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1 Probleemstelling van bet onderzoek

1.1

De bouw

Dit boek handelt over de toekomst van de bouw en over de mogelijkheden voor de bouw
om aan die toekomst zelf vorm te geven. We zullen eerst definieren wat we onder"de bouw"
verstaan.
Traditioneel wordt de bouw geassocieerd met uitvoerende bouwbedrijven, respectievelijk
met aannerningsbedrijven. In dit verband verstaan we echter onder de bouw het geheel aan
bedrijven die bijdragen aan de technische realisatie en instandhouding van bouwwerken.
Behalve de aannemingsbedrijven moeten hieronder tevens worden begrepen de ontwerpende en adviserende bedrijven, die direct betrokken zijn bij de technische realisatie en instandhouding van bouwwerken, alsmede de betrokken toeleveringsbedrijven.
Gedoeld wordt op het totaal aan bedrijven, die kunnen worden geplaatst aan de aanbodzijde van de bouwmarkt. H.iertoe behoren bijvoorbeeld niet de woningbouwverenigingen en
andersoortige opdrachtgevers en de financiers van bouwwerken. Deze "partijen" moeten
worden geplaatst aan de vraagzijde van de bouwmarkt. Evenmin kunnen de uiteindelijke
gebruikers en beheerders van bouwwerken worden gerekend tot de bouw.
Hoewel de definitie in belangrijke mate eenduidig is, is in het algemeen de associatie in
sterke mate tijdgebonden. Zoals reeds aangeduid werd in het verleden "de bouw" veelal
geassocieerd met alleen de aannemingsbedrijven. In de statistieken van het CBS bijvoorbeeld vallen nog steeds alleen de aannerningsbedrijven onder de bouw. De architecten worden in die statistieken gerekend tot de dienstverlenende sector en de betrokken toeleverende bedrijven worden gerekend tot de industrie.
Momenteel wordt in toenemende mate beseft dat de betreffende toeleverende bedrijven,
alsook de technische installatiebedrijven in belangrijke mate medebepalend zijn voor het
functioneren van de aanbodzijde van de bouwmarkt. In toenemende mate wordt daarom de
bouw ook met deze bedrijfstypen geassocieerd en worden (vertegenwoordigers van) deze
bedrijfstypen ook betrokken bij de collectieve besluitvorming over zaken die de gehele aanbodzijde van de bouwmarkt betreffen.
Het moge duidelijk zijn dat een bedrijf als Hoogovens niet tot de bouw mag worden gerekend. Toch kent ook Hoogovens bedrijfsonderdelen die toeleveren aan de bouwmarkt. Onafhankelijk van de wijze waarop deze bedrijfsonderdelen worden geplaatst in de statistieken, worden ze in dit verband, conform de definiering, gerekend tot de bouw.
Het onderzoek waarvan dit boek het resultaat is, heeft zich beperkt tot de woningbouw. De
redenen voor deze beperking komen verderop aan de orde.
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Het gaat met andere woorden om de toekomst van de (onderdelen van) bedrijven, die direct betrokken zijn bij de technische realisatie en instandhouding van woningen, alsook
over de mogelijkheden om deze toekomst zelf te be1nvloeden.

1.2

De toekomst van de bouw

Tot voor kort kon de opstelling van de bedrijven en de organisaties in de bouw ten opzichte van de veranderingen in hun omgeving in het algemeen worden gekarakteriseerd als volgend, in tegenstelling tot initierend en sturend. De impliciete veronderstelling bij de personen, die werkzaam zijn in deze bedrijven en organisaties, was dat de bouwmarkt zich
autonoom ontwikkelt in een richting, die in principe door de bouw zelf niet noemenswaardig kon worden be1nvloed. Desgevraagd werden als bepalende factoren genoemd de demografische, economische en politieke ontwikkelingen, maar zelden of nooit de kwaliteit
van de bedrijven in de bouw of van het bouwprodukt.
Het zelf creeren van een markt, door het stimuleren van nieuwe behoeften en door te bevorderen dat behoeften leiden tot een daadwerkelijke vraag, was in andere bedrijfstakken
een geaccepteerd beginsel, maar werd in de bouw en met name door de aannemingsbedrijven, niet of nauwelijks als een serieuze mogelijkheid beschouwd.
Dat de marktontwikkeling niet wezenlijk kon worden be1nvloed werd tot voor kort door de
bouw ook niet als bezwaarlijk beschouwd. Zolang er sprake was van groei van de vraag
en/of een tekort aan bouwcapaciteit, ging het alle bedrijven voor de wino: er was voldoende werk en alles wat geproduceerd kon worden, werd ook verkocht, ook als de kwaliteit
minder goed was. Deze situatie is echter ingrijpend veranderd: bouwopdrachten komen niet
meer als het ware vanzelf binnen, de concurrentie is voor veel bedrijven sterk toegenomen
en de vooruitzichten voor de bedrijven zijn voor een belangrijk dee! van,de markt blijvend
negatief. Wat in voorafgaande decennia niet of nauwelijks aan de orde was, is nu actueel
geworden: de bouw maakt zich zorgen over haar eigen toekomst. In dit verband beseffen
de bedrijven en organisaties in de bouw ook langzaam maar zeker dat ze hun eigen toekomst moeten ma.ken. Dat hiervoor een andere, een minder volgende en meer initierende
en sturende opstelling nodig is, moge duidelijk zijn.
Uit het voorgaande kan de eerste taakstelling voor dit onderzoek worden afgeleid: het, op
een overtuigende wijze aantonen, dat de toekomst van de bouw als bedrijfstak en van de
bedrijven in de bouw door de bouw zelf in belangrijke mate kan worden vormgegeven.
Getracht wordt aan te tonen op welke wijze de bouw haar eigen toekomst kan bepalen, aan
welke voorwaarden daartoe moet worden voldaan en wat het resultaat kan zijn.
Verwacht wordt dat dit boek kan bijdragen aan een versnelling van de ontwikkeling in de
richting van een meer initierende en sturende opstelling van de bouw in het algemeen en
tot een collectieve beslissing van organisaties in de bouw om geconcentreerd te gaan werken aan een betere toekomst in het bijzonder, waarbij dit boek wellicht kan dienen als wegwijzer.
Naast de ontwikkelingen op de binnenlandse bouwmarkt, zijn er voor de bouw n6g twee
aanleidingen om juist nu te gaan werken aan het vormgeven van haar eigen toekomst.
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Als eerste is er de toenemende concurrentie uit het buitenland, die waarschijnlijk nog zal
worden versterkt door de aangekondigde realisatie van de Europese markt in 1992 (lit. 3
en 42).
Daarbij vormt de dreigende concurrentie uit het buitenland van bijvoorbeeld de exporterende, kwalitatief hoogwaardige bouwbedrijven uit Japan een extra verplichting voor de
bedrijven in de bouw in Nederland om na te denken over hun eigen toekomst: kunnen zij
de te verwachten concurrentiestrijd aan, hoe moeten ze zich daartegen wapenen en wat is
daarvoor nodig?
Als tweede moet worden beseft dat de Westerse samenleving zich bevindt in een periode
van ingrijpende transformaties, die ook voor de bouw vergaande consequenties zullen hebben. In publikaties als "The third wave" van Toffler (lit. 112) en "Megatrends" van Naisbitt (lit. 80) wordt duidelijk gemaakt, dat zich momenteel ingrijpende maatschappelijke en
technologische veranderingen aan het voltrek.ken zijn. Voor de bedrijven en organisaties
in de bouw is het zaak zich van deze veranderingen bewust te zijn, te beseffen dat het bouwen in de toekomst in ieder geval anders zal zijn dan het bouwen nu en om zich daarop zo
goed mogelijk voor te bereiden.

1.3

Strategische besluitvorming in de bouw

In het verlengde van de hiervoor aangeduide opstelling, wordt door de bedrijven in de bouw
relatief weinig belang gehecht aan strategische besluitvorming.
Alleen ten aanzien van een beperkt aantal grote aannemingsbedrijven en een dee! van de
toeleveringsbedrijven kan op dit punt een uitzondering worden gemaakt. Nog onafhankelijk van de gemiddeld kleine omvang van de bedrijven in de bouw, is de in het algemeen
geringe toekomstgerichtheid van (de leiding van) de bedrijven hier debet aan.
Veelal ligt de planningshorizon van de bedrijven niet verder dan het moment van oplevering van in voorbereiding en in uitvoering zijnde projecten. Een bedrijfsplanning, die verder gaat dan een periode van drie jaar, wordt in eerste instantie beschouwd als een planning voor de zeer lange termijn (lit. 116).
Bij veel bedrijven is niet of nauwelijks sprake van anticiperen op te verwachten lange termijn ontwikkelingen in de markt, door middel van toekomstgerichte investeringen. Vee!
meer wordt er impliciet van uitgegaan dat toch niet te voorspellen is wat de behoeften van
morgen zullen zijn en dat een bouwbedrijf in principe alles moet kunnen maken wat de
markt vraagt.
De ingrijpende veranderingen, die momenteel gaande zijn, vragen echter van de bedrijven
in de bouw een andere wijze van opereren, waarvan de strategische beleidsvorming we!
dee! moet uitmaken. Verondersteld mag worden dat op termijn alleen de bedrijven die voldoende anticiperen op de te verwachten veranderingen in hun omgeving en die voldoende
toekomstgericht investeren, ook in de markt van morgen nog goed zullen kunnen functioneren. De leidinggevenden in de bedrijven in de bouw zullen inzicht moeten hebben in de
te verwachten veranderingen in de toekomst. Het besef dat die toekomst ingrijpend anders
zal zijn dan het heden zal het belangrijkste motief blijken te zijn om tot een andere opstelling in de markt te komen.
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Uit het voorgaande kan de tweede taakstelling voor dit onderzoek worden afgeleid: het aantonen dat de toekomst voor de bedrijven in de bouw ingrijpend anders zal zijn en inzicht
geven in de mogelijke of denkbare toekomst, op een wijze die de bedrijven als het ware
uitnodigt tot het maken van een vertaling daarvan naar hun eigen omgeving.
De auteur spreekt de verwachting uit dat dit boek zal bijdragen aan een vergroting van de
belangstelling voor de strategische beleidsvorming bij de bedrijven in de bouw en dat het
boek de bouwstenen kan aandragen voor de invulling hiervan in het eigen bedrijf van de
lezer.
Indien de bedrijven in de bouw kiezen voor de introductie van strategische beleidsvorm.ing,
kunnen ze profiteren van ervaringen die zijn opgedaan in andere bedrijfstakken (lit. 117)
en van diverse handleiding-achtige publikaties, die aanwijzingen bevatten voor de toepassing van strategische beleidsvorm.ing door bedrijven in het algemeen en voor kleinere bedrijven in het bijzonder (lit. 4 en 86).

1.4

Toekomstonderzoek in de bouw

Mi ts goed uitgevoerd kunnen de resultaten van toekomstonderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de strategische beleidsvorm.ing in de bouw. Van enige traditie op het gebied van toekomstonderzoek is echter in de bouw :in Nederland nog
nauwelijks sprake.
Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig is het vooral de Stichting Bouwresearch geweest die het belang van het toekomstonderzoek in de bouw heeft
onderkend. Dit heeft geresulteerd in twee onderzoeken: "Technologische en structurele
ontwikkelingen in de bouw" en "Welke toekomst voorde woningbouw? "een strategie/scenario-onderzoek" (lit. 97 en 98).
Het eerste onderzoek had het karakter van het gestructureerd opsporen van trendmatige
en/of op relatief korte termijn te verwachten innovaties in de bouwtechnologie.
In het tweede onderzoek lag de nadruk op het omschrijven en toetsen op toepasbaarheid in
de toekomst van alternatieve bouwwijze-strategieen. Onder bouwwijze-strategieen werd
in dat onderzoek verstaan: het geheel aan hoedanigheden dat met een bepaald concept van
ontwerp- en bouwtechniek samenhangt.
Omdat beide onderzoeken alweer enige jaren geleden uitgevoerd zijn en de nadruk sterk
lag op alleen technologische ontwikkelingen in de bouw, is inmiddels de actualiteitswaarde ervan verm.inderd. De mogelijkheden om de resultaten van deze onderzoeken in de voor
ons liggende periode te gebruiken als basis voor strategische besluitvorm.ing, zijn hierdoor
beperkt.
Van recentere datum is het onderzoek " Construction Technology 2000", dat is uitgevoerd
in opdracht van de Europese Commissie (lit. 14). In dit onderzoek is een analyse gemaakt
van trends in de technologische innovatie in de bouw in enkele West-Europese landen,
waaronder ook Nederland. In dit onderzoek zijn technologisch-organisatorische scenario's
ontwikkeld voor de bouw tot het jaar 2000 en is nagegaan in hoeverre het realiseren van
deze scenario' s een antwoord kan zijn op de veranderende markt binnen en buiten de Europese Gemeenschap. Ondanks het feit dat dit onderzoek van recentere datum is, zijn de
resultaten ervan eveneens slechts beperkt bruikbaar als basis voor strategische besluitvor-
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ming in de bedrijven in de bouw in Nederland. Hoewel de invalshoek bij dit laatste onderzoek breder is dan bij de twee eerder genoemde onderzoeken, waarbij niet alleen de technologische ontwikkelingen in de beschouwingen werden betrokken, maar ook de organisatorische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de markt, is het hiervoor te breed
opgezet en daardoor te globaal van aard, terwijl tevens de ontwikkelde scenario's slechts
beperkt van toepassing zijn op de specifieke situatie in Nederland.
Door hun beperkingen kunnen de drie genoemde onderzoeken onvoldoende fungeren als
basis voor strategische besluitvorming in de bouw in het algemeen en als basis voor de besluitvorming over het richting geven aan de toekomst van de bouw in het bijzonder.
Tevens kunnen ze onvoldoende fungeren als kader voor nieuw toekomstonderzoek in de
bouw. Daarom is er behoefte aan een onderzoek dat niet de technologische ontwikkelingen als primaire ingang heeft, maar in principe alle ontwikkelingen, die sterk van invloed
kunnen zijn op het toekomstig functioneren van de bedrijven en de bedrijfstak. Naast de
ontwikkelingen in de bouwtechnologie, zijn dit de ontwikkelingen in de bouwmarkt en in
de organisatie van het bouwproces. Daamaast is ook de samenhang van deze ontwikkelingen van belang. Verondersteld mag worden dater sprake is van een sterke onderlinge afhankelijkheid van ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces, terwijl in dit verband tevens de ontwikkelingen in de structuur van
de bedrijfstak moeten worden genoemd.
De introductie van een nieuwe technologie in de bouw is bijvoorbeeld alleen zinvol als
deze past in de marktbehoeften van nu of van de nabije toekomst. Of, en op welke wijze,
deze nieuwe technologie kan worden geiiltroduceerd in de bouwpraktijk, is daarbij sterk
afhankelijk van de organisatie van het bouwproces. Die organisatie zal worden bei"nvloed
door de toepassing van nieuwe technologieen en door wijzigingen in de marktbehoeften,
die leiden tot veranderende vraag/aanbod-verhoudingen.
In figuur 1 zijn de afhankelijkheden tussen de ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de bouworganisatie op schematische wijze weergegeven.

Figuur 1

Samenhang van structure/e ontwikke/ingen in de bouw

De afhankelijkheden tussen de ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en
de bouworganisatie zijn in figuur 1 op neutrale wijze weergegeven. Er is bewust niet ge-
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suggereerd dat een van de Ontwikk:elingen belangrijker ZOU zijn dan de andere twee, of dat
de afhankelijkheden het karakter zouden hebben van een eenrichtingsverkeer.
Vaak wordt nog aangenomen dat de ontwikkelingen in de markt dominant zouden zijn en
die in de technologie en in de organisatie meer volgend van aard. Of dit wel of niet terecht
is en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor het zelf kunnen beYnvloeden van die ontwikkelingen, wordt verderop in dit boek op een meer gedetailleerde wijze afzonderlijk in beschouwing genomen.
Inzicht in de onderlinge afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de bouworganisatie zou ten grondslag moeten liggen aan elk toekomstonderzoek in de bouw. Toekomstonderzoek, dat gebaseerd is op de ontwikkelingen op slechts
een terrein, zonder dat de inpasbaarheid van die ontwikkelingen op de andere terreinen
wordt nagegaan, is bij voorbaat onbetrouwbaar, ook als de primaire vraagstelling beperkt
is.
Zo mag bijvoorbeeld de strategische besluitvorming van een bouwbedrijf nooit gebaseerd
zijn op alleen de verwachte volume-ontwikkelingen ind~ markt. Als bijvoorbeeld een veranderde organisatie van het bouwproces kan leiden tot een andere positie van dat bedrijf
op de markt, kan dat mogelijk nog meer van invloed zijn op het omzetperspectief dan de
algemene volume-ontwikkelingen op de markt.
Ook als de primaire vraagstelling voor een toekomstonderzoek in de bouw betrekking heeft
op ontwikkelingen op slechts een terrein, zal de mogelijke invloed van ontwikkelingen op
de andere terreinen in de beschouwingen worden betrokken.
Uit het voorgaande kan de derde taakstelling voor dit onderzoek worden afgeleid: het aantonen van de onderlinge afhankelijkheid van de structurele ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces op een zodanige wijze,
dat de beschrijving van die samenhang kan fungeren als basis voor nieuw toekomstonderzoek in de bouw.
In dit boek wordt een modelmatige en algemeen geldende beschrijving gegeven van die
samenhang, op basis waarvan tevens inzicht kan worden verkregen in de belnvloedbaarheid van structurele ontwikk:elingen in de bouw.
Dit boek zal naar verwachting van de auteur kunnen bijdragen aan de groeiende belangstelling in de bouw voor toekomstonderzoek en het zogenaamde aspecten-onderzoek (lit.
118).

1.5

Praktische en wetenschappelijke waarde van het onderwek

De resultaten van dit onderzoek zijn zowel praktisch als wetenschappelij,k van waarde.
De eerste taakstelling, zoals geformuleerd in paragraaf 1.2 "De toekomst!van de bouw", is
vooral gericht op een gebruik van deze resultaten door (organisaties en personen in) de bedrijfstak.
De tweede taakstelling, zoals geformuleerd in paragraaf 1.3 "Strategische besluitvorming
in de bouw", is vooral gericht op gebruik door leidinggevende functionarissen in de bedrijven in de bouw.

18

Bouwen aan 2005

I Probleemstelling van het onderzoek

De derde taakstelling, zoals geformuleerd in paragraaf 1.4 "Toekomstonderzoek in de
bouw", is vooral gericht op wetenschappelijke onderzoekers in de bouw, die naar verwachting in toenemende mate zullen worden belast met het uitvoeren van toekomstonderzoek
en aspectenonderzoek.
De driedelige taakstelling heeft als consequentie dat de opzet en werkwijze van het onderzoek en de presentatie van de resultaten zoveel mogelijk overtuigend en stimulerend moeten zijn voor drie doelgroepen: bestuurders in organisaties, leidinggevenden in bedrijven
en wetenschappelijk onderzoekers in de bouw.
Bij het schrijven van dit rapport heeft de driedelige taakstelling op enkele punten geleid tot
de noodzaak te kiezen tussen of extra aandacht schenken aan het vergroten van de herkenbaarheid van een beschouwing voor mensen uit de bouwpraktijk Of extra aandacht schenken aan methodologische uitwijdingen.
In deze gevallen is gekozen voor het realiseren van een zo groot mogelijke herkenbaarheid
voor mensen uit de bouwpraktijk. De noodzakelijke methodologische beschouwingen zijn
zoveel mogelijk geconcentreerd in een hoofdstuk, te weten hoofdstuk 2 "Werkwijze en opzet van het onderzoek".
Verwacht wordt dat op deze wijze een goed evenwicht is bereikt, waarmee recht wordt gedaan aan enerzijds de wetenschappelijke eisen, die worden gesteld voor een wetenschappelijk onderzoek en anderzijds de eisen, die worden gesteld voor kennisoverdracht naar de
genoemde doelgroepen.
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2 Opzet en werkwijze van bet
onderzoek

2.1

Typen en technieken van toekomstonderzoek

Toekomstonderzoek is in Nederland nog een relatief jonge wetenschap. Toch is er al een
scala van onderzoektechnieken en na te streven typen van onderzoeken beschikbaar (lit.
46, 60 en 79).
Bij toekomstonderzoek kunnen we onderscheid maken tussen trendanalyses en scenarioonderzoeken. Bij trendanalyses ligt de nadruk op het aangeven van de mogelijke consequenties van waameembare trendmatige veranderingen. Scenario-onderzoeken hebben een
meer speculatief karakter. Ze nemen minder de huidige situatie als uitgangspunt en ze resulteren veelal in beschrijvingen van toekomstbeelden die iets verder weg liggen.
Trendanalyses en scenario-onderzoeken mogen echter niet worden beschouwd als extreem
verschillende typen onderzoek. In belangrijke mate kunnen ze overlappend zijn. Trendanalyses, waarin trends iets verder worden doorgetrokken en waarin trendbreuken worden
opgenomen, krijgen vanzelf een iets meer speculatief karakter en gaan dan op scenario-onderzoeken lijken. Scenario-onderzoeken moeten in het algemeen een analyse bevatten van
de huidige situatie, inclusief de veranderingen die daarin gaande zijn. Deze analyse client
als basis voor het ontwikkelen van waarschijnlijke of mogelijke toekomstbeelden. lndien
op deze analyse relatief veel nadruk wordt gelegd, krijgt een scenario-onderzoek al snel
het karakter van een trendanalyse.
Afhankelijk van het beoogde gebruik van de resultaten, zal een toekomstonderzoek meer
het karakter hebben van een trendanalyse, van een scenario-onderzoek of van beide.
In verband met de in het vorige hoofdstuk geformuleerde drieledige taakstelling, is er gekozen voor zowel een trendanalyse als een scenario-onderzoek.
Als we aannemen dat de bouw zich meer initii!rend en sturend zal opstellen dan in het verleden en actief wil werken aan het bepalen van haar eigen toekomst, veronderstelt dit een
belangrijke trendbreuk, met ingrijpende invloeden op een aantal trendmatige ontwikkelingen, zoals die in de huidige bouwpraktijk kunnen worden waargenomen. Het vaststellen
van de mogelijke consequenties hiervan zal een zeker speculatief karakter hebben. Om op
een stimulerende wijze te laten zien wat de resultaten zouden kunnen zijn van zo'n actievere ops telling, is het ontwikkelen van iets verder weggelegen scenario's noodzakelijk, hetgeen wijst in de richting van een scenario-onderzoek.
Daarentegen vereisen de tweede en derde taakstelling uit het vorige hoofdstuk, dat het onderzoek ook het karakter heeft van een trendanalyse. Met een relatief uitgebreide analyse
van de trendmatige veranderingen die nu gaande zijn in de bouw, kan voor de leidinggevenden in bouwbedrijven worden aangetoond dat hun omgeving ingrijpend aan het veran-
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deren is. Tevens kan de samenhang tussen de structurele ontwikkelingen in de bouw worden vastgesteld.
Het eerste dee! van dit onderzoek en van dit boek heeft het karakter van een trendanalyse.
Dit betreft de hoofdstukken 3 t/m 6.
De daaropvolgende delen zijn meer speculatief van aard en betreffen een aantal scenario's,
waarbij het jaar 2005 is aangenomen als horizon van het onderzoek.
Bij het ontwikkelen van scenario's is het noodzakelijk te beseffen dater verschillende soorten van scenario's zijn. Omdat een keuze voor de soort van scenario in belangrijke mate
bepalend is voor de te hanteren werkwijze is het noodzakelijk dat vooraf een keuze wordt
gemaakt. Die keuze moet dan aansluiten bij het beoogde gebruik van de onderzoekresultaten (lit. 5 en 115).
Een eerste, veel voorkomend onderscheid in soorten scenario's, is dat tussen de zogenaamde projectieve en normatieve scenario's.
Projectieve scenario's leunen sterk op waargenomen ontwikkelingen en bewezen trends
en daarmee op het verleden. Dit betekent niet dat in een projectief scenario alleen bestaande ontwikkelingen en trends kunnen worden opgenomen en geextrapoleerd, ook trendbreuken kunnen in de beschouwingen worden opgenomen. De basis of het vyrtrekpunt voor het
opstellen van deze categorie van scenario's blijft echter het verleden en het heden.
In normatieve scenario's is daarentegen meer ruimte voor creativiteit en eventueel kunnen
zelfs utopische elementen worden verwerkt in zo'n scenario. In het algemeen zijn de normatieve scenario's meer speculatiefvan aard.
lndien een scenario betrekking heeft op een niet ver weg gelegen toekomst, en er nauwelijks rekening behoeft te worden gehouden met ingrijpende trendbreuk~n. kan het trendscenario een nuttige funktie vervullen. Hoe verder weg echter de toekomst
ligt en/of hoe
I
meer rekening gehouden moet worden met ingrijpende trendbreuken, des te meer zal een
scenario noodzakelijkerwijs een normatief en speculatief karakter moeten hebben.
Een tweede onderscheid dat vaak word.t gemaakt, is dat tussen decorscenario's en beleidsscenario's. In de decorscenario' s ligt de nadruk op (de gevolgen van) veranderingen en
ontwikkelingen die door de gebruikers van de scenario's in principe niet zelf kunnen worden beiilvloed. In beleidscenario' s ligt daarentegen de nadruk op (de gevolgen van) een
door de gebruikers zelf gewenst beleid. Met behulp van deze scenario's kunnen vragen
worden beantwoord als "als ik dit doe, wat gebeurt er dan".
Het moge duidelijk zijn dat wat voor de ene gebruiker een decorscenario is voor de andere gebruiker een beleidsscenario kan zijn. Zo kunnen de ontwikkelingen in het nationale
bouwvolume voor een verantwoordelijk minister dee! uitmaken van een beleidsscenario;
voor een bouwbedrijf zijn het elementen van een decorscenario.
De, in het tweede dee! van dit boek beschreven scenario's, hebben het k¥l!ktervan normatieve scenario's, die voor de bedrijfstak beschouwd mogen worden als beleidsscenario's.
De gedachten, die ten grondslag liggen aan de voorgaande redenering, zijn op schematische wijze weergegeven in figuur 2.
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De veronderstelling is dat een keuze van de bouw om actief te gaan werken aan het zelf
vormgeven aan de toekomst, zal leiden tot een trendbreuk. Dit kan leiden tot een aantal
mogelijke toekomsten, die in belangrijke mate worden bepaald door de keuze van de bouw
zelf, maar waarvan de resultaten van de trendmatige ontwikkelingen (voorzover ze er niet
strijdig mee zijn) deel kunnen uitmaken.

TRENDBREUK

...___---->II
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Trendmatige
ontwikkelingen
in de huidige
bouwpraktijk

c::::

----".... ~ ~
_ , , , ~ ii
----".... ~ ~ •----tMa!lli
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Flguur 2

Trendmatige ontwikke/ingen en alternatieve toekomsten

Voor het opsporen en analyseren van trendmatige ontwikkelingen en voor het vaststellen
van scenario's zijn diverse technieken beschikbaar.
Voorbeelden van methoden voor het verkrijgen van exteme input zijn open en gesloten interviews met ter zake kundige personen, groepsgesprekken en analyses van literatuur, waarbij wordt uitgegaan van de kennis en ervaring van de onderzoeker.
In de praktijk van het toekomstonderzoek worden deze methoden veelal aanvullend op elkaar gebruikt. Hierbij wordt dan vaak de input, die in eerste instantie gebaseerd is op open
interviews, op literatuuranalyses en op de kennis en ervaring van de onderzoeker zelf, verwerkt en in een later stadium getoetst door middel van gesloten interviews en groepsgesprekken.
Ook bij dit onderzoek is deze benadering gehanteerd. In de hiemavolgende paragraaf 2.2
"Opzet en werkwijze per onderdeel" wordt dit op een meer gedetailleerde en begrijpelijke
wijze beschreven, ook voor niet terzake kundige personen.
Teneinde ingebrachte meningen zo veel mogelijk te kunnen objectiveren en/of de waarschijnlijkheidsgraad van voorspellingen zo hoog mogelijk te maken, wordt voor het verwerken van de input ten behoeve van toekomstonderzoek soms gebruik gemaakt van computermodellen.
Een voorbeeld hiervan is de Delphi-methode. Bij deze aanpak wordt aan deskundigen gevraagd onafhankelijk van elkaar voorspellingen te doen ten aanzien van nauwkeurig afgebakende onderwerpen. Met behulp van computerbewerking van de meningen van de afzonderlijke deskundigen, wordt als het ware een gemiddelde mening vastgesteld, die weer
wordt voorgelegd aan de afzonderlijke deskundigen. Dit kan voor hen aanleiding zijn hun
in eerste instantie gegeven voorspellingen bij te stellen. Dit proces wordt een aantal malen

23

2 Opzel en werkwijze van het onderzoek

Bouwen aan 2005

herhaald tot voldoende concensus is ontstaan en er sprake kan zijn van een gezamenlijke
voorspelling.
Voor dit onderzoek werd een dergelijke benadering niet zinvol geacht. Refererend aan de
geformuleerde taakstellingen voor het onderzoek, behoeven de te ontwikkelen scenario's
immers niet zo exact en objectief mogelijk te zijn, hetgeen het resultaat we! kan zijn van
zo'n Delphi-benadering.
In dit onderzoek gaat het er veel meer om scenario's te ontwikkelen die voorstelbaar zijn
en waarmee kan worden aangetoond dat een positief te beoordelen toekomst voor de bouw
binnen handbereik ligt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De te ontwikkelen scenario's moeten daarbij voldoen aan de volgende voorwaarden:
de scenario's moeten voorstelbaar zijn, met andere woorden: mits aan realistisch teachten voorwaarden wordt voldaan, moet het in principe mogelijk zijn de in het scenario
geschetste toekomst te realiseren;
de scenario's moeten intern consistent zijn, met andere woorden: de kenmerken van elk
afzonderlijk scenario moeten te zamen een logisch geheel vormen en mogen zeker niet
met elkaar in strijd zijn;
- de scenario's moeten vergelijkbaar zijn, met andere woorden: de beschrijving van de
verschillende scenario's moet consistent zijn, zodat ze ten opzichte van elkaar kunnen
worden beoordeeld.

2.2

2.2.1

Opzet en werkwijze per onderdeel

Trendanalyse

In het eerste dee! van dit rapport worden de resultaten beschreven van f en analyse van de
trendmatige veranderingen, die gaande zijn in de huidige bouwpraktijk:. De hoofdstukken
3, 4 en 5 betreffen de analyse van de trendmatige veranderingen in respectievelijk de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de bouworganisatie.
De resultaten van de analyse van de samenhang tussen deze veranderingen worden beschreven in hoofdstuk 6. In dit kader worden met name de resultaten beschreven van de analyse van de onderlinge afhankelijkheden van de trendmatige veranderingen en de daarmee
samenhangende bei:nvloedbaarheid van die verarideringen door de bouw. Op basis hiervan
konden de belangrijkste scenario-parameters worden vastgesteld, die de start waren voor
het tweede dee! van het onderzoek.

In figuur 3 wordt de opzet van het eerste dee! van het boek weergegeven.
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Flguur3

Opzet eerste dee/

De eerste input voor de trendanalyse was afkomstig van de volgende bronnen:
analyses van trendmatige veranderingen in de bouwmarkt, -technologie en -organisatie
in het kader van het Europese onderzoek "Construction Technology 2000" (lit 14),
waarvan de resultaten toegespitst zijn op de specifieke kenmerken van de bouw in Nederland. De input voor de analyses in het kadervan het Europese onderzoek was afkomstig van open en gesloten interviews van ter zake kundige personen, die werkzaam waren bij bouwbedrijven, overheden en onderzoekinstituten in de belangrijkste landen van
de Europese Gemeenschap, alsmede van de bestudering van R&D- en beleidsprogramma' sin diezelfde landen;
analyses van overige toekomstonderzoeken in de bouw, die ondanks de beperkingen ervan, toch bruikbare informatie bevatten en kon worden geactualiseerd (lit. 57, 97, 98 en
99);
analyses van uitgangspunten en voomemens, zoals geformuleerd in collectieve R&Dprogramma's in de bouw en in beleidsprogramma's van de overheid in Nederland (lit.
1, 29, 30, 31, 34 en 41).
Op basis van de beschikbare informatie werden vervolgens de eerste consistente beschrijvingen gemaakt van de veronderstelde trendmatige veranderingen in de huidige bouwpraktijk. Deze eerste beschrijvingen werden bij personen die werkzaam zijn in de bouw getoetst, vooral op de herkenbaarheid van de beschreven veranderingen en van de factoren,
die op de veranderingen van invloed zijn.
Ter controle is tevens een beperkte internationale vergelijking gemaakt. De vastgestelde
trendmatige veranderingen in Nederland werden daarbij vergeleken met bekende trendmatige veranderingen in vergelijkbare landen.
De informatie over de veranderingen werd verkregen uit publikaties van internationaal erkende deskundigen en instanties (lit. 2, 33, 58, 108, 109 en 113).
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Indien er sprake was van structureel verschillende ontwikkelingen en deze niet verk.laard
zouden kunnen worden uit bijvoorbeeld economische, culturele, maatschappelijke of historische verschillen tussen het betreffende land en Nederland, zou dit aanleiding zijn te
twijfelen aan de vaststelling van de betreffende trendmatige ontwikkeling. Alie vastgestelde verschillen konden echter afdoende worden verklaard en deze extra controle gaf dientengevolge geen aanleiding de beschrijving van de trendmatige verandering opnieuw in
overweging te nemen.

2.2.2

Scenario-ontwikkeling

Het tweede dee! van dit boek bevat de beschrijving van de ontwikkelde scenario's.
In hoofdstuk 7 worden de vijf scenario's die zijn gekozen op basis van de scenario-parameters, in hoofdlijnen beschreven. Deze keuze is het resultaat van de analyse van de samenhang en de belnvloedbaarheid van de trendmatige veranderingen in dee! 1 van het promotie-onderzoek. De scenario-parameters staan voor de manieren, waarop de bouw invloed
kan uitoefenen op de samenhangende trendmatige veranderingen.
In hoofdstuk 8 worden de kenmerkende verschillen tussen de vijf scenario's op vooraf omschreven aspecten verder uitgewerkt.
Bij het kiezen van de scenario's in hoofdlijnen en bij het uitwerken van de gekozen scenario's waren de creativiteit en de kennis van de onderzoeker in eerste instantie de enige informatiebronnen. De beschrijvingen van de scenario's zijn hierdoor waarschijnlijk consistenter geworden dan wanneer ze zouden zijn opgesteld door een groep van deskundigen,
die ieder een eigen mening hebben en deze meer of minder dominant kenbaar maken.
De uitwerking van de gekozen scenario's heeft door de gekozen werkwijze echter ook een
subjectief karakter gekregen. Refererend aan de taakstelling van het oriderzoek, wordt dit
echter niet als een bezwaar ervaren. Het gaat er immers niet primair om de meest waarschijnlijke toekomst vast te stellen, hetgeen een meer objectieve benadering noodzakelijk
zou maken, maar om het laten zien van voorstelbare toekomsten, die het resultaat kunnen
zijn van een andere opstelling van de bedrijven en organisaties in de bouw.
Ter toetsing zijn de beschrijvingen van de scenario's voorgelegd aan een beperkt aantal
personen met kennis van de bouw. De belangrijkste vraag aan hen was niet of ze de scenario's goed of slecht vonden, maar of in hun ogende realisatie ervan voorstelbaar was. Hun
reacties gaven geen aanleiding om de omschrijvingen van de scenario's bij te stellen.
De scenario's worden vervolgens beoordeeld in hoofdstuk 9. Deze beoordeling betreft in
eerste instantie de mate waarin de bouw in staat geacht mag worden te profiteren van de
kenmerkende eigenschappen van elk scenario. Hierbij moet worden gedacht aan het gebruikmaken van de potenties van de nieuwe technologie, aan het kunnen produceren van
een maximale kwaliteit en van optima le kosten/kwaliteitsverhoudingen; en aan het kunnen
genereren van een extra vraag naar bouwprodukten. Vervolgens vindt een beoordeling
plaats op de praktische realisatiekansen van de vijf scenario's. De samenvoeging van de
resultaten van de beide beoordelingen resulteert in een vaststelling van de te prefereren scenario's of van de te prefereren combinatie van scenario's. Ervan uitgaande dat de bouw zal
trachten de te prefereren scenario's daadwerkelijk te realiseren en hierin zal kunnen slagen,
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wordt tenslotte een zogenaamde voorstelbare toekomst geschilderd. Dit is de toekomst, zoals die zou kunnen bestaan. De beschrijving van deze voorstelbare toekomst betreft ontwikkelingen, zoals die zouden kunnen plaatsvinden vanuit de huidige bouwpraktijk naar
hetjaar 2005, de planninghorizon van het onderzoek.
De beschrijving van de voorstelbare toekomst is vervolgens de start van het derde dee! van
het onderzoek, waarin kansen en bedreigingen worden aangeduid voor de bedrijven afzonderlijk en voor de bedrijfstak ten gevolge van de veranderingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces tussen nu en het jaar 2005.
In figuur 4 wordt de opzet van het tweede dee! van het boek op schematische wijze weergegeven.

TRENDANAL YSE

SCENARIO-PARAMETERS

VOORSTELBARE TOEKOMST

Flguur 4

2.2.3

Opzet tweede dee/

Vaststellen van kansen en bedreigingen

In dee! 3 van dit boek, zijnde hoofdstuk 10, worden de kansen en bedreigingen voor de bedrijven en de bedrijfstak geformuleerd, die een gevolg zijn van het veranderen van de bouw
vanuit de huidige bouwpraktijk naar de bouwpraktijk in de voorstelbare toekomst. Naast
de kenmerken van de voorstelbare toekomst, zoals geformuleerd aan het slot van het tweede dee! van dit boek, kunnen ook de trendmatige veranderingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces, zoals geformuleerd in het eerste dee!
van dit boek, aanleiding zijn tot kansen en bedreigingen. Het moeten echter trendmatige
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veranderingen betreffen, waarvan mag worden aangenomen dat de resultaten passen in de
voorstelbare toekomst.
De vastgestelde kansen en bedreigingen zijn zoveel mogelijk geformuleerd in neutrale termen, respectievelijk als niet gewaardeerde gevolgen voor de bedrijven en de bedrijfstak
van te verwachten veranderingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie
van het bouwproces.
Het wordt aan de leidinggevenden in de bedrijven en aan de bestuurders in de organisaties
overgelaten deze gevolgen te interpreteren als kansen of als bedreigingen om daarop aansluitend eventuele activiteiten te ontplooien.
Wei wordt bij het vaststellen van de gevolgen voor de bedrijven een onderscheid gemaakt
naar de gevolgen voor de bedrijven in het algemeen, speciaal voor de grote en de kleine
bedrijven en voor de verschillende functies in de bouw.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het architectenbureau, het aannemingsbedrijf en de toeleveringsbedrijven . Voor de bedrijfstak worden de gevolgen onderscheiden
voor de branche-organisaties, voor de opleidingen in de bouw in het algemeen en de opleiding van bouwvakkers in het bijzonder en voor het collectief onderzoek in de bouw.
Op deze wijze is een zo nauw mogelijke aansluiting nagestreefd met de huidige bouwpraktijk en is gepoogd de geformuleerde gevolgen van te verwachten veral;lderingen zo goed
mogelijk herkenbaar te laten zijn voor de doelgroepen van het onderzoek.
De vastgestelde kansen en bedreigingen fungeren vervolgens als de basis voor het formuleren van de conclusies en aanbevelingen, die het slot vormen van dit boek.
In figuur 5 wordt de opzet van het derde dee! schematisch weergegeven_.

TRENDANAL YSE
BEOORDELING VAN DE SCENARIO'S

VOORSTELBARE TOEKOMST

DEEL 3

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Figuur 5

28

Opzet derde dee/

Bouwen aan 2005

2.2.4
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Opzet totale onderzoek

In figuur 6 op de volgende pagina zijn de opzet van de drie delen samengevoegd in een figuur, waarin op schematische wijze de opzet van dit boek en daannee tevens van het totale onderzoek wordt weergegeven.
In dit verband is nog vermeldenswaardig dat, voorafgaand aan de conclusies en aanbevelingen, een relatief uitgebreide en zelfstandig lees bare samenvatting is opgenomen van de
delen 1, 2 en 3.
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PROBLEEMSTELLING

n de trendmatige veranderingen in de
hnologie en in de organisatie van het
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DEEL 1
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VOORSTELBARE TOEKOMST

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Figuur6
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Beperking onderzoekterrein

Zoals reeds eerder vermeld, is het onderzoek beperkt tot de woningbouw.
Weliswaar zijn de technologische ontwik.kelingen in meerdere sectoren van de bouw redelijk tot goed vergelijkbaar, maar de ontwikkelingen in de markt en in de organisatie van
het bouwproces zijn per sector Sterk verschillend.
De doorslaggevende reden voor de keu 7 ~ voor een beperking tot een sector is echter, dat
per sector van de bouw de samenhang van ontwikkelingen in de markt, in de technologie
en in de organisatie van het bouwproces anders is. Omdat juist deze samenhang een belangrijk onderwerp van studie is, moest een keuze worden gemaakt: Of de samenhang in
meerdere sectoren van de bouw globaal, Of de samenhang in een sector gedetailleerd onderzoeken. Gekozen is voor de laatste optie.
Een consequentie van de beperking van het onderzoek tot de woningbouw is, dat in de andere sectoren van de bouw de resultaten van het onderzoek ook slechts beperkt bruikbaar
zullen zijn;
De resultaten van de analyse van de trendmatige technologische ontwikkelingen zijn voor
een belangrijk dee! ook van toepassing op de andere sectoren van de Utiliteitsbouw en voor
een beperkt dee! ook voor de Grond-, Weg- en Waterbouw. De resultaten van de analyse
van de trendmatige ontwikkelingen in de markt en in de organisatie van het bouwproces
en de ontwik.kelde scenario's zijn in principe alleen van toepassing in de woningbouw.
Ook de aan te tonen samenhang tussen de structurele ontwikkelingen in de bouwmarkt, de
bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces is alleen van toepassing in de woningbouw. Dater sprake is van een dergelijke samenhang, geldt echter evenzeer voor de
andere sectoren. Met andere woorden: ook in de andere sectoren van de bouw zou een analyse van die samenhang, zoals in dit onderzoek is gemaakt voor de woningbouw, de basis
moeten zijn voor volgend toekomstonderzoek.
Aan het slot van dit boek wordt nog afzonderlijk aandacht besteed aan de mogelijke relevantie van de conclusies uit het onderzoek voor de bedrijven en organisaties uit de bouw,
die werkzaam zijn in andere sectoren dan de woningbouw.
Een tweede beperking van het onderzoek is dat slechts een beperkte analyse is gemaakt
van de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de woningmarkt. Zo wordt bijvoorbeeld in
de hiemavolgende hoofdstukken niet expliciet gesproken over de rol en de invloed van de
beleggers op de woningmarkt en wordt weinig aandacht besteed aan de te onderscheiden
subsidie-categorieen op deze markt. De red en voor deze beperking is dat het onderzoek gericht is op het vaststellen van het mogelijke perspectief van de bouw op de langere termijn
en er verondersteld mag worden dat in dat verband de genoemde aspecten niet dominant
van invloed zullen zijn; hoe belangrijk ze ook mogen zijn voor de ontwikkelingen en mogelijkheden voor de bouw op de korte termijn. Verderop in dit boek wordt hieraan nog expliciet aandacht besteed.
Het onderzoek is voomamelijk kwalitatief en conceptueel van aard. Aan de kwantitatieve
uitwerking van trendmatige ontwikkelingen en scenario's is alleen aandacht besteed voor
zover dit op grond van de taakstelling voor het onderzoek noodzakelijk is.
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3 Veranderingen in de markt
3.1

Uitgangspunten marktanalyse

Bij het analyseren van de trendrnatige structurele veranderingen op de woningmarkt zijn
in dit onderzoek primair de volgende drie ingangen gehanteerd:
- trendmatige ontwikkelingen in de vraag naar de traditioneel te verrichten bouwwerkzaamheden op macro-niveau in hoofdlijnen, in paragraaf 3.2 aangeduid als "Volumeontwikkelingen";
- vraagontwikkelingen op microniveau, respectievelijk ontwikkelingen in de behoeften
aan kwaliteit en in de kosten/kwaliteitsverhoudingen, in paragraaf 3.3 aangeduid als
"Nieuwe kwaliteiten";
- ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken marktpartijen die
bepalend zijn voor de wijze waarop de vraag en het aanbod tot elkaar komen, in paragraaf 3.4 aangeduid als "Veranderende vraag/aanbod-verhoudingen".

In figuLr 7 zijn deze drie ingangen in hun onderlinge samenhang weergegeven.

lokatie

financiering

substituten en concurrentie

Flguur7

lngangen marktanalyse

In deze figuur zijn tevens andere denkbare ingangen verwerkt, die voor een meer gedetailleerde analyse van marktveranderingen in de woningbouw in het algemeen van belang zouden zijn. De drie genoemde ingangen moeten in de context van dit onderzoek als primair
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worden beschouwd, omdat het veranderingen betreft die, in de relatie markt-technologieorganisatie bij voorbaat het meest dominant zullen zijn en die naar verwachting tevens het
meest bepalend zijn voor het lange termijn perspectief voor de bouw. Deze primaire ingangen zijn in de figuur gearceerd.
Ten aanzien van de genoemde secundaire ingangen, die in het onderzoek niet expliciet zijn
gehanteerd, zijn ter inleiding op de marktanalyse, nog de volgende opmerkingen relevant.
In de woningbouw is een directe "omrekening" van de aanwezige woonbehoeften in een
feitelijke vraag naar bouwactiviteiten niet mogelijk. Naast de reeds aanwezige mogelijkheden in de bestaande voorraad, zijn ook de financieringsmogelijkheden en indien het de
behoefte aan nieuwe woningen betreft, de beschikbaarheid van bouwlokaties van invloed.
Beide factoren worden in belangrijke mate bei"nvloed door het beleid van de overheid en
komen impliciet aan de orde in paragraaf 3.4.
Met de mogelijkheid van substituten voor het produkt "woning" en van concurrentie uit
andere bedrijfstakken dan de bouwnijverheid zelf, wordt bij deze marktanalyse niet expliciet rekening gehouden.
Bij het begrip "substituut" kan in de woningbouw onder meer worden gedacht aan het permanent wonen in caravans, woonboten en hotels, in plaats van in een woning. Vooralsnog
is dit in Nederland een marginaal verschijnsel, dat niet wezenlijk van invloed is op de structurele vraagontwikkelingen.
Aangaande een mogelijke invloed van de concurrentie uit andere bedrijfstakken, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de caravan- of kunststofindustrie, die kunststofwoningen
gaat vervaardigen. Pogingen hiertoe zijn in het verleden meerdere keren ondemomen, maar
zijn nooit succesvol gebleken. Ook voor de toekomst moet met dergelijke pogingen rekening worden gehouden. Vooralsnog kan echter worden aangenomen dat dit de bouw niet
ingrijpend zal doen veranderen.
De aanbodzijde van de markt als initiator van nieuwe en structurele marktontwikkelingen,
is in de marktanalyse in dit hoofdstuk niet als een expliciete ingang meegenomen. Belangrijke ontwikkelingen in de woningbouw zijn in het verleden altijd ge"initieerd geweest vanuit de vraagzijde. Behalve vanuit een beperkt aantal onderdelen van de toeleveringsindustrie, zoals de keuken- en sanitairfabrikanten, heeft marktontwikkeling vanuit de aanbodzijde in de bouw nooit met veel nadruk plaatsgevonden: er werd gebouwd waar vraag naar
was, het zelf creeren van een vraag, wat in sommige andere industrieen w61 wordt gedaan,
was in de bouw niet aan de orde. De overheersende vraag/aanbod-verhoudingen stonden
een andere manier van opereren niet toe. Dat dit in de toekomst anders kan, respectievelijk
moet worden, moge verderop in dit rapport blijken. In dit hoofdstuk wordt hieraan slechts
impliciet aandacht besteed.

3.2

Volume-ontwikkelingen

De structurele volume-ontwikkelingen in de huidige woningbouw in Nederland worden op
macroniveau in hoofdzaak bepaald door de demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen, die van invloed zijn op de woonbehoeften, door de mogelijkheden de behoeften te
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bevredigen in de bestaande woningvoorraad en door de economische ontwikkelingen en
het beleid van de overheid, die van invloed zijn op de financieringsmogelijkheden. Met
voorbijgaan aan de verschillen per financierings-, subsidie- en bewonerscategorie en aan
de verschillen tussen de regio's in Nederland, kunnen de belangrijkste trendmatige volume-ontwikkelingen als volgt worden aangeduid.
Ten gevolge van vooral de demografische ontwikkelingen neemt de uitbreidingsbehoefte
structureel af. De gemiddelde woningbezetting wordt weliswaar nog steeds minder en de
behoefte van jongeren om eerder, en van ouderen om !anger zelfstandig te wonen, nemen
we!iswaar nog steeds toe, maar de toename van het aantal huishoudens wordt per saldo
minder. Bij doorgaande demografische ontwikkelingen moet na het jaar 2000 zelfs op een
reele daling worden gerekend (lit. 39, 57, 63 en 99).
Na een top in het begin van de jaren zeventig met een jaarproduktie van iets meer dan
150.000 nieuwe woningen en een produktie nu van iets minder dan 100.000, inclusief de
vervangende nieuwbouw, moet de verwachting, dat de uitbrcidingsproduktie voor het jaar
2000 zal zakken tot ongeveer 50.000 woningen per jaar, als reeel worden beschouwd.
In figuur 8 zijn de twee wegen weergegeven, waarlangs de te verwachten daling van het
volume in de komende jaren kan plaatsvinden. Een mogelijkheid is, dat de daling geleidelijk tot stand komt, met bijvoorbeeld 5.000 a 10.000 woningen per jaar. De tWeede mogelijkheid is dat, om politieke redenen, het huidige niveau zo lang mogelijk wordt gehandhaafd, waarna vervolgens een abrupte daling plaatsvindt. Voorlopig lijkt de politiek, die
op dit punt een bepalende invloed heeft, een middenweg te willen bewandelen en een principiele keuze nog voor zich uit te schuiven (lit. 39, 41, 63, 64 en 90).

f

VOLUME

I
1970
Figuur 8

1980

1990

2000

Trendmatige ontwikkeling uitbreidingsproduktie·

Tegelijk met de verrninderende uitbreidingsbehoefte is er in de woningbouw sprake van
een groeiende behoefte aan bouwactiviteiten ten behoeve van de instandhouding van de
bestaande voorraad (lit. 39, 54 en 99). De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het groot-

35

3 Veranderingen in de markt

Bouwen aan 2005

schalige achterstallige onderhoud en de gevolgen van de technisch slechte bouw van de decennia na de Tweede Wereldoorlog. De algemene verwachting in de bouw is, dat de behoefte aan instandhoudingsactiviteiten tot het jaar 2000 nog geleidelijk zal blijven stijgen,
zij het dat de benodigde bouwactiviteiten in verhouding steeds minder zullen worden uitgevoerd door de huidige bouwbedrijven en in toenemende mate door het informele circuit
en door gespecialiseerde, kleinschalige bedrijven (lit. 38, 39 en 63).
In de context van dit onderzoek dient een nadere beschouwing te worden gewijd aan de
keuze tussen enerzijds ingrijpende renovatie en anderzijds sloop en vervangende nieuwbouw. Met de voortgaande technische verslechtering van de voorraad moet deze keuze door
de eigenaar/beheerders steeds vaker worden gemaakt.
In het recente verleden werd de keuze tussen ingrijpende renovatie en vervangende nieuwbouw Sterk be"invloed door het huur- en subsidieregime van de overheid en door ideele
overwegingen. Zowel het huur- en subsidieregime als de gangbare overwegingen werkten
in het voordeel van ingrijpende renovaties, ook als op basis van realistische exploitatieoverwegingen sloop en vervanging, over de gehele exploitatieperiode bezien, aanmerkelijk goedkoper zou zijn geweest (lit. 81en104).
Vanaf het begin van de jaren zeventig is de jaarlijkse produktie aan vervangende nieuwbouwwoningen slechts zeer geleidelijk gestegen en in het woningbouwbeleid wordt voor
de komende 10 a 15 jaar tot nu toe ook niet op een spectaculaire stijging gerekend (lit. 8).
Op dit punt is echter bij de exploitanten/beheerders van sociale woningen sinds kort een
omslag te bespeuren ten gunste van een meer zakelijke afweging van de reele kostenconsequenties, metals gevolg een geleidelijk toenemende voorkeur voor sloop en vervangende nieuwbouw.
Deze omslag wordt momenteel mede gestimuleerd door het, in de woningbouw relatief
nieuwe verschijnsel van de leegstand, dat in sterke mate van invloed is op het "exploitatiedenken" in de woningbouw. De leegstand maakt immers duidelijk dat een woning niet alleen bouwtechnisch verouderd kan zijn en in aanmerking kan komen voor sloop, maar ook
functioneel en qua lokatie (lit. 82 en 83).
Deze omslag zou nog aanmerkelijk kunnen worden versneld, indien de bouw in staat zou
zijn de nieuwbouwkosten substantieel te verlagen, zodat sloop en vervanging ook op basis van korte termijn-kostenoverwegingen concurrerend is.
In figuur 9 zijn de consequenties op macro-niveau van de mogelijke ontwikkelingen ten
aanzien van de keuze tussen enerzijds ingrijpende re novatie en anderzijds sloop en vervanging van woningen op schematische wijze weergegeven.
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Mogelijke ontwikkeling instandhoudingsproduktie

De algemene verwachting in de bouw is, dat de daling van het totale volume aan traditioneel te verrichten bouwwerkzaamheden, waarvan sprake is sinds het eind van de jaren zeventig, structureel van aard zal blijken te zijn en dat die daling tot het jaar 2000 zal doorgaan (lit. 39). Weliswaar stijgt het volume van de instandhoudingsproduktie in het algemeen en van de vervangende nieuwbouw in het bijzonder, maar dit zal de daling in het volume van de uitbreidingsproduktie slechts voor een deel kunnen compenseren.
Het geheel aan trendmatige structurele volume-ontwikkelingen in de woningmarkt overziend, kan worden geconstateerd dat het in eerste instantie autonome ontwikkelingen betreft, die niet of nauwelijks door de bouw zelf bei"nvloed kunnen worden.
Alleen ten aanzien van de keuze tussen ingrijpende renovatie en vervangende nieuwbouw
kunnen de volume-ontwikkelingen we! in belangrijke mate door de bouwbedrijven worden bei"nvloed. Een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering en kostenverlaging kan hier leiden
tot een substantiele ontwikkeling van de, in potentie aanwezige, vervangingsmarkt.
Ook ten aanzien van de vervanging van inbouwartikelen in woningen, zoals bijvoorbeeld
keukens en sanitaire artikelen, kunnen de volume-ontwikkelingen in positieve zin door de
betreffende bedrijven in de bouw worden bei"nvloed. Hiervan lijkt overigens momenteel al
in toenemende mate sprake te zijn, maar deze ontwikkeling onttrekt zich aan de gangbare
bouwstatistieken en is dientengevolge moeilijk aan te tonen.
Verderop in dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheden voor de bedrijven in de bouw om ook op andere onderdelen van de markt in positieve zin invloed uit
te oefenen op de volume-ontwikkelingen.

3.3

Nieuwe kwaliteiten

Mede als een gevolg van de accentverschuiving in de woningbouw van uitbreiding naar
instandhouding van de voorraad, zijn de projecten gemiddeld aanmerkelijk kleiner en gedifferentieerder geworden. Was in het begin van de jaren zeventig een project met 200 a
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300 woningen met 3 a 5 verschillende woningtypen gewoon, in de huidige bouwpraktijk
is een project met 30 a 50 woningen met 5 a 8 typen gewoon.
Voor de komende 10 a15 jaar moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde
projectgrootte nog verder zal afnemen en dat tevens de mate van differentiatie per project
nog verder zal toenemen. Dat de sterke punten van een aantal van de, in het verleden ontwikkelde en op grote bouwstromen afgestemde bouwtechnieken en -organisatievormen, in
deze kleinschalige bouw niet tot hun recht komen, mag niemand verbazen. Voor de ontwik.keling van de vexvangingsmarkt moet dit als een emstige handicap worden beschouwd.
Gedurende het eind van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig zijn door
de overheid de maximale stichtingskosten van te subsidieren woningen drastisch verlaagd.
In eerste instantie werd hierop door de bouw gereageerd met het weglaten van de zogenaamde "toeters en bellen" (niet ofnauwelijks functionele, maar wel dure versieringen aan
de woning en de woonomgeving) en in tweede instantie door het ontwerpen en bouwen
van kleinere woningen. Pas in derde instantie werd de oplossing gezocht in rationeler bouwen door middel van verbeteringen van meer structurele aard, zoals een betere afstemrning
van het ontwerp op de uitvoeringstechniek, een verhoging van de arbeidsproduktiviteit op
de bouwplaats en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe werkwijzen.
Recentelijk is ook bij de opdrachtgevers/beheerders van woningprojecten het besef doorgedrongen, dat bij de nieuwbouw van woningen niet meer het enige criterium is om zo
goedkoop mogelijk te bouwen. De toenemende leegstand van woningen in het algemeen
en de onverkoopbaarheid of onverhuurbaarheid van pas opgeleverde, kwalitatief slechte
woningen in het bijzonder, heeft duidelijk gemaakt dat in de woningmarkt van nu de kwaliteit steeds sterker van invloed is op een gezonde exploitatie. Kwaliteit is hierdoor als investeringscriterium .steeds belangrijker geworden.
Het .resultaat van beide voorgaande ontwikkelingen is dat aan de kwaliteit van nieuw te
bouwen woningen steeds hogere eisen worden gesteld, terwijl tegelijk cde prijslprestatieverhoudingen beter moeten zijn. Aangenomen moet worden dat deze ontwik.keling nog wel
enige tijd zal doorgaan. Van de partijen aan de aanbodzijde van de markt worden steeds
meer inventieve oplossingen verwacht, waarbij meer dan in het verleden, de kwaliteit een
rol speelt, in plaats van alleen de kosten.
Langs twee wegen kan worden bepaald op welke punten in de woningbouw een hogere
kwaliteit zal worden gevraagd.
Als eerste moet er van worden uitgegaan dat het bij het maken van kwaliteitskeuzen niet
!anger zinvol is af te gaan op de consequenties in termen van alleen de stichtingskosten van
woningen. Vee! belangrijker is het om te kijken naar de gebruiks- en exploitatiekosten, gemeten over de totale levensduur van de woning.
Als tweede kan de vereiste kwaliteit, respectievelijk de ontwik.keling in de vereiste kwaliteit, worden benaderd vanuit de gebruiksvriendelijkheid van een woning. Een dergelijke
benadering lijkt weliswaar erg voor de hand te liggen, maar is in het verleden desalniettemin maar weinig tot in zijn uiterste consequentie toegepast.
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Beide voorgaande benaderingen van (de behoeften aan) kwaliteit hebben er in het recente
verleden al toe geleid, dat nieuw te bouwen woningen aanmerkelijk energiezuiniger en onderhoudsarmer zijn geworden. Op deze punten zijn er echter nog diverse mogelijkheden
tot verbetering. Hoewel het subsidieregime in de woningbouw dit nu nog enigszins tegenwerkt, mag worden verwacht dat in de nabije toekomst voor de meeste opdrachtgevers/beheerders zelfs hogere stichtingskosten acceptabel zullen zijn, indien dit resulteert in lagere gebruiks- en exploitatiekosten. De commerciele toepassing van diverse nieuwe technieken op het terrein van bijvoorbeeld materiaaltoepassingen en installaties in combinatie met
nieuwe ontwerpprincipes, ligt dan in het verschiet.
Eveneens gebaseerd op het streven naar woningen met lagere gebruiks- en exploitatiekosten en met een hogere gebruiksvriendelijkheid, is de ontwikkeling in de richting van een
grotere functionele jlexibiliteit van woningen en een betere vervangbaarheid van componenten. Daarnaast is deze ontwikkeling een reactie op de toegenomen dynamiek in de woonbehoeften (grotere verscheidenheid en snellere veranderingen) en op de groeiende behoefte aan participatie en zelfwerkzaamheid van de bewoners (lit. 12, 74, 75 en 77). Omdat de
diverse oorzaken van deze ontwikkeling structureel van aard zijn, mag worden aangenomen dat ook de ontwikkeling zelf dat is.
Verwacht moet worden dat de consequenties van het streven naar flexibiliteit en vervangbaarheid aanmerkelijk ingrijpender van aard zullen zijn dan die van het streven naar energiezuiniger en onderhoudsarmer bouwen. Naast de techniek en het materialengebruik, kunnen ook de wijze van ontwerpen, de inrichting van het bouwproces, de eigendoms- en beheersvormen en de wijze van financiering en subsidiering in de woningbouw worden
beYnvloed. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het principe van de scheiding tussen Drager en Inbouw, waarbij de inbreng van de bewoners in de besluitvorming tijdens
het ontwerp, in de uitvoeringsfase in de vorm van zelfwerkzaamheid en in de gebruiksfase centraal staat (lit. 54, 88, 96 en 107).

3.4

Veranderende vraag/aanbod-verhoudingen

Met de vraag/aanbod-verhoudingen wordt in de context van dit onderzoek gedoeld op de
relatieve marktposities en de daarmee samenhangende invloed op het eindprodukt, van de
betrokken partijen in de woningmarkt.
Als de belangrijkste partijen worden in de beschouwing betrokken de opdrachtgevers/beheerders en de bewoners aan de vraagzijde van de markt, de aannemings- en toeleveringsbedrijven aan de aanbodzijde, de architecten met hun intermediaire positie en de overheid
met haar regulerende en controlerende taak.
Een van de belangrijkste veranderingen, met waarschijnlijkverreikende consequenties voor
de bedrijven in de bouw, is de decentralisatie van het Volkshuisvestingsbeleid.
Reeds enige jaren is de overheid bezig met het overhevelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de rijksoverheid naar de gemeenten en in mindere mate naar
de provincies (lit. 25). Met name heeft deze overheveling betrekking op de prograrnrnering
en budgettering van jaar- en meerjarenprogramma's en op de subsidiering en toetsing van
afzonderlijke projecten. Op het terrein van de stadsvemieuwing is dit proces van decentra-
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lisatie bestuurlijk reeds in vergaande mate uitgekristalliseerd. Op het terrein van de nieuwbouw is dit op onderdelen eveneens het geval en mag op relatief korte termijn een doorbraak worden verwacht (lit. 66, 68 en 69).
Nu al krijgen bedrijven in de bouw steeds vaker en op steeds meer pun ten te maken met de
gemeente en de provincie als gesprekspartner en als beslissende partij. ~ede omdat de decentralisatie een politiek neutraal onderwerp is, mag er op worden gerekend dat de ontwikkelingen op dit gebied nog enige jaren zullen doorgaan.
Sinds enige jaren is bij de rijksoverheid in het algemeen sprake van deregulering en privatisering. Ook in de woningbouw is dit het geval. De recente afschaffing van een beperkt
aantal detailregels en -voorschriften is hiervan het eerste tastbare resultaat (lit. 69). Op iets
langere tennijn mogen echter meer ingrijpende wijzigingen worden verwacht, zodat ervoor
het toepassen van nieuwe, afwijkende produkten en methoden aanmerkelijk minder belemmeringen in de regelgeving zullen zijn dan nu (lit. 102).
De allesoverheersende verandering bij de overheid, met legio implicaties voor de organisatie van de woningmarkt, is echter het streven naar bezuiniging in de collectieve uitgaven.
In de woningbouw heeft dit vooral betrekking op de subsidiering en financiering. In hoeverre dit vooral gezocht gaat worden in bijvoorbeeld de object- of de subjectsubsidies per
woning of in een beperking van het aantal te subsidieren en/of te financieren woningen, is
een politieke zaak en is daarom slechts in zeer beperkte mate voorspelbaar.
Vermoed mag worden dat de voorgaande drie ontwikkelingen (decentralisatie, deregulering/privatisering en bezuiniging) in termen van oorzaak en gevolg, sterk met elkaar samenhangen; zo sterk zelfs dat soms de indruk kan ontstaan, dat het streven naar bezuiniging het belangrijkste doe! is van de decentralisatie en de deregulering/privatisering. Een
financiele terugtrekking van de markt moet immers automatisch tevens een terugtrekking
betekenen in termen van regelgeving en controle.
Het tempo van de veranderingen op deze gebieden mag dan in eerste instantie erg laag \ijken, maar de maatschappelijke, politieke en ambtelijke motivatie er achter is relatief sterk.
Er moet dientengevolge mee worden gerekend dat de richting van de veranderingen voor
de eerstkomende periode nog wel gelijk zal blijven, te meer omdat die richting slechts in
zeer beperkte mate afhankelijk is van de ene of de andere politieke partij.
Langzaam zal de woningmarkt veranderen van een door de overheid gereguleerde markt
in een zichzelf regulerende markt met minder aan re gels, voorschriften en procedures gebonden verhoudingen tussen de vraag- en de aanbodzijde van die markt.
Kijkend naar de opdrachtgevers!beheerders in de woningbouw kan een beginnende professionalisering worden vastgesteld. Met name door de koepelorganisaties van de woningbouwverenigingen wordt er sinds enige tijd alles aan gedaan om hun !eden meer kennis
van het bouwen en een meer professionele instelling bij te brengen (lit. 71 en 84).
Kijkend naar de gebruikers in de woningbouw, de bewoners zelf, kan een toenemende mondigheid word en waargenomen. Dit komt onder meer tot uiting in een nog steeds toenemende behoefte aan participatie in de besluitvonning ten aanzien van het ontwerpen en aan
zelfwerkzaamheid bij de realisatie van het ontwerp (lit. 12).
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Deze ontwikkeling doet zich voor in zowel de nieuwbouw als in de woningverbetering en
het woningonderhoud, alsmede in de inbouw en het drager-deel van woningen. Slechts in
beperkte mate komt dit in de officiele statistieken tot uitdrukking.
Steeds meer worden participatie en zelfwerkzaamheid ook door opdrachtgever/beheerders
serieus genomen als middel om de betrokkenheid van de bewoners bij hun woning en woonomgeving te vergroten en om toekomstige leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral de huidige regelgeving en met name de bestaande subsidieprocedures, vormen nog een
belangrijke belemmering voor de doorbraak op grote schaal van participatie en zelfwerkzaamheid in de woningbouw (lit. 1, 76 en 107).
Ook aan de aanbodzijde zijn momenteel structurele veranderingen gaande.
Vooral bij de grotere en industrieel bouwende aannemingsbedrijven is een expliciet streven naar een actievere marktpositie manifest geworden. Het op de markt brengen van eigen woningconcepten door een aantal bedrijven en de sterke belangstelling voor de projectontwikkeling bij de grotere aannemingsbedrijven zijn op dit punt tekens aan de wand.
Tevens maakt de groeiende aandacht voor technologische innovatie ten behoeve van markten produktontwikkeling deel uit van die actievere opstelling.
Tenslotte is ook een actievere opstelling merkbaar bij de toeleveringsbedrijven. Dit mag
onder meer worden afgeleid uit de toenemende behoefte zich te organiseren en invloed uit
te oefenen op de besluitvorming op het niveau van de bedrijfstak (lit. 42, 71 en 89).
In figuur 10 zijn de hiervoor aangeduide trendmatige veranderingen samengevat.

