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APPENDIX 1 OTHER SECTORS
WHAT CAN WE LEARN FROM OTHER SECTORS?
The circular process is of the main focus of this report. In practice a few
examples of practice can be found. This chapter explores different cases to
gain insight in the circular process. Most used example of the circular economy
related to the building sector is the town hall in Brummen, The Netherlands.
However, this study shows that this example cannot be defined as a circular
building. This is followed by examples of other sectors that can be seen as
successful.
TOWN HALL BRUMMEN
The Gemeentehuis Brummen is designed by RAU Architects, Turntoo and
executed by BAM utility construction (D&B). It concerns an extension of the
current town hall for the next 20 years. In 2013 this building is completed. This
building is established based upon the Turntoo-principles. The building is
constructed from waste of a demolished building part and an wooden overdimensioned demountable bearing structure for the purpose of future use. It is
designed as commodity depot; a document is established in which the used
materials and the related quality are indexed in combination with the original
owner or producer. The building is built up in such a way that the materials can
be disassembled after twenty years. There has been attempted to accomplish
an agreement and financing structure with the municipality (user) and the
producers to take the materials back at the end of life. The initial idea was to
build the product where producers remain owner of the component/material of
the product and users pay based on use. Unfortunately this has not put in
practice.
In line with the example of Gemeentehuis Brummen is the office of Alliander in
Duiven, the Netherlands (DBMO). This building is designed according to the
circular principles and circular material choices. In a like manner, this building
does not meet the requirements of a circular process. A resources passport is
used, but the building is sold to the end user and not based upon product
service combinations.
WASHING MACHINE
The Ellen MacArthur Foundation (2013a) analyzed the circular business case
of the washing machine. There are many different types of washing machine,
which consist of about the same components. Nevertheless, there is a big
difference between de various lifespans of the washing machines. Ellen
MacArthur Foundation (2013a) specifies that a low-quality washing machine
lasts an average of 2.000 washes for 27 cents per wash. While a high-quality
washing machine lasts an average of 10.000 washes for 12 cents per wash.
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An average household buys a low-quality washing machine, because they are
not prepared to invest more for a high-quality machine. Resulting in more new
buys and consequently more materials and energy. This mismatch is addressed
by the producers and changed their business model. Instead of selling their
products, they offer their washing services. The performance-based contract is
made between the user and the service provider. This service provider ensures
a match between the incentives of the producer of the washing machine and
the user. In addition the producer retains ownership over the washing machine.
This arrangement has made the producer more aware of its product. The
design of the machine has changed so that components of the product that will
wear the fastest can easily be replaced at low costs. The used materials are of
higher quality than the regular used materials, this way the lifetime of the
washing machine for the producers is extended. The materials and the related
value at the end of the lifetime are addressed to the producers. It can be said
that the performance-based contract gives incentive for the producer to
optimize its product and to keep continue maintenance and repairs. It is found
that this leasing model is financially and qualitatively more profitable for as
well as the producer, as the user.
PHILIPS PAY PER LUX
Philips in collaboration with RAU Architecten has introduced the pay per lux
concept. With the use of this concept, the user (RAU architecten) only pays for
the actual consumed amount of light or the light performance. In addition, the
user is not the owner of the lighting system, but Philips is. Philips not only pays
for the installation of the lighting, but it also pays the energy bill and retains
ownership of the products. It is envisioned that Philips takes the lighting
products back at the end of life and reuses the materials and components.
Thomas Rau summarizes this as performance based consumption. This way
waste is minimized and recycling is maximized. Philips is encouraged to keep
innovating the products and making them as sustainable/energy efficient as
possible and RAU benefits from these developments without any effort.
MUD JEANS
Mud jeans applied a leasing model for it organic cotton jeans. Users can
choose to lease Mud Jeans for €5 per moth, besides purchasing it the
conventional way. Free repairs are included in the agreement. After one year
the user has three options: Swapping their jeans for a new pair of jeans and
continue leasing for another year, pay for four extra months (a €5) as a
deposit, after which the user can wear the Jeans as long as he/she likes, or
returning the jeans to Mud and end the relationship with the company.
The returned pair jeans returns in the system in different ways: when the
product is in good condition, it can be cleaned and re-used. This way a cheap
vintage look is accomplished. In other cases the jeans needs to be repaired and
the denim may be given a stone wash or enzyme wash. If the pair of jeans is in
6
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poor condition the materials will be returned to the denim manufacturer to be
recycled. This way endless marketing opportunities are arisen.
It can be summarized that in the built environment there is no example that
addresses both the aspect of retaining ownership and performance based
contracting. The design and materials choice are made based on the circular
principles, but there is no guarantee for circularity in the future; the products reenter the economic system. In other sectors there are a few examples that
include all three aspects of the circular economy. However, these products
have a shorter life cycle the average building.
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APPENDIX 2 CIRCULAR PRINCIPLES
Criteria from literature

Used criteria

Circular Design
Criteria

Reference

Easy to reuse

Joustra, de Jong & Engelaer (2013)

Easy to adapte

Build to lengthen life cycle

Schoolderman et al. (2014); van Odijk & van
Bovene (2014)
Schoolderman et al. (2014), van Odijk & van
Bovene (2014), EMF (2013a), Loppies (2015)
Bonciu (2014); van Odijk & van Bovene (2014)

Use of standard measurements

van Odijk & van Bovene (2014), Loppies (2015)

Standardization

Separate structural elements

van Odijk & van Bovene (2014)

Design for disassemble

Intergrate intallation in construction structure (pe CCA)

van Odijk & van Bovene (2014)

Flexible

Use detachable elements

van Odijk & van Bovene (2014)

Design for maintain and repair

Flexible

Kusters (2013), Loppies (2015)

Reduce material

Design for disassemble

EMF (2013a), Durmisevic (2006), Loppies (2015)

Minimize waste

Ease for maintenance and repairs

Bonciu (2014)

Separate elements with different life span

Separate parts with different lifespan

Loppies (2015)

Adaptable

EMF (2013a)

Ensuring the functionality long-life and safety of products

van Odijk & van Bovene (2014)

Lessen material

van Odijk & van Bovene (2014)

Optimization in production processes to minimize waste

Loppies (2015)

Modular building

Design for reuse
Adaptable
Modular
Design to lengthen life cycle

Circular material choice
Criteria

Reference

Lessen material mass

van Odijk & van Bovene (2014)

Lessen mass of material

Eliminate toxic materials

van Odijk & van Bovene (2014), Loppies (2015)

No toxic materials

Eliminate non-degradable materials

van Odijk & van Bovene (2014), EMF (2013a)

No non-degradable materials

Lengthening life cycle of materials

van Odijk & van Bovene (2014); Bonciu (2014)

Lengthening life cycle of materials

Use materials that improve building performance

van Odijk & van Bovene (2014), EMF (2013a)

Use materials that improve performance

Materials must be able to be reclaimed

Loppies (2015)

Use of recycled materials

Use of recycled materials

van Odijk & van Bovene (2014), EMF (2013a),
Loppies (2015)
EMF (2013a), Loppies (2015)

Use of purer materials

Use of pure materials

Circular process
Criteria

Reference

Reverse logistics

Loppies (2015), Kimmel (2013), Joustra, de Jong &
Engelaer (2013)
Kimmel (2013)

Reverse logistics

Securing long-term vision for circularity

Improve building performance

Joustra, de Jong & Engelaer (2013); Loppies
(2015)
van Odijk & van Bovene (2014)

New revenue models

Joustra, de Jong & Engelaer (2013)

New revenue models

Innovation

Kimmel (2013), Joustra, de Jong & Engelaer
(2013), Schoolderman et al. (2014)
Loppies (2015)

Innovation

Loppies (2015), Kimmel (2013), Joustra, de Jong &
Engelaer (2013)
UKCG (2014), Schoolderman et al. (2014)

Responsibility at the right parties

Collaboration with chain partners
Securing long-term vision for circularity

New forms of contracts
Responsibilities at the right parties/people
Service/performance leasing instead of ownership, product
service systems
Customer is user of the performance of product

Innovate together

Joustra, de Jong & Engelaer (2013),
Schoolderman et al. (2014)
Joustra, de Jong & Engelaer (2013),
Schoolderman et al. (2014)
Kimmel (2013)

Integrated value and supply chain

Loppies (2015)

Feedback-loop for producer

Collaboration with chain partners

Improve building performance

New forms of contracts

Product as a service
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APPENDIX 3 OVERVIEW LITERATURE ON REAL ESTATE IN A CIRCULAR ECONOMY

Author
Focus
Van de Kaa (2013) Real estate development process

Principle
The lessor is responsible for ensuring
circular designs for all products and
components
Feasibility of transition towards circular A different circular model per building
real estate economy
layer
Interviews and cases (also different
Technical and onceptural developers are
sectors) on casco of building
the founders of the design in the
traditional model
Owner = responsible for circularity

Results
Transition towards circular real estate needs
different process

Recommendations
Real estate needs to be designed
differently in order to become circular

Circular value chain integration with different
forms of collaboration
Circular structure and location not financial
feasible in circular model

Manage circularity after realization
Involve supplier in early stage

Skin, services, stuff possibly financieal feasible in
the circular model

Owner = service provider
Kusters (2013)
Real estate development process
Producer retains ownership of building or Service provider is link between producers and Create shared value
components
end user (tenant)
Case studies (also from different
Performance based contracts
No service proved identified yet. Not present in Long-term and service ownership
sectors)
current linear model
relationship between producer and the
buyer
Sources of value of building
Value sources based on Ellen MacArthur Performance based contracting (PBC) has a
Taking product back at the end of
(adaptable, flexible, components easy (2013a)
positive effect on adaptiility of building, serves
lifecycle
to reuse)
as financial incentive for producer
PBC has no positive effect on flexiblitiy of
building
Flexibility & adaptibility of building no positive
effect on reuse of materials and products
Flexibility & adaptibility lengthen the lifespan of
the building
Increase number of maintenance and repairs,
with lengthen lifespan (depending of flexibility
and adaptability)
Baartmans (2013) Sustainable construction process
Enhance productivity and quality of the
Current construction process is not cyclical
New mindset and manner is needed for
product
cyclical way of thinking
Contractors
Recycle, Reuse and Reduce
Sustainability is dependent on profitability
Using labels to measure sustainable
construction
Interviews and aluminium façade case Cradle-to-Cradle
Commitment of all actors is needed
Industrial Ecology
Tool to analyse to what extend construction is
sustainable
Focus on Planet (not people and profit)
Integration supply chain
Antink et al. (2014) Building supply chain
Green building: energy, water use,
Current tender process does not stimulate green Green procurement
minimize waste, maximize value, resilient building
& flexible structures
Delivery and management process of Considers all stages of lifecycle
Lack of policy, policy needed to stimulate green Green building rating tools
office buildings
building
Resource efficiency (resource intensity
Lack of knowledge and trust
More information on effective
analysis)
collaboration models
Financial incentive needed for green building
Lifecycle assessment and costing
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APPENDIX 4 OVERVIEW KPIS

Time
Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Time

Related to concept of effectiveness.

Alarcon and Ashley (1996) in Chan &
Chan (2004)
Chan & Chan (2004)

Effectiveness:

how well the project was implemented or the degree to which targets of time
and cost were met from the start-up phase to full production
absolute time that is calculated as the number of days/week from start on site to
practical completion of the project: Practical completion date - project
commencement date

Chan & Chan (2004)

Speed of construction

Chan & Chan (2004)

Time variation

Neely, Gregory & Platts (2005)

Time

Souza (2011)

Predictability - Design time

Souza (2011)

Predictability - Construction time

Souza (2011)

Predictability - Project time

actual duration of the combined design and construction process at Available
for Use less the anticipated duration of the combined design and construction
process at Commit to Invest, expressed as a percentage of the anticipated
duration of the combined design and construction process at Commit to Invest.

Souza (2011)

Time

The normalised (statistical method to remove effects of specification, location,
function,size and inflation) time to construct a project in the current year, less
the time to construct a similar project one year earlier, expressed as a
percentage of the time to construct a similar project one year earlier

Lam, Chan & Chan (2012)

Time

Luu, Kim & Huynh (2008)

Construction time

The degree to which general conditions promote completion of a project within
the allocated duration
The percentage of construction time variance = discounted construction time/
revised construction time * 100 where, discounted construction time = actual
construction time ? revised construction duration, revised construction time =
original construction duration (recorded in contract) + the extension of time
(granted by the owner)

Construction time:

The relative time, which is defined by gross floor area divided by the
construction time: gross floor area (m2) / construction time (days/weeks)
The percentage of increase or decrease in the estimated project in days/weeks,
discounting the effect of extension of time (EOT) granted by the client
(Construction time minus revised contract period divided by revised contract
period times 100%)
Manufacturing lead time; Rate of production introduction; Deliver lead time;
Due-date performance; Frequency of delivery
actual design duration of the design process at Commit to Construct less the
anticipated duration of the design process at Commit to Invest, expressed as a
percentage of the anticipated duration of the design process at Commit to
Invest.
actual duration of the construction process at Available for Use less the
anticipated duration of the construction process at Commit to Construct,
expressed as a percentage of the anticipated duration of the construction
process at Commit to Construct.

Cost
Source

KPI

Operationalization

Luu, Kim & Huynh (2008)

Construction cost performance

The percentage of construction cost variance = (actual construction costestimated construction cost)/ estimated construction cost * 100

REA L ES TATE DEVELO PMENT IN CIR CULAR EC ONOM Y
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Chan & Chan (2004)

Cost

From inception to completion, including any costs arise from variations,
modification during construction period and the cost arising from legal claims
(litigation and arbitration)

Neely, Gregory & Platts (2005)

Cost

Manufacturing cost; Value added; Selling price; Running cost; Service cost

Souza (2011)

Cost

The normalised statistical method to remove effects of specification, location,
function,size and inflation) construction cost of a project in the current year, less
the construction cost of a similar project one year earlier, expressed as a
percentage of the construction cost of a similar project one year earlier

Lam, Chan & Chan (2012)

Cost

The degree to which the general conditions promote the completion of a
project within the estimated budget
Ratio of net variations to final contract sum expresed in percentage term.

Percentage net varation over final
cost (percent NETVAR)
Souza (2011)

Predictability - Construction cost

Actual cost of the construction process at Available for Use less the anticipated
cost of the construction process at Commit to Construct, expressed as a
percentage of the anticipated cost of the construction process at Commit to
Construct.
Actual cost of the design process at Available for Use less the anticipated cost
of the design process at Commit to Invest, expressed as a percentage of the
anticipated cost of the design process at Commit to Invest.

