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Is innovatie de oplossing van succesvolle bouw- en installatiebedrijven?

Inleiding
De vlag kan uit voor de Nederlandse bouwsector, we 
bouwen onszelf naar het hoogste punt. Al vier jaar liggen 
de groeipercentages in de bouwsector structureel boven 
de groei van de Nederlandse economie. Ewen beeld dat 
we ondertussen herkennen uit de kranten en van de 
televisie; de jubelverhalen vieren hoogtij. Nog even en 
we groeien over de top van begin 2009 heen.

Natuurlijk, er zit nogal wat variatie tussen de verschillende 
deelnemers in de bouwkolom. Maar over de hele linie 
genomen gaat het met de omzetten wel goed. Dat zie  
je ook terug in de orderportefeuilles die elke maand 
records breken. 

De crisisjaren lijken verder weg dan ooit. Maar vrijwel 
alle bedrijven hebben het zwaar gehad in de crisis. Nu pas 
zijn de financiële ratio’s zich aan het herstellen en het 
blijft vaak dun. In een markt met sterk stijgende prijzen 
kan een onverwachte vergissing of een miscalculatie  
je dan extra duur komen te staan. Dat is voor u als 
ondernemer in de bouw niets nieuws. Ondanks de 
hoogconjunctuur heeft menig (hoofd)aannemer nu 
alweer een risicovol verlies in de boeken staan.

Als we als bank onze eigen portefeuille met bouwrelaties 
kritisch bekijken, dan zien we veel onderlinge verschillen. 
Er zijn bedrijven die het zelfs op het dieptepunt van de 
crisis (relatief) goed hebben gedaan. Die hun financiële 
ratio’s op orde hebben en nu nog krachtiger worden. Die 
ruimte hebben om te investeren en te innoveren, en dat 
ook doen. Wij zijn op zoek gegaan naar die bedrijven in 
onze portefeuille én daarbuiten die bovengemiddeld goed 
presteren. Bouwers en installateurs waar alles net iets 
beter lijkt te gaan. Dit leverde het een serie mooie 
gesprekken op met gepassioneerde ondernemers  
die hun lessen graag delen. 

Bij lage marges is de kans groot dat een concurrent met 
een innovatie komt - een nieuw product of proces dat  
de marges weer naar een hoger niveau kan tillen - en 
daarmee een voorsprong pakt. De econoom Joseph 
Schumpeter benoemde dit mechanisme al in zijn theorie 
over creatieve destructie. Toch concurreren de meeste 
bouwbedrijven veel meer op prijs dan op vernieuwing.

Is het de innovatie die ervoor gezorgd heeft dat sommige 
bedrijven in de bouw en installatiesector het beter doen? 
Of zijn er andere methodes om de winstgevendheid te 
verhogen? Om hier achter te komen hebben wij onderzoek 
gedaan naar succesvolle bouw- en installatiebedrijven en 
waarom deze bedrijven juist succesvol zijn. Zijn zij inderdaad 
veel met innovatie bezig of heeft hun succes een andere 
oorzaak? Is het toeval, of is succes een keuze?
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1.  De huidige situatie in de bouw: 
hoogconjunctuur en toch lage 
marges, een gevaarlijk elixer

 

De bouwproductie stijgt hard en nadert de top van begin 
2009. De bouwproductie ligt halverwege 2018 nog maar 
2,8% onder de top van begin 2009. De omzet nadert de 
top nog sneller; die ligt nog maar 0,5% onder de top van 
begin 2009 (zie figuur 1). Naar verwachting wordt de piek 
van de omzet al binnen een paar maanden gehaald. De piek 
van de bouwproductie wordt later in het jaar verwacht. 
Er is dus duidelijk sprake van een hoog conjunctuur in  
de bouw. En voorlopig lijkt niets die hoogconjunctuur  
in de weg te staan. De uitgangspunten zijn positief.  
Voor Nederland wordt voor 2018 een economische  
groei van 3,3% verwacht en voor 2019 een groei van 
2,6%, ruim boven het langetermijn gemiddelde. Zowel 
de investeringen, consumptie en export blijven flink 
doorstijgen. Alleen geopolitieke spanningen zouden  
roet in het eten kunnen gooien. Doordat de bouwsector 
sterk van Nederland afhankelijk is, zullen deze spanningen 
de bouwsector pas met vertraging raken. Goed nieuws 
dus voor bouwbedrijven zou je zeggen.

Maar er zijn nog grote verschillen 
binnen de bouwsector
Nog niet alle bouwbedrijven zijn in hosannastemming.  
Er is een groot verschil tussen regio’s, het type onder-
neming en in welke branche het bedrijf actief is. Kleine 
bouwbedrijven (1 tot 10 werknemers) doen het de 
afgelopen vijf jaar verreweg het best. Sinds de eerste 
opleving van de bouwsector in het derde kwartaal van 
2013 is de omzet van kleine bouwbedrijven met 47,5% 
gestegen. De omzet van middelgrote bouwers (10 tot 100 
werknemers) is sindsdien met 23,8% gestegen. De grote 
bouwers blijven het meest achter. Hun omzet steeg in 
deze periode met slechts 10,9%. Dit is in figuur 2 te zien. 

Omzetgroei Percentage 
bedrijven

1-10 werknemers +47,5% 97%

10-100 werknemers +23,8% 3%

Meer dan 100 werknemers +10,9% 0,2%

Figuur 1. Ontwikkeling bouwproductie en omzet

Bouwproductie: volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid (voortschrijdend gemiddelde)
Omzet: ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (voortschrijdend gemiddelde)
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Het CBS becijfert welke bedrijven in de bouw het snelst 
groeien, dat wil zeggen bedrijven met een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 10% over een periode van drie achter-
eenvolgende jaren. Het overgrote deel (79%) van deze 
bouwers heeft tussen de 10 en 50 werknemers in dienst 
en kan daarmee als MKB-bedrijf gekwalificeerd worden. 
Ook accountantsorganisatie SRA geeft aan dat vooral 
MKB-bedrijven in de bouw het goed doen.

De prestaties zijn ook sterk afhankelijk van de branche 
waarin een bouwbedrijf actief is. De laatste jaren laten 
vooral bedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw 
sterke omzetgroei zien. De omzet van installateurs 
groeit minder hard, maar wel veel stabieler over de 
afgelopen jaren. De omzet van gww-bouwers vertoont 
een heel andere ontwikkeling. Deels ingegeven door de 
Crisis- en herstelwet hebben gww-bouwers tijdens de 
crisis een hogere omzet kunnen behalen. Zij hebben het 
juist moeilijk gekregen toen de rest van de bouwsector 
begon te herstellen en hun opdrachten afliepen. Het 
goede nieuws is dat momenteel ook de omzet van 
gww-bouwers herstelt. Dit is in figuur 3 te zien.