Aanneming
toe levering

Figuur 10

Verschuivende invloeden op de woningmarkt

In figuur 10 is onder meer weergegeven dat de invloed van de overheid als regulerende en
controlerende partij, minder wordt ten gunste van de invloed van de partijen aan de vraagen de aanbodzijde. De overgang van een door de overheid gereguleerde woningmarkt naar
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een zichzelf regulerende markt moet in deze als een uitermate ingrijpende ontwikkeling
worden beschouwd.
Tegelijkertijd verschuift binnen de betrokken overheid het accent van de rijksoverheid naar
de gemeentelijke en provinciale overheden.
In de verhouding russen de vraag- en de aanbodpartijen zelf moet er op worden gerekend
dat de vraagpartijen, door hun actievere en professionelere opstelling, steeds meer invloed
naar zich toe zullen trekken.
In de verhouding russen de opdrachtgevers/beheerders en de bewoners, trekken de individuele bewoners en huishoudens geleidelijk steeds meer invloed naar zich toe. De toenemende leegstand speelt hen hierbij sterk in de kaart. Op langere termijn moet bijvoorbeeld
worden verwacht, dat dit zal leiden tot andere beheers- en eigendomsvormen in de sociale
woningbouw. Hierin zullen de individuele bewoners en huishoudens een meer centrale positie innemen. Verwacht mag worden dat op den duur ook russenvormen van eigendom en
beheer zullen ontstaan, waarmee kan worden ingespeeld op de toenemende individualisering en verscheidenheid bij de bewoners (lit. 12 en 111).
In figuur 10 is de architect ingedeeld bij de aanbodpartijen. Geconstateerd kan worden dat
de invloed van de architect als onafhankelijke partij in het bouwproces en daarmee tevens
als marktpartij, in het recente verleden sterk is verminderd. Deels is zijn taak overgenomen
door gespecialiseerde adviseurs. Tevens wordt zijn rol in de programma-v;an-eisen-fase geringer omdat de regelmatige opdrachtgever zelf een actievere inbreng heeft. Tenslotte heeft
de architect een dee! van zijn coordinerende taak "verloren" aan het bouwteam, waarin ook
de aannemer deelneemt en waarin de architect slechts een van de deelnemende partijen is.
We kunnen deze trendmatige verschuivingen van invloed per partij schematisch weergeven: sterk of minder sterk toenemen (++ respectievelijk +), gelijkblijven (o), of afnemen
(-). Het overzicht is uiterst globaal. Bijvoorbeeld de beleggers, als momenteel toch erg
belangrijke partij op de woningmarkt, worden in het overzicht niet behandeld. Tevens wordt
in het overzicht geen onderscheid gemaakt naar de momenteel gehanteerde subsidie- en financieringscategorieen in de woningbouw. Beide zaken worden niet apart behandeld, omdat ze geacht worden op het lange termijn perspectief voor de bouw niet van doorslaggevende invloed te zijn.
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In belangrijke mate is de organisatie van de woningmarkt nu nog gebonden aan regels en
procedures. Aanbestedingsprocedures, honorariumregelingen, subsidieprocedures en andere vormen van regelgeving, zijn overwegend nog gebaseerd op het traditionele rollenpatroon in de woningbouw. Dit betekent dat met name aan de rijksoverheid, als de nu nog
belangrijkste verantwoordelijke instantie voor deze regelgeving, in de nabije toekomst op
met name het punt van de marktorganisatie een beslissende rol moet worden toebedacht.
De opstelling van de rijksoverheid in deze zal echter naar verwachting niet zo zeer van invloed zijn op de richting van de genoemde veranderingen, alswel op de snelheid, waannee
de in gang zijnde veranderingen gemeengoed kunnen worden.

3.5

Samenhang marktontwikkeliitgen

Bij nadere bestudering blijkt, dat bepaalde ontwikkelingen als het ware andere oproepen
of de voorwaarden scheppen, waaronder die kunnen doorbreken. In figuur 11 op de volgende pagina is de onderlinge samenhang tussen de ontwikkelingen in de woningmarkt
weergegeven.
Uit figuur 11 laten zich onder meer de volgende clusters van onderling sterk afhankelijke
ontwikkelingen afleiden:
- de decentralisatie van het overheidsbeleid (9) en de vermindering van de overheidsbemoeienis met de woningmarkt ( 10) la ten zich mede verklaren door de structurele daling
van de behoefte aan uitbreidingsproduktie (3). Nu het einde van de woningnood in zicht
is, wordt immers de behoefte aan de beschermende rol van de overheid in het algemeen
en van de rijksoverheid in het bijzonder minder;
- de actievere opstelling van de aannemings- en toeleveringsbedrijven ( 13) laat zich goed
verklaren vanuit de vermindering van zowel de uitbreidingsproduktie (3) als de totale
produktie (4). In een afnemende markt moet een producent zich immers meer moeite
getroosten om zijn produkt te verkopen;
- een volgende stap in de redenering is dat de professionalisering van de opdrachtgever
(11) zich laat verklaren uit het zich geleidelijk terugtrekken van de overheid (10) en de
actievere opstelling van de aannemingsbedrijven ( 13), wat onder meer resulteert in diverse zwaardere eisen op het gebied van de kosten en de kwaliteit van woningen (6, 7
en 8).
Bij meerdere clusters van oorzaken en gevolgen start de redenering met de trendmatige
volume-ontwikkelingen. Het blijkt dat in eerste instantie dat de structureel afnemende
markt de meest dominante factor is in de samenhang van veranderingen. De geleidelijke
verandering van een door de overheid gereguleerde markt in een zichzelf regulerende markt
en van een aanbiedersmarkt in een vragersmarkt zijn hiervan het directe gevolg. Eveneens
zijn een aantal van de genoemde kwaliteitsontwikkelingen alleen voorstelbaar bij de aangeduide veranderingen in de vraag/aanbod-verhoudingen.
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Flguur 11

Samenhang van veranderingen in de woningmarkt

Met andere woorden: de meeste trendmatige veranderingen in de woningmarkt Iijken te
worden bepaald door de trendmatige volume-ontwikkelingen en deze kunnen door de bouw
niet noemenswaardig worden belnvloed. Dit Iijkt in eerste instantie een bevestiging te zijn
van de noodzakelijk volgende opstelling van de bouw.
Er is in figuur 11 echter ook sprake van een aantal ketens van oorzaken en gevolgen, die
in een andere richting gaan. De volgende ketens zijn hiervan een voorbeeld.
- De professionalisering van de opdrachtgevers in de woningbouw (11 ) en de toenemende participatie en zelfwerkzaamheid van de bewoners (12) kunnen resulteren in een stijging van de instandhoudingsproduktie (1).
- Dezelfde professionalisering van de opdrachtgevers (11), in combinatie met de mogelijkheid om woningen te realiseren die aanmerkelijk goedkoper en beter zij n (6), kan op
termijn met name resulteren in een stijging van de vervangende nieuwbouw (2).

44

Bouwen aan 2005

3 Veranderingen in de markt

Verderop in dit boek wordt bezien of, en zo ja op welke wijze, een actieve, meer innovatieve opstelling van (de bedrijven in) de bouw van invloed kan zijn op deze ketens van oorzaken en gevolgen in de trendmatige ontwikkelingen op de woningmarkt.

3.6

Woningmarktontwikkelingen in bet buitenland

Een beperkte internationale analyse leert dat in de ons omringende landen, als Belgie, Engeland, Frankrijk en West-Duitsland, de volume-ontwikkelingen in de woningbouw in dezelfde richting gaan als in Nederland. In al die landen is sprake van een structureel minder
wordend uitbreidingsprogramma en van een duidelijke toename van de instandhoudingsproduktie (lit. 22 en 23). Echter ook in onder meer de Scandinavische landen, Japan, Australie, Canada en de Verenigde Saten kunnen vergelijkbare ontwikkelingen worden waargenomen (lit. 2, 17, 24, 84, 85 en 108). Deze constatering doet vermoeden dat in alle, in
cultureel en economisch opzicht vergelijkbare gei"ndustrialiseerde landen de volume-ontwikkelingen momenteel in hoofdlijnen gelijk zijn. Gegeven de min-of-meer gelijke economische en demografische ontwikkelingen in deze landen en de eveneens min-of-meer
gelijke gevolgen voor de woningbouw van de Tweede Wereldoorlog in de meeste van deze
landen, inag dit ook geen verrassing heten.
Ook kan in al deze landen in meer of mindere mate een minder wordende overheidsbemoeienis worden waargenomen, hetgeen de afhankelijkheidsrelatie tussen enerzijds het
minder worden van met name de uitbreidingsbehoefte en anderzijds de mate waarin behoefte is aan een sterke bemoeienis van de overheid, nogmaals bevestigt.
In geen van de genoemde landen heeft echter de (rijks) overheid, als regulerende en controlerende partij, zo' n dominante invloed op de woningmarkt als in Nederland (lit. 71).
Consequentie hiervan is, dat in die landen de relatieve positie van de overige marktpartijen nergens zo sterk verandert als juist in Nederland. Zo zijn bijvoorbeeld de groei in de bewonersparticipatie en zelfwerkzaamheid en de actiever wordende opstelling van de aannemingsbedrijven nergens zo sterk als in Nederland.
Wei zijn in de bekeken landen in meer of mindere mate dezelfde kwaliteitsontwikkelingen
waar te nemen, voor zover ook deze ontwikkelingen rechtstreeks samenhangen met de volume-ontwikkelingen. Oorzaak hiervan is dat ook in die landen de toenemende leegstand
aanleiding is tot de opkomst van het exploitatiedenken in de sociale woningbouw, met een
meer exploitatiebewust opstellen van programma' s-van-eisen en ontwerpen als resultaat.
Ook leidt in die landen de geleidelijke verandering van een aanbiedersmarkt in een vragersmarkt tot een toenemende druk op de kosten en prijzen van woningen met gelijktijdig
hoger wordende eisen ten aanzien van de kwaliteit. De kwaliteiten die hierbij aan de orde
zijn kunnen echter per land sterk verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de klimatologische omstandigheden en de nationale verschillen ten aanzien van de traditionele gebruiksfuncties van een woning (lit. 76).

45

Bouwen aan 2005

4 Veranderingen in de

~hnologie

4 Veranderingen in de technologie
4.1

Uitgangspunten technologie-analyse

In deze paragraaf worden de uitgangspunten omschreven van de wijze waarop de trendmatige veranderingen in de technologie in de bouw zijn geanalyseerd en in dit hoofdstuk zijn
verwoord.
Allereerst worden hiertoe in paragraaf 4.1.1 enige centrale begrippen gedefinieerd. In paragraaf 4.1.2 wordt vervolgens kort stilgestaan bij de karakteristieken van innovatieprocessen en bij de consequenties hiervan voor de wijze waarop - verwachte - innovaties kunnen
worden opgespoord.
Tenslotte wordt aangeduid op welke wijze een hanteerbare structurering is aangebracht in
de in eerste instantie schier oneindige lijst van afzonderlijke innovaties. Als eerste is hierbij gebruik gemaakt van het verschil tussen "market-pull-" en "technology-push-innovaties". De uitgangspunten hiervoor worden geformuleerd in paragraaf 4.1.3. Daamaast worden de opgespoorde innovaties geclusterd op basis van hun onderlinge samenhang en de
mate waarin de bouw wordt bei'nvloed. De uitgangspunten hiervoor worden geformuleerd
in paragraaf 4.1.4.

4.1.1

Technologie en technologische innovaties

In de recente literatuur over innovatie in de bouw worden de begrippen techniek, technologie, innovatie en technologische innovatie vaak door elkaar heen gebruikt (lit. 9, 24, 29,
34, 37, 38, 49, 92 en 97). De recent sterk toegenomen belangstelling voor deze onderwerpen heeft echter niet bijgedragen aan een zuiver taalgebruik in deze.
In dit boek wordt onder bouwtechnologie verstaan de kennis van de techniek, die nodig is
voor het voorbereiden en uitvoeren van bouwconstructies en het ontwikkelen en toeleveren van bouwstoffen, bouwprodukten, bouwgereedschap, bouwmaterieel en bouwplaatsinstrumenten, alsmede de kennis van de voorwaarden waaronder van die techniek optimaal
gebruik kan worden gemaakt. Met deze laatste toevoeging wordt ook de organisatie van
het bouwproces, voor zover die techniek-georienteerd is, begrepen onder het begrip technologie.
Onder technologische innovatie wordt in dit onderzoek verstaan het ontwikkelen, introduceren en toepassen van een nieuwe ofverbeterde technologie.
In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen proces- en produkt-innovaties
(lit. 1, 16, 26, 91, 94, 98 en 102). In het algemeen wordt metproces-innovaties gedoeld op
veranderingen in de organisatie en het management van het bouwproces, de wijze van ontwerpen en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocedures. Met produkt-innovaties worden alle andere innovaties bedoeld, inclusief de innovaties in de produktiewijze op
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de bouwplaats en in de toeleveringsbedrijven en de innovaties in de bouwstoffen en bouwprodukten zelf.
Verderop in <lit boek zal blijken <lat <lit onderscheid wel erg grof is en niet voldoende recht
doet aan de vele en verschillende soorten innovaties in de bouwpraktijk. Hierop vooruitlopend worden vooralsnog de volgende innovatie-categorieen onderscheiden:

proces-innovaties: innovaties in de organisatie van het bouwproces en de daarmee samenhangende communicatie en besluitvorming, alsmede in de wijze van ontwerpen in
die context;
- produktie-innovaties: innovaties die primair betrekking hebben op de - wijze van - produktie en die nader kunnen worden onderscheiden in enerzijds innovaties in de produktiewijze van de toeleveringsbedrijven en anderzijds innovaties in de produktie op de
bouwplaats;
- produkt-innovaties: innovaties in de bouwstoffen en bouwprodukten.

4.1.2

lnnovatieproces

In de recente innovatie-literatuur wordt in het algemeen het innovatieproces beschreven,
zoals sterk vereenvoudigd is aangeduid in figuur 12 (lit. 91, 100 en 118).

Figuur 12

Fasen in het innovatieproces

In het innovatieproces wordt een aantal fasen onderscheiden met ieder hun eigen karakteristiek, beginnend - na de soms impliciete fase van de behoeftebepaling - met het fundamentele onderzoek en eindigend met de succesvolle introductie en de toepassing op grote
schaal van een nieuwe of verbeterde technologie.
De fasering in figuur 12 suggereert een duidelijke volgtijdelijkheid van de onderscheiden
fasen. In werkelijkheid !open deze fasen echter vaak door elkaar heen, is er vaak sprake
van een "terugverwijzing" van een innovatie naar een voorafgaande fase en wordt het pro-
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ces vaak halverwege afgebroken. Met name de overgang van de ene naar de andere fase
blijkt in de praktijk vaak problemen op te leveren, onder meer omdat er dan vaak nieuwe
partijen bij het proces moeten worden betrokken, die andere verantwoordelijkheden en belangen hebben dan de partijen in de vorige fase van het proces.
Het innovatieproces, zoals weergegeven in figuur 12, is algemeen van aard, <lat wil zeggen: niet afgestemd op de karakteristieken van de bouw. Om het model te kunn.e n toepassen in de bouw, moet rekening gehouden worden met de consequenties van de hiernavolgende speciale karakteristieken van de bedrijfstak.
Als eerste moet worden beseft dat in de bouw relatief weinig fundamenteel onderzoek
plaatsvindt. Bij het innovatieve bouwonderzoek ligt van oudsher de nadruk op het toepassingsgerichte onderzoek. De fase van het fundamentele onderzoek is bij de innovatieprocessen in de bouw dientengevolge meestal niet of nauwelijks herkenbaar.
Als tweede moet worden beseft <lat veel innovaties in de bouw zogenaamde "instant-innovaties" zijn: het zijn min of meer ter plekke bedachte oplossingen voor problemen, die zich
bij de voorbereiding en uitvoering van een project voordoen. Tijd voor onderzoek is er bij
deze instant-innowities niet of nauwelijks en er is vaak ook geen enkele zekerheid <lat de
innovatie buiten dat ene project nog ooit zal worden toegepast. Het wiel wordt in de bouw
hierdoor niet twee maar tientallen keren uitgevonden.
Als derde mag het probleeni van de organisatie van innovatieprocessen in de bouw niet
worden onderschat. De bouw is niet een grote onderneming, die in principe op alle fasen
een sturende of verantwoordelijke invloed kan hebben en die er voor kan zorgen dat het
gehele proces zo soepel mogelijk verloopt. De bouw kent diverse overheden, tientallen organisaties en meer typen ondernemingen, die ieder vanuit hun eigen belang en verantwoordelijkheid als het ware een vetorecht hebben op de ontwikkeling, introductie en toepassing
van een nieuwe technologie. Dit zogenaamde "segmentatieprobleem" van de bouw doet
zich voor op zowel branche- en bedrijfstakniveau als op projectniveau. Op branche- en bedrijfstakniveau komt <lat onder meer tot uiting in de vaak tegenstrijdige belangen en opstellingen van betrokken organisaties bij de innovatieve onderzoekprogramma's. Op project-niveau komt <lat onder meer tot uiting in de vele partijen, functies en disciplines die
ieder hun zegje moeten doen over het wel of niet toepassen van een nieuwe technologie.
Door veel experts wordt <lit segmentatieprobleem in feite gezien als de belangrijkste belemmering voor de technologische innovatie in de bouw (lit. 28, 92 en 105).
Het goed Iaten verlopen van innovatieprocessen is door <lit alles in de bouw dan ook primair een organisatieprobleem en geen kennisprobleem, waarbij in het algemeen de meeste energie gestoken moet worden in de introductiefase en niet zozeer in de fasen van onderzoek en ontwikkeling.
Ondanks de "afwijkingen" van de bouw levert de fasering van het innovatie-proces toch
enig houvast bij het inventariseren en analyseren van innovaties, respectievelijk bij het inschatten van de kansen op een grootschalige toepassing eivan in de komende 10 a 15 jaar.
Voor het in kaart brengen van technologische innovaties in de bouw, waaivan verwacht
mag worden <lat ze op de middellange en lange termijn op grote schaal in de praktijk zullen worden toegepast, moet er rekening mee worden gehouden <lat veel van die innovaties
nu verkeren in fasen van - toegepast - onderzoek. Een in <lit verband effectieve informatie-
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bron voor het "voorspellen" van deze innovaties is daarom de bestudering van prioriteiten
in de innovatieve onderzoek- en experimenten-programma 'sin de bouw (lit. 29 en 34).
De innovaties die op de kortere tennijn tot toepassing zullen leiden, verkeren nu voor een
belangrijk dee! in de fasen van ontwikkeling en introductie. Voor het "voorspellen" van
deze innovaties levert vooral het interviewen van bij markt- en produktontwikkeling betrokken personen in het bouwbedrijfsleven de meest betrouwbare infonnatie op (lit. 60).

4.1.3

Pull- en push-factoren

In de innovatie-literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde pull- en pushinnovaties (lit. 14, 91, 97 en 113).
Met pull-innovaties worden bedoeld: innovaties die primair een reactie zijn op nieuwe behoeften in de markt; de markt trekt als het ware aan de industrie om een nieuw produkt te
ontwikkelen en te introduceren. Een duidelijk voorbeeld van pull-innovaties zijn de recente technologische ontwikkelingen, die gericht zijn op het realiseren van een verantwoord
energiegebruik in de gebouwde omgeving.
Metpush-innovaties worden bedoeld: innovaties, waarbij het initiatief uit de industrie, respectievelijk uit de techniekontwikkeling zelf komt. In het algemeen is er bij push-innovaties spra.ke van een ontwikkelde nieuwe basistechnologie, van waaruit de industrie op zoek
gaat naar toepassingsmogelijkheden in de markt. Ook bij de push-innovaties is echter de
rol van de markt in het algemeen van doorslaggevend belang; toepassing op grote schaal
van een nieuwe ofverbeterde technologie zal immers alleen dan plaatsvinden als die technologie past in de behoeften van de markt.
In het volgende overzicht zijn de momenteel belangrijkste pull- en push-factoren voor technologische innovatie in de Nederlandse woningbouw op een rij gezet. De eerste categorie
van pull-factoren is rechtstreeks afgeleid uit de structurele veranderingen in de woningmarkt, zoals aangeduid in het voorgaande hoofdstuk. Daaraan is een categorie van pullfactoren toegevoegd, die het resultaat zijn van algemeen maatschappelijke veranderingen
en die als het ware "vragen om" technologische innovaties in de bouw. Het betreft het streven naar een beter milieubeheer en de sterk toenemende aandacht ~or de kwaliteit van de
arbeid. Als belangrijke push-factoren zijn opgenomen de ontwikkelingen in de computertechnologie en de ontwikkeling van nieuwe materialen, die voor de industrie aanleiding
zijn te zoeken naar meer toepassingsmogelijkheden in de bouw.
In het volgende overzicht is tevens aangegeven op welke van de eerder onderscheiden categorieen van innovaties in de bouw de pull- en push-factoren in eerste instantie het meest
van invloed zullen zijn.
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Bij de behandeling van waargenomen trendmatige ontwikkelingen in de technologische innovatie in de bouw in de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 zal op de invloed per pull- en/of
push-factor nader worden ingegaan.

4.1.4

Clustering van innovaties

Uitgaande van de aangeduide innovatie-categorieen en van de aangeduide pull- en pushfactoren, is een literatuuranalyse verricht en zijn experts en vertegenwoordigers van het
bouwbedrijfsleven in binnen- en buitenland ge'interviewd.
Dit heeft in eerste ins tan tie geresulteerd in een uitgebreide lijst van innovaties, die momenteel nog verkeren in de fase van fundamenteel of toegepast onderzoek of van ontwikkeling
en optimalisatie en waarvan mag worden verwacht dat introductie en toepassing ervan op
grotere schaal zal plaatsvinden in de nabije toekomst.
Een analyse van deze lijst heeft aangetoond dat een nadere structurering kan worden aangebracht door de afzonderlijke innovaties te onderscheiden naar de mate waarop ze van invloed zullen zijn op de bouw. Zo zal bijvoorbeeld de introductie van een nieuw, gei"ntegreerd CAD/CAM-systeem aanmerkelijk meer consequenties hebben dan die van een
nieuw type schroevedraaier.
Met name het aantal activiteiten, functies en disciplines in de bouw, dat zal worden
bei"nvloed door een nieuwe technologie en de ingrijpendheid van de verwachte veranderingen in die activiteiten, functies en disciplines, is maatgevend voor de " impact" van een
nieuwe technologie.
Vervolgens is de onderlinge afhankelijkheid van de afzonderlijke innovaties vastgesteld.
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Van een onderlinge afhankelijkheid van nieuwe technologieen kan Sprake zijn als de ene
innovatie in feite dee! uitmaakt van een andere innovatie, zoals een geautomatiseerd driedimensionaal tekensysteem dee! kan uitmaken van een CAD-systeem.
Ook kan van een sterke onderlinge afbankelijkheid sprake zijn bij eenzelfde beoogde toepassingsgebied, waardoor afstemming van de technologieen noodzakelijk is. Zo zullen bijvoorbeeld de technologie voor de automatisering van het opstellen van bestekken en die
voor de automatisering van het maken van begrotingen op elkaar afgestemd moeten zijn,
omdat het in de praktijk sterk samenhangende deelactiviteiten van de bouwvoorbereiding
betreffen.
Een derde vorm van onderlinge afhankelijkheid van nieuwe technologieen treedt op als de
toepassing van de ene nieuwe technologie een voorwaarde is voor een kansrijke introductie van de andere. Zo kan bijvoorbeeld een toepassing op grotere schaal in de bouw van
een relatief goedkope en gebruiksvriendelijke computertechnologie een voorwaarde zijn
voor de introductie van een geavanceerde vorm van "material-management" (lit. 101).
Vooral door te kijken naar de beoogde toepassingen van nog in ontwikkeling zijnde nieuwe technologieen, kunnen zo de noodzakelijke onderlinge afbankelijkheden worden vastgesteld, die door de - voomamelijk op de technologie zelf georienteerde - onderzoekers en
"ontwikkelaars" niet of nauwelijks worden gehanteerd als uitgangspunt voor hun werk.
De structurering van de lijst van verwachte innovaties via deze twee stappen - het onderscheiden naar de mate van invloed en het vaststellen van onderlinge afbankelijkheid - heeft
zogenaamde innovatieclusters opgeleverd.
Onder een innovatiecluster moet in deze context worden begrepen een verzameling van
sterk samenhangende en in belangrijke mate onderling afhankelijke innovaties.
De clusters zijn op een zodanige wijze onderscheiden, dat de verzamelde innovaties, die
tot een cluster worden gerekend, van een vergelijkbaar niveau zijn qua mate van invloed
op de bouw.
Op de wijze a!s weergegeven in figuur 13, zijn in het onderzoek negen clusters van technologische innovatie onderscheiden, die zich op een hoger abstractieniveau weer laten samenvoegen tot de volgende vier hoofdgroepen.
- Vier clusters die betrekking hebben op - nieuwe - computertoepassingen in de bouw en
die technologische innovaties bevatten, waarvoor de computerontwikkelingen in het algemeen als belangrijkste push-factor kunnen worden aangeduid. Het betreft de clusters
"Computer-ondersteund ontwerpen", "Computertoepassing op de bouwplaats", "Produktie-automatisering" en "Communicatie per computer".
- Twee clusters van technologische innovaties, die een verdergaande industrialisatie van
de bouw tot doe! hebben en die zullen leiden tot een verdergaande project-gebonden,
respectievelijk project-ongebonden fabrieksmatige produktie van bouwdelen en -componenten.
Een cluster waarin de diverse produktinnovaties, die in het algemeen een meer incidenteel karakter hebben, zijn samengevoegd.
- Twee clusters die betrekking hebben op het werken op de bouwplaats. Het betreft de
clusters "Organisatie op de bouwplaats" en "Bouwgereedschap en bouwmaterieel",
waartoe ook de ontwikkelingen in de bouwinstrumenten worden gerekend.
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Figuur 13

Clustering van innovaties

In de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 worden deze vier hoofdgroepen nader uitgewerkt. Hier
wordt per cluster een korte typering gegeven van de betreffende innovaties, alsmede van
de mogelijkheden, barrieres en verwachtingen voor toepassing in de bouw en van de mogelijke consequenties daarvan.

4.2

Nieuwe computertoepassingen in de bouw

In paragraaf 4.2.1 wordt een korte analyse gegeven van de toepassingsmogelijkheden van
de computer in de bouw.
Deze mogelijkheden die nog relatief nieuw zijn voor de bouw, die anders zijn dan in andere bedrijfstakken en die min of meer ingrijpende consequenties kunnen hebben voor de
bouw, worden vervolgens nader uitgewerkt in de daaropvolgende paragrafen 4.2.2 tot en
met4.2.5.
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Het ontwikkelingsperspectief van de computertoepassingen in de bouw wordt tenslotte geschetst in paragraaf 4.2.6.

4.2.1

Toepassingsmogelijkheden

Om op een meer structurele wijze inzicht te verschaffen in de toepassingsmogelijkheden
van de computer in de bouw, wordt een onderscheid gemaakt naar mogelijke toepassingen:
a.
b.
c.
d.

op het niveau van de branche en de bedrijfstak;
in de bedrijven in de bouw;
in de context van het bouwproces;
in of als onderdeel van het bouwprodukt.

ad a. Computertoepassing op het niveau van de branche en de bedrijfstak
Belangrijke ontwikkelingen op het niveau van de branche en de bedrijfstak zijn de operationalisering en introductie van de geautomatiseerde databanken en het sterk toenemend
gebruik van de computer bij de bouwopleidingen.
Met het voor iedereen toegankelijk warden van geautomatiseerde databanken, die actuele
informatie bevatten over onder meer kosten- en prijzenontwikkelingen, produkten, bedrijven, marktontwikkelingen en regelgeving, zal op termijn een sterkere betrokkenheid ontstaan van de bedrijven met het branche- en bedrijfstakgebeuren.
Verondersteld mag warden dat het sneller beschikbaar zijn van relevante informatie tevens
zal leiden tot een meer bewuste en een meer extern gerichte opstelling en bedrijfsvoering.
Momenteel verkeren deze databanken voor de bouw nog in het ontwil(k:elings- en introductiestadium, maar over enige tijd mag een doorbraak warden verwacht (lit. 31, 50, 51 en
109).
Evenals in de opleidingen in andere bedrijfstakken wordt ook in de bouwopleidingen steeds
meer gebruik gemaak:t van de leermogelijkheden van de computer. Mede door de intensivering van het computergebruik moet er op worden gerekend, dat dit op afzienbare termijn
een nieuwe generatie afgestudeerden zal opleveren, die zich in sterke mate onderscheiden
van de nu in de bouw werkzame personen.
Op alle niveaus, van vaklieden tot academici, zullen mensen hun intrede doen in de bouw,
die volledig zijn gewend aan het veelvuldig toepassen van de computer. Zij zullen zich afvragen waarom hun oudere collega's nog zo ouderwets en inefficient bezig zijn. Er moet
zelfs op gerekend warden dat deze verwondering, meer nog dan rationele bedrijfskundige
en economische overwegingen, over 5 a 10 jaar de sterkste stimulans zal blijken te zijn
voor een versnelde introductie van de computer op diverse plaatsen in de bouw.
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ad b. Computertoepassingen in de bedrijven in de bouw
In de bedrijven laten zich computertoepassingen onderscheiden in enerzijds het gebruik in
het kader van de managementsystemen en anderzijds in het kader van de uitvoering en ter
ondersteuning van de produktieprocessen. In verband met de gerichtheid van de bedrijven
op deelprocessen is in de bouw een dergelijk onderscheid echter maar beperkt te gebruiken. Beter is het een onderscheid te maken tussen de project-gebonden toepassingen enerzijds en de project-ongebonden toepassing van de computer in het kader van de algemene
bedrijfsvoering anderzijds.
Hoewel de bouw zich zelf graag uniek vindt, mag worden gesteld dat de computertoepassing in het kader van de algemene bedrijfsvoering niet ten principale afwijkt van die in andere bedrijfstakken (lit. 106). Een diepgaande behandeling van dit onderwerp in het kader
van dit onderzoek wordt daarom niet zinvol geacht. Volstaan wordt met de constatering
dat de bouw op dit gebied nog achterloopt bij een aantal andere, als meer innovatief bekend staande, bedrijfstakken.
Aangaande de project-gebonden computertoepassingen in de bedrijven in de bouw worden de voorwaarden meer gesteld vanuit de karakteristieken van het bouwproces dan vanuit de bedrijfsprocessen. Zie hiervoor ad c. Computertoepassingen in de context van het
bouwproces.
Verwacht mag worden dat uiteindelijk een meer effectieve afstemming zal ontstaan van de
beide soorten van computertoepassingen in de bedrijven. Hoewel daarop anno 1988 nog
weinig zicht is, zal uiteindelijk de mate waarin de bedrijfsgebonden en de project-gebonden informatieverwerking op elkaar aansluiten, mede bepalend zijn voor de effectiviteit
van de bedrijfsvoering.

ad c. Computertoepassingen in de context van het bouwproces
In figuur 14 is weergegeven aan welke toepassingen van de computer moet worden gedacht
in de context van het bouwproces en hoe deze project-gebonden toepassingen met elkaar
in verband staan.
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De toepassing van de computer in het bouwproces

In eerste instantie is bij het opstellen van figuur 14 een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de functie- of discipline-gebonden toepassingen en anderzijds de toepassingen die
meer functies betreffen.
Aan de primaire functies in de bouw gebonden toepassingen zijn:
- computer-ondersteund ontwerpen;
toepassing van de computer op de bouwplaats;
produktie-automatisering respectievelijk de computer-ondersteunde produktie van
bouwdelen en -componenten in toeleveringsbedrijven.
De basistechnologie voor dit soort computertoepassingen in de bouw is in principe beschikbaar, terwijl i.n andere bedrijfstakken op vergelijkbare toepassingsgebieden reeds ervaring
is opgedaan. De afstemming op en de introductie in de bouw verloopt echter nog uiterst
traag en anno 1988 moet nog steeds worden gesproken over "nieuwe" technologieen, die
pas op enige termijn meer algemene toepassing zullen vinden. Alleen voor delen van de
toeleveringsindustrie en voor een beperkt aantal grote aannemingsbedrijven, architectenen ingenieursbureaus kan op het punt van de computertoepassingen een uitzondering worden gemaakt. Ook bij deze bedrijven worden de potenties van de computertechnologie echter in het algemeen nog slechts beperkt benut.
Een voorziene toepassing van de computer, die meer procesfuncties betreft, is:
- computer-ondersteunde communicatie en informatie-overdracht.
Bij de computer-ondersteunde communicatie en informatie-overdracht moet worden gedacht aan communicatie en informatie-overdracht tijdens de projectvoorbereiding en uit-
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voering tussen de architect, betrokken adviseurs, (onder)aannemers en toeleveranciers per
computer, maar ook aan de communicatie tussen deze partijen en de opdrachtgever.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke computer-ondersteunde communicatie en informatie-overdracht tussen de partijen in het bouwproces alleen dan efficient kan verlopen, als
sprake is van voldoende afstemming tussen de genoemde functiegebonden computertoepassingen, waarbij "vertaalslagen" van input en output per computersysteem kunnen worden vermeden.

add. Computertoepassingen in of als onderdeel van het bouwprodukt
Het gebruik van computers in woningen en andere gebouwen zal in toenemende mate consequenties hebben voor te realiseren bouwkundige voorzieningen. De bouw zal hiervan
kennis moeten hebben, om er op commerciele wijze op in te kunnen spelen. In dit verband
kan onder meer worden gedacht aan:
groeiend gebruik van met name de personal computer in woningen en kantoorruimten
(lit. 53);
geautomatiseerd gebouwenbeheer, waarbij gedacht moet worden aan concepten als
"smart building" en sinds kort ook "smart housing", waarin zaken als verlichting, ruimteverwarming, energiedistributie, beveiliging, bewaking en inteme en exteme communicatie met behulp van computersystemen vanuit een centraal punt en met ge1ntegreerde hulpsystemen worden geregeld (lit. 50 en 58).
Om welke bouwkundige voorzieningen het hierbij zal gaan, laat zich anno 1988 nog moeilijk voorspellen. Wel moet worden gerekend op een steeds dominantere invloed van deze
ontwikkelingen op <lit gebied op die van de bouwtechnologie (lit. 93) .
In figuur 15 zijn alle eerder genoemde computertoepassingen in hun onderlinge samenhang
in beeld gebracht.
Alleen de computertoepassingen, die verband hebben met het bouwproces, worden in de
volgende paragrafen nader uitgewerkt, omdat ze nog relatief nieuw en in belangrijke mate
uniek zijn voor de bouw en omdat rekening moet worden gehouden met een vergaande invloed van juist deze toepassingen op de organisatie van het bouwen en omgekeerd.
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Computertoepassingen in de bouw

Computer-ondersteund ontwerpen

Onder computer-ondersteund ontwerpen moet in <lit verband worden verstaan de toepassing van de computer in de verschillende fasen van het ontwerpproces, zowel bij de vertaling van de resultaten van het ontwerpen als bij de uiteindelijke plannen voor te realiseren
projecten. Het gaat, met andere woorden, om de inschakeling van de computer bij alle activiteiten vanaf de eerste, ruwe schetsen met het 6B-potlood tot en met het bestek, de bestektekeningen en de bijbehorende hoeveelhedenstaten, begrotingen, etc. (lit. 18).
Hoewel het ontwerpproces een duidelijk cyclisch karakter heeft, met een meer malen terugkerende opeenvolging van op analyse, synthese, evaluatie en presentatie gerichte ontwerpactiviteiten, laten zich niettemin de volgende, min of meer onafhankelijk van elkaar
uit te voeren soorten van activiteiten onderscheiden:
a.
b.
c.
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Hiernavolgend worden de mogelijkheden voor computertoepassingen bij deze soorten van
ontwerpactiviteiten nader uitgewerkt.

ad a. Ontwerpen
Met behulp van een computer kunnen al in een vroeg stadium van het ontwerpproces globale analyses worden gemaakt van bijvoorbeeld de ruimtelijke en de kostenconsequenties.
Gebruik makend van de computer kan tevens sneller en goedkoper een relatief groot aantal variant-ontwerpoplossingen worden gemaakt en vergeleken.
Van deze toepassingsmogelijkheden van de computer mag een rationaliserende invloed op
het ontwerpen worden verwacht. Op termijn kan dit ertoe leiden dat de nu nog vaak voorkomende suboptimalisatie bij het ontwerpen - met alle kostenconsequenties van dien - verandert in een echte optimalisatie.

ad b. Calculatie
Diverse calculatieprograrnma's kunnen deel uitmaken van computer-ondersteunde ontwerpsystemen en worden ingezet bij het vergelijken van altematieve ofvariantoplossingen
en bij de evaluatie en optimalisatie van ontwerpen in het algemeen. Nu al kunnen computer-ondersteunde calculaties worden verricht op onder meer de volgende gebieden:
- kosten
- energieverbruik, akoestiek en verlichting
constructieve aspecten
controle op diverse bouwvoorschriften

ad c. Presentatie
Het presenteren van de uiteindelijke ontwerpresultaten gebeurt in de vorm van tekeningen
(bestek- en presentatietekeningen, waaronder ook driedimensionale tekeningen), beschrijvingen (met name in de vorm van bestekteksten) en hoeveelhedenstaten, begrotingen, etc.
Bij al deze presentatievormen kan de computer een belangrijke ondersteunende rol spelen.
lndien de betreffende programmatuur voldoende gelntegreerd zou zijn - hetgeen technisch
mogelijk is-, zou kunnen worden volstaan met het invoeren van globale ontwerptekeningen en materiaalkeuzen. De computer is dan in staat een output te leveren in vrijwel alle
den.kbare presentatievormen. Verwacht mag worden dat dit niet alleen zal leiden tot een
snellere en goedkopere, maar ook tot een betere presentatie van ontwerpresultaten.
K.ijkend naar de situatie anno 1988, mag worden vastgesteld dat de technologie voor dergelijk computer-ondersteund ontwerpen in principe aanwezig is.
Voor alle genoemde deelactiviteiten van het ontwerpproces is computer-hardware en -software in principe reeds verkrijgbaar. Van een volledig geYntegreerd ontwerpsysteem is echter nog geen sprake, alleen van slechts in beperkte mate op elkaar afgestemde deelsystemen (lit. 31). Tevens liggen de prijzen nog op een dusdanig hoog niveau dat het compu-
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ter-ondersteund ontwerpen nog niet binnen het bereik is van de kleinere, minder kapitaalkrachtige architectenbureaus.

4.2.3

De computer op de bouwplaats

In eerste instantie moet bij de toepassing van de computer op de bouwplaats worden gedacht aan toepassing in het kader van het bouwplaatsmanagement door:de verantwoordelijke bou wplaatsleider (Ii t. 31, 52, 62, 87 en 101 ). Gedacht moet worden aan onder meer
de volgende activiteiten:
documentatie van bijvoorbeeld contracten en rekeningen, tekeningen, hoeveelhedenstaten, specificaties, voorschriften etc., danwel van bewerkingen daarvan tot bijvoorbeeld
praktisch hanteerbare overzichten;
planning en controle van de inzet van personeel, materieel en materiaal in termen van
tijd, kosten en eventueel ook kwaliteit;
communicatie met derden en met name met het hoofdbureau.
In 1988 wordt aan de toepassingsmogelijkheden van de computer op de bouwplaats in de
R&D-kringen al relatief veel aandacht bes teed (lit. 31). Met name staan experimenten met
computer-ondersteund materials management op stapel (lit. 101). Ook in de bouwwereld
zelf worden op bescheiden schaal proeven genomen en de eerste ervaringen zijn positief.
Verondersteld mag worden dat het probleem bij een grootschalige introductie niet in eerste instantie een technisch probleem zal zijn - de benodigde technologie is immers relatief
eenvoudig - maar een organisatie- en gewenningsprobleem.
Naarmate de bouwvaklieden zelf meer zelfstandig zullen gaan functioneren, zullen ook zij
meer met de computer te maken krijgen. Nu is het voor velen nog een moeilijk voorstelbaar beeld <lat bijvoorbeeld de timmerrnan achter de computer zit, niet pm een computerspelletje te spelen, maar in het kader van de logistieke component van zijn werk.
Omdat de computers van de nabije toekomst echter uiterst gebruiksvriendelijk zullen zijn
en ook de bouwvaklieden in hun opleiding steeds meer gewend zullen raken aan het omgaan met de computer, is dit voor de middellange termijn een reeel perspectief.

4.2.4

Produktie-autottiatisering

In andere sectoren dan de bouw is reeds ruime ervaring opgedaan met de toepassing van
de nu beschikbare modeme produktietechnologie (lit. 109). Daarbij zijn aan de orde:
Computer Aided Manufacturing - CAM
- Flexibele Produktie Automatisering - FPA
- toepassing van robots
gei"ntegreerde ontwerp- en produktiesystemen - CAD/CAM- systemen.
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Mede als gevolg van een nog laag niveau van produktstandaardisatie - en dus kleine series
van te fabriceren produkten - en door de karakteristieken van te verwerken bouwstoffen en
halfprodukten, is van een toepassing van de modeme produktietechnologie in de bouw ten
opzichte van een aantal andere bedrijfstakken nog weinig sprake. Pas als de industrialisatie van de bouw en de daarmee direct samenhangende prefabricage, verder doorzetten, zal
het voor de toeleveringsbedrijven meer rendabel worden om te investeren in dergelijke,
veelal dure produktiemiddelen. In paragraaf 4.3 "Industrialisatie van de bouw" wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de ontwik.kelingen op dit terrein.

42.5

Computer-ondersteunde communicatie

Onder computer-ondersteunde communicatie in de bouw moet worden verstaan de communicatie en de overdracht van informatie tussen de verschillende participanten in het
bouwproces. Het belang hiervan voor de bouw kan worden afgeleid van de Stelling dat goed
bouwen steeds meer een kwestie is van goed organiseren, terwijl goed organiseren steeds
meer een kwestie is van het goed overdragen van goede informatie.
In concreto kan worden gedacht aan het communiceren via Gomputer-ondersteunde netwerksystemen, die per project worden opgezet en waaraan wordt deelgenomen door alle
procesparticipanten (lit. 9 en 14).
De technologie voor dergelijke netwerken is in principe beschikbaar. Ervaringen met bedrijven hebben echter geleerd dat niet de technologie, maar de organisatie primair bepalend is voor de kans op succes bij introductie. Hierbij gaat het met name om het standaardiseren van respectievelijk het maken van vergaande afspraken over de in- en output per
deelnemer aan het netwerk en om het vastleggen van spelregels voor de procedures van
communicatie en informatie-overdracht. Zijn de hiermee gepaard gaande problemen binnen een bedrijf vaak al erg groot, het tot stand brengen van dergelijke afspraken tussen verschillende bedrijven met ieder hun eigen interpretatie van taken en verantwoordelijkheden,
zal nog groter zijn.
Zo zal voor effectieve compu ternetwerken per bouwproject een vergaande afstemming nodig zijn van de in-en output van de functie-gebonden computersystemen. Kan dit echter
worden gerealiseerd, dan mag een aanmerkelijk grotere effectiviteit worden verwacht, zowel van de communicatie in bouwprocessen als van de toepassingen per functie.

4.2.6

Ontwikkelingsperspectiefcomputertoepassingen

Voor de komende vijf a tien jaar mag worden gerekend op een aanmerkelijke versnelling
in de computerontwik.kelingen in de bouw. Deze verwachting is gebaseerd op de hiernavolgende overwegingen.
- De in de nabije toekomst beschikbare computers zullen aanmerkelijk goedkoper en gebruiksvriendelijker zijn en ze zullen tevens een grotere capaciteit hebben. Met de komst
van de vijfde generatie computersystemen en de zogenaamde expertsystems komen de
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meer geavanceerde computertoepassingen dan ook binnen het bereik van de overwegend kleinere bedrijven in de bouw.
- De nieuwe generatie jongeren, die zullen toetreden tot de bouw, zullen via hun opleidingen gewend geraakt zijn aan het omgaan met de computer. Van de drempelvrees, die
nu nog voor de computers in de bouw bestaat, zal dan steeds minder sprake zijn.
De bouw, als achtergebleven gebied, wordt steeds interessantervoor de computerindustrie, die in toenemende mate geneigd zal zijn toegesneden hard- en software te ontwikkelen en op de markt te brengen.
Momenteel wordt in de R&D-wereld in de bouw een hoge prioriteit toegekend aan het
operationaliseren en introduceren van computertoepassingen en ook de branche-organisaties worden op dit terrein snel actiever.
In aanpalende sectoren, waarmee door de bedrijven in de bouw moet worden samengewerkt, en door de gebruikers van gebouwen wordt steeds vaker de computer toegepast
en de bouw zelf zal steeds meer het gevoel krijgen achter te blijven.
Het perspectief voor de middellange termijn voor de samenhangende computertoepassingen in de praktijk van het bouwen is weergegeven in figuur 16.
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Figuur 16

Perspectief computertoepassingen

In figuur 16 zijn de volgende veronderstellingen verwerkt.
Er zal op middellange tennijn sprake zijn van een brede toepassing van de eerder omscheven functiegebonden computersystemen.
- Per project zullen de procesparticipanten met elkaar communiceren en projectinformatie uitwisselen via een netwerk, zoals dat is omschreven in paragraaf 4.2.5 over computerondersteunde communicatie en informatie-overdracht. De in- en output van de afzonderlijke functiegebonden computersystemen zal in sterke mate aan spelregels gebonden
zijn, opdat vertaalslagen bij de informatie-overdracht tot een minimum beperkt blijven.
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- Ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering in de bedrijven in de bouw zal op brede
schaal gebruik worden gemaak:t van daarop afgestemde computersystemen. Deze bedrijfsvoeringssystemen zullen in principe niet veel afwijken van vergelijkbare systemen
in andere sectoren, behalve dat er is zorggedragen voor een directe koppeling met de
functiegebonden systemen, zodat ook op dit punt van een effectieve informatie-overdracht sprake zal zijn.
- Tenslotte kunnen vanuit de bedrijfsvoeringssystemen en vanuit de functie-gebonden
systemen de diverse, in principe voor iedereen toegankelijke, geautomatiseerde gegevensbestanden op branche-, bedrijfstak- en sectorniveau worden benut.
Met welke snelheid het voorgaande beeld van de computertoepassingen in de bouw realiteit zal worden, is vooreen deel afhankelijk van ontwikkelingen die in principe met de computertoepassingen zelf minder te ma.ken hebben.
Zo is, zoals eerder aangeduid, de ontwikkelings- en introductiesnelheid voor de geautomatiseerde produktie in de bouw sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de industrialisatie toeneemt: pas als de industrialisatie ver genoeg is doorgevoerd en de mate van prefabricage in de bouw nog verder is gestegen, mag een doorbraak van de geautomatiseerde
produktie worden verwacht.
Wellicht nog belangrijker is dat pas van een maximaal profijt van de functie-gebonden toepassingen sprake zal zijn als de mogelijkheid van computer-ondersteunde communicatie
werkelijkheid is geworden. Omdat dit in belangrijke mate afhangt van spelregels voor de
wijze waarop procesparticipantenmet elkaar omgaan, zullen de ontwikkelingen ten aanzien
van de organisatie in de bouw van dominante invloed zijn.

4.3
4.3.1

Industrialisatie van de bouw

lndustrialisatie algemeen

In de discussies over het stimuleren van technologische innovatie in de bouw wordt door
velen gepleit voor het bewerkstelligen van een verdergaande industrialisatie van het bouwen (lit. 26, 32, 34, 35, 36 en 48). Aan dit begrip blijken echter door de verschillende personen verschillende betekenissen te worden toegekend (lit. 14). Voorbeelden van wat soms
met het woord industrialisatie wordt bedoeld, zijn:
-

rationeel bouwen
een hoge mate van mechanisatie en automatisering
toepassen van moderne technieken
streven naar vormen van massaproduktie, of in ieder geval naar de produktie van zo
groot mogelijke series
- meer prefabricage of een verschuiving van produktiewerkzaamheden van de bouwplaats
naar de toeleveringsbedrijven
- niet of aanmerkelijk minder ambachtelijk bouwen
- meer verantwoordelijkheid voor het eindprodukt van de aannemings- en toeleveringsbedrijven in het bouwproces.
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In dit boek wordt onder een verdergaande industrialisatie verstaan het in toenemende mate
fabrieksmatig vervaardigen van bouwdelen en -componenten. Bij het vervaardigen van
deze produkten kunnen de toeleveringsbedrijven gebruik maken van een geavanceerde produktie-technologie, zoals kort is beschreven in paragraaf 4.2.4 "Produktie-automatisering",
maar doorslaggevend voor het wel of niet bouwen op een industriele wijze is dit niet.
Bij de prefabricage respectievelijk bij de fabrieksmatige produktie van bouwdelen en -componenten laten zich de hierna beschreven, essentieel verschillende niveaus en vormen onderscheiden.
In de bouw is al zeer lange tijd sprake van het fabrieksmatig vervaardigen van produkten.
Voorbeelden hiervan zijn bakstenen, dakpannen, deuren, tegels, hang- en sluitwerk en diverse produkten, die betrekking hebben op het gebruik van gas, water en licht in gebouwen. Het betreft veelal enkelvoudige bouwdelen.
Naarmate de bouw verder gei'ndustrialiseerd raakte, was er ook meer sprake van een fabrieksmatige produktie van samengestelde componenten, zoals kozijnen, keukenblokken,
dak- en vloerelementen en trappen.
Een volgend en hoger niveau van industrialisaiie van het bouwen betreft de fabrieksmatige produktie en de toepassing van grotere, samengestelde bouwdelen, zoals gei'ntegreerde
- gevelsystemen en complete natte units. Dat een dergelijke vorm van industrialisatie vergaande voorwaarden stelt respectievelijk beperkingen oplegt aan het ontwerpen van gebouwen, zal duidelijk zijn. Naarmate het grotere en meer bepalende bouwdelen betreft, zal
er sprake zijn van stringentere aansluitvoorwaarden. Van eendergelijke vergaande vorm
van industrialisatie is momenteel in de woningbouw in Nederland nog ,slechts in beperkte
mate sprake.
In principe is nog een hoger niveau van industrialisatie denkbaar, namelijk het fabrieksmatig vervaardigen van volledig afgewerkte woningen of van grote woningdelen. Alles wat
dan op de bouwplaats nog moet gebeuren om de woning bewoonbaar te maken, is een aansluiting op de fundering en de nutsvoorzieningen (lit. I 08). Een variant is het fabrieksmatig vervaardigen van alle bouwdelen, die dan vervolgens op bestelling als een bouwdoos
worden afgeleverd op de bouwplaats en in een zeer beperkt aantal dagen in elkaar gezet
kunnen worden. Beide varianten van de "woning van de lopende band" zijn technisch realiseerbaar en van beide varianten bestaan ook voorbeelden. Hun toepassing in de huidige
Nederlandse bouwpraktijk is echter minimaal.
Ten aanzien van alle genoemde niveaus van industrialisatie van de bouw zijn verdere ontwikkelingen denkbaar en te verwachten. Of het echter in Nederland in de nabije toekomst
op enige schaal zal komen tot het hoogste niveau moet worden betwijfeld.
Essentieel verschillende vormen van (pre)fabricage zijn de project-gebonden en de projectongebonden fabricage van bouwdelen en -componenten (lit. I en 14).
Bij de project-gebondenfabricage moet worden gedacht aan een bestelling van de aannemer bij toeleveringsbedrijven van bouwdelen en -componenten, die speciaal voor het onderhavige project word en geproduceerd. Bij de huidige stand van de technologie in de bouw
is met name de seriegrootte nog van doorslaggevend belang voor het we! of niet rendabel
zijn van een fabrieksmatige produktie. Als regelmatig in de huidige woningbouwpraktijk
voorkomende voorbeelden van project-gebonden fabrieksmatige produktie kunnen wor-
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den vermeld de reeds genoemde produktie van samengestelde kozijnen en van grotere samengestelde bouwdelen als gei"ntegreerde gevelsystemen en natte units.
Bij project-ongebondenfabricage moet worden gedacht aan de fabrieksmatige produktie
van bouwdelen en -componenten op voorraad, waarbij het uitgangspunt is dat deze in principe in alle te realiseren projecten kunnen worden toegepast. De beschreven fabrieksmatige produktie van het !aagste niveau van bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en sanitaire artikelen vindt in de huidige bouwpraktijk in het algemeen op project-ongebonden basis
plaats.
Zowel bij de project-gebonden als bij de project-ongebonden fabricage van bouwdelen en
-componenten mag in de voor ons liggende decennia worden gerekend op verdergaande
ontwikkelingen.
Uitgangspunten bij ontwikkelingen in de rich ting van een verdergaande industrialisatie van
het bouwen zijn onder meer:
- een fabrieksmatige produktie van bouwdelen kan een hogere of in ieder geval een meer
constante kwaliteit opleveren;
- een industriele produktiewijze kan - mits goed georganiseerd en bij voldoende afzet leiden tot lagere kosten, zeker als op een rendabele manier gebruik kan worden gemaakt
van de eerder omschreven geavanceerde produktie-technologie;
een project-ongebonden produktie van bouwdelen kan zeer wel leiden tot meer variatie
en differentiatie van woningen, het behoeft in ieder geval niet te leiden tot het tegenovergestelde;
naarmate er sprake is van verdergaande industrialisatie - zeker van de hogere niveaus
en van de project-ongebonden vorm van industrialisatie -worden vanuit produktie-overwegingen meer eisen gesteld aan met name het ontwerpen van woningen.
Bij het bepalen van innovatie-clusters kunnen in beginsel rowel het onderscheid in de aangeduide niveaus als de onderscheiden vormen van fabrieksmatige produktie worden gehanteerd als primair bepalende factoren. Er is voor gekozen het onderscheid tussen de project-gebonden en de project-ongebonden fabricage primair bepalend te laten zijn, omdat
dit een eenduidig onderscheid is, terwijl de onderscheiden niveaus van fabrieksmatige produktie overlappend en daarom moeilijk te hanteren zijn, en omdatdit onderscheid het meest
direct samenhangt met de organisatie van het bouwproces.

4.3.2

Voorwaarden voor verdergaande industrialisatie

De voorwaarden voor ontwikkelingen in de richting van een verdergaande industrialisatie
van het bouwen zijn verschillend voor de twee genoemde vonnen van fabrieksmatige produktie.
Een essentieel verdergaande ontwikkeling van de project-gebonden fabricage vereist de
toepassing van de technologie, die behoort tot de flexibele produktie-automatisering door
de betreffende toeleveringsbedrijven in de bouw.
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Als hiervan sprake is, kan optimaal worden ingespeeld op de eisen die worden gesteld vanuit het kleiner worden van de projecten in de bouw in het algemeen en vanuit de speciale
kenmerken van de renovatieprojecten in het bijzonder. Het kunnen toepassen van deze technologie in de bouw vereist echter een aanpassing ervan aan de specifieke karakteristieken
van de te verwerken bouwstoffen en -materialen.
Een efficiente en rendabele fabrieksmatige project-ongebonden produktie van bouwdelen
en -componenten vereist een mini male seriegrootte. Als eerste voorwaarde voor deze vorm
van industrialisatie kan hieruit de noodzaak worden afgeleid van een vergaande produktstandaardisatie.
Omdat het bij een woning of een ander gebouw altijd een samenstelling van produkten betreft, moet als tweede voorwaarde voor een verdergaande project-ongebonden fabricage
worden genoemd, het effectief en rendabel kunnen oplossen van de aansluitproblemen. Met
andere woorden: er moeten regels zijn voor wat men in de R&D-wereld in de bouw aanduidt als de bouwknopen.
Aan beide voorwaarden wordt voldaan als op een voldoende grote schaal bij het ontwerpen en uitvoeren van woningprojecten en bij het vervaardigen van bouwprodukten beslissingen over de maat en plaats van en de aansluitingen tussen bouwdelen rorden gebaseerd
op de spelregels, die behoren tot de Modu/aire Coordinatie en de Bouwmetro/ogie.
Het algemeen respectievelijk op een voldoende grote schaal toepassen van deze spelregels
kan daarom worden gezien als een basisvoorwaarde voor een verdergaande project-ongebonden industrialisatie van de bouw. Ervaringen opgedaan met het toepassen van deze spelregels bij het ontwerpen en bouwen van experimentele projecten hebben ook geleerd <lat
de gewenste variatie en differentiatie er niet door wordt bedreigd. Als tegelijk ook gebruik
wordt gemaakt van de spelregels, die behoren tot de Scheiding Drager-lnbouw, kan in de
praktijk zelfs sprake zijn van een meer dan normale mate van variatie en differentiatie zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met hogere kosten. Hieruit mag worden afgeleid dat het
bouwen op basis van de Scheiding Drager-Inbouw geen absolute voorwaarde, maar zeker
wel een extra stimulans kan zijn voor verdergaande ontwikkelingen in de richting van het
project-ongebonden fabriceren van bouwdelen en -componenten.

4.3 .3

Ontwikkelingsperspectiefindustrialisatie

Al lang is er sprake van een geleidelijke toename van de mate van industrialisatie van het
bouwen. Dit betreft echter met name de industrialisatie op de omschreven lagere niveaus
respectievelijk de project-ongebonden produktie van een toenemend aantal enkelvoudige
bouwelementen en van in het algemeen kleinere, relatief eenvoudig samengestelde componenten. Alleen tijdens de periode van de massawoningbouw na de Tweede Wereldoorlog was op beperkte schaal sprake van industrialisatie op de hogere niveaus, die grotendeels plaatsvond in de vorm van project-gebonden fabricage. Dit werd echter al snel minder rendabel toen in de jaren zeventig het accent in de bouwproduktie verschoof van de relatief grootschalige hoogbouwprojecten naarde meer kleinschalige laagbouwprojecten met
veel variatie en differentiatie. Sindsdien hebben de ontwikkelingen in de richting van een
verdergaande industrialisatie een relatief laag tempo gekend.
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Thans mag, na circa twintig jaar studeren, experimenteren en overleggen met belanghebbenden, worden verwacht dat Modulaire Coordinatie en Bouwmetrologie op afzienbare
tennijn een brede toepassing zullen vinden (lit. 1, 20, 54, 70, 87, 95 en 106).
Aangenomen mag worden dat wanneer Modulaire Coordinatie en Bouwmetrologie breder
worden toegepast, ook de verdere industrialisatie, in de vorm van project-ongebonden fabricage, weer in een stroomversnelling terecht zal komen. Dit laatste temeer, omdat tegelijk ook het bouwen op basis van de Scheiding Drager-Inbouw door de betrokken marktpartijen steeds meer wordt geaccepteerd als een kwaliteitsverhogende en in potentie kostenbesparende bouwwijze.
Deze verwachte stroomversnelling wordt dinds enige jaren tevens extra bevorderd, doordat in de R&D-wereld extra veel aandacht wordt besteed aan (lees: relatief veel geld beschikbaar is voor) de aanpassing van de bestaande en de ontwikkeling van nieuwe bouwprodukten en -technieken op basis van Modulaire Coordinatie, Bouwmetrologie en de
Scheiding Drager-Inbouw (lit. 30 en 70).
Het uitspreken van enige twijfel over het langere termijn-marktperspectiefvoor de verdergaande project-ongebonden industrialisatie is hier echter ook op zijn plaats. 1n belangrijke
mate is dit perspectief afhankelijk van de afzetmogelijkheden van project-ongebonden gefabriceerde produkten. Bij een te kleine markt zal het in het algemeen onvoldoende rendabel zijn te investeren in geavanceerde produktiemiddelen en is een voldoende concurrerend
prijs- en kwaliteitsniveau wellicht niet haalbaar.
Eventueel kan op de lange termijn de situatie anders zijn, maar voor de korte en de middellange termijn zal de toepassing van project-ongebonden gefabriceerde produkten toch
voornamelijk gevonden worden in de nieuwbouw van woningen en andere gebouwen in
Nederland. En juist hiervoor moet worden gerekend (zie ook hoofdstuk 3 "Veranderingen
in de markt") op een structureel minder wordende markt.
Het marktperspectief voor een verdergaande project-ongebonden fabricage in de bouw zal
daarom mede bepaald worden door de vraag of de op deze wijze vervaardigde produkten
ook in de renovatie van woningen en gebouwen kunnen worden toegepast en in hoeverre
ook afzet gevonden kan worden in het buitenland.
Het perspectief voor de verdergaande project-gebonden fabricage in de bouw is in sterke
mate afhankelijk van de snelheid waarmee de technologie van de flexibele produktie-automatisering kan worden afgestemd op de specifieke karakteristieken van de bouw. Ook
dit is primair een kwestie van vraag en aanbod.
Naarmate bij meer bouwprojecten gebruik wordt gemaakt van project-gebonden gefabriceerde produkten, wordt het voor de betreffende toeleveringsbedrijven in de bouw belangrijker te kunnen beschikken over geavanceerde produktiemiddelen en wordt het voor de
bedrijven, die deze produktiemiddelen fabriceren , interessanter hun produkten af te stemmen op de bouw. Deze redenering is echter evenzeer geldig in omgekeerde richting: naarmate de betreffende toeleveringsbedrijven in de bouw meer gebruik kunnen maken van
deze geavanceerde produktietechnologie, zullen ze betere en goedkopere produkten kunnen leveren in kleinere series.
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Produktinnovaties

Een volgend gebied van technologische innovaties in de bouw vormt de ontwikkeling, introductie en toepassing van nieuwe bouwstoffen en -produkten. Evenals bij de ontwikkelingen in de computertechnologie ligt het initiatief voor deze categorie van innovaties voor
een belangrijk dee! bij bedrijven buiten de bouw. Als voorbeelden kan worden gedacht aan
de kunststofverwerkende bedrijven en aan de bedrijven in de chemische sector, die nieuwe produkten ontwikkelen en zoeken naar afzetrnogelijkheden in de bouw.
Van het toepassen van nieuwe bouwstoffen en -produkten is in de bouw altijd al sprake geweest. Zowel de aannemings- als de toeleveringsbedrijven, alsook in mindere mate dearchitecten- en ingenieursbureaus zijn op dit punt altijd redelijk actief geweest. Het is de traditioneel meest bekende vorm van innoveren in de bedrijfstak. Van oudsher heeft dit een
incidenteel karakter en de ontwikkelingen op dit terrein zijn daarom moeilijk voorspelbaar.
Wei kan een onderscheid worden gemaakt naar de belangrijkste motiverende krachten, die
naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot innovaties op dit terrein (lit. 27, 30, 49, 67 en
92). De belangrijkste hiervan worden hiema kort toegelicht.
De behoefte aan het bewerkstelligen van een verantwoord energiegebruik in de gebouwde omgeving heeft in het recente verleden al geleid tot de ontwikkeling en toepassing in de
woningbouw van diverse nieuwe isolatiematerialen en van efficientere installaties, maar
ook tot de introductie van bijvoorbeeld dubbel glas en in beperkte mate :ook van zonnepanelen. Relatief omvangrijke onderzoek-, experimenten-en demonstratieprogramma' s doen
veronderstellen dat op dit terrein in de komende jaren nog sprake zal zijn van diverse innovaties.
Min of meer hetzelfde kan worden gezegd van de behoefte aan meer hergebruik van materialen in de bouw, als onderdeel van het streven naar een beter milieubeheer. Tot voor
kort was van hergebruik vooral sprake in de grond-, weg- en waterbouw. Verondersteld
mag echter worden, dat ook in de woningbouw diverse mogelijkheden voor hergebruik
aanwezig zijn en in de nabije toekomst ook in toenemende mate zullen worden benut. Verwacht mag worden, dat dit zal resulteren in nieuwe bouwstoffen en -produkten.
Het streven naar een betere integratie vanfuncties binnen een produkt resulteerde in het
recente verleden bijvoorbeeld al in de introductie van gei'ntegreerde gevelsystemen. Voor
de nabije toekomst mogen ook op het gebied van de vloeren, plafonds, daken, binnenwanden en installaties meer resultaten worden verwacht van dit streven naar meer integratie.
Onder andere de kunststofindustrie zoekt steeds naar uitbreiding van de kunststoftoepassingen in de bouw. Verondersteld mag worden datook dit zal resulteren in nieuwe produkten voor de woningbouw. Maar ook andere industrieen moeten op dit punt worden genoemd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de produktie van verbeterde verf- en lijmsoorten,
de ontwikkeling van composieten, nieuwe toepassingen van staal (lit. 34 en 35) etc.
Tenslotte moeten in dit verband de, reeds eerder behandelde computerontwikkelingen worden genoemd, waarbij dan in dit verband met name moet worden gedacht aan het toepassen van de computer in produkten, die voor de bouw van belang zijn en' aan toepassingen
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van de computer in gebouwen, waarvoor speciale bouwkundige voorzieningen moeten
worden ontwikkeld.
In een extreme vorm kan bij het laatste punt worden gedacht aan het zogenaamde "smart
housing", waarbij functies als bijvoorbeeld verlichting, energiegebruik en beveiliging op
een geautomatiseerde wijze vanaf een centraal punt in de woning worden geregeld. Verondersteld mag worden dat hiervoor speciale bouwkundige voorzieningen noodzak:elijk
zullen zijn, waarin nieuwe bouwstoffen en -produkten verwerkt zijn.
Hoe snel deze en andere motiverende krachten voor produktinnovaties in de bouw zullen
leiden tot de ontwikkeling, introductie en toepassing van nieuwe bouwstoffen en -produkten is moeilijk te voorspellen. Vaak gaat het bij dit soort van innovaties om maar een bedrijf, dat een ontwikkeling wel of niet oppak:t en dater wel of niet in slaagt een nieuw produkt te introduceren op de markt.
Wei mag worden verwacht, dat dit soort van ontwikkelingen vrijwel continu aanleiding zal
zijn tot allerlei kleinschalige innovaties, die in dit boek worden aangeduid als produktinnovaties.