Souza (2011)

Predictability - Design cost

Souza (2011)

Predictability - Project cost

Actual cost of the combined design and construction process at Available for
Use less the anticipated cost of the combined design and construction process at
Commit to Invest, expressed as a percentage of the anticipated cost of the
combined design and construction process at Commit to Invest

Chan & Chan (2004)

Tender sum

Chan & Chan (2004)

Unit Cost

Degree to which the general condition promote the completion of a project
within the estimated budget.
Measure of relative cost and is defined by the final contract sum divided by the
gross floor area: Final contract sum / gross floor area (m2)

Value and profit
Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Value

Evaluating the satisfaction of owner's needs in a global sense. Including the
realization for the owner of quantity produced, operational and maintenance
costs and flexibility

Chan & Chan (2004)

Business benefit

Derived from the completed project

Chan & Chan (2004)

Profit

Measure of financial achievement by net present value (NPV)

Souza (2011)

Profitability

Company profit before tax and interest as a percentage of sales

Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Health & Safety

The degree to which the general conditions promote the completion of a project
without major accidents or injuries: (# reportable construction site accident) / (#
workers employed or man-hours worked) X 1,000

Souza (2011)

Safety

Reportable accidents per 100,000 employed per year.

Luu, Kim & Huynh (2008)

Labor safety management

Health and Safety

Environmental performance
Source
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KPI

Operationalization
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Chan & Chan (2004)

ISO14000

A benchmark of a proper environmental management practice

Chan & Chan (2004)

EIA Score

A widely accepted statutory framework for prediction and assessment of
potentially adverse environmental impacts from development projects.

Chan & Chan (2004)

Total number of complaints received
during the consturciton

The labor safety performance at the project level is measured by a five-point
Liker-type mark (from 1 = ‘‘very bad performance’’ to 5 = ‘‘very good
performance’’)

Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Quality

The totality of features required by a product or services to satisfy a given need:
fitness for purpose

Quality

Guarantee of the products that convinces the customers or end-users to
purchase or use
Those costs expended in an effort to prevent discrepancies such as the costs of
quality planning, supplier quality surveys, and training programmes
Thos costs expended in the eveluation of product quality and in the detetion of
discrepancies, such as costs of inspection, test, and calibration control

Neely, Gregory & Platts (2005)

Prevetion costs

Neely, Gregory & Platts (2005)

Appraisal costs

Neely, Gregory & Platts (2005)

Failure costs

Those costs expended as a result of sicrepancies

Souza (2011)

Quality/Defects

The condition of the product/facility with respect to defects at the time of
handover, using a 1 to 10 scale, where:
10 = Defect Free
8 = Some defects with no significant impact on client
5/6 = Some defects with some impact on client
3 = Major defects with major impact on client
1 = Totally defective

Lam, Chan & Chan (2012)

Quality

The degree to which the general conditions promoet meeting of the project's
established requirements of materials and workmanship. It is also expressed in
terms of technical specification, function and apearance.

Luu, Kim & Huynh

Quality Management System (QMS)

The degree of QMS performance is measured by a five-point Liker-type mark
(from 1 = ‘‘very bad performance’’ to 5 = ‘‘very good performance’’)

Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Functionality

The expectation of project participants

Lam, Chan & Chan (2012)

Functionality (technical performance)

The degree of conformance to all technical performance specifications.

User expectation and
satisfaction
Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

User expectation

Souza (2011)

Client Satisfaction - Product

Functionality

REA L ES TATE DEVELO PMENT IN CIR CULAR EC ONOM Y

How satisfied the client was with the finished product/facility, using a 1 to 10
scale, where:
10 = Totally satisfied
8 = Mostly satisfied
5/6 = Neither satisfied nor dissatisfied
3 = Mostly dissatisfied
1 = Totally dissatisfied
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Souza (2011)

Client Satisfaction - Service

How satisfied the client was with the service of the consultants, suppliers and
main contractor, using a 1 to 10 scale, where:
10 = Totally satisfied
8 = Mostly satisfied
5/6 = Neither satisfied nor dissatisfied
3 = Mostly dissatisfied
1 = Totally dissatisfied

Luu, Kim & Huynh (2008)

Customer satisfaction on services

The degree of customer satisfaction on the contractor’s construction services is
measured by a 10-point Likert-type mark (from 1 = ‘‘extremely dissatisfied’’ to
10 = ‘‘extremely satisfied’’)

Luu, Kim & Huynh (2008)

Customer satisfaction on products

The degree of customer satisfaction on the contractor’s construction products is
measured by a 10-point Likert-type mark (from 1 = ‘‘extremely dissatisfied’’ to
10 = ‘‘extremely satisfied’’)

Luu, Kim & Huynh (2008)

The project team performance

The project team performance at the project level is measured by a five-point
Liker-type mark (from 1 = ‘‘very bad performance’’ to 5 = ‘‘very good
performance’’)

Source

KPI

Operationalization

Chan & Chan (2004)

Participants' satisfaction

Participants' satisfaction

Flexibility
Source

KPI

Operationalization

Neely, Gregory & Platts (2005)

Material quality

Material quality; Output quality; New product; Modify product; Deliverability;
Volume; Mix; Resource Mix

Source

KPI

Operationalization

Souza (2011)

Productivity

Company value added per employee (£).

Productivity

14
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APPENDIX 5 CODEBOEK
Code

Omschrijving

Voorbeeld (1) uit transcripts

Aannemer circulair

De aannemer heeft nu nog veel te zeggen over
de onderaannemers dit belemmert het circulaire
model.
De aannemer zou een goede partij zijn om
eigenaar te zijn van de samenstelling

3.95: Het was een heel mooi idee en uiteindelijk is het
allemaal vast komen te staan. Was volgens de aannemer
allemaal te lastig.
8.74: NR: Denk je dat jullie als hoofdaannemer een
geschikte partij zouden zijn om het eigendom te behouden?
EM: .. Dan zouden wij ook een heel ander business model
krijgen. Het betekent namelijk dat wij ook zullen moeten
financieren, je bent eigenaar dus iemand betaalt voor het
gebruik. Op zich denk ik het wel, maar dan moet er in de
keten nog wel wat gebeuren.

Aannemer eigenaar

De aannemer zou een goede partij zijn om
eigenaar te zijn van de samenstelling

8.74: NR: Denk je dat jullie als hoofdaannemer een
geschikte partij zouden zijn om het eigendom te behouden?
EM: .. Dan zouden wij ook een heel ander business model
krijgen. Het betekent namelijk dat wij ook zullen moeten
financieren, je bent eigenaar dus iemand betaalt voor het
gebruik. Op zich denk ik het wel, maar dan moet er in de
keten nog wel wat gebeuren.

Aannemer manager

In het circulaire model zal de rol van de
aannemer meer veranderen richting een
managende rol. Het zal lijken op de activiteiten
van bouwmanagement bureaus

2.37: Dan zal de rol van het bouwmanagementbureau en
geen hoofdaannemers. Die zullen met name
bouwmanagementbureaus worden.

Advieskennis benodigd

De kennis van adviseurs blijft benodigd. Het zal
dus een rol blijven spelen in het circulaire
vastgoedontwikkelproces
Er wordt gerefereerd naar de benodigdheid van
een ander verdien model als gevolg van de
circulaire economie. Hier wordt ook naar
verwezen als business model
Het is van belang voor het circulaire model dat de
architect gaat ontwerpen met de circulaire
principes

2.108: Als ontwikkelaar wil men graag alles zeker weten.

Architect verantw

Het zal de circulaire economie ten goede komen,
wanneer de architect langere tijd
verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn
ontwerp.

Attitude Circulair
Economie

De attitude van de geïnterviewde over het
concept circulaire economie als

7.40: waar een architect voor langere tijd verantwoordelijk
is voor het ontwerp van het gebouw en voor de kwaliteit
van het gebouw, worden er duurzame producten gebruikt,
worden er kwalitatief betere producten gebruikt, maar die
zijn ook duurder
2.48: Ik zie het niet als een bedreiging, maar juist als een
enorme kans.

Aannemer eigenaar

Ander verdienmodel

Architect circulair

REA L ES TATE DEVELO PMENT IN CIR CULAR EC ONOM Y

Voorbeeld (2) uit transcripts

2.40: of de posities in de keten wat verschuiven. Als
de parallel wordt getrokken met een
organisatiemodel, zal het bouwmanagmentbureau
meer een staf functie worden dan een lijnfunctie.
Want als het managen van het proces eromheen zijn
rol is, dan is de vraag of dat in de lijn of in de staf zit

6.178: PL: Je maakt nu wel een ander verdienmodel en dat
is veel complexer dan duurzaamheid. Duurzaamheid blijft
in het traditionele verdienmodel zitten.
3.87: Je hebt straks kozijnen over, als ze uit het gebouw
komen, dan is het wel zaak dat een architect daadwerkelijk
met die afmetingen gaat ontwerpen. Want ze echt anders
op maat maken, dat is zonde van dit verhaal

3.126: Dat kan wel maar stel je hebt 2000 kozijntjes,
die krijg je hier terug, dan moet er net een hele fijne
architect hebben die precies in die maat 2000
kozijntjes nodig heeft, of 3 architecten met 3
gebouwen.
7.87: Als je bijvoorbeeld in België kijkt, hoe het is. Is
een architect, die zijn naam verbindt aan een project
is veel meer verantwoordelijk voor de producten, die
stuurt veel meer op de kwaliteit van de producten die
je in het project krijgt.
4.59: JK; Natuurlijk is dat de oplossing niet . Maar
circulaire economie als oplossing, hmm
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oplossing/uitkomst of de toekomst.
Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

Bestaan partijen

Bewakende adviseur

Er wordt gerefereerd naar het belang van beheer
en onderhoud bij een succesvol circulair proces.
Eigenaren willen het beheer en onderhoud in
eigen handen houden, zodat bekend is wat er
met het product Is gedaan en dat de kwaliteit en
waarde op de lange termijn gegarandeerd kan
worden. Wordt ook naar gerefereerd als een
vereiste om de producten terug te nemen na
gebruik
Er wordt gerefereerd naar het belang van beheer
en onderhoud bij een succesvol circulair proces.
Eigenaren willen het beheer en onderhoud in
eigen handen houden, zodat bekend is wat er
met het product Is gedaan en dat de kwaliteit en
waarde op de lange termijn gegarandeerd kan
worden. Wordt ook naar gerefereerd als een
vereiste om de producten terug te nemen na
gebruik
Geïnterviewde benoemt de moeilijkheid en de
onzekerheid of partijen over x aantal nog
bestaan voor het nakomen van afspraken die aan
het begin zijn gemaakt met betrekking tot het
sluiten van de materiaalstromen
In het circulaire model krijgt de adviseur een meer
bewakende rol. Het krijgt meer
verantwoordelijkheden

8.87: Als ik de installaties terug moet nemen over 10 / 15
jaar. Zeg ik dan wil ik al het onderhoud aan die installatie
doen, want ik wil zeker weten dat het een topinstallatie is
die ik terug krijg. Als dat niet zo is, en iemand zegt ik wil
het gewoon door iemand laten doen die ik wil, dan weet ik
dus niet wat ik terug ga krijgen.

5.45 Maar als je niet hoeft na te denken over beheer
en onderhoud, dan maak je het op de
allergoedkoopste manier voor dat moment.
Aanbieden van producent inclusief beheer en
onderhoud zorgt er al voor dat producten er anders
uit zien. Het is al een stap in de richting van de
circulaire economie.

8.87: Als ik de installaties terug moet nemen over 10 / 15
jaar. Zeg ik dan wil ik al het onderhoud aan die installatie
doen, want ik wil zeker weten dat het een topinstallatie is
die ik terug krijg. Als dat niet zo is, en iemand zegt ik wil
het gewoon door iemand laten doen die ik wil, dan weet ik
dus niet wat ik terug ga krijgen.

5.45 Maar als je niet hoeft na te denken over beheer
en onderhoud, dan maak je het op de
allergoedkoopste manier voor dat moment.
Aanbieden van producent inclusief beheer en
onderhoud zorgt er al voor dat producten er anders
uit zien. Het is al een stap in de richting van de
circulaire economie.

1.46: maar dan blijft het risico bestaan dat het bedrijf over
20 jaar, 30 jaar niet meer bestaat. Kan je nog steeds de
verplichting nakomen, waar eigenlijk de hele constructie op
gebaseerd is

4.45: Weet jij of Rockwool over 2 jaar nog bestaat?
Of Saint Gobain over 2 jaar nog bestaat of BAM
over 2 jaar nog bestaat? Dat is het grote probleem.

1.76: De rol van de adviseur wordt wat anders, krijgt wat
meer verantwoordelijkheden. Nu is het meer een stukje
bestek schrijven en dan wordt ie veelal al afgedankt, nu ga
ik met een andere partij verder. Nu krijgen ze een stukje
meer verantwoordelijkheid, ze vervullen een bewakende
rol. Als het mis gaat in een stukje coördinatie en
afstemming, kan er gezegd worden dat de producent de
fout verhalen op het bestek van de adviseur
1.47: Bewijslast had ik het net al over. Ik sta in voor de
garantie en kwaliteit van mijn systeem, maar wie bewijst
dan dat het niet de veroorzaker ben bij een calamiteit.

Bewijslast

Het kunnen afzekeren wie de veroorzaker is van
een probleem. Wie is de verantwoordelijke voor
eventuele calamiteiten en hoe kan dit bewezen
worden.

Biologische cyclus

De biologische cyclus, naast de onderzochte
technische cyclus, dient niet te worden onderschat
voor de circulaire economie in de bouw.

5.18: Als jij zegt, ik wil meer naar een circulaire economie,
dan is misschien wel de eerste vraag, moet ik niet eerst
pushen richting de biologische kant. En

Certificering

Certificering van duurzame producten of
processen stimuleert

3.45: dat is ook chemisch afval, dat wordt allemaal
verwerkt zoals we dat voor het milieu op een zo goed
mogelijke manier kunnen doen en dan zijn we ook verplicht
naar onszelf door de ISO14001 certificering.
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2.42: En er neemt uiteindelijk niemand
verantwoordelijkheid voor het samenstelsel. Ik begrijp
het volkomen, er is namelijk niemand die de
verantwoordelijkheid kan nemen, omdat daar ook het
risicoprofiel niet mee is geschetst.
5.22: Dus ik zou die biologische kant niet zo
onderschatten richting de toekomst.
1.27: Wat ik denk dat hier in het model nog bij moet,
naast onderhoud, is een stukje kwaliteitsbewaking. Ik
zou bijna zeggen dat er periodiek toetsen moeten
worden uitgevoerd, wat mij betreft via certificering,
om aan te kunnen tonen waar het potentieel mis kan
gaan
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Cultuurverandering

De implementatie van de circulaire economie
vraag om een cultuurverandering binnen de
gehele keten.