De opleving van de bouwsector wordt dus niet overal 
even goed gevoeld, maar de trend in alle branches en  
bij alle typen bedrijven is wel omhoog. 

Figuur 2. Omzetontwikkeling naar grootte bedrijf Figuur 3. Omzetontwikkeling branches bouw
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Bron: CBS

De competenties van je medewerkers spelen hierbij een rol. Bas Kuypers van Kuijpers Installaties: "Omdat we in de installatiesector kampen met een tekort aan technisch personeel staan we voor de uitdaging om meer productie te realiseren met een beperkte capaciteit aan technisch geschoold personeel. Om meer met minder te realiseren zullen we efficiënter en effectiever moeten werken. Lean en Six Sigma methodieken kunnen bijdragen om dit te realiseren." Kuypers stelt verder dat een mix aan competenties vereist is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. "Een andere invalshoek kan een verassende oplossing bieden voor bestaande problemen. Onder andere door de schaarste op het gebied van technisch personeel, worden we gedongen ook buiten de bouwbranche te kijken. Dit levert verassende invalshoeken en oplossingen op."
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Ondanks goede marktomstandigheden 
ook nadelen
Ondanks al dit goede nieuws is er ook een keerzijde. 
Zoals al eerder besproken, nemen de kosten voor 
personeel en materialen hard toe. Dit is niet nieuw. 
Tijdens de crisisjaren 2009-2010 en 2012-2013 namen  
de kosten ook toe, maar minder hard. In onderstaande 
tabel is de jaarlijkse stijging van de materiaalkosten en 
loonkosten (volgens de cao) over een lange periode 
weergegeven voor nieuwbouwwoningen. De materiaal-
kosten bewegen zich redelijk in lijn met de ontwikkeling 
van de bouw productie en de groei van de Nederlandse 
economie. In goede tijden nemen de kosten harder toe 
dan in een crisis, dan dalen de materiaalkosten zelfs. De 
loonkosten daarentegen dalen helemaal niet, die laten 
jaar op jaar een stijging zien. Daardoor blijven de kosten 
voor bouw bedrijven ook tijdens economisch mindere 
tijden doorstijgen.

Het gaat hier wel om de loonkosten volgens de cao.  
De kosten voor het inhuren van zzp’ers zijn hier niet 
meegenomen. Op dit moment stijgen die fors. Daardoor 
stijgen de kosten van bouwbedrijven nog harder dan uit 

bovenstaande cijfers blijkt. Zeker voor die bouwbedrijven 
die weinig eigen personeel (over) hebben en overgeleverd 
zijn aan de grillen van de zzp-markt. De zzp’ers van nu 
zijn veelal tijdens de crisis ontslagen. Zij zijn niet zomaar 
weer bereid om in loondienst te gaan, zeker gezien de 
stijging van de zzp-tarieven. Dit (verklaarbare) gebrek aan 
loyaliteit verbetert de situatie niet. Er zijn geen betrouwbare 
recente cijfers beschikbaar over de ontwikkeling van de 
zzp-tarieven. Anekdotisch bewijs geeft aan dat de tarieven 
in 2018 verdubbeld zijn ten opzichte van 2017.

Daarnaast nemen de tekorten aan personeel steeds 
verder toe vanwege de gestegen vraag, wat de prijzen 
nog verder opdrijft. Bouwbedrijven verwachten dat ze 
meer nieuw personeel aan zullen nemen, maar geven 
aan dat de werving steeds moeilijker wordt en er personeel 
wordt weggekaapt. Dit is in figuur 4 te zien. De personeels-
sterkte daalt al drie kwartalen op rij. Dit is niet alleen op 
de korte termijn een probleem. Op de lange termijn gaat 
de vergrijzing een rol spelen, waardoor wij verwachten 
dat het personeelstekort blijft bestaan (zie ook een 
eerder rapport van ABN AMRO over de arbeidsmarkt).

Jaar Totale bouwkosten  
(in %)

Loonkosten  
(in %)

Materiaalkosten  
(in %)

Economische groei  
(in %)

2000 3,6 2,4 4,5 4,2

2001 5,2 5,7 4,8 2,1

2002 3,9 5,5 2,4 0,1

2003 2,1 3,4 1,0 0,3

2004 1,9 1,7 2,0 2,0

2005 2,0 1,7 2,2 2,2

2006 2,9 0,9 4,2 3,5

2007 4,0 1,3 5,7 3,7

2008 4,6 3,8 5,0 1,7

2009 0,2 3,7 -1,7 -3,8

2010 0,6 1,9 -0,2 1,4

2011 1,9 1,5 2,1 1,7

2012 1,8 2,6 1,4 -1,1

2013 0,2 1,8 -0,7 -0,2

2014 0,9 2,1 0,2 1,4

2015 1,9 0,9 2,5 2,3

2016 2,0 1,6 2,4 2,2

2017 2,3 2,0 3,4 3,2

2018 januari-april 2,2 1,9 3,3 -

Bron: CBS

Tabel 1. Ontwikkeling bouwkosten en economische groei.

De competenties van je medewerkers spelen hierbij een rol. Bas Kuypers van Kuijpers Installaties: "Omdat we in de installatiesector kampen met een tekort aan technisch personeel staan we voor de uitdaging om meer productie te realiseren met een beperkte capaciteit aan technisch geschoold personeel. Om meer met minder te realiseren zullen we efficiënter en effectiever moeten werken. Lean en Six Sigma methodieken kunnen bijdragen om dit te realiseren." Kuypers stelt verder dat een mix aan competenties vereist is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. "Een andere invalshoek kan een verassende oplossing bieden voor bestaande problemen. Onder andere door de schaarste op het gebied van technisch personeel, worden we gedongen ook buiten de bouwbranche te kijken. Dit levert verassende invalshoeken en oplossingen op."
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/02/meeste-zzpers-de-bouw-gooien-hun-tarieven-omhoog-101257637
https://insights.abnamro.nl/2016/12/anders-denken-anders-doen/
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Het is de vraag of bouwbedrijven niet te laat zijn geweest 
met het aannemen van nieuw personeel toen het eerste 
herstel zich aftekende. Het aantal banen in de bouw neemt 
pas sinds het tweede kwartaal van 2014 mondjesmaat 
toe. Terwijl het eerste herstel van de bouwproductie- en 
omzet al in vierde kwartaal van 2013 zichtbaar was.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over faal-
kosten. De schattingen lopen uiteen, maar de gemene 
deler is dat rond 10% van de omzet opgaat aan faalkosten. 
Dit kost de bouwsector EUR 6 miljard per jaar. Belangrijke 
oorzaken zijn het niet goed samenwerken in de bouw, 
het leggen van de risico’s bij de verkeerde partijen en  
elk nieuw project als uniek zien. Marktonderzoeker 
Bouwkennis heeft berekend dat de faalkosten van 
installateurs hoger zijn dan die van hoofdaannemers in 
de woning- en utiliteitsbouw. Zij komen pas later in het 
proces aan bod en in deze uitvoeringsfase komen de 
meeste faalkosten voor. Installateurs geven aan dat de 
meeste faalkosten in de uitvoeringsfase veroorzaakt 
worden door slechte werkvoorbereiding, fouten in de 
planning en tijdsdruk.