4.5
4.5.1

Innovaties op de bouwplaats
Innovaties op de bouwplaats algemeen

De te verwachten innovaties op de bouwplaats laten zich onderscheiden in:
- innovaties in de organisatie op de bouwplaats
- innovaties in het bouwgereedschap en -materieel.
De innovaties op de bouwplaats hebben in het algemeen buiten de bouwplaats een beperkte impact. Als bijvoorbeeld op de bouwplaats een nieuw type gereedschap wordt toegepast,
zal de architect daarvan weinig merken. Het relatief sterk functiegebonden zijn van veel
innovaties op de bouwplaats heeft als consequentie dat de introductie in de prak:tijk relatief eenvoudig is. Het aannemingsbedrijf kan er zelf toe besluiten, zonder afhankelijk te
zijn van de opstelling van andere procesparticipanten.
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 is reeds een aantal ontwikkelingen aangeduid, die in
sterke mate bepalend zullen zijn voor het gezicht van de uitvoeringstechniek in de toekomst.
Zo mag worden verondersteld dat de introductie van de computer op de bouwplaats van
bepalende invloed zal zijn op de organisatie van het bouwuitvoeringsproces. Op termijn
zal dit niet alleen het bouwplaatsmanagement betreffen. De introductie van computer-ondersteunde plannings- en controlemethoden zal ook van invloed zijn op het inzetten en op
de wijze van werken van het uitvoerend personeel, zeker als te zijner tijd gebruik wordt gemaak:t van interactieve systemen waarvoor de input deels door het uitvoerend personeel
zelf moet worden geleverd (lit. 62 en 100).
·
Ook de verdergaande industrialisatie van het bouwen zal in sterke mate van invloed zijn
op de organisatie op de bouwplaats en op het te gebruiken bouwgereedschap en -materi-
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eel. Geleidelijk zal in de nieuwbouw bij het werk op de bouwplaats het accent meer worden gelegd op het assembleren van geprefabriceerde bouwdelen en -componenten. In dit
verband zullen andere vaardigheden in het vakmanschap vereist worden. De nadruk zal
hierdoor meer komen te liggen op zaken als organisatie, logistiek en maatbeheersing dan
op de nu nog bekende handvaardigheden (lit. 57).
Naast de computerontwikkelingen en de industrialisatie zullen in de komende periode nog
diverse andere zaken van invloed zijn op - de behoefte aan - innovaties op de bouwplaats.
In de volgende paragrafen wordt hieraan afzonderlijk aandacht besteed.
Evenals de eerder beschreven produktinnovaties in de bouw zijn de concrete innovaties in
het bouwgereedschap en -materieel en in de bouwplaatsinstrumenten moeilijk te voorspellen.
De ontwikkeling en introductie van een nieuw type gereedschap bijvoorbeeld, is vaak een
zaak van een bedrijf en wordt pas bekend gemaakt als het nieuwe gereedschap toe is aan
introductie. In het algemeen is de basistechnologie van zo'n type innovatie wel bekend,
doch men kan nauwelijks met enige zekerheid voorspellen of en op welk tijdstip een bedrijf emood in ziet om een dergelijke innovatie tot ontwikkeling te brengen. Daardoor en
door lret·incidentele karakter ervan zijn de volgende paragrafen minder concreet van aard;
de nadruk.ligt meer op het aangeven van invloeden op de behoeften van innovaties en van
innovatierichtingen dan op een uitwerking van zulke innovaties zelf.

4.5.2

Organisatie op de bouwplaats

Onder de organisatie op de bouwplaats wordt in dit verband verstaan de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het bouwplaatsmanagement en het uitvoerend personeel, alsmede de hiermee samenhangende vormen van samenwerking.
&belangrijkste invloeden op - de noodzaak van - innovaties in de organisatie op de bouwzijn:

-~ats

- veranderingen in de bouwmarkt, waarbij in het bijzonder van belang zijn de afnemende projectgrootte, de accentverschuiving van de uitbreidingsbouw naar de instandhouding van de voorraad en van de nieuwbouw naar de renovatie, de lagere kosten en tegelijk hogere kwaliteit, die worden nagestreefd en de geleidelijk toenemende zelfwerkzaamheid;
- introductie van de computer op de bouwplaats en de verdergaande industrialisatie, zoals reeds aangeduid in voorgaande paragrafen;
consequenties van de discussies, die momenteel worden gevoerd over de kwaliteit van
de-arbeid en de arbeidsomstandigheden, in termen van betrokkenheid, verantwoordelijkheid, veiligheid en gezondheid voor het uitvoerend personeel;
- verdergaande ontwikkelingen in het bouwgereedschap en -materieel, roals aangeduid
in paragraaf 4.5.3, waardoor op de bouwplaats een grotere afhankelijkheid van de techniek zal ontstaan en van het uitvoerend personeel een grotere vaardigheid zal worden
geeist in het omgaan met geavanceerde en storingsgevoelige apparatµur.
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Mede als gevolg van de aangeduide invloeden mogen in de komende periode de volgende
ontwikkelingen worden verwacht in de organisatie op de bouwplaats (lit. 14 en 57).
Er zullen in toenemende mate andere en hogere eisen worden gesteld aan de bekwaamheden van bouwvaklieden. In toenemende mate zullen ze moeten beschikken over vaardigheden op het gebied van organisatie, logistiek en maatbeheersing. Ook zullen ze moeten
kunnen omgaan met de computer en met moderne technologie in het algemeen.
In de nieuw bouw zullen de traditionele handvaardigheden minder doorslaggevend zijn voor
het kunnen afleveren van een goed produkt en zal de nadruk steeds meer komen te liggen
op het beheersen van assemblage- en montagetechnieken. Het kunnen omgaan met schadegevoelige materialen maakt hiervan dee! uit
Op terrnijn moet worden gerekend op een organisatie, die is gebaseerd op relatief zelfstandig werkende bouwploegen. Zo'n bouwploeg moet in staat zijn zelfstandig opdrachten uit
te voeren, zonder daarbij gedetailleerde aanwijzingen te krijgen. Gedacht kan worden aan
bouwploegen, waaraan wordt deelgenomen door een beperkt aantal bouwvakkers met elkaar overlappende vaardigheden: de zogenaamde multifunctionele vaklieden. Als ploeg
zullen ze gespecialiseerd zijn op een bepaald segment van de hiarkt, bijvoorbeeld op Of de
nieuwbouw Of de renovatie van woningen, en daarbinnen op of het dragerdeel Of de gehele inbouw van woningen.
Teneinde zelfstandig te kunnen functioneren , zal zo 'n ploeg moeten beschikken over vaardigheden op administratief gebied en eventueel zelfs op commercieel gebied, omdat de
contacten met de klant voor een groot dee! via de bouwploeg zullen !open in plaats van via
het hoofdbureau .
Dat de introductie van zo' n andersoortige vakman op de bouwplaats en het werken met
zelfstandig opererende bouwploegen belangrijke consequenties zullen hebben voor het
functioneren van de uitvoerders en voor de behoefte aan ondersteuning vanuit het hoofdbureau, zal duidelijk zijn.
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de hiervoor benodigde bedrijfsorganisatie
zal per bedrijfstype verschillen. Bij het kleinere aannemingsbedrijf gaat de huidige organisatie de facto in veel gevallen al sterk in die richting. Vooral bij de grotere bedrijven zullen de benodigde organisatorische veranderingen in het algemeen het meest ingrijpend zijn.

4.5.3

Bouwgereedschap en -materieel

De belangrijkste invloeden op de - behoefte aan - innovaties in het bouwgereedschap en materieel, inclusief de behoefte aan nieuwe controle-instrumenten op de bouwplaats, zijn:
- veranderingen in de bouwmarkt, waarbij in het bijzonder kan worden gedacht aan:
- kleiner worden van projecten en het in toenemende mate bouwen in stadsvernieuwingsgebieden, hetgeen de toepassing van kleiner en multifunctioneler materieel aantrekkelijker maakt;
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geleidelijke toename van de zelfwerkzaamheid in de woningbouw, die reeds heeft
geleid tot verbeteringen van het handgereedschap dat ook op de bouwplaats wordt
gehanteerd;
- het in toenemende mate door bouwvaklieden zelf controleren van de geleverde kwaliteit;
verdergaande industrialisatie van het bouwen, op de bouwplaats resulterend in de toepassing van andere assemblage - en montagetechnieken;
ontwikkelingen in de micro-elektronica, die van invloed zullen zijn op de "besturing"
van bouwgereedschap en -materiaal;
toenemend belang van de kwaliteit van de arbeid, ook op de bouwplaats, resulterend in
onder andere:
voorzieningen ter vergroting van de veiligheid en gezondheid;
afnemend gebruik van bouwmaterialen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van bouwvaklieden;
meer op ergonomische overwegingen gerichte vormgeving van bouwgereedschap en
-materieel.
Tot welke concrete innovaties in het bouwgereedschap en -materieel de bovenstaande ontwikkelingen zullen leiden, is moeilijk te voorspellen. Wel kan worden vborspeld dat in de
komende periode ook de innovaties op dit terrein in een aanmerkelijke stroomversnelling
terecht zullen komen ten gevolge van de extra motiverende kracht, die naar verwachting
uitgaat van de genoemde invloeden en van de meer op innovatie gerichte opstelling van de
toeleveringsindustrie in de bouw.

4.5.4

Ontwikkelingsperspectiefinnovaties op de bouwplaats

Innovaties op de bouwplaats zijn zo oud als de bouw zelf. Voor het gemiddelde aannemingsbedrijf waren deze veranderingen tot nu toe redelijk te overzien. Dit zal moeilijker
worden naarmate de verwachte stroomversnelling meer manifest wordt. In belangrijke mate
zal daarom het opvoeren van de snelheid van deze innovaties niet een technisch probleem
zijn, maar een organisatieprobleem, met name gericht op de kennis- en informatie-overdracht naar de bedrijven in de bouw (lit. 99 en 102).
Het perspectief voor de aangeduide innovaties in de organisatie op de bouwplaats kan iets
concreter zijn. Sinds enige tijd wordt in de beroepsopleidingen in de bouw ruime aandacht
besteed aan het fenomeen van het multifunctionele vakmanschap (lit. 57). Om deze reden
en omdat steeds meer aannemingsbedrijven overtuigd raken van het produktiviteitsverhogende effect van het werken met multifunctionele vaklieden, mag worden gerekend op een
aanmerkelijke verbreding op relatief korte termijn.
Ook de motiverende krachten achter de introductie van bouwploegen zijn relatief sterk.
Door een steeds groter dee! van de werkgevers in de bouw wordt inmiddels erkend dat de
bouwploegen een bijdrage betekenen aan de noodzakelijke verhoging \Ian de produktiviteit op de bouwplaats en de - organisaties van de - werknemers in de bouw beschouwen het
als een bijdrage aan een verhoging van de kwaliteit van de arbeid. Ook ten aanzien van de
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bouwploegen mag daarom worden gerekend op een aanmerkelijke verbreding op afzienbare termijn.

4.6

Samenhang tussen nieuwe technologieen

4.6.1

Samenhang met push- en pull-factoren

In het onderstaande overzicht is de samenhang weergegeven tussen enerzijds de beschreven innovatieclusters en anderzijds de (in paragraaf 4.1.3 "Push- en pull-factoren") aangeduide, market-pull- en technology-push-factoren voor innovatie in de bouw.
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Indien in dit overzicht een samenhang is aangegeven, wordt bedoeld dat de innovaties in
de betreffende cluster een antwoord kunnen zijn op de behoefte aan innovatie ten gevolge
van de betreffende pull- of push-factor.
Als voorbeeld zij verwezen naar de aangegeven samenhang tussen de innovatiecluster
"Computer-(ondersteund) ontwerpen" en de market-pull-factor (behoefte aan efficiente
vormen van) "bewonersparticipatie". De overweging achter deze speciale samenhang is dat
met behulp van computer-ondersteunde ontwerpsystemen sneller, beteren goedkoper vorm
kan worden gegeven aan de participatie van de bewoners bij het ontwerpen van woningen.
De diverse ontwerpvarianten, die een gevolg zijn van individuele bewonerswensen, kunnen dan immers sneller worden getekend, geanalyseerd en geevalueerd.
Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat de innovaties in de cluster "Computer-ondersteund ontwerpen" alleen ten dienste zouden kunnen staan van de bewonersparticipatie. Op
dit punt kan uit het overzicht worden afgeleid dat het computer-ondersteund ontwerpen in
de bouw tevens ten dienste kan staan van het op zo efficient mogelijke wijze ontwerpen
van kleine projecten met een hoge mate van variatie, waarbij eveneens sprake kan zijn van
de noodzaak relatief veel varianten te tekenen, te anal yseren en te evalueren.
Ook aan het goedkoper bouwen respectievelijk aan het verlagen van de bouwkosten met
behoud van de kwaliteit, kan een bijdrage worden geleverd door het computer-ondersteund
ontwerpen·, al ware het alleen maar dat hierdoor in het algemeen het ontwerpen rationeler
zal worden en dat vaker, als onderdeel van het ontwerpen, kosten-analyses zullen worden
gemaakt.
Uit het voorgaande overzicht kunnen onder andere de volgende conclusies worden getrokken:
voor alle pull- en push-factoren met uitzondering van de pull-factor "bewonersparticipatie" is er sprake van een samenhang met minstens twee van de drielaatste innovatieclusters, die betrekking hebben op wat werd aangeduid als de traditionele typen innovatie; anders gezegd: de traditionele innovaties kunnen een antwoord zijn op veel en
ook verschillende behoeften;
voor de market-pull-factor "goedkoper bouwen (met tenminste beho\ld van kwaliteit)"
is sprake van een samenhang met alle genoemde innovatieclusters; anders gezegd: van
alle innovaties mag een bijdrage worden verwacht aan de structurele verbetering van de
kosten/kwaliteitsverhouding in de bouw (lit. 67);
voor de technology-push-factor "computer-ontwikkelingen" is eveneens sprake van een
samenhang met alle genoemde innovatieclusters; anders gezegd: de recente snelle ontwikkelingen in de computertechnologie zullen in sterke mate mede bepalend zijn voor
vrijwel alle innovaties in de bouw in de komende periode.
De samenhang tussen enerzijds de market-pull- en technology-push-factoren en anderzijds
de clusters van innovaties geeft informatie over de prioriteiten die aan innovaties worden
toegekend en daarmee tevens over de waarschijnlijke snelheid van ontwikkeling en introductie op grotere schaal. Naarmate aan een pull- of push-factor maatschappelijk, economisch en/of anderszins meer belang wordt toegekend, zal de snelheid van ontwikkeling en
introductie van de bijbehorende innovatieclusters groter zijn. Zo werd in het recente verleden maatschappelijk en politiek een hoge prioriteit toegekend aan alles:waarmee een bij-

74

4 Veranderingen in de technologie

Bouwen aan 2005

drage kon warden geleverd aan het bewerkstelligen van een verantwoord energiegebruik.
Vooral een groat aantal produktinnovaties in de bouw is daarvan het resultaat geweest.

4.6.2

Functie-overschrijdende technologiei!n

In het volgende overzicht is weergegeven in welke mate de nieuwe technologieen functieoverschrijdend zijn. Hiermee wordt bedoeld: de mate waarin de toepassing van die technologieen van invloed is op meer functies in het bouwproces en de mate waarin de afstemming van die functies een voorwaarde is voor een effectieve toepassing.
De mate waarin een innovatie functie-overschrijdend is, is in de huidige bouw in sterke
mate bepalend voor de snelheid van introductie in de praktijk. Naarmate namelijk voor het
effectief kunnen toepassen van een nieuwe technologie in de praktijk een vergaande afstemming nodig is van de taken en verantwoordelijkheden van de procesparticipanten, zal
de inrroductie ervan moeilijker verlopen. Hoe belangrijk dergelijke, organisatie-bepaalde
nieuwe technologieen ook mogen zijn, als een effectieve samenwerking tussen de partijen
in de bouw een voorwaarde voor toepassing is, zal een introductie in de bouw van nu uiterst moeilijk verlopen (lit. 91).
De mate waarin de nieuwe technologieen functie-overschrijdend zijn
Nieuwe technologieen
computer-ondersteund ontwerpen
computer op de bouwplaats
produktie-automatisering
communicatie per computer

in principe niet

beperkt

xx
xx
xx
xx

project-gebonden prefabricage
project-ongebonden fabricage

xx

diverse produklinnovalies

xx

organisalie op de bouwplaats
bouwgereedschap en -materieel

in sterke mate

xx

xx
xx

Uit het overzicht mag warden geconcludeerd dat van de behandelde nieuwe technologieen
de computer-ondersteunde communicatie en de project-ongebondenfabricage het meest
functie-overschrijdend en daarmee tevens het sterkste organisatie-bepaald zijn. Met name
deze twee nieuwe technologieen zullen daarom het moeilijkste te inrroduceren zijn in de
huidige bouwpraktijk.

4.6.3

Onderlinge ajhankelijkheid van nieuwe technologiei!n

Bij een analyse van de samenhang tussen de omschreven nieuwe technologieen blijkt, dat
er sprake kan zijn van de volgende twee soorten van onderlinge afhankelijkheden.
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Er is bij nieuwe technologieen sprake van hetzelfde beoogde toepassingsgebied, waarbij zich als toepassingsgebieden laten onderscheiden het ontwerpen, de produktie van
bouwdelen en -componenten in toeleveringsbedrijven, het uitvoeren van projecten op
de bouwplaats en de samenhangende besluitvonning in het bouwproces als totaal. lndien er sprake is van hetzelfde beoogde toepassingsgebied moeten de ontwikkeling en
de introductie van de betreffende nieuwe technologieen nauwgezet worden afgestemd,
teneinde het rendement ervan in de praktijk optimaal te kunnen laten zijn.
Een toepassing in de bouwpraktijk van de ene nieuwe technologie is een voorwaarde of
een sterke stimulans voor het kunnen introduceren van een andere nieuwe technologie.

Ter toelichting op de tweede soort van onderlinge afhankelijkheden tussen nieuwe technologieen, dienen de volgende voorbeelden.
De potenties van het computer-ondersteund ontwerpen, van de toepassing van de computer op de bouwplaats en van de produktie-automatisering kunnen alleen dan volledig
worden benut, als tegelijk sprake is van een toepassing in de bouwpraktijk van de computer-ondersteunde communicatie en de input en output van de functie-gebonden computertoepassingen zijn afgestemd.
De toepassing op grote schaal van de produktie-automatisering in - de toeleveringsbedrijven in - de bouw zal alleen dan rendabel zijn als er sprake is van een aanmerkelijk
verdergaande industrialisatie van het bouwen dan momenteel het geval is. Vermeld zij
overigens dat op dit punt tevens sprake is van een zekere mate van wisselwerking. Naarmate de toepassing van produktie-automatisering betere en goedkopere produkten oplevert, zal dit bijdragen aan een snellere ontwikkeling van de industrialisatie van het
bouwen.
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de project-gebonden ende project-ongebonden fabricage van bouwdelen en -componenten, zal in belangrijke mate bepalend
zijn voor de ontwikkelingen op het terrein van de organisatie op de bouwplaats en van
het bouwgereedschap en -materieel.
De ontwikkelingen op het terrein van de organisatie op de bouwplaats zullen eveneens
in belangrijke mate worden bepaald door de introductie van de computer op de bouwplaats.

Uit de beschreven voorbeelden van onderlinge afhankelijkheden tussen de nieuwe technologieen en uit de veelvoudige overlapping van de beoogde toepassingsgebieden mogen
twee, in dit verband relevante conclusies worden getrokken.
Als eerste mag worden geconcludeerd dat tussen veel van de nieuwe technologieen sprake is van afhankelijkheidsrelaties. Een optimaal rendement van de betreffende onderzoek' ontwikkelings- en introductie-activiteiten mag daarom alleen worden verwacht, als sprake is van een intensieve afstemming. Dat kan alleen worden bereikt als die afstemming
wordt gebaseerd op een zogenaamde bouwwijze-strategie: een intern consistente en overkoepelende strategie voor de beoogde ontwikkelingen op de middellange en lange termijn
op het terrein van de bouwtechniek en de bouworganisatie (lit. 97 en 101). Zonder w'n
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overkoepelende strategie kunnen de afzonderlijke innovaties wel rendement opleveren,
maar zeker geen maximaal rendement.
Als tweede mag worden geconcludeerd dat vooral de twee functie-overschrijdende nieuwe technologieen - de computer-ondersteunde communicatie en de project-ongebonden fabricage - in sterke mate bepalend zijn voor de richting en de snelheid van de ontwikkelingen op de overige terreinen van innovatie. Deze twee nieuwe technologieen kunnen daarom worden beschouwd als, wat in de innovatieliteratuur wordt aangeduid als sleutelinnovaries (lit. 90).

4.7

4. 7.1

Technologie-ontwikkeling in het buitenland

Prioriteit voor computerontwikkelingen

Op basis van een analyse van de innovatie-georienteerde R&D-prograrnrna's in landen als
Zweden, Engeland, Frankrijk, Japan, Australie, Canada en de Verenigde Staten, kan worden vastgesteld <lat in al die landen een hoge prioriteit wordt toegekend aan het stimuleren
van het computergebruik in de bouw (lit. 2, 14, 17, 22, 27 , 32, 33, 48, 49, 50, 51, 107, 108
en 114). Kijkend naar de hierop gerichte onderzoek-, ontwik.kelings- en introductie-activiteiten kunnen de volgende constateringen worden gedaan.
Als eerste is er sprake van een uiterst onzorgvuldig woordgebruik. Over wat precies moet
worden verstaan onder computer-ondersteund ontwerpen (CAD), produktie-automatisering (CAM) en over wat verstaan moet worden onder CAD/CAM-systemen in de bouw,
bestaat nog weinig overeenstemming. De definities en de atbakeningen zijn vaak onduidelijk, overlappend en per land verschillend.
Als tweede valt op dat in de R&D-programma's nog weinig aandacht wordt besteed aan
de mogelijkheden voor produktie-automatisering in de bouw. Hoewel hierin ook internationaal verandering begint te komen, wordt de produktie-automatisering in de bouw in het
algemeen nog beschouwd als een optie voor de - zeer - lange terrnijn. Alleen op een beperkt aantal onderdelen van de bouw, waaronder bijvoorbeeld de op staalbouw georienteerde bedrijven en enkele andere onderdelen van de toeleveringsindustrie, is de situatie op <lit
punt ook internationaal iets gunstiger.
Als derde mag worden geconstateerd <lat in de collectieve R&D-prograrnrna's nergens zoveel aandacht wordt besteed als in Nederland aan de afsternrning van de functie-gebonden
computersystemen en van de ontwikkeling van een - basis voor een - operationele vorm
van computer-ondersteunde communicatie, die op bedrijfsniveau van betekenis kan zijn.
Wei is er bij een aantal grote aannemingsbedrijven in het buitenland, die beschikken over
eigen ontwerp-afdelingen, sprake van een meer integrale aanpak van de computertoepassingen. Hierin zijn dan het computer-ondersteund ontwerpen, de computer op de bouwplaats en de bedrijfsgebonden aanzetten tot produktie-automatisering op elkaar afgestemd
en is er ook sprake van aanzetten tot computer-ondersteunde communicatie. Dergelijke bedrijfsgebonden toepassingen van de computer zijn echter in zo 'n sterke mate afgestemd op
de speciale organisatie en werkwijze van het bedrijf en op de ontwerp- en materiaalbeper-
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kingen binnen het bedrijf, dat van een overheveling naar andere bedrijven of naar de bedrijfstak geen sprake kan zijn.

4.7.2

Weinig aandacht voor industrialisatie

Internationaal wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de noodzaak van en de mogelijkheden voor industrialisatie van het bouwen, zoals dit in paragraaf 4.3 "Industrialisatie
van de bouw" is gedefinieerd. Wei worden internationaal innovatieve ontwikkelingen gestimuleerd onder noemers als "rationeel bouwen", "systeembouw" en "fabrieksmatige produktie", maar expliciet in termen van een project-ongebonden fabricage van bouwdelen
wordt daarbij niet of zelden gedacht (lit. 14, 24, 32, 48 en 49).
Een uitzondering moet op dit punt echter worden gemaakt voor de bouw in Japan (lit. 17,
108 en 114). In dat land is wel sprake van een industriele produktie van bouwdelen en zelfs
van een industriele produktie van volledig afgewerkte en op bestelling te leveren woningen. De typebeperk:ing en de produktstandaardisatie in termen van ontwerp, bouwwijze en
materiaalkeuze, die ten grondslag liggen aan deze vorm van industrialisatie in Japan, is echter zo ver doorgevoerd dat van een toepassing op enige schaal in de Nederlandse situatie
geen sprake kan zijn.
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5 Veranderingen in de organisatie van
bet bouwproces

5.1
5.1.1

Uitgangspunten organisatie-analyse
Het huidige bouwproces

Onder de organisatie van het bouwproces wordt in dit verband verstaan zowel het geheel
aan activiteiten, dat moet worden verricht om van een initiatief tot bouwen te komen tot de
oplevering van een bouwwerk, als de samenhang tussen die activiteiten en de betrokkenheid van personen of bedrijven daarbij met hun taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de rol in het
bouwproces van de betrokken functies en anderzijds de organisatie van de procesactiviteiten.
Per segment van de bouwmarkt is de organisatie van het bouwproces anders; niet zozeer
omdat er-sprake is van andersoortige activiteiten, maar vooral omdat de procesparticipanten op een andere wijze bij de activiteiten betrokken zijn en ten opzichte van elkaar een andere rol spelen.
Binnen de woningbouw laten zich als marktsegmenten onderscheiden de nieuwbouw en
de renovatie, inclusief het onderhoud.
In dit boek wordt de organisatie van het bouwproces in de nieuwbouw als primaire invalshoek gehanteerd; niet omdat renovatie minder belangrijk zou zijn, maar omdat daarin de
bouwprocessen per project te zeer verschillend zijn en de resultaten van een analyse daardoor te weinig praktische gebruikswaarde zouden hebben.
Voorbijgaand aan de toetsing van bouwplannen door de overheid als afzonderlijke procesactiviteit, kunnen in het huidige proces als belangrijkste activiteiten worden onderscheiden:
- opstellen en vaststellen van het programma van eisen, alsmede de selectie van en de opdrachtverstrekking aan de architect;
- maken van het ontwerp, inclusief de vasts telling van het bestek, alsmede de selectie van
en de opdrachtverstrekking aan de aannemer;
- de uitvoering van het bestek, inclusief de oplevering van het project.
Hiermee zijn tevens de te onderscheiden hoofdfasen in het huidige bouwproces benoemd.
Als belangrijkste partijen cq. functies in het huidige bouwproces kunnen worden onderscheiden:
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- de opdrachtgever, die vaak tevens beheerder zal zijn van de woningen;
- de architect, met inbegrip van de adviseurs die in opdracht van de architect werkzaamheden verrichten;
- de bewoners van de te realiseren woningen;
- de aannemer, met inbegrip van de onderaannemers en de toeleveringsbedrijven, die in
opdracht van de hoofdaannemer betrokken zijn bij de uitvoering van een project .
De toeleveringsbedrijven zijn in de voorgaande opsomming niet als afzonderlijke functie
vermeld. Hoewel hun belang geleidelijk aan het toenemen is, is in de huidige bouwpraktijk hun taak nog vrijwel volledig uitvoerend. Hun invloed op de besluitvonning over het
uiteindelijk produkt is daarom in verhouding - nog - gering. Dat dit in de toekornst anders
kan zijn, zal verderop in dit boek blijken.
In figuur 17 is schematisch en zeer globaal weergegeven in welke mate in de huidige bouwpraktijk de te onderscheiden functies verantwoordelijk zijn voor respectievelijk betrokken
zijn bij het verrichten van de genoemde procesactiviteiten.

PROGRAM MA
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lllll = Opdrachtgever
Figuur 17
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~ = Architect
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Mate van betrokkenheid van de hoofdfuncties in het huidige bouwproces

Het beeld in figuur 17 betreft als het ware een gerniddelde organisatie van het bouwproces
bij een gerniddeld project. Met name de betrokkenheid van de architect bij het opstellen
van een programma van eisen en de betrokkenheid van de aannemer bij het ontwerp verschillen sterk van project tot project, onder meer afhankelijk van de complexiteit van het
project en van de wijze van aanbesteding.
In feite is het meest kenmerkende van de organisatie van het bouwproces dat het per project gaat om steeds verschillende personen/bedrijven die op een steeds verschillende manier betrokken zijn bij het verrichten van de procesactiviteiten, terwijl tevens die activiteiten per project weer verschillend ten opzichte van elkaar zijn afgebakend (lit. 92).
Beseft moet worden dat het in figuur 17 gaat omfuncties in het bouwproces en niet om personen of bedrijven. Het komt namelijk relatief vaak voor dat de opdrachtgever tevens zelf
fungeert als architect, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging met een eigen ontwerpafdeling. Ook kan de aannemer in een aantal gevallen tevens als architect fungeren, bijvoor-
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beeld bij een prijsvraag, waarvoor een aannemingsbedrijf zelf een ontwerp maakt of laat
maken. Tenslotte moet ook de projectontwikkeling, waarbij een aannemingsbedrijf zelf als
opdrachtgever fungeert, als voorbeeld worden genoemd.
In dit hoofdstuk gaat het om het vaststellen van de trendmatige veranderingen in de betrokkenheid van de onderscheiden functies bij het verrichten van de activiteiten in het bouwproces en het om het vaststellen van de daarmee samenhangende veranderingen in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de deelnemers aan het bouwproces, alsmede om de veranderingen in de afstemming tussen de activiteiten.

5.1.2

lnvloedsfactoren

De organisatie van het bouwproces en de betrokkenheid van de functies bij genoemde procesactiviteiten zijn in belangrijke mate een afspiegeling van de verhouding van die funkties op de bouwmarkt (lit. 10).
Toen in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog w efficient en goedkoop mogelijk
en w snel mogelijk een zeer groat aantal woningen gerealiseerd moest worden en er per
project meer aandacht bestond voor de bouwtijd en de kosten, was de betrokkenheid van
de aannemer bij het programma-van-eisen en bij het ontwerp relatief groat. In diezelfde
periode was de betrokkenheid van de architect relatief klein.
In de jaren zeventig was er bij de opdrachtgevers minder aandacht voor de kwantiteit en
de kosten en meer voor de kwaliteit, in het bijzonder voor de architectonische en stedebouwkundige kwaliteit. De invloed van de architect was in die periode dus groter en die
van de aannemer kleiner.
Zoals gezegd, wordt de organisatie van het bouwproces voor een belangrijk dee! bei"nvloed
door de verJwudingen tussen de betrokken partijen op de bouwmarkt. Voor een ander deel
is er echter ook sprake van een bei"nvloeding via de regelgeving. Bij de inrichting van voorschriften en van subsidieprocedures houdt de overheid namelijk rekening met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan woningen en met de in haar ogen benodigde verhoudingen tussen de partijen op de bouwmarkt. Als de overheid en de politiek bijvoorbeeld
een extra bescherming van de bewoners noodzakelijk vinden in een bepaalde sector, of een
grotere vrijheid voor de architect, of het aantrekkelijk maken van de woningmarkt voor de
beleggers, heeft dat zijn weerslag in de regelgeving (lit. 71). Deze regelgeving fungeert
vervolgens per project als randvoorwaarde voor het inrichten van de organisatie van het
bouwproces.
In dit verband is het relevant te beseffen dat deze regelgeving in het algemeen achterloopt
bij de veranderingen in de markt. Vooral als de aard van de bouwbehoefte en de verhoudingen tussen partijen op de bouwmarkt snel aan het veranderen zijn, zoals momenteel het
geval is, heeft de overheid vaak relatief veel tijd nodig om haar regelgeving daarmee in de
pas te laten !open.
Een volgende invloed op de organisatie van het bouwproces is die van de veranderingen
op technologisch terrein. Met name de toepassing van de eerder omschreven nieuwe,
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functie-overschrijdende technologieen zal in sterke mate bepalend worden voor de inrichting van de organisatie van het bouwproces.
Een voorbeeld van deze invloed in het recente verleden kan worden gevonden bij realisatie van de de eerste houtskeletbouwprojecten in Nederland. Het toepassen van deze bouwtechniek heeft consequenties voor alle activiteiten in het bouwproces. De houtskeletbouw
stelt niet alleen voorwaarden aan de - organisatie en de techniek van de - uitvoering, maar
ook aan het ontwerpen en aan het programma van eisen. Bij de eerste projecten, waarin
deze bouwtechniek werd toegepast, was de betrokkenheid van de leverancier van deze
"techniek" bij alle activiteiten in het gehele bouwproces dan ook aanmerkelijk groter dan
bij de toepassing van andere, meer ingeburgerde bouwtechnieken.
Naast een invloed van de technologie op de organisatie, is er ook sprake van een invloed
van de organisatie op de technologie.
In het vorige hoofdstuk is reeds aangeduid dat de invoering op grote schaal van met name
de functie-overschrijdende technologieen alleen dan mogelijk zal zijn als ook aan een aantal organisatorische voorwaarden wordt voldaan.
In dit hoofdstuk wordt aan de invloed van de organisatie van het bouwproces op de - introductie van een - nieuwe technologie geen aandacht besteed. Gemakshalve wordt aangenomen dat de technologie gelntroduceerd zal worden, waarbij vervolgens wordt nagegaan
op welke wijze dit van invloed zal zijn op de organisatie. Aan de invloed van de huidige
organisatie van het bouwproces op de introductie van nieuwe technologieen wordt verderop in dit boek afzonderlijk aandacht besteed.
·
In figuur 18 zijn de hiervoor aangegeven invloedsfactoren op de organisatie van het bouwproces schematisch weergegeven.

Figuur 18
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Gevolgen van de veranderende markt
Gevolgen van de veranderende vraag!aanbod-verhoudingen

In een hoofdstuk 3 zijn de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen op de woningmarkt
beschreven. In hoofdlijnen is er momenteel sprake van een overgang:
- van een aanbieders- naar een vragersmarkt
- van een door de overheid gereguleerde naar een zichzelf regulerende markt.
De hiema beschreven ontwikkelingen in de rol van de functies in het bouwproces zijn een
afspiegeling op micro-niveau van de beschreven trendmatige veranderingen in de
vraag/aanbod-verhoudingen op de woningmarkt.
Ten aanzien van de aangeduide hoofdfuncties in het bouwproces is er sprake van de volgende ontwikkelingen:
- toenemende invloed van de opdrachtgeverlbeheerder bij in principe alle procesactiviteiten (lit. 84);
- afnemende invloed van de architect als onafhankelijke partij in het bouwproces, bij in
principe alle procesactiviteiten (lit. 61 en 89);
- toenemende irivloed van de aannemer, in eerste instantie op het ontwerp en in tweede
instantie ook op het prograrnma van eisen (lit. 61 en 89).
Ten aanzien van de betrokkenheid van de overige procesfuncties is er sprake van de volgende ontwikkelingen:
- afnemende invloed van de overheid als regelgevende en toetsende partij (lit. 69);
- toenemende invloed van de individuele bewonerslhuishoudens, die ten aanzien van onderdelen van een te realiseren project in toenemende mate als feitelijke opdrachtgever
fungeren en ook actief participeren in het on twerp en de uitvoering (lit. 10, 53, 58, 72,
86, 96 en 98).
In figuur 19 is per functie de toe- of afnemende betrokkenheid bij elk van de onderscheiden procesactiviteiten ten gevolge van de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen op
schematische wijze weergegeven.
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Trendmatige veranderende betrokkenheid van de procesfuncties als gevolg van
de veranderende vraagiaanbod-verhoudingen

De rol van de genoemde functies in het toekomstige bouwproces, zoals weergegeven in figirnr 19, is als het ware een eindbeeld van de trendmatige veranderingen die nu gaande zijn
in de woningmarkt. Verderop in dit boek zal blijken dat voor de iets verder weggegelegen
toekomst mag worden gerekend op een trendbreuk in die veranderingen. Dit betekent dat
dan ook de veranderingen in de rol van de functies in het bouwproces aan een trendbreuk
onderhevig zullen zijn.
Verondersteld mag worden dat op de korte en middellange termijn de veranderingen in de
rol van de genoemde functies nog zullen gaan in de rich ting van het toekomstige bouwproces, zoals dat is aangeduid in figuur 19. Op de langere termijn kunnen die veranderingen
echter ingrijpend van richting veranderen.
Naast de genoemde veranderingen is wellicht de belangrijkste dater momenteel sprak:e is
van een overgangsperiode. Gedurende zo'n overgangsperiode verandert veel, is het voor
veel personen onduidelijk in welke richting de veranderingen gaan en hebben de betrokken partijen vaak: een verschillende mening over het na te streven doe! en over het gewenste tempo van veranderingen (lit. 13, 112 en 116). Ook de regelgeving heeft in zo'n periode nauwelijks een stabiliserende invloed, omdat die vaak: nog gebaseerd is op de verhoudingen in de markt, zoals die waren v66r de overgangsperiode.
Er moet rekening mee worden gehouden dat deze onduidelijkheid, die achtergebleven regelgeving en de belangentegenstellingen, welke verbonden zijn aan de overgangsperiode
waarin de bouw zich momenteel bevindt, ook op de organisatie van het bouwproces zijn
uitwerking zal hebben. Dit zal de effectiviteit van het bouwen op de korte termijn zeker
niet ten goede komen.
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Gevolgen van de veranderende regelgeving

In dit verband mo gen relevante consequenties voor de organisatie van het bouwproces worden verwacht van de volgende ontwik.kelingen:
- invoering van het Bouwbesluit in combinatie met het Nonnkosten Systeem (NKS) (lit
66 en 69);
- invoering van een EG-regelgeving (lit. 3 en 42).
Bij hetBouwbesluit gaat het, naast de landelijke uniformering van de technische voorschriften, onder andere om de globalisering van de woontechnische voorschriften en om de meer
prestatiegerichte - in plaats van oplossingsgerichte - formulering van de bouwtechnische
voorschriften voor woningen.
Bij het NKS gaat het met name om een normering van de bouwkosten en om de directe
doorrekening van de kosten van meer dan de minimale kwaliteit, zoals vastgelegd in het
Bouwbesluit, in de huur.
De consequentie van deze beide ontwik.kelingen zullen onder andere zijn:
- een groter kwaliteits- en kostenbewustzijn bij met name de opdrachtgevers en architecten en de noodzaak van een bewustere keuze uit potentiele extra kwaliteiten, met inbegrip van de kostenconsequenties daarvan, in een w vroeg mogelijk stadium van het
bouwproces. Indirect moet dit op termijn resulteren in een grotere invloed op het prograrnma van eisen en op het ontwerp van de procesfunctie die de grootste kostendeskundigheid bezit;
- een grotere betrokkenheid van de bewoners bij het maken van de bedoelde kwaliteitskeuzes, of op z'n minst de noodzaak van een grotere betrokkenheid van hen, omdat de
financiele consequenties van de kwaliteitskeuzen in het NKS volledig voor hun rekening zijn.
De concrete consequenties voor de organisatie van het bouwproces van de te verwachten
EG-regelgeving kunnen in dit stadium nog niet worden aangegeven. De opdracht voor de
Europese Commissie is op relatief korte termijn - uiterlijk 1992 - een echte Europese markt
te realiseren. Ook voor de bouw betekent dit dat moet worden gerekend op een gelijktrekking van produktvoorschriften op EG-niveau.
Een andere consequentie is dat procedures zullen worden gelntroduceerd, waarin in meer
gevallen dan nu een openbare aanbesteding verplicht is en waarin bij die openbare aanbestedingen ook bouwbedrijven uit het buitenland moeten kunnen deelnemen.
Er moet op worden gerekend dat deze EG-regelgeving al op korte termijn in vergaande
mate invloed zal hebben op de nationale regelgevingen en daardoor tevens op vastgelegde
procedureregels, die mede bepalend zijn voor de organisatie van het bouwproces.

85

Bouwen aan 2005

5 Veranderingen in de organisatie van het bouwproces

5.3
5.3.1

Gevolgen van de veranderende technologie
Gevolgen van een grotere ajhankelijkheid van de technologie

In hoofdstuk 4 is er reeds op gewezen dat bet bouwen in toenemende mate bepaald zal gaan
worden door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe technologieen. Voor
de organisatie van bet bouwproces zal dit in bet algemeen bezien als gevolg hebben dat die
partner in bet bouwproces, die kan worden beschouwd als de "beheerder" van de meest bepalende - nieuwe - technologie ook meer invloed zal kunnen uitoefenenop de besluitvorming in bet totale proces. Een redelijke aanname is dat die procespartic,ipanten, die in de
komende jaren bet meeste investeren in die meest bepalende technologie, daarom in de toekomst ook de meest dominante partijen zullen worden in bet bouwproces.
Met name is dit van toepassing op de rol van de procesparticipanten aan de aanbodzijde
van de markt: de architect, de aannemer en de toeleveringsbedrijven. De veranderingen in
de rollen van de opdrachtgever en van de bewoners en de veranderingen in de verhouding
tussen de opdrachtgever en bewoners enerzijds en de architect en de aannemer anderzijds,
worden vooral bepaald door de marktfactoren. De veranderingen in de r91len en in de verhouding tussen die rollen van de architect en van de aannemer worden op zich meer bepaald door de technologie-factoren. Vooral de functie-overschrijdende nieuwe technologieen zullen het meest van invloed zijn op de toekomstige organisatie van het bouwproces
in bet algemeen en op de toekomstige organisatie van bet ontwerpen en uitvoeren van bouwprojecten in het bijzonder.
1

5.3.2

Gevolgen van de computertechnologie

Een eerste gevolg voor de organisatie van bet bouwproces van de toenemende computertoepassingen bij het bouwen is de mogelijkheid van een sterkere betrokkenheid van de opdrachtgever. Ten gevolge van de computertechnologie wordt immers ook voorde opdrachtgever de informatie over bet in voorbereiding of uitvoering zijnde bouwproject beter toegankelijk. Hij kan hierdoor gedurende alle fasen van bet bouwproces een betere invulling
geven aan zijn controlerende rol. Dit zal zeker het geval zijn als hij participeert in een computer-ondersteund netwerk per project. Voorwaarde hiervoor is echter dat ook de opdrachtgever zelf moet beschikken over de daarvoor benodigde technische faciliteiten.
Verwacht mag worden dat de toepassing op grote schaal van de computer in de bouw een
sterk integrerende invloed zal hebben op het bouwproces (lit. 21, 50 101 en 109).
Vooral de toepassing van de computer-ondersteunde communicatie vereist een effectieve
afstemming van de afzonderlijke, functie-gebonden computer-toepassingen, omdat anders
een effectieve informatie-uitwisseling niet mogelijk is. Indirect betekent dit de noodzaak
van een effectievere afstemming van de werkzaamheden per hoofd- en deelactiviteit en per
functie in het bouwproces. Eenduidige en door alle betrokken functies geaccepteerde afbakeningen van taken en verantwoordelijkheden in het bouwproces zijn hiervoor een voorwaarde.
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Er moet rekening mee worden gehouden dat in de toekomst die functie, die optreedt als de
technisch/organisatorische beheerder van de compu ter-ondersteunde communicatie, tevens
een centrale en coordinerende functie in het bouwproces zal hebben. Dit geldt dan niet alleen ten aanzien van de communicatie en infonnatie-uitwisseling, maar ook ten aanzien
van de organisatie van het bouwproces per project als zodanig. De rollen van de architect
en de aannemer in het bouwproces zullen met name hierdoor veranderen.
Computer-ondersteunde communicatie zal echter pas op iets langere termijn op grotere
schaal in de bouw worden toegepast. Voor de tussenliggende periode is het van belang te
beseffen dat met name het meer integrale computer-ondersteund ontwerpen nog het meest
functie-overschrijdend is en daarmee ook de meeste potenties heeft om op termijn uit te
groeien tot de kem van de computer-ondersteunde communicatie.
Hiermee wil gezegd zijn dat de beheerder en toepasser van de technologie ten behoeve van
het integrale computer-ondersteund ontwerpen - en dit is niet bij voorbaat alleen de architect - de meeste kansen heeft om op den duur uit te groeien tot de beheerder van computer-ondersteunde communicatie en daarmee tevens tot de meest dominante functie in het
bouwproces.

5.3.3

Gevolgen van <It! industrialisatie

Een algemene consequentie van de voortschrijdende industrialisatie van het bouwen zal
zijn dat een steeds groter dee! van de ontwerp- en van de uitvoeringswerkzaamheden zal
worden verricht door de toeleveringsbedrijven in de bouw (lit 36, 51 en 113).
Afhankelijk van de vorm van industrialisatie - project-gebonden of project-ongebonden betreffen deze werkzaamheden per project de ontwikkeling, de produktie en de levering
van geprefabriceerde bouwdelen en -componenten of alleen de levering ervan. Hiermee samenhangend zal ook de betrokkenheid van de toeleveringsbedrijven per procesactiviteit
verschillen. Bij beide vormen van industrialisatie zal de invloed van de toeleveringsbedrijven op het ontwerpen en op het uitvoeren toenemen. Bij de project-gebonden industrialisatie zal hun invloed zowel direct zijn, via participatie in de projectgebonden ontwerp- en
uitvoeringsbeslissingen, als indirect, via de mogelijkheden en onmogelijkheden van de geprefabriceerde bouwdelen en -componenten. Bij de project-ongebonden industrialisatie zal
hun invloed in principe alleen indirect zijn.
De voorwaarden voor de project-ongebonden industrialisatie zullen met name een grote invloed hebben op de organisatie van het bouwproces.
In dit verband is reeds gewezen op de noodzaak om op grote schaal Modulaire Coordinatie en Bouwmetrologie toe te passen, terwijl in tweede instantie ook het toepassen van de
Scheiding Drager-Inbouw moet worden beschouwd als een sterke stimulans voor een verdergaande industrialisatie van het bouwen.
In de volgende paragraaf wordt onder andere aan de organisatorische consequenties van
deze concrete, nu in gang zijnde en andere ontwikkelingen afzonderlijk aandacht besteed.
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Huidige organisatie-ontwikkelingen
Gevolgen van een meer klantgerichte opstelling

Mede als reactie op de overgang van de bouwmarkt van een aanbieders- naar een vragersmarkt hebben diverse bedrijven en organisaties in de bouw inmiddels een start gemaakt
met programma's, die moeten resulteren in een meer klantgerichte opstelling van rowel de
bedrijfstak en de branches als van de individuele bedrijven (lit. 8 en 15). Daarbij gehanteerde operationele doe!- en taakstellingen zijn:
verbetering van het imago bij potentiele klanten;
realiseren van een meer effectieve en een integrale kwaliteitszorg;
bewerkstelligen van betere en duidelijkere afspraken over de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden in de bouw.
Een basisvoorwaarde voor de vervulling van deze doe!- en taakstellingen is het realiseren
van een effectievere samenwerking tussen de partners in het bouwproces. Er mag darom
rekening mee worden gehouden dat de noodzaak van een meer klantgerichte opstelling in
de bouw op termijn zal resulteren in een betere afstemming en in meer integratie van activiteiten en functies in het bouwproces.

5.4.2

Gevolgen van produktontwikkeling door aannemers

Als reactie op de omslag van de bouwmarkt besteden sinds enige tijd vooral de grotere en
meer innovatieve aannemingsbedrijven ook meer aandacht aan eigen produktontwikkelingsactiviteiten. Dit resulteert onder meer in het op de markt brengen van eigen woningconcepten, die zijn ontwikkeld op basis van een zelf gekozen techniek en materiaalkeuze.
Deze concepten worden dan rechtstreeks aangeboden aan potentiele opdrachtgevers. In het
algemeen betreft het kwalitatief hoogwaardige woningen, die voor een!relatief !age prijs
kunnen worden gerealiseerd. Eventueel kan de gei:nteresseerde opdrachtgever zelf nog een
architect inschakelen. De vrijheid voor de opdrachtgever en de architect om ingrijpende
veranderingen aan te brengen in het aangeboden woningconcept, is dan echter gering.
Tot nu toe betreft dit slechts een beperkt aantal aannemingsbedrijven en concepten. Er moet
echter op worden gerekend dat de commerciele successen, die zijn behaald met deze werkwijze, ookde andere bedrijven zal inspireren, temeeromdatditdoorde betreffende brancheorganisaties momenteel sterk wordt gestimuleerd (lit. 89). Als deze ontwikkelingen doorzetten, zal dit resulteren in een toenemende betrokkenheid van diverse innovatieve aannemingsbedrijven in vele activiteiten van het bouwproces. Dit zal dan ten koste gaan van de
mate van betrokkenheid van de architect als onafhankelijke functie in het bouwproces.
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Gevolgen van Open Bouwen

De toepassing van Modulaire Coordinatie werd reeds eerder aangeduid als een voorwaarde voor verdere ontwikkelingen in de richting van een project-ongebonden industrialisatie
van het bouwen.
Naast afspraken voor de afmetingen en de positionering van de bouwdelen, bevat de Modulaire Coordinatie tevens regels voor een andere wijze van organiseren van het bouwproces.
In het huidige bouwproces zijn de volgende hoofdfasen gebruikelijk:
1.
2.
3.

programma van eisen
on twerp
uitvoering.

Bij het toepassen van Modulaire Coordinatie wordt onder andere het ontwerpen opgedeeld
in twee delen: het maken van een (nog niet met materialen ingevuld) Ruimtenplan en van
een Materiaalplan. Er laten zich dan de volgende hoofdfasen onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

programma van eisen voor de ruimtelijke prestaties van een woning;
ontwerp van het Ruimtenplan;
programma van eisen voor de toe te passen materialen, eventueel resulterend in een
zogenaamde Presta tie Omschrijving of Performance Specification;
ontwerp van het Materiaalplan;
uitvoering.

Wie voor het ontwerp van het Materiaalplan primair verantwoordelijk zal zijn - de architect of de aannemer - wordt in de Modulaire Coordinatie niet geregeld. Het organisatorisch
invullen van de toenemende invloed van de aannemer op het ontwerp, zou in principe kunnen geschieden door hiervoor de aannemer verantwoordelijk te laten zijn.
Zoals reeds gezegd, zal ook het op grote schaal toepassen van de Scheiding Drager-Inbouw
naar verwachting bevorderlijk zijn voor een verdere industrialisatie van het bouwen, omdat een technische en organisatorische scheiding wordt aangebracht tussen de moeilijk te
industrialiseren Dragerdelen enerzijds en de eenvoudiger te industrialiseren Inbouwdelen
anderzijds.
De Scheiding Drager-Inbouw is tevens relevant, omdat het een rniddel is voor een meer effectieve organisatorische invulling van de toenemende bewonersparticipatie in het on twerp
en in de uitvoering, voor het op zo goedkoop mogelijke wijze realiseren van kleinere projecten met meer differentiatie en voor het mogelijk maken van de noodzakelijke grotere
flexibiliteit in het gebruik van woningen.
Een consequentie van het toepassen van de Scheiding Drager-lnbouw is onder andere, dat
zowel het opstellen van het programma van eisen, als het ontwerp en de uitvoering worden gescheiden in een Dragerdeel en een Inbouwdeel (lit. 1 en 11 ).
Doelstelling van de Scheiding Drager-lnbouw is onder andere dat de verantwoordelijkheid
voor de Inbouwdelen van het programma van eisen, het ontwerp en de uitvoering, meer
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dan nu gebruikelijk is en eventueel zelfs volledig, een verantwoordelijkheid wordt voor de
individuele bewoners.
In plaats van een aannemer voor de uitvoering van de totale woning, kan er bij de Scheiding Drager-Inbouw sprake zijn van meer aannemers. De uitvoering van de Drager zal dan
de verantwoordelijkheid zijn van een gespecialiseerde "Drager-aannemer" en de uitvoering
van de Inbouw van de bewoners zelf of van een speciale "Inbouwaannemer".
Zowel de Modulaire Coordinatie als de Scheiding Drager-Inbouw maken dee! uit van het
zogenaamde Open Bouwen.
Aan het operationaliseren en daadwerkelijk introduceren van deze bouwwijze wordt momenteel hard gewerkt in diverse onderwek-, ontwikkelings- en experimenten-programma's in de bouw (lit. l, 29 en 30). Er moet rekening mee worden gehouden dat de toepassing van deze bouwwijze in de komende jaren op steeds grotere schaal zal gaan plaatsvinden en bij de nieuwbouw van woningen over tien avijftien jaar in Nederland gemeengoed
zal kunnen worden.
In figuur 20 is weergegeven hoe bij het toepassen van het Open Bou wen de organisatie van
het bouwproces za1 veranderen, in termen van het onderscheiden van en de samenhang tussen de procesactiviteiten.
In de figuur zijn als eerste de activiteiten weergegeven, die kunnen worden onderscheiden
in het huidige bouwproces, alsmede de samenhang tussen die activiteiten. Vervolgens is
hetzelfde weergegeven, uitgaande van de organisatie op basis van de Modulaire Coordinatie, respectievelijk op basis van de Scheiding Drager-Inbouw. Als laatste is in de figuur de
organisatie op basis van de principes van het Open Bouwen als uitgangspunt genomen.

90

Bouwen aan 2005

5 Veranderingen in de organisatie van bet bouwproces

HUIDIG
PROCES

Ruimtenplan

Materiaalplan

~

MODULAIRE
C00RDINATIE

~llll~:::t:~!~ll;;~ J '"'~

SCHEIDING
DRAGERINBOUW

+
Ruimtenplan

Materiaalplan

OPEN
BOUWEN

+J

lnbouw

BJ

= Programma-van-eisen

Figuur 20

Iii

= Ontwerp

•

= Uitvoering

+

= Oplevering

Reorganisatie van het bouwproces door Open Bouwen

De organisatie van het bouwproces op basis van de principes van het Open Bouwen, zoals
weergegeven in figuur 20, is als het ware in meer afzonderlijke partjes opgedeeld en lijkt
daardoor in eerste ins tantie meer versnipperd te zijn dan de gemiddelde organisatie van het
huidige bouwproces. Verwacht mag echter worden dat de afstemming van meer kleine,
maar onderling goed afgebakende activiteiten eenvoudiger zal blijken te zijn, dan de afstemming van weinig, maar onderling niet of nauwelijks afgebakende activiteiten. Het totale proces kan daardoor naar verwachting aanmerkelijk effectiever en sneller zijn (lit. I
en 11).
Ten aanzien van de mate van betrokkenheid van de onderscheiden functies bij de procesactiviteiten, is figuur 20 nog neutraal. Deze betrokkenheid wordt in de principes en regels
van de Modulaire Coordinatie, de Scheiding Drager-Inbouw en het Open Bouwen ook niet
vastgelegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen, die zijn aangeduid in de voorgaande paragrafen, zal die betrokkenheid per functie/partij groter of kleiner zijn.
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In figuur 21 is aangegeven hoe groot die betrokkenheid bij elk van de procesactiviteiten in
de nabije toekomst zou kunnen zijn bij een bouwproces, dat is georganiseerd op basis van
Open Bouwen.
De invulling van de figuur is een combinatie van enerzijds de resultaten van de trendmatig veranderende betrokkenheid van de functies in het bouwproces, zoals reeds weergegeven in figuur 19, en anderzijds de organisatie van de procesactiviteiten op basis van het
Open Bouwen, zoals reeds weergegeven in figuur 20.
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Vergelijking met ontwikkelingen in de organisatie in het bouwproces in het
buitenland
Internationale verschillen, maar dezelfde trends

lndien in een aantal andere westerse landen wordt gekeken naar welke functie het meest
dominant is in het bouwproces, kan een aantal kenmerkende verschillen worden vastgesteld (lit. 14, 24, 32, 42, 109 en 115). Deze verschillen zijn in belangrijke mate verklaarbaar uit de afwijkende vraag/aanbod-verhoudingen in deze landen. Het is een feit dat in
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Nederland vrijwel alleen sociale woningbouw wordt gerealiseerd, in relatief grote projecten, terwijl in de andere Westeuropese landen de nadruk veel meer ligt op de vrije sectorbouw van vrijstaande woningen, een verklaring voor de relatief sterke invloed van de overheid in Nederland. In de andere landen is hiervan veel minder sprake.
Zo is er bijvoorbeeld in Schotland sprake van een gemiddeld sterk dominante positie van
de opdrachtgever. De primaire verklaring hiervoor is dat circa 50 procent van alle woningen in handen is van een opdrachtgever/beheerder. Vrijwel alle ontwerpwerkzaamheden
worden door deze woningbouwvereniging zelf verricht en voor aannemers is het niet onmogelijk, maar we! uiterst moeilijk, om andere materialen en technieken toe te passen dan
die waaraan deze woningbouwvereniging de voorkeur geeft.
Ook in bijvoorbeeld West-Duitsland en Frankrijk wijkt, ten aanzien van de betrokkenheid
van functies, de organisatie van het bouwproces duidelijk afvan die in Nederland. In deze
landen gaat het om historisch gegroeide situaties, die eveneens sterk bepaald zijn door de
afwijkende vraag/aanbod-verhoudingen. In de woningbouw in Duitsland is hierdoor sprake van een sterk dominante positie van het aannemingsbedrijf. In Frankrijk daarentegen
heeft juist de architect een meer dominante positie. Verondersteld mag worden, dat deze
verschillen deels ook vanuit de verschillende volksaard in de beide landen kan worden verklaard.
Ondanks de verschillende situaties is in de genoemde landen toch sprake van dezelfde
trends ten aanzien van de groter en kleiner wordende betrokkenheid van de onderscheiden
functies in het bouwproces. Evenals in Nerderland tekenen zich in de andere landen de volgende ontwikkelingen af:
-

professionalisering en toenemende betrokkenheid van de opdrachtgever;
groeiende participatie van bewoners;
afnemende invloed van de architect;
actievere opstelling in de markt en toenemende betrokkenheid in het bouwproces van
vooral de grotere en meer innovatieve aannemers;
- afnemende betrokkenheid van de overheid.
Roewe! de uitgangssituatie en de snelheid van de ontwikkelingen per land verschillen, is
de richting van de ontwikkelingen in de organisatie van het bouwproces in alle landen in
hoofdlijnen gelijk.

5.5.2

Open Bouwen is een typisch Nederlandse ontwikkeling

De Scheiding Drager-Inbouw moet vooralsnog worden beschouwd als een typisch Nederlandse ontwikkeling. Slechts geleidelijk ontstaat momenteel in een aantal andere landen
interesse voorde toepassingsmoglijkheden van de Scheiding Drager-Inbouw (lit. 26 en 48).
Verwonderlijk is dit overigens niet. De Scheiding Drager-Inbouw is ontstaan in een situatie waarin er sprake was van een grote woonbehoefte, van relatief omvangrijke nieuwbouwprojecten en van veel overheidsbemoeienis. Tegelijk was er sprake van een sterke behoefte aan ingangen voor een effectieve bewonersparticipatie, waarvoor een ingrijpende verandering van de organisatie van het bouwproces nodig was. Alleen in zo'n situatie kon een
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maximaal rendement warden verwacht van pogingen om de gedachten achter de Scheiding
Drager-Inbouw te operationaliseren en introduceren. Tot voor kort was deze situatie uniek
voor Nederland.
Ook de invulling die in Nederland wordt gegeven aan de Modulaire Coordinatie was tot
voor kort uniek. In diverse andere landen werd en wordt nu veel aandacht besteed aan de
Modulaire Coordinatie, teneinde in de bouw een situatie te scheppen waarin de industrialisatie meer kans van slagen heeft. De uitwerking in die landen bleef tot voor kort echter
beperkt tot een maatstandaardisatie van bouwmaterialen en -produkten, terwijl in de Nederlandse uitwerking de nadruk ook sterk ligt op plaatsingsafspraken voor materialen en
produkten ten opzichte van elkaar en op een reorganisatie van het bouwproces. Dat ook
met het daadwerkelijk toepassen van de beperkte uitwerking van de Modulaire Coordinatie een belangrijke bijdrage kan warden geleverd aan de industrialisatie, kan warden gezien in bijvoorbeeld Japan (lit. 17, 109 en 115) en in Denemarken.
Hierbij moet echter we! warden opgemerkt dat de hiervoor benodigde integratie van het
bouwproces in die landen kon warden gerealiseerd, doordat per project de verantwoordelijkheid voor uitvoeren en ontwerpen van bouwplannen, en in iets mindere mate ook voor
het programma van eisen, binnen een bedrijf ligt. De positie van dergelijke grote bouwbedrijven op de nationale markt in die landen wijkt sterk af van die in Nederland.
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6 Samenhang van de veranderingen
6.1

Atbankelijkheid van ontwikkelingen

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 is reeds een aantal malen gesproken over de samenhang tussen de aangeduide trendmatige veranderingen in respectievelijk de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces. Dit betrof dan de afhankelijkheid tussen veranderingen binnen een bepaald gebied, bijvoorbeeld de markt. Hiema worden dergelijke "inteme" afhankelijkheden tussen de aangeduide veranderingen samengevat. Tevens worden de afhankelijkheden behandeld, die over de grenzen van de gebieden heen
gaan, respectievelijk de afhankelijkheden tussen de veranderingen in de markt en die in de
technologie, tussen de veranderingen in de markt en die in de organisatie van het bouwproces en tussen de veranderingen in de technologie en die in de organisatie van het bouwproces.
In de figuur 22 zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen de veranderingen, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken, op schematische wijze samengevat. Het betreft deafhankelijkheden zoals die in de huidige bouwpraktijk kunnen worden waargenomen.