8.17: NR; Maar is dat een groot probleem?
EM; Nee, vind ik niet, maar gebouw is wel een andere
gedachte. Dat ervaar ik bij klanten dat ze het anders
vinden dan het gebruik van een auto.
NR: Is dat niet een stukje cultuur, een stukje gewenning?
EM: Tuurlijk, dat heeft gewoon tijd nodig om te landen, dus
dat komt wel, maar het heeft gewoon tijd nodig.

DBFMO

Wanneer er wordt gekeken naar het geven van
lange garranties, dan wordt gerefereerd naar
DBFMO constructies.

Def. other setor

In het aangereikte model wordt gesproken over
mogelijkheden om producten te gebruiken voor
andere sectoren. Voor het behoud van de
circulariteit is het belangrijk om hier een goede
definitie van te maken
Er zou een dominante partij aan het proces
moeten worden toegevoegd die in staat is om
alles op de balans te houden en het in eigendom
houdt
De term duurzaamheid in combinatie gebruikt met
circulaire economie. Duurzaamheid wordt gezien
als een gevolg van de circulaire economie of een
afgeleide ervan. Het is vaak een drijfreden om de
circulaire economie tot uiting te laten komen
Om de circulaire economie in praktijk te laten
werken dient de geldstroom efficiënter te worden
gemaakt
Er wordt gerefereerd naar de moeilijkheid van het
toedelen van eigendom, doordat het nog niet
duidelijk bij wie het eigendom ligt en hoe deze
gestructureerd zal zijn in de keten.

5.30: Om te garanderen moet je weer wat meer in control
zijn in de processen die daarna komen. Dat wil je ook,
maar duwt je ook in de richting van Total Cost of
Ownership, DBFMO achtige constructies.
1.50: Deze vond ik een mooie in jouw plaatje, Input other
sector, ook welke grenzen heb je daarvoor

Dominante partij

Duurzaamheid

Efficiënter maken
geldstroom
Eigendom

4.95: JK; ik denk dat een nieuwe partij toegevoegd moet
worden, een zware dominante partij aan

4.111: Om dat her te gebruiken. Het moet niet zijn om
alleen maar duurzaamheidsredenen, het moet niet zijn om
imagoredenen dus

2.56: De focus zal moeten liggen op het efficiënter maken
van de geldstroom die er al ligt om te komen tot een
circulaire economie.
4.22: Je bouwt een gebouw, je ontwikkeld een gebouw, je
realiseert een gebouw, maar wie is dan eigenaar van dat
glas. Is dat dan degene aan wie je het verkocht hebt, de
belegger? of aan de huurder? of de bouwer die ingeprijsd
heeft met de lagere kostprijs? Kom het maar ophalen over
30 jaar. Of aan de leverancier van dat glas?

Energie

De geïnterviewde refereert naar energie dat van
belang is in de circulaire economie. Als onderdeel
of als zwaartepunt.

1.52: Kijkend naar de CO2 uitstoot van de
onderhoudsmonteur elk jaar om op locatie te komen

Ervaring

Om de effecten van de circulaire economie tot
uiting te laten komen is ervaring nodig. Elk begin
is moeilijk, pas op de langere termijn worden de
winsten hiervan gezien.

8.26: Als je aan de partijen aan moet geven, wat kost het
nu en dan moet je wel weten wat de restwaarde is en dat is
een traject waar iedereen doorheen moet om te ervaren
wat de restwaarde echt zal zijn.
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7.2: Het is een cultuuromslag binnen de hele bouw en
binnen alle bedrijven die er aan vaststaan

2.56: Voor heel veel bedrijven, ik denk zelfs ver
boven de 90%, niet intrinsiek betrokken en
gecommitteerd zijn aan duurzaamheid en
sustainability.

5.37: NR: De grootste verandering is dus dat je het
product niet teruggeeft, maar dat je het behoud.
RK: Dat is natuurlijk nooit zo, wij zijn natuurlijk geen
slopers of gevelfabrikant, dus wij kunnen nooit
eigenaar blijven op de lange termijn van zoiets,
uiteindelijk moet het toch weer in de recycling of in de
upgrading, het moet weer een keer naar een andere
partij toe. Dus ergens is er sowieso een moment om
het eigendom over te geven aan iemand anders.
9.18: We hebben het nu erg gehad over materiaal
keuzes, bouwproces, maar als je kijkt naar het
energieverbruik. Daar zit de grootste kostenpost en
dat kan de huurders triggeren.
9.38: Maar met alle respect, ook daarin moet je
continuïteit gaan maken. Dat je leereffecten, dat je
daar ook herstel van gaat ervaren.
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Fasering

Om de verplichting voor de eigenaar minder
risicovol te maken wordt er geopperd om de
verplichting en betrokken prestatie te faseren en
te herzien om de x aantal jaar

Financiële drijfveer

De verandering richting de circulaire economie
heeft een financiële drijfveer nodig om de
verandering tot uiting te laten komen. De extra
activiteiten voor bepaalde partijen als gevolg van
de circulaire economie worden ook benaderd
vanuit een financieel oogpunt

Financiering

De extra activiteiten gevolgd uit de circulair
economie brengen andere
financieringsconstructies met zich mee

Flexibiliteit

De circulaire economie heeft een effect op de
flexibiliteit van het product en richting de
gebruiker.

Gebruiker

Het effect van de circulaire economie voor de
gebruiker

7.34: Je krijgt een heel ander financieringsmodel. Ik denk
dat de grootste stap is waar nog weinig mensen aan toe
zijn. je krijgt van die lease-achtige constructies, die daar op
los gelaten kunnen worden.
6.80: Dat klopt. Ik denk dat je moet beginnen met een
ontwerp maken, met een plug and play of zodoende,
waarbij verschillende functie in de gevel kunnen worden
ingebouwd. En dat je ook nog een mate van flexibiliteit
houdt.
8.14: maar het is wel lastig uitleggen aan een bedrijf als
Rabobank dat dingen straks niet meer van jou zijn.

Gedeelte one-off

Om het model aan de achterkant niet te groot te
maken, zal de eigenaar een gedeelte als one-off
gefinancierd willen hebben

2.85: Ik denk dat er altijd split-incentives zijn, iets met een
one-off met een model. Anders wordt het model aan de
achterkant ook veelte groot denk ik, mijns inziens.

Geen totaal model

De economie is niet ingericht om een totaal model
in te passen

Gefragm proces

Er wordt aangegeven dat het traditionele model
zeer gefragmenteerd is, wat innovatie en
duurzaamheid tegen gaat.

5.44: Aan de andere kant, wat ik merk in de poging is dat
iedere keer getracht wordt een soort totaalmodel te maken,
waarin alles op elkaar aansluit. Maar zo zit de economie
en de wereld niet in elkaar, in de zin van, dat wordt
gewoon te ingewikkeld
7.31: jazeker, alleen wat wel, en ik denk dat daar de
grootste fout zit, het zijn allemaal eilandjes het is allemaal
opgeknipt, het hele proces.

Geschiktheid product

Niet alle producten zullen geschikt zijn voor het
circulaire model zoals deze is opgesteld in deze
studie. Dit heeft voornamelijk te maken met de
omlooptijd van bepaalde producten. Producten
met een snelle omloop tijd zijn meer geschikt, dan
producten met een lange omlooptijd.
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6.50: LvO: Als je daar ook nog een prestatie-eis tegenover
hebt, dan moet je ook op een gegeven moment zeggen; het
zou wel kunnen, dan zeg je bijvoorbeeld over 20 jaar dan
vervalt fase 1 van het contract, gaan we alles slopen en
opnieuw aanbrengen, dan kost het zoveel en dan kunnen
we weer 20 jaar vooruit.
4.111: hij moet een financiële prikkel hebben. Om dat her
te gebruiken. Het moet niet zijn om alleen maar
duurzaamheidsredenen, het moet niet zijn om
imagoredenen dus, het moet gewoon een financiële prikkel
zijn. Het levert mij geld op als ik mijn spullen ga
hergebruiken.

1.54: Ik denk dat het goed kan zijn voor heel veel
producten, maar voor sommige producten moet je denk ik
zeggen, deze vallen buiten de categorie.

2.54: Voor hun is het een verdienmodel. Ik denk dat
het bij de nieuwe generaties wel al een beetje aan het
verschuiven is, maar zolang je het als een
verdienmodel blijft zien zal er geen grote verandering
komen. De focus zal moeten liggen op het efficiënter
maken van de geldstroom die er al ligt om te komen
tot een circulaire economie.
9.18: Een groot deel van dat voorstel is natuurlijk
financiering

8.24: Maar als dat ook 100 kost of 95 en je wordt
heel erg beperkt in je flexibiliteit en je zeggenschap
over de producten die je in je gebouw hebt staan
denk ik dat mensen daar niet zo in geïnteresseerd
zijn.
2.38: Stel we houden de verantwoordelijkheid om
een product terug te nemen en te recyclen. Dan gaat
de intrinsieke waarde van het product gewoon
omhoog. En ik denk niet dat dat voor de eindklant
waarde toevoegt. Voor de eindklant blijft de waarde
het zelfde
5.57: , wij nemen die gevel na 20 jaar terug en wij
willen bijvoorbeeld de kosten van het demonteren
betaald krijgen.

6.37: Je hebt een ontwikkelaar met een zak geld, die
gaat een gebouw neerzetten en zien het liefst het
gebouw voor de oplevering al verkocht met een
bepaalde winst. Die is helemaal niet geïnteresseerd in
het materiaal dat erin zit.
5.14: Dat is volgens mij ook een beetje de scheiding,
je moet ook goed blijven kijken naar wat voor soort
type product het is. Hoe draagt zich dat in de loop
van de tijd. Een deel is geschikt om daar eigendom
over te laten bestaan, een ander deel misschien
helemaal niet
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Grondstofbank

De geïnterviewde begint over het onderwerp
grondstofbank als onderdeel van de circulaire
economie of als los deel. Waarin grondstoffen
een belangrijk onderdeel zijn om te verhandelen
De circulaire economie zal het beste werken op
het niveau van grondstoffen, niet op producten

4.45: Grondstofbanken daar geloof ik wel in. Een
gereguleerde grondstofbank, dus waar je aluminium kan
kopen en verkopen via een vereveningsmethode of een
verhandelmethode, daar geloof ik oprecht in.
7.48: Uiteindelijk als je hem afbreekt op dit niveau
(grondstofniveau) en je gaat het weer verwerken dan ga je
weer terug naar ons toe. Dan kunnen wij er heel veel mee

8.65: Als je het terugbrengt naar de grondstoffen,
denk ik dat je daar best een slag kan maken en dat
het makkelijker in te schatten is.

De geïnterviewde geeft aan dat het traditionele
model verder is dan dat wordt weergegeven. Er
zijn al een aantal feedbackloops aanwezig,
omdat er veel wordt gercycled
Het slopen tegenwoordig gaat al een stuk
secuurder dan voorheen

7.30: TdG; maar dit is wel heel plat hoe je hem neerzet, als
ik zie de profielen die wij verwerken, en bij kunststof daar
zit volgens mij altijd gerecycled kunststof in

Huidig recycling: Ja, tuurlijk vind ik dat doodzonde,
maar ik denk dat er niet zo heel veel naar de stort
gaat. Ik denk dat er heel veel hergebruikt wordt.

Innovatie

Attude tegenover innovatie in het circulaire proces

2.76: NR: Ga je dan niet innovativiteit tegen?
EZ: Nee, juist niet. Je gaat nog slimmer nadenken, je gaat
optimaliseren. Ketenoptimalisaties kunnen worden
toegepast, nu kan dat niet.

9.71: NR: Denk je wel dat innovatie door dit model
gestimuleerd gaat worden?
WvdW: Dat denk ik wel

Intrinsieke drijfveer

Een intrinsieke drijfveer bij personen en partijen is
nodig om de circulaire economie tot uiting te laten
komen en te zorgen dat het een succes wordt.

9.18: het zijn natuurlijk mannen die vanuit een passie
en gedrevenheid iets doen. Daar kan je dan iets mee
bereiken en zet mensen bij elkaar

Investering

De geïnteviewde benoemd naar de
(voor)investering die benodigd is voor de
circulaire economie.

Juridische complexiteit

De geïnterviewde benadrukt de complexiteit die
de circulaire economie met zich mee brengt met
betrekking tot juridische constructies.

1.82: Het aller belangrijkste is het milieu en de milieu
belasting. Wij hebben de aarde te leen en na ons komen
nog meer generaties en als je ziet wat wij nu verbruiken
dan verschuiven we een probleem naar de generatie na
ons. En dat hoeven niet eens heel veel generaties te zijn.
We kunnen met zijn allen niet zo doorgaan en moet iets in
die richting gebeuren. Een stukje bewustzijn.
7.72: Ik denk dat de investering vrij hoog is en dan moet je
wel afvragen of dit in de huidige situatie of bedrijven in
ieder geval bereidt zijn maar ook of ze de middelen
hebben om dat te doen.
8.16: Maar de juridisch structuur is lastig

Kennis betaald

Geïnterviewde geeft aan dat er voldoende kennis
in huis is, maar dat deze wel betaald dient te
worden
Om de circulaire economie te impelementen dient
de keten te worden herinricht.

9.84: En ik geef mijn kennis niet gratis weg

Het integreren, vervlechten of structureel
afstemmen van afzonderlijke schakels in de keten.
Bepaalde partijen worden eerder in het proces
betrokken ten behoeve van een succesvolle
implementatie van de circulaire economie

1.68: Wat ik wel belangrijk vindt, is dat je eerder in een
bouwproces met elkaar betrokken bent dus waar de
grensvlakken met anderen liggen elkaar lopen

Grondstofniveau

Huidig recycling

Huidig sloop

Keten herinrichten

Ketenintegratie
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4.117: als ik ten opzichte van 10 jaar geleden kijk, hoe er
nu gesloopt wordt, hoeveel secuurder en hoe meer, hoe
heel veel malen nu secuurder gesloopt wordt

1.39: Ik had voor mezelf nog opgeschreven,
drempels is inderdaad de investering. Het vraagt om
een meerinvestering, want het is een duurdere
oplossing.
4.46: NR; maar dat zou juridisch kunnen worden
vastgelegd?
JK; nee, dat is veel te ingewikkeld, denk ik hoor, wij
hebben daar heel wat rekenexercities in gedaan en
geprobeerd voor hele simpele dingetjes, dat wordt zo
ingewikkeld.

