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Inleiding

VAN FAALKOSTEN NAAR 
STRUCTUREEL SUCCES 

Structureel succes, 
wat is dat?

Faalkosten zijn jaarlijks goed voor meer 
dan 5 miljard euro en zorgen voor heel veel 
gedoe in de Nederlandse bouwsector, zo 
bleek uit onderzoek van ABN AMRO in het 
voorjaar van 2019. 

Faalkosten zijn alle extra kosten die wor-
den gemaakt om zaken te herstellen die 
niet volgens de specificaties zijn geprodu-
ceerd, of als zaken bij oplevering niet 
voldoen aan de verwachtingen van de 
klant. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
alle ketenpartners is de bouwsector over 
het algemeen goed weten dat er signifi-
cante faalkosten zijn in hun eigen bedrijf. 
Ook hebben ze een goed idee wat de 
oorzaken zijn van het falen.

Dat zette ons aan het denken. Als partijen 
in de bouwketen de oorzaken van falen 
weten te identificeren, weten ze dan 
ook welke ingrediënten nodig zijn om te 
slagen? Hoe lever je bouwprojecten op tijd, 

in perfecte staat en binnen budget op? En 
kijken private partijen hier anders naar dan 
publieke partijen? 

Het is tijd voor een nieuwe stap, een stap in 
de goede richting. In dit vervolgonderzoek 
gaan ABN AMRO, Duurzaam Gebouwd en 
RISNET niet op zoek naar faalkosten, maar 
naar de factoren achter structureel succes. 
We onderzochten zowel de visies van pri-
vate als publieke partijen hierop. In welke 
zaken moet de bouwsector volgens hen 
zijn kostbare tijd, mensen en euro’s inves-
teren om zonder gedoe projecten binnen 
de doelstellingen op te leveren? Met dit 
onderzoek willen wij de discussie binnen 
en tussen organisaties aanjagen met als 
doel om in de hele keten stappen te zetten 
om structureel succes te realiseren.

In hoofdstuk 1 zijn de hoofdconclusies uit-
gewerkt. Hoofdstuk 2 gaat over de factor 
mens, 3 over de factor techniek, 4 over de 
factor procesmanagement en 5 over de 
factor project- en contractmanagement. 

Structureel succes is de tegenhanger 
van faalkosten. Structureel succes is een 
positief resultaat in termen van budget, 
tijd, kwaliteit en een harmonieuze 
samenwerking. Voor private partijen 
is structureel succes essentieel voor 
een gezonde winstmarge, voor 
publieke partijen draagt het bij aan 
het creëren van maatschappelijke 
waarde. Structureel succes hoeft 
niet alleen financieel te zijn. Het 
kan ook neerslaan in de vorm van 
goodwill, wederkerigheid, langjarige 
partnerschappen, het voorkomen van 
bedrijfsongevallen of het vinden van 
een efficiëntere werkmethode. 

In hoofdstuk 6 kijken we voorbij de concre-
te verbeterkansen en blikken we verder de 
toekomst in. De onderzoeksverantwoor-
ding staat in de bijlage. 
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Hoofdstuk 1

STRUCTUREEL SUCCES IN HOOFDLIJNEN 
EN PER BOUWFASE

Elk bouwproject is zoals gezegd een 
samenspel tussen mens, techniek, 
procesmanagement en project- en 
contractmanagement. Wij vroegen 
onze respondenten op welke van deze 
vier hoofdaspecten de bouwsector als 
geheel het beste kan inzetten om van 
bouwprojecten een succes te maken. 

De factoren techniek, procesmanage-
ment en project- en contractmanage-
ment worden allemaal belangrijk gevon-
den voor het succesvol realiseren van 
bouwprojecten. Ze scoren allemaal een 
7,5 of hoger. 

Maar de factor mens steekt er bovenuit. 
Gemiddeld gezien vinden respondenten 
dat de sector vooral in de ‘zachte kant van 
de bouw’ moet investeren om bouwpro-
jecten te laten slagen. In hoofdstuk 2 wer-
ken we de menselijke factor verder uit. 

Procesmanagement, dat ook veel mense-
lijke aspecten in zich heeft, is een goede 
tweede. 

Private partijen en publieke partijen hech-
ten grosso modo in gelijke mate aan het 
belang van genoemde vier factoren. Wel 
lijken private partijen het belang van de 

factor techniek wat hoger in te schatten 
dan publieke partijen. In hoofdstuk 3 komt 
de factor techniek uitgebreider aan bod.

Private partijen zien wat meer succespo-
tentie in procesmanagement en project- en 
contractmanagement dan publieke par-
tijen. Deze onderwerpen komen voorbij in 
respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. 

Goede voorbereiding 
Volgens onze respondenten valt de 
meeste winst in projecten te halen in de 
fases voorafgaand aan de daadwerkelijke 
uitvoering: een goede voorbereiding is 
dus het halve werk.

Figuur 1.1 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, 

wat levert de meeste kans op structureel succes op? 

(Gemiddelde waarderingscijfers. Nprivaat= 189, 

Npubliek=66)
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De fase van specificatie en ontwerp 
wordt door zowel publieke als private 
partijen veruit als meest bepalend gezien 
voor het succesvol realiseren van projec-
ten. Daarna volgen de initiatieffase en de 
fases van aanbesteden en contracteren 
en die van werkvoorbereiding.