En dus blijven de marges achter

Hogere omzetten zorgen normaliter voor hogere marges. 
In 2016 zagen de meeste grote bouwbedrijven inderdaad 
hun winstmarge stijgen. Ook uit cijfers van het CBS over 
de marge-ontwikkeling in 2016 ten opzichte van een jaar 
ervoor blijkt dat de marges in de bouw toenamen; van 
8,9% naar 9,4%. Cijfers van SRA over 2017 laten zien 
dat de winstmarges van kleinere bouwbedrijven in 2017 
ook flink toenamen. Wel blijven de marges steken op 
een relatief laag niveau.

Maar de eerste kentering is zichtbaar. Na drie jaar van 
groei nam de marge van bedrijven actief in de woning- 
en utiliteitsbouw in 2016 weer af. Deze branche is een 
van de sterkste groeiers en heeft vanwege het snelle 
herstel dus als eerste last gekregen van de schaarste 
aan personeel en materiaal en de daardoor oplopende 
kosten. De verwachting is dat de marge in 2017 verder 
is gedaald. Deze ontwikkeling zien we in de praktijk 
terug. Er worden meer en meer projecten herontwikkeld 
om binnen het budget te komen, de eerste bouwprojecten 
zijn al afgeblazen door de hoge kosten en de eerste 
bouwbedrijven komen hierdoor al in de problemen. 

Het feit dat er op dit moment sprake is van een hoog-
conjunctuur en de marge in de snelst groeiende branche 
van de bouw alweer daalt, geeft aan dat deze situatie op 
de lange termijn niet vol te houden is voor bouwbedrijven. 
Ook is de kans groot dat (hoofd)aannemers de afgelopen 
jaren projecten hebben aangenomen die, vanwege het 
inkoopmoment en de prijsstijgingen, de komende tijd 
tegenvallende resultaten laten zien. Bij bedrijven met 
geringe reserves kan dat ernstige gevolgen hebben,  
tot en met faillissementen.
 
De lage arbeidsproductiviteit in de bouw maakt de 
situatie er niet beter op. De Nederlandse bouwsector is 
in vergelijking met de bouwsector in andere Europese 
landen relatief productief, maar in verhouding tot andere 
Nederlandse sectoren niet. Doordat er per gewerkt uur 
relatief weinig toegevoegde waarde wordt geleverd door 
bouwbedrijven, is de bouwsector niet concurrerend. 
Door de hoge kosten is de bouwsector simpelweg duur 
voor opdrachtgevers en klanten. Zoals in figuur 5 te zien is, 
bungelt de bouwsector onderaan in vergelijking met 
andere sectoren.  
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Figuur 4. Ontwikkeling personeelssterkte bij 
bouwbedrijven 

Figuur 5. Arbeidsproductiviteit sectoren

https://fd.nl/weekend/1257483/nederland-bleef-zwelgen-in-de-crisis-en-vergat-zo-te-werken-aan-het-echte-probleem
https://fd.nl/weekend/1257483/nederland-bleef-zwelgen-in-de-crisis-en-vergat-zo-te-werken-aan-het-echte-probleem
https://www.bouwkennis.nl/wp-content/uploads/2014/03/Faalkosten.pdf
https://view.publitas.com/sra/sra-biz-sectorrapport-branches-in-zicht-2018/page/1
https://insights.abnamro.nl/2018/03/nederlandse-arbeidsproductiviteit-ver-boven-europees-gemiddelde/
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De belangrijkste reden van de stijgende arbeids-
productiviteit in de afgelopen jaren is de sterke stijging 
van de bouwproductie. Er is relatief weinig nieuw 
personeel aangenomen en er zijn geen revolutionaire 
innovaties geweest die de sprong verklaren.

Om de marges blijvend te verbeteren en daarmee 
toekomst bestendig te blijven, moeten bouwbedrijven 
hun verdienmodel aanpassen. Nu is het moment aan ge-
broken om hier als bouwbedrijf over na te denken, zodat 
de bouwsector in de volgende crisis marge en toegevoegde 
waarde blijft creëren en niet meer zo hard geraakt wordt.

Innovatie als succesfactor

Een van de mogelijkheden om het verdienmodel te 
veranderen én de marges te verbeteren, is innovatie. 
Innovatie kan op termijn kosten verminderen, de kwaliteit 
verhogen en/of de bouwtijd verminderen waardoor de 
marges van bouwers omhoog kunnen. De bouwsector 
wordt, zeker door buitenstaanders, vaak omschreven als 
een traditionele sector die niet zo veel op heeft met 
innovatie. Tijdens de crisis zijn bouwbedrijven zich meer 
gaan toeleggen op kostenbesparingen om nog enige 
marge te behalen. Investeringen in nieuwe kennis en 
technologie bleven hierdoor uit. Dat blijkt uit onderzoek 
uit 2018 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onder 
vierduizend leden van Bouwend Nederland. 

Bij innovaties gaat het om de ontwikkeling en toepassing 
van nieuwe producten, processen of diensten. Het belang 
van innoveren is voor het ene bedrijf groter dan voor het 
andere bedrijf. In hoeverre bedrijven vinden dat zij moeten 
innoveren om te kunnen voortbestaan is per bedrijf 
verschillend. Iedere ondernemer heeft zijn redenen om 
te innoveren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de klant-
behoefte of om onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte 
van de concurrent. Innovatie kan als een waardevolle 
strategie worden gezien voor de toekomstbestendigheid 
en het succes van de onderneming. Innovatie kan een 
effectief instrument om de omzet en winstgevendheid 
van het bedrijf te verhogen. 

Innovatie binnen de bouwsector wordt op verschillende 
manieren gestimuleerd. Binnen de Bouwagenda zijn 
bijvoorbeeld verschillende initiatieven ontwikkeld. De 
Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor 
de hele bouwsector waarbij de overheid, kennisinstellingen, 
marktpartijen en belangengroepen samenwerken.