8.30: dan moet je een aantal schakels uit de keten halen.
Dan moet je misschien zeggen, wij doen rechtstreeks zaken
met degene die de installatie levert en dan is er al een stuk
tussenuit. Maar zo is de markt op dit moment niet ingericht.
6.149: Uiteindelijk zeggen we dat we met onze
informatie veel verder hadden kunnen komen. Naja,
we zitten nu pas in de keten, we worden er nu pas
bijgehaald, dan wordt het te laat.
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Keuze recycling

Kwaliteitsbewaking

Het is belangrijk om af te wegen of recycling de
beste optie is na het einde van de levensduur.
Soms kan een andere keuze energiezuiniger of
beter zijn
Om de circulaire economie tot uiting te laten
komen zal de kwaliteit van het product in gebruik
bewaakt moeten worden.

Lange termijn

De circulaire economie heeft een lange termijn
visie nodig van bedrijven.

Lease constructie

De circulaire economie zal uitmonden in een
lease constructie
Levensduurverlenging is ook een onderdeel van
de circulaire economie en dit is ook een goed
doel om na te streven.

Levensduurverlenging

1.59: Recyclen is een goede keuze, maar als de
hoeveelheid joules daarmee gepaard gaat, als deze
energie dermate hoog is, ben ik ook niet goed bezig.
1.27: Wat ik denk dat hier in het model nog bij moet, naast
onderhoud, is een stukje kwaliteitsbewaking. Ik zou bijna
zeggen dat er periodiek toetsen moeten worden
uitgevoerd, wat mij betreft via certificering, om aan te
kunnen tonen waar het potentieel mis kan gaan
6.115: PL: Dit proces begint eigenlijk bij de opdrachtgever,
wat is zijn visie? Als het een opdrachtgever is die zelf
bouwt, dan zie je al een aantal van deze componenten
terug komen. Als het een ontwikkelaar is, die bouwt om te
bouwen, om te ontwikkelen en met de initiatie om het te
verkopen. Dat is eigenlijk de ontwikkelaarsbehoefte. Dan is
die visie anders, dan is die veel meer op de korte termijn.
1.32: in mijn ogen ga je naar een soort lease constructie
5.12: Maar stel dat je een gebouw maakt dat 100 jaar
meegaat, dat misschien iets minder demontabel is. Qua
circulariteit en duurzaamheid is dat misschien nog wel beter

6.20: En zeggen ze alles wat we kunnen
hergebruiken of kunnen laten zitten, is ook duurzaam,
is ook een goed uitgangspunt
1.37: Is mijn producent, waar ik volledig van
afhankelijk ben, ook volledig bereid mee te gaan in
deze gedachte? Sommige bedrijven kunnen het
proces makkelijker sturen en veranderen door een
eigen productie of nauwe betrokkenheid. Maar
andere bedrijven zijn volledig afhankelijk van
leveranciers. Die ook nog eens in het buitenland
gevestigd zijn, maar dat kan heel lastig worden
5.40: RK: Ik denk niet dat er veel producenten zijn
die de complete recycling cyclus of upgrading cyclus
allemaal in eigen hand kunnen doen.

Medew. Keten

Voor een succesvolle implementatie van de
circulaire economie is medewerking nodig van de
gehele keten. Alleen, of met enkele partijen is het
niet mogelijk om de circulaire economie tot een
succes te brengen

7.64: Dus je hebt alle partijen wel nodig.

Missende kennis

De kennis om de materiaalstromen op de juiste
manier te sluiten is niet aanwezig bij de
verantwoordelijke partijen vanuit de circulaire
economie
MVO is de afkorting van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, dat gericht is op het
afwegen van maatschappelijke en economische
effecten bij het maken van bedrijfsbeslissingen.
MVO wordt gezien is als een aanjager van de
circulaire economie, het heeft de juiste mindset
De geïnterviewde benoemt specifiek de
ontwikkelaar als degene die het initiatief moet
nemen voor het implementeren van de circulaire
economie

3.25: Ja, wij hebben niet de kennis wat je allemaal met
zo’n doek kan doen.

MVO

Ontwikkelaar als
initiatiefnemer

Ontwikkelingen
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Toekomstige ontwikkelingen hebben invloed op
de vraag van producten. Er bestaat een kans dat
de producten niet meer gevraagd worden op de
manier waarop ze nu ontwikkeld zijn of dat er

7.60: Ik ben het volledig met jou eens, als je op
langere termijn, alle bedrijven die een lange termijn
visie hebben zijn veel succesvoller zijn dan bedrijven
die dat niet hebben. Dus lange termijn,
duurzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, ik denk
dat we daar heel veel kunnen halen.

9.65: Ja ik denk dat iedere goede aandeelhouder die met
maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, moet hier
van nature een warm gevoel bij krijgen.

1.84: Nee, wij hebben maatschappelijke
verantwoordelijkheid en MVO en dat is een must

2.110: EZ: Sowieso het initiatief, want je zit voorin die
keten. Als de ontwikkelaars het niet gaan doen, vanaf de
onderkant krijg je het niet voor elkaar. Dus ja, je zit aan het
stuur, en het initiatief zegt iets over die potentieel intrinsieke
betrokkenheid
4.16: maar als je nu gaat kijken naar zonnecellen of naar
E-installaties, die ontwikkeling gaat zo snel dat niemand
weet of straks de koper in het gebouw zit.

9.39: NR: Een projectontwikkelaar zou dus de
initiator moeten zijn?
WvdW: Vind ik wel. Ja.

8.47: Maar over 10 jaar of over 15 jaar hebben wij
vezels gevonden en dan kan die kolom half zo
zwaar. Dus die kan veel kleiner gemaakt worden.
Wat is deze kolom waard als de markt tegen die tijd
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bepaalde materialen in zitten die niet meer
gevraagd worden in de markt.

zulke kolommen maakt. De verandering gaat zo snel

Opdrachtgever als
initiatiefnemer

De geinterviewde benoemt de opdrachtgever als
degene die het initiatief moet nemen voor het
implementeren van de circulaire economie

1.82: Maar op het moment dat opdrachtgevers hiervoor
gaan kiezen, dan dwing je de markt ergens toe. Als je
ergens toe dwingt, worden er oplossingen gevonden

6.74: Dat begint bij de opdrachtgever eigenaar van
het gebouw, de initiatiefnemer van het mogelijk aan
te passen gebouw, daar begint het bij.

Optimum cyclus

Ergens dient de cyclus met betrekking tot het
eigendom te worden doorbroken. Ergens zit een
optimum, anders zouden de rauwe materiaal
verwerkers het eigendom moeten blijven.

5.37: NR: De grootste verandering is dus dat je het product
niet teruggeeft, maar dat je het behoud.
RK: Dat is natuurlijk nooit zo, wij zijn natuurlijk geen slopers
of gevelfabrikant, dus wij kunnen nooit eigenaar blijven op
de lange termijn van zoiets, uiteindelijk moet het toch weer
in de recycling of in de upgrading, het moet weer een keer
naar een andere partij toe. Dus ergens is er sowieso een
moment om het eigendom over te geven aan iemand
anders.

6.48: Ja, maar op een gegeven moment moet je
verantwoordelijkheid stoppen. Kijk, wij gaan geen
gebouw pakken voor 50 jaar om dat te onderhouden.

Organisatorisch intern

Voor de circulaire bedrijven zal er organisatorisch
het een en ander veranderd moeten worden bij
de participerende bedrijven
De huidige PPS constructies komen al dicht in de
buurt van het circulaire model

6.142: Ben benieuwd waar wij dan technisch en
organisatorisch mee rekening moeten houden.
6.121: PPS constructies waar je ook het onderhoud bij hebt,
daar wordt gewoon anders naar een gebouw gekeken. En
dan komt het in ieder geval heel dicht al bij jouw model.
Het enige wat daar nog niet in zit is het terugnemen.

9.24: Kom je eigenlijk in PPS achtige constructies met
prestatienormen.

Producent eigenaar

De producent van het product zou een goede
partij zijn om eigenaar te blijven van het product
in de circulaire economie

Producent eigenaar

De producent van het product zou een goede
partij zijn om eigenaar te blijven van het product
in de circulaire economie

9.24: wij blijven eigenaar van die producten. Maar
Kropman zal nooit zeggen wij bouwen een installatie
en zeggen tegen een klant, daar blijven wij eigenaar
van en jij betaald huur.
9.24: wij blijven eigenaar van die producten. Maar
Kropman zal nooit zeggen wij bouwen een installatie
en zeggen tegen een klant, daar blijven wij eigenaar
van en jij betaald huur.

Producent en aannemer

Voor het circulaire model zouden producenten en
aannemers samen kunnen engineren.

8.77: Op het moment dat je zegt, als klant zijnde, als je de
hoofdaannemer er niet tussen zet, dan betekent het dat je
als klant zijnde, zelf terug moet naar de gipsplaten
leverancier.
8.77: Op het moment dat je zegt, als klant zijnde, als je de
hoofdaannemer er niet tussen zet, dan betekent het dat je
als klant zijnde, zelf terug moet naar de gipsplaten
leverancier.
3.97: : Ik denk de aannemer samen met ons engineert

Producent en advies

Voor het circulaire model zouden producenten en
adviesbureaus kunnen samenwerken om hun
kennis te bundelen

2.108:Misschien dat producenten adviesbureaus over gaan
nemen. Dan komt het in een huis, die kennis blijf je nodig
hebben. Je moet de rol en kennis meer van elkaar scheiden.
De rol blijft aanwezig, kennis blijf je nodig hebben

Producent en advies

Voor het circulaire model zouden producenten en
adviesbureaus kunnen samenwerken om hun
kennis te bundelen

2.108:Misschien dat producenten adviesbureaus over gaan
nemen. Dan komt het in een huis, die kennis blijf je nodig
hebben. Je moet de rol en kennis meer van elkaar scheiden.
De rol blijft aanwezig, kennis blijf je nodig hebben

9;77: Daartussen zitten nog adviseurs. Dat is zich al
aan het herschikken. Ik zie gewoon een
samenwerking met ons en bijvoorbeeld een Deerns of
een Royal Haskoning. Wij zijn gewoon degene met
het meeste uitvoeringskennis.
9;77: Daartussen zitten nog adviseurs. Dat is zich al
aan het herschikken. Ik zie gewoon een
samenwerking met ons en bijvoorbeeld een Deerns of
een Royal Haskoning. Wij zijn gewoon degene met
het meeste uitvoeringskennis.

Producent kennis

De producent heeft het meeste kennis en kunde
van een product

4.29: Wat ik uit literatuur heb gehaald is dat het eigendom
bij de partijen blijft die de meeste kennis en kunde hebben
over dat materiaal.

PPS
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JK: dat zijn in feite de producenten. Leveranciers

Product service system

Het huidige model zal worden omgeslagen naar
een services model, omwille de circulaire
economie, dit zorgt voor een switch in de keten.
De performance tegen betaling zorgt voor een
goede incentive
Het wordt belangrijk gevonden dan een stukje
realiteit wordt gebracht in de het concept
circulaire eocnomie.

2.54: Als het om wordt geslagen naar services heb je dat al
niet. Dan ga je iets in de vorm doen van pay-per-use, dat
betkeent wel dat er een enorme switch in de keten
plaatsvindt

2.48: Dus als we gaan van producten naar services,
zal dit een gecombineerd verdienmodel zijn van
producten en financing.

6.140: En ik denk dat je dat stuk realisme erin houdt,
stapjes van 5 jaar

9.61: , er mist dan een stukje realisme. Hoe zorg je
ervoor dat innovatieve dingen naar voren komen, ook
professioneel verankerd worden, zodat later je wel
die snelheid gaat pakken.

Recycl. Materiaal

Op het moment is het aanbod van gercycled
materiaal niet in elke sector even groot. Dit maakt
het moeilijk om te gebruiken.

Recycling duur

Momenteel is het goedkoper om nieuwe materiaal
aan te schaffen dan gerecycled materiaal te
geruiken
Om het model in de praktijk tot uiting te laten
komen is het benodigd dat er regulatie van
bovenaf (overheid) komt, zodat partijen gedwingt
worden.
De circulaire economie heeft grote impact op
kleine en startende bedrijven, het zal voor hun
moeilijker zijn om te overleven in dit proces

3.35: Er zijn aanbieders van profielen die zeggen; wij
leveren profielen met 90 of 95 % gerecycled aluminium.
Dat is hartstikke leuk maar er is niet meer gerecycled
aluminium.
4.27: omdat het goedkoper is om het op de stort te gooien
dan het her te gebruiken.

Realisme

Regulatie overheid

Risico kleine bedrijven

Risicoverdeling

De risico's zijn anders verdeeld dan in het
traditionele model, hier dient op te worden
geanticipeerd. De risico's zullen verder in de
keten liggen, minder bij de ontwikkelaar en de
opdrachtgever

Rol belegger

Opmerking dat de belegger een andere rol zal
hebben en nog niet bekend is of deze gewenst is
of niet.

Rol investeerder

het business model van de investeerder zal
veranderen als gevolg van de circulaire eocnomie
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3.102: AvdB: Technisch kan het, dat weet ik zeker. Alleen
we zitten vol met regeltjes waar we aan moeten voldoen. Je
mag niet eens iets leveren zonder test.
1.34: Maar je kan je voorstellen dat het voor kleinere
bedrijven lastiger is. Die zullen meer moeite hebben om aan
al die wensen invulling te geven. Het jammere is, als
daardoor kleinere bedrijven omvallen. Veel kleine
bedrijven zijn juist de aanjager voor verbetering en
vernieuwing. Dat zie ik als een risico.
2.58: dan zullen we moeten accepteren dat ergens verder
in de keten misschien ook meer wordt verdiend afhankelijk
van het risico model. Die risico’s gaan wel degelijk ergens
anders geplaatst worden. Dat betekent dus ook dat je
verdiensten en risico’s gezamenlijk ergens in die keten gaat
neerleggen
4.101: JK; misschien wel de belegger? Als evenknie van de
woningbouwvereniging
NR; die heeft dus eigendom van al die producten.
JK; die hadden ze natuurlijk al
NR; wat zou er dan voor hun veranderen?
JK; dat ze die spullen kunnen hergebruiken voor een nieuw
beleggingsobject.

5.51: Aan de grondstoffenkant is de businesscase
veel moeilijker te maken, daar zal vooral wet en
regelgeving een rol moeten spelen.

7.36: Ik denk dat het risico voor degene die
uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebouw heel
hoog is,

2.100: Dat doet natuurlijk wel iets met het verdienmodel
van investeerders. Daarom ben ik er nog niet van overtuigd
dat het zo makkelijk erdoor komt. Dat betekent natuurlijk
ook iets voor die kant aan de markt.
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Sloopstrategie

Het is belangrijk om de sloop te waarderen op de
lange termijn

5.60: NR: Dus een sloopstrategie bedenken? Toch weer die
lange termijn visie die belangrijk is.
RK: Ja, maar niet alleen bedenken, maar ook waarderen.