Opvallend is dat private partijen de 
invloed van de initiatieffase op het uit-
eindelijke projectsucces duidelijk hoger 
inschatten dan publieke partijen, 

Figuur 1.2

In welke fase van de bouw kunnen partijen in de bouwsector het meeste invloed uitoefenen 

op het laten slagen van een bouwproject? Noem de drie belangrijkste opties (Nprivaat=142 Npubliek=52).

aangezien juist publieke partijen in die 
fase het meest invloedrijk zijn. Omge-
keerd waarderen publieke partijen het 
belang van de uitvoeringsfase een stuk 
hoger dan private partijen, terwijl juist 
private tijdens die uitvoering het meest 
hun stempel kunnen drukken op het 
resultaat.

Het lijkt er dus op dat publieke en private 
partijen vooral van elkaar meerwaarde en 
verbetering verwachten.
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Klantvraag, geduld en 
doorzettingsvermogen

De Kop van Zuid is voor Jos Melchers, direc-
teur Gebiedsontwikkeling bij de gemeente 
Rotterdam, het voorbeeld van een geslaagde 
gebiedsontwikkeling. 

Dat begint, volgens Melchers, met de regie-
functie van de gemeente. “Welke functies 
breng je onder in het project? Wonen, wer-
ken, cultuur, sport, infrastructuur? Een juiste 
mix van functies is van belang. Een recht-
bank, theater, horeca of een hotel kunnen 
als katalysatoren voor een gebied werken. 

Infrastructuur is vaak beslissend voor het 
succes van een gebied. Zoals de komst van 
de Erasmusbrug voor de Kop van Zuid.” 

“Ga niet te snel beginnen met ontwerpen, 
maar vraag je eerst af wat de doelgroep echt 
wil. Heel veel mensen hebben er behoefte 
aan om snel grip op de opgave te krijgen, 
maar het gevaar is dan dat je naar het pro-
duct gaat toewerken in plaats van dat je de 
klant in het vizier neemt.”

“Op een gegeven moment moet je kiezen, 
met bepaalde partijen aan de gang gaan en 
samen concrete afspraken maken. Probeer 

elkaar daarbij te stimuleren om de lat steeds 
hoger te leggen en ga niet terug in ambities. 
Dat is echt wat er gebeurt bij succesvolle 
gebiedsontwikkelingen.” 

Om door economisch mindere tijden heen 
te komen, is volgens Melchers doorzettings-
vermogen en geduld nodig. “Planningen zijn 
bij grootschalige gebiedsontwikkelingen 
een rekbaar begrip. Met een niet-realisti-
sche planning in het begin zet je het proces 
meteen te veel onder druk.” 

directeur Gebiedsontwikkeling gemeente Rotterdam
JOS MELCHERS
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Hoofdstuk 2

DE FACTOR MENS

In het vorige hoofdstuk zagen we dat 
partijen in de bouwsector de meeste 
succeskansen zien in het versterken 
van de factor mens. Hier wilden we 
uiteraard meer over weten. We vroegen 
onze respondenten om een niveau 
dieper te kijken. Op welke aspecten 
binnen de factor mens moet de sector 
de euro’s dan precies inzetten om 
succesvolle projecten te krijgen? 

Duidelijk blijkt dat alle aspecten hoog
(7,4 of hoger) scoren bij de invullers van 
onze enquête. Beide groepen zien de 
beste mogelijkheden in het verbeteren van 
cultuur, houding en gedrag. 

Daarin tijd of geld investeren geeft volgens 
respondenten dus de meeste kans op 
succesvolle projecten. Opvallend is dat 
personeelsmanagement, planning en 
capaciteit bij zowel publieke als private 
partijen onderaan eindigen.

De voorkeur voor culturele aspecten is niet 
verrassend voor wie de Marktvisie uit 2016 
kent, waarin toonaangevende partijen 
ook al op zoek gingen naar meer onder-
ling vertrouwen om de samenwerking te 
verbeteren. Sommige partijen ontplooien 
nog steeds activiteiten onder de noemer 
van deze Marktvisie. 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) orga-
niseert bijvoorbeeld zogenaamde ‘RVB 
talks’, waarbij medewerkers van het RVB 
het bedrijfsleven ontmoeten en samen 
in gesprek gaan over hoe de onderlinge 
samenwerking kan verbeteren. 

Ook zien we de aandacht voor cultuur, 
houding en gedrag terug in andere initia-
tieven. Dit betreft onder meer experimen-
ten met regelarme contracten, het gunnen 
van opdrachten op basis van interviews 
en kennismakingssessies en het inzetten 
van instrumenten zoals Project Start-Ups/
Project Follow-Ups (sessies gedurende 
een bouwproject met als doel de commu-
nicatie en samenwerking te verbeteren), 
projectcoaches en zelfs ‘bedoelingenma-
nagers’. Daarmee lijken organisaties meer 
te investeren in de zachtere competenties 
van hun medewerkers.

Figuur 2.1 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, 

wat levert de meeste kans op structureel succes 

op? (Gemiddelde waarderingscijfers. Nprivaat= 168, 

Npubliek=60)
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We vroegen de respondenten om nog een niveau dieper in te zoomen in de factor mens.

HRM/planning/capaciteit

Respondenten konden hier twee opties aanvinken.

HRM/planning/capaciteit

Respondenten konden hier twee opties aanvinken.

Cultuur/houding/gedrag

Respondenten konden hier twee opties aanvinken.

Integratie en verbinding

Respondenten konden hier twee opties aanvinken.

Figuur 2.2 t/m 2.5 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, 

wat levert de meeste kans op structureel succes op? 