Ondanks de goede bedoelingen, zo blijkt uit een enquête 
die het EIB in 2017 heeft gehouden, doet maar een deel 
van de bouw- en installatiebedrijven daadwerkelijk aan 
innovatie. Slechts 30% van de bouwbedrijven houdt zich 
bezig met innovatie, en 60% van de installateurs. Bij 
bouwbedrijven wordt gemiddeld 2,4% van de omzet 
besteed aan innovatie. Bij installateurs is dit 4,1%. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de bouwsector relatief 
veel kleine bedrijven zich met innovatie bezighouden. 
Deze innovaties zullen kleinschaliger van aard zijn. Ze 
passen deze innovaties vaak toe verspreid over meerdere 
projecten. 

Bouwbedrijven en installateurs zien de wetgeving en het 
aanbestedingsbeleid als belemmering voor innovatie. 
Hierdoor is het voor bouwbedrijven vaak niet mogelijk  
is om met innovatieve oplossingen aan de slag te gaan. 
Bouwbedrijven kunnen de kosten van een innovatie 
bijvoorbeeld niet meenemen in een aanbesteding. Terwijl 
innovatie juist nodig is om de productiviteit van de bouw-
sector te verhogen. McKinsey heeft berekend dat innovatie 
kan leiden tot een productiviteit die 5-10 keer hoger ligt. 
Vooral de productiviteit van grote bouwbedrijven actief 
in grote projecten kan volgens het consultancybureau 
verbeterd worden. Zij kunnen profiteren van standaardisatie, 
industrialisering en prefabricage.

In de volgende twee hoofdstukken gaan we in op de rol 
die innovatie speelt binnen bedrijven die actief zijn in de 
woning- en utiliteitsbouw en installatiebranche. Omdat 
innovatie niet de enige strategie is om als bedrijf je 
winstgevendheid en succes te vergroten, zijn we bij 
enkele van onze relaties gaan onderzoeken in welke 
mate andere factoren bijdragen aan het succes van hun 
onderneming. Ook hebben wij dit getoetst bij partijen 
die veel met onze relaties samenwerken. Ook hebben 
wij gevraagd op welke manier zij invulling geven aan de 
verschillende onderdelen. De succesfactoren waarnaar 
bouw- en installatiebedrijven zijn gevraagd zijn:  
strategie, innovatie, medewerkers, samenwerking, 
duurzaamheid en procesbeheersing.

https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2018/01/Changing-Foundations-1.pdf
http://www.debouwagenda.com/default.aspx
https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2017/09/Innovatie-in-de-bouwketen-EIB.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital Projects and Infrastructure/Our Insights/Reinventing construction through a productivity revolution/MGI-Reinventing-Construction-Executive-summary.ashx
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In deze publicatie onderscheiden we drie typen innovatie:

Procesinnovatie
Een procesinnovatie is de toepassing van een nieuw of sterk verbeterd 
productieproces. Procesinnovaties hebben als doel om dingen efficiënter  
(met minder middelen) te realiseren. Voorbeelden van procesinnovatie zijn: 
tijds- of energiebesparingen door nieuwe opleverings- en leveringstechnieken, 
automatisering, digitalisering, gebruik van robots, 3D Bouw Informatie 
Modellen, GPS, drones en andere technologieën.

Productinnovatie
Een productinnovatie is de introductie van een nieuw product (of dienst) of 
verbeterd product (of dienst) waarbij de productprestaties, gebruikersgemak 
of componenten verbeterd worden. Voorbeelden van productinnovatie zijn:  
het gebruik van betere en/of duurzamere materialen, introductie van warmte-
koudeopslag, extra opties realiseren in projecten (ingebouwde beveiliging, 
onderhoudsvriendelijkheid).

Marketinginnovatie
Een marketinginnovatie is de implementatie van een nieuw marketingconcept  
of nieuwe marketingstrategie met een duidelijk verschil van bestaande 
marketingmethoden. Voorbeelden van marketinginnovatie zijn: veranderingen in 
product design of verpakking, het promoten van het bedrijf, en de prijsstelling.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen - A Study of the Challenges and Strategic Opportunities  
Facing the Dutch Construction Industry
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2.  Succesfactoren 
van bouwbedrijven

De ontwikkelingen in de bouw volgen elkaar in rap tempo 
op. Onderwerpen als de energietransitie, verduurzaming, 
verstedelijking en de grote vervangingsopgave stellen 
de bouwsector voor een enorme uitdaging. Daarnaast 
hebben technologische ontwikkelingen impact op het 
proces en product in de bouwsector. Klanten vragen  
in toenemende mate om duurzame en innovatieve 
oplossingen. Invloeden van eindgebruikers en partijen 
als omwonenden en de overheid worden steeds zicht-
baarder, het belang wordt groter. De veranderingen gaan 
invloed hebben op het verdienmodel van bouwbedrijven. 
Ook de inzet van ICT in de ontwerp- en bouwfase gaat 
een belangrijke rol spelen. Om als bedrijf te overleven 
moeten de operationele én de financiële prestaties op 
orde zijn. Dit vraagt onder andere om continue aandacht 
voor het optimaliseren van processen en reduceren van 
faalkosten.

Strategie 
Om op de lange termijn succesvol te blijven moet je als 
bedrijf de juiste strategische keuzes maken en uitwerken. 
Wij verwachten dat bedrijven met een duidelijke strategie 
beter presteren dan bedrijven die dit niet hebben.

Innovatie vergroot je creativiteit

Een veelgenoemde succesfactor is innovatie. In een sector 
waar bedrijven vooral op prijs concurreren, moet je op 
zoek naar mogelijkheden om op een andere manier waarde 
te realiseren en betere financiële resultaten te krijgen. 
Innovatie biedt volgens de ondernemers die wij spraken 
de mogelijkheid om onderscheidend te zijn in een 
traditionele sector zoals de bouwsector. 

Wij hebben een aantal succesvolle bouwondernemers 
uit ons relatiebestand gevraagd wat zij doen aan innovatie 
en op welke manier innovatie mogelijk wordt gemaakt. 
Om flexibel in te kunnen spelen op de behoefte van de 
klant richt bijvoorbeeld Nijhuis Bouw zich op proces-

innovatie. “Bij productinnovatie ligt de focus op één 
product waarbij het moeilijker is om vraaggestuurd te 
werken”, aldus directeur Erik Nijhuis. “Wanneer je ieder 
woningbouwproject als uniek beschouwt waarbij je 
samenwerkt met wisselende onderaannemers leidt dit 
tot hogere faalkosten.” En hoge faalkosten en oplever-
fouten dragen nu ook niet bepaald bij aan de klant-
gerichtheid van je bedrijf, zo vindt Nijhuis.