Specialisten

Voor de circulaire economie dienen specialisten
bij elkaar gezet te worden die alleen een eigen
toegevoegde waarde hebben

9.20: Als ik alleen maar de ordinaire installateur ben, van
zeg maar waar het moet komen en dan doe ik het voor
zoveel geld. Die moet je in deze keten niet hebben

Split arbeid materiaal

Arbeid en materiaal wordt gesplitst in het
circulaire model. Dit heeft gevolgen voor de
inrichting van de keten.

Standaardiseren

Modulair bouwen als onderdeel van de circulaire
economie. Dit heeft veel effect op de efficiency
van het process en het succes van het product en
het hergebruik van het product
Het model kan niet in 1 x geïmplementeerd
worden, dit zal stap voor stap moeten gebeuren.
Beginnend bij een 'proefproject', dus er dient klein
te worden begonnen.
Er wordt geopperd om niet te werken met het
behoud van eigendom, maar met statiegeld. Dat
de gebruiker een incentive heeft om het product
terug te geven
Wanneer er wordt gekeken naar het geven van
lange garranties, dan wordt gerefereerd naar
Total Cost of Ownership constructies.

8. 32: Dus dan heb je arbeid en materiaal gesplitst. Maar
nu de markt zo ingericht is dat wij arbeid en materiaal heel
vaak bij elkaar hebben zitten omdat we daar
gespecialiseerde partijen voor hebben.
8.53: Het zou veel logischer zijn dat we op heel veel
fronten met modulaire componenten gaan denken omdat
het hele proces makkelijker wordt.

Stapsgewijs

Statiegeld

TCO

5.44: En dan is het eigenlijk al goed dat je stappen hebt
gemaakt in de richting van de circulaire economie

7.46: Dat kan je doen maar dat gaat wel ten koste
van de creativiteit in het ontwerpproces. Je krijgt veel
meer standaardisatie in gebouw
9.22: Dan zal je stap voor stap moeten beginnen

8.69: Je kan met een soort statiegeld werken

5.30: Om te garanderen moet je weer wat meer in control
zijn in de processen die daarna komen. Dat wil je ook,
maar duwt je ook in de richting van Total Cost of
Ownership, DBFMO achtige constructies.
6.87: Dan stel je bovenin een team samen van
specialistische bedrijven die in dit proces toegevoegde
waarde hebben. En die de ontwikkeling van het
productieproces mogelijk maken, toegevoegde waarde
hebben.
6.44: Ja, maar dat is meer traditioneel, dan waar we nu
zitten. We zitten nu al heel dicht tegen het circulaire model
aan.

Team

Er is een team nodig van mensen die een
toegevoegde waarde leveren aan een circulair
gebouw om het succesvol te maken

Traditioneel verder

Er wordt aangegeven dat het traditionele model
niet zo lineair is als nu wordt weergegeven. Er
zijn al vorderingen meer richting het circulaire
model, door feedbackloops.

Transf ontwikkel

Het business model van een ontwikkelaar zal
moeten veranderen voor de circulaire economie

2.54: En ik denk dat het ook bij ontwikkelaars en
investeerders nieuwe vraagstukken oplevert. Daar zit denk
ik wel een gevaar

Tweedehandsmarkt

Om de producten of componenten te
hergebruiken is het nodig om een markt te
hebben die geïnteresseerd is in deze producten

1.56: Ik denk voor sommige producten, dat daar ook zoiets
in zit. Dat je bijvoorbeeld een verplichting hebt om een deel
van de tweedehands producten af te nemen. Hij doet
hetzelfde, maar ziet er niet meer nieuw uit.
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9.48:

7.68: jawel. Als ik heel eerlijk ben is dit (wijzend
naar traditionele afbeelding) niet de situatie is waar
we nu inzitten. Ik denk dat we er ergens tussen in
zitten, maar wel richting deze kant (circulaire
afbeelding).
7.88: Maar wat ik hier wel in mis, als we het hier
hebben over de rollen en verantwoordelijkheden.
Wat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
zelf en van de eindgebruiker?
3.41 Bij het aluminium gaat het niet eens zozeer om
het geld maar het is geregeld, je weet waar je naar
toe kan.
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Uitvraag

Het is van belang dat de juist vraag wordt gesteld
aan de markt. De huidige manier van
aanbesteden dat gericht is op de laagste prijs, dit
staat een circulaire economie in de weg.

3.60: NR: Wat zijn dan voornamelijk jullie struikelblokken?
Wat hebben jullie nodig van andere partijen in de keten om
het op deze manier wel te kunnen doen?
AvdB: Eigenlijk is het heel cru, maar dat is een opdracht om
dat uit te zoeken.

9.73: Dan ga je een andere vraag stellen, dan ga je
naar een prestatievraag, misschien wel comfort

Uniek gebouw

De geinterviewde refereert naar het belang dat
het gebouw uniek is.

2.71: Een gebouw moet iets unieks zijn, vanuit
architectuur snap ik het punt

Verandering nodig

De geïnterviewde benadrukt dat het nodig is dat
het huidige lineaire systeem/proces veranderd
wordt.

8.57: EM; ergens moet je iets unieks aan een gebouw moet
hebben, dus qua vormgeving moet er wel unieke dingen
inzitten.
7.74: Het wakkert de discussie aan van; ja we moeten
innoveren, we moeten verder we moeten, we zitten echt in
een heel conventionele markt, de bouw

Vergelijking

De geinterviewde benoemd dat het lastig is om
een circulair proces te vergelijken met een
traditioneel proces. Daardoor is het lastig om
hiermee te rekenen en te benchmarken
Om de lange levensduur van het vastgoed te
overbruggen en toch garanties te kunnen geven.
Is het een optie om het product of de materialen
te verhandelen

9.86: Maar hoe ga je het meetbaar maken?

2.54: Voor de sourcing in de keten betekent dit een
aardverschuiving dat moeilijk te benchmarken is.

1.46: Dan heb ik als alternatieven; kan ik dan bij partij 2
aankloppen, die dan het verhaal overdraagt.

Verhuurmanier

Hoe de manier van verhuren dient te worden
veranderd ten behoeve van de circulaire
economie.

5.24: Die worden eigenlijk als huurder geselecteerd op hun
duurzaamheidsgedrag. Vraag me af of dat bij commerciële
partijen ook gaat lukken, als de commerciële druk hoog
wordt

4.61: Ik denk meer aan vrije verhandelbaarheid op
basis van vrije markteconomie, dan aan leveranciers
die op heel ingewikkelde constructies al je spullen in
eigendom houden en terug moeten nemen, mogen
nemen.
6.70: PL: dat is een heel groot gevaar voor
eigenaars. Dat die een huurder moet zoeken die past
bij het gebouw, terwijl de huidige markt puur
andersom is. Die huurde heeft een visie en die is
klant. Klant is koning en op basis van die klantwens
gaan wij iets maken. Dat is wat er gebeurd en
daarom staat er zoveel leeg. Dan vinden ze het niet
mooi of hebben ze een andere visie en dan kiezen ze
een ander pand.

Veroorzaker

In het huidige model is het lastig te onderscheiden
wie de veroorzaker is van eventuele calamiteiten
bij gebruik.
Wanneer de risico's verder in de keten worden
gelegd is het belangrijk dat de kasstromen ook
mee vershuift. Anders gebeurt het niet

1.17: Het probleem in de markt is vaak, wie is de
veroorzaker van het probleem?

Om het het risco van de levensduur van de
eigenaar van het product en de levensduur van
het product af te zeker, kan er een verzekering
met de branche worden afgesloten.
Wanneer de producten weer terug komen bij de
producent, heeft de producent een voorraad aan
producten

6.68: LvO: Verzekering, verzekering met de branche
afsluiten.

Verhandelen verplichting

Verschuiving kasstroom

Verzekering branche

Voorraad
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2.38: Hierdoor maakt de keten categorisch verduurzaming
kapot. En dat kan potentieel ook gebeuren in een circulair
model. Wanneer de zak geld niet mee schuift, gebeurt het
niet

4.61: ik vind dat het systeem wel verandert moet
worden

2.54: Ik denk dat aan de ontwikkelaarskant snel
wordt gedacht dat het een besparing is, terwijl ik
denk dat het een verschuiving is van Capex naar
Opex. Die niet per definitie een besparing hoeft te
geven, maar hij wordt vooral heel anders.

8.49: wat betekent het nou voor zo’n leverancier die krijgt
dadelijk een hele voorraad aan prefab elementen op de
werf staan waar niemand naar vraagt. Dan blijven er alleen
maar hele grote betonelementen over.
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Waarde cirkel

Waardebehoud

Waardering grondstof

De geïnterviewde partij benoemd of hij de
producten die terug worden verkregen door het
sluiten van de materiaalstromen als een waarde
ziet of als een last
Het is belangrijk om de waarde van de materialen
of producten te behouden in het circulaire proces,
dit is namelijk een belangrijke incentive

4.69: maar dat heeft niks met circulaire economie te maken.
En neemt dan de grondstofwaarde van glas toe, als je het
heel goed onderhoudt? Dat heeft er niets mee te maken.

9.42: "WvdW: Zou ik geïnteresseerd zijn om deze
terug te krijgen?
NR: Je kijkt twijfelachtig."

4.117: Die fracties nemen enorm toe, dus de waarde neemt
ook enorm toe. Maar de waarde moet dicht tegen de
nieuwe waarde aankomen.

Er wordt gerefereerd naar de moeilijkheid van het
waarderen van grondstoffen op de lange termijn.
Het is onzeker wat de grondstof waard zal zijn
aan het einde van de levensduur.

6.127: PL: Vertel jij maar wat het over 50 jaar waard is.

2.30: Die speelt natuurlijk wel een bepaalde rol in de
circulaire gedachtegang. Het kan natuurlijk alleen
stand houden als je minimaal op hetzelfde niveau
blijft
8.67: Als je het economisch voordeel wilt weten.
Maar dan praat je over grondstofwaardes. Wij
hebben met een aantal partijen gezeten om te
bepalen wat de grondstofwaarde is, en dat vinden ze
allemaal heel ingewikkeld

REA L ES TATE DEVELO PMENT IN CIR CULAR EC ONOM Y
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APPENDIX 6 FREQUENTIE TABEL

Code

Aannemer circulair

Frequentie
genoemd
in
interview
1
0

Frequentie
genoemd
in
interview
2
0

Frequentie
genoemd
in
interview
3
1

Frequentie
genoemd
in
interview
4
0

Frequentie
genoemd
in
interview
5
0

Frequentie
genoemd
in
interview
6
0

Frequentie
genoemd
in
interview
7
0

Frequentie
genoemd
in
interview
8
0

Frequentie
genoemd
in
interview
9
0

Aannemer eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Aannemer eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

3

Aannemer manager

0

2

0

0

0

0

1

Advieskennis benodigd

0

1

0

0

0

1

Ander verdienmodel

0

6 & 2(+)

0

5

2

Architect circulair

0

1

2

0

Architect verantw

0

0

0

Attitude Circulair
Economie

2(+)

2(+)

Beheer en onderhoud

3

Beheer en onderhoud

Totaal
aantal
keer
genoemd
(a)
1

Aantal
positief
van a

Aantal
negatief
van a

Genoemd
in aantal
interviews

1-3 = not frequent
4-6 = medium frequent
7-9 = very frequent

0

0

1

Not frequent

3

0

0

1

Not frequent

0

3

0

0

1

Not frequent

0

2

5

0

0

3

Not frequent

0

0

3

5

0

0

3

Not frequent

2

3

1

1

22

2

0

7

Very frequent

1

2

0

2

0

8

0

0

5

Medium frequent

0

0

0

2

0

0

2

0

0

1

Not frequent

0

1 & 3(-)

1(+)

3(+)

1 & 3(-) &
1(+)

2(+) & 2 ()&2

2 & 2(+)

27

13

8

8

Very frequent

1

3

1

2

2

2

1

0

15

0

0

8

Very frequent

3

1

3

1

2

2

2

1

0

15

0

0

8

Very frequent

Bestaan partijen

2

0

0

2

3

1

0

0

0

8

0

0

4

Medium frequent

Bewakende adviseur

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Bewijslast

3

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

Not frequent

Biologische cyclus

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

1

Not frequent

Certificering

2

0

1

0

0

1

0

0

0

4

0

0

3

Not frequent

Cultuurverandering

0

0

0

0

0

0

3

3

0

6

0

0

2

Not frequent

DBFMO

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Def. other setor

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Dominante partij

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Not frequent

Duurzaamheid

1

3

0

1

1

2

3

1

0

12

0

0

7

Very frequent

Efficiënter maken
geldstroom

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Eigendom

0

0

0

2 & 1(-)

2(-)

0

0

1

0

6

0

3

3

Not frequent

Energie

2

0

0

1

0

0

0

0

2

5

0

0

3

Not frequent

Ervaring

1

2

0

0

0

0

0

3

3

9

0

0

4

Medium frequent

Fasering

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

1

Not frequent

Financiële drijfveer

2

3

7

2

2

1

8

1

5

31

0

0

9

Very frequent

1(-)

1(+)

0

0

1 & 2(-)

0

2(-)

1 & 1(+)

3(-)

12

2

8

6

Medium frequent

Flexibiliteit

0

0

0

0

0

2

0

3

0

5

0

0

2

Not frequent

Gebruiker

1

3

0

0

2

4

4

2

0

16

0

0

6

Medium frequent

Gedeelte one-off

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

Not frequent

Financiering
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Geen totaal model

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Gefragm proces

0

0

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

2

Not frequent

Geschiktheid product

2

2

3

1

3

2

0

2

1

16

0

0

8

Very frequent

Grondstofbank

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Not frequent

Grondstofniveau

0

1

0

0

1

0

1

2

0

5

0

0

4

Medium frequent

Huidig recycling

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

2

Not frequent

Huidig sloop

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Innovatie

0

1

0

0

0

0

1

1(-)