(Meest genoemd. Nprivaat= 168, Npubliek=60)

12 DE FACTOR MENS
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Wat opvalt is dat onderwerpen uit de 
laatstgenoemde categorie - integratie en 
verbinding - hoog scoren bij zowel pro-
fessionals uit de private als de publieke 
sector. Ze scoren als het er op ook hoger 
dan onderwerpen uit de deelgroep cultuur, 
houding en gedrag.  

De meeste succeskansen ontstaan volgens 
de respondenten door een betere verbin-
ding tussen ontwerp- en uitvoeringsteam 
en door het intensiever betrekken van de 
klant of eindgebruiker

De succeskansen worden daarentegen 
volgens de respondenten niet echt groter 
door investeringen in een hogere beloning, 
cursussen en opleidingen, uitbreiding van 
de personeelssterkte (capaciteit) en een 
flexibelere inzet van het personeel. Drie van 
deze vier zaken zijn arbeidsmarkt- 
gerelateerd.

Hoewel de arbeidsmarkt voor veel organi-
saties (privaat en publiek) momenteel een 
grote uitdaging is, worden dit toch niet als 
bepalend gezien voor het ontstaan van 
structureel succes. Dat roept de vraag op: 
overdrijft de sector wellicht de nadelen van 
de krappe arbeidsmarkt? Er valt immers 
meer winst te behalen op andere gebieden. 

Een belangrijk verschil tussen privaat en 
publiek is nog dat de laatstgenoemde 
groep veel meer heil ziet in een betere 
verbinding tussen bouw- en beheerorgani-
satie dan eerstgenoemde. Dit is in lijn met 
de wetenschap dat veel publieke ‘asset 
owners’ al jarenlang een kloof ervaren 
tussen hun bouw- en beheerafdelingen. 
Deze zijn traditioneel gescheiden en het 
is pas vrij recent dat er stappen worden 
gezet om deze afdelingen beter op elkaar 
af te stemmen.



Hoofdstuk 3
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Hoofdstuk 3

DE FACTOR TECHNIEK

De laatste jaren worden nogal wat 
nieuwe technologieën toegepast op 
de bouwplaats. Dat gaan onder meer 
om het snel meer populair wordende 
modulair bouwen, prefab bouwen, 
just-in-time-logistiek, enterprise 
resource planning, BIM en de komst 
van iPads. In hoofdstuk 1 constateer- 
den we dat onze respondenten de 
factor techniek belangrijk vinden 
in de zoektocht naar structureel 
succes. Maar waar moeten de inves-
teringseuro’s in deze categorie dan 
specifiek aan worden besteed? 

Van alle geboden opties investeren res-
pondenten het liefst in standaardisatie 
en industrialisering, de overgang van 2D- 
naar 3D-technieken en het inzetten van 
kunstmatige intelligentie (bijvoorbeeld 
het slim gebruiken van data) in de over-
tuiging dat die de kans op structureel 
succes het grootst maken. Dit is echter 
gemiddeld voor publieke en private par-
tijen samen: nemen we ze beide apart, 
dan zien we duidelijk onderscheid in 
voorkeuren tussen beide bloedgroepen.

Andere opties, zoals robotisering en 
automatisering, virtual reality en aug-
mented reality, Internet of Things en 
het op afstand monitoren met slimme 
sensoren, worden als minder invloedrijk 

gezien als het gaat om de kans op suc-
cesvolle projecten te verhogen.

Wat opvalt is dat de investeringsbereid- 
heid van private partijen in bijna alle 
technologieën hoger is dan dat van 
publieke partijen. Kennelijk hebben de 
uitvoerders aan de bedrijfskant meer 
zicht op of meer verwachtingen van 
technologische innovatie dan hun 
opdrachtgevers aan de publieke kant. 
Uitzondering op de regel is de uitrol van 
het Internet of Things, waar de onder-
vraagden aan de publieke kant iets meer 
succespotentie aan toekennen. Mogelijk 
komt dat doordat overheden vaak vrij 
goed bekend zijn met het werken met 
grote datasets. 

Figuur 3.1 

Waarin kun je in de bouwsector het beste 

investeren, wat levert de meeste kans op 

structureel succes op? (Gemiddeld waarde-

ringscijfer. Nprivaat= 163, Npubliek=59)
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Hoofdstuk 4

DE FACTOR PROCESMANAGEMENT

Goede beheersing van een aantal 
belangrijke processen is een belangrijke 
pijler onder een succesvol bouw- 
project. We vroegen onze responden-
ten daarom in welke processen binnen 
de keten toekomstige investeringen 
het beste tot hun recht zouden kunnen 
komen.

Ook hier weer valt op dat alle door ons 
voorgedragen aspecten belangrijk worden 
gevonden voor het bereiken van struc-
tureel succes, met een score van 7,4 of 
hoger. Interessant is dat tijd- en kosten-
management bij zowel private als publieke 
partijen onderaan eindigen, terwijl het 
in de actualiteit geregeld gaat over het 
prioriteren van kosten boven andere za-
ken zoals duurzaamheid en veiligheid. Uit 
de enquête blijkt echter dat beide zijden 
het meeste belang hechten aan het goed 
managen van specificatie en ontwerp: dat 
laatste proces is volgens respondenten 
dus het meest van invloed op een succes-
vol project. Kwaliteits- en informatiema-
nagement is een goede tweede.

Figuur 4.1 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, wat levert de meeste kans op structureel succes op? 