Figuur22

Afhankelijkheden tussen de beschreven trendmatige veranderingen
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De nummering in de figuur volgend en gebruik makend van de conclusie.s uit de voorgaande hoofdstukken, worden de afhankelijkheden hiema kort toegelicht.

ad 1. Jnvloed van volume-ontwikkeling op kwaliteitsontwikkeling
In hoofdstuk 3 "Veranderingen in de markt" is reeds geconstateerd dat de accentverschuiving van de uitbreidingsproduktie naar de instandhoudingsproduktie en van de nieuwbouw
naar de renovatie en het onderhoud, zal leiden tot een toenemende beh0efte aan andere
kwaliteiten.
De gemiddelde projectomvang zal minder worden en de mate van variatie en differentiatie zal toenemen. Daamaast zullen in toenemende mate die kwaliteiten belangrijk gevonden worden, die kunnen bijdragen aan een verlaging van de gebruiks- en exploitatiekosten, zoals energiezuinigheid en flexibiliteit; dit in tegenstelling tot de kwaliteiten, die primair bijdragen aan een verlaging van de stichtingskosten.

ad 2. Invloed van volume-ontwikkeling op vraag/aanbod-verhoudingen
Tevens is in hoofdstuk 3 geconstateerd dat de volume-ontwikkelingen, en met name het
duidelijk minder worden van de kwantitatieve woningnood, van invloed is op de vraag/aanbod-verhoudingen.
·
De betrokkenheid van met name de landelijke overheid zal beduide~d minder worden,
waardoor meer open verhoudingen zullen ontstaan tussen de vraag- en! aanbodpartijen op
de woningmarkt. Tevens verandert deze markt van een aanbiedersmatkt in een vragersmarkt, met een meer dominante positie voor de vraagpartijen in het algemeen en voor de
bewoners in het bijzonder.
1

ad 3. lnvloed van vraag/aanbod-verhoudingen op kwaliteitsontwikkeling
Tenslotte is in hoofdstuk 3 geconstateerd dat de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen
van invloed zijn op de kwaliteitsontwikkeling, met name op de behoeften aan kwaliteit en
op de mate waarin het realiseren van deze behoeften door de partijen aan de vraagzijde van
de markt kunnen worden "afgedwongen".
In het algemeen zal de meer dominante positie van de vraagpartijen leiden tot een toenemende druk op de kosten/kwaliteitsverhoudingen in de woningbouw. Door de aanbodpartijen zal invulling gegeven moeten worden aan het principe "de klant is koning" door het
leveren van meer kwaliteit voor minder geld.
Door de toenemende concurrentie binnen de aanbodzijde van de markt alsmede door de
concurrentie tussen de bouwnijverheid en andere bedrijfstakken ten gevolge van het afnemende produktievolume, wordt dit nog versterkt.
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ad 4. Invloed van kwaliteitsontwikkeling op techno/ogische innovatie
Voor het kunnen leveren van meer kwaliteit voor minder geld is technologische innovatie
een voorwaarde. De marktontwikkelingen, zoals beschreven in hoofdstuk 3, leiden dus,
respectievelijk zouden moeten leiden, tot de behoefte aan een tempoversnelling in het innoveren in de woningbouw.
Met name geldt dit voor de innovaties, waarmee het meeste kan worden bijgedragen aan
het structureel verbeteren van de kosten/kwaliteitsverhouding en voordie innovaties, waarmee het beste kan worden ingespeeld op de behoeften aan de genoemde nieuwe kwaliteiten.
Omdat de benodigde techniek voor die innovaties in principe aanwezig is (zie hoofdstuk
4), kan de bedoelde tempoversnelling vooral gevonden worden in het versneld introduceren van nieuwe technologieen.

ad 5. Inv/oed van we/ functie-overschrijdende innovaties op niet functie-overschrijdende
innovaties
In hoofdstuk 4 over de trendmatige veranderingen in de technologie, is een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds die technologische innovaties waarvan de toepassing in principe
beperkt blijft tot een procesactiviteit of tot een functie in het proces en anderzijds die innovaties waarvan de toepassing meer of zelfs alle functies zullen betreffen. Tot de functieoverschrijdende innovaties behoren de computer-ondersteunde communicatie in het bouwproces en de project-ongebonden prefabricage van bouwdelen en -componenten. Gesteld
werd dat het op voldoende grote schaal in de bouwpraktijk toepassen van deze functieoverschrijdende innovaties in sterke mate bevorderend is en deels zelfs een voorwaarde is
voor het kunnen introduceren van de overige, niet functie-overschrijdende innovaties.
Tevens is in hoofdstuk 4 gewezen op de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen - de toepassing in de praktijk van - in principe alle aangeduide nieuwe technologieen. Gesteld werd
dat deze technologieen dusdanig met elkaar samenhangen, dat een zogenaamde "bouwwijze-strategie" nodig is als basis voor het optimaal ontwikkelen en introduceren van de afzonderlijke technologieen. De keuze voor een dergelijke strategie moet dan de samenhang
tussen de afzonderlijke technologieen als het ware garanderen, opdat de toepassingen ervan in de praktijk niet strijdig zijn met elkaar, maar elkaar juist versterken.

ad 6. Inv/oed van ordening procesactiviteiten op functie-overschrijdende innovaties
Eveneens in hoofdstuk 4 werd geconstateerd dat een reorganisatie van het bouwproces een
voorwaarde is voor het introduceren en effectief kunnen toepassen van de functie-overschrijdende technologische innovaties. Het kunnen toepassen van de computer-ondersteunde communicatie en van de project-ongebonden prefabricage is alleen dan mogelijk als er
sprake is van een intensieve en effectieve samenwerking tussen de betrokken procesparticipanten. Hiervoor is een heldere en eenduidige afbakening nodig van de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van die procesparticipanten. Dit vereist en een

97

6 Samenhang van de veranderingen

Bouwen aim 2005

nieuwe ordening van de procesactiviteiten en overeenstemming binnen de bedrijfstak over
deze nieuwe ordening.

ad 7. lnvloed van veranderende rol en invloed van partijen op nieuwe ordening van procesactiviteiten
Bij het ontwikkelen/vaststellen van de bedoelde nieuwe ordening van procesactiviteiten en
de daannee samenhangende taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de
procesparticipanten, za1 mede invulling moeten worden gegeven aan de veranderende invloed enrol van de partijen in het bouwproces. Alleen als dit in voldoende mate gebeurt,
mag worden gerekend op het kunnen bereiken van de benodigde overeenstemming over
de nieuwe ordening.

ad 8. Jnvloed van veranderende vraag!aanbod-verhoudingen op veranderende inv/oed en
rol van partijen
In hoofdstuk S over de trendmatige veranderingen in de organisatie van het bouwproces,
werd geconstateerd dat de veranderende invloed en de rol van participanten in het bouwproces in belangrijke mate een afspiegeling is van de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen op de markt.
De dominanter wordende rol in de besluitvonning tijdens het bouwproces van de opdrachtgevers en bewoners, de toenemende betrokkenheid van de bewoners tijdens de uitvoering
van bouwprojecten, de afnemende betrokkenheid van de architect en qe toenemende betrokkenheid van de aannemer bij alle procesactiviteiten zijn, als verschuivingen in de organisatie van het bouwproces, een afspiegeling van de verschuivingeri:die gaande zijn in
de vraag/aanbodverhoudingen.
In de voorgaande redenering is er in sterke mate Sprake van eenrichtingsverkeer: de minder wordende markt ligt als oorzaak ten grondslag aan alle andere aangeduide trendmatige veranderingen. Voor de bouw is het zaak deze keten van oorzaken en gevolgen te doorbreken, respectievelijk die om te draaien teneinde voor de bedrijfstak als gunstig te beschouwen volume-ontwikkelingen te bewerkstelligen. In de voorafgaande hoofdstukken
zijn de mogelijkheden hiervoor impliciet al aangeduid.

ad 9. Invloed van kwaliteitsontwikkeling op volume-ontwikkeling
In hoofdstuk 3 over de trendmatige veranderingen in de markt, is geconstateerd dat het perspectief voor de bouwnijverheid voor een gunstige bei"nvloeding van de volume-ontwikkelingen met name gelegen is in de instandhouding van de voorraad in het algemeen en in
de vervanging van verouderde woningen in het bijzonder. Als voorwaarde werd gewezen
op het kunnen aanbieden van een produkt met een concurrerende kwaliteit/kosten-stelling,
waarbij moet worden gedacht aan de concurrerentie met de produkten van andere bedrijfstakken.
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Ten aanzien van de particuliere consument moet het "bouwprodukt" concurrerend zijn met
de "produkten" van bijvoorbeeld de producenten van auto's en de aanbieders van vakantiefaciliteiten. Het betreft de "strijd" om de gulden van de consument. Het besef dater sprake is van een dergelijke concurrentiestrijd, wordt sinds enige tijd in de bouw aangeduid als
het "Toyota/Neckermann-effect" (lit. 7).
Naast zaken als het imago van de bedrijfstak en de mate waarin er Sprake is van een klantgerichte dienstverlening, zijn in deze concurrentiestrijd vooral de kwaliteit en de kosten/kwaliteitsverhouding van het produkt doorslaggevend.

ad 10./nvloed van technologische innovatie op kwaliteitsontwikkeling
Voor het kunnen aanbieden van produkten met een betere en meer op de nieuwe behoeften van de potentiele opdrachtgevers gerichte kwaliteit en met een structureel verbeterde
kosten/kwaliteitsverhouding is technologische innovatie een voorwaarde. In hoofstuk 4
over trendrnatige veranderingen in de technologie is geconstateerd dat alle aangeduide nieuwe technologieen een bijdrage kunnen leveren aan een structurele verbetering van de kosten/kwaliteitsverhouding, respectievelijk dat de aangeduide innovaties daarop in sterke
mate zijn gericht. Tevens is aangegeven welke van de nieuwe technologieen een antwoord
kunnen geven op de behoefte aan bepaalde nieuwe kwaliteiten.

6.2

Kenmerk van de afhankelijkheden

Uit de beschrijving van de onderlinge afhankelijkheden van trendmatige veranderingen in
de voorgaande paragraaf mogen de volgende twee, in elkaars verlengde liggende conclusies worden getrokken:
- Er is geen sprake van een dominante trendmatige verandering, die moet worden beschouwd als een autonome en dus door de bouw niet bei'nv loedbare ontwikkeling en die
als het ware de drijvende kracht is achter de overige trendmatige veranderingen. De beschreven afhankelijkheden 1 t/m 8 lijken in eerste instantie wel in de richting te wijzen
van de volume-ontwikkelingen als de dominante trendrnatige verandering. De beschreven afhankelijkheden 9 en 10 tonen echter aan dat ook de volume-ontwikkelingen
bei'nvloedbaar zijn.
De bouw zelf zou met gerichte acties invloed kunnen uitoefenen op het geheel van samenhangende trendmatige veranderingen en zou daarmee haar eigen toekomst in belangrijke mate zelf kunnen bepalen.
Met het voorgaande is de "taakstelling" voor de bouw, als voorwaarde voor de gewenste
marktontwikkeling, impliciet weergegeven: het scheppen van de voorwaarden en het ac~
tief stimuleren van technologische innovatie, gericht op het structureel verbeteren van de
kwaliteit en de kosten!kwaliteitsverhoudingen van het bouwprodukt.
Onder verwijzing naar ad 5. "Invloed van functie-overschrijdende innovaties op niet functie-overschrijdende innovaties" en ad 6. "lnvloed van ordening procesactiviteiten op func-
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tie-overschrijdende innovaties", zijn in het voorgaande tevens de belangrijkste "voorwaarden" voor het invullen van deze taakstelling impliciet weergegeven.
De eerste voorwaarde is dat het stimuleren van technologische innovatie met name gericht
moet zijn op de versnelde ontwikkeling, introductie en toepassing vandefunctie-overschrijdende nieuwe technologieen, waarvoor een nieuwe ordening van de procesactiviteiten
noodzakelijk is.
De tweede voorwaarde is het ontwikkelen van een zogenaamde bouwwijze-strategie en het
bereiken van overeenstemming over zo'n strategie, teneinde als bedrijfstak optimaal profijt te kunnen hebben van de nieuwe technologieen. De bedoelde ordening van procesactiviteiten respectievelijk de overeenstemming daarover in de bedrijfstak, moet een integraal
onderdeel zijn van zo'n strategie.
De derde voorwaarde is dat bij het ontwikkelen en vaststellen van de nieuwe ordening van
de procesactiviteiten op een juiste wijze invulling wordt gegeven aan de veranderende invloed en rol van de procesparticipanten.
In het verlengde van deze aanduiding van de "taakstelling" en "voorwaarden" moet de
(re)organisatie van het bouwproces word en beschouwd als de bepalende factor voor de mogelijk.heden voor de bouw om met een redelijke kans op succes bezig te zijn met het positief beYnvloeden van de marktontwikkeling.
Bij - overeenstemming over - een goed georganiseerd bouwproces zal er sprake zijn van
onderling goed afgebakende en op elkaar aansluitende taken, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de procesfuncties. De introductie van de genoemde functie-overschrijdende nieuwe technologieen kan dan met meer kans op succes plaatsvinden en een
effectieve toepassing ervan op grote schaal mag worden verwacht. De kosten/kwaliteitsverbetering, die hiervan het gevolg zal zijn, kan vervolgens resulteren in een voor de bouw
gunstige marktontwikkeling.

De conclusie uit het voorgaande kan zijn dat het maken van een keuze voor en het verkrijgen van overeenstemming over de toekomstige organisatie van het bouwproces (de ordening van de activiteiten en de invloed en rol van de partijen) als beslissende factor moet
worden beschouwd voor de toekomst van de bOuw.
In de hoofdstukk:en 7 en verder worden de, in principe als realistisch te beschouwen, keuzemogelijk.heden beschreven in de vorm van scenario's en worden deze beoordeeld op hun
effectiviteit en praktische haalbaarheid.

6.3
6.3.1

.Plaatsing van huidige innovatie-prioriteiten
Aanduiding van de huidige prioriteiten
·,

Vooraleer dergelijke mogelijke scenario's te beschrijven, is het goed om nog even stil te
staan bij de huidige innovatie-prioriteiten in de bouw en te bezien in hoeverre die ingrijpen op de eerder aangeduide samenhang tussen de trendmatige veranderingen. Op deze
wijze wordt zichtbaar wat d,e veelal impliciete motieven en toekomstverwachtingen zijn
achter deze prioriteiten. Dit geeft informatie over de mate waarin in de hedendaagse bouw
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de, in de voorgaande paragraaf geformuleerde, taakstelling en voorwaarden worden onderkend en - impliciet of expliciet - worden onderschreven.
Vraagpunt in deze prioriteiten-analyse is in hoeverre de betrokken personen en organisaties met deze - motieven en toekomstverwachtingen achter die - prioriteiten invloed willen
uitoefenen op een of meer van de volgende trendmatige veranderingen:
- veranderende invloed en rol van de partijen in het bouwproces;
nieuwe ordening van de procesactiviteiten;
- we! functie-overschrijdende innovaties;
- niet functie-overschrijdende innovaties.
De bedoelde innovatie-prioriteiten zijn ontleend aan innovatiestimuleringsprogramma's
met een meer strategisch karakter .e n met een functie op het niveau van de bedrijfstak. In
het bijzonder betreft dit het Programma Technologiebeleid Bouw (PTB) (lit. 29) en het Innovatiegericht Onderzoekprogramma Bouw (IOP-Bouw) (lit. 24).
Belangrijke prioriteiten in deze innovatieprogramma's betreffen het stimuleren en ondersteunen van innovaties op de volgende terreinen:
1.
2.
3.
4.

bouwinformatica
integrale kwaliteitszorg
produkt- en techniekinnovaties
Open Bouwen.

Hierna worden deze vier innovatie-prioriteiten kort toegelicht. In figuur 23 wordt aangegeven op welke van de genoemde trendmatige veranderingen ze primair inhaken.

ad 1. Bouwinformatica
Zowel in het PTB als in het IOP-Bouw wordt een hoge prioriteit toegekend aan het bevorderen van de automatisering en informatisering in de bouw. Daarbij laten zich als min of
meer autonome actielijnen onderscheiden:
- het bevorderen van de, in principe functie-gebonden automatisering, respectievelijk van
het ontwerpen, van (het management van) de uitvoering op de bouwplaats en van (de
organisatie van) de fabrieksmatige produktie (zie 4.2 "Nieuwe computertoepassingen in
de bouw");
- het bevorderen van de project-informatisering, waarmee wordt gedoeld op de computer-ondersteunde informatie-uitwisseling tussen de procesparticipanten en op het gebruik van de computer bij het projectmanagement;
- het creeren en vervolgens introduceren van een informatie-infrastructuur in de bouw,
waarmee onder meer wordt gedoeld op een stelsel van procedures en code-afspraken
ten behoeve van de ordening en optimalisering van deze (zo mogelijk geautomatiseerde) projectgebonden informatie-uitwisseling.
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Zowel de project-informatisering als het realiseren van een informatie-infrastructuur in de
bouw hebben betrekking op, wat in paragraaf 4.2.5 "Computer-ondersteunde communicatie" is aangeduid als de computer-ondersteunde communicatieen informatie-overdracht bij
de voorbereiding en uitvoering van projecten.

ad 2. lntegrale kwaliteitszorg
Met integrate kwaliteitszorg in de bouw wordt gedoeld op vormen van projectmanagement
en -organisatie, die expliciet gericht zijn op het structureren en optimaliseren van de gezamenlijke kwaliteitszorg in het bouwproces, met daarop afgestemde invullingen van taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden procesparticipanten.
Het ontwikkelen en doen toepassen van het hiertoe benodigde instrumentarium in de bouw
is een expliciete prioriteit in het PTB-programma en een impliciete prioriteit in het IOPprogramma (lit. 29 en 34). Daarnaast is ook de NEHEM op dit terrein erg actief (lit. 15).

ad 3. Produkt- en techniekinnovaties
Dit betreft de innovaties in de bouwmaterialen- en produkten (zie 4.4 "PrQduktinnovaties")
en in het bouwgereedschap en -materieel en de bouwplaatsinstrumenten ~zie 4.5.3 "Bouwgereedschap en -materieel"). Van oudsher zijn deze innovaties veelal kleinschalig en incidenteel van aard en hebben ze het karakter van vervangingsinnovaties. Ze betreffen vaak
slechts een materiaalgroep (be ton-, staal-, kunstof-innovaties, etc.) en/of slechts een maatschappelijk aspect (energiebesparing, veiligheid, doe-het-zelf, etc.), terwijl hun toepassingsgebied veelal slechts een beperkt gebouwdeel betreft. We kunnen dit aanduiden als
beperkte produkt- en techniekinnovaties.
Daarnaast is er sprake van een groep van produkt- en techniekinnovaties met een meer integraal karakter, die door de hedendaagse bouw in toenemende mate van belang worden
geacht Ze betreffen veelal meer materiaal- en techniekgroepen, spelen in op meer maatschappelijke aspecten en de toepassing ervan heeft ingrijpende consequenties voor het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen en voor de ontwikkeling en produktie van bouwdelen en -componenten.

ad 4 . Open Bouwen
Met name in het IOP-Bouw-programma wordt het Open Bouwen gehanteerd als basis voor
het rich ting geven aan en het coordineren van technologische innovaties op meer terreinen.
Uitgangspunten in het Open Bouwen zijn onder andere:
- een andere ordening van procesactiviteiten op basis van de Modulait:e Coordinatie en
de Scheiding Drager-Inbouw;
- een intensieve participatie van bewoners in de besluitvorrning over eni - indien gewenst
- in de uitvoering van bouwplannen;

102

Bouwen aan 2005

6 Samenhang van de veranderingen

het bieden van technische mogelijkhederi voor een grotere functionele flexibiliteit van
woningen;
het bieden van meer mogelijkheden tot project-ongebonden prefabricage van bouwdelen en -componenten.
In figuur 23 is op schematische wijze weergegeven op welke van de trendmatige veranderingen de - motieven en toekomstverwachtingen van de betrokken personen en organisaties achter de - toegelichte fonovatieve prioriteiten betrekking hebben.

Streven naar een
andere invloed en
rol van·partijen

Streven naar een
nieuwe ordening
van activiteiten

Bevorderen van
functie-overschrijdende innovaties

I
I

project-informatisering

informatica-infrastructuur
integrale
kwaliteitszorg

Bevorderen van niet
tu nctie-oversch rijdende innovaties

automatisering ontwerp,
bouwplaats en produktie

I

I

I

I

integrale produkt- en
techniek-innovaties

I

beperkte produkten techniekinnovaties

I
Flguur 23

6.3.2

Open Bouwen

.

I

P/aatsing van huidige innovatie-prioriteiten

Beoordeling innovatie-prioriteiten

Als we de huidige innovatie-prioriteiten vergelijken met die van bijvoorbeeld tien jaar geleden kan een duidelijke accentverschuiving worden waargenomen. Tien jaar geleden lag
in de bouw het accent op de beperkte produkt- en techniekinnovaties, met een niet functieoverschrijdend karakter.
Zoals is zichtbaar gemaakt in figuur 23, ligt momenteel het accent veel meer op de functie-overschrijde nde innovaties (in produkten en technieken en in de automatisering) in combinatie met het streven naar een nieuwe ordening van het bouwproces, waarbij de projectinformatisering en de integrale kwaliteitszorg fungeren als de "dragers" van de beoogde
veranderingen. De ontwikkelingeri, die gevat kunnen worden onder de noemer Open Bouwen, onderstrepen deze accentverschuiving en voegen er nog de dimensies aan toe van met
name de bewonersparticipatie en de industrialisatie.
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Geheel in lijn met deze accentverschuiving is de overtuiging van een toenemend aantal personen met sleutelposities in de bouw, dat niet de produktinnovaties maar de procesinnovaties beslissend zullen zijn voor de toekomst van de bouw.
Geconstateerd mag worden dat de conclusie uit de analyse van afhankelijkheden tussen de
trendmatige veranderingen, zoals geformuleei:d in paragraaf 6.2, ten dele impliciet en ten
dele expliciet wordt onderschreven in het "innovatie-circuit" in de bouw.
Het beschouwen van de - mogelijkheden tot een - reorganisatie van het bouwproces als beslissende factor voor de toekomstontwikkelingen van de bedrijfstak wordt bevestigd in de
huidige innovatiepraktijk. Bij het ontwikkelen van scenario's moeten de aspecten die hierop het meest van invloed zijn daarom de dominante parameters zijn.
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7 Keuze van scenario's
7.1

7.1.1

Scenario-parameters

Spelregels voor samenwerking

Voorwaarde voor het met succes kunnen introduceren en toepassen in de bouw van de functie-overschrijdende innovaties, is in de eerste plaats dat de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de procesparticipanten en helder is en niet meer ter
discussie staat en in overeenstemming is met de organisatorische implicaties van de nieuwe technologie.
In het algemeen kan worden gesteld, dat het toepassen van een nieuwe technologie risico' s
met zich meebrengt, bijvoorbeeld het risico van het moeten dragen van de financiele consequenties van onvoorziene bouwschades of van een onvoorziene vertraging van het bouwproces. Alleen als de aansprakelijkheden op dit punt voldoende duidelijk zijn geregeld, zullen de procesparticipanten bereid zijn aan de toepassing van de nieuwe technologie mee te
werken en er ook de verantwoordelijkheid voor te dragen.
Dit vereist een heldere en niet ter discussie staande verdeling van verantwoordelijkheden
en aansprakelijkheden en dus ook van de onderliggende taken; des te meer als het nieuwe
technologieen betreft met vergaande consequenties voor de wijze van werken.
Het toepassen van computer-ondersteunde communicatie en van computer-netwerken bij
de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten vereist bovendien een vergaande afstemming van de informatie-input en -output van de verschillende procesactiviteiten. De
in dit verband vereiste code-afspraken en procedure-regels zullen gebaseerd moeten zijn
op een eenduidig vastgelegde inhoud van de onderscheiden procesactiviteiten en de samenhang ertussen.
Ook de project-ongebonden prefabricage van bouwdelen en -componenten stelt specifieke eisen aan de samenwerking tussen de procesparticipanten.
Voor de toepassing van de functie--0verschrijdende technologieen is niet alleen een veel
verdergaande samenwerking van de ontwerpende, uitv0erende en toeleverende bedrijven
in de bouw noodzakelijk dan nu gebruikelijk is. Ook de samenwerking, respectievelijk de
toedeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de procesparticipanten zal voor alle bouwprojecten van een gelijke categorie in sterke mate gelijk moeten zijn.
Indien afspraken over de plaats en maat van en over de scheiding tussen bouwdelen en
bouwcomponenten per project verschillend zijn, is een rendabele vorm van project-ongebonden prefabricage in beginsel immers uitgesloten en indien de code-afspraken en de procedure-regels voor de overdracht van infonnatie per project verschillend zijn, is de ontwik-

105

7 Keuze van scenario's

Bouwen aan 2005

keling, introductie en toepassing van computemetwerken op enige schaal en met enige mate
van professionaliteit imrners nauwelijks voorstelbaar.
Om functie-overschrijdende technologieen toe te kunnen passen, zullen algemeen geldende spelregels moeten worden vastgesteld voor de organisatie van het bouwproces, voor de
samenwerking tussen de procesparticipanten en voor de taken, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de procesparticipanten. Met algemeen geldend wordt in dit verband bedoeld, dat de spelregels moeten gelden voor de voorbereiding en uitvoering van in
principe alle woningbouwprojecten en bij de fabrieksmatige produktie van in principe alle
voor de woningbouw bedoelde bouwdelen en -componenten.
Uit het voorgaande kan de eerste scenario-parameter worden afgeleid: slaagt de bedrijfstak er wel of niet om in heldere en op het toepassen van de nieuwe functie-overschrijdende technologieen afgestemde, spelregels voor de samenwerking tussen de procesparticipanten vast te stellen, met inbegrip van een goede aanduiding van de inhoud en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, en kan over die spelregels
overeenstenuning worden bereikt.
Het toepassen van deze parameter leidt tot een eerste tweedeling van te onderscheiden scenario's: scenario's waarin wel overeenstemming wordt bereikt en scenario's waarin geen
overeenstenuning wordt bereikt over de bedoelde spelregels voor samenwerking.
Verondersteld mag worden dat het wel of niet bereiken van overeenstemming meer bepalend zal zijn voor het optimaal kunnen introduceren en toepassen van de functie-overschrijdende technologieen, dan de vorm van samenwerking, waarover overeenstemming wordt
bereikt. De redenering achter deze veronderstelling is dat overeenstemming over een minder dan optimale samenwerking in dit verband altijd nog ver te verkiezen is boven geen samenwerking, respectievelijk boven een onduidelijke enter discussie staande toedeling van
aanspakelijkheden en een daarmee samenhangende "weigering" van procesparticipanten
om verantwoordelijkheden op zich te nemen voor het toepassen van nieuwe technologieen,
waaraan risico's verbonden zijn.

7.1.2

Samenwerking door dominantie

De tweede scenario-parameter betreft de vorm van samenwerking, die in deze spelregels
wordt vastgelegd. Hierbij kan sprake zijn van twee essentieel verschillende mogelijkheden,
die in principe beide als praktisch haalbaar mogen worden beschouwd.
Een mogelijkheid is om te kiezen voor een samenwerking van de ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bedrijven, die gebaseerd is op de keuze voor een doroinante partij, respectievelijk een samenwerking waarin een van de participanten een sterk dominante positie in het bouwproces heeft en in principe verantwoordelijk is voor het per project nader
invullen van de spelregels en voor de co0rdinatie van alle procesactiviteiten.
Die ene procesparticipant bepaalt dan per project de nog noodzakelijke detailregels voor
de invulling van de inhoud en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van alle
participanten, neemt zelf de verantwoordelijkheid op rich voor de noodzakelijke coordi-
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natie-werkzaamheden en zal in principe ook meer dan de overige participanten aansprakelijk zijn voor de risico's van het toepassen van nieuwe technologieen.
Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor in beginsel neutrale spelregels, waarin wel
de inhoud en afstemming van deonderscheiden procesactiviteiten worden vastgelegd, maar
nog niet wie van de procesparticipanten voor het uitvoeren van die activiteiten verantwoordelijk is.
Zo kan bijvoorbeeld in de spelregels nauwkeurig worden omschreven op welk moment in
het bouwproces de materiaalkeuze definitief moet zijn, wat dat inhoudt, welke aansprakelijkheden het maken van die keuze met zich mee brengt en hoe de informatie over de materiaalkeuze moet worden vormgegeven etc., zonder dat wordt bepaald welke van de procesfuncties die keuze moet maken. Per project wordt dan bepaald wie van de procesparticipanten verantwoordelijk zal zijn voor de materiaalkeuze en daarvoor ook de aansprakelijkheden op zich neemt
Het kiezen voor neutrale spelregels of voor een samenwerking die gebaseerd is op een dominante partij is de tweede scenario-parameter, die op een lager niveau eveneens leidt tot
een tweedeling van te onderscheiden scenario's: scenario's waarin de organisatie van het
bouwproces gebaseerd is op neutrale spelregels en scenario's waarin een partij een dominante positie heeft in de organisatie van het bouwproces.
Voor zo'n dominante positie komen in principe alle uitvoerende hoofdfuncties in de bouw
in aanmerking. De aannemer en de architect hebben in het verleden al eens zo'n positie gehad in respectievelijk de jaren zestig en de jaren zeventig. Toen was er echter geen sprake
van algemeen geldende spelregels; in principe werden per project de toedeling van taken,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vastgesteld.
Langs deze weg ontstaat de derde scenario-parameter, die op een nog lager niveau leidt
tot het onderscheiden van scenario's met respectievelijk de architect, de aannemer en de
toelevering als de dominante partij.

7.2

Vijfscenario's

In figuur 24 zijn de samenhang tussen de aangeduide scenario-parameters en de hieruit resulterende vijf scenario's op schematische wijze in beeld gebracht.
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wordt op het niveau van de bedrijfstak overeenstemming
bereikt over spelregels voor samenwerking?

nee

ja

is de samenwerking gebaseerd op de
keuze voor een dominante partij?

nee
welke is de dominante partij in de
organisatie van het bouwproces?

Flguur 24

Samenhang van de scenario-parameters en de scenario's

Scenario 1 betreft een situatie, waarin de organisatie van het bouwproces gebaseerd is op
neutrale spelregels voor de inhoud en de afstemming van de procesactiviteiten, waarover
op het niveau van de bedrijfstak overeenstemming is bereikt.
In deze spelregels zijn de te onderscheiden taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op eenduidige wijze vastgelegd, zonder dat daarbij aan
een van de bouwpartners een dominante functie wordt toegekend.
De spelregels zijn opgesteld door (de vertegenwoordigers van) de gezarnenlijke brancheorganisaties en worden door alle betrokkenen volledig onderschreven.
Per project kunnen de spelregels in overleg op een rneer gedetailleerde wijze worden ingevuld, afuankelijk van de speciale kenmerken van het project en kan eventueel ook aan een
van de procesparticipanten een coordinerende taak worden toegekend.
De spelregels zijn een afspiegeling van de vraag/aanbod-verhoudingen op de woningmarkt.
Dit betekent onder meer dater ruimte wordt geschapen voor een intensievere betrokkenheid van de aannemer en de toeleveringsbedrijven bij het ontwerpen. Zo'n betrokkenheid
wordt door de andere procesparticipanten niet als lastig, overbodig of zelfs als bedreigend
ervaren, z.oals nu nog vaak het geval is. Alie "partijen" in de bouw (architect, aannemer en
toeleveringbedrijven) beseffen dan immers dat een optimale samenwerking, met een maximaal gebruik van elkaars kennis, nodig is om een zo goed mogelijk produkt te realiseren.
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Tevens zal er in de spelregels ruimte zijn voor een intensievere betrokkenheid van de bewoners bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen en ook dit zal door de andere "partijen" niet als lastig worden ervaren; het klantgericht denken en handelen zijn in dit scenario immers noodzakelijk veel verder ontwikkeld dan nu in het algemeen het geval is.

Scenario 2 betreft een situatie, waarin de architect een sterk dominante positie inneemt in
de organisatie van het bouwproces. Deze organisatie is vastgelegd in spelregels, die op het
niveau van de bedrijfstak door alle procesparticipanten worden onderschreven.
In deze situatie is de architect meer dan intermediair tussen de opdrachtgever en gebruikers en de uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw. De architect is verantwoordelijk voor de coordinatie van alle procesactiviteiten, treedt namens de aannemer en de toeleveringsbedrijven opals gesprekspartner voor de opdrachtgever en is, meer dan nu het geval is, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eindkwaliteit van de opgeleverde woningen en de woonomgeving.
Ook in de jaren seventig had de architect in de woningbouw in Nederland een sterk dominante positie in het bouwproces. De situatie in scenario 2 wijkt echter in een aantal opzichten hiervan af. Een eerste afwijking is, dat in het scenario de inhoud van de dominante positie in algemeen geldende en geaccepteerde spelregels is vastgelegd. Een tweede afwijking is, dat met name de architect en de aannemer niet als partijen met strijdige belangen
tegenover elkaar staan en bij de voorbereiding en uitvoering van bouwplannen ieder voor
zich het onderste uit de kan proberen te halen. De samenwerking wordt veel meer bepaald
vanuit de gezamenlijke belangen en vanuit de noodzaak gezamenlijk een zo goed mogelijk produkt te realiseren.
Scenario 3 betreft een situatie, waarin de aannemer een sterk dominante positie inneemt
in de organisatie van het bouwproces. Evenals in de scenario's I en 2 is de organisatie vastgelegd in spelregels, die op het niveau van de bedrijfstak door alle procesparticipanten worden onderschreven.
Een voorbeeld van zo'n situatie kan worden gevonden in Japan, waar een aantal zeer grote woningbouwbedrijven het gehele bouwproces in handen hebben, eigen woningconcepten ontwikkelen en zelf de modulaire bouwdelen en -componenten laten vervaardigen (lit.
17, 109 en 115).
Potentiele klanten kunnen vanuit brochures hun eigen woning kiezen en deze wordt dan
als bouwpakket op de bestemde lokatie afgeleverd en door, of in opdracht van het bedrijf
"gemonteerd". In feite zijn bij deze bouwwijze vrijwel alle functies ondergebracht bij een
partij. Een verschil met het beoogde scenario is echter, dat in Japan geen sprake is van algemeen geldende en door alle partijen onderschreven spelregels, waarin de dominante positie van de aannemer is vastgelegd. Vee! meer is deze positie een gevolg van de machtsverhoudingen op de Japanse en de wereldmarkt. De bedoelde bedrijven in Japan hebben
een dusdanig grote omzet, dat het hanteren van spelregels per bedrijf reeds afdoende is om
met voldoende rendement de nieuwe technologieen te ontwikkelen en toe te passen.
Een dergelijke situ atie lijkt in Nederland (nog) niet voorstelbaar, maar een mindervergaande dominantie van de aannemer, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met vaste toeleveringsbedijven kan al we! worden aangetroffen als het gaat om de zogenaamde brochureplannen; een wijze van opereren die vooral een aantal grote industriele woningbouwbedrijven erg lijkt aan te spreken. Van een veralgemenisering van deze werkwijze naar het ni-

109

7 Keuze van scenario's

Bouwen aan 2005

veau van de gehele bedrijfstak kan echter alleen onder zeer bepaalde oms'tandigheden sprake zijn. Ook bij de zogenaamde "turn-key-projecten" kunnen elementen van een sterk dominante positie van met name de aannemer worden aangetroffen. Deze vonn van organisatie is echter projectgebonden. In beide gevallen is er geen sprake van algemeen geldende, laat staan algemeen onderschreven spelregels, hetgeen we! een kenmerk is van het scenario.

Scenario 4 betreft een situatie, waarin de toeleveringsbedrijven een dominante positie innemen bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen, evenals in de vorige scenario's
gebaseerd op algemeen geldende en onderschreven spelregels.
In dit scenario vertonen de toeleveringsbedrijven een sterk op innovatie gerichte instelling.
Zij ontwikkelen en fabriceren onder meer grote, samengestelde constructieve bouwdelen,
zoals integrale gevel-, vloer- en daksystemen en dragende delen van woningen en verzorgen voor een dee! zelf de daarop betrekking hebbende uitvoerende werkzaamheden op de
bouwplaats. Ook een belangrijk dee! van de in- en afbouw van woningen wordt gerealiseerd met geprefabriceerde elementen, door of onder verantwoordelijkheid van de toeleveringsbedrijven.
·
In sterke mate zijn in dit scenario de kenmerken van de project-ongebonden gefabriceerde
bouwdelen en -componenten en de daarbij behorende produktiewijze bepalend voor het
ontwerpen en voor de wijze van uitvoeren. In de huidige situatie zou dit door zowel de architecten als de aannemers in. het algemeen als bedreigend worden beschouwd. In het beoogde scenario is dit echter niet het geval. Evenals in de voorgaande scenario's, passen de
andere procesparticipanten er hun eigen functioneren op aan.

Scenario 5 betreft een situatie, waarin op het niveau van de bedrijfstak geen overeenstemming kan worden bereikt over spelregels voor de organisatie van het bouwproces. Van een
gezamenlijk besef, dat (overeenstemming over) samenwerking noodzakelijk is, kan we!
sprake zijn, maar de bestaande belangentegenstellingen of de onwil van een van de marktpartijen verhindert het bereiken van overeenstemming.
In zo'n situatie zal er Sprake zijn van een blijvende segmentatie van het bouwproces en zal
de effectiviteit verre van optimaal zijn.
De vormen van samenwerking en de dominantie van de ene of de andere partij kan verschillend zijn per project en de kansen op een succesvolle introductie en toepassing van
vooral de functie-overschrijdende nieuwe technologieen zijn in zo'n situatie minimaal.
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8 Uitwerking van de scenario's
8.1

Welke spelregels

De spelregels voor de organisatie van het bouwproces, die ten grondslag liggen aan de scenario's 1t/m4, moeten voldoen aan de hiernavolgende vooiwaarden.
A

B

C

D

E

De organisatie van het bouwproces moet een afspiegeling zijn van de vraag/aanbodverhoudingen op de woningmarkt. Onafhankelijk van de eventueel dominante partij
in het bouwproces, betekent dit ten opzichte van de huidige bouwpraktijk:
A. I er moet ruimte zijn voor een intensievere participatie van de bewoners in het
ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen in het algemeen en in het ontwerpen
en uitvoeren van plannen voor de inbouw van woningen in het bijzonder;
A.2 er moet ruimte zijn voor een intensievere participatie van de aannemer en de
toeleveringsbedrijven dan nu in het algemeen het geval is in het ontwerpen van
bouwplannen;
A.3 er moet ruimte zijn voor een intensievere participatie van de opdrachtgever in
de besluitvorming bij het gehele bouwproces dan nu in het algemeen het geval
is.
De spelregels moeten leiden tot een betere integratie van het bouwproces en tot meer
samenwerking tussen de procesparticipanten. Meer in het bijzonder moet daarbij worden gedacht aan:
B. l de spelregels moeten de organisatie van het gehele bouwproces betreffen en
niet slechts een onderdeel ervan;
B.2 er moet sprake zijn van een duidelijke toedeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden aan de participanten.
De spelregels moeten leiden toteen organisatie van het bouwproces, waarin optimaal
kan worden ingespeeld op de individualisering in de woningbouw (lit. 12, 74 en 77)
en op de toenemende dynamiek in de woonbehoeften, respectievelijk tot een wijze
van bouwen, waarmee tegemoet kan worden gekomen aan hoge eisen van opdrachtgevers en gebruikers ten aanzien van de differentiatie enflexibiliteit van te realiseren
woningen.
De organisatie van het bouwproces moet bevorderend zijn voor innovatie in de bouw.
Meer in bijzonder is in dit verband van belang dat de organisatie van het bouwproces zodanig is, dat een groot deel van het ontwerpen van (onderdelen van) bouwplannen en van het ontwikkelen en fabriceren van bouwprodukten op een project-ongebonden basis kan plaatsvinden, opdat het bouwen in het algemeen een meer industrieel karakter kan krijgen en project-ongebonden innovatieve investeringen
aantrekkelijker worden.
Een vooiwaarde van een geheel andere orde en even belangrijk als alle vorige voorwaarden samen, is dat de beoogde instrumenten nu al in ontwikkeling moeten zijn,
of liever nog, dat al sprake is van een instrumentele uitwerking en enige ervaring in
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de bouwpraktijk. Aangenomen moet immers worden dat spelregels voor een andere
organisatie van het bouwproces, waarover alleen nog maar een idee bestaat bij enkele deskundigen, nog een te lange tijd nodig hebben om in de beoogde scenario's een
rol van betekenis te kunnen spelen.
Onafbankelijk van de genoemde voorwaarden, komen in principe de volgende ontwikkelingen in aanmerking.
Het betreft ontwikkelingen die geacht worden te leiden tot - instrumenten voor - een andere organisatie van het bouwproces, waaraan relatief veel aandacht wordt of werd bes teed
in meerdere, innovatie-gerichte R&D-programma's in de bouw en waarvoor een redelijk
groot draagvlak bestaat in de bouwpraktijk. Het betreft in beginsel neutrale instrumenten,
die wel leiden tot een andere afbakening en onderlinge samenhang van de procesactiviteiten, maar niet al bij voorbaat tot een wezenlijk andere rol van een van de procesparticipanten. Afhankelijk van de mate, waarin deze ontwikkelingen, respectievelijk de beoogde resultaten van de betreffende R&D-programma's voldoen aan de gestelde voorwaarden, kunnen deze deel uitmaken van de spelregels.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Modulaire Coordinatie
Scheiding Drager-Inbouw
Prestatiebestek
Woonprogramma's
lnformatica-infrastructuur
lntegrale kwaliteitszorg.

In paragraaf 6.3 "Plaatsing van huidige innovatie-prioriteiten" zijn de instrumenten a,b,e
en f beschreven en is aangeduid in hoeverre die ingrijpen op de samenhang tussen de trendmatige veranderingen, in de bouwmarkt, -technologie en -organisatie.

Met het Prestatiebestek wordt gedoeld op het ontwikkelen en doen toepassen in de bouw
van bestekken waarin wel de vereiste prestaties van bouwdelen en -componenten en van
aansluitingen worden vastgelegd, maar niet de mogelijke technische oplossingen in termen
van toe te passen materialen, produkten en technische details. (lit. 15). Het Prestatiebestek
heeft met name betrekking op de afstemming van het ontwerpen en de voorbereiding van
het uitvoeren van bouwplannen. Door het toepassen van het Prestatiebestek wordt het mogelijk om het kiezen en uitwerken van technische oplossingen als procesactiviteit op een
effectieve wijze te verzelfstandigen.
De gedachte achter deze ontwikkeling is dat de aannemingsbedrijven in staat moeten zijn
om een eigen technische invulling te geven aan een bouwplan dat alleen nog in ruimtelijke en functionele termen is vastgesteld.
Met het Prestatiebestek is in Nederland nog nauwelijks ervaring opgedaan. Wel wordt er
in het bouwonderzoek aandacht aan besteed, onder meer in het kader van het Open Bouwen, en wordt het toepassen van het Prestatiebestek indirect bevorderd door de nieuwe regelgeving, in het bijzonder door het in ontwikkeling zijnde Rijksbouwbesluit, waarin de
bouwvoorschriften meerin functionele termen en minder in oplossingsgerichte termen worden geformuleerd (lit. 69).
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Met de Woonprogramma's wordt gedoeld op het, op een gestructureerde wijze opstellen
van het functionele gedeelte van het programma-van-eisen van te bouwen woningen.
Het toepassen van deze methodiek verplicht tot een erg bewuste en expliciete besluitvorming over functionele eisen en wensen, waarvan vervolgens het resultaat zich relatief eenvoudig laat vertalen in een ruimtelijk ontwerp (lit. 45).
Vooral aan het einde van de jaren zeventig is in Nederland ervaring opgedaan met de Woonprogramma-methodiek bij experimenten in de sociale woningbouw (lit. 20).
In het volgende overzicht is op schematische wijze weergegeven in welke mate de genoemde instrumenten voldoen aan de gestelde voorwaarden, respectievelijk in hoeverre de beoogde resultaten van de betreffende ontwikkelingen dee! kunnen uitmaken van de spelregels, die ten grondslag liggen aan de scenario's 1 t/m 4.
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Uit de beoordeling van de potentiele (onderdelen van de) spelregels op de geformuleerde
voorwaarden kunnen de volgende conclusies worden getrokken :
Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw worden op geen enkel punt negatief en op vrijwel alle punten positief beoordeeld;
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- het Prestatiebestek en de Woonprogramma 's betreffen slechts onderdelen van (de organisatie van) het bouwproces, maar worden verder op alle punten positief beoordeeld;
- de ontwikkelingen in de rich ting van de Informatica-infrastructuur en de Integrale K waliteitszorg in de bouw kunnen in beginsel een bijdrage leveren aan de beoogde spelregels. Er is echter nog geen sprake van voldoende instrumentele uitwerking en ervaring
in de bouwpraktijk om hieraan nu al te veel betekenis toe te kennen.
Rekening houdend met de mogelijkheden om de behandelde instrumenten te combineren
en met hun plaats in het bouwproces, kan de in spelregels vastgelegde organisatie van het
bouwproces en in de scenario's 1 t/m 4 er als volgt uit zien:
- de organisatie van het gehele proces is gebaseerd op de Modulaire Coordinatie en de
Scheiding Drager-Inbouw. In hoofdstuk 3 is deze organisatievorm al uitgewerkt;
- de instrumenten Prestatiebestek en Woonprogramma's worden in deze organisatie van
het bouwproces opgenomen.
In figuur 25 is de volledige organisatie van het bouwproces, zoals hiervoor bedoeld, op
schematische wijze weergegeven (lit. 11, 43, 72 en 95).
In beginsel betreft dit een neutrale organisatie, die als basis kan dienen voor de wijze van
werken in scenario 1.
In de scenario's 2, 3 en 4 kan in beginsel dezelfde organisatie als uitgangspunt dienen. Door
het per scenario verschillend toedelen van de, in figuur 25 onderscheiden, taken aan de procesparticipanten, kan vervolgens per scenario invulling worden gegeven aan het principe
van de dominante partij. In paragraaf 8.2 wordt dit verder uitgewerkt.
De weergave van de - toekomstige - organisatie van het bouwproces in figuur 25 betreft in
eerste instantie de nieuwbouw van woningen, maar is in beginsel ook van toepassing bij
renovatieprojecten.
De aldus ontstane (toekomstige) organisatie van het bouwproces, zoals weergegeven in figuur 25, kan in een later stadium tevens fungeren als basis voor het verderontwikkelen van
de I nformatica-infrastructuur en de I ntegrale K waliteitszorg. Hiermee kan dan worden bewerkstelligd dat beide instrumenten gebaseerd zijn op dezelfde structuur als het bouwproces, waarin ze een rol moeten vervullen.
Bij het interpreteren van figuur 25 moet overigens worden beseft, dat de in deze figuur aangeduide activiteiten alleen project-gebonden bouwactiviteiten betreffen en dus slechts een
beperkt dee! in beeld brengen van alle benodigde activiteiten voor het voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten. Aanmerkelijk meer dan nu zal het bouwen in de scenario's 1
t/m 4 immers project-ongebonden werkzaamheden betreffen.
Naast de project-ongebonden produktie van bouwdelen en -componenten zal in de scenario's 1 t/m 4 bij het ontwerpen en voorbereiden van de uitvoering van projecten gebruik
gemaakt kunnen worden van project-ongebonden ontwikkelde hulpmiddelen, waarbij kan
worden gedacht aan:

114

Bouwen aan 2005

8 Uitwerking van de scenario's

c:

c:

"' "'
E

0. E
c:
$
E

2

Cl>

,,:

ci

c.
"'
(ij

e- g."'

c:

.!"E

Cl.

0
0
~

g"'

c:

"'0,
e

.:£
Cl>

iii

"'
E

Cl> Cl>

Cl>

~
iii

~

,,:

g ·2

lij
0.

Cl>

.0

Cl>

ci i5.

o.<ii
~"'
Cl>
'C:

.! $

c:"'

o E

O>

.5

Q;
0

~

·:;

INBOUW
Procesactiviteit, zoals vastgelegd in de Modulaire CoOrdinatie,
onderscheiden naar Drager- en lnbouwactiviteiten

LEGENDA

De instrumenten "Woonprogramma's" en "Prestatiebestek",
opgenomen in het bouwproces, zoals georganiseerd op basis
van Modulaire CoOrdinatie en de Scheiding Drager-lnbouw

I
11~1
1

Flguur 25

Het opstellen van het Woonprogramma respectievelijk van het
Prestatiebestek is geen afzonderlijk procesactiviteit, maar het
resultaat van het opstellen van respectievelijk he! p.v.e. voor
het ruimtenplan en het p.v.e. voorde materiaalplannen

Organisatie van het bouwproces, zoals vastgelegd in de spelrege/s die gelden voor
de scenario 's 1 tlm 4

modellen en voorbeelden op zowel drager- als inbouwniveau van woonprogramma's,
ruimtelijke structuren en prestatie-omschrijving in onderlinge samenhang;
regels, richtlijnen en voorbeelden voor aansluitsituaties, gebaseerd op de Modulaire
Coordinatie en de Bouwmetrologie;
modellen en voorbeelden van plannings- en uitvoeringsschema's, gebaseerd op de
Scheiding Drager-Inbouw.

8.2

Kenmerken van de scenario's

8.2.1

Algemene kenmerken

In de paragrafen 8.2.2 t/m 8.2.8 worden de scenario's op de hiemavolgende onderscheidende kenmerken uitgewerkt.

Hoe is de organisatie van het bouwproces, metals aandachtpunten:
hoe verloopt de samenwerking tussen de procesparticipanten;
op welke wijze zijn de onderscheiden procesactiviteiten aan de procesparticipanten
toebedeeld;
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wie van de participanten is verantwoordelijk voor de coordinatie van het bouwproces en hoe wordt hieraan invulling gegeven
aan welke procesparticipant en op welke wijze wordt de opdracht verstrekt voor het
ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen;
op welk moment in het bouwproces en op welke wijze vindt de aannemersselectie
plaats;
hoe is de produktie van bouwdelen en -componenten georganiseerd, respectievelijk
in welke mate vindt het fabriceren van bouwdelen en -componenten project-gebonden en/of project-ongebonden plaats?
Is er eventueel sprake van nieuwe bedrijfstypen en zo ja, wat is dan hun plaats in het
bouwproces?
Hoe is de orientatie van de procesparticipanten, in termen van:
is de besluitvorming bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en bij de fabricage van bouwdelen en -componenten vooral gericht op het realiseren van een zo
laag mogelijke prijs, van een zo hoog mogelijke kwaliteit en/of van optimale kosten/kwaliteitsverhoudingen;
in welke mate zijn de procesparticipanten innovatie-gericht;
- in welke mate wordt de besluitvorming (mede) bepaald door de voorschriften voor
het bouwen?
Hoe is het imago van de bouw bij de potentiele klanten ten gevolge van de andere organisatie en orientatie?

8.2.2

Scenario's I tlm 4: "Spelregels"

Zoveel mogelijk in dezelfde volgorde als in de vorige paragraaf, en voor zover van toepassing voor de totale groep van scenario's, gelden voor de scenario's 1 t/m 4 de volgende
kenmerken.

Organisatie - algemeen
Het eerste onderscheidende kenmerk van de scenario's 1 t/m 4, bezien ten opzichte van
scenario 5, is <lat de organisatie van het bouwproces hier is gebaseerd op algemeen geldende en door alle participanten onderschreven spelregels, zoals aangeduid in paragraaf 8.1.
Organisatie - samenwerking
Het voorgaande betekent niet alleen <lat de onderscheiden procesactiviteiten duidelijk ten
opzichte van elkaar zijn afgebakend en dat de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden duidelijk zijn benoemd en toegedeeld aan de procesparticipanten. Het betekent
tevens dat de procesparticipanten ook het belang van een effectieve samenwerking onderschrijven. Bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten staan niet de eigen belangen voorop en proberen de procesparticipanten niet als eerste voor zich zelf het onderste
uit de kan te halen. Vee! meer wordt bes~ft <lat alleen met een gezamenlijke inspanning een
voor alle partijen optimaal resultaat behaald kan worden.
In de scenario's 1t/m4 opereren de architect, aannemer en toeleveringsbedrijven per project als een team; niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid.
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Organisatie - toedeling activiteiten
De toedeling van de onderscheiden procesactiviteiten aan de partijen, respectievelijk aan
de functies in het bouwproces is in de scenario's 1t/m4 gebaseerd op de afbakening en samenhang van activiteiten, zoals vastgelegd in de algemeen geldende spelregels. Weil< procesfunctie (architect, aannemer, toeleverancier) primairverantwoordelijk zal zijn voor welke van de activiteiten, zal per scenario verschillen.
De rol van de opdrachtgever zal in essentie in deze scenario's steeds gelijk zijn. Hij blijft
de primair verantwoordelijke partij voor het opstellen/vaststellen van het programma-vaneisen voor het ruimtenplan van de drager.
Ook ten aanzien van de rol van de bewoners/huishoudens in het bouwproces verschillen
de scenario's 1 t/m 4 in essentie niet van eil<aar. De bewoner zal in principe steeds zelf het
programma-van-eisen opstellen en ook zelf het ontwerp maken van het ruimtenplan voor
de inbouw van een woning. Tevens zal de bewoner in belangrijke mate participeren in en
deels ook de primaire verantwoordelijke partij zijn voor de overige procesactiviteiten, die
betrekking hebben op de inbouw.
De beschrijving van de verschillende wijzen van toedeling van procesactiviteiten in de scenario's 1t/m4 in de hiernavolgende paragrafen 8.3.3 t/m 8.3.7, betreft de toedeling van de
primaire verantwoordelijkheid voor de nog niet genoemde activiteiten die betrekking hebben op de drager, aan respectievelijk de architect, de aannemer en de toeleveranciers. Aangenomen mag worden dat de eventuele toedeling aan deze partijen van de inbouwactiviteiten, waarvoor de bewoners niet primair zelf verantwoordelijk zijn, een afspiegeling zal
zijn van de toedeling van de drager-activiteiten.
In figuur 26 op de volgende pagina zijn de verschillende opties voor de toedeling van de
primaire verantwoordelijkheid voordeonderscheiden procesactiviteiten aan de procesfuncties op schematische wijze weergegeven.

Bij de uitwerking van de scenario's 1 t/m 4 is steeds de toedeling van de primaire verantwoordelijkheden, zoals weergegeven in figuur 26, als uitgangspunt genomen. Bij deze uitwerking wordt aan het onderscheid tussen het dragerdeel en het inbouwdeel van woningen
en aan de positie van de bewoners niet expliciet aandacht besteed.

Organisatie - coordinatie
Bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten heeft de opdrachtgever steeds te maken met een procesparticipant, die in het team speciaal verantwoordelijk is voor de algehele coordinatie van het bouwproces en die namens de anderen, respectievelijk namens het
team van samenwerkende participanten, optreedt als gesprekspartner.
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Een van de twee procesfunkties is primair verantwoordelijk,
per project verschillend, onafhankelijk van de scenario's
Per project te bepalen of funktie 1 danwel funktie 2 of 3
primair verantwoordelijk is; per scenario verschillend of
lunktie 2 danwel funklie 3 primair verantwoordelijk kan zijn

Mogelijke toedeling van de primaire verantwoordelijkheid aan de procesfuncties in
de scenario's 1 tlm 4
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Organisatie - produktie
Door het algemeen toepassen van de Modulaire Coordinatie en nede bevorderd door het
algemeen toepassen van de Scheiding Drager-Inbouw, vindt in de scenario's 1 t/m 4 de
produktie van bouwdelen en -componenten meer qan nu het geval is, op project-ongebonden basis plaats. De mate waarin dit gebeurt verschilt overigens per scenario, maar in alle
vier scenario's is het aanrnerkelijk meer dan in scenario 5.
Dit betekent oak dat de indirecte invloed van de toeleveringsbedrijven op het ontwerpen
en uitvoeren van bouwplannen groter is. Naannate meer bouwdelen en -componenten worden geprefabriceerd en naarmate het grotere onderdelen van een woning betreft en meer
samengestelde onderdelen, worden ontwerpkeuzes meer bepaald door produktkenmerken
en beeft het werken op de bouwplaats een minder ambachtelijk en meer op assemblageprocessen gelijkend karakter.
Ook is sprake van een grotere directe invloed van de toeleveringsbedrijven op het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen. Indien in de scenario' s I t/m 4 sprake is van een bouwtearn, waarbinnen de procesparticipanten samenwerken, kan ook een toeleveringsbedrijf
daarvan dee! uitmaken. Zeker is dit het geval als het een toeleveringsbedrijfbetreft dat een
groot dee! van de Drager en/of de Inbouw fabriceert. Als een bedrijf bijvoorbeeld alleen
deuren fabriceert, waarvan de kenmerken bij de architect en aannemer bekend zijn, is een
participatie in een bouwtearn nauwelijks zinvol. Als een bedrijf bijvoorbeeld gelntegreerde gevel- en daksystemen fabriceert of vrijwel alle onderdelen voor de Inbouw van woningen, waarbij de produktkenmerken sterk bepalend zijn voor het ontwerpen en uitvoeren
van een plan, zal participatie in een bouwteam echter we! zinvol zijn.
Nieuwe bedrijfstypen
Het onderscheid, dat in de spelregels wonit gemaakt tussen de Drager en de Inbouw, biedt
de aannemer gelegenheid tot specialisatie op het uitvoeren van Drager-, danwel van Inbouwplannen.
Orientatie - prijslkwaliteit
In de scenario's 1 t/m 4 is de gehele besluitvorming meer gericht op het realiseren van een
maximale kwaliteit en op een optimale kosten/kwaliteitsverhouding dan op een zo laag mogelijke prijs. Dit kan worden beschouwd als een logische consequentie van de sterke klantgerichtheid van de bouw en van het streven naar een optimale samenwerking.
Orientatie - innovatie
Het toepassen van nieuwe, eventueel nog experimentele produkten en technieken is in de
scenario's 1 t/m 4 aanmerkelijk eenvoudiger dan nu in het algemeen het geval is. Er is immers sprake van duidelijke en niet ter discussie staande verantwoordelijkheden en de opdrachtgever/eigenaar van woningen kan ervan overtuigd zijn dat eventuele financiele consequenties van bouwschades ten gevolge van innovaties op een voor hem bevredigende
wijze zullen worden opgevangen.
Een ander kenmerk van de scenario's 1 t/m 4 is dat het in het R&D-circuit in de bouw aanmerkelijk eenvoudiger is dan nu nog het geval is, functie-overschrijdende projecten uit te
voeren en innovaties te ontwikkelen en te introduceren. Deze worden irnmers niet !anger
door de ene of andere partij als bedreigend ervaren, maar worden door in principe al le be-
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trokkenen primair beoordeeld op een potentiele bijdrage aan het verbeteren van de gezamenlijke inspanningen.

Oriifntatie - voorschriften
In belangrijke mate zijn bouwvoorschriften een afgeleide van de beschermende functie van
de overheid. Het betreft dan de bescherming van - niet-deskunclige en onmonclige - opdrachtgevers en gebruikers tegen de op produktie en winst gerichte bedrijven in de bouw.
Aan zo'n functie is in de scenario's 1 t/m 4 in beginsel veel minder behoefte dan in de buiclige bouwpraktijk. De bedrijven zijn in deze scenario's immers meer klant - dan produktiegericht en meer kwaliteits- dan winst- of prijsgericht. Bovendien zijn in de nabije toekomst de opdrachtgevers in principe deskundig genoeg en de bewoners monclig genoeg om
zelf hun problemen op te lossen.
Een logische consequentie is dat in de scenario's 1 t/m 4 aanmerkelijk minder behoefte is
aan (technische) regelgeving van de overheid. In deze scenario's zijn er clientengevolge
minder bouwvoorschriften en zijn de bouwvoorschriften minder gedetailleerd en minder
oplossingsgericht.

Imago
Het imago van de bouw bij de opdrachtgever is er in de scenario's 1 t/m 4 een van een bedrijfstak met goed samenwerkende "partijen" en met sterk op de wensen van de klant gerichte bedrijven. Dit imago is ook niet een resultaat van PR-campagnes; het is een reele afspiegeling van het werkelijke functioneren van de bedrijfstak.

8.2.3

Scenario I: "Neutrale spelregels"

Aanvullend op de kenmerken, clie zijn omschreven in de vorige paragraaf, gelden voor scenario 1 nog de hiemavolgende kenmerken.

Organisatie - algemeen
In scenario 1 is de organisatie van het bouwproces gebaseerd op de spelregels, zoals aangeduid in paragraaf 8.1. Geen van de hoofdfuncties in de bouw wordt in deze spelregels
aangewezen als dominante partij.
Per project wordt door de gezamenlijke procesparticipanten, inclusief de opdrachtgever,
de samenwerkingsvorm en de wijze van coordinatie bepaald en in goed overleg nader ingevuld. Als onderdeel hiervan kan ook per project door de opdrachtgever aan een van de
functies speciale coorclinerende verantwoordelijkheden worden toegewezen, afhankelijk
van de speciale kenmerken van het project en van de, in clit verband relevante kwaliteiten
van de procesparticipanten.

Organisatie - samenwerking
Veel meer dan nu het geval is zal in scenario 1 de voorbereicling van bouwprojecten in
bouwteamverband worden uitgevoerd. Ook in de huiclige bouwpraktijk komen bouwteams
voor. Daarin is echter veelal nog sprake van een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Tevens wordt nu de aannemer vaak pas later ingeschakeld en de belangrijkste toeleveringsbedrijven vaak in het geheel niet. De bouwteams in
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scenario I kennen deze bezwaren niet. Door de geldende spelregels is de toedeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden duidelijk en de aannemer en belangrijkste toeleveringsbedrijven worden al in een zo vroeg mogelijk stadium ingeschakeld, teneinde
maximaal van hun inbreng te kunnen profiteren.
In essentie maakt het in scenario I ook geen verschil welke van de functies door de opdrachtgever als eerste wordt benaderd voor het voorbereiden en uitvoeren van een project.
Of het de architect, de aannemer of een belangrijke toeleverancier is, in alle gevallen zal
hij trachten zo snel mogelijk een bouwteam te formeren, waaraan ook de andere functies
deelnemen en vanaf dat moment fungeert niet de eerst benaderde functie, maar de gezamenlijk aangewezen vertegenwoordiger van het team als gesprekspartnervoor de opdrachtgever.
Als altematief voor het regelen van aansprakelijkheden in de vorm van een algemeen garantiefonds, is in scenario I een reele optie het samenwerkingsverband per project te formaliseren door de gezamenlijke oprichting, door de betrokken architect, aannemer en belangrijkste toeleverancier, van een B.V. voor de ontwikkeling en realisatie en eventueel
ook het onderhoud en technisch beheer van het project. In de huidige bouwpraktijk is deze
optie nauwelijks denkbaar ten gevolge van te veel strijdige belangen. Omdat er sprake is
van overeenstemming over de spelregels en over het belang van samenwerking, is dit in
scenario I echter we! het geval. Het initiatiefvoor de oprichting van zo'n bedrijf zal in principe uitgaan van de functie die als eerste door de opdrachtgever wordt benaderd. Hij zal
zelf, eventueel in overleg met de opdrachtgever, zijn partners zoeken. De financiele belangen van de bouwpartners in het gezamenlijk opgerichte bedrijf zijn een afspiegeling van
hun inbreng in het project en van de financiele risico's die zij ten gevolge daarvan !open.
Eventueel kan ook de opdrachtgever/beheerder van het te realiseren project financieel in
het bedrijf participeren. In een volgend hoofdstuk wordt deze optie die nieuw is voor de
bouw verder uitgewerkt.
Verwacht mag worden, dat de relatief intensieve verstrengeling van financiele belangen
ten gevolge van participatie in gezamenlijke project-B .V.' s, zal leiden tot meerfunctie-overschrijdende samenwerkingsverbanden in de bouw. Een reele optie is dat deze B.V.'s, die
in eerste instantie waren opgericht voor de realisatie van een project, uitgroeien tot meer
permanente samenwerkingsverbanden. Zo' n permanente B. V. kan dan namens de deelnemende architect, aannemer en toeleveringsbedrijven bijvoorbeeld gezamenlijke marketing,
PR- en produktontwikkelingsactiviteiten uitvoeren en daamaast de nazorg op zich nemen
van gerealiseerde projecten.
Organisatie - toedeling activiteiten
In figuur 27 is de toedeling van de primaire verantwoordelijkheid voor de onderscheiden
procesactiviteiten weergegeven, zoals die in het algemeen in scenario I zal zijn.
Bij het interpreteren van figuur 27 moet worden beseft, dat het een toedeling van primaire
verantwoordelijkheden betreft aan partners die in teamverband samenwerken. Bijvoorbeeld
het toedelen van de primaire verantwoordelijkheid voor het ma.ken van een ontwerp voor
het materiaalplan aan de aannemer betekent, dat van hem de meeste kennis op dat terrein
verwacht mag worden en dat bij hem de eindverantwoordelijkheid ligt. Van de architect en
de toeleveranciers wordt echter ook een intensieve inbreng van kennis verwacht teneinde
het gezamenlijke produkt zo goed mogelijk te laten zijn.
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In figuur 27 is tevens een aanduiding opgenomen voor de mate, waarin de fabricage van
bouwdelen en -componenten project-gebonden of -ongebonden plaatsvindt.