2

5

0

1

4

Medium frequent

Intrinsieke drijfveer

2

3

0

1

0

1

1

0

2

10

0

0

6

Medium frequent

Investering

3

1

0

0

1

0

1

0

1

7

0

0

5

Medium frequent

Juridische complexiteit

1

0

0

3

0

0

0

1

1

6

0

0

4

Medium frequent

Kennis betaald

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

Not frequent

Keten herinrichten

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

1

Not frequent

Ketenintegratie

1

1

1

0

0

4

0

0

4

11

0

0

5

Medium frequent

Keuze recycling

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Kwaliteitsbewaking

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

2

Not frequent

Lange termijn

2

2

0

0

1

4

3

1

3

16

0

0

7

Very frequent

Lease constructie

1

0

0

0

0

1

1

0

0

3

0

0

3

Not frequent

Levensduurverlenging

0

0

0

0

1

2

0

0

0

3

0

0

2

Not frequent

Medew. Keten

1

2

0

0

0

0

7

1

2

13

0

0

5

Medium frequent

Missende kennis

0

0

2

0

2

0

1

1

2

8

0

0

5

Medium frequent

MVO

1

1

0

0

0

0

1

0

1

4

0

0

4

Medium frequent

Ontwikkelaar als
initiatiefnemer

0

1

1

0

0

0

0

0

1

3

0

0

3

Not frequent

Ontwikkelingen

0

0

0

4

0

2

0

4

1

11

0

0

4

Medium frequent

Opdrachtgever als
initiatiefnemer

2

1

0

0

1

4

3

1

3

15

0

0

7

Very frequent

Optimum cyclus

0

0

0

0

4

1

0

0

0

5

0

0

2

Not frequent

Organisatorisch intern

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

PPS

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

2

Not frequent

Producent eigenaar

0

0

0

1

1

0

0

1

2

5

0

0

4

Medium frequent

Producent eigenaar

0

0

0

1

1

0

0

1

2

5

0

0

4

Medium frequent

Producent en
aannemer
Producent en advies

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

2

Not frequent

Producent en advies

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

2

Not frequent

Producent kennis

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Product service system

0

2

0

1

3

0

0

1

0

7

0

0

4

Medium frequent

Realisme

0

0

0

0

0

1

0

0

2

3

0

0

2

Not frequent

Recycl. Materiaal

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Recycling duur

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent
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Regulatie overheid

0

0

2

1

4

0

0

0

1

8

0

0

4

Medium frequent

Risico kleine bedrijven

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

Not frequent

Risicoverdeling

1

3

0

1

1

0

1

0

0

7

0

0

5

Medium frequent

Rol belegger

0

0

0

3

1

0

0

0

1

5

0

0

3

Not frequent

Rol investeerder

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Sloopstrategie

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Specialisten

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

1

Not frequent

Split arbeid materiaal

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Not frequent

Standaardiseren

0

3

1

0

0

0

2

4

0

10

0

0

4

Medium frequent

Stapsgewijs

0

1

0

0

2

0

0

1

3

7

0

0

4

Medium frequent

Statiegeld

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

Medium frequent

TCO

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Team

0

0

0

0

0

2

0

0

4

6

0

0

2

Not frequent

Traditioneel verder

0

0

0

0

0

1

3

1

1

6

0

0

4

Medium frequent

Transf ontwikkel

0

2

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

2

Not frequent

Tweedehandsmarkt

2

0

6

0

0

0

0

1

1

10

0

0

4

Medium frequent

Uitvraag

5

1

4

0

0

5

3

0

1

19

0

0

6

Very frequent

Uniek gebouw

0

1

0

0

0

0

0

3

0

4

0

0

2

Not frequent

Verandering nodig

0

1

0

1

0

1

2

1

0

6

0

0

5

Medium frequent

Vergelijking

1

3

0

1

0

0

0

0

2

7

0

0

4

Medium frequent

Verhandelen
verplichting
Verhuurmanier

1

0

0

1

3

0

0

0

0

5

0

0

3

Not frequent

0

0

0

0

2

1

0

0

1

4

0

0

3

Not frequent

Veroorzaker

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Verschuiving kasstroom

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

0

0

2

Not frequent

Verzekering branche

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Not frequent

Voorraad

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Not frequent

1(+)

3(+) & 1(-)

2(+)

2(-) & 1(+)

1(-)

1 & 1(-)

1(+)

1 & 2(+)
& 1(-)

2(-)

20

10

8

9

Very frequent

Waardebehoud

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Not frequent

Waardering grondstof

1

0

0

4

2

3

0

7

0

17

0

0

5

Medium frequent

Waarde cirkel
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APPENDIX 7 CODES AND CATEGORIES

Category
label
Enabler

Main
contractor

Advice

Different
business model

Architect

Attitude
Necessary

Code
Certificering
Ontwikkelaar als
initiatiefnemer
Opdrachtg. als initiatiefnemer
Regulatie overheid
Uitvraag
Aannemer circulair

Category
label
Biological cycle
Complexity

Standardize
Environmental driver

Aannemer eigenaar
Aannemer manager
Advieskennis benodigd
Bewakende adviseur
Producent en advies
Ander verdienmodel

Ownership

Efficiënter maken geldstroom
Financiering
Gedeelte one-off
Investering
Lease constructie
Product service system
Risicoverdeling
Split arbeid materiaal
Verschuiving kasstroom
Architect circulair
Voorraad
Architect verantw
Attitude Circulair Economie
Verandering nodig
Beheer en onderhoud
Bewijslast
Kennis betaald
Kwaliteitsbewaking
Realisme
Tweedehandsmarkt
Vergelijking
Verhuurmanier
Waardebehoud

Current process
structures

Financial driver

Investor
Quality
Long lifespan

Lifespan extension
Linear obstacles

!
!
!
!

Code
Biologische cyclus
Juridische complexiteit
Verzekering branche
Standaardiseren
Duurzaamheid
Energie
Aannemer eigenaar
Dominante partij
Eigendom
Optimum cyclus
Producent eigenaar
Financiële drijfveer
DBFMO
PPS
TCO
Rol investeerder
Rol belegger
Beheer en onderhoud
Bestaan partijen
Fasering
Geschiktheid product
Lange termijn
Ontwikkelingen
Sloopstrategie
Waardering grondstof
Levensduurverlenging
Cultuurverandering
Gefragm proces
Recycl. Materiaal
Recycling duur
Veroorzaker

!
!
!
!
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Categorie label
Linear positive

Developer
Uncertain impact

Organizational

Gradually
Producer

Reverse logistics

Social driver
Team
Change value chaine

Tradable

Value circular

32

Code
Huidig recycling
Huidig sloop
Traditioneel verder
Transf ontwikkel
Gebruiker
Innovatie
Risico kleine bedrijven
Uniek gebouw
Flexibiliteit
Ervaring
Missende kennis
Organisatorisch intern
Geen totaal model
Stapsgewijs
Producent en aannemer
Producent en advies
Producent kennis
Producent eigenaar
Def. other setor
Grondstofniveau
Keuze recycling
Statiegeld
Intrinsieke drijfveer
MVO
Specialisten
Team
Keten herinrichten
Ketenintegratie
Medew. Keten
Grondstofbank
Verhandelen
verplichting
Waarde cirkel
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APPENDIX 8 KPI TIME, QUALITY AND COSTS
KPI COSTS
Interview number Does the circular economy affect the
construction costs?

Interview 1

Interview 2

The construction costs over the total lifetime
will decrease. However the initial costs will
increase, since the industry is more quality
driven

Conclusion
Does the circular economy affect the
construction costs honoraria?

Decrease

Not discussed
Not discussed

Interview 3

I am hoping the costs will be lower because
the process goes faster.
Decrease

Interview 4

Interview 5

Interview 6

The construction costs would be much lower
when materials are reused, if there is a right
commodity bank. Now waste must be paid, in
the circular economy waste will decrease and
more materials have a new life.
It depends, I think you always have the
competition with the non-circular economy. It
is going to be more circular, but I doubt if it
becomes cheaper. The initial costs are
covered in a service model, these costs will
probably not be any different. Maybe a bit
higher because of the better service

The honoraria will increase. The consultants
will obtain a more important role which will
involve higher costs.

Technical knowledge is still necessary, this will
potentially shift towards the producers, but
this knowledge still has to be paid.

Consultants remain necessary. The architect
probably is less involved due to the
standardmeasurements, but advice on fire
safety and sustainability is still needed.

Decrease

Interview 9

Decrease

No impact

Not discussed
Not discussed

The insurance costs will probably go up. Now
the insurance only covers the logistics, but
with the ownership this will increase

No impact

The exploitation costs over the total lifetime
will decrease. In the beginning, people will
tend to calculate on the safe side in terms of
Not discussed
maintenance costs because of the
responsibility of the costs and performance on
the long term.
It will definitely rise because it is not an
option. You will have to do the maintenance.
The service costs will go up
Decrease

The financing costs will be lower, when the
supply chain itself will have to finance. The
shift form CapEx to OpEx lowers the
financing cots

I am not sure what kind of impact the circular
economy will have on this expense
Increase

No opinion

Not discussed

I am not sure what the impact is of circular
economy on the financing costs. A fitting
financing construction needs to be formed,
this is risky. For this reason it will probably be
Not discussed
more expensive.

Not discussed

Not discussed

Decrease

Insurances is not my expertise. In a
consortium a lot is doubly insured, this can
become more efficient.

Someone will have to finance, he has taken
an advance payment on the future. The
interest expense will recur in the product,
Not discussed
because the customer does not have to do the
investment anymore. I am not sure how much
this will be, I will have to calculate.
Not discussed
No opinion

We claim that the maintenance costs will be
lower if you take care of it. The maintenance
costs are depending on the type of building.
This is mostly manhours, it is hardly material.

Maintenance is the biggest incentive in PPP
structures. The long term responsibility leads
Not discussed to lower exploitation costs, as will turn out in
the circular economy

Increase

The advantages concerning exploitation costs
are mostly results from the design. When the
design is smarter, thinking about management
and maintenance, the costs will decrease. This
has nothing to do with the process or the
material

The upfront investment is higher, in order to
decrease the maintenance costs on the long
Not discussed term. Bottom line may be cheaper, but the
cashflow is transferred to a different party

Not discussed

Not discussed

Not discussed

No impact

Not discussed

Not discussed

Not discussed

If consultants move along with the circular
movements, the role will change, but the costs
not. Traditionally oriented advisors will earn
less.

Conclusion
Does the circular economy affect the
financing costs exploitation costs?

No opinion

Not discussed
Decrease

Honoraria will exponentially rise at first,
because it first comes with a phase of
discovery and we have to convince certain
parties. Eventually we know the value of the
products and will the costs be lower

Does the circular economy affect the
financing costs?

No opinion

Not discussed

Not discussed

No impact

Insurance is risk coverage. This will be
covered in the service costs, it will probably
be more or less the same as in the linear
model

Not discussed

Honoraria can be lower when certain parties
are earlier involved in the process.

Not discussed

The insurances will have to adjust their
policies. I am curious if they are prepared to
attract more responsibilities and how much
this will influence their costs

Conclusion
insurances

I think the insurances will be very complex,
looking at the ownership structures

Not discussed

Not discussed

I do not think the circular economy has much
effect on the construction costs. The
construction costs stay determined by raw
material and labour.

Decrease

Does the circular economy affect the
insurances?

No opinion

Not discussed

Interview 8

Increase

I do not have an opinion about the honoraria

Not discussed

Interview 7

Conclusion
honoraria

Conclusion
General comments about costs
exploitation costs

Decrease

Increase

Decrease

Decrease

No impact

No impact

Not discussed

Not discussed

No opinion

Not discussed

Maintenance will be lower. What will happen
is that many knowledge of maintenance is at
parties on maintenance, which can be
optimized and eventually reduce costs.

The costs for maintenance will be lower.
Integrated design with build and maintenance
Not discussed is a trigger to optimize the product.

Decrease

Decrease

The innovation concerning the circular
economy will be accompanied by a higher
investment.

There is a shift from CapEx to OpEx. The rent
will decrease because the investment is lower.
The split will shift between rent and service.
The service costs will exponentially go up and
the rent will be lower, mabye the sum of the
costs will be equal.
The initial costs will be higher, but that
eventually will also find a way. The costs will
be lower when the time of the process is
lowered. Like reduced security costs because
the site is used shorter.
The costprice will be lower. Recycling of all
commodities in a new project entails lower
comodity pricing because of the reuse. Now
we bring it to the dismantler and we have to
pay to dispose.
I am not sure if the user is willing to pay
more, so I am not sure if the revenues will
rise. On the cost side there is more to gain.
Although I think on the long term the costs we
remain the same or maybe even more
expensive. For individuals it is cheaper to
procure the products themselves, because
they can encrypt in the mortgage.
On the long term the costs will not be much
different. In the circular model the expenses
will be somewhat less. Nevertheless, with the
right team it is possible to reduce costs. The
costs shift in the supply chain.
I think the sustainability that is pursued is
accompanied with higher costs. Getting better
quality comes at a price. Costs made by the
producer need to be charged to the end user
or the investor. Eventually when the process is
more grown, it will be more efficient, making
it cheaper. However, I think that the
witchingpoint comes relatively late
If you look at the economic benefit, the
operation phase is a part of which a building
can be cheaper

Being innovative is expensive. Especially the
first view project will be expensive in terms of
manhours (with meetings, delays etcetera).
Eventually there will be a price tag that
matches the product.

Conclusion
general

Increase

No impact

Decrease

Decrease

Increase

No impact

Decrease

Decrease

No impact
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KPI TIME
Interview number

Does the circular economy affect the design time?

Interview 1

No impact, if you know what a product is capable of
you take the limits and possibilities of the product into
account

Interview 2

Interview 3
Interview 4

The circular economy does not affect te design time.
The product stays the same, at most the selection of the
preliminary draft takes longer due to the availability of
the materials. At first it will take longer, but when it is a
grown model it is the new standard.
The first times the design time will change, but when it
becomes the new standard not anymore
The circular economy will not have an effect on the
design time

Conclusion design time

No impact

No impact

No impact

No impact

Interview 5

Not discussed

Interview 6

The design time will decrease, because at the moment
the first idea of the building is completely designed
and described. After the product has been but in the
market it is redefined. This process will be more
efficient in the circular economy.
Not discussed

Interview 7

Not discussed

Decrease

Does the circular economy affect the construction time? Conclusion construction
time
The construction time will not change, the building
materials are already produced. Only the
No impact
assemblytime could be effected, depending on the
choices.
It will be shorter rather than longer, though I do not
know were most gains are achieved
Little decrease

General about time and the consequences of the
Overall conclusion total
circular economy
project time
The first couple of projects have a longer engineertime,
but eventually it will not have a lot of impact on the
No impact
time. Maintenance can be done more efficiently when
using the right expertized people
Standardizing as a result of the circular economie
leads to time savings
No significant impact,
standardization will lead
to time savings

Construction time would be faster, for example you do
not have to wait untill the compounds are dry.
The circular economy will not have impact on the
construction time. When products are designed to ease
disassemble, the turnover rate will go up and will
decrease the construction time. But the reuse of
materials has no impact on the construction time
Not discussed

It will be cheaper because the process is faster

I am not sure if the construction time is much shorter.
By aligning more upfront the process can go more
efficient.