(Gemiddeld waarderingscijfer. Nprivaat= 151, Npubliek=55)



Binnen de factor procesmanagement 
tippen zowel privaat (83 procent) als 
publiek (87 procent) het kostenramen 
op basis van de gehele levensduur van 
het bouwwerk als de aangewezen 
manier om de succeskansen van een 
bouwproject te laten toenemen. Dit zou 
een grote verandering zijn in een sector 
waar projecten voornamelijk op bouw-
prijs worden gegund. Het lijkt erop dat 
beide groepen ontevreden zijn over het 
huidige ramen van kosten, waarbij de 
(lage) aanneemsom in de bouwfase het 
wint van de (lage) exploitatiekosten in 
de gebruiksfase. Beide groepen zien ook 
veel heil van het geven van expliciete 
aandacht voor het gezamenlijke plan-
ningsproces (80 procent). 

Het geven van expliciete aandacht voor 
het kostenramingsproces scoort hoog 
(66 procent) bij professionals uit de 
markt. Het inbouwen van tijdsbuffers 
in de gezamenlijk gedragen planning 
scoort goed bij bouwdeskundigen met 
een publieke achtergrond. 

Verrassend laag binnen het managen 
van processen scoort standaardisatie, 
legolisering, modulair. Niet meer dan 
43 procent van de private respondenten 
en 29 procent van de publieke respon-
denten noemen deze factor als kansrijk 
voor het behalen van structureel succes. 
Als technisch concept (hoofdstuk 3) kan 
standaardisatie en industrialisering juist 
op veel bijval rekenen. De processen 
moeten blijkbaar flexibeler zijn.

18 DE FACTOR PROCESMANAGEMENT

Figuur 4.2 t/m 4.6 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, wat levert de meeste kans op structureel succes op?  

(Meest genoemd. Nprivaat= 151, Npubliek=55)

Specificatie- en ontwerpmanagement  

Tijdmanagement

Kostenmanagement

Risicomanagement en risicoverdeling

Kwaliteits- en informatiemanagement
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Duurzaamheid, eigen mensen en materieel

In Oost- en Midden-Nederland is ReintenInfra 
een bekende speler op de markt van de we-
genbouw en sloop. Duurzaamheid is voor al-
gemeen directeur Herman Reinten van Rein-
teninfra de keiharde voorwaarde voor een 
succesvol project. “Wij willen duurzaamheid 
intrinsiek en integraal in onze bedrijfsvoering 
terugzien en daarom volgen we niet zomaar 
de grillen van onze opdrachtgevers. Bij ieder 
project kijken we welke doelstellingen passen 
bij de Sustainable Development Goals van 
de Verenigde Naties en hoe we daarmee een 
project beter kunnen maken.” 

Reinten-dochterbedrijf Dusseldorp ontving 
dit jaar voor de circulaire sloop van een aantal 
flatgebouwen in Kerkrade een de Nederland-
se Bouwprijs in de categorie Bouwmaterialen 
en -systemen. Reinten: “De materialen die 
uit die flatgebouwen komen, worden bijna 
allemaal hergebruikt. Bovendien demonte-
ren en zagen we delen van een flatgebouw in 
mootjes, waarna je een casco krijgt met een 
vloer, wanden en plafond als basis voor een 
nieuwe woning.” 

Naast tastbare zaken wordt ook de mensfac-
tor niet vergeten bij ReintenInfra. “Wij willen 
zoveel mogelijk werken met eigen mensen 

en eigen materieel. Daardoor ontstaat er 
meer vakmanschap, is de betrokkenheid 
groter en zijn onze mensen in staat inno-
vaties sneller te adopteren. Duurzaamheid 
betekent ook dat ik mij als werkgever ver-
antwoordelijk voel voor de lange termijn en 
voor mijn mensen, zodat ze iedere dag brood 
kunnen kopen.”

algemeen directeur ReintenInfra
HERMAN REINTEN
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Hoofdstuk 5

DE FACTOR PROJECT- EN
CONTRACTMANAGEMENT

Bouwprojecten zijn ketenprojecten. 
Dat betekent dat de partijen die aan 
een bouwproject deelnemen, vooraf 
hun intenties uitspreken en afspraken 
op papier zetten. Tegelijkertijd zijn 
bij de start van een project meestal 
nog niet alle ketenpartners bekend. 
We vroegen ons enquêtepanel waar 
binnen het project en contractma-
nagement de grootste ruimte is om 
tot structureel succes te komen. 

Zowel private als publieke partijen vinden 
de bouworganisatie- en contractvorm het 
belangrijkste. Contractmanagement komt 
daar vlak achteraan en aanbesteden/
tenderen volgt met enige afstand. 

Figuur 5.1 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, wat levert de meeste kans op structureel succes op? 

(Gemiddeld waarderingscijfer. Nprivaat= 145, Npubliek=54)
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We vroegen de respondenten om nog een niveau dieper in te zoomen in de factor mens.

Bouworganisatievorm en contractvorm

Aanbesteden/tenderen

Aanbesteden/tenderen

Zoomen we verder in op welke contract-
vorm dan een formule voor succes lijkt, 
dan blijkt dat privaat (89 procent) en pu-
bliek (83 procent) de grootste succespo-
tentie zien in het sluiten van bouwteamo-
vereenkomsten en allianties. Nemen we 
de verschillende aspecten van aanbeste-
den/tenderen onder de loep, dan blijkt het 
gunnen op kwaliteit in plaats van alleen 
prijs, dus het toepassen van ‘economisch 
meest voordelige inschrijving’ (EMVI) en 
‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV), 
bij beide groepen ook zeer hoog te scoren 
(81 procent om 83 procent). 

