken robots, 3D-printers en drones nog ver weg, maar ze zijn al operationeel. Bovendien 

versterken nieuwe technologieën en toepassingen elkaar, zodat ontwikkelingen sneller dan ooit gaan. 

Sommige van deze technologieën vind je in vereenvoudigde versies in de speelgoedwinkel. Dat 

betekent niet dat ze nog in de kinderschoenen staan, maar dat de implementatie in de markt hard gaat.

Zegen voor de sector
Voor de bouw betekenen deze innovaties kansen. Hoewel ze vooral nog in experimentele settings te 

zien zijn, bieden nieuwe technologieën veel mogelijkheden om zowel producten als het bouwproces te 

verbeteren. Daarnaast hebben ze de potentie om mogelijke bedreigingen voor de sector op te lossen, 

zoals personeelstekort, milieuaspecten, verstoringen en onveilige (werk)situaties. 

Gevaar voor achterblijvers
De belangrijkste uitdaging voor bouwbedrijven, is het (h)erkennen van externe invloeden op en veran- 

deringen in de sector. Nu de markt weer gunstig is, bestaat het gevaar dat u niet anticipeert op deze 

ontwikkelingen en op de oude, vertrouwde voet verder werkt. Dat zou meer dan een gemiste kans zijn. 

Op termijn loopt u het risico marktaandeel te verliezen, of zelfs uw bedrijf.

Uw voorsprong begint vandaag
Nieuwe technologieën geven u gelegenheid om het bouwproces sneller, efficiënter, goedkoper én 

duurzamer in te richten. Het is dan ook van groot belang om hier nu in te investeren en een cultuur- 

omslag in gang te zetten. 

ABN AMRO begrijpt al deze ontwikkelingen, kent de mogelijkheden en helpt u graag strategische 

keuzes te maken. Met onze kennis en expertise bouwen wij graag mee aan uw nieuwe opgave.
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