Organisatie - coordinatie
Per project wordt door de gezamenlijke partners bepaald wie in het bouwteam speciaal verantwoordelijk zal zijn voor de algehele coordinatie en wie namens het team zal optreden
als primaire gesprekspartner voor de opdrachtgever. Eveneens is het mogelijk daarvoor gezamenlijk een exteme project-coordinator aan te trek.ken. De opdracht hiervoor zal dan in
principe afkomstig zijn van de gezamenlijke partners van het bouwteam of van de, door de
gezamenlijke partners opgerichte B.V.
Als er voor wordt gekozen een van de bouwpartners speciaal v90r de coordinatie verantwoordelijk te laten zijn, hoeft dit niet bij voorbaat de functie te zijn, die als eerste door de
opdrachtgever is benaderd. Het zal die partij zijn die, gegeven de aard van het project, het
meest voor die taak geschikt is.
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Organisatie - opdrachtverstrekking
Ten aanzien van de opdrachtverstrekking kunnen zich twee situaties voordoen.
Indien de gezamenlijke bouwpartners besluiten een B.V. op te richten voor de gezamenlijke voorbereiding en realisatie van het beoogde project, kan de opdracht voor alle ontwerpende, uitvoerende en toeleverende activiteiten warden verstrekt aan de B.V. De voorbereiding en realisatie van het project heeft dan in veel opzichten het karakter van wat in de
huidige bouwpraktijk een "turn-key-project" wordt genoemd.
lndien de bouwpartners geen B.V. oprichten, kunnen gescheiden opdrachten warden verstrekt voor het ontwerpen van een ruimtenplan en het opstellen van een p.v.e. voor het materiaalplan aan de architect en voor het ontwerpen van een materiaalplan en het uitvoeren
van het project aan de aannemer. In deze situatie verstrekken vervolgens de architect en de
aannemer opdracht aan de andere procesparticipanten voor het leveren van hun inbreng in
het bouwteam.
Organisatie - aannemersselectie
De aannemersselectie vindt in scenario 1 niet meer plaats op basis van de laagste prijs bij
een aanbesteding. Veel meer is de aannemer al in een vroege fase bij het voorbereiden van
een project betrokken en vindt de selectie plaats op basis van het kwaliteitsimago van het
aannemingsbedrijf en van de reputatie ten aanzien van de kwaliteits/kosten-verhoudingen
bij eerder gerealiseerde projecten.
De aannemersselectie vindt in dit scenario plaats direct na het opstellen van het p.v.e. en
voorafgaand aan het ontwerpen. De aannemer moet immers al in een zo vroeg mogelijk
stadium van de projectvoorbereiding aan het bouwteam kunnen deelnemen.
De selectie is of een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, die de aannemer als eerste panij benadert, of van een van de andere bouwpartners, indien die als eerste door de
opdrachtgever is benaderd.
Nieuwe bedrijfstypen
Het moet mogelijk warden geacht dat in scenario 1 de functie van de algehele coordinatie
van het bouwproces zich als procesfunctie zal gaan verzelfstandigen en dat daarop gespecialiseerde bedrijven zullen ontstaan.
Naast de architect, aannemer en toeleveringsbedrijven, zal de onafbankelijke projectcoordinator dan als vierde partner kunnen deelnemen aan het per project samen te stellen
bouwteam of aan de gezamenlijk op te richten B.V. In het recente verleden was er in de
woningbouw in Nederland al eens sprake van onafhankelijke project-coordinatoren, die
toen met name de kostenadvisering als belangrijkste achtergrond hadden en werkten in opdracht van de opdrachtgever. De onafhankelijke project-coordinator, die werkt in opdracht
van de gezamenlijke bouwpartners, mag ten opzichte van de huidige bouwpraktijk echter
als een relatief nieuwe functie warden beschouwd, die kan leiden tot een nieuw, op het uitvoeren van die functie gespecialiseerd bedrijfstype.
Ook de genoemde project-B.V. moet warden beschouwd als een bedrijfstype, waarvan in
de huidige bouwpraktijk nog geen voorbeelden te vinden zijn.
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Scenario's 2 tlm 4: "Spelregels met een dominante partij"

Aanvullend op de kenmerken die zijn onderschreven in de paragraaf 8.2.1, gelden voor de
scenario's 2, 3 en 4 nog de hiernavolgende kenmerken.
Organisatie - algemeen
In de scenario's 2 t/m 4 is de organisatie van het bouwproces gebaseerd op algemeen geldende en niet ter discussie staande spelregels, zoals aangeduid in paragraaf 8.1, met <lien
verstande echter dat als onderdeel van die spelregels tevens een van de hoofdfuncties in de
bouw is aangewezen als dominante partij bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.
Organisatie - coordinatie, opdrachtverstrekking en aannemersselectie
Aan het principe van de dominante partij wordt invulling gegeven, doordat die partij bij
alle projecten verantwoordelijk is voor de algehele coordinatie van het bouwproces en ten
opzichte van de opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid heeft voor alle procesactiviteiten en voor de kwaliteit van het eindprodukt. Aan die partij wordt door de opdrachtgever ook de opdracht verstrekt voor het gehele project en die partij is ook verantwoordelijk
voor de aannemersselectie.
Nieuwe bedrijfstypen
Dat de dominante en opdrachtontvangende functie de volledige eindverantwoordelijkheid
heeft en dientengevolge ook aansprakelijk is voor de kwaliteit van de, door de andere bouwpartners te verrichten werkzaamheden, is voor de bouw relatief nieuw. Alleen bij turn-key
projecten is nu sprake van een vergelijkbare situatie. Hierbij komen in. beginsel alleen de
grote bedrijven als opdrachtnemer in aanmerking. Alleen de grote bedrijven beschikken
immers in het algemeen over voldoende kennis van alle procesfuncties en alleen zij zijn
voldoende kapitaalkrachtig om de - financiele en andersoortige - risico's te dragen, die een
gevolg zijn van die brede verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Verwacht mag dan
ook worden, dat zich in de scenario's 2 t/m 4 binnen de dominante functie een explicieter
onderscheid zal aftekenen tussen de bedrijven die we! en de bedrijven die niet in staat zijn
een dergelijke functie als opdrachtnemer te vervullen.
Bijvoorbeeld in scenario 3 zal sprake zijn van een zeer expliciet onderscheid tussen enerzijds de aannemingsbedrijven, die kunnen werken in opdracht van de opdrachtgever/beheerder en die de eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gehele project
op zich kunnen nemen en anderzijds de aannemingsbedrijven, die dit niet kunnen en die
alleen als onderaannemer uitvoerende werkzaamheden verrichten.
Ook in de scenario's 2 en 4 zullen expliciete verschillen ontstaan tussen enerzijds de architecten respectievelijk de toeleveringsbedrijven die als opdrachtnemer kunnen fungeren en
de verantwoordelijkheid voor het gehele project op zich kunnen nemen en anderzijds de
architecten respectievelijk de toeleveringsbedrijven die dat niet kunnen Of will en. Deze verschillen hoeven overigens niet parallel te !open met die tussen de grote en kleine bedrijven.
Weliswaar is het moeilijk voorstelbaar dat ook de kleine bedrijven kunnen fungeren als opdrachtnemende partij, maar het is daarentegen we! goed voorstelbaar dat een groot bedrijf
er voor kiest alleen uitvoerend bezig te willen zijn op een specialistisch terrein.
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Bij de beschrijving van de afzonderlijke scenario's in de paragrafen 8.2.5 t/m 8.2.7 wordt
dit onderscheid tussen we! en niet opdrachtnemende bedrijven per scenario verder uitgewerkt.

8.2.5

Scenario 2: "Spelregels met de architect als dominante partij"

Aanvullend op de algemene kenmerken van de scenario's 1 t/m 4, zoals omschreven in paragraaf 8.2.2 en op de algemene kenmerken van de sceanrio's 2 t/m 4, zoals omschreven
in paragraaf 8.2.4, gelden voor scenario 2 nog de hiernavolgende kenmerken.
Organisatie - samenwerking - coordinaiie en opdrachtverstrekking
In veel opzichten is de organisatie van het bouwproces in scenario 2 gelijk aan die in scenario 1, met dien verstande echter dat de architect bij alle projecten optreedt als de dominante partij. De architect wordt door de opdrachtgever/beheerder als eerste van de procesfuncties benaderd voor het voorbereiden en uitvoeren van een project, stelt het bouwteam
samen, treedt binnen het bouwteam opals projectcoordinator en fungeert namens het bouwteam gedurende het gehele project als primaire gesprekspartner voor de opdrachtgever.
Als door de samenwerkende bouwpartners wordt gekozen voor het gezamenlijk oprichten
van een project-B. V., kan de architect bijvoorbeeld fungeren als grootste aandeelhouder en
directeur van de B.V.
Meer dan in de andere scenario's wordt in scenario 2 de architect door de opdrachtgever
en door verzekeringsmaatschappijen, die de aansprakelijkheden verzekeren, beoordeeld op
zijn kwaliteiten als organisator en financieel deskundige; naast zijn kwaliteiten als ontwerper.
Organisatie - aannemersselectie
Evenals in scenario 1, vindt de aannemersselectie in scenario 2 niet meer plaats op basis
van de laagste prijs bij een aanbesteding, maar op basis van het kwaliteitsimago van het
aannemingsbedrijf en van de reputatie ten aanzien van de kosten-kwaliteitsverhouding bij
eerder gerealiseerde projecten.
De aannemersselectie vindt ook in scenario 2 plaats direct na het opstellen van het p.v.e.
en voorafgaand aan het ontwerpen. De aannemer moet immers al in een zo vroeg mogelijk
stadium van de projectvoorbereiding aan het bouwteam kunnen deelnemen.
Organisatie - toedeling - activiteiten
In essentie is de toedeling van primaire verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de
onderscheiden procesactiviteiten aan de procesfuncties in scenario 2 gelijk aan die in scenario 1.
Nieuwe bedrijfstypen
Verwacht moet worden dat in scenario 2 een duidelijk onderscheid zal ontstaan tussen enerzijds de (grotere) architecten en adviseurs, die als bedrijf beschikken over de faciliteiten
om dergelijke brede opdrachten naar behoren uit te voeren en anderzijds de kleinere en grotere architecten- en adviesbureaus, die zich toeleggen op ontwerpvaardigheden en/of tech-
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nische expertise en die per project door een opdrachtnemend architectenbureau kunnen
worden ingeschakeld.
Ten opzichte van de huidige bouwpraktijk mag de opdrachtnemende architect met de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het eindprodukt, als een nieuw bedrijfstype worden beschouwd. De architect die alleen ontwerpt komt in de huidige bouwpraktijk al regelmatig voor.

8.2.6

Scenario 3: "Spelregels met de aannemer als d-Ominante partij"

Aanvullend op de reeds geformuleerde algemene kenmerken van de scenario's 1t/m4 en
van de scenario's 2 t/m 4, gelden voor scenario 3 nog de volgende kenmerken.
Organisatie - algemeen, coordinatie en opdrachtverstrekking
In scenario 3 is de aannemer de dominante panij in het bouwproces. Aan hem wordt door
de opdrachtgever/beheerder de opdracht verstrekt voor de realisatie van het project, inclusief het ontwerpen van de bouwplannen.
De aannemer fungeert ook als algehele coordinator van het gehele bouwproces en is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van het gerealiseerde project en voor de juiste nazorg. Tot de nazorg moet in dit verband niet alleen de op levering van een gerealiseerd
project worden gerekend, maar ook het onderhoud en eventueel het technisch beheer van
het project
Organisatie - samenwerking en toedeling - activiteiten
Het moet in scenario 3 als een reele optie worden beschouwd, dat de opdl'llchtnemende aannemer bouwplannen niet alleen uitvoert, maar ze ook zelf ontwerpt. De tlflllnemer kan daarvoor over een eigen ontwerpafdeling beschikken of per project een arc.hitectenbureau inhuren. Verwacht mag worden dat de grotere opdrachtnemende aannemers in het algemeen
over voldoende eigen ontwerpcapaciteiten zullen beschikken om "standaardprojecten" te
kunnen Ontwerpen en a!Jeen in Speciale gevallen gebruik zullen maken van exteme, gespecialiseerde ontwerpactiviteiten.
De architect komt in scenario 3 dus als zelfstandige procesfunctie in de woningbouw te
vervallen.
In belangrijke mate zullen de te ontwerpen en uit te voeren bouwplannen per project gebaseerd zijn op, door de opdrachtnemende aannemer ontwik.kelde,project-ongebonden bouwconcepte n. Dergelijke bouwconcepten kunnen worden vergeleken met de brochureplannen, waarvan in de huidige bouwpraktijk al voorbeelden te vinden zijn.
Uitgaande van enerzijds deze project-ongebonden bouwconcepten en anderzijds het programma-van-eisen voor het ruimtenplan of van het woonprogramma, van budgettaire randvoorwaarden en van de specifieke kenmerken van de lokatie, kunnen het ontwerp voor het
ruimtenplan, het programma-van-eisen voor het materiaalplan en het ontwerp van het materiaalplan relatief eenvoudig en snel worden opgesteld; in het project-ongebonden bouwconcept zijn bijvoorbeeld 90% van de ontwerpbeslissingen reeds genomen.
Bij de nog te verrichten project-gebonden ontwerpwerkzaamheden zal de nadruk liggen op
het maken van het stedebouwkundig ontwerp. Het ontwerpen van de Drager en de Inbouw-
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plannen zal voomamelijk het karakter hebben van kiezen uit de opties, die deel uitmaken
van het bouwconcept en toespitsen op de kenmerken van de lokatie.
De project-ongebonden bouwconcepten zullen ook de basis zijn voor de, door de aannemer te verrichten marketing- en PR-activiteiten.
In scenario 3 is er geen sprake van per project op te rich ten bouwteams, waarin de opdrachtnemende aannemer samenwerkt met de architect en met toeleveringsbedrijven. Wel worden de project-ongebonden bouwconcepten in een dergelijke samenwerking ontwikkeld. ·
In dit verband verstrekt de aannemer een ontwikkelings-, respectievelijk een ontwerpopdracht aan een architectenbureau en hij bewerkstelligt ook de inbreng van een of meer toeleveringsbedrijven, die geacht worden de geprefabriceerde bouwdelen en -componenten te
leveren.

Organisatie - produktie
Nog meer dan in de scenario's 1 en 2 zal de fabricage van bouwdelen en -componenten in
scenario 3 een project-ongebonden activiteit zijn. In belangrijke mate zullen de te fabriceren produkten afgestemd zijn op de project-ongebonden bouwconcepten in Nederland van
de evenzovele opdrachtnemende aannemingsbedrijven. In belangrijke mate zullen die produkten ook concept-ongebonden zijn ten gevolge van de algemene toepassing van de Modulaire Coordinatie, die ook ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van die bouwconcepten.
In figuur 28 is de toedeling van de, in de spelregels onderscheiden, procesactiviteiten aan
de betrokken functies op schematische wijze weergegeven. Tevens is een aanduiding opgenomen voor de mate van project-gebonden, respectievelijk project-ongebonden fabricage van bouwdelen en -componenten in scenario 3.

Nieuwe bedrijfstypen
Ten opzichte van de huidige bouwpraktijk moet de opdrachtnemende aannemer, die werkt
op basis van een eigen project-ongebonden bouwconcept en die beschikt over eigen marketing-, ontwerp- en produktontwikkelingscapaciteiten, worden beschouwd als een nieuw
bedrijfstype. Weliswaar zijn er ook nu al aannemingsbedrijven die werken op basis van
brochure-plannen, maar hun verantwoordelijkheden gaan aanmerkelijk minder ver dan die
van hun collega's in scenario 3.
Hun werkwijze is immers niet gebaseerd op algemeen geldende spelregels en bovendien
zijn het in de huidige praktijk nog steeds uitzonderingen.
Naast de opdrachtnemende aannemers, zal in er scenario 3 sprake zijn van alleen uitvoerende aannemers, die werken in opdracht van de opdrachtnemende aannemers.
Verwacht mag worden <lat het relatief sterk gespecialiseerde bedrijven zullen zijn op de
nieuwbouw of op het onderhoud van de Drager of van de lnbouw van woningen.
Tevens mag worden verondersteld dat de (veelal kleinere) uitvoerende aannemers hoofdzakelijk zullen werken onder de paraplu van, respectievelijk in een vast samenwerkingsverband met een grote opdrachtnemende aannemer en dat zij hun wijze van werken volledig toegespitst zullen hebben op de speciale kenmerken van zijn bouwconcept.
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8.2.7

Binnen het kader van de
toeleveringsbedrijven staat
de hoogte van de kaders om
de activiteiten "toelevering"
en "project-ongebonden
fabricage" voor de mate,
waarin in het betreffende
scenario de produktie van
bouwdelen project-gebonden
resp. project-ongebonden
plaatsvindl.

Toedefing van de verantwoordefijkheid voor de procesacliviteiten aan de procestuncties in scenario 3

Scenario 4: "Spelregels met de toelevering als dominante partij"

Aanvullend op de reeds geformuleerde algemene kenmerken van de scenario's 1 t/m 4 en
van de scenario' s 2 t/m 4, gelden voor scenario 4 nog de hiernavolgende kenmerken.
Organisatie - algemeen, coordinatie en opdrachtverstrekking
In scenario 4 is een toeleveringsbedrijf de dominante partij in het bouwproces.
In dit scenario is sprake van twee soorten toeleveringsbedrijven. Als eerste zijn er een beperkt aantal toeleveringsbedrijven, die in principe alle voor de uitvoering van bouwplannen bepalende bouwdelen en -componenten kunnen leveren en die kunnen fungeren als opdrachtnemend bedrijf voor het gehele project, zoals de opdrachtnemende aannemers dat
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kunnen in scenario 3. Daarnaast zijn er de toeleveringsbedrijven, die de minder bepalende
bouwdelen en -componenten kunnen leveren.
In dit scenario worden door de opdrachtgever de opdrachten verstrekt aan een opdrachtnemend toeleveringsbedrijf, dat fungeert als project-coordinator en verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de kwaliteit van het eindprodukt.
Organisatie - samenwerking en toedeling activiteiten
In veel opzichten is de organisatie van het bouwproces in dit scenario gelijk aan die in scenario 3, met dien verstande echter dat een opdrachtnemend toeleveringsbedrijf de plaats
inneemt van de opdrachtnemende aannemer. Ook in dit scenario is er sprake van projectongebonden bouwconcepten, die fungeren als basis voor de realisatie van afzonderlijke
projecten.
Ten behoeve van de realisatie van projecten kan het opdrachtnemende toeleveringsbedrijf
de capaciteit inzetten van de eigen ontwerp- en uitvoeringsafdelingen, of exteme ontwerpen uitvoeringscapaciteit "inkopen". Het zelfstandige architectenbureau en het aannemingsbedrijfwerken dus in dit scenario in opdracht van het toeleveringsbedrijf en verwacht mag
worden, dater diverse vaste functie-overschrijdende samenwerkingsverbanden zullen ontstaan, met een opdrachtnemend toeleveringsbedrijf, met een eigen uitgewerkt bouwconcept, aan het hoofd.
Organisatie - produktie
Meer nog dan in scenario 3, zal in scenario 4 de fabricage van bouwdelen en -componenten een project-ongebonden activiteit zijn.
Ondanks de toepassing van Modulaire Coordinatie, moet er mee worden gerekend dat de
bouwconcepten voor een dee! gesloten systemen zijn. Voor een dee! zullen gefabriceerde
produkten afgestemd zijn op de Speciale kenmerken van een bouwconcept van een toeleveringsbedrijf en zodoende niet toepasbaar zijn in bouwconcepten van andere opdrachtnemende toeleveringsbedrijven.
Nieuwe bedrijfstypen
Ten opzichte van de huidige bouwpraktijk, moet het opdrachtnemende toeleveringsbedrijf,
dat werkt op basis van een eigen project-ongebonden bouwconcept en dat beschikt over eigen marketing- en ontwerpcapaciteiten, als een nieuw bedrijfstype worden beschouwd.
Evenals in scenario 3 is er in scenario 4 sprake van gespecialiseerde uitvoerende aannemers, die werken onder de paraplu van, in dit geval, een van de bijvoorbeeld twintig opdrachtnemende toeleveringsbedrijven.

In figuur 29 is de toedeling van de verantwoordelijkheid voor de onderscheiden procesactiviteiten aan de procesfuncties in scenario 4 op schematische wijze weergegeven en is tevens aangeduid in welke mate sprake zal zijn van een project-gebonden, of -ongebonden
fabricage van bouwdelen en -componenten.
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8.2.8
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Binnen het kader van de
toeleveringsbedrijven staat
de hoogte van de kaders om
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en "project-ongebonden
fabricage· voor de mate,
waarin in het betretfende
scenario de produktie van
bouwdelen project-gebonden
resp. project-ongebonden
plaatsvindt.

Toedeling van de verantwoordelijkheid voor de procesactiviteiten aan de procesfuncties in scenario 4

Scenario 5: "Geen spelregels"

Voor scenario 5 gelden de hiernavolgende kenmerken.

In bijna alle opzichten zijn de kenmerken van scenario 5 tegenovergesteld aan die van de
scenario's 1 t/m 4, zoals die beschreven zijn in paragraaf 8.2.2.
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Organisatie - algemeen
In scenario 5 is er geen sprake van algemeen geldende regels voor de organisatie van het
bouwproces met een eenduidige aanduiding van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de procesparticipanten.
Hoewel er op het niveau van de bedrijfstak over dergelijke, algemeen geldende spelregels
geen overeenstemming bestaat, kan dit per project wel het geval zijn. Per project kunnen
de procesparticipanten bijvoorbeeld afspreken de spelregels te hanteren, zoals die in paragraaf 8.1 zijn omschreven, zoals dat in de huidige bouwpraktijk ook bij (nu nog) incidentele projecten gebeurt. Bij dergelijke projecten kan dan wel sprake zijn van een eenduidige procesorganisatie. Het per project bereiken van overeenstemming over de toe te passen
spelregels blijft in dit scenario echter een incidentele zaak, terwijl tevens de toe te passen
spelregels per project kunnen verschillen.
Organisatie - samenwerking
Hoewel dit per project kan verschillen, is in het algemeen de samenwerking tussen de procesparticipanten in scenario 5 verre van optimaal. In plaats van de gezamenlijke belangen,
staan bij de bouwpartners veel meer de eigen belangen voorop en het functioneren als bouwteam is weliswaar op papier goed, maar in werkelijkheid veel minder goed mogelijk. In
principe wordt per project door de bouwpartners en de opdrachtgever een saroenwerkingsvorm vastgesteld.
Organisatie - toedeling activiteiten
De toedeling van primaire verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van onderscheiden
procesactiviteiten verschilt per project. Omdat de onderscheiden activiteiten echter niet
eenduidig ten opzichte van elkaar zijn afgebakend, blijven discussies tussen de procesparticipanten voorkomen over wie precies waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.
Aan de noodzaak van een intensievere participatie van de bewoners in het ontwerpen en
uitvoeren van bouwplannen, kan in scenario 5 geen effectieve invulling worden gegeven.
In beginsel is de traditionele, in de huidige bouwpraktijk bekende toedeling van activiteiten in scenario 5 uitgangspunt voor het per project maken van afspraken.
Organisatie - coordinatie en opdrachtverstrekking
Er is in scenario 5 geen sprake van een procesparticipant, die namens de anderen de algehele project-coordinatie verzorgt en gedurende het gehele bouwproces optreedt als de primaire gesprekspartner voor de opdrachtgever. Veel meer is er sprake van een situatie, waarin de opdrachtgever apart praat met de architect en de aannemer en aan hen ook aparte opdrachten vertrekt. Wel is het in scenario 5 een reele optie dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de coordinatie neerlegt bij een onafhankelijke project-coordinator met
voldoende deskundigheid van alle te verrichten procesactiviteiten, die dan in het project
zijn belangen behartigt.
Organisatie - aannemersselectie
Meer dan in de scenario's 1 t/m 4 en waarschijnlijk ook meer dan in de huidige bouwpraktijk, zal de aannemersselectie in scenario 5 in een laat stadium van de projectvoorbereiding
in de vorm van een aanbesteding plaatsvinden.
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De criteria voor selectie zullen ook meer gericht zijn op alleen de laagst aangeboden prijs,
dan op het kwaliteitsimago van de aannemer.
Organisatie - produktie
Omdat er in scenario 5 geen sprake is van algemeen geldende regels zoals Modulaire
Coordinatie, kan de prefabricage slechts op zeer bescheiden schaal, vergelijkbaar met die
in 1987, project-ongebonden zijn. Wei kan in scenario 5 de project-gebonden prefabricage efficienter zijn dan nu in het algemeen het geval is, in die projecten, waarin de projectparticipanten wel afspraken maken over te hanteren spelregels. Evenals in de huidige bouwpraktijk zal dit echter meer uitzondering dan regel zijn.
In figuur 30 zijn de toedeling van proces-activiteiten aan de proces-functies en de verhouding tussen de project-gebonden en project-ongebonden fabricage van bouwdelen en -componenten in scenario 5 op schematische wijze weergegeven. Hierbij is de huidige bouwpraktijk als uitgangspunt genomen, waarin er ook geen Sprake is van algemeen geldende
spelregels voor de organisatie van het bouwproces.
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Nieuwe bedrijfstypen
Een specialisatie van aannemers op de Drager, dan we! op de Inbouw van woningen komt
in scenario 5 in principe niet voor. De Scheiding Drager- Inbouw wordt in dit scenario immers alleen incidenteel toegepast en dit biedt weinig zekerheid voor continulteit in de omzet in het geval van specialisatie.
Eventueel kan we! de functie van de onafhankelijke projectco<:irdinator, die werkt in opdracht van en namens de opdrachtgever, op een bescheiden schaal uitgroeien tot een nieuw
bedrijfstype.
Orientatie - prijslkwaliteit
In het algemeen zijn de bedrijven in de bouw in scenario 5 primair produktie - en prijsgeorienteerd. De primaire belangen van de afzonderlijke bedrijven zijn immers te zeer strijdig
om de samenwerking te kunnen realiseren, die als voorwaarde beschouwd moet worden
voor het realiseren van een maximale kwaliteit en optimale kosten/kwaliteitsverhoudingen.
Orientatie - innovatie
Slechts in zeer beperkte mate zijn in scenario 5 de procesparticipanten per project geneigd
nieuwe, nog niet bewezen, produkten en technieken toe te passen. De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn op dit punt niet eenduidig en de financiele risico's ten gevolge van eventuele bouwschakels vormen een te grote belemmering voor de minder kapitaalkrachtige procesparticipanten.
De kans 9p introductie en toepassing op grote schaal in de praktijk van functie-overschrijdende innovaties moet in scenario 5 om dezelfde reden als minimaal worden ingeschat.
Orientatie - voorschriften
Mede ten gevolge van de sterke orientatie van de bedrijven in de bouw op produktie en
prijs is in scenario 5 veel meer behoefte aan bouwvoorschriften vanwege de overheid.
De voorschriften zullen aanmerkelijk talrijker, gedetailleerder en oplossingsgerichter zijn
dan in de scenario's 1 t/m 4.

Imago
Het imago van de bouw is in scenario 5 in alle opzichten negatief: de bedrijfstak en de bedrijven hebben de naam weinig innovatief en nauwelijks klant- en kwaliteitgericht te zijn
en de bouw staat algemeen bekend als een bedrijfstak met veel strijdige belangen en onderlinge ruzies tussen de afzonderlijke branches. Ook met gerichte P.R-campagnes kan
hieraan weinig wezenlijks worden verbeterd.

8.2.9

Samenvatting scenario - kenmerken

In de figuren 31 en 32 op de volgende pagina's zijn de, in de voorgaande paragrafen beschreven kenmerken van de vijf scenario's, op schematische wijze samengevat.
Figuur 31 is een samenvoeging van de figuren 27 t/m 30, waarin per scenario de toedeling
van de primaire verantwoordelijkheid voor de onderscheiden procesactiviteiten aan de betrokken procesfuncties op schematische wijze wordt weergegeven.
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I negatiel imago

Overzicht van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de vijf scenario's.
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In tegenstelling tot in figuur 26 in paragraaf 8.2.2, is in figuur 31 geen onderscheid gemaakt
tussen het dragerdeel en het inbouwdeel van woningen. Tevens wordt in figuur 31 geen
aandacht besteed aan de positie van de bewoners in het bouwproces, respectievelijk aan
hun verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over het programma van e~sen en het
ontwerp voor de betreffende onderdelen van het inbouwdeel van de woningen en aan hun
eventuele betrokkenheid bij de uitvoering daarvan.
In figuur 32 zijn voor de vijf scenario's de overige onderscheidende kenmerken met enkele sleutelbegrippen benoemd en in een overzicht samengevat.

8.3

8.3.1

Combinatie-mogelijkheden

De scenario's als extreme beschrijvingen van een denkbare toekomst

Zoals reeds aangekondigd in hoofdstuk 2 "Opzet en werkwijze van het onderzoek", zijn de
scenario's in de voorgaande paragraaf uitgewerkt als extreme beschrijvingen van in principe denkbare situaties. De werkelijkheid over 10 a 15 jaar zal waarschijnlijk niet volledig
met een van de beschreven scenario's overeenkomen. Eerder moet worden verwacht dat
die werkelijkheid overwegend kenmerken zal vertonen van het ene scenario, maar ook enkele kenmerken van een of meer andere, aanpalende scenario's. Met andere woorden: ook
een combinatie van (onderdelen van) de beschreven scenario's behoort tot de mogelijkheden. De twee meest voor de hand liggende combinatie-mogelijkheden zijn:
- combinatie van scenario 1 met onderdelen van de scenario's 3 en 4;
- combinatie van de scenario's 3 en 4.
Hierna worden deze twee combinatie-mogelijkheden kort beschreven.

8.3.2

Combinatie van scenario 1 met onderdelen van scenario 3 en van scenario 4

Voorstelbaar is dat in scenario 1 "Neutrale spelregels", enkele van de grootste opdrachtnemende aannemings- en toeleveringsbedrijven project-ongebonden bouwconcepten ontwikkelen en op de markt brengen op een wijze, die in belangrijke mate overeenkomt met die
in de scenario's 3 en 4.
Na een analyse van de bijvoorbeeld tien gangbare project-ongebonden bouwconcepten in
Nederland, kan de opdrachtgever dan in deze situatie kiezen voor een van de drie volgende vormen van opdrachtverstrekking:
- opdracht aan een opdrachtnemende aannemer of aan een opdrachtnemend toeleveringsbedrijf om geheel in eigen beheer en op basis van het eigen bouwconcept een project te
realiseren;
- opdracht aan een opdrachtnemende aannemer of aan een opdrachtnemend toeleveringsbedrijf met een eigen bouwconcept om samen met een onafhankelijke architect een project te realiseren, waarbij het bouwconcept fungeert als niet-verplichtend uitgangspunt;
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opdracht aan een bouwteam of aan een project-B. V. tot het realiseren van een project

Een eventuele keuze van de bouw (zie hoofdstuk 9 "Beoordeling van de scenario's") voor
scenario 1 biedt aan een beperkt aantal (bijvoorbeeld tien) van de grootste aannemings- en
toeleveringsbedrijven de mogelijkheid op een rendabele wijze hun functioneren te baseren
op project-ongebonden bouwconcepten.
In feite is ere sprake van een variant van scenario 1, die als eigenschap heeft dat de mogelijkheid van een doorgroeien in een later stadium naar scenario's 3 en/of 4, wordt opengelaten.

8.3.3

Combinatie van de scenario's 3 en 4

Bij de uitwerking van de scenario's in paragraaf 8.2 "Kenmerken van de scenario's'', zijn
de scenario's 3 en 4 gepresenteerd als beschrijvingen van essentieel verschillende situaties.
In werkelijkheid echter liggen deze scenario's dicht bij elkaar.
Denkend vanuit de kenmerken van de huidige bouwpraktijk, lijkt er in eerste instantie een
groot verschil te zijn tussen de opdrachtnemende aannemer in scenario 3 en het opdrachtnemend toeleveringsbedrijf in scenario 4.
Als echter scenario 3 werkelijkheid zou worden, zal de opdrachtnemende aannemer met
een eigen bouwconcept veel kenmerken vertonen, die nu nog worden toegeschreven aan
de toeleveringsbedrijven. Hij moet immers zelf project-ongebonden bouwprodukten ontwikkelen, die onderdeel zijn van zijn bouwconcept. Deze bouwprodukten kan hij vervolgens zelf fabriceren of ze in opdracht laten fabriceren door een vast toeleveringsbedrijf,
waarin hij dan in veel gevallen zelf belangen zal hebben. Met andere woorden: de grenzen
tussen de functies aanneming en toelevering zullen in het kader van de project-ongebonden bouwconcepten veel minder sterk zijn dan in de huidige bouwpraktijk.
Het voorgaande geldt voor zowel scenario 3 als scenario 4. In beide scenario's gaat het er
niet in eerste instantie om dat een opdrachtnemende aannemer, respec·t ievelijk toeleverancier optreedt als dominante partij. Essentieler is dat in beide scenario's wordt gewerkt op
basis van project-ongebonden bouwconcepten van een groot bedrijf, dat kenmerken heeft
van zowel een aannemingsbedrijf als een toeleveringsbedrijf. Als gevolg hiervan is een
ontwikkeling van de bouw in de richting van een combinatie van de scenario's 3 en 4 een
reele optie.

8.4

Tendensen in 1988

Teneinde de vijf scenario's beter tekunnen plaatsen ten opzichte van de, in dit verband relevante ontwikkelingen in de huidige bouwpraktijk, kan het volgende dienen als achtergrondinformatie.
De beschrijving van scenario 5 "Geen spelregels" is in feite een extreme beschrijving van
de bouwpraktijk in het recente verleden en voor een belangrijk deel ook nog van de huidige bouwpraktijk. Ook nu is er immers geen overeenstemming over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces met een duidelijke vastlegging van taken
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van procesparricipanten en van daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Evenmin was er in het recente verleden, uitzonderingen daargelaten, sprake van veel neiging tot samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten en was er in het algemeen geen duidelijke dominante partij in het bouwproces. Tegelijkertijd was er in het recente verleden sprake van een orientatie van de bouwpartners, inclusief de opdrachtgever primair op een zo laag mogelijke prijs en niet of nauwelijks op
een maximale kwaliteit en op optimale kosten/kwaliteitsovereenkomsten en kan de houding ten opzichte van innova tie in het algemeen als negatief worden gekenmerkt. Dat er in
het recente verleden in de bouw nog nauwelijks sprake was van veel, gedetailleerde en oplossingsgerichte voorschriften en van een overwegend negatief imago, 1igt in het directe
verlengde van voorgaande kenmerken.
Toch wijkt scenario 5, als beschrijving van de bouwpraktijk over 10 a 15 jaar, in een belangrijk opzicht af van de bouwpraktijk in het recente verleden en van de huidige bouwprak:tijk.
Het lijkt in eerste instantie wellicht vanzelfsprekend, maar de voorgeschiedenis is anders.
Als de bouwpraktijk er op de beschreven punten over 10 a15 jaar nog hetzelfde uit zal zien
als nu, betekent dit onder meer dat de partijen in de bouw 10 a 15 jaar !anger niet in staat
zijn geweest overeenstemming te bereiken over algemeen geldende spelregels, terwijl ze
we! ieder afzonderlijk - moeten - erkennen dat dergelijke spelregels noodzakelijk zijn. Een
consequentie hiervan is, dat in scenario 5 de partijen hun standpunt ten opzichte van nu
verhard zullen hebben, nog minder neiging tot samenwerking zullen hebben en nog meer
dan nu hun eigen belangen stellen boven de gezamenlijke belangen van de gehele bedrijfstak. Ook op diverse andere punten, waaronder dat van het imago van de bouw, betekent
scenario 5 een verslechtering van de huidige bouwpraktijk als gevolg van het zo Jang uitblijven van overeenstemming over algemeen geldende spelregels.
In de huidige bouwpraktijk is er echter sprake van diverse tendensen in de richting van (onderdelen van) de scenario's 1 t/m 4.
De geleidelijke introductie van het zogenaamde Open Bouwen, zoals beschreven in hoofdstuk 5 "Veranderingen in de organisatie" en in paragraaf 6.3 "Plaatsing van huidige innovatie-prioriteiten", mag worden beschouwd als een tendens in de richting van algemeen
geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces. Ook de, eveneens in paragraaf 6.3 beschreven, ontwikkelingen op het terrein van de integrale kwaliteitszorg en de
informatica-infrastructuur mogen als zodanig worden gekwalificeerd.
Onduidelijk is echter of deze ontwikkelingen zullen resulteren in algemeen geldende spelregels, met overeenstemming over de toepassing ervan van parrijen in de bouw, of alleen
in een aantal instrumenten, waarover per project moet worden beslist ze wel of niet toe te
passen, is nog onduidelijk. Eveneens is onduidelijk of genoemde ontwikkelingen zullen resulteren in neutrale spelregels of in spelregels met een dominante parrij e~ welke partij dan
dominant zal zijn.
Het streven van de grotere en industrieel bouwende aannnemers naar meer verantwoordelijkheid in het bouwproces en naar daarop aansluitende vormen van aanbesteding (lit. 10
en 88) en de belangstelling voor het werken op basis van brochure-plannen mogen worden
gei'nterpreteerd als ontwikkelingen in de richting van een meer dominante positie van de
aannemer.
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Ook is er in de huidige bouwpraktijk sprak:e van een groeiend besef van het belang van de
toeleveringsbedrijven bij alle partijen in de bouw. Geconstateerd kan worden dat de toeleveringsbedrijven zich ook meer willen organiseren en duidelijk meer invloed kunnen en
willen uitoefenen op de collectieve besluitvorming op het niveau van de bedrijfstak:. Dit
mag worden gei"nterpreteerd als een mogelijke start van een ontwikkeling in de richting van
scenario 4, waarin de toeleveringsbedrijven de positie hebben van dorninante panij. In ieder geval toont deze (nog erg recente) ontwikkeling aan, dat scenario 4 als een reele optie
moet worden beschouwd, terwijl bijvoorbeeld vijfjaar geleden vrijwel niemand in de bouw
daar w over heeft gedacht.
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9 Beoordeling van de scenario's
9.1

Waarop de scenario's te beoordelen?

In hoofdstuk 6 "Samenhang veranderingen" is geconcludeerd dat, de mate waarin de bouw
in staat is te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen bepalend is voor het
kunnen realiseren van een maximale kwaliteiten van optimale kosten/kwaliteitsverhoudingen en daarmee tevens voor het in positieve zin kunnen belnvloeden van de volume-ontwikkelingen op de bouwmarkt. Het beste scenario is daarom het scenario, waarin de bouw
het meest kan profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen. In paragraaf 9.2
worden de vijf scenario's op dit punt beoordeeld.

Het best denkbare scenario is echter niet altijd het te verkiezen scenario. Als de kansen om
het beste scenario op relatief korte tennijn ook werkelijk te realiseren minimaal zijn en
daarentegen de kansen op realisatie op kone termijn van het op een na beste scenario erg
goed zijn, kan het voor de bouw beter zijn te kiezen voor het op een na beste scenario. In
paragraaf 9.3 worden de realisatiekansen van de vijf scenario's beoordeeld.
In paragraaf 9.4 worden de beoordelingen op basis van het profijt van de nieuwe technologieen en de realisatiekansen samengevoegd en wordt een voorkeur uitgesproken voor het
te verkiezen scenario.

9.2
9.2.1

Profijt van de nieuwe technologie
Hoe de scenario's te beoordelen op basis van het profijt van nieuwe technologieen?

Uitgangspunt bij deze beoordeling van de scenario's is dat voor elke nieuwe technologie
de basistechnologie in principe aanwezig is. Het operationaliseren van de technologie en
het introduceren en optimaal benutten van de gebruiksmogelijkheden ervan in de bouwpraktijk zal echter per scenario eenvoudiger of moeilijker zijn. Als bijvoorbeeld de overeenstemming over een duidelijke afstemming van het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen een voorwaarde is voor het kunnen toepassen van een bepaalde nieuwe technologie, zal de bouw in een scenario met overeenstemming over spelregels voor de organisatie
van het bouwproces meer kunnen profiteren van die technologie dan in een scenario zonder overeenstemming over dergelijke spelregels.
De bijdrage van een nieuwe technologie aan het verbeteren van de kwaliteit en van de kosten/kwaliteitsverhoudingen bij het bouwen zal daarom per scenario verschillen.
In een aantal onderzoeken (lit. 14, 18, 28 en 92) is geanalyseerd wel.ke factoren van invloed
zijn op de snelheid en de effectiviteit van technologische innovatie in de bouw in het alge-
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meen en op de operationalisering, introductie en toepassing in de praktijk van bepaalde
nieuwe bouwtechnologieen in het bijzonder.
Deze invloedsfactoren, die toegespitst zijn op innovatie in de woningbouw in Nederland,
worden hierna omschreven. Daarbij is tevens aangeduid in welke mate deze factoren van
belang zijn voor elke technologie. De invloedsfactor "samenwerking tussen procesparticipanten" is bijvoorbeeld belangrijker voor functie-overschrijdende technologieen dan voor
technologieen waarover een procesparticipant kan beslissen.
Een invloedsfactor kan meer of minder voorkomen in een scenario of kan in het ene scenario een positieve invloed hebben en in een ander scenario een negatieve invloed.
Zo kan er bijvoorbeeld van worden uitgegaan dat een intensieve betrokkenheid van bewoners bij het ontwerpen en een acceptatie van die betrokkenheid door de andere procesparticipanten een positieve invloed hebben op het kunnen introduceren van een bepaalde nieuwe technologie. In de scenario's I t/m 4, waarin sprake is van spelregels zal er meer sprake zijn van zo'n participatie dan in scenario 5, waarin geen spelregels zijn en waarin de bewoners die participatie per project moeten afdwingen.
De "optelsom" van beide voorgaande analyses geeft aan in welke mate in elk van de scenario's de bouw in staat mag worden geacht te profiteren van elk van de nieuwe technologieen. Het te verkiezen scenario is dan het scenario waarin de bouw het best in staat is te
profiteren van het totaal aan beschikbare nieuwe technologieen.
Voor alle duidelijkheid: een positieve beoordeling van een scenario betekent niet·dat de
bouw in dat scenario meer zal profiteren van de beschikbare nieuwe technologie. Het betekent alleen dat in dat scenario de voorwaarden aanwezig zijn, waaronder de bouw in staat
is om, als ze dat wil, een beter gebruik te ma.ken van die technologie, teneinde een betere
kosten/kwaliteitrelatie te kunnen realiseren. Met andere woorden: een scenario kan de voorwaarden in zich hebben voor een beter gebruik van de technologie, maar garandeert dat
niet.
In figuur 33 is het beschreven beoordelingsproces samengevat en is aangeduid welke stappen worden beschreven in welke van de volgende paragrafen.

In theorie kunnen alle relaties in figuur 33 in cijfers worden uitgedrukt.
Zo is per invloedsfactor de mate van invloed op elk van de technologieen uit te drukken in
een cijfer, waarbij kan worden aangegeven of die invloed positief of negatief is. Tevens
kan daarbij rekening worden gehouden met het feit dat de zogenaamde "sleuteltechnologieen" belangrijker zijn dan de overige nieuwe technologieen (zie paragraaf 4.6.3 "Onderlinge afhankelijkheid van nieuwe technologieen").
Bijvoorbeeld door het cijfer, dat staat voor de invloed van de betreffende invloedsfactor,
dubbel of driedubbel te tellen. Ook kan de mate waarin een invloedsfactor voorkomt in een
scenario in een cijfer worden uitgedrukt. Door dit cijfer te vermenigvuldigen met het cijfer dat staat voor de invloed van een factor op een technologie en vervolgens per scenario
alle gegeven cijfers op te tellen, onstaat per scenario een totaalcijfer.
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Methode van beoorde/ing op basis van het profijt van de nieuwe technologieen

Van de hiervoor geschetste cijfermatige operatie is afgezien. Enerzijds vanwege de bewerkelijkheid van een dergelijke operatie en het grote aantal te beantwoorden methodologische vragen, anderzijds omdat met zo'n operatie een schijnobjectiviteit wordt gei'ntroduceerd; elke toekenning van een cijfer door een persoon is immers een subjectieve zaak.
Wel moet het mogelijk worden geacht een dergelijke cijfermatige opera tie uit te voeren op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Het bezwaar van de su bjectieve waardering zou
dan bijvoorbeeld ondervangen kunnen worden door het toepassen van de cross-impact methode (lit. 46, 60, 79 en 114). Een dergelijke operatie past echter niet in het onderhavige
onderzoek, terwijl in het kader van de probleemstelling, zoals die geformuleerd is in hoofdstuk 1, een dergelijke aanpak niet noodzakelijk wordt geacht.
In de hoofdstukken 6 en 7 over respectievelijk de sarnenhang van de geconstateerde trendmatige veranderingen en de keuze van de vijf scenario's, wordt uitgegaan van de hypothese dat de bouw beter in staat zal zijn te profiteren van de nieuwe technologie als er sprake
is van consensus over spelregels voor de organisatie van het bouwproces. Indien deze hypothese correct is, zal bij de volgende beoordeling blijken dat de scenario's 1 t/m 4 aanmerkelijk beter "scoren" dan scenario 5. Dergelijke spelregels fungeerden immers als basis voor de invulling van de scenario's 1 t/m 4.
Indien de scenario's 1t/m4 aanmerkelijk beter "scoren", is daarmee tevens aangetoond dat
veel van de invloedsfactoren voor de snelheid en effectiviteit van technologische innovatie in de huidige bouwpraktijk direct of indirect worden veroorzaakt door het gebrek aan
consensus over spelregels voor de organisatie van het bouwproces.
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Algemene invloedsfactoren

In de huidige bouwpraktijk zijn de volgende, onderling samenhangende factoren van invloed op de snelheid en effectiviteit van technologische innovatie in de bouw.
Deze factoren zijn consequent beschreven in termen van belemmeringen voor innovatie.
Uiteraard is ook een beschrijving van dezelfde factoren denkbaar in termen van innovatiebevorderende factoren, abstract geformuleerd en onafhankelijk van de huidige bouwpraktijk. Om de herkenbaarheid te vergroten is echter bewust gekozen voor een formulering als
innovatie-belemmerende factoren, zoals die blijkens de genoemde onderzoeken (lit. 14, 18
en 92), in de huidige bouwpraktijk worden ervaren.
De invloe<lsfactoren laten zich onderscheiden in factoren die samenhangen met de structuur van de bedrijfstak, met de diverse kenmerken van de bouwmarkt, met de aard van het
produkt en met de organisatie van het bouwproces.
Achtereenvolgens worden deze categorieen hiema beschreven.
Inrwvatie-belemmeringen in de structuur van de bedrijfstak
Een kenmerk van de bedrijfstak is het bestaan van veel kleine bedrijven, die niet beschikken over eigen R&D-faciliteiteh en die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om de risico' s
te dragen, die onvermijdelijk met technische innovaties samenhangen.
Te zamen met de in het algemeen toch al behoudende opstelling van de bedrijven in de
bouw, moet dit worden beschouwd als een factor met een belangrijk negatieve invloed op
de snelheid en effectiviteit van innovatieprocessen in het algemeen.
Ook de weinig effectieve kennisinfrastructuuris zo'n negatieve factor. Vergeleken met andere, als meer innovatief bekend staande bedrijfstakken, wordt er in de bouw weinig R&D
verricht en is de afstemming tussen onderzoek en de problemen in de bouwpraktijk weinig
effectief (lit. 103). Ten gevolge hiervan wordt in de bouwpraktijk slechts in geringe mate
gebruik gemaakt van beschikbare kennis uit technologisch onderzoek.
Als derde innovatie-belemmerende factor moet ook de in het algemeen geringe samenwerking in de bouw worden genoemd. Dit betreft zowel de geringe samenwerking tussen bedrijven in gezamenlijke innovatie-activiteiten, als de geringe samenwerking tussen de
branches in de bouw.
Als vierde innovatie-belemmerend kenmerk van de huidige bouwpraktijk moet het betrekkelijk !age opleidingsniveau in de bouw worden genoemd. Hiermee direct samenhangend
wordt een eigenschap als improvisatievermogen ook meer gewaardeerd dan het gebruik
ma.ken van geavanceerde exteme kennis en technieken en het ontwikkelen en toepassen
van nieuwe kennis en technieken.
Inrwvatie-belemmeringen in de bouwmarkt
De bouwmarkt moet worden gekenmerkt als een projectenmarkt: per te realiseren project
zijn verschillende bouwpartners betrokken die per project op een andere wijze samenwerken, per project wordt de produktie in belangrijke mate anders georganiseerd, per project
worden technische problemen opgelost en er is geen enkele zekerheid dat innovaties uit het
ene project ook in een volgend project kunnen worden toegepast.
Op geen enkel van deze punten bestaat er zekerheid voor continu1teit na afloop van elk project en er kan zodoende slechts zeer moeilijk een inschatting worden gemaakt van de te
verwachten rentabiliteit van eventuele innovatieve investeringen.
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In de huidige bouwmarkt is de besluitvonning over de bij de voorbereiding en uitvoering
van projecten toe te passen produkten, technieken en methoden in het algemeen - nog - gericht op het realiseren van een zo laag mogelijke prijs en van zo laag mogelijke kosten. Het
realiseren van extra kwaliteit door de betrokken bouwpartners wordt nauwelijks gestimuleerd en veelal zelfs afgestraft als dit tot hogere stichtingskosten leidt. Zowel de voorschriften en procedures van de overheid als de opstelling van: de meeste opdrachtgevers zijn veel
meer prijs- dan kwaliteitgeorienteerd. Bij de huidige overcapaciteit op de bouwmarkt en
de pessimistische verwachtingen ten aanzien van de volume-ontwikkelingen op de bouwmarkt (zie hoofdstuk 3 "Veranderingen in de markt"), moet deze fixatie op een zo laag mogelijke prijs van het eindprodukt in het algemeen en op zo laag mogelijke stichtingskosten
van het eindprodukt in het bijzonder, worden beschouwd als een zwaarwegende innovatiebelemmerende factor.
Ook een groot dee! van de huidige bouwvoorschriften in Nederland moet als innovatie-belemmerend worden beschouwd: zij zijn in veel gevallen erg gedetailleerd, sterk oplossingsgericht geformuleerd en zij zijn nog slechts in beperkte mate landelijk uniform, omdat er
per gemeente van mag worden afgeweken (lit. 69).
De innovatiebelemmerende invloed van een belangrijk dee! van de huidige voorschriften
in de bouw geldt zowel voor het innoveren in het algemeen (lit. 59 en 102) als voor specifieke innovaties, zoals de introductie van Modulaire Coordinatie en de Scheiding DragerInbouw (lit 1, 70 en 75).
Door velen, die werkzaam zijn in de bedrijven in de bouw, wordt ook de ops telling van de
opdrachtgevers als een belangrijke innovatie-belemmerende factor ervaren. Met name het
willen vennijden van de toepassing van produkten en technieken, die zich nog niet langdurig in de bouwpraktijk hebben "bewezen", wordt vaak als een belemmering beschouwd.
/nnovatie-belemmerende kenmerken van het produkt
Het feit dat een nieuw gebouwde woning tenminste vijftig jaar moet kunnen blijven functioneren en relatiefveel geld kost, is een van de oorzaken dat weinig risico's kunnen worden genomen met het toepassen van produkten, technieken en methoden, die zich in de
praktijk nog niet hebben bewezen. Als onverhoopt de innovatie verkeerd zou uitpakken,
heeft dit immers en langdurige en/of dure consequenties. Voor een dee! is dit een structurele, respectievelijk een niet te bei"nvloeden eigenschap van het produkt. Voor een deel is
dit ook een gevolg van de huidige we! te bei:nvloeden wijze van bouwen.
Het scheiden van een woning in deelprodukten, die desgewenst afzonderlijk te repareren
of te vervangen zijn, zou dit risico aanmerkelijk kleiner kunnen maken.
Een tweede innovatie-belemmerend kenmerk van het produkt woning en van de deelprodukten in een woning is, dat er nog relatief weinig sprake is van produktstandaardisatie.
De relatief geringe mogelijkheid tot massaproduktie, die hiervan een direct gevolg is, heeft
bij de huidige bouwwijze en in samenhang met het project-georitinteerde karakter van de
markt, eveneens een negatieve invloed op de innovatie-geneigdheid van de bedrijven in de
bouw.
Innovatie-belemmerende kenmerken van het bouwproces
De Sterk gesegmenteerde besluitvonning in het bouwproces, waarin de vele participanten
ieder als het ware een "veto-recht" hebben ten aanzien van het we! of niet gebruik maken
van een nieuwe technologie, heeft een belangrijke negatieve invloed op het innoveren in
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de bouw, respectievelijk op de snelheid en effectiviteit van introductie en toepassing van
nieuwe produkten, technieken en methoden.
Het voorgaande punt hangt nauw samen met de onduidelijke verantwoordelijkheden van
de participanten in het bouwproces: wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk en wie
kan waarvoor aansprakelijk worden gesteld als een innovatie verkeerd uitpakt.
Zolang de aansprakelijkheden in de bouw niet voldoende geregeld zijn, zal de neiging tot
innoveren, respectievelijk tot het nemen van de daarmee samenhangende risico' s bij de opdrachtgever/beheerder van een project en bij de verantwoordelijke bouwpartners voor het
ontwerp, de uitvoering en de toelevering in het algemeen gering zijn.

9.2.3

lnvloedsfactoren per nieuwe technologie

De algemene innovatie-belemmerende factoren zijn in verschillende mate van invloed op
de snelheid en effectiviteit van de introductie en toepassing van de nieuwe technologieen,
die zijn beschreven in hoofdstuk 4 en die bepalend zijn voor de mogelijkheden voor de bedrijven in de bouw om een hogere kwaliteit en betere kosten/k:waliteitverhoudingen te realiseren.
In het overzicht op de volgende pagina is per technologie in beeld gebracht of in de huidige bouwpraktijk de invloed van de genoemde innovatie-belemmerende factoren minimaal
is (o), duidelijk aanwijsbaar (-),of in sterke mate bepalend voor de kansen op een snelle
en effectieve introductie en toepassing in de praktijk (- -).

Bij het opstellen van <lit overzicht is uitgegaan van de volgende veronderstellingen, die getoetst zijn aan de meningen van personen, die in hun functie ervaring hebben opgedaan met
de introductie en toepassing van nieuwe technologieen.
Het bestaan van voornamelijk kleine bedrijven en van een relatief slechte kennisinfrastructuur, alsmede het gemiddeld !age opleidingsniveau in de bouw zijn duidelijk aanwijsbare belemrneringen voor de introductie en toepassing van alle genoemde nieuwe
technologieen.
Alie genoemde algemene innovatie-belemrnerende factoren zijn duidelijk aanwijsbaar
van invloed op en de meeste ervan zelfs in sterke mate bepalend voor de kansen voor
een snelle en effectieve introductie en toepassing in de bouwpraktijk van nieuwe bouwmaterialen en -produkten.
Behalve het bestaan van voornamelijk kleine bedrijven, de relatief slecht functionerende kennisinfrastructuur en het gemiddeld !age opleidingsniveau, zijn geen van de genoemde algemene innovatie-belemrnerende factoren duidelijk aanwijsbaar van invloed
op de organisatorische en technische innovaties op de bouwplaats.
De volgende algemene innovatie-belemrnerende factoren zijn in sterke mate bepalend
voor de kansen op een snelle en effectieve introductie in de bouwpraktijk van tenminste een van de twee sleuteltechnologieen computerondersteunde comrnunicatie en project-ongebonden fabricage:
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-------------------------------------------------------------------------------------------Computer
computer-ondersteund ontwerpen
computer op de bouwplaats
produktie-automatisering
computer-ondersteunde communicatie
lndustrlallsatie

project-gebonden fabricage
project-ongebonden fabricage

Diverse produktlnnovatles
lnnovaties op de bouwplaats

organlsatorlsche lnnovatles
gereedschap en materleel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------weinig (neiging tot) samenwerldng in de bedrijfstak;
de structuur van de bouwmarkt die primair is gericht op het realiseren van afzonderlijke projecten;
relatief weinig standaardisatie van produkten;
sterk gesegmenteerde besluitvorming per project;
- onduidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de procesparticipanten.

In verband met het speciale belang van de twee sleuteltechnologieen, zijn deze factoren het
meest bepalend voor de mate waarin de bouw in staat is te profiteren van de potenties van
alle nieuwe technologieen.
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Bij een inventarisatie van standpunten over innovatie-belemmerende factoren van de onderscheiden functies in de bouw (lit. 92) is gebleken dat het belang van de hiervoor genoemde factoren algemeen wordt onderschreven.
Wei worden per functie in de bouw verschillende accenten gelegd en is er sprake van verschillende benamingen van de genoemde factoren. Zo benadrukken de aannemers meer de
consequenties van de onduidelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden en pleiten zij in dat verband onder meer voor andere besteks - en aanbestedingsvormen. De architecten leggen daarentegen in hun opstelling meer de nadruk op de innovatie-belemmerende factoren, die van invloed zijn op het computer-ondersteund ontwerpen en op de projectgebonden fabricage van bouwdelen en -componenten. Ook bij de toeleveringsbedrijven is
er sprake van een duidelijke accentlegging. Door deze bedrijven wordt met name gewezen
op die factoren, die vooral van invloed zijn op de introductie en toepassing van nieuwe materialen en produkten en op de project-gebonden en de -ongebonden fabricage.
Deze accentlegging mag nanwelijks verrassend worden genoemd; het is een afspiegeling
van hun huidige positie op de markt en van hun streven die te verbeteren.
Belangrijker dan de verschillende accenten, is in dit verband echter het feit dat in beginsel
alle genoemde innovatie-belemmerende factoren worden onderkend door alle functies.
Aanvullend op de algemene innovatie-belemmerende factoren en refererend aan de analyses van het perspectiefvan elke nieuwe technologie, zoals beschreven in hoofdstuk 4, moeten per cluster van technologieen ook nog de volgende innovatie-belemmerende factoren
worden genoemd. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de onderlinge afhankelijkheid van de
technologieen. Voor een snelle en effectieve introductie en toepassing v:an de ene technologieen is het soms een belangrijke belemmering als een andere technc;>logie nog onvoldoende in de praktijk wordt toegepast
Voor de introductie en toepassing van de nieuwe computertechnologieen zijn belangrijke
belemmeringen in de huidige bouwpraktijk, de relatief hoge prijs van die technologie in
combinatie met de slechte financiele positie van veel bedrijven in de bouw, het in het algemeen nog weinig gebruiksvriendelijke karakter ervan, in combinatie lllet het relatief !age
opleidingsniveau in de bouw en tenslotte het nog niet voldoende beschikbaar zijn van speciaal op de bouw afgestemde hard- en software. Met andere woorden: de belemmeringen
hebben niet primair betrekking op de karakteristieken van de bouw, maar op die van de
technologie zelf. Verwacht mag worden dat die innovatie-belemmeringen van tijdelijke
aard zijn. Zoals al gesteld in hoofdstuk 4, wordt de computer-technologie snel goedkoper
en gebruiksvriendelijker en zit momenteel de ontwikkeling van speciaal voor gebruik in de
bouw bedoelde hard- en software in een stroomversnelling.
Voor de ontwikkeling, introductie en toepassing in de praktijk van nieuwe bouwmaterialen en -produkten, van de technologie voor geautomatiseerde produktie en voor de projectgebonden en -ongebonden fabricage moet het ontbreken van voldoende grote afzetrnarkten als belangrijke aanvullende innovatie-belemmerende factor worden beschouwd, waardoor innovatieve investeringen door de toeleveringsbedrijven erg riskant zijn. Voor een
deel hangt dit samen met de primair op de realisatie van afzonderlijke projecten gerichte
structuur van de bouwmarkt. Voor een deel is het ook een gevolg van het feit, dat de markten voor veel geprefabriceerde produkten nationaal begrensd zijn. Met name als gevolg van
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verschillen in bouwvoorschriften, is een produkt dat ontwikkeld is voor het ene land, in het
andere land vaak niet toepasbaar.
Ook deze innovatie-belerrunerende factor is slechts tijdelijk van aard. Met de verwachte
realisatie van een Europese markt in 1992 zullen de nationale verschillen komen te vervallen. Vanaf dat moment kan in principe de gehele Europese Gemeenschap worden beschouwd als potentiele markt van de toeleveringsbedrijven en zullen innovatieve investeringen in veel meer gevallen rendabel zijn (lit. 42).
Geconstateerd mag worden dater, naast de genoemde algemene innovatie-belerrunerende
factoren in de huidige bouwpraktijk, geen aanvullende factoren per technologie bijzondere aandacht behoeven bij de beoordeling van het profijt van de nieuwe technologieen in de
verschillende scenario's.