Grote succeskansen zitten volgens de 
ondervraagden in beide kampen ook in 
langere termijnen van samenwerking 
en het delen in plaats van verdelen van 
risico’s. Laag scoren zaken als het aanbe-
steden van grotere percelen, het inzetten 
van een onafhankelijke projectcoach en 
de inzet van bonussen. 

Meer dan publieke respondenten zien 
private respondenten de voordelen van 
geïntegreerde Design Build Finance 
Maintain (Operate)-contracten. Vanuit de 
publieke hoek wordt positiever dan in het 
bedrijfsleven gedacht over het inzetten 
van traditionele bestekvormen zoals 
STABU of RAW.

Figuur 5.2 t/m 5.4 

Waarin kun je in de bouwsector het beste investeren, 

wat levert de meeste kans op structureel succes op? 

(Gemiddeld waarderingscijfer. Nprivaat= 145, 

Npubliek=54)
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Meer social events en 3D

Harry op ’t Ende was tussen 2008 en 2011 
namens BAM projectdirecteur van de bouw 
van de Baviro afvalverbrandingsinstallatie 
van SITA ReEnergy. Bij een investering van 180 
miljoen euro bleven de faalkosten beperkt tot 
100.000 euro. Op ‘t Ende is ervan overtuigd 
dat het succes van dit project - binnen tijd en 
budget - voor tachtig procent schuilt in ‘zach-
te’ factoren. “Rekenen en tekenen kunnen ze 
allemaal. Samenwerken en samen werken 
aan hetzelfde, dat is de clou.”

Baviro was een zeer complex project. 
Er moest daarom op sociaal vlak meer ge-
beuren dan het samen vieren van het slaan 
van de eerste paal en de zomerse barbecue. 
“Er moest een basishouding van vertrouwen 
ontstaan. Tien jaar geleden was dat soort 
procesmanagement in de bouw pionieren. 
De gebruikelijke feestjes, dat ging nog wel, 
maar echt samen werken moest ik anders 
framen. ‘Raakvlakoverleg’ heette het dan”, 
zo vertelt de medeoprichter en partner van 
PRO6 managers.

“Als je op twintig plekken ontwerpt, moet je 
echt investeren in het naar elkaar toe gaan. 

Met nog meer social events, het liefst met 
een overnachting. Vooral ’s avonds maak je 
elkaar anders mee.” Op ‘t Ende kon hierdoor 
“hard op de inhoud en zacht op de relatie” 
worden en kreeg vaker dan anders seintjes 
als zaken mis dreigden te lopen. 

Naast de factor mens speelde ook de keuze 
voor het ontwerpen met 3D een heel be-
langrijke rol. Op ’t Ende: “Mensen zijn vooral 
visueel ingesteld. Plaatjes gaan boven pra-
tjes. Het was een dure investering die zich 
terugverdiende, want in het veld kwamen 
maar weinig situaties voor waarbij zaken 
niet pasten.”

projectleider PRO6 managers
HARRY OP ’T ENDE
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BLIK OP DE TOEKOMST

In de voorgaande hoofdstukken hebben 
we in kaart gebracht waar volgens de 
bouwsector de succeskansen aanwe-
zig zijn. We maakten duidelijk in welke 
zaken het volgens de bouwsector het 
meeste loont om in te investeren, om in 
gezamenlijkheid te komen tot bouw- 
projecten die structureel succes ople-
veren. Dit levert een aantal concrete 
handvatten op, waarmee partijen in de 
bouwketen bij wijze van spreken van-
daag al aan de slag kunnen gaan. 

Tegelijkertijd zijn we benieuwd hoe 
bouwprofessionals naar de verdere toe-
komst kijken. Met welke strategie kan de 
eigen organisatie nog beter haar doelstel-
lingen realiseren? Wat zijn de gamechan-
gers, de zaken die de bouw de komende 
tien jaar het meeste van karakter laten 
veranderen? En in welke maatschappelij-
ke opgaven zou de overheid het meeste 
moeten investeren? Dit hebben we uitge-
vraagd aan onze respondenten. 

Met welke strategie kan jouw organisatie nog beter haar doelstellingen realiseren? Vink de drie belangrijkste opties 

aan (Nprivaat= 142, Npubliek=52)

BLIK OP DE TOEKOMST
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Als respondenten alleen naar hun eigen organisa-

tie kijken, verwachten ze het meeste van focus 

op de kernwerkzaamheden en het toepassen van 

lean-, agile- en scrum-achtige werkvormen. Bij 

dat laatste vindt een regelmatige controle naar 

de wens van de klant plaats. Redelijk hoog scoort 

ook het geven van meer ruimte voor individueel 

initiatief en het platter maken van de organisa-

tie. Meer dan de helft van de bouwprofessionals 

(52 procent) uit de publieke sector vindt dat 

actoren uit de bouwkolom zich moeten vereni-

gen. Interessant is dat ook 44 procent van de 

private respondenten dit een spoor vindt dat tot 

structureel succes kan leiden.  