Uit onderzoek van het Economisch instituut voor de Bouw 
(EIB) blijkt dat bouwbedrijven met name investeren in 
procesinnovatie. Meer dan 90% van de bouwbedrijven 
geeft aan dat de ontwikkelde innovaties toepasbaar zijn 
op meerdere projecten. Uit het onderzoek komt ook naar 
voren dat bedrijven uit de bouwsector gemiddeld tussen 
de 2% en 10% van de omzet investeren in innovatie. Bij 
bouwbedrijven wordt gemiddeld 2,4% van de omzet 
besteed aan innovatie. 

Innovatie helpt niet alleen in het voldoen aan te klantvraag 
maar biedt ook andere voordelen, zegt adjunct-directeur 
financiën Roel Hommel van de Nederlandse Bouwunie. 
Hoewel innovatie volgens Hommel niet op de korte termijn 
bijdraagt aan je financiële prestaties pluk je er op de 
lange termijn wel de vruchten van. “Door te innoveren 
verbreed je je horizon waardoor je interessant wordt 
voor nieuwe en/of andere partijen in de markt. Ook biedt 
innovatie kansen om bij bestaande opdrachtgevers op 
een andere manier in gesprek en tot samenwerking te 
komen.” Innovatie draagt ook bij aan de creativiteit van 
een onderneming. “Je gaat anders nadenken over je 
product of proces. Hierdoor word je als bedrijf ook 
flexibeler.”

Ellis ten Dam. directeur business development van Royal 
HaskoningDHV benadrukt eveneens dat procesinnovatie 
binnen de bouwsector kansrijk is. Innovatie hoeft volgens 
haar niet per se disruptief te zijn. De bouwsector moet 
zich blijvend verbeteren en beter gebruik maken van het 
lerend vermogen. Hier kan iedere bouwer elke dag mee 
bezig zijn. Daar gaan geen grote investeringen aan 
vooraf, maar wel een bepaalde houding en mindset. 
“Wanneer je in staat bent om dit binnen je team te 
borgen dan pluk je hier echt de vruchten van.”

https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2017/09/Innovatie-in-de-bouwketen-EIB.pdf
https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2017/09/Innovatie-in-de-bouwketen-EIB.pdf
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Procesbeheersing 

Procesbeheersing is bepalend voor je resultaat. Het 
ontwikkel- en bouwproces kent lange doorlooptijden, onder 
andere vanwege verschillen in inzicht en technische 
belemmeringen. Het verbeteren van je bedrijfsprocessen 
stelt je in staat je rendement te verbeteren, zegt Nijhuis 
van Nijhuis Bouw. Ten Dam van Royal HaskoningDHV 
benadrukt dat attitude en processen belangrijk zijn voor 
het opbouwen van vertrouwen. “De klant gunt je best een 
goede boterham als je ook kwaliteit levert en afspraken 
nakomt.” Wanneer je je processen op orde hebt, kun je 
je afspraken waarmaken. Daardoor wordt het - nu erg 
hoge - percentage faalkosten lager. Nu resulteert het 
hoge aantal fouten in een verstoord proces met de klant. 
Volgens Ten Dam hoeft investeren in procesverbetering 
niet duur te zijn terwijl het wel direct geld oplevert. 

Goede communicatie en afstemming is de sleutel tot 
succesvolle projecten. Bij Bouwbedrijf Van de Ven is de 
projectleider verantwoordelijk voor het hele proces, van 
calculatie tot oplevering. De projectleider is op de hoogte 
van alle details van het project en daarmee het aanspreek-
punt voor de klant. Op deze manier elimineer je de over-
drachtsmomenten en daarmee verklein je de kans op 
vertraging en faalkosten. Ook de communicatie en het 
delen van kennis binnen de organisatie maakt het 
verschil volgens Ben van de Meerakker, financieel 
directeur bij Bouwbedrijf Van de Ven.

De andere ondernemers die we voor dit rapport hebben 
geïnterviewd, geven aan dat procesbeheersing steevast op 
hun managementagenda staat. Nijhuis: “Key performance 
indicators worden tijdens werkbesprekingen gedeeld 
met de organisatie en dat vergroot hopelijk de bewust-
wording onder collega’s.”

Samenwerking
Samenwerken met klanten, concurrenten, leveranciers 
en andere partijen binnen en buiten de bouwsector 
biedt verscheidene voordelen. Denk hierbij aan de 
toegang tot nieuwe kennis en de realisatie van 
kostenbesparingen.

Samenwerken loont

Omdat innovatie vaak pas op termijn bijdraagt aan het 
succes van de onderneming worden investeringskosten 
gezien als belemmerende factor. Zeker in een sector 
waar de marges laag en de reserves gering zijn en een 
foutje de winst van meerdere projecten kan laten 
verdampen. 

Andere belemmeringen die worden genoemd zijn een 
ouderwetse opvatting van samenwerken en beperkende 
aspecten van aanbestedingen. ‘Dichtgetimmerde’ 
aan bestedingen dragen niet bij aan het innovatievermogen 
in de bouw. Aanbestedingen stimuleren innovatie alleen 
wanneer de uitvraag ruimte biedt voor innovatieve 
oplossingen en deze innovaties ook worden beloond. 

Bouwbedrijven werken het minst samen met partners 
als het gaat om innovatie, zo blijkt uit het onderzoek van 
het EIB. Indien ze wel samenwerken is dit vooral in de 
keten, dus met installatiebedrijven en toeleveranciers. 
Volgens de onderzoekers is een gebrek aan keten-
samen werking schadelijk voor het innovatieve vermogen. 
Een gebrek aan vertrouwen ontstaat mede doordat 
bouwers werken in kortetermijnprojecten. Een partner  
in het ene project kan in het volgende project zomaar 
een concurrent zijn. Dit leidt ertoe dat bedrijven de kaarten 
tegen de borst houden met beperkte kennisdeling en 
innovatie tot gevolg.

Samenwerking is voor Erik Nijhuis allesbepalend voor 
het succes van de onderneming. Wanneer je in staat 
bent om ongebonden afspraken te maken met opdracht-
gevers kun je langdurige en duurzame samenwerkingen 
aangaan. Nijhuis merkt wel op dat samenwerking deels 
afhankelijk is van de marktomstandigheden. “De huidige 
capaciteitsproblemen zorgt ervoor dat bouwbedrijven 
sneller geneigd zijn langdurige contracten aan te gaan.” 
Ook de Nederlandse Bouw Unie (NBU) is volgens Roel 
Hommel de laatste jaren meer gaan investeren in samen-
werking. Samenwerken met dezelfde opdrachtgevers en 
leveranciers verhoogt de kwaliteit en verlaagt daarmee 
de nazorgkosten. 