Interview 9

The design time will be longer. It can be shorter when
using standardproducts. But it will take time to
transform the ideas into the circular economy.
The circular economy will have a positive effect on the
design time

No impact

Not discussed

No opinion

Not discussed
Not discussed

Interview 8

Decrease

Not discussed

The circular economy will not have effect on the
Increase, but decrease by
construction time, more with the way of assembly.
standardization

Decrease

The construction time in beginning will be longer,
because it is new and it needs to be optimized.
Nevertheless the process can be more effective, there
is still much time to win on the speed of construction

No impact

Decrease

Decrease; construction
time is shorter

No impact

Not discussed
The construction can go easier, better and faster. The
total time will be less. This is depending on the
composition of the team. But it wll be more efficient.

I find it difficult to assess what effect it has on time. The
process will be more efficient, but there are also
examples showing stagnation and be more costable.
In our attempts we were running out of time, because
this new process takes time

Not discussed
Decrease, more efficient
process

No opinion

No impact

Decrease

KPI QUALITY
Interview number Does the circular economy affect the quality?
Overall conclusion quality
Interview 1
Quality of the prooduct will be higher; Due to the long responsiblity, risks are
avoided by producers, there will be more invested to lower the maintenance
Higher
costs. This will increase the quality of the product.
Interview 2
The quality will increase, the circular economie is accompanied by
standardization, optimizing products by routine. Producers will be more
Higher
concious of the quality of the products during life, since the they get the
product back after use. Making the quality of the product during use higher
Interview 3
The circular economy has no impact on the quality of the product. The
No impact
problem is that we do not know what the impact is.
Interview 4
The circular economy has no impact on the quality of a product. The quality
will increase due to the dependency of availaibility or rent, not due to the
No impact
circular economy.
Interview 5
I do not know if the circular economy has impact on the quality. It is not like
you can see the difference between a circular façade and a traditional
No opinion
façade
Interview 6
The quality will be higher with the circular economy mainly due to the
responsibility. When the responsibility stays with the producer, better quality
Higher
materials will be used in order to achieve a low frequency of maintenance.
Interview 7
The quality will increase since the producers are responsible for the products
and its own interest and nescessary to maintain the quality during the use
Higher
period
Interview 8
The quality will go up as a result of standardization that is raised by the
circular economy. No we are making prototypes each time and a prototype is
Higher
never perfect.
Interview 9
Not discussed
Not discussed
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APPENDIX 9 TRANSCRIPTS
De transcripts zijn verbatim overgenomen van de audio opnames. Irrelevante
informatie voor dit onderzoek is weg gelaten. Deze irrelevante informatie refereerde
bijvoorbeeld naar het sluiten van een raam of een aanbod van drinken. Wanneer een
het vormen van een antwoord enige tijd duurde is dit aangegeven in de transcript als
… (3 punten). Een aantal acties die tijdens het interview werden uitgevoerd zijn om
schreven en tussen haakjes gezet, wanneer dit een toevoeging vormde op het
gesproken antwoord. Een voorbeeld hiervan is (wijst naar het de recycle cirkel), hier
wordt de actie van het wijzen naar het circulaire model op de tafel omschreven.

INTERVIEW 1
Nummer interview: 1
Datum: 8-7-2015
Tijd: 14:00u
Locatie: Kantoor HC groep te Waalwijk
Lengte origineel audio fragment: 55 mijn 45 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Harold de Haar (HdB)
Bezwaar notitie naam & bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

Transcript
Introductie door interviewer:
NR: Kunt u kort uw bedrijf omschrijven?
HdB: HC groep van 9 divisies. Samen totaaloplossing bieden voor
een gebouw en dan specifiek op het stukje klimaat, ventilatie,
brandveiligheid en complete regeltechniek dat erbij hoort. En ik zeg
het totale gebouw, wij beginnen in de parkeerkelder. Wij leveren
daar ventilatie en daksystemen voor. Waardoor bij regulier gebruik
de parkeergarage veilig betreden kan worden, maar op het moment
dat er brand uitbreekt dat er veilig kan vluchten en de brandweer
veilig de parkeergarage kan betreden om water op het vuur te
leggen. Dan kom ik in het gebouw zelf, daar zit ook een stukje
brandveiligheid: daar hebben wij losse componenten voor, maar
ook systemen oplossingen voor het trappenhuis. Bij een wat hoger
gebouw dan zorgen we dat mensen bij brand veilig via het
trappenhuis kunnen vluchten, daar een overdruk systeem in
toegepast wordt. Op een dusdanige wijze dat altijd elke deur open
kan en het systeem altijd blijft functioneren. Met allerlei zekerheden
ingebouwd, die continue getoetst worden en dat je ook weet het
systeem is nu 10 jaar in het gebouw, maar de laatste test heeft
maximaal een maand geleden plaats gevonden. Het systeem kan
zichzelf testen, kan een rapport genereren, dat je precies weet
waaraan en waaraf.
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4.

5.

6.

7.

8.

Fragment 3
9.
10.

Dan in het gebouw zelf klimaat op elke vorm die maar technisch
denkbaar is hebben we in het programma zitten. En om het vrij
simpel te houden, je kan met gekoelde lucht werken, en gekoelde
lucht kan op veel verschillende manieren gemaakt worden. Dat
hebben we allemaal op het programma zitten. Het laatste
belangrijke stuk waar we steeds meer in verkopen is inductie units.
Units die in het plafond worden ingebouwd, waardoor met behulp
van meestal koud water de ruimte gekoeld kan worden. En veruit de
meest toegepaste methode, zoals in TNT of The Edge, projecten van
OVG, zijn klimaatplafonds. Metalen plafond waar watervoerende
elementen inzitten waarmee een ruimte gekoeld of gewarmd mee
kan worden, om een ruimte optimaal de conditioneren. Wordt steeds
meer toegepast; het is relatief goedkoop, energetisch goed;
duurzaam, voor de architect biedt het mogelijkheden. Optisch
mogelijk.
Wat we ook doen is lucht binnenbrengen, binnenlucht verversen op
een dusdanige wijze dat er geen tocht is; dat is de
luchtverdeeltechniek. Dat is gevestigd in Purmerend, kantoor ter
grootte vergelijkbaar met Waalwijk.
Ons doel is om met minimale energieverbruik het maximale comfort
bieden. Zoals bijvoorbeeld in The Edge met speciale technieken om
het gebruiksvriendelijk te maken. Alleen energie gebruikt wanneer
nodig is, dus het licht gaat automatisch uit wanneer het is en de
ventilatie heeft daarvoor ook andere instellingen, daar zit een stukje
regeltechniek
Deze technieken die we allemaal bedenken en die we voor een
groot deel zelf ontwikkelen en in de markt als totaal pakket
aanbieden. Sommige componenten zijn we puur en alleen
leverancier, maar bij andere componenten zoals bijvoorbeeld de
parkeergaragesystemen of plafonds en regeltechniek, zijn we
engineers; tekenen het uit en instaleren het ook. En als gewenst
kunnen we het ook onderhouden, we hebben een stukje onderhoud
en services.
Doen we in Nederland en in het buitenland. We zijn in elk continent
vertegenwoordigd. Dus we hebben behoorlijk wat dealers
wereldwijd zitten. We zijn 12 jaar geleden in Nederland begonnen
en wereldwijd uitgebouwd.
NR: Hoelang bent u reeds werkzaam bij dit bedrijf?
HdB: Vanaf het begin zit ik erin. Een klein stukje geschiedenis; Voor
HC groep, zat het bij een dochterbedrijf dat heet hollandheating.
Dat bedrijf had twee dochterbedrijven; Holland Conditioning, daar
komt HC vandaan en HH Holland Heating Reedek. Wat nu
klimaatplafonds is. Deze drie bedrijven werden overgenomen door
de Amerikaanse Carrier. Al snel werd besloten dat de twee
dochterbedrijven eruit moesten; ze zagen er geen heil in. Uiteindelijk
heeft de oud-directeur van Holland Heating. Dat is het begin
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geweest van HC Groep. Begon met 5 directeuren met 1 visie op de
toekomst. Waar ik er een van was. Al mijn hele leven ben ik actief in
het klimaattechniek. We houden ons bezig met, wat moeten we
vandaag doen om over 2 jaar nog steeds innovatief te zijn. We
komen elk jaar met nieuwe ideeën en producten.
NR: Wat is precies uw taakomschrijving?
HdB: Ik ben mede eigenaar van HC Groep, samen met 3 anderen.
De 5e is gepensioneerd. Mijn taak is meer de organisatorische kant,
de organisatie van de bedrijven.

11.
12.

Fragment 4
13.
14.
15.

Attitude circulaire
economie

Grondstofniveau

16.
17.

Bedrijf en CE

Veroorzaker

Circulaire economie in de bouw : Interviewer legt model
kort uit
NR: In hoeverre zullen jullie huidige activiteiten veranderen door het
toepassen van dit proces?
HdB: Ik bekijk het voornamelijk vanuit de klimaatplafonds. Bij deze
divisie zijn we ook al best ver met dit concept. Wij verwachten dat
het in de toekomst namelijk deze kant op gaat. We hebben Eprit
gehad, waarin extra punten worden verkregen wanneer de
goederen die je levert, uiteindelijk gerecycled worden binnen de
eigen keten. De producent neemt de geleverde grondstof terug en
aantoonbaar recycled en weer tot nieuwe producten maakt.
NR: Is dat de enige overweging geweest om het toe te passen?
HdB: Nee, er waren meerdere overwegingen, in onze ogen kwam
het perfect bij elkaar. Wij zijn continue innoverend bezig. Wat we
steeds meer toepassen is open innovatie, waarbij we samen werken
met partijen buiten onze groep vallen en kijken wat we samen
kunnen bereiken wat los niet kan. Om compleet nieuwe
productsystemen of diensten in de markt te zetten. In de
klimaatplafonds zijn we altijd bezig om te kijken waar onze
verantwoordelijkheid ligt; in het kantoor. Een installateur is meestal
onze opdrachtgever. Deze moet ervoor zorgen dat ik aan het begin
van het vertrek een regelset krijgt met twee aansluit mondjes, waar
ik mijn gehele systeem kan aansluiten. Ons idee was: als we iedere
keer hier blijven hangen krijgen we ook steeds de discussie, wanneer
er iets fout is, wie is er dan verantwoordelijk? Wij zagen de markt
van de klimaatplafonds groeien, als wij nu verder dan ons bedrijf
gaan denken, wie zitten er in die keten allemaal voor ons, kunnen
we dan een systeemoplossing bedenken? Daar hebben we naar
gekeken. Toen zijn we bij Eriks gekomen en hun zusterbedrijf
Econosto zit in leidingwerk. Dat leidingwerk zit voor ons systeem.
Het leidingwerk brengt het water naar het vertrek toe, waar wij het
weer gebruiken voor het plafond. Het probleem in de markt is vaak,
wie is de veroorzaker van het probleem? Is het de partij die het
klimaatplafond in het vertrek heeft gemaakt, is het de partij die jou
voor zit met het leidingwerk; de appendages bouwt of misschien
degene die de verdelerrichting installeert. Wie is nou de
veroorzaker? In ons vakgebied (klimaatplafonds) krijg je lekkages of
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18.
19.

Bewijslast

20.

Waarde cirkel
Grondstofniveau
Geschiktheid
product

Uitvraag

Investering

21.
22. Opdrachtgever

corrosie als zuurstof toe treed. Zuurstof kan alleen toetreden als er
ergens iets van een lekkage zit of zuurstof doorheen kan komen om
in het water komt. Zuurstof leidt tot een corrosieproces wat je niet
wilt hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat ons systeem zuurstof
diffuus dicht is. De producent van de leidingen, verdeler en de
appendages, zijn er onder die condities ook van overtuigd. Als we
iets kunnen bedenken dat we systeemconstructies kunnen bedenken,
in de vorm van een soort PPS-constructie. 10, 15 jaar blijf je
verantwoordelijk voor je installatie. De achterliggende gedachte is
om meer zekerheid te bieden richting de opdrachtgever.
NR: Hebben jullie daar voorheen ook problemen mee gehad, met
die verantwoordelijkheden, dus een echte aanleiding?
HdB: Wel discussies over de verantwoordelijkheid, wij kunnen
zeggen dat het niet aan ons ligt, maar als 4 partijen dat zeggen. Het
is dan onmogelijk voor de opdrachtgever om een schuldige aan te
wijzen. Is niet te bewijzen. De eigenaar is daarvan de dupe. Wij
dachten als wij hier een oplossing voor vinden, dan kun je iets in de
markt zetten, waar vraag naar is.
Tweede reden waarom voor dit bedrijf is gekozen; zij hebben een
vorm van activering hadden dat een aantal voordelen had. Ze
gebruikten hetzelfde materiaal als het leidingwerk. Dat betekent dat
alles wat watervoedend is uit eenzelfde fabriek komt. Waardoor het
heel makkelijk wordt om al deze grondstoffen terug te brengen naar
de fabriek en daar te hergebruiken. Die fabrikant is zelfs blij met die
grondstoffen, want die vertegenwoordigd voor hem een bepaalde
waarde. Moet ik wel bij vertellen: dit is dus een grondstof die
gemakkelijk te recyclen is. Ik kom straks terug op voorbeelden waar
het wat moeilijker is. Als er dan een probleem is, kan de fabriek
aangesteld worden. Deze staat garant voor het product als het op
de juiste manier geïnstalleerd en aangeknoopt wordt. Er kan niks
gebeuren, want het is uitvoerig getest, er kan geen corrosie
ontstaan. Bijkomend voordeel is dat het gelast kan worden, er zijn
dus geen koppelstukken nodig. Zuurstofdoorlating wordt daardoor
geminimaliseerd. En nu komt ie, nu komen we op de moeilijkheid
van de circulaire economie. We zitten in een huidige markt die
enorm onder druk staat. Als het niet goed door de opdrachtgever
wordt geformuleerd wat deze wilt en hoe het gewaardeerd moet
worden, gaat hij het niet krijgen. Het bestek wordt door de adviseur
in een bestek omschreven, wanneer er geen ruimte voor discussie
wordt gelaten, kiest de installateur voor de goedkoopste optie. In
basis gaat de installateur voor de laagste prijs. Anders mist hij de
opdracht, want andere inschrijvers zullen dit wel gaan doen. We
hebben het gemerkt bij dit product. De markt vindt het technisch een
briljante oplossing, maar het is duurder.
NR: Hoe zou het systeem moeten worden opgebouwd, dat het wel
zou kunnen gebeuren, ?
HdB: De opdrachtgever zou zo een oplossing moeten eisen om dit
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als initiatiefnemer

Uitvraag

23.
24. Uitvraag

Onderhoud en
beheer

25.
Onderhoud en
beheer

26.
27. Bewijslast

Kwaliteitsbewakin
g
Certificering

28.