De bouwsector gaat de komende tien jaar 
te maken krijgen met een aantal ontwikke-
lingen die het bouwproces duurzaam zul-
len opschudden. Onze enquêtegroep denkt 
dat de energietransitie en circulair bouwen 
de grootse gamechangers van het decenni-
um worden. De top drie wordt gecomple-
teerd met modulair/prefab bouwen. Zaken 
als personeelstekort en vakkennis scoren 
relatief laag, net als big data. Wat is volgens jou de grootste gamechanger in de 

bouwsector de komende tien jaar? (n=190)



Door wie kan innovatie van het bouwproces het 

beste worden gefaciliteerd? - Antwoorden van  

respondenten uit de private sector

Door wie kan innovatie van het bouwproces het 

beste worden gefaciliteerd? - Antwoorden van res-

pondenten uit de publieke sector

 Publieke sector

 Private sector

  Wetenschap/ 

onderzoeksinstellingen

 Zakelijke dienstverleners

 Investeerders

 Publieke sector

 Private sector

  Wetenschap/ 

onderzoeksinstellingen

 Zakelijke dienstverleners

 Investeerders

53%

44%

83%

55%

65%

33%
29%

73%

92%

73%
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Nadat de gamechangers in kaart waren 
gebracht, vroegen we de respondenten 
welke actoren de beste papieren hebben 
om de bouwsector innovatiever te maken. 
Dit leverde een interessant antwoord 
op: respondenten die in het bedrijfsle-
ven werken, denken dat private partijen 
de meeste innovatie binnen de sector 
kunnen brengen. Bouwprofessionals met 
een publieke achtergrond verwachten 
juist de meeste innovatiekracht vanuit de 
overheid. 

Private en publieke respondenten zijn het 
er over eens dat de overheid haar mid-
delen vooral zou moeten inzetten in de 
‘drie-eenheid’ van het klimaatdossier: het 
faciliteren van bouwen zonder nieuwe 
grondstoffen, het verduurzamen van de 
energieproductie en het aanpassen van de 
bebouwde omgeving aan het veranderen-
de klimaat. 

Opvallend is volgens ons dat de meest 
‘maakbare’ van deze drie-eenheid, 
namelijk energietransitie, relatief het 
minste wordt genoemd, terwijl juist het 
moeilijkst uitvoerbare onderdeel - circulair 
bouwen - de meeste stemmen krijgt.   

In welke maatschappelijke opgaven zou de overheid het meeste moeten investeren? Vink de drie belangrijkste opties 

aan (Nprivaat=142, Npubliek=52).
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Actieve rol voor de projectdirecties

Met de bouw van het Europees Geneesmidde-
len Agentschap in Amsterdam levert Bouw-
combinatie EMA (Dura Vermeer en Heijmans) 
een prestatie. Het werd niet voor mogelijk 
gehouden dat zo’n gebouw (oppervlakte 
39.000 m2, 80 meter hoog) binnen twee jaar 
gebouwd kan worden. Bij Dura Vermeer is 
Rob Steijn eindverantwoordelijk.

Meteen na de preselectie werd begonnen met 
het ontwikkelen, dus al tijdens de tenderfase. 
Steijn: “Een extreme opgave, met heel veel 
aannames. Het voorlopig ontwerp van de 

architect werd in een paar maanden uitge-
werkt in een bouwaanvraag. Daar heb je 
normaal een jaar of twee voor nodig.”

Met Heijmans werden hechte projectteams 
gevormd met een selectie van de beste 
mensen van beide bedrijven. “Dit project kon 
alleen slagen door het echt gezamenlijk te 
doen. De belangen waren hier zo extreem en 
de tijd zo kort, dat moest echt de pressure 
cooker in. Dan is het zaak om met elkaar de 
belangen uit te spreken en gemeenschappe-
lijke doelen te bepalen.”

Natuurlijk waren er ook pijnpunten. Wat doe 
je als de afdeling Welstand je voor aanpassingen 
terug naar de tekentafel stuurt? Welke wensen 
heeft de huurder nog? Steijn: “Dat levert 
spanningen op, terwijl er helemaal geen tijd 
was om die discussie te voeren. Als het ergens 
piepte, schakelden we gelijk op het niveau 
van de projectdirecties. Ging het daar stroef, 
dan zouden we meteen doorschakelen naar 
de directies of naar onze raad van bestuur 
en de hoofddirectie van het Rijksvastgoed-
bedrijf. Beide is echter nooit gebeurd. Gelukkig 
komen zij alleen op social events.”

directeur Bouw Midden West Dura Vermeer
ROB STEIJN
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SAMENVATTING

Ketenpartners in de bouwsector weten 
goed in welke fasen en bij welke aspecten 
van het bouwproces faalkosten worden 
veroorzaakt, zo bleek begin dit jaar uit 
onderzoek van ABN AMRO.

Omgekeerd moet te identificeren zijn in 
welke zaken de bouwsector moet inves-
teren om te komen tot structureel succes. 
ABN AMRO, Duurzaam Gebouwd en 
RISNET hebben dit samen door middel van 
een enquête onderzocht in de sector.

Onder structureel succes verstaan wij 
positieve resultaten in termen van budget, 
tijd, kwaliteit en een harmonieuze samen-
werking. Voor private partijen is structu-
reel succes essentieel voor een gezonde 
winstmarge, voor publieke partijen draagt 
het bij aan het creëren van maatschappe-
lijke waarde.

Uit onze enquête blijkt dat bouwprofessio-
nals denken dat veruit de meeste positieve 
resultaten te vinden zijn in de ‘zachte kant’ 
van de bouw: de factor mens. Meer met 

industrialiseren, met assemblage van 
prefab-modulebouwelementen op de 
werkplaats. Dit voorkomt verspilling van 
geld, materiaal en manuren. Digitalisering 
(3D en BIM) en het slim aanwenden van 
data zijn eveneens kansrijk.  