Volgens Ellis ten Dam van Royal HaskoningDHV is alles 
zelf doen niet het beste uitgangspunt voor het bereiken 
van de juiste kwaliteit. Samenwerking in de keten kan 
meerwaarde opleveren voor de klant. Daarbij moet je 
ook echt denken vanuit de meerwaarde die het voor  
de eindgebruiker en niet alleen de opdrachtgever moet 
opleveren. Een belangrijke verandering daarbij is het doen 
van een levenscyclusanalyse (life-cycle assessment). 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/09/waarom-de-bouw-niet-innovatief-a15-angst-en-8-andere-remmers-101252411
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Dus ook denken aan de meerwaarde die het gebouw na 
oplevering levert aan gebruikers en beheerders. Die extra 
meerwaarde moet je wel duidelijk weten te maken. “Dit 
vraagt ook een ‘openheid’ die je als kwetsbaar zou kunnen 
zien, maar die randvoorwaardelijk is voor een vertrouwens-
basis en een goede, langjarige relatie”, aldus Ten Dam. 
“Dat gezegd hebbende: het werken met en volgens de 
aanbesteding zit in de sector. Iedereen is opgevoed als 
contractmanager. De constante vraag is of het wel of 
niet in de scope zit en daar gaat veel energie aan op. Er 
zou veel meer aandacht moeten gaan naar ‘wat is van 
waarde voor de klant en hoe kan ik dat verkopen’. Met 
meer vertrouwen en transparantie over kwaliteit en prijs 
is er meer mogelijk”, zo zegt Ten Dam.

Waar legt u de nadruk op?

Uit de interviews komt naar voren dat succesvolle 
bouwbedrijven bovenmatig aandacht besteden aan hun 
samenwerking, procesbeheersing en innovatie. 

Personeel is de succesfactor die het mogelijk maakt om 
op een juiste manier invulling te geven hieraan. Niet 
onbelangrijk is het feit dat het aantrekken en behouden 
van personeel momenteel één van de grootste uitdagingen 
is voor bouwbedrijven. Er is een structureel tekort aan 
gekwalificeerd personeel. Ook het imago van de bouw-
sector draagt niet bij aan een grotere instroom. Aandacht 
en waardering voor je personeel wordt in toe nemende 
mate belangrijker stelt Ben van de Meerakker van 
Bouwbedrijf Van de ven. Het bieden van opleidings mogelijk-
heden en toekomstperspectief kan het verschil maken. 
Maar ook een goede samenwerking met opleidings-
instituten draagt bij instroom van nieuw talent. Bij 
Bouwbedrijf Van de Ven wordt personeel op jonge leeftijd 
aangenomen vanuit het leerproces en zijn jarenlange 
dienstverbanden gebruikelijk. Het menselijke aspect 
draagt volgens Bouwbedrijf Van de Ven in grote mate  
bij aan het succes van je onderneming.  
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3.  Succesfactoren van 
installatiebedrijven

Installaties zijn steeds innovatiever, 
maar wat doen de installateurs?
De installatiemarkt verandert snel. Niet alleen vanwege 
de toenemende nadruk op verduurzaming, ook techno-
logische innovaties volgen elkaar snel op. Installaties 
worden complexer en nieuwe verdienmodellen doen 
hun intrede. Stilstaan is geen optie meer. Meegaan met 
de marktontwikkelingen vraagt om een strategische 
visie en innovatief vermogen. Door te innoveren ben je 
beter in staat om in te spelen op verandering en aan de 
klantvraag te voldoen. Maar hoe ver zijn installatie bedrijven 
met innovatie? 

Zoals al eerder vermeld houdt zo’n 60% van de installateurs 
zich bezig met innovatie. Zij houden zich met name bezig 
met procesinnovatie, gevolgd door productinnovatie. Het 
onderzoek van de RUG sluit hierbij aan en concludeert 
dat installatiebedrijven zich voornamelijk richten op 
procesinnovatie om kostenbesparingen te realiseren. 
Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan de 
efficiëntie van producten en/of diensten te willen 
verbeteren door middel van procesinnovaties. 

Innovatie
In de huidige tijd is het steeds belangrijker voor bedrijven 
om zichzelf opnieuw te blijven uitvinden en te onder-
scheiden van de concurrentie. Een veranderende markt 
en marktontwikkelingen vragen veel van het innovatief 
vermogen van bouwbedrijven.

Ook bij de installateurs die we hebben geïnterviewd, blijkt 
procesinnovatie het meest voorkomende innovatietype. 
Voor Henk Willem van Dorp, van technisch dienstverlener 
Van Dorp, is innovatie essentieel voor de toekomst-
bestendigheid van zijn bedrijf: “Als je niet innoveert doe 
je op termijn niet meer mee.” Van Dorp is van mening 
dat de huidige capaciteitsproblemen in de bouw leiden 
tot een versneld innovatieproces. Door te investeren in 

procesautomatisering en prefabricage, waarbij materialen 
van tevoren in een fabriek of werkplaats tot elementen 
worden gemaakt, gaat de efficiëntie van processen omhoog 
en gaan de bijbehorende kosten omlaag. “Innovatie zorgt 
ervoor dat je meer kunt doen met minder.” Daarnaast 
leidt efficiënter werken tot minder faalkosten. Als je het 
proces niet beheerst, wordt het project niet succesvol 
aldus Remco Boukens van Arcadis. “In het proces totdat 
je daadwerkelijk gaat bouwen zitten een paar harde 
overgangen die een soepele procesgang en overdracht 
bemoeilijken. Dan gaan we vaak van digitaal weer naar 
‘papierwerk’. Voor opdrachtgevers en in aanbestedingen 
valt nog een boel te winnen om ontwerp, bouw, overdracht 
en exploitatiefase zo goed mogelijk in te richten.” 

Ook directeur Marcel de Groot van De Groot Installatiegroep 
erkent het belang van innovatie voor zijn onderneming. 
Gezien de snelheid waarmee innovaties en veranderingen 
elkaar opvolgen is het kostentechnisch ondoenlijk voor 
bedrijven om alle nieuwe ontwikkelingen zelfstandig bij 
te benen. Samenwerking met ketenpartners is een 
uitstekende oplossing om sneller te leren omgaan met 
nieuwe technieken. Voor een succesvol innovatietraject 
is het volgens De Groot belangrijk dat innovatie buiten 
de lijnorganisatie wordt belegd. Door het vrijspelen van 
medewerkers van de dagelijkse operatie wordt er ruimte 
en vrijheid gecreëerd. Wel moeten de benodigde kennis 
en financiële middelen beschikbaar worden gesteld door 
het bedrijf, aldus De Groot. 