9.2.4

Invloedsfactoren per scenario

Per scenario kan de invloed van de beschreven innovatie-belemmerende factoren op de
snelheid en effectiviteit van technologische innovatie in de bouw groter of kleiner zijn dan
in de huidige bouwpraktijk. Tevens kan, ten gevolge van de kenmerken van een scenario,
de invloed van een factor veranderen van negatief in de huidige bouwpraktijk naar positief
in het betreffende scenario.
In het overzicht op de volgende pagina is weergegeven hoe de kenmerken van de scenario's van invloed zijn op de innovatie-belemmerende factoren. Daarbij kan in een scenario
de negatieve invloed van een factor nog negatiever (-) zijn dan in de huidige bouwpraktijk, maar ook wegvallen omdat een factor in een scenario niet meer voorkomt, of omdat
de invloed van die factor in dat scenario positief geworden is in plaats van negatief (+of
++ ). Tevens is het mogelijk dat in een scenario de invloed van een innovatie-belemrnerende factor niet noemenswaardig afwijkt van die in de huidige bouwpraktijk (o).
De invulling van het overzicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten, die ten aanzien van de scenario' s 1 t/m 4 allemaal direct of indirect samenhangen met de meest kenmerkende eigenschap van deze scenario's, namelijk dater consensus is over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces.
- Het huidige gebrek aan samenwerking zal in de scenario's 1 t/m 4 juist omslaan in een
goede samenwerking tussen de bouwpartners per project en tussen de verschillende
branches in de bedrijfstak. Onderdeel van de betere samenwerking in het algemeen is
ook de betere afstemming van collectief onderzoek, opleidingen en de kennisbehoeften
in de bouwpraktijk, met als gevolg een effectievere kennisinfrastructuur. Door die goede samenwerking zal ook de negatieve invloed van het feit dat de bouw voomamelijk
kleine bedrijven kent, aanmerkelijk minder zijn in de scenario's 1t/m4. Dit wordt immers voor een belangrijk deel gecompenseerd door de betere samenwerking tussen grote en kleine bedrijven en. door de effectievere kennisinfrastructuur in de bouw.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bedrljfstak

Bouwmarkt

Produkt

Bouwproces

bedrljfsgrootte

+

+

kennislnfrastructuur

+

samenwerking
opleidingsniveau

+

+

0

+

+

+

0

++

++

++

++

+

+

+

+

+

oritintatie op projecten

+

+

++

++

0

orientatle op de prijs

++

++

++

++

voorschriften

++

++

++

++

opstelling opdrachtgevers

+

+

+

+

kosten en levensduur

++

++

++

++

0

mate van standaardisatie

+

+

+

++

0

wljze van besluitvorming

+

+

++

++

verdeling verantwoordelijkheden

++

++

++

++

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Het opleidingsniveau van mensen die werkzaam zijn in de bouw, zal in de scenario's
niet essentieel verschillend zijn. In beginsel zal in alle scenario's dit niveau hoger zijn
dan in de huidige bouwpraktijk door de geavanceerdere bouwtechnofogie.
De structuur van de markt zal in de scenario's 1 t/m 4 minder gericht zijn op het realiseren van afzonderlijke bouwprojecten dan in de huidige praktijk. Met name zal de produktie van bouwdelen en -componenten aanmerkelijk meer dan nu een project -ongebonden karakter hebben.
In de scenario's 3 en 4 is dit nog meer het geval dan in de scenario's 1 en 2, ten gevolge van de project-ongebonden bouwconcepten, die in deze scenario's fungeren als basis voorzowel de produktie van bouwdelen en -componenten als voor het ontwerpen en
uitvoeren van bouwplannen.
De huidige orientatie van de bouwpartners op de prijs en op de produktie zal in de scenario's 1 t/m 4 veranderd zijn in een orientatie op het realiseren van een maximale kwaliteit en van optimale kosten/k.waliteitsverhoudingen, zoals omschreven in hoofdstuk 8,
waardoor de invloed van deze factor op het innoveren in het bouwen verandert van een
negatieve in een positieve. Daarentegen zal in scenario 5 de orientatie zo mogelijk nog
sterker op de prijs zijn dan in de huidige bouwpraktijk. Hiermee samenhangend zal ook
de invloed van de factoren "voorschriften" en "opstelling opdrachtgevers" in de scenario's 1t/m4 van negatiefveranderen in positief en zal die invloed in scenario 5 zo mogelijk nog negatiever zijn dan nu.
Door de technische ontkoppeling van bouwdelen en -componenten ten gevolge van het
toepassen van Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-lnbouw, zal er in de scenario's 1 t/m 4 geen sprake meer zijn van een negatieve invloed op het innoveren van
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de lange levensduur van gebouwen. Hierdoor zal ook in deze scenario's de standaardisatie van bouwprodukten veel verder doorgevoerd zijn dan in de huidige bouwpraktijk.
Met name zal dit het geval zijn in scenario 4, waarin de project-ongebonden bouwconcepten van de opdrachtnemende toeleveringsbedrijven nog tot een extra mate van produktstandaardisatie per bouwconcept zullen leiden.
Het probleem van de onduidelijke taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
van de procesparticipanten, zal in de scenario's 1t/m4 niet meer bestaan. Dit wordt immers in de algemeen geldende spelregels volledig ondervangen. Een gevolg hiervan is
dat in deze scenario's ook de gevolgen van de gesegmenteerde besluitvorming veel minder van belang zullen zijn, voorzover hiervan overigens sprake is. In de scenario's 3 en
4 is er inuners naast de opdrachtgever nog maar een functie, die in beginsel voor alle
beslissingen verantwoordelijk is en van een gesegmenteerde besluitvorming is in deze
scenario's dan ook in het geheel geen sprake. Daarentegen zal in scenario 5 de onduidelijkheid van taken, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en daarmee samenhangend ook het probleem van de gesegmenteerde besluitvorming zo mogelijk nog groter zijn dan in de huidige situatie, omdat juist hierover door de bouwpartners al 10 a 15
jaar gesproken wordt zonder dat ze het daarover met elkaar eens kunnen worden.
Kijkend naar het voorgaande overzicht kunnen de hiernavolgende conclusies worden getrokken.
- Scenario 5 heeftop geen enkele innovatie-belemmerende factoreen positieve en op een
deel van de genoemde factoren zelfs een negatieve invloed. In scenario 5 zal het dientengevolge zo mogelijk nog moeilijker zijn nieuwe technologieen te introduceren en toe
te passen dan in de huidige bouwpraktijk.
- De scenario's 1t/m4 hebben daarentegen op alle innovatie-belemmerende factoren een
positieve invloed.
- De scenario's 3 en 4 hebben op de volgende factoren een nog sterkere, respectievelijk
een nog positievere invloed dan de scenario's 1en2:
- projectgerichte bouwmarkt;
- sterk gesegmenteerde besluitvorming.
- Scenario 4 heeft op de factor "geringe produkt-standaardisatie" een nog positievere invloed dan de scenario's 1 t/m 3.

9.2.5

Profijt van nieuwe technologieiin per scenario

In het volgende overzicht is weergegeven in welke mate de bouw in elk scenario in staat
mag worden geacht te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen. Dit overzicht is als het ware de optelsom van de twee overzichten in de voorgaande paragrafen. Als
uitgangspunt bij de invulling van het overzicht, wordt de mate, waarin de bouw in de huidige situatie in staat is te profiteren van de potenties van een nieuwe technologie, gesteld
op o. Als de bouw in een scenario in staat geacht moet worden maximaal - voorzover dat
nu voorstelbaar is - te profiteren van de potenties van een nieuwe technologie, omdat er in
dat scenario geen innovatie-belenunerende factoren meer zijn of zelfs alleen maar innovatie-bevorderende factoren, wordt dit in het overzicht aangegeven als ++. Als de bouw in
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een scenario aanmerkelijk meer dan nu in staat geacht mag worden te profiteren van de potenties van een nieuwe technologie, maar niet maximaal, wordt dit aangegeven als +.
In scenario 5 wordt bij twee nieuwe technologieen de mate, waarin de bouw in staat geacht
moet worden te profiteren van de potenties van die technologieen, aangegeven als -. De
veronderstelling hierachter is, dat in dit scenario de bouw nog minder in staat zal zijn te
profiteren van de twee technologieen, die het sterkst functie-overschrijdend zijn en waarvoor samenwerking tussen de bouwpartners en duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in het bouwproces een voorwaarde zijn.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Nieuwe technologleln

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::

Computer • computer-ondersteund ontwerpen

++

++

++

++

• computer op de bouwplaats

++

++

++

++

• produktle-automatlserlng

+

++

++

• computer-ondersteunde communlcatle

++

++

++

++

++

++

++

++

lnduslrlallsatle

project.gebonden fabrtcage
projecl·ongebonden fabrlcage

Diverse produkllnnovalles
lnnovatles op de bouwplaats • organisatorlsche lnnovatles
gereedschap en materieel

0

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::

Uit het overzicht mo gen onder meer de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien
van de mate, waarin de bouw in elk van de scenario's in staat geacht mag worden te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen.
- De situatie in scenario 5 is riauwelijks beter dan de huidige bouwpraktijk en op onderdelen zelfs slechter. Evenmin als in de huidige situatie zal de bouw in scenario 5 in staat
zijn produkten te leveren met een maximale kwaliteit en met optimalekosten/kwaliteitsverhoudingen.
- De situatie in de scenario's 1 t/m 4 is in alle opzichten aanmerkelijk beter dan de huidige bouwpraktijk.
- De verschillen tussen de scenario's 1, 2, 3 en 4 zijn in verhouding marginaal. De scenario's 1 en 2 moeten als gelijkwaardig worden beoordeeld. Scenario 3 is een fractie beter en scenario 4 is nog weer een fractie beter. De verschillen zijn echter aanmerkelijk
veel kleiner dan de verschillen tussen enerzijds de scenario's 1 t/m 4 en anderzijds scenario 5.
Met de conclusie dat de situatie in de scenario's 1 t/m 4 in alle opzichten als beter moet
worden beoordeeld dan de huidige situatie, is aangetoond dat de in de paragrafen 9.2.2 en
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9.2.3 behandelde innovatie-belemmerende factoren in de huidige bouwpraktijk inderdaad
direct of indirect samenhangen met, of zelfs worden veroorzaakt door het ontbreken van
consensus over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces.
Dat de verschillen tussen de beoordeling van de scenario's I t/m 4 in verhouding marginaal zijn, is voor een aantal mensen wellicht verrassend.
Luisterend naar de standpunten van de grote, industrieel bouwende aannemers in Nederland, kan de indruk ontstaan dat alleen bij een dominante positie van bijvoorbeeld de aannemer, de bouw in staat mag worden geacht om zich te ontwikkelen tot een meer industriele en gezonde bedrijfstak. Het perspectief voor de bouw zou bij een keuze voor een andere optie bij voorbaat minimaal zijn (lit. 89).
Het standpunt van de architecten in Nederland heeft impliciet als uitgangspunt, dat alleen
de keuze voor de architect als co6rdinerende of dominante partij enig uitzicht zou bieden
op een gunstige ontwikkeling van de bouw.
Ook wordt er in de hedendaagse bouw we! eens voor gepleit te kiezen voor neutrale spelregels, omdat elke keuze voor een dominante partij bij voorbaat verkeerd zou zijn voor de
bedrijfstak als geheel.
De strekking van de derde conclusie is strijdig met deze, enigszins gecharcheerd weergegeven, standpunten: het is voor de bouw veel belangrijker te kiezen voor en overeenstemming te bereiken over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces, dan te bepalen welke spelregels dat precies moeten zijn; of het neutrale spelregels moeten zijn of spelregels met een dominante partij en welke van de bouwpartners in dat geval
die dominante partij zou moeten zijn.

In deze paragraaf is niet expliciet aandacht besteed aan de mate waarin de bouw in staat
mag worden geacht te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen in de zogenaamde combinatie-scenario's, die zijn beschreven in paragraaf 8.3 "Combinatie-mogelijkheden".
Dit betreft de combinatie van de scenario's 3 en 4 tot in feite een scenario, metals basis de
algemeen geldende spelregels en de project-ongebonden bouwconcepten van een aantal
grote, opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven, alsmede de combinatie van
de neutrale spelregels van scenario 1 met de mogelijkheid van een beperkt aantal van deze
bouwconcepten tot in feite een variant op scenario 1, die nog de mogelijkheid in zich heeft
van een eventuele doorgroei naar de scenario's 3 en 4.

9.3

Realisatiekansen van de scenario's

Het beoordelen van de realisatiekansen in deze paragraaf is beperkt tot de kansen van de
scenario's 1 t/m 4. Refererend in de conclusies van de voorgaande paragraaf, is het immers
niet zinvol nog aandacht te besteden aan de realisatiekansen van scenario 5, dat als mogelijke toekomst voor de bouw als een overwegend negatieve optie moet worden beschouwd.
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Hoe spelregels te introduceren

Als onderdelen van de algemeen geldende spelregels, die ten grondslag liggen aan de scenario's 1t/m4, zijn in hoofdstuk 8 "Uitwerking van de scenario's" genoemd:
-

Modulaire Coordinatie;
Scheiding Drager-Inbouw;
Woonprogramma's;
Prestatiebestek.

Het beantwoorden van de vraag 'hoe de spelregels te introduceren' kan zich concentreren
op de introductie van de Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw. Het toepassen van de Woonprogramma's en het Prestatiebestek mag voor de organisatie van het
bouwproces immers als minder essentieel worden beschouwd; het betreft spelregels voor
beperkte onderdelen van het bouwproces, die eventueel in een later stadium nog kunnen
worden toegevoegd.
De huidige bouwpraktijk kan, ten aanzien van het toepassen van de Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw als volgt worden gekenmerkt.
- Modulaire Coordinatie is inmiddels vervat in een norm van het Nederlands Normalisatie Instituut. Deze norm heeft echter slechts in beperkte mate een verplichtend karakter
voor de bouwpraktijk, omdat er niet sprake is van opname in voorschriften of subsidievoorwaarden vanwege de overheid. Er is nog steeds sprake van een incidentele toepassing van de Modulaire Coordinatie bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en
de norm fungeert tevens nog slechts incidenteel als basis voor de ontwikkeling van
bouwprodukten door de toeleveringsbedrijven in de bouw.
- De Scheiding Drager-Inbouw heeft nog steeds de status van een visie op het ontwerpen
en beheren van woningen met daarop gebaseerde richtlijnen. Het draagvlak voor deze
visie in de bouwpraktijk is weliswaar groeiende, maar nog steeds beperkt. De toepassing van de richtlijnen voor het ontwerpen en beheren van Drager-Inbouw-projecten
heeft nog een incidenteel karakter en ook bij het ontwikkelen van bouwprodukten door
de toeleveringsbedrijven fungeert de Scheiding Drager-Inbouw nog slechts in beperkte
mate als basis.
- Zowel de Modulaire Coordinatie als de Scheiding Drager-Inbouw maken dee! uit van
het, reeds in hoofdstuk 5 "Veranderingen in de organisatie" genoemde Open Bouwen.
In het wetenschappelijk en collectief onderzoek in de bouw wordt hieraan weliswaar relatief veel aandacht besteed en de belangstelling ervoor in de bouwpraktijk is duidelijk
groeiende, maar van een algemene toepassing bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten en bij het ontwikkelen van nieuwe produkten voor de bouw is nog geen sprake.
In principe dienen zich twee mogelijkheden aan voor het daadwerkelijk realiseren vanuit
de huidige bouwpraktijk van algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het
bouwproces op basis van de Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw, respectievelijk op basis van het Open Bouwen.
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De eerste mogelijkheid is het geleidelijk uitbreiden van het aantal projecten, waarbij de
Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw op vrijwillige basis worden toegepast bij het ontwerpen, realiseren en gebruiken/beheren van de woningen en bij het project-gebonden fabriceren van bouwdelen en -componenten. Gelijktijdig zou ook de toepassing op vrijwillige basis als uitgangspunt voor de project-ongebonden ontwikkeling en fabricage van bouwdelen en -componenten moeten worden uitgebreid.
Deze geleidelijke uitbreiding kan worden gerealiseerd door middel van gerichte voorlichtings-, kennisoverdracht- en PR-acties.
Bij deze eerste mogelijkheid blijft de toepassing door de betrokken bouwpartners een vrijwillig karakter houden.
De mogelijkheden om vanuit de huidige bouwpraktijk de toepassingvan Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw geleidelijk uit te breiden mogen als reeel worden beschouwd.
Verwacht moet echter worden dater op deze wijze pas na 10 a 15 jaar sprake zal zijn van
een toepassing bij het ontwerpen en uitvoeren van in principe alle projecten en bij de project-ongebonden ontwikkeling en fabricage van in principe alle bouwdelen en -componenten.
De tweede mogelijkheid is het verplicht stellen van de toepassing van de Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel
van opname van de norm "Modulaire Coordinatie" en van een gelijksoortig document betreffende de Scheiding Drager-lnbouw in de fungerende voorschriften en subsidie-voorwaarden van de overheid. De kansen hierop moeten echter als zeer gering worden ingeschat ten gevolge van de veranderende taakopvattingen van de overheid, zoals omschreven in hoofdstuk 3 "Veranderingen in de markt".
De bedoelde verplichting kan echter nog op een derde wijze worden bereikt. Uitgaande van
het bestaan van de norm "Modulaire Coordinatie" en van een gelijksoortig document betreffende de Scheiding Drager-Inbouw, is het voorstelbaar dat de branche-organisaties in
de bouw op een formele wijze overeenkomen beide documenten een verplichtende status
te geven. In een branche-overschrijdende overeenkomst verplichten de organisaties zich
dan te bewerkstelligen, dat hun leden vanaf een te bepalen datum bij alle projecten en bij
elke produkt-ontwikkeling en -fabricage Modulaire Coordinatie en de Scheiding DragerInbouw toepassen.
Vanaf die datum worden dan de spelregels op een dusdanige schaal toegepast, dat ze voor
alle bedrijven in de bouw voldoende basis bieden voor innovatieve investeringen. Er is dan
nog slechts een relatief korte periode nodig om te bewerkstelligen dat ook de niet-georganiseerde bedrijven in de bouw de spelregels ovememen.
Tot voor kort waren de kansen op een dergelijke branche-overschrijdende overeenkomst
over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces minimaal. Nu
echter alle partijen in de bouw er geleidelijk van overtuigd raken dater ingrijpende veranderingen in de bouw nodig zijn en dat een effectievere samenwerking en het beter regelen
van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden niet te vermijden zijn, is een dergelijke
branche-overschrijdende overeenkomst een reele optie, die in beginsel al op relatief korte
termijn tot resultaat moet kunnen leiden.
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Het realiseren van de bedoelde branche-overschrijdende overeenkomst veronderstelt dat
de branches hun gezamenlijke belang laten prevaleren boven hun eigen, soms strijdige belangen. De bereidheid hiertoe is in essentie afhankelijk van enerzijds de mate waarin de bedrijven in de branches elkaar als concurrenten beschouwen en anderzijds de mate waarin
de gezamenlijke branches worden bedreigd door concurrentie "van buiten".
Aangenomen mag worden dat, ten gevolge van de veronderstelde structurele daling van
het totaal aan gevraagde bouwwerkzaamheden op de markt, de onderlinge concurrentie tussen de branches in de nabije toekomst niet substantieel zal verminderen. De kansen voor
het realiseren van de bedoelde branche-overschrijdende overeenkomst lijken dan ook in
eerste instantie gering.
Er is echter in de huidige bouw tegelijkertijd sprake van een toenemend besef van de dreigingvoorde gezamenlijke branches doorexterne concurrentie. Hierbij wordt dan met name
gedoeld op enerzijds de reeds eerder genoemde concurrentie van bouwbedrijven uit het
buitenland, die waarschijnlijk nog zal worden versterkt door de aangekondigde realisatie
van de Europese markt in 1992 (lit. 3 en 12) en anderzijds op het, eveneens reeds eerder
genoemde "Toyota/Neckermann-effect" (lit. 7), dat resulteert in het groeiend besef van de
bedrijven in de bouw dat met de auto- en vakantie-industrie moet worden geconcurreerd
om de gulden van de consument.
Verondersteld mag worden dat het groeiend besef van de noodzaak om gezamenlijk te reageren op de dreiging van de concurrentie van buiten, op afzienbare tennijn kan resulteren
in een daadwerkelijke bereidheid tot het realiseren van de bedoelde branche-overschrijdende overeenkomst
De hiervoor beschreven mogelijkheden overziende, mag een duidelijke voorkeur worden
uitgesproken voor de laatste optie: het verplicht stellen via een branche-overschrijdende
overeenkomst. De optie van een verplichtstelling via opname in de regelgeving van de overheid moet in principe als niet haalbaar worden beschouwd en de geleidelijke uitbreiding
van de vrijwillige toepassing zal zo veel tijd in beslag nemen dat het niet meer mogelijk
zal blijken te zijn nog afdoende te reageren op de concurrentie van buiten.
Of in de branche-overschrijdende overeenkomst al direct of pas in een later stadium een
verplichtende voorkeur uitgesproken kan en moet worden voor een neutrale invulling van
de spelregels ofvoor de aanwijzing van een dominante partij, wordt in de hiemavolgende
paragraaf afzonderlijk bezien.

9.3.2

Hoe eventueel te kiezen voor een dominante partij?

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de relatieve realisatiekansen van de scenario's
1 t/m 4 en daarbij uitgaand van de veronderstelling, dat het in beginsel mogelijk is de basisspelregels te introduceren, moeten in eerste instantie de volgende vragen worden beantwoord:
- wat zijn de realisatiekansen voor het bereiken van overeenstemming over neutrale spelregels ten opzichte van de realisatiekansen van spelregels met een dominante partij?;
- op welke wijze kan vanuit de huidige bouwpraktijk eventueel een keuze worden gemaakt voor een dominante partij?
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Om met de tweede vraag te beginnen: uitgaande van het reeds geaccepteerd zijn van de basisspelregels, kan de bouw op twee manieren toegroeien naar een situatie met een van de
bouwfuncties als dominante partij; Of door er op korte termijn gezamenlijk voor te kiezen
en dit in de algemeen geldende spelregels vast te leggen of door de ontwikkelingen als het
ware de vrije loop te laten en te veronderstellen dat de ontwikkelingen in de vraag/aanbodverhoudingen op de markt over enige tijd vanzelf zullen leiden tot een dominante positie
voor een van de functies, om die situatie vervolgens in de spelregels vast te leggen.
Echter: zolang de vraag niet is beantwoord of er een dominante partij moet zijn en zo ja
wel.ke, verkeert de bouw in feite in een situatie, die overeenkomt met scenario 5, een situatie die ten koste van alles vermeden moet worden, respectievelijk een situatie die waaraan
w snel mogelijk tot een einde moet worden gebracht.
Omdat niet te voorspellen is hoe lang het zal duren totdat een van de bouwfuncties vanzelf
voldoende dominant wordt als het ooit al zover komt, moet de tweede optie worden afgeraden. De enige reele optie is daarom dat de branche-organisaties op relatief korte termijn
gezamenlijk beslissen of er we! of niet een dominante partij wordt aangewezen en zo ja,
welke.
Het zou getuigen van onderschatting van de strijdige belangen van de functies in de huidige bouw om te veronderstellen dat die functie in staat zouden zijn uit hun midden een functie aan te wijzen als de dominante partij in het bouwproces, die in alle gevallen verantwoordelijk is voor de algehele coordinatie en voor de eindkwaliteit van het produkt en waaraan
de andere functies zich in alle gevallen ondergeschikt ma.ken. Het is in de huidige bouwpra.ktijk bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat (de vertegenwoordigers van) architecten zullen
instemmen met een situatie, waarin de architect als zelfstandige en onafhankelijke functie
in de woningbouw niet meer voorkomt en waarin de architect alleen nog maar kan functioneren in dienst van de opdrachtnemende aannemer (scenario 3) of in dienst van het opdrachtnemende toeleveringsbedrijf (scenario 4). Eveneens is het in de huidige bouwpra.ktijk bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat de grotere, industrieel bouwende aannemers zullen instemmen met een situatie, waarin bij alle projecten de architect verantwoordelijk is voor
de algehele coordinatie en voor de eind.kwaliteit van het produkt.
In het overzicht op de volgende pagina is op een meer structurele wijze weergegeven hoe
de bedrijven in de bouw de scenario's I t/m 4 waarschijnlijk zullen beoordelen, in termen
van een verbetering (+) ofverslechtering (-)van hun positie in het bouwproces ten opzichte van de huidige bouwpra.ktijk. Uitgangspunten hierbij zijn, dat alle bedrijven en in het
bijzonder de aannemingsbedrijven, vanuit hun huidige opvattingen over wat hun primaire
belangen zijn, in beginsel streven naar een meer dominante positie en/of meer inv!oed op
met name de ontwerpbeslissingen per project, dat de toeleveringsbedrijven met name streven naar meer project-ongebonden fabricage van bouwprodukten en dat de architecten tenminste hun positie als zelfstandige en onafhankelijke functie in het bouwproces willen behouden.
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TJit het overzicht mag worden geconcludeerd dat de belangentegenstellingen in de huidige
bouwpraktijk nog dusdanig groot zijn en dat bij de bouwpartners de eigen belangen nog
zozeer voorop staan, dat een gezamenlijke aanwijzing van een van de functies tot dorninante partij in het bouwproces op afzienbare termijn uitgesloten moet worden geacht.
De conclusie uit de voorgaande beschouwing moge duidelijk zijn: de realisatiekansen van
de scenario's, waarin er sprake is van een dominante partij, zijn in de huidige bouwpraktijk minimaal. Dit betekent dat alleen het scenario met de neutrale spelregels (scenario 1)
als reele optie overblijft en dat de basisspelregels, in de branche-overschrijdende overeenkomst, zoals in paragraaf9.3.l genoemd, alleen op een neutrale wijze!kunnen worden ingevuld. Alleen voor deze optie mag worden gerekend op een voldoedde groot draagvlak
in de bouw.
Bovendien zal de opstelling van met name de grote aannemings- en toeleveringsbedrijven
ten aanzien van scenario 1 nog positiever zijn, als wordt gekozen voor de variant van dit
scenario, die is beschreven in paragraaf 8.3 "Combinatie-mogelijkheden". In deze variant
is er voor een beperkt aantal aannemings- en toeleveringsbedrijven de mogelijkheid om
project-ongebonden bouwconcepten op de markt te brengen en blijft de mogelijkheid open
van een eventuele doorgroei in een later stadium naar de scenario's 3 en 4.

9.4

Samenvattende beoordeling van de scenario's

Kort samengevat zijn de belangrijkste conclusies uit de beoordeling van de scenario's op
de mate, waarin de bouw in staat is te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen in paragraaf 9.2 en op de realisatiekansen in paragraaf 9.3, als volgt:
de bouw is in scenario 5 nauwelijks in staat meer te profiteren van de potenties van de
nieuwe technologieen dan in de huidige bouwpraktijk en op onderdelen zelfs minder;
dientengevolge zal de bouw in scenario 5 nauwelijks meer dan nu 1n staat zijn een produkt te realiseren met maximale kwaliteit en optimale kosten/kwaliteitverhouding;
in de scenario's I t/m 4 is de bouw in staat aanmerkelijk beter te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen dan in de huidige bouwpraktijk;
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- ten aanzien van de mate, waarin de bouw in staat is te profiteren van de potenties van
de nieuwe technologieen, moet scenario 4 als het beste worden aangeduid, scenario 3
als iets minder en de scenario's 1en2 als nog iets minder; de verschillen tussen de scenario's 1 t/m 4 zijn echter in verhouding marginaal;
- de realisatiekansen van de scenario's 2 t/m 4 moeten in de huidige bouwpraktijk als minimaal worden beschouwd in verband met de belangentegenstellingen tussen de functies en in verband met het feit dat zij nog steeds hun eigen belangen veel belangrijker
vinden dan hun gezamenlijke belangen;
- de realisatiekansen van scenario 1 mogen als reeel worden beschouwd; zeker als de mogelijkheid wordt opengelaten van het eventueel doorgroeien in een later stadium naar
de scenario's 3 en 4.
De samenvattende conclusie van de beoordeling moge duidelijk zijn: scenariol, met de
neutrale spelregels, is nauwelijks minder dan het best denkbare scenario en het is tevens
van deals positief te beoordelen scenario's, op korte termijn het enige haalbare. Die haalbaarheid kan nog worden vergroot door bij het vaststellen van de algemeen geldende, neutrale spelregels de mogelijkheid open te laten, voor het eventueel in een later stadium doorgroeien naar de scenario's 3 en 4, waarin in principe alle projecten word en gerealiseerd op
basis van de project-ongebonden bouwconcepten van de grotere, opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven.
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10 Kansen en bedreigingen voor de
bedrijven en de bedrijfstak

10.1
JO.I.I

Uitgangspunten voor bet bepalen van kansen en bedreigingen
Algemene uitgangspunten

Veranderingen in de bouwmarkt, in de bouwtechnologie en in de organisatie van het bouwen zijn veranderingen in de omgeving van de individuele bedrijven, die werkzaam zijn
in de bouw. Redenerend vanuit hun eigen belangen, kunnen zij die veranderingen beschouwen als bedreigingen voor hun gewenste wijze van functioneren, maar ook als kansen die
ze kunnen benutten ter verbetering van hun functioneren. Of een te verwachten verandering voor een bedrijf beschouwd moet worden als een kans of een bedreiging, kan per bedrijf verschillen, afhankelijk van de consequenties van die verandering voor het bedrijf en
van de opstelling van - de leiding van - het bedrijf ten opzichte van veranderingen in het
algemeen: door sommige personen wordt elke ingrijpende verandering beschouwd als een
bedreiging voor hun functioneren. Een impliciete veronderstelling achter dit onderzoek is
echter, dat de bouw meer dan in het verleden haar eigen toekomst wil vonngeven en cl.at
de individuele bedrijven in de bouw daarop vanuit een positieve opstelling willen inspelen, respectievelijk dat zij willen anticiperen op te verwachten veranderingen in hun omgevingen.
Hierna worden de te verwachten veranderingen tussen nu en het jaar 2005, de horizon van
dit onderzoek, in beeld gebracht.
Voor een deel betreft dit de trendmatige veranderingen, zoals die zijn beschreven in de
hoofdstukken 3 t/m 5, en die nog eens kort zijn samengevat. Voor een deel zullen deze veranderingen plaatsvinden onafhankelijk van het wel of niet collectief kiezen van de bouw
voor een van de beschreven scenario's. In paragraaf 10.2 worden deze veranderingen aangeduid als scenario-onafhankelijke veranderingen.
De veronderstelling is echter dat de bouw wel collectief zal kiezen voor een scenario en
dat dit een aantal aparte veranderingen ten gevolge zal hebben: de scenario-afhankelijke
veranderingen. Refererend aan de conclusies van de beoordeling van de beschreven scenario's in hoofdstuk 9, wordt in dit hoofdstuk aangenomen dat de bouw collectief zal kiezen
voor de realisatie van, de reeds eerder aangeduide, speciale variant van scenario 1, met de
neutrale spelregels en met de mogelijkheid dat een beperkt aantal grote aannemings- en
toeleveringsbedrijven eigen, project-ongebonden bouwconcepten op de markt brengen. Tevens wordt aangenomen dat in een later stadium de bouw zal doorgroeien naar de, eveneens reeds aangeduide, combinatie van de scenario' s 3 en 4, waarin in essentie dezelfde
spelregels algemeen geldend zijn, maar waarin in principe alle projecten worden gerealiseerd op basis van de project-ongebonden bouwconcepten van grote, opdrachtnemende
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aannemings-/toeleveringsbedrijven. De verderop beschreven scenario-afbankelijke veranderingen, zijn een afgeleide van de verschillen tussen de kenmerken van de scenario's 1 en
3/4, zoals beschreven in hoofdstuk 8 "Uitwerking van de scenario's" en die van de huidige bouwpraktijk, voorzover deze verschillen niet al kunnen worden overbrugd door scenario-onafbankelijke, trendmatige veranderingen.
Tevens wordt aangenomen dat de collectieve keuze van de bouw voor een scenario invloed
za1 hebben op de be.schreven trendmatige veranderingen.
Een aantal van die veranderingen, die als het ware passen in het gekozen scenario, zullen
worden versneld of anderszins versterkt plaatsvinden. Andere trendmatige veranderingen,
die soijdig zijn met het gekozen scenario, zullen van richting veranderen of verdwijnen.
In de volgende paragraaf wordt een korte analyse gemaakt op de trendmatige veranderingen.

Ter vergroting van de herkenbaarheid is de veronderstelde toekomst van de bouw weergegeven in figuur 34. Deze veronderstelde toekomst berust op de volgende aannames:
Rond 1990 wordt door de organisaties in de bouw een branche-overschrijdende overeenkomst gesloten, met verplichtende afspraken over het toepassen van de, neutraal ingevulde spelregels voor de organisatie van het bouwproces.
In het midden van de jaren negentig is scenario 1 volledig gerealiseerd.
- Bij de collectieve keuze voor scenario 1 wordt expliciet de mogelijkheid opengelaten
voor een doorgroeien naar scenario 3/4.
Rond 2005 zal scenario 3/4 goeddeels gerealiseerd zijn, niet ten gevolge van een nieuwe collectieve keuze van (de organisaties in) de bouw, maar als resultaat van autonome
ontwikkelingen in de markt en in de technologie.

ca. 1990
huidige
bouwpraktijk

Flguur34

collectieve
keuze van
de bouw

2005

1995
:

scenario 1

geleidelijke

J

overgang

•t

•

scenario 3/4

Veronderstelde toekomst van de bouw

In figuur 35 wordt op schematische wijze weergegeven hoe vervolgens de kansen en bedreigingen voor de bedrijven in de bouw worden bepaald.
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Het bepalen van kansen en bedeigingen

De veranderingen in de bouwpraktijk en de daarmee samenhangende kansen en bedreigingen voor de bedrijven in de bouw worden beschreven in de paragrafen 10.2, 10.3 en 10.4.
Zij worden onderscheiden naar:
- scenario-afhankelijke veranderingen;
- veranderingen die samenhangen met de overgang van de huidige bouwpraktijk naar de
bouwpraktijk in scenario 1, die zich in principe zullen voordoen in dezelfde tijd als de
scenario-onafhankelijke veranderingen;
- veranderingen, die samenhangen met de geleidelijke overgang van scenario 1 naar de
scenario 3/4.

10.1.2

lnvloed van rk scenario's op rk trendmatige veranrkringen

In het volgende overzicht is aangegeven op welke van de beschreven trendmatige veranderingen de scenario's 1 en 3/4 van invloed zijn.
De volgende soorten van invloed worden onderscheiden:
- De keuze voor en de realisatie van een scenario is niet noemenswaardig van invloed op
de snelheid van de trendmatige verandering (o). Met andere woorden: zonder de keuze
voor een scenario zal zich deze trendmatige verandering in principe met dezelfde snelheid voordoen.
De keuze voor en de realisatie van een scenario is wel noemenswaardig (+) of zelfs sterk
(++)in positieve zin van invloed op de snelheid van de verandering.
- De keuze voor en de realisatie van het scenario zal leiden tot een omrnekeer ineen verandering, die nu gaande is(-).
- Zonder de keuze voor en de realisatie van een scenario zou de trendmatige verandering
zich niet of nauwelijks kunnen voordoen, omdat aan de voorwaarden voor het daadwerkelijk doorgaan van deze verandering alleen in dat scenario kan worden voldaan (+++).
Met andere woorden: de verandering werd weliswaar eerder aangeduid als een trendmatige verandering, maar verondersteld moet worden dat deze als het ware in de kiem
zal worden gesmoord als de bouw niet collectief kiest voor een scenario.
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In het overzicht wordt in eerste instantie aangegeven in hoeverre er sprake is van een invloed van de keuze voor en de realisatie van scenario l op de genoemde trendmatige veranderingen, die gaande zijn in de huidige bouwpraktijk.
Daarnaast wordt aangegeven in hoeverre het doorgroeien naar scenario 3/4 nog van invloed
kan zijn op de snelheid van diezelfde veranderingen. Met andere woorden: een collectieve
keuze van de bouw rond 1990 voor scenario I zal tot het midden van de jaren negentig resulteren in een versnelling van de betreffende veranderingen (met+,++ of+++ in het overzicht aangegeven in de eerste kolom). Daarna kan er sprake zijn van nog een extra versnelling van de trendmatige veranderingen als gevolg van het doorgroeien tussen 1995 en 2005
naar scenario 3/4 (met + of++ aangegeven in de tweede kolom).

In paragraaf I0.2 "Gevolgen van scenario-onafhankelijke veranderingen" worden alleen
de gevolgen van de trendmatige veranderingen behandeld, waarvan de snelheid niet of niet
sterk wordt beYnvloed door de keuze voor en de realisatie van het scenario (met o of+ aangegeven in het overzicht).
De gevolgen van de veranderingen die wel sterk of doorslaggevend worden beYnvloed, worden behandeld in paragraaf I0.3 "Gevolgen van de realisatie van scenario 1" en/of in paragraaf I0.4 "Gevolgen van de realisatie van scenario 3/4" .

10.1.3

Aandachtspunten bij het opsporen van kansen en bedreigingen

In de paragrafen 10.2 - 10.4 wordt zoveel mogelijk in neutrale termen gesproken over de
gevolgen voor de bedrijven van te verwachten veranderingen en niet in termen van kansen
en bedreigingen. Het is aan de bedrijven om de gevolgen van een te verwachten verandering positief te interpreteren als kans voor het verbeteren van het eigen functioneren, of negatief als een bedreiging.

Ter structurering van het bepalen van de gevolgen van te verwachten veranderingen, wordt
per paragraaf zoveel mogelijk dezelfde volgorde aangehouden van "partijen", waarop die
gevolgen betrekking kunnen hebben. De volgende "partijen" worden in dit kader onderscheiden.
Bedrijven

algemeen
per functie

Bedrijfstak

grote bedrijven
kleine bedrijven
architectenbureaus
aannemings bedrijven
toeleveringsbedrijven

branche-organisaties
opleidingen
collectief onderzoek.

Aandachtspunten bij het opsporen van gevolgen van te verwachten veranderingen voor zowel de grote als de kleine bedrijven zijn:
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- de neiging tot samenwerking tussen bedrijven in het algemeen en tussen grote en kleine bedrijven in het bijzonder en het wel of niet groter worden van de verschillen tussen
grote en kleine bedrijven;
mogelijkheden tot specialisatie;
aandacht voor kwaliteit en voor klantgericht handelen en de consequenties daarvan in
de organisatie en werkwijze;
eventuele consequenties van de wijze van opd.rachtverstrekking.
Met name voor de grote bedrijven gelden nog als aanvullende aandachtspunten:
eventuele consequenties voor de bedrijfsorganisatie, in termen van onder meer de stijl
van management en flexibiliteit;
structurele aandacht voor marketing en produktontwikkeling.
Het onderscheid dat in dit verband gemaakt moet worden tussen grote en kleine bedrijven
is minder voor de hand liggend dan het in de eerste instantie wellicht lijkt.
Dat een aannemingsbedrijf met meer dan 1000 medewerkers en/of met een omzet van meer
dan f 1 miljard als een groot bedrijf moet worden beschouwd en een aannemingsbedrijf met
een omzet van minder dan fl miljoen en minder dan 10 aangestelden als een klein bedrijf,
moge duidelijk zijn. Een exacte grens tussen groot en klein in termen van omzet en/of het
aantal medewerkers, is echter niet aan te geven. Wellicht kan als indicatie dienen, dat een
vereniging als Progresbouw - een vereniging met uitsluitend grote bedrijven - een minimale omzet van f 100 miljoen hanteert als voorwaarde voor lidmaatschap. Als het echter een
concem-achtige organisatie betrteft, met zelfstandig functionerende kleine bedrijven, zegt
dit nog weinig.
Daarnaast moet worden beseft dat bijvoorbeeld een aannemingsbedrijfmet 100 medewerkersceventueel niet als een groot bedrijf, mag worden beschouwd, terwijl een architectenbureau met 100 medewerkers tot de grootste bedrijven in haar branche gerekend moet worden.
Ook in de gangbare organisatie-literatuur wordt geen duidelijk uitsluitsel:gegeven over het
punt waar de grens getrokken moet worden tussen grote en kleine bedrij'ven. Wei worden
indicaties gehanteerd als de (per branche verschillende) minimale omzet!en het aantal medewerkers, het wel/niet beschikken over stafbureaus of - afdelingen en het aantal niveaus
in de besluitvorming binnen het bedrijf.
Geconcludeerd mag worden dat het onderscheid tussen grote en kleine bedrijven alles behalve eenduidig is. Wei zijn er enige te objectiveren indicaties, maar veel meer gaat het om
het bekend staan als groot of klein en om de intentie van de bedrijfsleiding, die haar bedrijf
de allure en het type organisatie wil geven van een groot of een klein bedrijf.
Per functie (architect, aannemer en toeleverancier) kunnen nog de volgende aandachtspunten worden toegevoegd:
consequenties van een andere rol in het bouwproces, in termen van onder meer mogelijkheden tot specialisatie en benodigde vaardigheden;
- mogelijkheden tot en consequenties van functie-integratie, onder meer in termen van
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

166

Bouwen aan 2005

10 Kansen en bedreigingen voor de bedrijven en de bedrijfstak

De gevolgen van te verwachten veranderingen voor de bedrijfstak zijn tweeledig. Als eerste zijn er de gevolgen van de activiteiten, die op het niveau van de bedrijfstak verricht
moeten of zullen worden ter realisatie van het gekozen scenario. Als tweede is er sprake
van gevolgen op bedrijfstakniveau van het veranderend opereren van de individuele bedrijven. Een voorbeeld van deze laatste categorie van gevolgen is de mogelijk andere rol van
aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouw.
De bedoelde gevolgen op het niveau van de bedrijfstak kunnen betrekking hebben op het
functioneren van de branche-organisaties, de opleidingen en het collectief onderzoek in de
bouw.
Aandachtspunten bij het opsporen van gevolgen van te verwachten veranderingen voor het
functioneren van de huidige branche-organisaties in de bouw betreffen het functioneren
van die branche-organisaties ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de overheid en ten
opzichte van hun !eden.
Aandachtspunten voor de opleidingen in de bouw hebben betrekking op de andere eisen
die in de toekomst gesteld zullen worden aan de kennis en de vaardigheden van op te leiden personen op verschillende niveaus. Met name zal dit betrekking hebben op veranderende accenten in opleidingsprogramma' s. Daarnaast is er sprake van gevolgen voor de opleidingen van te verwachten veranderingen, in termen van de samenwerking van de opleidingen met enerzijds de bedrijven in de praktijk en anderzijds de onderzoekers en de onderzoekinstituten in de bouw.
Aandachtspunten voor het collectief onderzoek in de bouw betreffen de aandacht en de mogelijkheid voor het uitvoeren van branche-overschrijdend onderzoek en ontwikkelingswerk, de mate waarin er sprake is van resultaatgericht en/of meer op de lange termijn gericht onderzoek en de samenwerking tussen de onderzoekinstituten en de bedrijven.
In de volgende paragrafen komen in principe geen nieuwe onderwerpen meer aan de orde.
De kenmerken van de trendmatige veranderingen en van de scenario's zijn immers in eerdere hoofdstukken aan de orde geweest. In dit hoofdstuk worden die kenmerken en met
name de mogelijke gevolgen ervan voor de bedrijven en voor de bedrijfstak nog eens per
categorie van bedrijven/organisaties samengevat

10.2

10.2.I

Gevolgen van scenariO-onafhankelijke veranderingen

Scenario-onafhankelijke trendmatige veranderingen

Refererend aan paragraaf 10.1.2 "Inv loed van de scenario's op de trendmatige veranderingen" kunnen de volgende trendmatige veranderingen als min-of-meer scenario-onafhankelijk worden beschouwd.
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Trendmatige, scenario-onafhankelijke veranderingen in de bouwmarkt:
Volume-ontwikkelingen:
- geleidelijke stijging van de instandhoudingsproduktie;
- Ontwikkelingen in de behoeften aan kwaliteit:
- projecten worden gemiddeld kleiner en meer gedifferentieerd;
- toenemende vraag naar woningen die kwalitatief beter zijn en goedkoper;
Ontwikkelingen in de vraag/aanbod-verhoudingen:
- doorgaande decentralisatie van het overheidsbeleid;
- doorgaande professionalisering van de opdrachtgever;
toename van de behoefte aan bewonersparticipatie en zelfwerkzaamheid;
- actievere opstelling van de aannemingsbedrijven.

en

Trendmatige, scenario-onafhankelijke veranderingen in de bouwtechnologie:
- Computer-ontwikkelingen:
- meer computertoepassingen in het algemeen;
groei in het computer-ondersteund ontwerpen;
toename in de toepassingen van de computer op de bouwplaats;
- doorgaande produktie-automatisering bij de toeleveringsbedrijven;
toename van de beschikbaarheid van geautomatiseerde, voor iedereen (wel of niet
tegen betaling) toegankelijke databank:en;
- groei van de computertoepassing in het kader van de bedrijfsvoering;
lndustrialisatie van de bouw:
- toename van de project-ongebonden fabricage;
lnnovaties op de bouwplaats:
- introductie van de multi-functionele vakman en van zelfstandig werkende bouwploegen;
- innovaties in het bouwgereedschap en -materieel.
In de hiemavolgende paragrafen 10.2.2 en 10.2.3 worden de mogelijke gevolgen van de
hiervoor genoemde veranderingen beschreven voorrespectievelijk de bedrijven in de bouw
en de bedrijfstak tot het midden van de jaren negentig.

10.2.2

Gevolgen van de scenario-onajhankelijke veranderingen J orde bedrijven
in de bouw

Een belangrijk verschil van de bouwpraktijk in het komend decennium met die in het verleden en nu is, dat de omgeving van de bedrijven in de bouw aanmerkelijk dynamischer
zal worden: de behoeften worden gedifferentieerder, veranderen sneller en ook de ontwikkelingen in de technologie zullen sneller zijn dan die in het verleden.

Gevolgen voor de bedrijven in de bouw in het algemeen
Van de bedrijven in het algemeen vergt het dynarnischer worden van hun omgeving een
uiterst alerte opstelling, alsmede een andere organisatie. Veel meer dan in het verleden zal
de permanent veranderde omgeving het primaire uitgangspunt moeten zijn van de bedrijfsorganisatie.
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Mogelijkheden voor de bedrijven hieraan invulling te geven zijn: een meer extern gerichte opstelling, met meer aandacht voor de extern gerichte bedrijfsactiviteiten als bijvoorbeeld de marketing, verhoging van de flexibiliteit van de organisatie (lit. 4) en een andere
stijl van management, waarbij ten aanzien van dit laatste punt met name kan worden gedacht aan de toepassing in de bedrijven in de bouw van vormen van het zogenaamde transformatie-management (lit. 13).
De toenemende professionalisering van de opdrachtgever en nog meer de groeiende behoefte van de bewoners aan participatie in de besluitvorming en aan zelfwerkzaarnheid vereisen van de bedrijven in de bouw in het algemeen, dat zij goed kunnen samenwerken met
leken en semi-leken. Meer dan in het verleden zullen de medewerkers op alle niveaus in
de organisatie daarvoor moeten beschikken over de vereiste sociale vaardigheden en over
de juiste opstelling.
Het duidelijk maken aan medewerkers, dat opdrachtgevers en bewoners klanten zijn en als
zodanig tegemoet getreden moeten worden, in plaats van ze vooral te beschouwen als mensen met lastige wensen die de produktieplanning verstoren, is een mogelijkheid om als bedrijf beter te opereren in een steeds meer op de vraagzijde gerichte markt.
De ontwikkelingen in de computertechnologie in het algemeen en de mogelijkheden de
computer toe te passen ter verbetering van het management en gebruik te maken van geautomatiseerde databanken, biedt de bedrijven de mogelijkheid de efficientie van hun organisatie en werkwijze te verbeteren om wdoende hun produktiviteit te verhogen.
Het optimaal benutten van de reeds beschikbare computertechnologie en het beschikken
over medewerkers met de juiste instelling en opleiding om met deze technologie om te kunnen gaan en goed geYnformeerd zijn over nieuwe ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden, biedt de bedrijven de mogelijkheid om in de komende periode optimaal te profiteren van die computertechnologie.

Gevolgen voor de grote bedrijven in de bouw
Het toenemend accent op de kleine projecten kan voor met name de grote bedrijven in de
bouw aanleiding zijn om hun interne organisatie aan te passen. V aak is die organisatie nog
gebaseerd op het voorbereiden en/of uitvoeren van de grotere projecten uit het verleden,
met ver doorgevoerde opdelingen van functies en specialisaties. Voor het effectief kunnen
uitvoeren van kleinere projecten isfunctie-integratie op het niveau van individuele medewerkers en voor de organisatie als geheel een mogelijkheid de produktiviteit van het bedrijf te verbeteren.
Gevolgen voor de architectenbureaus
Speciaal voor de architectenbureaus biedt de toenemende behoefte van de bewoners aan
participatie in de besluitvorming en aan zelfwerkzaarnheid de mogelijkheid zich te specialiseren op het begeleiden en adviseren van bewoners. Dit kan betrekking hebben op zowel
renovatieprojecten, als op volledige of gedeeltelijke zelfbouwprojecten in de nieuwbouw.
In eerste instantie bieden de ontwikkelingen in de technologie voor het computer-ondersteund ontwerpen de architectenbureaus de mogelijkheid tot zowel produktiviteitsverhoging als kwaliteitsverbetering.
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Gevolgen voor de aannemings- en toeleveringsbedrijven
Echter ook voor de aannemings- en toeleveringsbedrijven biedt deze technologie dezelfde
mogelijkheden, zeker als ze zich niet beperken tot respectievelijk het uitvoeren van projecten en het fabriceren van produkten, maar daarnaast actiever willen participeren in het ontwerpen van (onderdelen van) projecten.
Gevolgen voor de aannemingsbedrijven
De in ontwikkeling zijnde computertechnologie biedt de aannemingsbedrijven de mogelijkheid om de planning en controle van het werk op de bouwplaats aanmerkelijk te verbeteren. Zeker zal dit het geval zijn als over enige tijd ook de gemiddelde bouwvaklieden met
de computer kunnen omgaan en als de computer-ondersteunde informatie-overdracht mogelijk wordt tussen met name de bouwplaats en het hoofdbureau.
Evenals aan het architectenbureau, biedt de toenemende behoefte van de bewoners aan zelfwerkzaamheid aan de aannemingsbedrijven de mogelijkheid tot specialisatie. Hierbij kan
worden gedacht aan de begeleiding en advisering van bewoners, maar ook aan het in opdracht van bewoners verrichten van ondersteunende, uitvoerende werkzaamheden, door
een op hulp bij zelfbouw gespecialiseerd bedrijf of bedrijfsonderdeel.
De actiever wordende opstelling van de aannemingsbedrijven kan leiden tot meer participatie in de projectvoorbereiding, met name in het meer op de uitvoering gerichte deel van
het ontwerpen. Dit kan de vorm aannemen van een intensievere participatie in bouwteams,
het nemen van meer eindverantwoordelijkheid voor een deel van het ontwerpen en het meer
dan nu maken van alternatieve voorstellen in plaats van alleen een begroting bij aanbestedingen. Ook het meer werken op basis van brochureplannen, het opzetten van eigen marketingcapaciteiten en meer aandacht geven aan produkt- en techniekontwikkeling zijn mogelijkheden om invulling te geven aan de actievere opstelling.
Met name echter zal het toenemend accent op de instandhoudingsproduktie en in het bijzonder op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden de aannemingsbedrijven een aantal
nog relatief nieuwe mogelijkheden bieden. Gedacht kan worden aan volledig op kleinschalige en vaak ambachtelijke renovatie- en onderhoudswerk gespecialiseerde aannemingsbedrijven, zoals die op beperkte schaal in de huidige praktijk ook al bestaan. Voor een belangrijk deel zullen deze (vaak kleine) bedrijven het karakter hebben van de zogenaamde
klussenbedrijven, die veelal werken in opdracht van particulieren en die ook aan onderhoud en kleinschalige renovatie verwante werkzaamheden verrichten.
Daarnaast is ook een specialisatie van aannemingsbedrijven denkbaar op het uitvoeren van
planmatig onderhoud in opdracht van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Het verzorgen van de onderhoudsplanning en het afgeven van onderhoudsgaranties dient dan deel uit
te maken van het dienstenpakket van deze bedrijven.
Met name voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden, maar ook voor andere kleinschalige projecten, kunnen de aannemingsbedrijven profiteren van de mogelijkheden van
de multi-functionele vakman in de bouw en van de zelfstandig werkende bouwploegen.
Als het uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerk met een geringe omvang en van kleinschalige nieuwbouwprojecten op deze basis wordt georganiseerd, kan deze markt niet alleen voor de kleine, maar ook voor de grote aannemingsbedrijven perspectief bieden.
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Gevolgen voor de toeleveringsbedrijven
Evenals aan de architectenbureaus en de aannemingsbedrijven, kan de toenemende behoefte van bewoners aan zelfwerkzaamheid ook de toeleveringsbedrijven mogelijkheden bieden .
In eerste instantie kan daarbij worden gedacht aan een verdere uitbreiding van de Doe-HetZelf-sector, die de mogelijkheid biedt voor het ontwikkelen en op de markt brengen van
nieuwe, door bewoners te hanteren bouwprodukten en -gereedschap voor de in- en afbouw
van woningen. Een mogelijke nieuwe dimensie kan zijn het ontwikkelen van produkten en
gereedschappen speciaal voor toepassing bij de volledige of gedeeltelijke zelfbouw van
woningen en het ontwikkelen van Speciale inbouwcomponenten voor toepassing in te renoveren woningen.

10.2.3

Gevolgen van de scenario-onajhankelijke veranderingen voor de bedrijfstak

De scenario-onafhankelijke trendmatige veranderingen, zoals aangeduid in paragraaf
I 0.2.1, zullen voor de bedrijfstak tot het midden van de jaren negentig de hiema omschreven gevolgen hebben.

Gevolgen voor de opleidingen in de bouw in het algemeen
In de opleidingen in de bouw zal op alle niveaus - tot aan de universitaire opleidingen - relatief meer aandacht besteed moeten worden aan de technologische en organisatorische
kenmerken van onderhouds- en renovatie-werkzaamheden, aan de sociale vaardigheden
die noodzakelijk zijn voor het omgaan met leken en semi-leken en het kunnen omgaan met
de computer (lit. 109).
Gevolgen voor de opleiding van bouwvaklieden
Aanvullend op het voorgaande zal speciaal bij de opleiding van bouwvaklieden meer dan
in het verleden aandacht besteed moeten worden aan het kunnen omgaan met meer geavanceerd en dientengevolge meer storingsgevoelig gereedschap, materieel en instrumenten. Ook de te verwachten organisatorische innovaties op de bouwplaats hebben hun consequenties voor de opleiding van bouwvakkers.
Het principe van de multi-functionele vakman zal leiden tot anders samengestelde opleidingsprogramma's en tot ontwikkelingen in de richting van de zogenaamde permanente
educatie (lit. 57).
Een consequentie van de introductie van de zelfstandig werkende bouwploegen is, dat in
de opleiding van bouwvaklieden, naast aandacht voor de techniek, meer aandacht besteed
moet worden aan de plannings- en logistieke aspecten van het bouwen, alsmede aan zaken
zoals zelfcontrole op kwaliteit en op informatie-overdracht. In een zelfstandig werkende
bouwploeg zal de bouwvakker immers zelf veel meer dan nu voor dergelijke zaken verantwoordelijk zijn in plaats van de speciaal daarvoor opgeleide uitvoerder.
Gevolgen voor het collectief onderzoek in de bouw
Op diverse van de hiervoor genoemde punten, beschikken de opleidingsinstituten en de bedrijven nog niet over voldoende operationele kennis om optimaal gebruik te k:unnen ma-
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ken van de kansen, die worden geboden door de aangeduide veranderingen. Door middel
van collectief onderzoek zal deze kennis ontwikkeld moeten worden.
Het betreft daarbij zowel organisatorische als technologische kennis, die nodig is om de
genoemde, andere opleidingsprogramma' s concreet te kunnen invullen en om de bedrijven
in staat te stellen optimaal te kunnen voorzien in de behoefte aan betere en toch goedkopere woningen, aan kleinere en meer gedifferentieerde projecten en aan kwalitatiefhoogwaardig onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

10.3
10.3.1

Gevolgen van de realisatie van scenario 1
Veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario 1

Er van uitgaande dat de bouw rond 1990 collectief k:iest voor het realiseren van scenario
1, zullen zich aanvullend op de hiervoor beschreven scenario-onafhankelijke veranderingen, tot 1995 de volgende beschreven veranderingen voltrekken. Het betreft zowel de eerder aangeduide trendmatige veranderingen in de huidige bouwpraktijk, die sterk of zelfs
doorslaggevend worden bei'nvloed door de keuze voor en de realisatie van scenario 1, alsook de aanvullende veranderingen, die daarvan een rechtstreekse consequentie zijn.
Veranderingen in de bouwmarkt ten gevolge van scenario 1:
- Volume-ontwikkelingen:
- meer dan trendmatige stijging van de vervangende nieuwbouw, omdat de betrokken
marktpartijen in goede samenwerking de huidige financieringsproblemen weten op
te lossen en omdat de voorschriften en procedures van de overheid hiertoe voldoende ruimte bieden;
- afzwakking van de trendmatige daling van de totale bouwproduktie en mogelijk na
enige tijd zelfs weer een geringe trendmatige stijging van de totale produktie ten gevolge van de trendmatige stijging van het onderhoud en de renovatie en de meer dan
trendmatige stijging van de vervangende nieuwbouw;
Ontwikkelingen in de behoefte aan kwaliteit:
- toenemende behoefte aan een flexibele indeling van woningen en aan vervangbare
componenten, waarin de bedrijven in de bouw ook kunnen voorzien door de toepassing van Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-lnbouw;
toenemende orientatie van de opdrachtgevers en bewoners en van de bedrijven in de
bouw op het realiseren van een maximale kwaliteit en van optimale kosten/kwaliteitverhoudingen en, in het verlengde daarvan, een toenemende selectie van bedrijven
op hun kwaliteitsimago, in plaats van op alleen of voornamelijk op de laagste prijs;
- toenemende waardering, ook bij opdrachtgevers en bewoners, voor het toepassen van
innovatieve oplossingen, mits die kwalitatief hoogwaardig zijn.
Ontwikkelingen in de vraag/aanbod-verhoudingen:
- vermindering van de bemoeienis van de overheid met het bouwen, in het bijzonder
minder gedetailleerde en meer in funktionele termen geformuleerde voorschriften,
omdat er steeds minder behoefte is aan de beschermende functie van de overheid ten
gevolge van ondermeer de sterk klantgerichte en kwaliteitsgerichte ops telling van de
bedrijven;
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toenemende specialisatie van de aannemingsbedrijven op Ofhet Dragerdeel ofhet Inbouwdeel van woningen;
toenemende ruimte voor het op de markt brengen van een beperkt aantal project-ongebonden bouwconcepten (bijvoorbeeld 10), of door grote aannemings-/toeleveringsbedrijven Of door project-B.V.'s.
Veranderingen in de bouwtechnologie ten gevolge van scenario 1:
Technologie algemeen:
- meer innovatie in het algemeen en daardoor een grotere afhankelijkheid van de bedrijven van hoogwaardige en soms <lure technologie.
Computerontwikkelingen:
meer dan trendmatige groei van de produktie-automatisering in de toeleveringsbedrijven, omdat het voor de toeleveringsbedrijven ten gevolge van de grotere vraag
naar prefabricage nu rendabel geworden is te investeren in deze technologie;
toenemende communicatie en informatie-overdracht per computer bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten, waardoor de mogelijkheid van bedrijven om
te participeren in computemetwerken toenemend een selectiecriterium wordt voor
samenwerking.
Industrialisatie:
meer dan trendmatig toenemend gebruik van geprefabriceerde bouwdelen en -componenten in het algemeen en van project-ongebonden gefabriceerde bouwdelen en componenten in het bijzonder.
- Produkt-innovaties:
- meer dan trendmatige toename in het innoveren van bouwmaterialen en -produkten.
Veranderingen in de organisatie van het bouwproces ten gevolge van de realisatie van scenario 1:
Aanmerkelijk meer dan trendmatige groei in de toepassing van het Open Bouwen als
basis voor de organisatie van het bouwproces tot aan een toepassing bij in principe alle
projecten in 1995;
Meer dan trendmatige groei van een goede functie- en branche-overschrijdende samenwerking in de bouw; per project in de vorm van bouwteams of van de, in paragraaf 8.2.3
"Scenario 1: Neutrale spelregels" beschreven, project-B.V's; project-ongebonden in de
vorm van permanente project-B.V.'s;
in toenemende mate onderscheiden van de project-coordinatie als afzonderlijke proces-functie, die wordt verricht Of door daarop gespecialiseerde bedrijven, die tevens
verantwoordelijk zijn voor het management van de computemetwerken per project,
Of in combinatie met een andere proces-functie;
Relatieve daling van het aantal traditionele openbare aanbestedingen op de laagste prijs
en een toename van de prijsvraag-achtige aanbestedingen, waarbij voorgestelde plannen worden beoordeeld op de prijs en de kwaliteit;
Toenemende opdrachtverstrekking aan samenwerkende bedrijven voor het voorbereiden en uitvoeren van een project als een geheel, in plaats van opdrachten aan individuele bedrijven voor het verrichten van afzonderlijke procesactiviteiten.
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In de paragrafen 10.3.2 en 10.3.3 worden de mogelijke gevolgen tot 1995 beschreven van
de hiervoor genoemde veranderingen voor respectievelijk de bedrijven in de bouw en de
bedrijfstak.

10.3.2

Gevolgen van de veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario I
voor de bedrijven in de bouw

Gevolgen voor de bedrijven in de bouw in het algemeen
Voor de bedrijven in de bouw in het algemeen biedt het vooruitzicht op de algemene toepassing van het Open Bouwen de mogelijkheid om hun interne organisatie door te lichten
op verbeteringsmogelijkheden. Een andere rol in het bouwproces kan in dit verband leiden
tot de noodzaak andere kennis en vaardigheden in huis te hebben. Dit kan resulteren in het
onderscheiden van andere taken en procedures binnen het bedrijf en tot een, daarop gebaseerde, aanpassing van de interne organisatie en werkwijze.
Tevens kan in zo'n interne doorlichting worden bezien in hoeverre de algemeen geldende
spelregels aanleiding zijn om op een andere wijze dan in het verleden in het bedrijf bezig
te zijn met produkt- en techniekontwikkeling.
De toenemende orientatie op de kwaliteit in plaats van op de prijs van het bouwen verplicht
de bedrijven veel bewuster dan in het verleden bezig te zijn met hun kwaliteitsimago.
Hierbij kan niet worden volstaan met folders voor potentiele opdrachtgevers, waarin de
kwaliteit van het bedrijf wordt aangeprezen. De basis van elke kwaliteitscampagne moet
zijn "be good and tell it". Met andere woorden: zorg datje goed bent in watje doet en laat
vervolgens anderen weten datje goed bent.
Binnen de bedrijven in de bouw zal een kwaliteitsbeleid moeten worden opgebouwd, dat
tot doe! heeft op een gestructureerde wijze en met medewerking van alle aangestelden te
streven naar maxi male kwaliteit en naaroptimale kosten/kwaliteitverhoudingen. Zo'n kwaliteitsbeleid heeft organisatorische en instrumentele componenten, maar zeker zo belangrijk is het beYnvloeden van de attitude van de medewerkers.
Voor de bedrijven is het mogelijk nu al te anticiperen op de andere samenwerkingsverbanden, die bij de realisatie van scenario 1 gebruikelijk zullen zijn. Met name de project-ongebonden B.V.'s bieden daartoe mogelijkheden. Het aangaan van functie-overschrijdende
samenwerkingsverbanden met andere bedrijven met aanvullende specialisaties en het gezamenlijk ontwikkelen en op de markt brengen van project-ongebonden bouwconcepten,
is in dit verband een reele optie.
In het verleden zijn pogingen tot het realiseren van dergelijke samenwerkingsverbanden
vaak mislukt. Verondersteld mag worden dat de concurrentieverhoudingen tussen de deelnemende bedrijven, het gebrek aan onderling vertrouwen, de in feite te geringe neiging tot
samenwerking tussen de bedrijven en het vaak negatieve innovatieklimaat hieraan debet
waren. Bij de realisatie van scenario 1 zal van deze factoren geen sprake meer zijn en tussen nu en 1995 zullen de kansen op het slagen van dergelijke samenwerkingsverbanden
steeds groter worden.
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Dat het kunnen participeren in computemetwerken per project in toenemende mate een selectie-criterium voor samenwerking wordt, betekent dat de bedrijven nog meer dan nu zullen moeten investeren in de daartoe benodigde computertechnologie en zullen moeten beschikken over de mensen, die daarmee kunnen omgaan.

Gevolgen voor de kleine bedrijven in de bouw
Een gevolg van het toenemend aantal innovaties is, dat het bouwen in het algemeen meer
bepaald zal zijn door de technologie: alleen als een bedrijf kan beschikken over een hoogwaardige en in veel gevallen dure technologie, zal het in staat zijn een concurrende kwaliteit en een concurrerend kosten/k:waliteitniveau te realiseren.
Voor de kleine bedrijven, die in het algemeen minder kapitaalkrachtig zijn, betekent de toenemende afhankelijkheid van de technologie, dat ze meer dan nu genoodzaakt zullen zijn
zich te specialiseren, om dan binnen hun fo principe beperkte specialisme te kunnen investeren in de benodigde technologie.
Een aanvullende mogelijkheid voor de kleine, gespecialiseerde bedrijven is om een rninof-meer vast samenwerkingsverband aan te gaan meteen groot bedrijf. Vanwege de belangentegenstellingen tussen deze bedrijfstypen in de huidige bouwpraktijk, staan met name
de kleine bedrijven nu in het algemeen erg huiverig tegenover een dergelijke samenwerking; zij zijn bang door hun "grote broer" te worden opgeslokt. Bij de realisatie van scenario 1 ligt de situatie op dit punt echter anders: zowel bij het grote als het kleine bedrijf zullen de gezamenlijke belangen zwaarder wegen dan de eigen belangen en meer dan nu zal
door beiden worden beseft, dat de sterke punten van grote en kleine bedrijven elkaar goed
kunnen aanvullen, ook met behoud van de zelfstandigheid van het kleine bedrijf.
Gevolgen voor de projectcoordinatie
De eventuele verzelfstandiging van de projectcoordinatie tot een afzonderlijke procesfunctie, biedt de bedrijven in de bouw de mogelijkheid zich hierop te specialiseren, danwel in
combinatie met een andere functie, danwel als enige functie van een bedrijf. Met name voor
de huidige architectenbureaus, die zich meer willen toeleggen op de algehele coordinatie
van projecten, mag dit voor de komende periode worden beschouwd als een reele optie.
Echter ook voor het aannemingsbedrijf, dat zich breder in de markt wil profileren, is het
een mogelijkheid. Tevens kan worden gedacht aan de mogelijkheid voor een aantal regelmatige opdrachtgevers, zoals grote woningbouwverenigingen, om op een professionele
wijze op dit punt te voorzien in de eigen behoeften.
Een voorwaarde voor het kunnen verrichten van de functie van project-coordinatie, is dat
tevens de verantwoordelijkheid gedragen moet kunnen worden voor het management van
de computemetwerken per project. Een reele aanname is dat de bedrijven, die zich hierop
in de komende periode gaan toeleggen, over enige tijd rnin-of-meer vanzelf uitgroeien tot
de bedoelde project-coordinatoren.
Gevolgen voor de architectenbureaus
Een mogelijkheid voor de architectenbureaus om hun kwaliteit als ontwerpers te verbeteren, is zich grondig voor te bereiden op het ontwerpen van woningen met flexibele indelingen en op het voeren van overleg hierover met bewoners. Door middel van eigen onderzoek en door gebruik te maken van collectief onderzoek op dit gebied, kan het ontwikkelen van project-ongebonden Drager- en Inbouwmodellen hiertoe een goede ingang zijn.
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Meer dan in de huidige bouwpraktijk zullen de architectenbureaus hun werk moeten uitvoeren in teamverband, waarbij hun werk ook meer dan nu beperkt is tot het maken van
ruimtelijke ontwerpen en tot de functionele en esthetische aspecten.
Daarnaast zullen de architectenbureaus bij de realisatie van scenario I meer kennis in huis
moeten hebben dan nu vaak het geval is, van zaken als bedrijfsfinanciering teneinde als
volwaardige partner te kunnen deelnemen aan de project-B.V.'s.