Op het vlak van project- en contractma-
nagement zien bouwprofessionals grote 
voordelen in het beter organiseren van 
de bouworganisatievorm en het contract 
waaronder gebouwd wordt. Qua con-
tractvorm lijken bouwteams de beste 
garantie voor een succesvol project, bij de 
aanbesteding is het gunnen op kwaliteit 
van doorslaggevend belang.

Elk bouwproject is een samenspel tussen 
mens, procesmanagement, techniek en 
projectmanagement. Hieronder ver-
melden we binnen elke categorie de drie 
deelaspecten die volgens onze responden-
ten het meeste bijdragen aan het ontstaan 
van structureel succes:

elkaar praten, meer van elkaar leren, infor-
matie ophalen en delen - zowel binnen de 
organisatie als tussen de ketenpartners en 
met de klant - levert de grootste kans op 
structureel succes op. Structureel succes is 
blijkbaar een afgeleide van ‘cultuur’.

Grote positieve resultaten zijn ook te beha-
len in het procesmanagement. Door met 
name in het specificatie- en ontwerppro-
ces te investeren, worden bouwprojecten 
succesvoller. Sowieso is het volgens onze 
respondenten verstandig om meer tijd en 
geld te steken in het vooraf beter afstem-
men met en leren kennen van procespart-
ners. Hiermee worden fouten verderop 
in het bouwproces voorkomen. Ook 
verwachten bouwprofessionals opvallend 
veel van het ramen van kosten op basis 
van levensduur: iets dat helemaal past bij 
de gedachte van circulariteit.

Binnen de factor techniek zien bouw-
professionals de grootste structurele 
successen ontstaan door verdergaande 
standaardisatie. De bouw moet verder 
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Op een aantal punten verschillen bouw-
professionals met een private en een pu-
blieke achtergrond met elkaar van mening 
over de succespotentie. Het bedrijfsleven is 
enthousiaster dan de overheid over:

Investeringen in de initiatieffase
Investeringen in technologie
Expliciete aandacht voor 
het kostenramingsproces
Inzet van Design Build Finance Maintain 
(Operate)-contracten

Tegelijkertijd zien respondenten in over-
heidsdienst vaker dan respondenten uit de 
markt de potentie van:

Investeringen in de uitvoeringsfase
Een betere verbinding tussen bouw- 
en beheerorganisatie
Inbouwen van tijdsbuffers in 
de gezamenlijk gedragen planning
Traditionele bestekvormen (STABU, RAW)

Wat verder opvalt, is dat respondenten die 
in het bedrijfsleven werken, denken dat 
private partijen de meeste innovatie bin-
nen de sector kunnen brengen. Bouwpro-
fessionals met een publieke achtergrond 
verwachten juist de meeste innovatie-
kracht vanuit de overheid. 

De energietransitie en circulair bouwen 
worden elk door meer dan een kwart 
van de bouwprofessionals gezien als de 
grootste ‘gamechangers’; de externe 
factoren die de bouwsector de komende 
tien jaar op zijn kop gaan zetten. Dit zijn 
volgens de respondenten eveneens de 
terreinen waar de overheid meer in zou 
moeten investeren. Verder scoren mo-
dulair en prefab bouwen en digitalisering 
hoog op de lijst van gamechangers. Circu-
lair en modulair zijn in het licht van het 
stikstofdebat (PAS) door de Commissie 
Remkes specifiek genoemd als kansrijk 
om überhaupt nog vergunningen te ver-
krijgen om te mogen bouwen.

Succesfactoren: 12 concrete investeringen die de keten vandaag nog moet doen

Mens

1.   Betere verbinding tussen ontwerp- en 
uitvoeringsteam

2.  Klant of eindgebruiker intensiever betrekken
3.  Meer aandacht voor planning en voorbereiding

Procesmanagement

1. Ramen van kosten op basis van levensduur
2.  Expliciete aandacht voor het gezamenlijke 

planningsproces
3.  Tijdsbuffers inbouwen in de gezamenlijk 

gedragen planning

Techniek

1. Overgang van 2D naar 3D
2. Inzetten op kunstmatige intelligentie
3. Standaardisatie en industrialisering

Project- en contractmanage-
ment

1. Bouwteamovereenkomsten en/of allianties
2.  Gunnen op kwaliteit in plaats van alleen prijs
3.  Delen (in plaats van verdelen) van risico’s en ver-

antwoordelijkheden
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Bijlage

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

In een tijd van enorme vraag naar nieuwbouw, onduidelijkheid over uitval van lopende en toekomstige projecten, schaarste 
aan bouwprofesionals, stijgende kosten en steeds krappere marges is het meer dan ooit nodig dat we met zijn allen weten wat 
nodig is om van bouwprojecten succesprojecten te maken. 

In een tijd van enorme vraag naar 
nieuwbouw, onduidelijkheid over uitval 
van lopende en toekomstige projecten, 
schaarste aan bouwprofesionals, stijgende 
kosten en steeds krappere marges is het 
meer dan ooit nodig dat we met zijn allen 
weten wat nodig is om van bouwprojecten 
structureel succesvolle projecten te maken. 

Om erachter te komen waar de 
succespotentie zit, hebben we in september 
per e-mail een enquête uitgezet. Naast 
respondenten uit de private sector hebben 
we nadrukkelijk ook bouwprofessionals 
met een publieke achtergrond gevraagd 
om de enquête in te vullen. 