Installatiebedrijven investeren met 4,1% van de omzet 
relatief weinig in innovatie. Ter vergelijking, bij bouw-
bedrijven die zich bezighouden met innovatie, wordt 
tussen 2 en 10% van de omzet besteed aan innovatie. 
Het lage percentage aan investeringen van installateurs 
vinden wij verrassend. Zeker als je je bedenkt dat innovaties 
in de installatiebranche elkaar snel opvolgen. Denk 
bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van zoals 
internet of things, voorspellend onderhoud, augmented 
reality en kunstmatige intelligentie. Innovatie kan ook 
een oplossing zijn voor het gebrek aan installateurs. 
Toenemende mate van innovatie, zoals prefabricage of 
de inzet van robots, leidt tot minder traditionele 
handenarbeid op de bouwplaats.

http://www.bouwendnederland.nl/data/sitemanagement/media/Changing Foundations.pdf
https://www.uneto-vni.nl/bijeenkomsten/connect-2025
https://www.uneto-vni.nl/bijeenkomsten/connect-2025
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Samenwerking vormt de basis  
voor succes
Een gebrek aan ketensamenwerking, samen met starheid 
in wet- en regelgeving, wordt door de installatiebranche 
gezien als grootste belemmering voor innovatie. Terwijl 
juist samenwerking kan leiden tot een efficiënt proces 
en daardoor ook tot lagere faalkosten. En daarmee een 
gunstig effect op de margeontwikkeling heeft. De onder-
nemers die we voor dit onderzoek hebben geïnterviewd, 
geven aan dat samenwerkingsverbanden in hoge mate 
bijdragen aan het succes van hun onderneming.

Marcel de Groot gelooft erg in ketensamenwerking als 
succesfactor voor het bedrijf. Wanneer je werkt in een 
bouwteam word je eerder in het proces betrokken. Op 
die manier kan je eerder en dus beter adviseren over de 
juiste integrale oplossing tussen bouwkundig en techniek 
tegen de laagste kosten, aldus De Groot. Bij samenwerking 
gericht op innovatie moet de focus liggen op het slimmer 
maken van het totale proces en de gehele keten. Wanneer 
je op zoek bent naar een geschikte samenwerkingspartner 
is een gedeelde visie belangrijk. Synergie is alleen te 
behalen wanneer je over dezelfde waarden en normen 
beschikt. Samenwerkingspartners moeten er volgens 
De Groot dezelfde ideeën op nahouden. Voor zowel De 
Groot als Van Dorp is kwaliteit het grootste goed. En  
dus wordt er af en toe ook een goedkopere oplossing 
geadviseerd, die toch dezelfde of een hogere kwaliteit 
biedt. Dat kost omzet, maar je blijft dicht bij dat wat je 
echt belangrijk vindt; kwaliteit.

Ondanks de voordelen van samenwerking met klanten, 
toeleveranciers en concurrenten zijn een gebrek aan tijd, 
dan wel moeite met het vinden van de juiste partner veel 
gehoorde redenen voor een gebrek aan samenwerking 
in de bouwsector. Ook Bas Kuypers van Kuijpers Installaties 
beaamt dit; “in de bouwkolom werken we al eeuwen 
lang samen aan een project, echter is er lang niet altijd 
sprake van samenwerking. Dit komt onder andere door 
de versnippering van de bouwkolom en daarmee de 
individuele belangen. Echte partnerschappen kunnen 
daarbij zeker helpen. Partijen moeten bereid zijn om 
inzicht te geven in de eigen (primaire) processen om 
daarin van elkaar te leren en optimalisaties door te voeren 
die in wederzijds voordeel zijn.” Volgens Remco Boukens 
kent de bouwsector weinig hechte partnerships. “Het is 
elke keer een andere locatie, een nieuw project en andere 
spelers. Samenwerken werkt pas echt goed als je het 
niet alleen met je eigen club doet, maar de consequenties 
van de gehele keten herkent en erkend. Hiervoor moet 
je creatief zijn en buiten je eigen grenzen kunnen kijken”. 

Ook heeft conjunctuur een grote invloed op samenwerken, 
maar partnerships zouden robuust moeten zijn en met 
de tijd mee moeten groeien aldus Boukens. 

Medewerkers
Het toenemend aantal vacatures in de bouw is steeds 
lastiger in te vullen. De ‘war on talent’ maakt het 
hebben en behouden van geschikt personeel volgens 
ons een van de belangrijkste succesfactoren.

Zonder medewerkers geen productie 
en dus geen omzet
Om invulling te kunnen geven aan innovatie, proces-
beheersing en samenwerking is goed gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel onmisbaar. Voor Marcel de Groot 
van De Groot Installatiegroep is personeel de belangrijkste 
succesfactor. Zeker in de huidige tijd waar een tekort 
aan personeel wordt gezien als de grootste uitdaging. 
“Aandacht voor je personeel draagt uiteindelijk bij aan betere 
bedrijfsresultaten. Je medewerkers brengen immers de 
strategie tot uitvoering”. Van Dorp Installatiegroep betrekt 
haar medewerkers bij de beleidsvoering door regelmatig 
gesprekken op strategisch niveau te faciliteren. 

Betrokken en bevlogen medewerkers zijn cruciaal voor de 
prestaties van je bedrijf. Om die betrokkenheid te vergroten, 
is het sociale aspect bepalend volgens De Groot. “Als 
een medewerker urgente en grote privéproblemen heeft 
dan kijken we in overleg over ruimte om hier mee om te 
gaan”. Aandacht voor je personeel, maar ook ontwikkelings-
mogelijkheden dragen hieraan bij. Alle geïnterviewde 
ondernemers bieden dan ook een uitgebreid opleidings-
curriculum aan hun medewerkers. Continuïteit van je 
personeelsbestand draagt bij aan je financiële prestaties. 
Aantrekken en inwerken van nieuw personeel kost 
immers tijd en geld. 

Innovatief vermogen is ook een aantrekkelijke arbeids-
voorwaarde. Innovatie vergroot de betrokkenheid van je 
personeel en stelt een organisatie in staat om talent aan 
te trekken, zo zegt De Groot. “Wanneer je je als organisatie 
bezighoudt met toonaangevende innovaties, dan wekt 
dat de interesse van je medewerkers en aan te trekken 
nieuwe medewerkers.” 

https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2017/09/Innovatie-in-de-bouwketen-EIB.pdf
http://www.bouwendnederland.nl/praktijkinformatie/bouwteam
https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2017/09/Innovatie-in-de-bouwketen-EIB.pdf
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De competenties van je medewerkers spelen hierbij een 
rol. Bas Kuypers van Kuijpers Installaties: “Omdat we in 
de installatiesector kampen met een tekort aan technisch 
personeel staan we voor de uitdaging om meer productie 
te realiseren met een beperkte capaciteit aan technisch 
geschoold personeel. Om meer met minder te realiseren 
zullen we efficiënter en effectiever moeten werken.  
Lean en Six Sigma methodieken kunnen bijdragen om 
dit te realiseren.” Kuypers stelt verder dat een mix aan 
competenties vereist is om de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan. “Een andere invalshoek kan  
een verassende oplossing bieden voor bestaande 
problemen. Onder andere door de schaarste op het 
gebied van technisch personeel, worden we gedongen 
ook buiten de bouwbranche te kijken. Dit levert verassende 
invalshoeken en oplossingen op.”