Gevo/gen voor de grote aannemings- en toe/everingsbedrijven
V oor een beperkt aantal grote aannemings- en toeleveringsbedrijven, of combinaties daarvan, biedt de realisatie van scenario I de mogelijkheid om eigen project-ongebonden bouwconcepten te ontwik.k:elen en op de markt te brengen, of als enige bedrijfsactiviteit Of naast
de traditionele, project-gebonden bedrijfsactiviteiten. Eventueel kan hiermee voorzichtig
worden gestart, teneinde deze activiteit in een later stadium te laten uitgroeien, afhankelijk
van de marktontwikkelingen.
Gevolgen voor de aannemingsbedrijven
Bij de aarmerningsbedrijven zal ten gevolge van de realisatie van scenario I een explicieter onderscheid ontstaan tussen aannerningsbedrijven die wel en aanilemingsbedrijven die
nlet een actieve inbreng kunnen hebben in bouwteams en daartoe beschikken over eigen
ontwerpcapaciteiten.
Een reele mogelijkheid is dat met name de kleinere aannemingsbedrijven, die alleen uitvoerend bezig willen zijn, niet participeren in bouwteams en in project-RV. 's, maar alleen
als onderaannemer werken van grotere aannerningsbedrijven, die dat wet doen.
De toenemende selectie op kwaliteit van de bedrijven in plaats van op alleen de laagste
prijs van de uitvoering biedt vooral de aannerningsbedrijven de mogelijkheid zich meer te
gaan toeleggen op de realisatie van een bouwsysteem met een eigen materiaalkeuze. Door
een volledige beheersing van dit systeem kunnen ze dan een maximale kwaliteit en optimale kosten/kwaliteitverhoudingen realiseren.
De orientatie van de huidige aannerningsbedrijven is vaak het tegenovergestelde. De impliciete veronderstelling van "wij kunnen alles bouwen in alle systemeil" leidt er toe, dat
geen van die systemen volledig wordt beheerst, dat er bij de medewerkers van het bedrijf
altijd een gebrek is aan kennis en ervaring en dat nooit een maximale kwaliteit en optimale kosten/kwaliteitverhoudingen gerealiseerd kunnen worden.
Het vooruitzicht op de algemene toepassing van de Scheiding Drager-Inbouw biedtde aannerningsbedrijven de mogelijkheid zich te specialiseren op het uitvoeren van of Dragerplannen of Inbouw-plannen. In beide specialisaties is een volledig andere technologie en
interne organisatie nodig, evenals anderssoonige medewerkers en een andere ervaring met
het samenwerken met derden.
Bij een specialisatie van een aannerningsbedrijf op het uitvoeren van Drager-plannen zal
de nadruk meer liggen op de constructieve en technische vaardigheden van de medewerkers, die nodig zijn voor het uitvoeren van het eigen bouwsysteem en op de vaardigheden,
die nodig zijn voor de samenwerking met andere bouwprofessionals. Bij een specialisatie
op het uitvoeren van Inbouw-plannen zal de nadruk meer liggen op het; in overleg en in
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samenwerking met bewoners verzorgen van een per woning verschillende inrichting en afwerking, gebruik makend van voomamelijk geprefabriceerde bouwprodukten.
In de huidige bouwpraktijk zijn er al een, weliswaar nog beperkt aantal aannemingsbedrijven, die zich voor een dee! hebben toegelegd op het samenwerken met bewoners, toegespitst op de Inbouw van woningen. Van een consistent doorgevoerde specialisatie kan echter nog geen sprake zijn omdat de markt nog te beperkt is en de continulteit niet kan worden verzekerd.

Gevolgen voor de toeleveringsbedrijven
De toenemende behoefte aan vervangbare en verplaatsbare componenten ten behoeve van
een meer flexibele indeling van woningen, en de verwachte groeiende toepassing van de
Modulaire Coordinatie zijn voor de toeleveringsbedrijven nieuwe ingangen voor produktontwikkeling.
Behalve het ontwikkelen van nieuwe produkten, zal dit met name betrekking hebben op
het ontwikkelen van nieuwe constructies voor de aansluiting tussen die produkten. Speciale aandachtgebieden hierbij zijn de aansluiting tussen nieuw te plaatsen lnbouwprodukten,
de aansluiting tussen nieuwe Inbouwprodukten en onderdelen van nieuw gebouwde Dragers en de aansluiting tussen nieuwe Inbouwprodukten en bestaande, gerenoveerde Dragers.
Verwacht moet worden dat de distributie van met name de lnbouwprodukten door de toeleveringsbedrijven in toenemende mate zal geschieden via de DHZ-winkels, waarmee kan
worden ingespeeld op de toenemende behoefte aan zelfwerkzaamheid bij de bewoners.
Naarmate de DHZ-sector groeit, zullen de toeleveringsbedrijven (individueel en/of georganiseerd) daarop ook steeds meer grip willen hebben, hetzij door middel van financiele
participatie in de DHZ-winkels, hetzij anderszins, bijvoorbeeld door het zelf opzetten van
distributiesystemen naar de bewoners.
Bij die projecten, waarbij er geen sprake is van zelfwerkzaamheid, moet er rekening mee
worden gehouden, dat de plaatsing van de geprefabriceerde produkten op de bouwplaats
in toenemende mate zal worden verzorgd door de toeleveringsbedrijven zelf.
Teneinde de volledige eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de kwaliteit van
de produkten, zullen de toeleveranciers steeds meer geneigd zijn dit werk te laten uitvoeren door eigen, gespecialiseerde medewerkers, in plaats van door de medewerkers van aannemingsbedrijven. Naarmate de markt voor geprefabriceerde bouwprodukten groeit, wordt
het voor de toeleveringsbedrijven interessanter hiervoor aparte afdelingen op te richten en
mensen op te leiden.
Naarmate de markt voor geprefabriceerde produkten groeit, zal het voor de toeleveringsbedrijven steeds rendabeler worden om te investeren in produktie-automatisering en daarbij streven naar de toepassing van de meest hoogwaardige technologie op dat gebied, waarmee in andere sectoren reeds ervaring is opgedaan.
Speciale aandacht kan daarbij worden geschonken aan vonnen van flexibele produktie-automatisering, waarmee kan worden ingespeeld op het kleiner en gedifferentieerder worden
van de projecten in het algemeen en op de toenemende renovatieprojecten in het bijzonder,

177

10 Kansen en bedreigingen voor de bedrijven en de bedrijfstak

Bouwen aan 2005

alsmede aan de daarbij passende organisatie- en managementvormen, zoals het zogenaamde "just-in-time management".
Naarmate de toeleveringsbedrijven meer en actiever participeren in de bouwteams en project-B. V.'s, zal het voor hen noodzakelijker zijn te beschikken over medewerkers, die de
daartoe benodigde kennis en vaardigheden hebben.
Wat de technische kennis betreft, kan daarbij niet worden volstaan met de kennis van de
eigen produkten. Daarnaast zal tevens een zekere mate van ontwerpkennis en uitvoeringskennis nodig zijn, om te kunnen functioneren als volwaardige partner van het bouwteam
of de project-B.V.

10.3.3

Gevolgen van de veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario 1
voor de bedrijfstak

Voor de bedrijfstak zullen de verwachte veranderingen ten gevolge van de realisatie van
scenario 1 tot 1995 de hierna omschreven gevolgen hebben.
Gevolgen voor de gehele bedrijfstak
Teneinde de eindverantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van individuele en samenwerkende bouwpartners voor de kwaliteit van het bouwen goed te kunnen regelen, zal door
de gehele bedrijfstak meer dan nu aandacht besteed moeten worden aan het realiseren van
een goede structuur van aansprakelijkheidsverzekeringen.
In de huidige bouwpraktijk heeft het beperkt aantal bestaande verzekeringen betrekking op
individuele produkten en op de aansprakelijkheid van individuele bedrijven. Bij de realisatie van scenario 1 zullen de verzekeringen, naast de aansprakelijkheid van individuele
bedrijven voor individuele produkten, ook betrekking moeten hebben op de samenstelling
van produkten, op geleverde diensten en op de aansprakelijkheid van samenwerkende bedrijven. Het ontwikkelen van de hiertoe benodigde structuur is meer dan het ontwikkelen
van een aantal aanvullende verzekeringen, die in essentie eenzelfde karakter hebben als de
nu al bestaande verzekeringen in de bouw. Er zijn andere typen verzekeringen nodig, die
onderling voldoende afgestemd zijn en die gebaseerd zijn op andere samenwerkingsvormen en op andere verantwoordelijkheden van de bedrijven.
Verondersteld mag worden dat de organisaties in de bedrijfstak zelf een belangrijke rol zullen moeten spelen bij het ontwikkelen van de benodigde verzekeringsstructuur, in plaats
van het initiatief op dit punt volledig te Iaten aan de verzekeringsmaatschappijen.
Gevolgen voor de branche-organisaties
Bij de realisatie van scenario 1 zal de vermindering van de overheidsbemoeienis met het
bouwen verder gaan dan het verminderen en het minder gedetailleerd en minder oplossingsgericht formuleren van de bouwvoorschriften. Ook bij het rich ting geven aan de marktontwikkelingen en de ontwikkelingen in de technologie zal sprake zijn van een minder sturende rol van de (landelijke) overheid.
Ten gevolge van de geringere overheidsbemoeienis zullen de branche-organisaties in de
bouw zich in het algemeen veel meer initierend en sturend op deze punten moeten gaan opstellen, in plaats van, zoals in het verleden gebruikelijk was, in het algemeen een meer vol-
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gende opstelling te kiezen. Het voeren van bouwbeleid is tot nu toe voorbehouden aan de
landelijke overheid. In de toekomst moet dit meer een verantwoordelijkheid zijn van de
branche-organisaties, die daarbij van de overheid alleen mogen rekenen op een voorwaarden-scheppende en ondersteunende bijdrage.
Bij de realisatie van scenario I zal de branche- en functie-overschrijdende samenwerking
op het niveau van de projecten en de bedrijven steeds vaker een gebruikelijke zaak zijn.
Op het niveau van de branche-organisaties zal dit als consequenties hebben, dat de taakafbakeningen tussen deze organisaties steeds minder belangrijk worden en samenwerking
steeds meer noodzakelijk is.
Naarmate de bouwpartners op projectniveau steeds meer gaan optreden als een team of
zelfs als een bedrijf, zullen ook de branche-organisaties steeds meer als een organisatie
moeten gaan optreden, willen zij tenminste het draagvlak bij hun !eden niet verliezen, in
plaats van als afwnderlijke organisaties met in een aantal gevallen strijdige belangen, zoals in de huidige bouwpraktijk nog vaak het geval is.

Gevolgen voor de opleidingen in de bouw in het algemeen
Zo goed als de onderscheiden functies in de bouw van karakter gaan veranderen, zullen bij
de realisatie van scenario I ook de opleidingen veranderen. Veranderingen in de vereiste
kennis en vaardigheden en in de vereiste instelling van mensen, die werkzaam willen zijn
in de bouw, zullen aanleiding zijn tot de aanpassing van de inhoud van en de samenhang
tussen opleidingsprogramma' s. Per opleidingsprograrnma en per opleidingsinstituut zullen
de benodigde veranderingen anders zijn, afhankelijk van de doelgroep en van de eisen, die
daaraan vanuit de bouwpraktijk in de toekomst gesteld zullen worden.
Een van de algemene uitgangspunten voor de nieuwe opleidingen in de bouw is dater, veel
meer dan in het verleden, rekening moet worden gehouden met het feit dat de vereiste technische en organisatorische kennis per functie, per persoon en per bedrijf in de toekomst
sneller zal veranderen dan in het verleden ten gevolge van het toenemende aantal en de toenemende snelheid van innovaties in de bouw.
De aangeleerde kennis van bijvoorbeeld afgestudeerde ingenieurs zal in de toekomst nog
korter actueel zijn dan in het verleden al het geval was, zeker als er sprake is van een ver
doorgevoerde specialisatie in de opleiding. Nog meer dan in het verleden zullen mensen in
hun opleidingen moeten worden bijgebracht hoe belangrijk het is op de hoogte te blijven
van de nieuwste ontwikkelingen in de bouwtechnologie en hoe zij daaraan invulling kunnen geven. In het verlengde daarvan zal in de toekomst ook relatief meer aandacht besteed
moeten worden aan de na- en bijscholing en zullen de daartoe benodigde faciliteiten moeten worden ontwikkeld.
Bij de realisatie van scenario I zal in de opleidingen relatief meer aandacht besteed moeten worden aan tenminste twee nieuwe functies in de bouw.
De eerste nieuwe functie in het bouwproces is die van project-coordinator, danwel in combinatie met een andere functie, danwel als zelfstandige functie.
De tweede nieuwe functie in de bedrijven in de bouw is die van innovatie-manager of produkt-manager, die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid krijgt voor het goed verlopen van innovatieprocessen (lit. 16 en 102).
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Beide functies vragen om, voor een belangrijk deel nieuw te ontwikkelen, opleidingsprogramma's, waarin naast kennis van bouwtechniek in het algemeen, vooral de organisatorische onderwerpen van belang zijn.

Gevo/gen voor de op/eiding van bouwvaklieden
Een consequentie van het in toenemende mate toepassen van geprefabriceerde produkten
in de bouw, is dat in de opleiding van bouwvaklieden de hiertoe benodigde kennis en vaardigheden moeten kunnen worden aangeleerd.
Meer clan in het verleden zal het werken op de bouwplaats het karakter krijgen van assemblage van erg schade-gevoelige produkten, waarvoor en een ander type gereedschap gehanteerd moet worden en bouwvakkers nodig zijn met een andere instelling dan nu in het
algemeen nog gebruikelijk is (lit. 57).
Gevolgen voor het col/ectief onderzoek in de bouw
Het perspectief op de introductie van de algemeen geldende spelregels voor de organisatie
van het bouwproces biedt het collectief onderzoek in de bouw de mogelijkheid het Open
Bou wen te hanteren als algemeen geldend uitgangspunt voor de programmering en uitvoering van collectief onderzoek ten behoeve van produkt-, techniek- en organisatie-ontwikkeling in de bedrijven. Hiermee kan worden bereikt dat de resultaten van het collectief onderwek elkaar bij toepassing in de praktijk zullen versterken in plaats van tegenwerken,
zoals nu nog vaak het geval is omdat er door een gebrek aan gelijke uitgangspunten onvoldoende afstemming was bij de programmering en uitvoering van de onderzoeken.
In het verlengde van het voorgaande ligt, dat in het algemeen in het colJectief onderzoek
in de bouw de branche- en functie-overschrijdende thema's in de toekomst op een effectievere wijze kunnen worden aangepakt. Niet alleen zullen de uitgangspunten hiervoorvoor
alle betrokken partijen duidelijker zijn, ook zijn bij de realisatie van scenario I de belangentegenstellingen tussen de branches en functies niet langer een probleem.
In dit kader zal het bijvoorbeeld beter dan in de huidige onderzoekpraktijk mogelijk zijn
de procedures en organisatievormen en de hard- en software te ontwikkelen, die nodig zijn
voor de toepassing in de praktijk van de computer-ondersteunde communicatie bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Het ontwikkelen en introduceren van een zogenaamde informatica-infrastructuur (lit. 31) is dan een reele optie, waarvoor ook in de
bouwpraktijk een voldoende groot draagvlak zal zijn.

10.4
10.4.J

Gevolgen van de realisatie van scenario 3/4
Veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario 314

Er van uitgaande dat in het midden van de jaren negentig scenario 1 gerealiseerd is en dat
daarna tot circa 2005 de bouw doorgroeit naar de realisatie van scenario 3/4, zullen zich in
de periode 1995 - 2005 ten opzichte van de daarvoor liggende periode de volgende veranderingen voltrekken in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het bouwproces.
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Veranderingen in de bouwmarkt ten gevolge van scenario 3/4:
- Veranderingen in de vraag/aanbod-verhoudingen:
actievere opstelling van een aantal grote, opdrachtnemende aannemings- en toeleveringsbedrijven, met eigen, project-ongebonden bouwconcepten;
Veranderingen in de bouwtechrwlogie ten gevolge van scenario 3/4:
- Computerontwikkelingen:
- versnelling in de toename van de produktie-automatisering;-Industrialisatie:
versnelling in de toename van de prefabricage van bouwdelen en -componenten in
het algemeen en van de project-ongebonden fabricage in het bijzonder;
Veranderingen in de organisatie van het bouwproces ten gevolge van de realisatie van scenario 3/4:
- Steeds meer worden projecten gerealiseerd op basis van de project-ongebonden bouwconcepten, worden opdrachten voor het voorbereiden en realiseren van projecten verstrekt aan de opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven en komt de projectcoordinatie als afzonderlijke procesfunctie te vervallen.
In de paragrafen 10.4.2 en 10.4.3 worden de mogelijke gevolgen beschreven van de hiervoor genoemde veranderingen voor respectievelijk de bedrijven in de bouw en de bedrijfstak.

10.4.2

Gevolgen van de veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario
314 voor de bedrijven in de bouw

Gevolgen voor de grote aannemings- en toeleveringsbedrijven
Het geleidelijk doorgroeien van scenario 1 in 1995 naar scenario 3/4 in 2005 betekent, dat
in die periode het aantal project-ongebonden bouwconcepten zal uitbreiden tot circa 20,
waarmee in principe in de gehele behoefte, in iedere geval in de gehele behoefte aan nieuwbouw, kan worden voorzien. Voor even wvele grote aannemings- en toeleveringsbedrijven biedt dit de mogelijkheid om hun organisatie en werkwijze en hun produktontwikkelings- en marketingactiviteiten daar volledig op af te stemrnen, in plaats van het werken op
basis van de project-ongebonden bouwconcepten te beschouwen als slechts een van de activiteiten van het bedrijf, of zelfs als een neven-activiteit, zoals in scenario 1 nog het geval
kan zijn.
Verondersteld mag worden dater ten aanzien van de project-ongebonden bouwconcepten
sprake zal zijn van specialisaties, in termen van bouwconcepten, die speciaal bedoeld zijn
voor de hoogbouw, voor laagbouwprojecten en voor individuele, vrijstaande woningen.
In eerste instantie zullen de bouwconcepten bedoeld zijn voor de nieuwbouw. Het is echter evenzeer denkbaar dat speciale project-ongebonden bouwconcepten ontwikkeld worden voor alleen de inbouw in het algemeen of zelfs voor alleen de inbouw in te renoveren
woningen . Met andere woorden : de bouwconcepten kunnen worden ontwikkeld voor het
Drager- en/of voor het Inbouwdeel van nieuw te bouwen en/of van te renoveren woningen.
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Uitgaande van onder meer de eigenschappen van het toe te passen bouwsysteem en de toe
te passen bouwdelen en -componenten kan elk opdrachtnemend aannemings-/toeleveringsbedrijf zo een eigen specialisme ontwikkelen.
Het werken op basis van de project-ongebonden bouwconcepten biedt de opdrachtnemende grote aannemings-en toeleveringsbedrijven de mogelijkheid om de fabricage van bouwdelen en -componenten goeddeels project-ongebonden te laten plaatsvinden en daarbij gebruik te maken van de meest geavanceerde technologie voor de produktie-automatisering.
Verondersteld mag worden dat de bedrijven, die zich tot 1995 hebben toegelegd op de project-coordinatie, alsmede de project-B. V. 's die in dezelfde periode zijn ontstaan, bij de realisatie van scenario 3/4 geleidelijk weer zullen verdwijnen en/of over zullen gaan in handen van de circa 20 opdrachtnemende grote aannemings- toeleveringsbedrijven. Voor de
laatste is dit een middel tot versterking van hun positie op de markt, hetgeen er uiteindelijk in zal resulteren dat in principe alle nieuwbouwprojecten, inclusief de vervangende
nieuwbouw en een aanzienlijk dee! van de ingrijpende renovatieprojecten door hen zullen
worden uitgevoerd.
Teneinde goed te kunnen functioneren is het voor opdrachtnemende grote aannemings-/
toeleveringsbedrijven noodzakelijk eigen capaciteiten te hebben op de gebieden van produkt- en techniekontwikkeling en marketing. Zeker bij de toenemende dynamiek van de
woonbehoeften en bij de noodzakelijk sterke klantgerichtheid van de bedrijven zijn deze
capaciteiten een voorwaarde voor het in principe permanent aanpassen van de bouwconcepten aan de wensen van potentiele klanten.
Gevolgen voor de overige bedrijven in de bouw
Voor de overige bedrijven in de bouw in het algemeen, betekent het voorgaande, dat zij
voor het verwerven van opdrachten moeten kiezen uit twee mogelijkheden: of ze werken
in opdracht van een van de grote opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven in
een vast samenwerkingsverband of een samenwerkingsverband per project, Of ze leggen
zich volledig toe op het overblijvende dee! van de markt, met andere woorden op het onderhoud en de voomamelijk kleinschalige renovatie of op de uitzonderlijke nieuwbouw,
die niet kan worden gerealiseerd op basis van een van de circa 20 project-ongebonden
bouwconcepten.
Verondersteld mag worden dat het overblijvende dee! van de renovatiemarkt substantieel
zal zijn en het overblijvende dee! van de nieuwbouwmarkt minimaal tot vrijwel nihil.
Gevolgen voor de architectenbureaus
Bij de architecten en de architectenbureaus zal ten gevolge van de realisatie van scenario
3/4 een sterker onderscheid dan nu ontstaan tussen verschillende typen bureaus. Voorstelbaar is dat de volgende drie specialismen ontstaan.
Als eerste zijn er de bureaus, die gespecialiseerd zijn op het stedebouwkundig ontwerpen.
Zij werken per project Of in opdracht van een opdrachtgever/beheerder, die een stedebouwkundig ontwerp onderdeel wil laten zijn van het programma-van-eisen, of in opdracht van
gemeentelijke diensten bij het opstellen van bestemmingsplannen of in opdracht van een
van de opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven.
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Als tweede zijn er de architecten, die zich toeleggen op het ma.ken van woningontwerpen
en/of op het industrieel ontwerpen. Deze architecten zullen Of in vaste dienst zijn van de
opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven of op free-lance basis werken.
Als derde is er de categorie van architecten, die zich volledig toeleggen op het adviseren
en begeleiden van bewoners bij (volledige of gedeeltelijke) zelf-bouwprojecten in de
nieuwbouw en bij ingrijpende renovatieprojecten.
Verondersteld mag worden dat bij de realisatie van scenario 3/4 het onafhankelijk werkend
architectenbureau, zoals dat opereert in de huidige bouwpraktijk, in de woningbouw vrijwel niet meer zal bestaan.
Gevolgen voor de aannemingsbedrijven
Bij de aannemingsbedrijven, voor zover deze niet behoren tot de categorie van opdrachtnemende aannemingsbedrijven, zal een onderscheid ontstaan tussen enerzijds de aannemingsbedrijven die alleen werken in opdracht van een groot aannemings-/toeleveringsbedrijf met een eigen bouwconcept en anderzijds de aannemingsbedrijven die in principe volledig zelfstandig blijven werken en zich toeleggen op het "overblijvendedeel" van de markt:
de uitzonderlijke nieuwbouw of het kleinschalige onderhouds- en renovatiewerk.
Gevolgen voor de toeleveringsbedrijven
Verondersteld mag worden dat de opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven
de fabricage van bouwdelen en -componenten voor een belangrijk dee! zullen uitbesteden
aan andere toeleveringsbedrijven in de bouw. Hierdoor onstaat bij de realisatie van scenario 3/4 een sterk onderscheid tussen opdrachtnemende toeleveringsbedrijven en alleen-producerende toeleveringsbedrijven.
Afhankelijk van de mate waarin de componenten van de project-ongebonden bouwconcepten uitwisselbaar zijn en in roeerdere concepten kunnen worden toegepast, zullen de alleenproducerende toeleveringsbedrijven voomamelijk werken in opdracht van een of meer opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven.

10.4.3

Gevolgen van de veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario
314 voor de bedrijfstak

Gevolgen voor de gehele bedrijfstak
Bij de realisatie van scenario 3/4 zal de organisatie van de gehele bedrijfstak relatief sterk
worden gedomineerd door de circa20 opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven.
Dit betekent echter niet dat onvoldoende voorzien zal worden in de behoefte aan de nietopdrachtnemende, in het algemeen kleinere bedrijven. Een kenmerk van scenario 3/4 is immers de goede samenwerking in de bedrijfstak en het vooropstellen van de gezamenlijke
belangen in plaats van de eigen belangen van de onderscheiden typen bedrijven. Vee! meer
dan in de huidige bouwpraktijk zullen de vertegenwoordigers van de grote bedrijven in de
verschillende bedrijfstakorganisaties zich bewust zijn van het belang ook te voorzien in de
behoeften van de andere typen bedrijven, zoals ook de organisaties in de bedrijfstak zich,
in het verlengde van de meer klantgerichte opstelling, meer bewust zullen zijn van hun
maatschappelijke verplichtingen in het algemeen.

183

I0 Kansen en bedreigingen voor de bedrijven en de bedrijfstak

Bouwen aan 2005

Gevolgen voor de opleidingen in de bouw in het algemeen
Bij de realisatie van scenario 3/4 zullen de opleidingen in de bouw meer dan nu afgestemd
zijn op de behoeften van de bouwpraktijk. Met name is dit een gevolg van de neiging van
de bedrijven in het algemeen en van de opdrachtnemende aannemings-/toeleveringsbedrijven in het bijzonder een grotere invloed te hebben op de inhoud van de opleidingsprogramma 's.
Gevolgen voor de bedri.ifsopleidingen in de bouw
Eveneens mag worden verwacht dat met name de grote bedrijven in de l)ouw, meer dan nu
het geval is, zelf mensen zullen opleiden. Met name zullen deze bedrijfsopleidingen betrekking hebben op de kennis en vaardigheden, die nodig zijn in verband met het eigen
bouwconcept.
De mensen die op deze wijze zijn opgeleid, zullen ten gevolge daarvan ook meer dan nu
de neiging hebben in dienst te blijven van die bedrijven, hetgeen voor die bedrijven ook
aanmerkelijk belangrijker za1 zijn dan in de huidige bouwpraktijk.
Gevolgen voor het onderzoek in de bouw
Ten aanzien van het onderzoek in de bouw mag bij de realisatie van scenario 3/4 worden
verwacht dat de grote, opdrachtnemende bedrijven zelf aanmerkelijk meer onderzoekactiviteiten zullen ontplooien dan nu hetgeval is. Dit is een direct gevolg van het in sterke mate
project-ongebondeh werken, waardoor in het algemeen het rendement van onderzoekresultaten hoger zal zijn.
Het, door de bedrijven zelf te verrichten onderzoek zal in verhouding sterk resultaat - en
toepassingsgericht zijn, met als direct gevolg dat er in het collectief onderzoek in de bouw
in verhouding meer ruimte zal zijn voor op termijn gericht en meer fundamenteel onderzoek.
Omdat de bedrijven in de bouw in het algemeen en van de opdrachtnemende bedrijven in
het bijzonder afhankelijker zijn van het onderzoek, mag worden aangenomen dat bij de realisatie van scenario 3/4 het collectief onderzoek, meer dan nu gestuurd zal worden door de
bedrijven. Met name de invloed van de bedrijven op de programmering van het collectief
onderzoek zal groter zijn dan nu en tevens zal meer aandacht worden geschonken aan de
kennisoverdacht vanuit het onderzoek naar de praktijk.

10.5
10.5.1

Samenvattende beschrijving van de gevolgen van de realisatie van de scenario's 1 en 3/4 in de periode 1990 - 2005
Gevolgen voor de bedrijven van de verwachte veranderingen

Er van uitgaande dat de bouw rond 1990 collectief zal kiezen voor scenario 1, dat dit scenario rond 1995 gerealiseerd zal zijn en dat. vervolgens de bouw zal doorgroeien naar de
realisatie van scenario 3/4 in 2005, zal er sprake zijn van de volgende, kort beschreven gevolgen, respectievelijk van de kort beschreven kansen en bedreigingen voor de bedrijven
in de bouw.
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Kansen en bedreigingen in het algemeen
Voor de bedrijven in de bouw in het algemeen bieden de trendmatige veranderingen in de
huidige bouwpraktijk en de veranderingen ten gevolge van het realiseren van scenario l de
volgende mogelijkheden tot het verbeteren van hun functioneren:
- bewerkstelligen van een meer extern gerichte opstelling teneinde beter te kunnen reageren op de snel veranderende omgeving, met meer aandacht voor marketing, een grotere flexibiliteit in de organisatie en de introductie van het zogenaamde transformatiemanagement;
bewerkstelligen van een meer klantgerichte opstelling en het beschikken over de vaardigheden en de juiste instelling voor samenwerking met leken en semi-leken;
- ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid, gericht op het realiseren van een maximale kwaliteit en op een verbetering van het kwaliteitsimago;
verhogen van de efficientie en de produktiviteit door toepassing van de computer in de
bedrijfsvoering en door gebruikmaking van geautomatiseerde, openbare databanken;
- investeren in faciliteiten om te kunnen participeren in computemetwerken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten;
investeren in de technolgie voor het computer-ondersteund ontwerpen; een mogelijkheid, die in eerste instantie van belang is voor de architectenbureaus, maar in tweede instantie tevens voor de aannemings- en toeleveringsbedrijven, die actiever willen participeren in het bouwproces;
- aanpassen van de bedrijfsorganisatie en van de produkt- en techniekontwikkeling in het
bedrijf aan het Open Bouwen;
- tot stand brengen van functie- en branche-overschrijdende project-ongebonden samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.
De trendmatige veranderingen in de huidige bouwpraktijk bieden met name de grote bedrijven in de bouw in het algemeen nog de volgende mogelijkheid hun functioneren te verbeteren:
aanpassen van de bedrijfsorganisatie aan het kleiner en gedifferentieerder worden van
de projecten door middel van functie-integratie.
De toenemende afhankelijkheid van de technologie in het algemeen ten gevolge van de realisatie van scenario 1, biedt met name de kleine bedrijven in de bouw in het algemeen nog
de volgende mogelijkheden hun functioneren te verbeteren:
- specialiseren, teneinde op een beperkt terrein op een verantwoorde wijze te kunnen investeren in hoogwaardige, in het algemeen dure, technologie;
- aangaan van een samenwerkingsverband met een groot bedrijf met behoud van zelfstandigheid.
De trendmatige veranderingen in de huidige bouwpraktijk en de veranderingen ten gevolge van de realisatie van scenario l bieden de onderscheiden functie in de bouw nog de hiernavolgende mogelijkheden om hun functioneren te verbeteren. Deze mogelijkheden wor-
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den niet belnvloed door het in een later stadium doorgroeien van de bouw naar de realisatie van scenario 3/4.
Mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de architectenbureaus zijn:
specialiseren op de begeleiding en advisering van bewoners bij zelfbouwprojecten in de
nieuwbouw en bij renovatieprojecten;
entameren van eigen of collectief onderzoek, gericht op het ontwerpeil van flexibele woningindelingen en van dragermodellen.
Mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de aannemingsbedrijven zijn:
verbeteren van de efficientie en verhoging van de produktiviteit door toepassing van de
computer op de bouwplaats;
specialiseren op begeleiding en advisering van bewoners bij zelfwerkzaamheid en beschikbaar stellen van daadwerkelijke ondersteuning bij uitvoerende werkzaamheden in
de vorm van gespecialiseerde bouwvakkers;
inspelen op de groeiende markt voor onderhouds- en renovatiewerk, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden van de multi-functionele vakman en van de zelfstandig werkende bouwploegen;
bij specialisatie op planmatig onderhoud, in opdracht van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, de verzorging aanbieden van de onderhoudsplanning, alsmede onderhoudsgaranties;
specialiseren op een bouwsysteem met een bijbehorende eigen keuze van materialen en
produkten, in plaats van in principe alles willen kunnen maken in alle bouwsystemen;
specialiseren op het Drager-deel of op het Inbouw-deel van woningen en investeren in
de daarvoor benodigde technologie en mensen.
Mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de toeleveringsbedrijven zijn:
inspelen op de toenemende behoefte aan zelfwerkzaamheid in het algemeen;
ontwikkelen van DHZ-produkten en -gereedschap speciaal ten behoeve van zelfbouwprojecten in de nieuwbouw;
- ontwikkelen van speciale Inbouwcomponenten voor DHZ-toepassingen in te renoveren
woningen;
- ontwikkelen van capaciteiten voor het zelf plaatsen van de eigen produkten, in plaats
van dat over te laten aan aannemingsbedrijven, en op basis daarvan kwaliteitsgaranties
geven;
ontwikkelen van vervangbare en verplaatsbare bouwdelen en -componenten en van
daartoe benodigde aansluitconsnucties op basis van de Modulaire Coordinatie en de
Scheiding Drager-Inbouw;
individueel of gezamenlijk met andere toeleveringsbedrijven invloed verkrijgen op
DHZ-winkels door middel van financiele participatie of anderszins;
- investeren in technologie ten behoeve van produktie-automatisering en introduceren van
de daarbij horende organisatie- en managementvormen.

De mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de onderscheiden functies in
de bouw die samenhangen met de veranderingen in de organisatie van het bouwproces, zijn
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sterk afhankelijk van het we! of niet werken op basis van de project-ongebonden bouwconcepten.
Uitgangspunt is dat in de periode 1990 - 1995 nog slechts incidenteel gewerkt zal worden
op basis van project-ongebonden bouwconcepten, dat het daarna sterk zal toenemen en dat
vanaf 2005 het werken op basis van deze bouwconcepten regel zal zijn in plaats van uitzondering.

Kansen en bedreigingen zolang de project-ongebonden bouwconcepten nog een uitzondering zijn
Voor de gezamenlijke bouwpartners zijn er, zolang het werken op basis van project-ongebonden bouwconcepten nog uitzondering is, de volgende mogelijkheden om hun functioneren te verbeteren:
per project vormen van een bouwteam, dat fungeert als opdrachtnemer voor alle werkzaarnheden, die moeten worden verricht voor de voorbereiding en uitvoering van het
project en hiertoe een gezamenlijke project-B.V. oprichten;
Zo'n project-B.V. is tevens volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eindkwaliteit van het project en voor het onderhoud gedurende een periode van bijvoorbeeld
tienjaar;
eenmaal opgerichte en goed functionerende project-B.V. 's ook inzetten voor de voorbereiding en uitvoering en het onderhoud van andere projecten en gezamenlijke projectongebonden werkzaamheden laten verrichten;
binnen het bouwteam per project de verantwoordelijkheid voor de coordinatie van het
gehele proces en voor het management van de computer-ondersteunde communicatie
en informatie-overdracht toewijzen of aan een van de bouwfuncties Of aan een daarop
gespecialiseerd bedrijf.
Voor allefuncties is er, zolang het werken op basis van de project-ongebonden bouwconcepten nog uitzondering is, nog de volgende mogelijkheid om hun positie op de markt te
verbeteren:
specialiseren op project-coordinatie en communicatie-management, naast de eigen functie of als enige bedrijfsactiviteit.
Voor de architectenbureaus zijn er, zolang het werken op basis van project-ongebonden
bouwconcepten nog uitzondering is, de volgende mogelijkheden om hun functioneren te
verbeteren:
toeleggen op het maken van ruimtelijke ontwerpen, respectievelijk van ruimtenplannen
met de nadruk op de functionele en esthetische kwaliteiten;
in huis halen van kennis van bedrijfsfinanciering in verband met het functioneren als
partner in de project-B.V.'s.
Voor de aannemings- en toeleveringsbedrijven is er, zolang het werken op basis van project-ongebonden bouwconcepten nog uitzondering is, nog de volgende mogelijkheid om
hun functioneren te verbeteren:
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- als partners in de bouwteams of project-B.V.'s, streven naar een intensievere participatie in het bouwproces, respectievelijk naar een grotere verantwoordelijkheid voor het,
voor de uitvoering en voor de fabricage van belang zijnde deel van het ontwerpen en
het in huis halen van de daartoe benodigde kennis en vaardigheden.

Kansen en bedreigingen als de project-ongebonden bouwconcepten gemeengoed zijn geworden
Naarmate het werken op basis van de project-ongebonden bouwconcepten meer gemeengoed wordt in de bouw, worden voor de functies in de bouw de hiemavolgende mogelijkheden tot het verbeteren van hun functioneren meer van belang.
Voor circa twintig grote, opdrachtnemende aannemings- en toeleveringsbedrijven zijn er
bij het toenemend werken in de bouw op basis van de project-ongebonden bouwconcepten de volgende mogelijkheden om hun functioneren en hun positie op de bouwmarkt te
verbeteren:
- de organisate en werkwijze van het bedrijf volledig afstemmen op het ontwikkelen en
op de markt brengen van project-ongebonden bouwconcepten, die wel of niet worden
toegespitst op bepaalde segmenten van de markt.
In dat verband moeten dan capaciteiten in het bedrijfworden gehaald op het gebied van
de marketing en de produkt- en techniekontwikkeling;
- de fabricage van bouwdelen en -componenten in principe volledig organiseren op project-ongebonden basis;
- aangaan van vaste samenwerkingsverbanden met niet-opdrachtnemende bedrijven in de
bouw;
- verwerven van belangen en/of ovememen van de, in de voorliggende periode opgerichte project-B.V.'s en van de bedrijven, die zich in diezelfde periode hebben gespecialiseerd op de project-coordinatie en op het communicatie-management.
Voor de overige niet-opdrachtnemende bedrijven in de bouw in het algemeen is er bij het
toenemend werken in de bouw op basis van de project-ongebonden bouwconcepten de volgende mogelijkheid om hun functioneren te verbeteren:
- kiezen voor het werken in opdracht van de opdrachtnemende bedrijven en een vast samenwerkingsverband aangaan met een van die bedrijven, waarin ook sprake kan zijn
van gezamenlijke produkt- en techniekontwikkelingsactiviteiten of specialiseren op een
onderdeel van het "overblijvende" deel van de markt: het onderhoud, de voomamelijk
kleinschalige renovatie en de uitzonderlijke nieuwbouw.
Voorde architectenis er bij het toenemend werken in de bouw op basis van de project-ongebonden bouwconcepten de volgende mogelijkheid om hun functioneren te verbeteren:
kiezen voor het werken in opdracht, respectievelijk in dienst van een opdrachtnemend
aannemings-/toeleveringsbedrijf of voor een specialisatie op ontwerpwerkzaamheden,
die in het algemeen niet door zo'n bedrijf zullen worden verricht, waarbij ze dan als onafhankelijk werkend bureau kunnen blijven bestaan: het stedebouwkundig ontwerpen
en de begeleiding en advisering van bewoners.
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Voor de niet-opdrachtnemende toeleveringsbedrijven is er bij het toenemend werken in de
bouw op basis van de project-ongebonden bouwconcepten de volgende mogelijkheid om
hun functioneren te verbeteren:
- kiezen voor de fabricage van bouwdelen en -componenten die dee! kunnen uitmaken
van een of meer project-ongebonden bouwconcepten, in een vast samenwerkingsverband met of in opdracht van respectievelijk een of meer opdrachtnemende aannemings/toeleveringsbedrijven.

10.5.2

Gevolgen voor de bedrijfstak van de verwachte veranderingen

Wanneer verondersteld wordt dat de bouw rond 1990 collectief zal kiezen voor scenario 1,
dat dit scenario rond 1995 gerealiseerd zal zijn en dat de bouw vervolgens zal doorgroeien naar de realisatie van scenario 3/4 in 2005, zijn er voor de organisaties in de bouw de
hiema omschreven mogelijkheden om het functioneren van de bedrijfstak te verbeteren.
Voor de organisaties in de bouw in het algemeen is de volgende mogelijkheid om hun functioneren te verbeteren van belang:
- bij het vaststellen van het beleid de gezamenlijke belangen van de bedrijfstak vooropstellen, in plaats van de belangen van een speciale categorie van bedrijven of een speciale functie in de bouw.
Voor de branche-organisaties in de bouw zijn speciaal de volgende mogelijkheden om hun
functioneren te verbeteren van belang:
- kiezen vooreen meer initierende en sturende opstelling bij het rich ting geven aan markten technologie-ontwikkelingen;
aangaan van intensieve samenwerkingsverbanden met andere branche-organisaties en
stimuleren van het aangaan van functie-overschrijdende samenwerkingsverbanden door
de !eden;
realiseren van een stelsel van aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee recht kan worden gedaan aan de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten, en voor
de gezamenlijke, samenwerkende bouwpartners per project en, in een later stadium, voor
de opdrachtnemende bedrijven met eigen, project-ongebonden bouwconcepten.
Voor de op/eidingen in de bouw in het algemeen zijn de volgende mogelijkheden om hun
functioneren te verbeteren van belang:
- in de opleidingsprogramma's meer aandacht besteden aan de vereiste kennis en vaardigheden voor het kunnen verrichten van onderhouds- en renovatie-werkzaamheden,
het kunnen omgaan met leken en het kunnen omgaan met de computer;
opleidingsprogramma' s aanpassen aan de verwachte veranderingen in de functies in het
bouwpoces;
het belang benadrukken van het continu geYnformeerd zijn over vemieuwingen in de
bouwtechnologie;
faciliteiten ontwikk:elen en de vraag stimuleren in de richting van permanente educatie
in de bouw;
samenwerkingsverbanden ontwikk:elen met bedrijven met eigenopleidingsfaciliteiten;
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in het algemeen de opleidingsprogramma's meer afstemmen op de behoeften uit de
bouwpra.ktijk.
Voor de opleiding van bouwvaklieden zijn de volgende, aanvullende mogelijkheden om
hun functioneren te verbeteren nog speciaal van belang:
meer aandacht besteden aan het kunnen omgaan met geavanceerd, storingsgevoelig gereedschap, materiaal en materieel en met de computer op de bouwplaats;
opleidingsprogramma's ontwikkelen, gericht op de realisatie van de multi-functionele
vakman en de zelfstandig werkende bouwploegen;
in de opleidingsprogramma's meer aandacht geven aan de consequenties van de sterk
toenemende prefabricage in de bouw.
Voor het collectiefonderzoek in de bouw zijn de volgende mogelijkheden om hun functioneren te verbeteren speciaal van belang:
in de onderzoekprogramma 's meer nadruk leggen op thema' s die functie-overschrijdend
en samenwerkingsbevorderend zijn;
bij collectief onderzoek ten behoeve van produkt-, techniek- en organisatie-ontwikkeling het Open Bouwen gebruiken als algemeen geldend uitgangspunt;
in de samenwerking met bedrijven die eigen onderzoek verrichten, een verdeling bewerkstelligen waarin de bedrijven meer toepassingsgericht onderzoek voor hun rekening nemen en de onderzoekinstituten meer ruimte krijgen voor fundamenteel onderzoek.
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11 Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen
11.1
11.1.1

Samenvatting
Taakstelling voor het onderwe.k en de opzet van het rapport

In dit boek wordt onder "de bouw" verstaan: het geheel aan bedrijven die bijdragen aan de
technische realisatie en instandhouding van bouwwerken. Naast de aannemingsbedrijven
worden hieronder tevens begrepen de ontwerpende en adviserende bedrijven die betrokken zijn bij de technische realisatie en instandhouding van bouwwerken, alsook de toeleveringsbedrijven. Gedoeld wordt op de bedrijven die moeten worden geplaatst aan de aanbodzijde van de bouwmarkt. Hiertoe behoren niet de woningbouwverenigingen en andere
opdrachtgevers, noch de financiers, de beheerders en de gebruikers van bouwwerken. Zij
maken deel uit van de vraagzijde van de bouwmarkt.
Dat de omgeving van de ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw
ingrijpend aan het veranderen is behoeft nauwelijks betoog. In het onderzoek, waarvan dit
boek het resultaat is, werd nagegaan in wel.ke richting deze veranderingen gaan en in welke mate en op wel.ke wijze ze door de bouw zelf kunnen worden befuvloed. Hierbij is het
jaar 2005 genomen als horizon van het onderzoek.
Vooral het kunnen vormgeven van de eigen toekomst is voor de bouw van belang. Zowel
de bedrijfstak als de bedrijven zullen hun overwegend volgende opstelling moeten laten
varen om een antwoord te kunnen geven op de veranderingen in de markt en op de dreigende concurrentie van andere bedrijfstakken en over enige tijd ook van bouwbedrijven
uit het buitenland.
Voor de bestuurders in de bouw worden in dit boek de bouwstenen beschreven voor het
ontwikkelen van een strategie, waannee de bedrijfstak optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die worden geboden door ontwikkelingen in de markt en de technologie.
Voor de bedrijven in de bouw die willen anticiperen op hun toekomst, bevat dit rapport
bouwstenen voor hun strategische beleidsvorming.
Juist in een periode van ingrijpende veranderingen is toekomstonderzoek erg belangrijk.
Op dit punt heeft de bouw in Nederland nog slechts een beperkte traditie. Aannemend dat
in de komende periode de belangstelling voor het uitvoeren van gericht toekomstonderzoek in de bouw meer aandacht zal krijgen, wordt in dit boek de samenhang beschreven
van de ontwikkelingen in de bouwmarkt, de bouwtechnologie en de organisatie van het
bouwproces. Juist de sterke onderlinge afhankelijkheid van deze ontwikkelingen is ken-
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merkend voor de bouw en zou daarom moeten fungeren als basis voor elk toekomstonderzoek in de bedrijfstak.
Het verrichte onderzoek was primair beperkt tot de woningbouw. Mede door het algemene karakter van de gehanteerde aanpak, zijn veel van de conclusies en aanbevelingen echter ook van toepassing voor bestuurders, bedrijven en onderzoekers die ook in andere sectoren van de bouwmarkt werkzaam zijn.
Het verrichte onderzoek is voornamelijk kwalitatief en conceptueel van aard. Aan een
kwantitatieve uitwerking van trendmatige ontwikkelingen en van scenario's is slechts minimaal aandacht geschonken.
In figuur 11.1 wordt de opzet van het onderzoek op schematische wijze weergegeven. Dezelfde opzet is ook aangehouden bij deze samenvatting.

11.1.2

Trendmatige ontwikkelingen in ik bouwmarkt, ik bouwtechnologie en ik
organisatie van het bouwproces

Als dee! 1 van het onderzoek is een analyse gemaakt van de trendmatige ontwikkelingen
waarvan momenteel sprake is in respectievelijk de bouwmarkt, de boowtechnologie en de
organisatie van het bouwproces. Tevens is een analyse gemaakt van de samenhang van die
ontwikkelingen en van de bei:nvloedbaarheid ervan door de bouw zelf. Daarbij is de analyse beperkt tot ontwikkelingen die een min of meer structureel karakter hebben en die naar
verwachting in belangrijke mate van invloed zijn op het functioneren v.an de bedrijven en
de bedrijfstak op middellange en lange tennijn.
Trendmatige ontwikkelingen in de markt
De in dit verband van belang zijnde trendmatige ontwikkelingen in de markt hebben betrekking op de kwantiteit en de kwaliteit van te bouwen en in stand te houden woningen,
alsmede op de vraag/aanbod-verhoudingen in de woningmarkt.

Ten aanzien van de kwantiteit wordt in de bouw algemeen gerekend op een blijvende daling van het totale volume van de traditioneel te verrichte bouwwerkzaamheden. Zowel de
omvang van de voorraad als de te verwachten ontwikkeling van de bevolking zijn hieraan
debet.
Tevens moet worden gerekend op een doorgaande verschuiving van het accent in de bouwopgave van de nieuwbouw van woningen ten behoeve van de uitbreiding, naar de renovatie, het onderhoud en de vervanging van woningen ten behoeve van de instandhouding van
de voorraad.
Binnen het bouwen ten behoeve van de instandhouding van de voorraad, is er een mogelijkheid voor een meer dan trendmatige groei van het aantal te vervangen woningen. De
oorzaak hiervan is de "ontdekking" door de vraagzijde van de markt van de kosten van de
leegstand van woningen die niet meer voldoen aan de hedendaagse woonbehoeften.
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PROBLEEMSTELLING

Analyse van de trendmatige veranderingen in de bouwmarllt,
de bouwtechnologie en in de organisatie van het

DEEL 1

SCENARIO-PARAMETERS

VOORSTELBARE TOEKOMST

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Flguur 11.1

Opzet onderzoek
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Ten aanzien van de behoefte aan kwaliteit kan een aantal, voor de toekomst van de bouw
relevante ontwikkelingen worden vastgesteld.
Door de opdrachtgevers wordt in toenemende mate een betere prijs/prestatie-verhouding
verlangd. Tevens is er sprak:e van een toenemende behoefte aan een hogere kwaliteit dan
in het recente verleden in de woningbouw nog min of meer gebruikelijk was. Daarbij komen steeds meer de kosten en de kwaliteit gedurende de gehele gebruiksperiode van een
woning voorop te staan, in tegenstelling tot alleen de stichtingskosten en de aanvangskwaliteit
Ook kan in de behoefte aan woonkwaliteit een toenemende individualisering worden vastgesteld. Er is sprake van eeo toenemende dynamiek in de woonbehoeften, waarin de "gemiddelde" woonbehoeften steeds minder betekenis krijgen, waarin de behoeften van individuele opdrachtgevers en gebruikers steeds meer bepalend zijn voor het realiseren van
woningen en waarin, de behoeften ook steeds sneller wijzigen.
Wellicht van nog meer betekenis voor het perspectiefvan de bouw dan de veranderingen
in de kwantiteit en de kwaliteit, zijn de trendmatige veranderingen die gaande zijn in de
vraag/aanbod-verhoudingen in de woningmarkt
Mede in samenhang met de aangeduide kwantitatieve veranderingen, is de woningmarkt
aan het veranderen van een aanbiedersmarkt in een vragersmarkt, waarin niet de produktiemogelijkheden van de bedrijven bepalend zijn voor de realisatie van woningen, maar de
eisen en wensen van de partijen aan de vraagzijde van de markt.
Tegelijkertijd is er sprake van een verandering van een door de overheid gereguleerde markt
in een zich zelf regulerende markt met meer open vraag/aanbod-verhoudingen, waarin niet
de voorschriften, subsidieregelingen en contingenten primair bepalend zijn voor de produktie, maar de daadwerkelijke behoeften van de consument in relatie tot de prijs/prestatie-verhouding van het produkt.
Op een lager niveau is er sprak:e van een nog steeds toenemende behoefte van individuele
bewoners/huishoudens aan participatie in de besluitvorming en in het beheer en aan zelfwerkzaamheid, van een verschuiving in de betrokkenheid van de rijksoverheid naar de lokale overheid en van een toenemende betrokkenheid van de aannemings- en toeleveringsbedrijven ten koste van de betrokkenheid van de architect.
De invloeden van de marktpartijen op de realisatie van woningen zijn ten gevolge van de
veranderende vraag/aanbod-verhoudingen aan het verschuiven. In figuur 11.2 is dit op
schematische wijze weergegeven. In eerste instantie gaat het hierbij om derelatieve invloed
van de vraagzijde van de markt, de aanbodzijde en de overheid. Tevens zijn echter in de
figuur de trendmatig verschuivende invloeden binnen deze drie hoofdmarktpartijen weergegeven.
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Flguur 11.2

Verschuivende invloeden van marktpartijen

Trendmatige ontwikkelingen in de technologie
De in dit verband belangrijkste doorbraken in de bouwtechnologie mogen in de komende
periode worden verwacht op de volgende vier terreinen:
nieuwe computertoepassingen in de bouw;
industrialisatie van het bouwen;
produktinnovaties;
innovaties op de bouwplaats.
Behalve de verwachte groei van de toepassing van de computer ter ondersteuning van de
bedrijfsvoering en de verwachte introductie van de geautomatiseerde databanken voor de
bouw, zijn vooral de verwachte ontwikkelingen in de computertoepassingen in het bouwproces in dit verband van belang.
Ten aanzien van de computertoepassingen in het bouwproces moeten worden onderscheiden enerzijds de functie-gebonden toepassingen, zoals het computer-ondersteund ontwerpen, de toepassing van de computer ten behoeve van het logistieke management op de
bouwplaats en de produktie-automatisering in de toeleveringsbedrijven en anderzijds de
functie-overschrijdende communicatie en informatie-overdracht tussen de panners bij het
voorbereiden en uitvoeren van bouwprojecten.
Verwacht mag worden dat met name de computer-ondersteunde communicatie en informatie-overdracht het meest van invloed zullen zijn op de wijze van werken van de bedrijven in de bouw. Op termijn kan sprake zijn van computemetwerken per project, waarin de
genoemde functie-gebonden toepassingen van de computer gekoppeld kunnen worden.
Verwacht moet echter ook worden dat deze toepassing van de computer, juist omdat de
toepassing functie-overschrijdend is, het moeilijkst te introduceren zal zijn in de bouwpraktijk.
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In figuur 11.3 zijn de bedoelde computertoepassingen in de bouw in hun onderlinge samenhang weergegeven.

DATABANKEN

Flguur 11.3

Samenhang verwachte computertoepassingen in de bouw

In dit verband wordt onder industrialisatie van het bouwen verstaan het in toenemende mate
fabrieksmatig produceren van (samengestelde) bouwdelen en -componenten. Hierbij laten
zich als verschillende vormen van industrialisatie onderscheiden de project-gebonden en
de project-ongebonden fabricage.
Ten aanzien van beide vormen van industrialisatie mag er op worden gerekend dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht zullen komen. Nu de flexibele produktie-automatisering beschikbaar komt voor de toeleveringsbedrijven, kan de project-gebonden fabricage ook bij kleine series produkten opleveren die en beter en goedkoper zijn dan wanneer ze worden vervaardigd op de bouwplaats.
Naast de recente modernisering van de produktietechnologie in het algemeen, zijn onder
meer de recente introductie van de Modulaire Coordinatie en de groeiende toepassing van
de Scheiding Drager-Inbouw redenen om aan te nemen dat de project-ongebonden vorm
van industrialisatie in de nabije toekomst tot een doorbraak zal leiden.
Op het terrein van de bouwmaterialen en -produkten vinden min of meer continu innovaties plaats; recent ten gevolge van bijvoorbeeld de behoefte aan energiebesparing, aan betere technieken voor renovatie en onderhoud, aan meer milieubewust bouwen, aan meer
mogelijkheden voor doe-het-zelf werkzaamheden in de woningbouw en tengevolge van
andere behoeften in de markt.
Veel van deze innovaties komen uit de toeleveringsindustrie en nu deze industrie gaat beschikken over een meer geavanceerde technologie en zich sinds enige tijd actiever gaat opstellen, mag ook op dit terrein voor de komende periode worden gerekend op een stroomversnelling in het innovatietempo.
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Ten aanzien van de innovaties op de bouwplaats moet een onderscheid worden gemaakt
naar enerzijds de organisatorische innovaties en anderzijds de innovaties in de techniek.
Naast de reeds genoemde toepassing van de computer op de bouwplaats zijn ten aanzien
van de organisatie vooral de verwachte introductie in de bouwpraktijk van de multi-functionele vakman en van de zelfstandig werkende bouwploegen van belang.
In de uitvoeringstechniek mag worden gerekend op de ontwikkeling en toepassing van
nieuwe typen gereedschap, van verbeterd materieel en van instrumenten voor de zelfcontrole van uitgevoerd werk.
Van beide clusters van ontwikkelingen mag een bijdrage worden verwacht aan een verbetering van zowel de produktiviteit als de kwaliteit van het werk op de bouwplaats.
De genoemde nieuwe technologieen zijn in verschillende mate functie-overschrijdend. In
het onderstaande overzicht is dit samengevat

De mate waarin de nieuwe technologiei!nfunctie-overschrijdend zijn

Nieuwe technologieen
computer-ondersteund ontwerpen
computer op de bouwplaats
produktie-automatisering
communicatie per computer
project-gebonden prefabricage
project-ongebonden fabricage
diverse produktinnovaties
organisatie op de bouwplaaLS
bouwgereedschap en -materieel

in principe niet

beperkt

in sterke mate

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx

Naarmate de veronderstelde toepassing van een nieuwe technologie meer functie-overschrijdend is, zal die technologie moeilijker te introduceren zijn in de bouwpraktijk. Niet
de techniek maar de huidige gesegmenteerde organisatie van het bouwproces is dan de belangrijkste belemmering voor introductie.
Uit een analyse van de samenhang van de nieuwe technologieen kan worden geconcludeerd
dat tussen veel van die technologieen sprake is van een sterke onderlinge afhankelijkheid.
Een optimaal rendement van de betreffende onderzoek-, ontwikkelings- en introductie-activiteiten mag daarom alleen bij een intensieve afstemming worden verwacht. Hiervoor is
een zogenaamde "bouwwijze-strategie" nodig: een intern consistente en overkoepelende
strategie voor de ontwikkelingen op het terrein van de bouwtechniek en de bouworganisatie. Zonder zo'n bouwwijze-strategie kunnen de afzonderlijkeinnovaties wel rendement
opleveren, maar zeker geen maximaal rendement.
Tevens kan uit deze analyse worden geconcludeerd dat vooral de twee functie-overschrijdende technologieen "computer-ondersteunde communicatie" en "project-ongebonden fabricage" in belangrijke mate bepalend zijn voor de richting en de snelheid van de ontwikkeling en introductie van de overige nieuwe technologieen. De ontwikkeling en introduc-
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tie in de bouwpraktijk van deze twee technologieen moeten worden beschouwd als sleutelinnovaties.

Ontwikkelingen in de organisatie van het bouwproces
De rol van de partners in het bouwproces bij de besluitvorming per project is voor een belangrijk dee! een afspiegeling van de vraag/aanbod-verhoudingen op de markt.
In figuur 11.4 is op schematische wijze weergegeven in welke rich ting de mate van betrokkenheid zich ontwikkelt, als gerniddelde per project, ten gevolge van de veranderende
vraag/aanbod-verhoudingen, zoals die eerder beschreven zijn.
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Flguur 11.4

Veranderende betrokkenheid van de bouwpartners ten gevolge van de veranderende vraag/aanbOd-verhoudingen

Ook de toenemende afhankelijkheid van de bouw van de technologie zal invloed hebben
op de mate van betrokkenheid van de partners in het bouwproces. Verwacht mag worden
dat de partij die verantwoordelijk is voor het toepassen van de meest bepalende techno!ogie, in het algemeen ook het meest betrokken za1 zijn. Als bijvoorbeeld in de nabije toekomst de toeleveringsbedrijven uitgroeien tot de dorninante partij op het gebied van de
technologische innovatie, moet er op worden gerekend dat ook hun betrokkenheid bij de
voorbereiding en uitvoering van projecten zal toenemen.
Een tweede component van de organisatie van het bouwproces is de wijze waarop afzonderlijke procesactiviteiten worden onderscheiden en geordend.
Er moet op worden gerekend dat met name ten gevolge van de verwachte toepassing van
de nieuwe technologie, en in het bijzonder de twee functie-overschrijdende nieuwe technologieen, de ordening van procesactiviteiten op termijn ingrijpend zal veranderen.
De computer-ondersteunde communicatie en informatie-overdracht bij de voorbereiding
en uitvoering van bouwprojecten zal als het ware "verplichten" tot een veel sterkere afstem1
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ming of integratie van de procesactiviteiten, dan in de huidige bouwpraktijk nog gebruikelijk is.
Ook de toepassing van Modulaire Coordinatie en de Scheiding Drager-Inbouw zaI Ieiden
tot een andere ordening van de procesactiviteiten. De toepassing van Modulaire Coordinatie maakt het onder meer mogelijk om binnen het ontwerpen een onderscheid te maken tussen het ontwerpen van een zogenaamd "ruirntenplan" en het ontwerpen van zogenaamde
"materiaalplannen'', waardoor de keuze van toe te passen materialen en constructiemethoden op een later tijdstip in het proces kan plaatsvinden. De toepassing van de Scheiding
Drager-lnbouw deelt als het ware het opstellen van een programma-van-eisen, het ontwerpen en het uitvoeren van een project op in twee afzonderlijke deelprocessen voor respectievelijk de Drager en de lnbouw van won.ingen.

Onderlinge afhankelijkheid van ontwikkelingen
Jn figuur 11.5 zijn de onderlinge afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de markt, in de
technologie en in de organisatie van het proces, zoals die in de huidige bouwpraktijk kunnen worden waargenomen, op schematische wijze weergegeven.
In de figuur zitten onder meer de volgende redeneringen over de afhankelijkheid van ontwikkelingen besloten:
- de volume-ontwikkelingen in de woningbouw (structureel dalende vraag) leiden tot andere vraag/aanbod-verhoudingen (zich terugtrekkende overheid en verandering vari aanbieders- in vragersmarkt);
- de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen leiden tot een andere rol en invloed van
de partners in het bouwproces;
- de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen (vragersmarkt) leiden tot een andere behoefte aan kwaliteit ( meer kwaliteit voor een lagere prijs).
In de voorgaande redeneringen worden steeds de volume-ontwikkelingen beschouwd als
een autonoom en niet door de bouw zelf bei'nvloedbaar gegeven. Er kan echter eveneens
sprake zijn van redeneringen over de afhankelijkheid van ontwikkelingen in een omgekeerde volgorde:
de volume-ontwikkelingen (met name groei van vervangende nieuwbouw) kanin positieve zin worden bei'nvloed door de kwaliteitsontwikkelingen (realiseren van aanmerkelijk betere prijs/prestatie-verhoudingen en van kwaliteit waaraanwerkelijk behoefte
bestaat);
- de kwaliteitsontwikkelingen kunnen in positieve zin worden belnvloed door technologische innovatie;
- de technologische innovatie in het algemeen heeft pas een aanmerkelijk rendement als
met name de functie-overschrijdende nieuwe technologieen in de praktijk op voldoende grote schaal worden toegepast;
de functie-overschrijdende nieuwe technologieen kunnen pas worden gelntroduceerd
bij een nieuwe ordening van procesactiviteiten, waarin sprakeis van een intensieve samenwerking van de bouwpartners en van een goede toedeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden;
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een nieuwe ordening van procesacuv1te1ten moet aansluiten bij de veranderende
vraag/aanbod-verhoudingen in de woningbouw.

Flguur 11.5

Athankelijkheden van trendmatige ontwikkelingen

In het directe verlengde van de voorgaande redenering over de afhankelij)cheden van ontwikkelingen in de woningbouw, moet de (re)organisatie van het bouwproces worden beschouwd als de dominante factor voor de mogelijkheden voor de bouw om in positieve zin
-invloed te kunnen uitoefenen op de volume-ontwikkelingen: alleen na een reorganisatie
van het bouwproces kan effectief worden geiimoveerd, alleen bij voldoende innovatie kunnen de prijs-prestatie-verhoudingen aanrnerkelijk worden verbeterd en alleen bij betere
prijs/prestatie-verhoudingen mag de bouw er op rekenen dat de potentiele klanten rneer bereid zijn te investeren in woningen.

11.1.3

Scenario's voor de organisatie van het bouwproces

In deel 2 van het onderzoek is een aantal scenario's ontwikkeld, uitgewerkt en vervolgens
beoordeeld voor de (re)organisatie van het bouwproces. De beoordeling heeft betrekking
op de mate waarin de bouw in elk scenario in staat zal zijn te profiteren van de potenties
van de nieuwe technologie ten behoeve van het realiseren van een maxirnale kwaliteit en
van aanmerkelijk betere prijs/prestatie-verhoudingen en op de praktische haalbaarheid van
de scenario's. Op basis van deze beoordeling is vervolgens een zogenaarnde "voorstelbare toekomst" geformuleerd. Hiermee wordt gedoeld op de ontwikkelingen die in de bouw,
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op het punt van de procesorganisatie, tussen nu en het jaar 2005 zouden kunnen plaatsvinden.