We vroegen de invullers om 62 aspecten 
van het bouwproces (verdeeld over 
vier hoofdcategorieën en twaalf 
subcategorieën) te beoordelen op hun 
bijdrage aan structureel succes. 

De respondenten werden daarbij 
uitgedaagd om vooral ook over de muren 
van de eigen organisatie heen te kijken. Dat 
laatste is noodzakelijk. Bouwprojecten zijn 
echte ketenprojecten. Van plan tot en met 
oplevering zijn vaak tientallen organisaties 
bij een bouwproject betrokken, soms 
tegelijk, vaker opvolgend. 

De vraag die bij alle aspecten werd 
gesteld was telkens dezelfde: ‘Vindt u 
dat de bouwsector moet investeren in 
dit aspect om de kansen op succesvolle 
bouwprojecten te vergroten?’ Iets meer 
dan driehonderd personen vulden de online 
vragenlijst geheel of gedeeltelijk in. De 
groep heeft veel praktische kennis en een 
veelheid aan functies en spelers in de keten 
zijn vertegenwoordigd: 



Welke rol heeft jouw organisatie meestal in projecten?In welke deelsector is je organisatie actief?

Wat is je functieniveau? In welk soort organisatie werk je?

 Directie/Bestuur

 Management

 Overige

 Privaat

 Publiek

 Overige

24%

33%

43%

9%

67%

24%
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Elk bouwproject is een complex 
samenspel tussen mens, techniek, 
procesmanagement en projectma-
nagement. We hebben deze indeling 
aangehouden bij onze vraagstelling. 
De 62 aspecten zijn de volgende: 

Factor
ProcesmanagementFactor Mens

Specificatie en
ontwerp

Tijdmanagement

Kostenmanagement

Risicoverdeling en -
management

Kwaliteits- en
informatiemanagement

HRM, planning en
capaciteit

Opleiding en kennis

Cultuur, houding
en gedrag

Integratie en
verbinding

Inventarisatie en
verificatie klantwens

Afstemming tussen
architect en

constructeur/bouwer

Minder complex bouwen, meer 
aandacht voor

uitvoerbaarheid

Standaardisatie,
legolisering,

modulair bouwen

Van technisch naar
functioneel

specificeren

Expliciete aandacht
voor het gezamenlijke

planningsproces

Tijdsbuffers inbouwen in 
de gezamenlijke planning

Het werkproces/project
opknippen in kleine
stukjes (scrummen)

Expliciete aandacht voor 
het kostenramingsproces

Kostenramen op basis van
levensduur Opbouwen

gezamenlijke (sectorbrede)
referentiedatabase

met kostenkentallen

gezamenlijke (sectorbrede)
database met veel voorkomende 

risico’s en fouten

Actieve beheersing
van risico’s tijdens

de uitvoering

Weloverwogen risicoverdeling
tussen partijen

Inventarisatie en prioritering 
van risico’s

Verzekering van risico’s

Directievoering en toezicht 
en/of verificatie en validatie 

van prestaties 

Digitalisering, data driven 
management en BIM

Opslag en reproductie
informatie

Communicatie op
de bouwplaats

Uniformering en standaardisatie
(gemeenschappelijke taal)

Meer aandacht voor aansturing
en functioneren

Meer aandacht voor planning en
voorbereiding

Flexibeler inzet
van personeel

Vaker nee zeggen,minder
werk/taken aannemen

Uitbreiden capaciteit

Meer kennisuitwisseling
met andere organisaties

Meer kennisuitwisseling
tussen collega’s

Meer coaching on
the job

Meer cursussen
en opleidingen

Meer ruimte bij werknemers voor 
product- en procesinnovatie

Voorbeeldgedrag
door managers

Meer evalueren
en (zo) leren van

fouten

Meer belonen

Veiligere leeromgeving,
fouten maken mag

Meer verdiepen in de belangen van 
(samenwerkings)partners

afstemming met
andere actoren uit de

bouw/vastgoedkol

Klant/eionmdgebruik
er intensiever

betrekken

Betere verbinding tussen tender-
/inkoopteam en uitvoeringsteam

Betere verbinding tussen de
bouw/aanleg- en

beheerorganisatie

Betere verbinding tussen 
ontwerpen uitvoeringsteam
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Standaardisatie en
industrialisering

Traditioneel bestek (b.v. RAM of 
STABU – onder UAV)

Grotere percelen

Robotisering en
automatisering

Geïntegreerd contract
(bijvoorbeeld D&B, DBFM(O),

E&C – onder UAVgc)

Langere termijnen van
samenwerking

Van 2D- naar 3Dtechnieken

Bouwteamovereenkomsten
en/of allianties

Vaker prikkelen doorte
belonen (bonussen)

Virtual reality en
augmented reality

Gunnen op kwaliteit in plaats van 
(alleen) prijs (dus EMVI, BPKV)

Delen (in plaats van verdelen)
van risico’s en 

verantwoordelijkheden

Factor Techniek

Aanbesteden/tenderen

Factor Project- en
contractmanagement

De bouworganisatie- 
en contractvorm

Contractmanagement

The Internet of Things

Best Value Procurement of
Concurrentiegerichte dialoog

Inzetten van een
onafhankelijke projectcoach

Slimme sensoren
(op afstand monitoren)

Innovatiepartnerships

Project start-ups en followups

Kunstmatige intelligentie 
(bv slim gebruik van data)

Beter onderbouwde,
evenwichtige risicoverdeling

Gezamenlijke audits
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