Duurzaamheid
De bouwsector speelt een belangrijke rol in het realiseren 
van de Nederlandse verduurzamingsopgave. Met name 
op het gebied van grondstofgebruik, energie en afval is 
veel winst te behalen. Als bouwbedrijf kan je niet 
langer achterblijven op het gebied van duurzaamheid. 
Daarmee is dit onderwerp in toenemende mate van 
invloed op de bedrijfsprestaties.

Waar legt u de nadruk op?

Uit de interviews komt naar voren dat installatiebedrijven 
bovenmatig aandacht besteden aan hun medewerkers, 
procesbeheersing en het aangaan van samenwerkings
verbanden. Innovatie wordt genoemd als belangrijke 
succesfactor die samenhangt met deze onderdelen.

Uiteindelijk moet de juiste afstemming tussen deze 
verschillende factoren leiden tot het succes van de 
onderneming. In een sector waarin de omstandigheden in 
rap tempo veranderen zien wij innovatie als een van de 
belangrijkste factoren voor succes. Experimenteren met 
nieuwe kennis, technologie, producten en diensten vereist 
volgens ons een cultuuromslag gericht op vernieuwing. 
Door de samenwerking binnen de branche te intensiveren 
en ruimte te laten voor innovatie ben je beter in staat om 
de klantbehoefte centraal te stellen en adequaat in te 
spelen op de huidige en toekomstige marktontwikkelingen. 



16

Achterblijven in hoogtijdagen

Conclusie
Ondanks dat het op dit moment heel goed gaat met de 
bouwproductie, is er nog een wereld te winnen voor de 
sector. Veel bouw- en installatiebedrijven hebben het 
nog steeds moeilijk en zijn herstellende; ze kunnen zich 
geen grote tegenslag veroorloven. Dit is risicovol in een 
tijd waarin de bouwkosten hard oplopen, je van te voren 
niet weet of je genoeg personeel kunt inhuren voor je 
bouwproject, het onbekend is of de materialen volgens 
planning geleverd worden, de kosten tussentijds kunnen 
oplopen en niet helder is wat je uiteindelijk onderaan de 
streep overhoudt.

Wij zien innovatie als een belangrijk antwoord op dit 
probleem. Innovatie kan namelijk op termijn de processen 
verbeteren, de (faal)kosten van een bouwbedrijf verlagen, 
de kwaliteit van het afgeleverde product verhogen en/of 
de bouwtijd verminderen. Hierdoor verbeteren de marges 
van bouw- en installatiebedrijven, waardoor zij meer vet 
op de botten hebben wanneer een volgende crisis toeslaat. 
Tevens zal de relatie met de klanten, gebruikers en 
keten partners verbeteren. Dat kan zorgen voor herhaal-
opdrachten en partnerschappen in plaats van alleen te 
concurreren op laagste prijs. Door innovatie kan een 
toekomstbestendig verdienmodel ontstaan.

Om onze theorie te staven, hebben wij onderzoek gedaan 
in ons eigen relatiebestand. En hebben we de visie 
getoetst bij partijen die veel met onze relaties samen-
werken. We hebben bouw- en installatiebedrijven benaderd 
die het de afgelopen jaren goed hebben gedaan; die ook 
tijdens de crisis goede financiële resultaten hebben behaald 
en waar de financiële ratio’s zoals de rentabiliteit en 
solvabiliteit goed zijn. Hoe komt het dat deze bedrijven 
het beter hebben gedaan en wat kunnen andere bouw-
bedrijven hiervan leren? Klopt het inderdaad dat deze 
bedrijven zich bovengemiddeld met innovatie bezighouden 
of zijn er andere factoren waardoor zij het zo goed doen?

Uit de interviews komt naar voren dat innovatie voor de 
succesvolle bouw- en installatiebedrijven van groot 
belang is. De eerste belangrijke factor is het besteden 
van tijd en aandacht aan innovatie: zet het op de agenda. 
Bouw- en installatiebedrijven houden zich vooral bezig 
met procesinnovatie, omdat dit bruikbaar is bij meerdere 
projecten. Deze vorm van innovatie zorgt voor learning 
on the job; de processen worden elke keer net iets 
beter in plaats van alles in één keer goed of helemaal 

anders. Hier kan iedereen in je bedrijf mee bezig zijn, 
het is het dagelijks werk. Ook kan je meteen met 
procesinnovatie beginnen, het vergt geen lange adem 
zoals productinnovatie. Daarnaast levert het sneller wat op 
en kost het minder geld om in het bedrijf door te voeren. 
Hierdoor heeft procesinnovatie niet de nadelen die voor 
productinnovatie gelden.

Een tweede belangrijke factor waar succesvolle bouw- en 
installatiebedrijven veel mee bezig zijn, is een efficiënte 
voorbereiding en een effectief bouwproces. Hierin is 
een belangrijk deel procesinnovatie, maar wel met de 
juiste hulpmiddelen (zoals Bouw Informatie Modellen 
(BIM)). Belangrijk doel hiervan is het verbeteren van  
de samenwerking en het verlagen van de faalkosten. 
Hiermee kun je het rendement verhogen.

De derde factor die de bedrijven noemen is samenwerking. 
Langdurige samenwerking met dezelfde opdrachtgevers 
en leveranciers zorgt voor hogere kwaliteit en minder 
kosten. De leercurve die bij een project doorgelopen 
wordt, kan je pas te gelde maken bij volgende projecten. 
Gebrekkige samenwerking kan innovatie juist in de weg 
staan. Dan gaat kostbare tijd verloren aan andere zaken.

De allesbepalende factor die dit mogelijk maakt is het 
personeel. Om invulling te kunnen geven aan innovatie, 
procesbeheersing en samenwerking is goed gekwalificeerd 
en gemotiveerd personeel onmisbaar. Tegelijkertijd kan 
innovatie er ook voor zorgen dat je dit personeel kunt 
aantrekken. Innovatie kan daarmee wel eens de factor 
worden waarmee bouwbedrijven de komende tijd 
werknemers kunnen overhalen om voor hen te komen 
werken. Dit is hard nodig in een tijd van schaarste en 
vergrijzing én in een economische hoogconjunctuur  
die nog wel even lijkt aan te houden.
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