Spelregels voor samenwerking
Een andere organisatie van het bouwproces en een eenduidige vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bouwpartners zal alleen gerealiseerd
k:unnen worden op basis van (overeenstemming over) spelregels.
De voorwaarden, waaraan deze spelregels moeten voldoen, zijn:
in het verlengde van de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen moet in de nieuwe
organisatie van het bouwproces ruimte worden gecreeerd voor een actievere participatie van de opdrachtgevers, de bewoners en de uitvoerende en toeleverende bedrijven in
de bouw dan in de huidige praktijk nog gebruikelijk is;
- de spelregels moeten een raamwerk bieden voor het gehele bouwproces;
- met de nieuwe organisatie van het bouwproces moet beter dan nu nog gebruikelijk is ingespeeld kunnen worden op de toenemende behoefte aan variatie en differentiatie;
- de spelregels moeten een stimulans zijn voor het introduceren en toepassen in de praktijk van met name project-ongebonden en functie-overschrijdende nieuwe technologieen.
Indien aan deze voorwaarden bovendien nog de eis wordt toegevoegd dat de spelregels al
op korte termijn beschikbaar moeten zijn, komen de volgende, in principe reeds operationele instrumenten in aanmerking :
-

Modulaire Coordinatie;
Scheiding Drager-lnbouw;
Woonprogramma's;
Prestatiebestek.

Met Modulaire CoOrdinatie wordt gedoeld op een stelsel van maat- en plaatsafspraken voor
bouwdelen en op een hierop gebaseerde ordening van de procesactiviteiten.
Met de Scheiding Drager-lnbouw wordt gedoeld op het aanbrengen van een scheiding bij
het opstellen van het prograrnma-van-eisen, het ontwerp, de uitvoering en bet gebruik en
beheer van woningen tussen enerzijds het deel van een woning dat een langere levensduur
heeft en waarover collectieve besluitvorming plaatsvindt, respectievelijk de drager, en anderzijds het inbouwdeel van woningen, dat een kortere levensduur heeft en waarover de
individuele huishoudens zeggenschap hebben.
MetWoonprogramma's wordt gedoeld op het op een gestructureerde wijze vaststellen van
de ruimtelijke normstelling en opstellen van het functionele deel van het programma-vaneisen, dat vervolgens relatief eenvoudig vertaalbaar is in een ruimtelijk ontwerp.
Met het Prestatiebestek wordt gedoeld op een methodiek voor het opstellen van bestekken,
waarin wel de vereiste prestaties van bouwdelen, bouwcomponenten en aansluitingen worden vastgelegd, maar niet de technische oplossingen in termen van toe te passen materialen, produkten en technische details.
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In beginsel komen ook de "integrale kwaliteitszorg in het bouwproces" en de "informatica-infrastructuurvoor de bouw" in aanmerking om dee! uit te maken van de bedoelde spelregels voor de organisatie van het bouwproces. Beide instrumenten zijn echter nog in ontwikkeling en aangenomen moet worden dat het nog enige tijd zal duren totdat ze voldoende operationeel zijn voor een toepassing op grote schaal.
In figuur 11.6 is op schematische wijze weergegeven hoe de nieuwe ordening van de bouwprocesactiviteiten er uit kan zien, als die gebaseerd wordt op de toepassing van de vier genoemde instrumenten. Deze weergave betreft in eerste instantie de ordening van bouwprocesactiviteiten ten behoeve van de nieuwbouw van woningen, maar is in beginsel ook op
renovatieprojecten van toepassing.

LEG ENDA

.I
I
•

INBOUW

Procesactiviteit, zoals vastgelegd in de Modulaire Coordinatie,
onderscheiden naar Drager- en lnbouwactiviteiten

De instrumenten ·woonprogramma·s· en "Prestatiebestek".
opganoman in het bouwproces, zoals georganiseerd op basis
van Modulaire CoOrdinatie en de Schaiding Drager'.lnbouw

Het opstelleh van het Woonprogramma raspectievelijk van het
Prestatiebestek is geen afzonderlijk procesactiviteit, maar het
resultaat van hat opstellen van respectievelijk hat p.v.e. voor
he! ruimtenplan en het p.v.e. voorde materiaalplannen

Flguur 11.6

Nieuwe ordening procesacliviteiten op basis van spelregels

Vijf scenario's voor de spelregels
Uitgaande van de spelregels, zoals hiervoor geformuleerd, zijn er vijf scenario's denkbaar
voor het bereiken van overeenstemming op het niveau van de bedrijfstak over de toepassing en de invulling ervan. In figuur 11.7 zijn deze vijf scenario's weergegeven.
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wordt op het niveau van de bedrijlstak overeenstemming
bereikt over spelregels voor samenwer1<.ing?

nee

ja

is de samenwer1<.ing gebaseerd op de
keuze voor een dominante partij?

nee

ja

welke is de dominante partij in de
organisatie van het bouwproces?

Flguur 11.7

Scenario's voor het toepassen en invu/len van de spelregels

Scenario 1: "Neutraal ingevulde spelregels"
Scenario 1 betreft een situatie, waarin de organisatie van het bouwproces gebaseerd is op
neutrale spelregels voor de inhoud en de afstemming van de procesactiviteiten, waarover
op het niveau van de bedrijfstak overeenstemming is bereikt.
In deze spelregels zijn de te onderscheiden taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op eenduiclige wijze vastgelegd, zonder dat daarbij aan
een van de procesparticipanten een dominante functie wordt toegekend.
De spelregels zijn opgesteld door (de vertegenwoorcligers van) de gezarnenlijke brancheorganisaties en worden door alle betrokkenen volleclig onderschreven.
Per project kunnen de spelregels in overleg op een meer gedetailleerde wijze worden ingevuld, afhankelijk van de Speciale kenmerken van het project en kan eventueel ook aan een
van de procesparticipanten een coorclinerende taak worden toegekend.
De spelregels zijn een afspiegeling van de vraag/aanbod-verhouclingen op de markt.
Dit betekent onder meer dat de ruimte wordt geschapen voor een intensievere betrokkenheid van de aannemer en de toeleveringsbedrijven bij het ontwerpen. Zo'n betrokkenheid
wordt door de andere procesparticipanten niet als lastig, overboclig of zelfs als bedreigend
ervaren, zoals nu nog vaak het geval is. Aile "partijen" in de bouw - architect, aannemer en
toelevering - beseffen immers veel meer dan nu, dat een optimale samenwerking en een
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maximaal gebruik van elk:aars kennis nodig zijn om een zo goed mogelijk produkt te realiseren.
Tevens zal ~r in de spelregels de ruimte zijn voor een intensievere betrokkenheid van de
bewoners bij het ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen en ook dit zal,aoor de andere
"partijen" niet als lastig worden ervaren; het klantgericht denken en handelen zijn in dit
scenario immers noodzakelijk veel verder ontwikkeld dan nu in het algerneen het geval is.
Veel meer dan in de huidige bouwpraktijk treden de bouwpartners per project opals team,
met gezamenlijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van de eindkwaliteit van een project.
Denkbaar is dat hiervoor door de bouwpartners een gezamenlijke project-B.V. wordt opgericht die namens hen optreedt als opdrachtnemer voor de realisatie van het project en die
tevens verantwoordelijk is voor de verplichtingen, die kunnen voortk:omen uit een meerjarige garantstelling voor de kwaliteit van het project.

Scenario 2: "Spelregels met de architect als dominante partij"
Scenario 2 betreft een situatie, waarin de architect een sterk dominante positie inneemt in
de organisatie van het bouwproces. Deze organisatie is vastgelegd in spelregels, die op het
niveau van de bedrijfstak door alle procesparticipanten worden onderschreven.
In deze situatie is de architect meer dan intermediair tussen de opdrachtgever en gebruikers en de uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw.
De architect is verantwoordelijk voor de coordinatie van alle procesactiviteiten, treedt namens de aannemer en de toeleveringsbedrijven opals gesprekspartner voor de opdrachtgever en is, meer dan nu het geval is, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eindkwaliteit van de opgeleverde woningen en van de woonomgeving.
Ook in scenario 2 kan er sprake zijn van de oprichting door de bouwpartners van een project-B. V., die optreedt als opdrachtnemer voor de realisatie en de garantstelling van, respectievelijk voor het project. Het initiatiefhiervoor zal dan uitgaan van de architect, die tevens in zo'n B.V. in het algemeen de meest dominante inbreng za1 hebben.
Ook in de jaren zeventig had de architect in de woningbouw in Nederland een sterk dominante positie in het bouwproces. De situatie in scenario 2 wijkt echter in een aantal opzichten hiervan af.
Een eerste afwijking is, dat in het scenario de inhoud van de dominante positie in algemeen
geldende en geaccepteerde spelregels is vastgelegd.
Een tweede afwijking is, dat met name de architect en de aannemer niet als partijen met
strijdige belangen tegenover elk:aar staan en bij de voorbereiding en uitvoering van bouwplannen ieder voor zich het onderste uit de kan proberen te halen. De samenwerking wordt
veel meer bepaald vanuit de gezamenlijke belangen en vanuit de noodzaak gezamenlijk
een zo goed mogelijk produkt te realiseren.

Scenario 3: "Spelregels met de aannemer als dominante partij"
Scenario 3 betreft een situatie, waarin de aannemers een sterk dominante positie innemen
in de organisatie van het bouwproces. Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten
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fungeren de aannemers als de opdrachtnemende partij en de architect werkt in opdracht van
de aannemer, op projectbasis of in vast dienstverband.
Evenals in de scenario's 1en2 is de organisatie vastgelegd in spelregels, die op het niveau
van de bedrijfstak door alle procesparticipanten worden onderschreven.
Een voorbeeld van zo'n situatie kan worden gevonden in Japan, waar een aantal zeer grote woningbouwbedrijven het gehele bouwproces in handen hebben, eigen woningconcepten ontwikkelen en zelf de modulaire bouwdelen en -componenten laten vervaardigen. Potentiele klanten kunnen vanuit brochures hun eigen woning kiezen en deze wordt dan als
bouwpakket op de bestemde lokatie afgeleverd en door, of in opdracht van het bedrijf "gemonteerd". In feite zijn bij deze bouwwijze vrijwel alle functies ondergebracht bij een partij.
Een verschil met het beoogde scenario is echter, dat er in Japan geen sprake is van algemeen geldende en door alle partijen onderschreven spelregels, waarin de dominante positie van de aannemer is vastgelegd. Veel meer is deze positie een gevolg van de machtsverhoudingen op de Japanse en de wereldmarkt. De bedoelde bedrijven in Japan hebben een
dusdanig grote omzet, dat het hanteren van spelregels per bedrijf reeds afdoende is om met
voldoende rendement de nieuwe technologieen te ontwikkelen en toe te passen.
Een dergelijke situatie lijkt in Nederland - nog? - niet voorstelbaar, maar een minder vergaande dominantie van de aannemer, bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met vaste toeleveringsbedrijven kan al wel worden aangetroffen als het gaat om de zogenaamde brochure-plannen; een wijze van opereren die vooral een aantal grote industriele woningbouwbedrijven erg lijkt aan te spreken. Van een veralgemenisering van deze werkwijze naar het
niveau van de gehele bedrijfstak kan echter alleen onder zeer bepaalde omstandigheden
sprake zijn. Ook bij de zogenaamde "turn-key-projecten" kunnen elementen van een sterk
dominante positie van met name de aannemer worden aangetroffen. Deze vorm van organisatie is echter projectgebonden. In beide gevallen is er geen sprake van algemeen geldende, laat staan algemeen onderschreven spelregels, hetgeen wel een kenmerk is van het scenario.
Verwacht mag worden dat in scenario 3 een beperkt aantal grote aannemingsbedrijven (bijvoorbeeld 10 a15) project-ongebonden woningconcepten zullen ontwikkelen, die per project fungeren als basis voor de opdrachtverstrekking, ontwerp, uitvoering en toelevering.
Scenario 4: "Spelregels met de toe levering als dominante partij"
Scenario 4 betreft een situatie, waarin de toeleveringsbedrijven een dominante positie innemen bij het voorbereiden en uitvoeren van bouwplannen, evenals in de vorige scenario's
gebaseerd op algemeen geldende en onderschreven spelregels.

In dit scenario venonen de toeleveringsbedrijven een sterk op innovatie gerichte instelling.
Zij ontwikkelen en fabriceren onder meer grote, samengestelde constructieve bouwdelen,
zoals integrale gevel-, vloer- en daksystemen en dragende delen van woningen en verzorgen voor een deel zelf de daarop betrekking hebbende uitvoerende werkzaarnheden op de
bouwplaats.
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Ook een belangrijk deel van de in- en afbouw van woningen wordt gerealiseerd met geprefabriceerde elementen en door of onder verantwoordelijkheid van de toeleveringsbedrijven.
In sterke mate zijn de kenmerken van de pr-oject-ongebonden gefabriceerde bouwdelen en
-componenten en de daarbij behorende produktiewijze bepalend voor het ontwerpen en
voor de wijze van uitvoeren. In de huidige situatie zou dit door zowel de architecten als de
aannemers in het algemeen als bedreigend worden beschouwd. In het beoogde scenario is
dit echter niet het geval. Evenals in de voorgaande scenario's, passen de andere procesparticipanten er hun eigen functioneren op rum.
Verwacht mag worden dat in dit scenario een onderscheid zal ontstaan tussen enerzijds een
beperkt aantal grote toeleveringsbedrijven, die eigen project-ongebonden woningconcepten ontwikkelen en op de markt brengen en die optreden als opdrachtnemers voor de realisatie van projecten en anderzijds kleine toeleveringsbedrijven, die werken in opdracht van
de grote, opdrachtnemende bedrijven.
Voor het ontwerp en de uitvoering van projecten zijn de grote, opdrachtnemende toeleveringsbedrijven verantwoordelijk. Zij werken daarvoor samen met architecten en uitvoerende bedrijven, of beschikken zelf over ontwerp- en uitvoeringscapaciteiten.

Senario 5: "Geen algemeen geldende spelregels"
Scenario 5 betreft een situatie, waarin op het niveau van de bedrijfstak geen overeenstemming kan worden bereikt over spelregels voor de organisatie van het bouwproces. Van een
gezamenlijk besef, dat - overeenstemming over - samenwerking noodzakelijk is, kan wel
sprake zijn, maar de bestaande belangentegenstellingen of de onwil van een van de marktpartijen verhindert het bereiken van overeenstemrning.
In zo 'n situatie zal er sprake zijn van een blijvende segmentatie van het bouwproces en zal
de effectiviteit ervan verre van optirnaal zijn.
De vormen van samenwerking en de dominantie van de ene of de andere partij kan verschillend zijn per project en de kansen op een succesvolle introductie en toepassing van
vooral de functie-overschrijdende nieuwe technologieen is in zo'n situatie minimaal.
In figuur 11.8 zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de vijf scenario's samengevat.
In figuur 11.9 op de daaropvolgende pagina is de organisatie van het bouwproces in de vijf
scenario's op schematische wijze weergegeven. Per scenario is aangegeven welke van de
procesfuncties primair verantwoordelijk zal zijn voor de onderscheiden procesactiviteiten,
die betrekking hebben op het realiseren van met name het dragerdeel van woningen. In figuur 11.9 wordt geen aandacht besteed aan het onderscheid tussen het dragerdeel en het
inbouwdeel van woningen en aan de betrokkenheid van de bewoners bij met name de besluitvonning over en de realisatie van het inbouwdeel.
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Beoordeling van de scenario's op profijt van de nieuwe technologie
In het onderstaande overzicht wordt weergegeven in welke mate de bouw in elk van de vijf
scenario's in staat zal zijn te profiteren van de in principe beschikbare nieuwe technologieen, ten behoeve van het realiseren van een betere kwaliteit en betere prijs/prestatie-verhoudingen.

--------------------------------------------------Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

Nieuwe technologieen

--------------------------------------------------------------------------------------------------Computer
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gereedschap en materieel

+

+

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uit het overzicht mogen onder meer de volgende conclusies worden getrokk:en:
- de situatie in scenario 5 is nauwelijks beter dan de huidige bouwpraktijk en op onderdelen zelfs slechter; evenmin als in de huidige situatie zal de bouw in scenario 5 in staat
zijn produkten te leveren met een maximale kwaliteit en met optimale kosten/kwaliteitsverhoudingen;
- de situatie in de scenario's 1 t/m 4 is in alle opzichten aanmerkelijk beter dan de huidige bouwpraktijk;
- de verschillen tussen de scenario's 1, 2, 3 en 4 zijn in verhouding marginaal, de scenario's 1 en 2 moeten als gelijkwaardig worden beoordeeld, scenario 3 is een fractie beter
en scenario 4 is nog een fractie beter; de verschillen zijn echter veel kleiner dan die tussen de scenario's 1 t/m 4 en scenario 5.

Realisatiekansen van de scenario's
De introductie van de spelregels voor de organisatie van het bouwproces, zoals eerder beschreven, zal niet vanzelf plaatsvinden. Onder meer in verband met het wenselijk te achten tijdstip van introductie - op zo kort mogelijke termijn, wil de bouw er tenminste nog
profijt van kunnen hebben - moet worden verondersteld, dat de introductie alleen kan plaatsvinden door middel van een branche-overschrijdende overeenkomst tussen alle betrokk:en
partijen over de toepassing en invulling van de spelregels.
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Het realiseren van zo'n overeenkomst behoeft niet onmogelijk te zijn. Naarmate de verwachte concurrentie van buiten de bedrijfstak door de organisaties in de bouw meer als een
serieus te nemen dreiging wordt ervaren en naarmate meer wordt beseft dat samenwerking
oo~ voor de afzonderlijke partijen meer zal opleveren dan onderlinge concurrentie, zal de
geneigdheid tot het sluiten van zo'n branche-overschrijdende overeenkomst toenemen.
Per eventueel te kiezen scenario zal deze geneigdheid per partij verschillend zijn, afhankelijk van de mate waarin die partij voor zichzelf in dat scenario voordelen en nadelen ziet
ten opzichte van de huidige praktijk.
Op basis van een inschatting van de voordelen en nadelen van de scenario's voor de partijen in de bouw, zoals die waarschijnlijk door de partijen zelf zullen worden geYnterpreteerd, alsmede van de huidige belangentegenstelling in de bouw, zoals die door dezelfde
partijen - nog - worden aangevoeld, mag worden geconcludeerd dat op afzienbare tennijn
alleen scenario 1 als praktisch haalbaar mag worden beschouwd. Het in de huidige bouwpraktijk gezamenlijk kiezen voor een scenario, waarin een van de partijen wordt aangewezen als dorninante bouwpartner, zal voorlopig nog een niet haalbare optie zijn, ook als zo'n
optie voor de bouw als geheel op termijn beter zou zijn dan scenario 1.
De realisatiekansen voor het sluiten van een branche-overschrijderide overeenkomst over
het in de praktijk brengen van scenario 1, kunnen nog aanmerkelijk worden vergroot, indien bij het gezamenlijk vaststellen van de algemeen geldende neutrale spelregels de mogelijkheid wordt opengelaten voor het eventueel doorgroeien in een later stadium naar de
scenario's 3 en 4, waarin in principe alle projecten worden gerealiseerd op basis van project-ongebonden bouwconcepten van de grotere, opdrachtnemende aannernings- en/of toeleveringsbedrijven. Of, en in welk tempo in zo'n situatie scenario 3 en/of 4 werkelijkheid
zal worden, kan dan worden bepaald afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt.

11.1.4

Kansen en bedreigingen

In dee! 3 van het onderzoek is een analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen voor
de bedrijven in de bouw en voor de bedrijfstak, aannemende dat de ontwikkelingen zullen
gaan in de richting van een veronderstelde toekomst.
Veronderstelde toekomst voor de bouw
Refererend aan de beoordeling en de praktische haalbaarheid van de scenario's, wordt ten
aanzien van de mogelijke toekomst van de bouw het volgende verondersteld:
- rond 1990 wordt door de organisaties in de bouw een branche-overschrijdende overeenkomst gesloten, met verplichtende afspraken over het toepassen van de neutraal ingevulde spelregels voor de organisatie van het bouwproces;
- in het midden van de jaren negentig is scenario 1 volledig gerealiseerd, de voorbereiding en uitvoering van in principe alle woningprojecten en de ontwikkeling en fabricage van in principe alle bouwdelen en -componenten vinden dan plaats op basis van de
spelregels;
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- bij de collectieve keuze voor scenario 1 wordt expliciet de mogelijkheid opengelaten
voor een geleidelijk doorgroeien naar scenario 3 en/of 4;
- rond 2005 zal de combinatie van de scenario's 3 en 4 goeddeels gerealiseerd zijn, niet
ten gevolge van een nieuwe collectieve keuze van organisaties in de bouw, maar als resultaat van autonome ontwikkelingen in de markt en in de technologie; de meeste woningprojecten zullen dan worden gerealiseerd op basis van project-ongebonden concepten van een beperkt aantal - bijvoorbeeld 10 a15 - grote, opdrachtnemende aannemingsen toeleveringsbedrijven.
In figuur 11.10 is de veronderstelde toekomst van de bouw op schematische wijze weergegeven.
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Veronderstelde toekomst van de bouw

Kansen en bedreigingen voor de bedrijven en voor de bedrijfstak
Aannemende dat de veronderstelde toekomst voor de bouw werkelijkheid wordt en dat de
scenario-onafhankelijke trendmatige ontwikkelingen in de markt en in de technologie doorzetten, is er sprake van diverse kansen en bedreigingen voor de bedrijven en voor de orga·
nisaties in de bouw.
Per bedrijfstype en per type organisatie liggen deze kansen en bedreigingen anders, onder
meer afhankelijk van enerzijds hun huidige en anderzijds hun mogelijke toekomstige functie in de markt. Of daarbij een verandering in de omgeving moet worden gei:nteipreteerd
als een kans of als een bedreiging, is in eerste instantie afhankelijk van de bedrijven en organisaties zelf. Bij een positieve opstelling kan een veranderende omgeving worden beschouwd als een uitdaging, die de kans biedt het eigen functioneren te verbeteren. Bij een
negatieve opstelling zal elke ingrijpende verandering in eerste instantie worden ervaren als
een potentiele bedreiging.
Essentieel is te beseffen dat de toekomst ingrijpend anders kan zijn dan wat nu nog gebruikelijk is. Het is dan ook noodzakelijk om de mogelijke toekomst (of toekomsten) voor het
eigen bedrijf of de eigen organisatie in beeld te brengen en vervolgens een bewuste keuze
te maken voor de te vol gen koers.
Aannemende dat de toekomst ingrijpend anders zi\l zijn, zullen in ieder geval de bedrijven
en organisaties die zich daarvan onvoldoende rekenschap geven en niet bewust een eigen
koers volgen, in ieder geval tot de "verliezers" gaan behoren.
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Conclusies

Algemene conclusies

Geconcludeerd mag worden dat de toekomst ingrijpend anders zal zijn dan waaraan de
bouw nu gewend is.
In eerste instantie zal dit het resultaat zijn van trendmatige, scenario-onafhankelijke ontwikkelingen. Hierbij moet worden gedacht aan de verandering van de w'oningmarkt van
een aanbiedersmarkt in een vragersmarkt, een type markt waarin de bouw nog niet eerder
heeft gefunctioneerd. In een aanbiedersmarkt zijn de techniek en de produktiecapaciteit primair bepalend voor de wijze van realiseren en instandhouden van woningen. In een vragersmarkt zijn de behoeften van de consument en de prijs/prestatie-verhoudingen primair
bepalend.
Tegelijkertijd verandert de woningmarkt van een door de overheid gereguleerde markt,
waarin voorschriften, procedures enjaarlijkse bouwprogramma's Sterk van invloed zijn op
de vraag/aanbod-verhoudingen, in een zich zelf regulerende markt met meer open
vraag/aanbod-verhoudingen. Vanaf het begin van deze eeuw is er in de woningbouw altijd
sprake geweest van een toenemende bemoeienis van de overheid. lndien de overheid in de
komende periode haar bemoeienis met de woningbouw zal verminderen, moet er op worden gerekend dat dit sterke invloed zal hebben op de vraag/aanbod-verhoudingen en op het
functioneren van de bedrijven en de bedrijfstak in het algemeen.
Ook de scenario-onafhankelijke ontwikkelingen in de technologie zullen naar verwachting
veranderingen teweeg brengen met ingrijpende consequenties voor de bedrijfstak, de bedrijven en de personen die werkzaarn zijn in de bouw. Met name de verwachte ontwikkelingen in de compu tertechnologie, maar eveneens de verwach te indu strialisatie van het bouwen in het algemeen de project-ongebonden fabricage van bouwdelen en -componenten in
het bijzonder, zullen in de komende periode de bouwtechnologie van karakter doen veranderen. In andere bedrijfstakken, zoals de land- en tuinbouw en de veeteelt, de automobielindustrie, de drukkerijen en de dienstensector, is gebleken hoe ingrijpend de consequenties
kunnen zijn van het op grote schaal toepassen van de nieuwe computertechnologie en van
de industrialisatie van het produktieproces.
In tweede instantie kan de toekomst ingrijpend anders zijn ten gevolge van een groeien van
de bouw in de richting van de aangeduide scenario's voor de organisatie v<µi het bouwproces. Indien de eerder beschreven, veronderstelde toekomst voor de bouw werkelijkheid zou
worden, heeft dit ingrijpende consequenties voor de organisatie van de bedrijfstak, voor de
marktpositie van typen bedrijven, voor de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de partners in het bouwproces, voor de omgang van de bedrijven met opdrachtgevers en gebruikers, voor het karakter van de toe te passen bouwtechnologie en voor de
eisen die moeten worden gesteld aan de kennis, de vaardigheden en de opstelling van personen die werkzaarn zijn in de bouw.
Ondanks dat de structuur van en de wijze van werken in de bouw de nodige weerstanden
in zich hebben tegen het veranderen als zodanig, mag worden gesteld dat de bouw altijd in
beweging is en zodoende gewend is aan veranderingen. Er moet echter mee worden gere-
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kend dat de veranderingen in de komende periode en veelvuldiger en ingrijpender zullen
zijn dan in de voorbije decennia. De hiermee samenhangende organisatorische, sociale en
technologische innovaties zullen daarom meer het karakter hebben van een revolutie dan
van een evolutie.

11.2.2

Conclusies voor de bedrijfstak

Voor de bedrijfstak is het van belang te weten dat ook in de woningbouw de toekomst
beYnvloedbaar is.
Onder meer de volume-ontwikkelingen in de woningbouw in het a!gemeen en de vraag
naar vervangende nieuwbouw in het bijzonder, kunnen in positieve zin worden beYnvloed.
Voorwaarden hiervoor zijn echter dat de prijs/prestatie-verhouding van bouwprodukten en
van bouwwerkzaamheden aanmerkelijk worden verbeterd en dat een sterk op de klant gerichte kwaliteit wordt gerealiseerd.
De technologie die nodig is voor het realiseren van de noodzakelijke kwaliteit en van aanmerkelijk betere prijs/prestatie-verhoudingen, is in principe beschikbaar.
Het betreft nieuwe technologieen, waarvan de gedachte toepassingen voor een dee! wel en
voor een dee! niet functie-overschrijdend zijn. De we! functie-overschrijdende technologieen moeten worden beschouwd als "sleuteltechnologieen": op termijn zal de toepassing
van deze sleuteltechnologieen het meest bijdragen aan het realiseren van de noodzakelijke
kwaliteit en van aanmerkelijk betere prijs/prestatie-verhoudingen en het mogelijke rendement van de andere nieuwe technologieen is in sterke mate afhankelijk van het toepassen
van de sleuteltechnologieen.
Het gaat er om de in principe beschikbare nieuwe technologieen in de bouwpraktijk te introduceren en op vo!doende grote schaal toe te passen.
Voorwaarden hiervoor zijn dat de samenwerking in de bouw in het algemeen aanmerkelijk wordt verbeterd op zowel het niveau van de bedrijfstak als op het niveau van het bouwproces, dat de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de ontwerpende,
uitvoerende en toeleverende bouwpartners aanmerkelijk beter worden afgestemd en dat een
vergaande vorm van procesintegratie wordt gerealiseerd.
Voor het realiseren van de noodzakelijke samenwerking, afstemming en integratie zal het
traditionele roll enpatroon in de bouw doorbroken moeten worden en zullen collectief (lees:
onderschreven door de functies en branches in de bouw) beslissingen moeten worden genomen over de reorganisatie van het bouwproces. De eerder beschreven scenario's en met
name de toedeling in de verschillende scenario's van de primaire verantwoordelijkheid
voorprocesactiviteiten aan de betrok.ken functies, zoals eerder weergegeven in figuur 11.9,
geeft een indruk van mogelijke toekomstige rollenpatronen.
De te maken keuzen in de bouw hebben ingrijpende consequenties voor de bestaande
branche-organisaties, voor de opleidingen en voor het onderzoek in de bouw.
Aannemende dat wordt gekozen voor, wat eerder is aangeduid als de "veronderstelde toekomst van de bouw", mag er op worden gerekend dat de traditionele branche-organisaties
voor een belangrijk deel niet meer zullen bestaan, of dat ze in ieder geval hun werkterrei-
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nen en taken onderling anders afgebakend zullen hebben dan nu nog het geval is. Het kiezen voor samenwerking, afstemming en integratie betekent dat de onderlinge concurrentie
wordt beeindigd en dat meer dan nu het accent wordt gelegd op het gezamenlijk optreden
op het niveau van de bedrijfstak.
In de opleidingen in de bouw in het algemeen zullen de programma's gericht moeten zijn
op de nieuwe functies en disciplines die het resultaat zijn van de reorganisatie van het bouwproces, op de sociale vaardigheden die vereist zijn in verband met intensievere samenwerkingspatronen in de bouw en in verband met het anders omgaan met potentiele klanten en
tenslotte eveneens op het kunnen omgaan met de nieuwe, in het algemeen meer geavanceerde technologie in de bouw.

In het onderzoek in de bouw zal meer dan nu nog gebruikelijk is, sprake moeten zijn van
discipline- en functie-overschrijdende samenwerkingsprojecten. Eveneens zullen op innovatie gerichte onderzoekprojecten meer dan nu nog gebruikelijk is moeten worden geprograrnmeerd en uitgevoerd in de context van wat eerder werd aangeduid als een "bouwwijze-strategie", die onderdeel is van de gemaakte collectieve keuzen op het niveau van de bedrijfstak.

11.2.3

Conclusies voor de bedrijven

Als de bouw zich zal ontwikkelen in de richting van de eerder aangeduide "veronderstelde toekomst", moet er mee worden gerekend dat ook de huidige bedrijfstypen in de toekomst niet meer zullen bestaan, of in ieder geval hun taken en werkterrein sterk zullen hebben verlegd.
Onder meer mag worden gerekend op een toenemende differentiatie in de te onderscheiden bedrijfstypen in de bouw, enerzijds ten gevolge van de toenemende differentiatie in de
bouwbehoeften in combinatie met een toenemende behoefte aan een hogere kwaliteit en
anderzijds omdat de technologie steeds geavanceerder wordt en steeds meer aanleiding zal
zijn tot een specialisatie van bedrijven. Het hanteren van stereotypen als de architect, de
aannerner en het toeleveringsbedrijf, alsmede het in traditionele termen praten over zaken
als de "core business" van een bedrijf, zullen hierdoor steeds minder van betekenis zijn
voor het vaststellen van een kansrijk toekomstperspectief.
In de komende periode zullen de bedrijven in de bouw in het algemeen moeten leren om
te gaan met een onzekere en snel veranderende omgeving.
In plaats van het ondernemerschap en de bedrijfsvoering primair gericht te laten zijn op
produktie en op het per project realiseren van minimale kosten, verlangt de veranderende
markt een primaire gerichtheid op het voldoen aan de wensen van de klant en op het realiseren van een maximale of in ieder geval een optimale kwaliteit.
Meer dan nu nog gebruikelijk is zullen het ondernemerschap en de bedrijfsvoering van de
bedrijven in de bouw ook toekomstgericht en vernieuwingsgericht moeten worden.
Aangenomen mag worden dat het per bedrijf geven van de juiste invulling aan het ondernemerschap en de wijze van bedrijfsvoering, respectievelijk dat het op de juiste wijze inspelen op de onzekere en snel veranderende omgeving in belangrijke mate bepalend zul-
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len zijn voor bet toekomstperspectief per bedrijf. Niet de vraag of het een groot of een klein
bedrijf betreft, of de traditionele "core business" zullen daarbij naar verwachting primair
bepalend zijn, maar het wel of niet hebben van de juiste instelling.

11.3

Aanbevelingen

11.3.1

Kiezen voorde toekomst

Een algemene aanbeveling voor de organisaties, bedrijven en personen die werkzaam zijn
in de (woning)bouw is te kiezen voor een naar de markt toe, actieve en op de toekomst gerichte opstelling en daarbij sociale, organisatorische en technologische innovaties niet uit
de weg te gaan.
In het verleden, toen nog sprak:e was van een aanbiedersmarkt die bovendien sterk aan regels was gebonden, kon in veel situaties worden volstaan met een volgende opstelling en
werd het vermijden van innovatie-risico' s nau welijks "afgestraft". Verondersteld moet worden dat organisaties, bedrijven en personen met een dergelijke opstelling in de markt van
morgen geen lang leven beschoren zal zijn.
Een volgende algemene aanbeveling is om in de context van zo'n actievere en meer op de
toekomst en op innovatieve gerichte opstelling open te staan voor samenwerking met andere organisaties, bedrijven en personen, die in de huidige bouwpraktijk nog in eerste instantie worden beschouwd als potentiele concurrenten.
Het is in dit verband goed te beseffen dat de concurrenten van vandaag in de markt van
morgen en bij toepassing van de nieuwe technologie wellicht "verplichte" samenwerkingspartners zijn.

11.3.2

Aanbevelingen voor de bedrijfstak

Door de organisaties in de bedrijfstak kan aan de algemene aanbevelingen voor een actieve, op de toekomst en op innovatie gerichte opstelling en voor het streven naar een betere
samenwerking, onder meer invulling worden gegeven door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vaststellen van een branche-overschrijdende overeenkomst over de organisatie van
het bouwproces;
vaststellen van een bouwwijze-strategie als basis voor innovatie in de bouw;
bewerkstelligen van een effectieve coordinatie van de programmering van het onderzoek in de bouw;
vereenvoudigen van de introductie in de bouwpraktijk van nieuwetechnologieen;
realiseren van een verdergaande integratie van bouwonderzoek en -praktijk;
bewerkstelligen van vernieuwingen in de bouwopleidingen.
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ad a. branche-overschrijdende overeenkomst over de organisatie van het bouwproces
Door de gezamenlijke (branche)organisaties van de ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw zou moeten worden gestreefd naar het vaststellen van spelregels voor de organisatie van het bouwproces en voor de taken, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de bouwpartners per project.
Deze spelregels zouden algemeen geldend moeten zijn vanaf een vast t¥ stellen tijdstip. In
de bedoelde branche-overschrijdende overeenkomst zou elke betrokken organisatie zich
moeten verplichten tot het stimuleren van haar leden om de spelregels, vanaf het vastgestelde tijdstip of zoveel eerder als mogelijk is, ook daadwerkelijk toe te passen.
In verband met enerzijds de snel veranderende markt en anderzijds de!dreigende concurrentie van buiten de bedrijfstak, is de aanbeveling om te streven naar een invoering van de
spelregels op zo kort mogelijke termijn.
De eerder in dit rapport beschreven scenario's voor de organisatie van het bou wproces kunnen fungeren als uitgangspunt bij het vaststellen van de bedoelde spelregels.

ad b. bouwwijze-strategie als basis voor innovatie
In het verlengde van de overeenkomst over de organisatie van het bouwproces, zouden de
(branche)organisaties moeten streven naar het gezamenlijk vaststellen van een zogenaamde bouwwijze-strategie.
Zo'n bouwwijze-strategie zou, naast een beschrijving van de na te streven organisatie van
het bouwproces, ook een taakstellende beschrijving moeten bevatten voor de produkt- en
techniekontwikkelingen, voor de automatisering en informatisering, voor de kwaliteitszorg
en voor andere cruciale innovatiegebieden voor de bouw.
Vervolgens zou moeten worden bewerkstelligd dat de gezamenlijk vastgestelde bouwwijze-strategie ook daadwerkelijk wordt gehanteerd als basis voor de programmering en uitvoering van individuele innovatieprojecten en -programma's in de bouw.

ad c. programmering van onderzoek
Ten aanzien van de programmering van het (collectief) onderzoek in de bouw zou in het
algemeen moeten worden gestreefd naar een betere coordinatie (zie ook lit. 78). Met name
betreft dit het onderzoek dat bedoeld is ter ondersteuning van het realiseren van voorgaande aanbevelingen.
In cl.it verband moet met name worden gestimuleerd dat onderzoekinstituten in de bouw
gecoordineerd onderzoekprojecten uitvoeren op gebieden die voor de toekomst van de
bouw cruciaal zijn.
Voor de programmering van het onderzoek in de bouw kan de vast te stellen bouwwijzestrategie dienen als basis voor coordinatie.
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Gestimuleerd zou moeten warden dat in het onderzoek in de bouw een hoge prioriteit wordt
toegekend aan onderzoekprojecten met een functie-overschrijdend karakter, die kunnen
bijdragen aan de integratie van het bouwproces in het algemeen en aan het toepassen in de
bouwpraktijk van de vast te stellen spelregels voor de organisatie van het bouwproces in
het bijzonder.
Eveneens zou het programmeren en uitvoeren van meer toekomstonderzoek in de bouw
gestimuleerd moeten warden.
Bij het uitvoeren van toekomstonderzoek kan dit boek een handreiking zijn.

add. introductie van nieuwe technologie
Bewerkstelligd zou moeten warden dat nieuwe technologieen in het algemeen en de sleuteltechnologieen in het bijzonder eenvoudiger kunnen warden gei"ntroduceerd in de praktijk. Aan hierop gerichte stimuleringsprogramma's voor technologische experimenten en
demonstratieprojecten in de bouw zou een hoge prioriteit moeten warden toegekend.
In dit verband zou tevens aandacht besteed moeten warden aan het wegnemen van innovatiebelemmerende knelpunten in de regelgeving, alsook aan het bewerkstelligen van een
positievere houding ten opzichte van innovaties bij opdrachtgevers in de woningbouw in
het algemeen en aan het oplossen van de problematiek van aansprakelijkheden bij het toepassen van nieuwe technologieen in het bijzonder.

ad e. integratie van onderzoek en praktijk
Het kwaliteitsniveau en de prijs/prestatie-verhouding van bouwprodukten kan op terrnijn
warden verbeterd door het bewerkstelligen van een verdergaande integratie van bouwonderzoek en bouwpraktijk.
Op het niveau van de bedrijfstak kan hieraan invulling warden gegeven, enerzijds door de
programmering en uitvoering van het onderzoek zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften uit de praktijk en anderzijds door meer belangstelling voor de resultaten van onderzoek te stimuleren bij de mensen die werkzaam zijn in die praktijk. Aan het laatste kunnen onder meer de opleidingen in de bouw een belangrijke bijdrage leveren.
Op het niveau van de bouwprojecten kan aan een verdergaande integratie van onderzoek
en praktijk invulling warden gegeven, onder meer door te voorzien in een gestructureerde
inbreng van nieuwe kennis uit onderzoek bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.
Het laten participeren van (toepassingsgerichte) onderzoekers in bouwprocessen is hiervoor een van de mogelijkheden. Met het in de praktijk brengen van deze mogelijkheid zou
tevens kunnen warden bewerkstelligd dat nieuwe kennis, die wordt opgedaan in het ene
project, beter toegankelijk is voor toepassing in een volgend project.
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adf vernieuwing van de opleidingen

Ten aanzien van de opleidingen in de bouw zouden vernieuwingen moeten worden bewerkstelligd die resulteren in het opleiden van mensen voor de mark:t en de technologie van morgen.
In dit verband is het zinvol om per bestaand opleidingsprogramma de mogelijke consequenties te bezien van de mogelijke realisatie van de "veronderstelde toekomst van de
bouw".
Vooruitlopend hierop kan voor de opleidingen in de bouw onder meer worden gedacht aan
de volgende verbeteringsmogelijkheden:
in opleidingsprogramma' s meer aandacht besteden aan de vereiste kennis en vaardigheden
voor het kunnen verrichten van onderhouds- en renovatiewerk, voor het kunnen omgaan
met leken en voor het kunnen omgaan met de verwachte nieuwe technologie in het algemeen en de verwachte toepassingen van de computer in het bijzonder;
- in opleidingen meer aandacht besteden aan de ins telling van personen, waarbij met name
kan worden gedacht aan de gerichtheid op kwaliteit, op innovatie, op samenwerking met
andere functies en disciplines in de bouw en op de wensen van de klant;
- ontwikkelen van faciliteiten en de vraag stimuleren voor permanente educatie in de
bouw.

11.3.3

Aanbevelingen voor de bedrijven

Door de bedrijven in de bouw kan aan de algemene aanbevelingen voor een actieve, op de
toekomst en op innovatie gerichte opstelling en voor het streven naar een betere samenwerking, onder meer invulling worden gegeven door:
a.
opstellen van op de toekomst gerichte bedrijfsplannen;
b.
kiezen voor het realiseren van een maximale kwaliteit als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering;
c.
participatie in computernetwerken;
d.
samenwerking met andere bedrijven in de vorm van project-B.V.'s;
e.
ontwikkeling van project-ongebonden woningbouwconcepten.

ad a. bedrijfsplannen

Bedrijven die zich actiever en meer op de toekomst gericht willen gaan opstellen zouden
er in het algemeen goed aan doen een integraal bedrijfsplan op te stellen.
In zo'n bedrijfsplan moeten dan de resultaten verwerkt zijn van een analyse van de veranderende omgeving van het bedrijf en van de eigen sterke en zwakke punten. Tevens moet
in zo'n bedrijfsplan een koers worden aangegeven voor de middellange en de lange tennijn
en moeten uitspraken worden gedaan over de veranderingen die in het bedrijf noodzakelijk worden geacht, alsook over de wijze waarop die veranderingen kunnen worden gerealiseerd.
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Bij het opstellen van integrale bedrijfsplannen kan gebruik worden gemaakt van de procedure die ten grondslag ligt aan de strategische planvorming en van de instrumenten die
daarvan deel uitrnaken.
Bij het opstellen van op de toekomst gerichte bedrijfsplannen dient te worden beseft, dat
de traditionele "core business" van een bedrijf weinig houvast geeft en dat met meer kans
op succes kan worden uitgegaan van de bouwfuncties waaraan behoefte zal zijn in een veronderstelde toekomst, dan van de traditionele bouwfuncties.

ad b. kiezen voor kwaliteit
Bedrijven die toekomstgericht willen investeren in hun bedrijfsvoering zouden het streven
naar een maximale kwaliteit als uitgangspunt moeten nemen. Dit betreft clan de kwaliteit
van de produkten, van de vormen van dienstverlening en van het produktieproces.
Bij het per bedrijf invullen van het begrip "kwaliteit" dienen niet de eigen produktiecapaciteiten primair bepalend te zijn, maar de wensen van de beoogde opdrachtgevers, respectievelijk van de beoogde afnemers van de produkten en diensten van het bedrijf.

ad c. participatie in computernetwerken
Aannemend dat het kunnen participeren in computernetwerken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten al op afzienbare termijn een doorslaggevend criterium zal zijn bij de
selectie van samenwerkingspartners, zouden de bedrijven in de bouw er goed aan doen hierop te anticiperen.
Daarbij is het goed te beseffen dat daadwerkelijk anticiperen op computernetwerken aanmerkelijk verder gaat dan bijvoorbeeld het automatiseren van de bedrijfsadrninistratie of
zelfs het investeren in capaciteiten voor het computer-ondersteund ontwerpen.
Het kunnen participeren in computernetwerken vereist van een bedrijf, naast het beschikken over de benodigde hardware en software voor computer-ondersteunde communicatie
en informatie-overdracht, met name een bepaalde opstelling, die kan worden gekenmerkt
als uiterst communicatief en gedisciplineerd. Anticiperen op participatie in computernetwerken betekent dientengevolge ook investeren in het bewerkstelligen van deze kwaliteiten bij de medewerkers.

add. samenwerking in project-B. V.' s
De bedrijven in de bouw zouden er goed aan doen om bij de voorbereiding en uitvoering
van projecten te streven naar een intensieve, functie-overschrijdende samenwerking.
Zo'n samenwerking kan gestalte k:rijgen in de vorm van het gezarnenlijk oprichten van een
project-B. V., of in een nadere juridische vorm waarbinnen de gezarnenlijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bouwpartners kunnen worden vastgelegd.
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Het gezamenlijk opereren als deelnemers van een project-B.V. biedt de mogelijkheid om
naar de opdrachtgever op te treden als een partij.
Binnen zo'n project-B.V. kunnen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de
partners worden vastgelegd voor de voorbereiding en uitvoering van het project en ook
voor een af te geven meerjarige garantstelling voor de kwaliteit van het project
Per project kan een constructie worden uitgewerkt voor de materiele inbreng van de bouwpartners in de gezamenlijke B.V. en voor de verdeling van de opbrengsten.
Verondersteld mag worden dat het opereren in de vorm van project-B.V.'s ook in de huidige praktijk bij voldoende grote en/of gecompliceerde projecten het overwegen waard is
als middel voor het, ten behoeve van de opdrachtgever afdoende regelen van de aansprakelijkheden van de bouwpartners.
Op dit punt kan worden aanbevolen onderzoek te initieren ter uitwerking van de bedoelde
project-B.V. 'sen ter voorbereiding van de introductie ervan in de bouwpraktijk.

ad e. project-ongebonden concepten
Aannemende dat de aangeduide "veronderstelde toekomst van de bouw'' daadwerkelijk zal
worden gerealiseerd, is het voor een beperkt aantal grote aannemings- en toeleveringsbe- ·
drijven zinvol te bezien of reeds kan worden geanticipeerd op het ontwikkelen en op de
markt brengen van project-ongebonden concepten voor de woningbouw.
Dergelijke concepten kunnen dan fungeren als basis voor de produkt- en techniekontwikkeling in het bedrijf, voor marketing- en acquisitie-activiteiten en voor samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.
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Korte samenvatting van de studie

De studie "Bouwen aan 2005" behandelt de mogelijke toekomst voor bedrijven die bijdragen willen leveren aan de technische realisatie en instandhouding van woningen en geeft
tevens mogelijkheden voor de bedrijfstak Bouw om deze toekomst zelf vorm te geven.
In het eerste deel van de studie wordt een analyse gemaakt van de trendmatige ontwikkelingen die gaande zijn in de woningbouwmarkt, in de woningbouwtechnologie en in de organisatie van het woningbouwproces, alsook van de samenhang en de bei"nvloedbaarheid
van deze ontwikkelingen.
Een dominante ontwikkeling in de woningbouwmarkt is de overgang van deze markt van
een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt en tegelijkertijd van een door de overheid gereguleerde markt naar een zich zelf regulerende markt met minder aan voorschriften en
procedures gebonden vraag/aanbod-verhoudingen. In de markt van morgen za1 sprake zijn
van een behoefte aan een hogere kwaliteit en aan aanmerkelijk verbeterde prijs/prestatieverhoudingen. Tevens moet gerekend worden op een toenemende individualisering van de
woonbehoeften. Steeds meer za1 daarbij in de woningbouw de nadruk komen te liggen op
onderhoud, renovatie en vervangende nieuwbouw ten behoeve van de instandhouding van
de voorraad, in plaats van op nieuwbouw ten behoeve van de uitbreiding van die voorraad.
De in dit verband belangrijkste technologische ontwikkelingen zullen zich naar verwachting in de komende periode voordoen op vier terreinen, te weten: nieuwe computertoepassingen in de bouw, het in toenemende mate industrieel vervaardigen van bouwdelen en componenten, diverse produkt- en techniekinnovaties en innovaties in de organisatie en in
het materieel op de bouwplaats. Er is een sterke samenhang tussen de technologische ontwikkelingen. De snelheid en effectiviteit van innovatie zullen met name worden bepaald
door twee functie-overschrijdende nieuwe technologieen: de computerondersteunde communicatie en informatie-overdracht bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en de
project-ongebonden vorm van industrialisatie.
De ontwikkelingen in de organisatie van het bouwproces zijn in sterke mate een afspiegeling van enerzijds de veranderende vraag/aanbod-verhoudingen en anderzijds de veranderende technologie.
De analyse van de samenhang en de beYnvloedbaarheid van deze trendmatige ontwikkelingen in de woningbouw toont aan dat de volume-ontwikkelingen in de markt in het algemeen en de vraag naar vervangende nieuwbouw in het bijzonder door de bouw in positieve zin kunnen worden bei:nvloed, als door de bedrijven een hogere kwaliteit en aanmerkelijk betere prijs/prestatie-verhoudingen gerealiseerd worden dan nu gebruikelijk is. Dit is
mogelijk indien op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van de in beginsel reeds beschikbare, nieuwe technologieen.
De huidige organisatie van het bouwproces wordt gekenmerkt door een weinig effectieve
samenwerking tussen de bouwpartners en door een onduidelijke toedeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Dit kan in de huidige bouwpraktijk beschouwd
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worden als de belangrijkste belemmering voor de introductie en toepassing van nieuwe
technologieen in het algemeen en van functie-overschrijdende nieuwe technologieen in het
bijzonder.
De conclusie is dat de reorganisatie van het bouwproces de bepalende fa~tor is voor de mogelijkheden van de bouw om in positieve zin invloed te kunnen uitoefeilen op de volumeontwikkelingen in de woningbouwmarkt.
In het tweede deel worden vervolgens vijf scenario's voor de organisatie van het bouwproces in hoofdlijnen ontwikkeld, uitgewerkt en beoordeeld.
De variabele kenmerken van deze scenario's zijn:
1.
wordt er op het niveau van de bedrijfstak wel of niet overeensternming bereikt over
algemeen geldende spelregels voor de organisatie van het bouwproces;
2.
indien die overeensternming wordt bereikt, zijn dan de vormen van samenwerk:ing
tussen de bouwpartners en de toedeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden wel of niet gebaseerd op de keuze voor een dominante partij;
3.
indien zo'n overeenstemming wordt bereikt en daarbij gekozen wordt voor een dominante partij, is dit dan de architect, of is het de aannemer, of zijn het de samenwerkende toeleveringsbedrijven?
Uitgaande van deze kenmerken worden de volgende scenario's onderscheiden:
scenario 1.
Neutraal ingevulde spelregels
scenario 2 .
Spelregels met de architect als de dominante partij
scenario 3.
Spelregels met de aannemer als de dominante partij
scenario 4.
Spelregels met de toelevering als de dominante partij
Geen algemeen geldende spelregels
scenario 5.
Bij de beoordeling van de mate waarin de bedrijven in de bouw in elk van deze vijf scenario's in staat zullen zijn te profiteren van de potenties van de nieuwe technologieen, kon
daarna worden vastgesteld dat de situatie in scenario 5 nauwelijks beter is dan de huidige
bouwpraktijk. De situatie in de scenario's 1 t/m 4 is daarentegen aanmerkelijk beter. Tevens kon worden vastgesteld dat de situatie in de scenario's 1 t/m 4 in verhouding slechts
marginaal van elkaar verschillen.
Bij de beoordeling van de realisatiekansen van de scenario's 1 t/m 4 kon worden vastgesteld dat op afzienbare tennijn alleen scenario 1 praktisch haalbaar is. Aanbevolen wordt
echter de spelregels voor de organisatie van het bouwproces zodanig va~t te stellen dat de
bouw de mogelijkheid behoudt om in een later stadium door te groeien naar een combinac
tie van de scenario's 3 en 4, waarin de aannemer/toeleverancier fungeert als de dominante
partij en waarin de samenwerking tussen de bouwpartners per project plaats vindt op basis
van project-ongebonden woningbouwconcepten.
Op basis van deze beoordeling van de verschillende scenario's wordt ten aanzien van de
mogelijke toekomst voor de bouw het volgende voorzien:
- rond 1990 wordt door de organisaties in de bouw een branche-overschpjdende overeenkomst gesloten, met verplichtende afspraken over het toepassen van·de neutraal ingevulde spelregels voor de organisatie van bet bouwproces;
- in het midden van de jaren negentig is scenario 1 volledig gerealiseerd; de voorbereiding en uitvoering van in principe alle woningbouwprojecten en de ontwikkeling en fa-
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bricage van in principe alle bouwdelen en -componenten vindt plaats op basis van deze
spelregels;
- bij de collectieve keuze voor scenario 1 wordt de mogelijkheid opengelaten voor een
geleidelijk doorgroeien naar de scenario's 3 en/of 4;
- rond 2005 zal de combinatie van de scenario's 3 en 4 goeddeels gerealiseerd zijn, niet
ten gevolge van een nieuwe collectieve keuze, maar als resultaat van autonome ontwikkelingen in de markt en in de technologie.
In het derde dee! worden de kansen en bedreigingen besproken voor zowel de bedrijven
als voor de bedrijfstak als geheel, aannemende dat de scenario-onafhankelijke trendmatige ontwikkelingen in de markt en in de technologie zullen doorzetten en dat de voorziene
toekomst ook werkelijkheid zal worden.
Op basis van de vastgestelde kansen en bedreigingen worden vervolgens conclusies getrokken en aanbevelingen gefonnuleerd die voor de bedrijven en voor de bedrijfstak kunnen dienen als bouwstenen voor het ontwikkelen van een toekomstgericht beleid.
Een algemene conclusie is dat de toekomst waarschijnlijk ingrijpend anders zal zijn dan de
huidige bouwpraktijk. De daarop aansluitende algemene aanbeveling voor de bouw is om
te kiezen voor een actieve en op de toekomst gerichte opstelling, waarbij de gewenste sociale, organisatorische en technologische innovaties niet uit de weg worden gegaan.
Door de bedrijfstak kan aan een actieve, op de toekomst en op innovatie gerichte opstelling invulling worden gegeven onder meer door:
- het vaststellen van een branche-overschrijdende overeenkomst over de organisatie van
het bouwproces;
het bewerkstelligen van een effectieve coordinatie van de programmering en uitvoering
van het op innovatie gerichte onderzoek in de bouw;
bet stimuleren van de introductie in de bouwpraktijk van nieuwe technologieen in het
algemeen en van functie-overschrijdende nieuwe technologieen in het bijzonder;
het bewerkstelligen van op de toekomst en op innovatie gerichte vemieuwingen in de
bouwopleidingen.
Door de bedrijven in de bouw kan aan een actieve, op de toekomst en op innovatie gerichte opstelling invulling worden gegeven onder meer door:
- het opstellen van op de toekomst gerichte bedrijfsplannen;
te kiezen voor de realisatie van maximale kwaliteit en klantgerichtheid als basis voor de
bedrijfsvoering;
te streven naar participatie in computemetwerken bij de voorbereiding en uitvoering van
woningbouwprojecten;
te streven naar samenwerking met andere bedrijven in de vonn van project-B.V.'s, of
in een andere vonn waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de voorbereiding en uitvoering van woningbouwprojecten en voor de projectgebonden fabricage van bouwdelen en -componenten afdoende kunnen worden vastgelegd;
te streven naar de ontwikkeling van project-ongebonden woningbouwconcepten.
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The study "Building in 2005" describes the possible future of companies that want to
contribute to the technical realization and maintenance of dwellings. Also it describes the
possibilities for the house-building industry to constitute this future itself.
The first part of the study consists of an analysis of trends in the house-building market, in
the house-building technology and in the organization of the house-building process as well
as of an analysis of the coherence and of the degree of influence of these trends.
The most important trend in the house-building market is the transition of this market from
a suppliers-market into a buyers-market and at the same time from a market that is regulated
by the government into a self regulating market, with relations between the demand side
and the supply side that are less detennined by building codes and building procedures.
Tomorrow's market will be in need of a higher level of quality and of a considerable
improved relation between price and performance of house-building products. Moreover,
the increasing individualization of the demands for housing must also be taken into account.
In tomorrow's building market the emphasis will be more and more on maintenance,
renovation and replacement of the already existing dwellings instead of on the extension
of the housing stock.
In this context, the most important technological developments in the forthcoming period
must be expected to appear in the following four areas: the new applications of the computer
in the house-building industry, a more industrialized production of building parts and
components, various innovations in building products and techniques and the innovations
in the organization and equipment on the building side. The technological developments
are closely connected. The speed and the effectiveness of the innovations will be
particularly determined by the introduction and application of two function-exceeding new
technologies, namely: the computer supported communication and infol1).l.ation transfer
during the preparation and execution of building projects and the project independent type
of industrialized production of building parts and components.
The developments concerning the organization of the building process are to a large degree
a reflection of the changing relations between on the one hand the demand side and the
supply side of the house-building market and on the other hand of the changing
house-building technology.
The analysis of the coherence and degree of influence of these trends in house-building
shows that the quantative developments in the house-building market in general and the
demand for the demolishing and replacements of old houses in particular can be influenced
favourably, provided that the building companies supply a higher quality and substantially
better relations between the price and performance of their products than what is customary
in today's building practice. This is possible if the in principle already available new
technologies are used properly.
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The organization of the house-building process is characterized amongst other things by
the ineffective co-operation between participants and by the indistinct division of tasks,
responsibilities and liabilities. In today's building practice this must be regarded as the main
obstruction for the introduction and application of new house-building technologies in
general and of function-exceeding new technologies in particular.
The conclusion is that the re-organization of the house-building process is the deciding
factor for the possibilities of the building industry to favourably influence the quantative
developments in the house-building market.
In the second part of the study five scenarios for the organization of the house-building
process are developed, tested and judged.
The variable characteristics of those scenarios are:
1.
do the various branches of the house-building industry achieve consensus on general rules for the organization of the house-building process or not;
if consensus is achieved, is the chosen type of co-operation between the participants
2.
of this process and the division of tasks, responsibilities and liabilities based on the
choice for one dominant participant or not;
if an agreement is reached and one dominant participant is chosen, will this be the
3.
architect, the contractor or the co-operating suppliers.

Based on these characteristics the following five scenarios are distinguished:
Neutrally filled in general rules
scenario 1.
scenario 2.
Rules with the architect as the dominant participant in the
house-building process
scenario 3.
Rules with the contractor as the dominant participant
scenario 4.
Rules with the suppliers as the dominant participant
scenario 5.
No general rules for the organization of the house-building process
In the assessment to which extent the building companies would be able to profit from the
potentials of the new technologies in each of the scenarios, it was concluded that scenario
5 was hardly any better than the situation in today's house-building practice. The scenarios
1 - 4 on the other hand were considerable better. Moreover it was concluded that the
scenarios 1 - 4 differ only very little.
In the assessment of the actual chances ofrealization of the scenarios 1 - 4, it was ascertained
that on short notice only scenariol would be feasible. However in this context, the
organizations in the house-building industry are recommended to decide on general rules
for the organization of the house-building process in such a way that it will still be possible
to reach a combination of the scenarios 3 and 4 at a later stage. In that situation the contractor
and/or the suppliers will be the dominant participants and the co-operation between the
participants in the house-building process per project will be based on uncommitted project
concepts for house-building.
Based on these judgements the following assumptions are made regarding a possible future
for the house-building industry:

234

Building in 2005

Summary

- round 1990 the organizations in the house-building industry will reach a branch-exceeding agreement, with obligatory arrangements on the application of the neutrally filled
in rules for the organization of the house-building process;
round 1995 scenario 1 will be completely realized; the preparation and execution of in
principle all house-building projects and the development and production of in principle all house-building parts and components is based on the agreed rules;
- in the joined choice for the realization of scenario 1, the potenties for the house-building industry to grow towards a combination of the scenarios 3 and 4 will be left open;
- round 2005 the combination of the scenarios 3 and 4 will be achieved for the greater
part, not as the result of a new collective choice of the organizations in the house-building industry, but as the result of autonomous developments in the house-building market and in the house-building technology.
In the third part of the study an analysis is made of the threats and opportunities for the
building companies and for the building industry, assuming that the scenario independent
trends in the market and in the technology will continue and the described possible future
will be realized. Based on this analysis conclusions and recommendations are made, which
can be used as a guide by the companies and organizations in the house-building industry
for the development of a future directed policy.
A general conclusion is that the future for the house-building companies and for the
house-building industry will propably be totally different from today's building practice.
The corresponding recommendation is to choose for an active and future directed attitude
and what is more, to face the social, organizational and technological innovations.
For the house-building industry the components of such an innovative directed attitude can
be:
- to reach an agreement on the organization of the house-building process;
- to accomplish an effective co-ordination of the programming and the execution of innovation directed research;
- to stimulate the introduction in the house-building practice of new technologies in general and of new function-exceeding technologies in particular;
- to set up future and innovation directed changes in the house-building schooling and
training.
For the house-building companies the components of such an innovative directed attitude
can be:
- to develop and apply future directed strategic plans;
to strive for a maximum quality and a maximum customer directed attitude as base for
business performance;
to strive for development of and participation in computer networks for the preparation
and execution of house-building projects;
to strive for co-operation with other companies during the preparation and execution of
house-building projects in a form that allows to settle the joint responsibilities and liabilities;
to strive after the development of project independent concepts of house-building.
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Stellingen
behorende bij bet proefschrift "Bouwen aan 2005"

1. Door het leveren van een hogere kwaliteit en het realiseren van een betere verhouding tussen prijs en prestatie, kan de bouwnijverheid een gunstige invloed uitoefenen op de volume-ontwikkelingen op de woningbouwmarkt in bet algemeen
en op de vraag naar vervangende nieuwbouw van woningen in bet bijzonder.
Bron: dit proefschrift, paragraaf 6.1 "Atbankelijkheid van ontwikkelingen"
2. Door meer gebruik te maken van beschikbare nieuwe technologieen, kan de bouw
reeds nu een hogere kwaliteit en een betere prijs/prestatie-verhouding bereiken.
Bron: dit proefschrift, paragraaf 4.6.1 "Samenhang (van nieuwe technologieen) met
push- en pull-factoren"
3. Het doorvoeren van een nieuwe technologie in de huidige woningbouwpraktijk is
moeilijker naarmate voor de toepassing ervan een goede samenwerking tussen de
bouwpartners en een duidelijke toedeling van taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden meer een vereiste zijn. Bron: dit proefschrift, paragraaf 4.6.2
"Functie-overschrijdende technologieen"
4. De meest effectieve stimulans voor bet doorvoeren van technologische innovaties
in de woningbouw is een reorganisatie van bet woningbouwproces op basis van
algemeen aanvaarde spelregels. Bron: dit proefschrift, paragraaf 6.2 "Kenmerk van
afhankelijkheden (van trendmatige veranderingen)"

5. Het realiseren van een branche-overschrijdende overeenkomst over algemeen geldende spelregels voor de organisatie van bet bouwproces is minder moeilijk naarmate de gezamenlijke belangen van de ondecscheiden branches in de bouw meer
door exteme concurrentie worden bedreigd. Bron: dit proefschrift, paragraaf 11.1.3
"Scenario's voor de organisatie van bet bouwproces"
6. Het stellen van andere prioriteiten door opdrachtgevecs en gebruikers betekent dat
op termijn de grootste concurrentie voor de ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bedrijven in de bouw te verwachten is van de leveranciers van consumptieartikelen als video-apparatuur, auto's en vakantie-artangementen. Bro~: "Kwaliteit
in de bouw verkoopt zichzelf', gepubliceerd in "Bouwwereld" 82 nr. 6, Uitgeverij
C. Misset B.V., Doetinchem, 1986
7. W anneer in 1992 een Europese markt g~ffectueenl zal worden, zullen de meer
innovatieve ontwerpende, uitvoerende en toeleverende bouwbedrijven uit bet buitenland serieuze concurrenten worden van de Nederlandse bouwbedrijven op de
Nederlandse markt. Bron: "Capital & Counties Report: Japanese Construction
Industry", University of Reading, Whiteknight, Engeland, 1987

8. Aannemende dat de organisatie van bet bouwproces in de toekomst ingrijpend anders 7.al zijn dan de organisatie nu, zullen de huidige functiebenamingen in de bouw
als architect, aannemer en toeleverancier, over enige tijd geen juiste afspiegeling
meer zijn van de taken en verantwoordelijkheden in bet bouwproces.
Bron: organisatie-adviespraktijk
9. Bij de introductie van ~tegrale kwaliteitszorg bij de voorbereiding en uitvoering
van woningbouwprojecten mag een beter resultaat worden verwacht van een strategie die gericht is op attitude-bemvloeding, dan van een strategie die primair is gericht op bet beter hanteren van kwaliteitshandboeken.
Bron: organisatie-adviespraktijk
10. Bij een gesegmenteerde produktiewijze, waarbij verschillende functies betrokken
zijn met elk bun eigen verantwoordelijkheden, kan de aansprakelijkheid voor bet
eindprodukt alleen ge7.amenlijk goed worden geregeld.
Bron: organisatie-adviespraktijk
11. Tenzij de integratie van bet bouwproces gelijk opgaat met een integratie van de
betrokken branche-organisaties in de bouw of tenminste met de realisatie van een
nauwere samenwerking tussen deze organisaties, moet worden gerekend op een
toenemende bestuurlijke chaos in de bedrijfstak.