29.
30. Financiële
drijfveer

Vergelijking

soort oplossingen een kans te geven. Dan krijg je het moeilijke, dat
voor sommige projecten mag geen fabrikant of product genoemd
worden vanwege de marktwerking. De opdrachtgever moet samen
met de adviseur, a zeggen: ik wil het dus hij bereid is er meer voor
te betalen, maar ik wil ook dat dit erin gaat komen; deze oplossing.
En natuurlijk, dat is waarschijnlijk ook het moet een goede
omschrijving zijn, wat past binnen de gedachte. Dan dwingt hij
andere partijen om oplossingen in die richting te zoeken. Anders
blijft het een financiële keuze, want iedereen wil de opdracht
hebben
NR: Als ik het goed begrijp, moet de vraag meer op kwalitatief
ingericht zijn?
HdB: Ja, de vraag moet meer kwalitatieve basis gesteld worden,
minder op financiele basis. In sommige divisies zien we dit al
veranderen, bijvoorbeeld bij de klimaatplafonds. Het
energieverbruik ligt lager. De investering is dusdanig geworden dat
de terugverdientijd slechts 3 tot 4 jaar is. Het is energetisch gezien
de beste keuze. Dan is die keuze vast gemaakt, dus ik wil die
richting in. Er zitten zoveel plussen aan, dat wij dat onderhoud ook
in opdracht willen. Door het onderhoud in opdracht te krijgen, kan ik
de verantwoordelijkheid nemen.
Nu zie je dat er klachten komen van klanten die alleen het product
bij ons afnemen en niet het onderhoud. De partij die het onderhoud
heeft gedaan komt er niet uit. Maar wij kunnen de
verantwoordelijkheid niet nemen wanneer een ander heeft
gesleuteld aan ons product. Ik ga er wel vanuit dat hij de kennis
heeft en dat hij het goed doet, maar we kunnen die garantie niet
overnemen wanneer wij jarenlang het product niet gezien hebben.
NR: Dus u ziet dat wel als iets goeds?
HdB: Ik denk dat het logisch is, dat het niet anders kan. Want je zit
met en stukje bewijslast. Op het moment dat er in een systeem iets
misgaat, en ik ben er nooit bij geweest, hoe kan dan bewezen
worden dat ik niet de veroorzaker ben. Wat ik denk dat hier in het
model nog bij moet, naast onderhoud, is een stukje
kwaliteitsbewaking. Ik zou bijna zeggen dat er periodiek toetsen
moeten worden uitgevoerd, wat mij betreft via certificering, om aan
te kunnen tonen waar het potentieel mis kan gaan.
In onze installaties zouden bijvoorbeeld twee keer per jaar een
watermonster genomen kunnen worden, die de kwaliteit van water
meten. Kijkend naar sporen van zuurstof en alcohol. Met
uitzondering van lekkages, zou bij grote veranderingen in het water
kan een ander onderdeel als schuldige worden aangewezen.
NR: Zijn jullie ook bereid om dat te doen?
HdB: Wij zijn ook bereid om dit te doen, maar het is wel een
betaalde dienst. Stel de eigenaar zegt ik leg het onderhoud bij de
producent neer, dan moet je een markttoets op loslaten. Dat kan
alleen door allemaal concurrenten te laten rekenen, wat kost het
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31.

32. Lease constructie

Financiering (-)

33.
34.
Risico kleine
bedrijven

35.
36. Risico kleine
bedrijven

onderhoud? Voor sommige producten is dat gemakkelijker te
zeggen. Hieronder vallen dan het onderhoud en een tijdige
kwaliteitstest.
NR: De circulaire economie is ook gebaseerd dat het product
betaald wordt op basis van gebruik en de prestatie van het product.
In principe zou je die kosten daarin kunnen verwerken.
Dat heb ik ook opgeschreven, in mijn ogen ga je naar een soort
lease constructie. Je koopt de installatie niet, maar je least het. Dat
zal voor sommige bedrijven wel of geen probleem zijn. Want wij
krijgen deze vraag ook steeds meer. Maar wij zijn geen
bankinstelling. Maar een orgaan banken of andere financiële
instellingen zetten leaseconstructies op. Als ik met zo een partij of
met een esco in zee ga, dat een constructie wordt opgezet, zodat de
installatie geleased kan worden. Dat zij de financiering doen, zodat
de materialen die benodigd zijn voor het product gekocht kunnen
worden en het systeem gemaakt en geïnstalleerd kan worden. Dan
zullen zij vragen voor welk deel wij in deze leaseconstructie
meegaan. Bij wijze van spreken moet er dan met 10% eigen
financiering in. En dat is prima, dat is voor hun ook een stukje
zekerheid dat wij er ook alles aan doen dat we die laatste 10%
terugverdienen. Altijd een stukje verplichting, wederverplichting. En
dat is iets wat er weer bij komt, het wordt ook steeds meer
gevraagd. Dat zie je ook al bij verplichting. Dat is een weg die
zeker zal worden ingeslagen. Wij proberen ook al naar andere
sectoren te kijken en te leren van hun na- en voordelen. Hoe wij dat
zouden kunnen toepassen op onze klimaatplafonds bijvoorbeeld.
NR: Het gaat dus alleen om de service van het product.
HdB: Ik denk dat het voor grotere bedrijven gemakkelijker te regelen
valt. Maar je kan je voorstellen dat het voor kleinere bedrijven
lastiger is. Die zullen meer moeite hebben om aan al die wensen
invulling te geven. Het jammere is, als daardoor kleinere bedrijven
omvallen. Veel kleine bedrijven zijn juist de aanjager voor
verbetering en vernieuwing. Dat zie ik als een risico, als straks alleen
is weggelegd voor de grote bedrijven die het financieel kunnen
opbrengen en managen. Dat zie je nu al bij ISO 14001, dat kost
ons al veel energie en tijd. Naast alle andere certificaten. Dan heb
je al 1 of 2 mensen full time nodig die alles bijhouden al die boeken.
Op een bedrijf van 10 man is dat dus 20%.
NR: Hoe zou dat anders kunnen?
HdB: Daar heb ik nog geen oplossing voor. Of het moet zijn dat
kleine bedrijven ondersteund kunnen worden door een bepaalde
organisatie. Of zich ergens onder kunnen scharen waardoor ze wel
van mee kunnen profiteren en een stukje kunnen bijdragen, maar op
het moment dat dingen top down komen, wat je nu steeds vaker ziet
gebeuren, dan ga je van de onderste bedrijven afscheid nemen. En
die heb je in de toekomst nodig om het nog beter te doen dan nu we
het nu doen. Dat zie je ook bij innovatie. Bij kleine bedrijven zit je
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37. Medew. keten

38. Attitude circulaire
economie

39. Investering

40.
41. Ontwikkelingen

Investering

Kosten

Lange termijn
Financiële
drijfveer
Waardering
grondstof

met mensen aan tafel die het gehele bedrijf kennen en ook kunnen
meedenken. Hoe groter het bedrijf hoe moeilijker het is om dat soort
mensen te vinden, die ook uit de band durven te springen. Deze zijn
toch meer bang om hun eigen hachje te verliezen. Dat is het gevaar
wat ik hier wel in zie, kan iedereen het opbrengen?
Wij produceren bijvoorbeeld zelf onze koelmachine niet. Is mijn
producent, waar ik volledig van afhankelijk ben, ook volledig bereid
mee te gaan in deze gedachte? Sommige bedrijven kunnen het
proces makkelijker sturen en veranderen door een eigen productie
of nauwe betrokkenheid. Maar andere bedrijven zijn volledig
afhankelijk van leveranciers. Die ook nog eens in het buitenland
gevestigd zijn, maar dat kan heel lastig worden. Onze producent
van koelmachines zit in Italië, als hier andere regelgeving is, dan is
Nederland maar een klein landje ten opzichte van Europa. Dan
zeggen zij ook, leuk dat ze dit in Nederland vragen, maar pas als
ze hier in Italië erover beginnen, ga ik er pas over nadenken. Dit
speelt een grote rol om te beslissen wie hier in mee kan gaan.
Ik denk wel dat je het kan belonen, dat het een goede visie is, dit
wel de kant is waar we op moeten gaan met zijn allen, maar er zijn
wel een aantal drempels.
Ik had voor mezelf nog opgeschreven, drempels is inderdaad de
investering. Het vraagt om een meerinvestering, want het is een
duurdere oplossing.
NR: Waarom zou het een duurdere investering zijn?
HdB: Omdat het soms een stukje innovatie vraagt. Het kan een
product zijn die niet de prestaties kan leveren zoals het oude
product. Dat zie je bij bijvoorbeeld de uitfasering van koude
middelen, wij mogen in Nederland bepaalde koude middelen niet
meer toepassen. Dan moeten als die fabrikanten opzoek naar
nieuwe koudemiddelen. Dat vraagt allemaal investeringen. Die
moeten ergens een keer terug verdiend worden. Er zullen keuzes
gemaakt worden, waar afscheid wordt genomen van bepaalde
grondstoffen of van die leverancier. Daar horen soms ook kosten bij,
maar soms kan het zelfs besparingen opleveren die je soms verrast.
Soms kan het ook tot extra kosten leiden en dan moet je rekening
houden hoe je dit gaat oplossen. En kijkende naar bijvoorbeeld naar
de klimaatplafonds die wij bedacht hebben, het hele systeem zit
briljant in elkaar, het is milieu technisch een betere oplossing, het
heeft betere zekerheden. We hebben de handen ineen gesloten en
kunnen daardoor betere zekerheden bieden richting de
opdrachtgever. Tot nu toe hebben we 2 kleine projecten verkocht,
waarom? Omdat het op de prijs stuk valt. Omdat die installateur
prijs gedreven is en de opdrachtgever in de meeste gevallen de prijs
meegeeft als drijfveer, in plaats van het duurzame, de lange termijn
visie erachter. Wat kost me dat vandaag? En wat kost me dat over
25 jaar. Dat zie je nu ook meer bij de PPS constructie, dan gaan die
ogen wel open en dan krijgt men wel interesse in dit soort aspecten.
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42.

43. Lange termijn

Bestaan partijen

44. Juridische

complexiteit

45.

46. Beheer en

onderhoud
Bestaan partijen
Verhandelen
verplichting

47. Bewijslast

48.
49. Gebruiker

Certificering

Verzekeringen

Omdat het product nu nog zijn beperkingen heeft qua vermogen,
kan ik hem ook niet overal inzetten. Dus ik moet eigenlijk nog veel
investeren om een weg te vinden, dat het kunststof dezelfde
kwaliteiten heeft, als de kunststoffen die we nu toepassen.
NR: Maar het zou natuurlijk ook de drempel qua investering kunnen
verlagen wanneer je het als lease constructie gaat aanbieden. Dan
is die investering vooraf niet zo hoog, die is er niet, want je betaalt
in etappes terug. Als je je kwaliteit kan garanderen gedurende het
gebruik, denk je dan niet dat het..?
Dan wordt het eerder positief. Want dan wordt iedereen
gedwongen om over 20, 25 jaar te kijken, op de lange termijn te
denken. Als je gaat kijken naar deze circulaire economie, over
welke tijdsspanne ga je dan kijken? Een levensduur van een
gebouw, 25 jaar vind ik meestal tekort. Wat nou als je een
levensduur van 50 jaar hebt. Dan moet je van tevoren bepalen
welke levensduur je gaat garanderen. 20 jaar, 25 jaar, 50 jaar?
Bestaat het bedrijf dan nog wel? Een bedrijf bestaat gemiddeld 7 of
8 jaar geloof ik. Dus je moet opzoek naar partijen waarin je
vertrouwen heb dat ze er over 50 jaar, of 25 jaar nog zijn. Heel
veel bedrijven die een verplichting aan gaan voor 30 jaar, tegen die
tijd zit ik er niet meer. Als directeur/eigenaar ben ik dan al uitgelogd
en de volgende ziet maar wat hij ermee gaat doen.
NR: Dat is juridisch dus een uitdaging?
HdB: Dus daar moet ook over nagedacht worden. Als je naar het
duurzaamheidskaraker kijkt, want je dwingt partijen om een
oplossing te bedenken. Als je mensen dwingt, dan worden
oplossingen gevonden.
Ik had nog meerdere dingen opgeschreven; Het onderhoud is
belangrijk: maar dan blijft het risico bestaan dat het bedrijf over 20
jaar, 30 jaar niet meer bestaat. Kan je nog steeds de verplichting
nakomen, waar eigenlijk de hele constructie op gebaseerd is. Dan
heb ik als alternatieven; kan ik dan bij partij 2 aankloppen, die dan
het verhaal overdraagt.
Bewijslast had ik het net al over. Ik sta in voor de garantie en
kwaliteit van mijn systeem, maar wie bewijst dan dat het niet de
veroorzaker ben bij een calamiteit.
NR: Dat zou dus kunnen worden verminderd door tussentijds de
kwaliteit te testen.
HdB: En nu is het voor onze klimaatplafonds vrij simpel. Maar voor
elk product, moet je dus gaan nadenken, welk protocol of
certificeringsproces heb ik om te kunnen zien hoe de eigenaar en
gebruiker ermee om gaat, waardoor het niet kapot gaat. Heeft ie
elke dag aan mijn plafond lopen trekken, waardoor er logischerwijs
iets breekt. Daar moet iets voorbedacht worden. Financiering
hebben we het net al over gehad, de ESCo’s. Ja ik denk ook
verzekeringen, die zullen ook hun polissen moeten aanpassen. Daar
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zal ook nog een partij zijn die daar invloed op gaat hebben. Hoe
staan zij erin? Zijn zij bereid om meer verantwoordelijkheden naar
zich toe te nemen, wat heeft dit tot gevolg voor de hoogte van de
polissen? Is dit dan nog steeds betaalbaar? Dat moet natuurlijk in het
totaalkosten plaatje verrekend worden.
Deze vond ik een mooie in jouw plaatje, Input other sector, ook
welke grenzen heb je daarvoor? Wij hebben ons gebouw ook
duurzaam opgebouwd, een van de bewuste keuzes was Desso.
Desso heeft twee Cradle-to-Cradle lijnen, 1 waarbij het volledig
gerecycled wordt binnen Desso, de bitumen gaan terug in het
productieproces. The other sector, is als ik goed geïnformeerd ben,
is de weg en wegenbouw. Is dat wat je wilt? Wil je dat de bitumen
op gaan in een sector waarvan je zegt, is dit nou een duurzame
gedachte? Daar moet een duidelijke definitie komen. Stel je wilt een
motor recyclen, in welke sector mag dat dan? Is de auto-industrie
hiervoor een gewenste sector. Welke producten/halffabricaten
mogen naar sectoren toe waarvan wij nog steeds zeggen dat het
een duurzame oplossing is. Er moet een goede definitie van komen.
Welke sectoren zitten op welke grondstoffen te wachten. Wat is
toegestaan en wat is niet toegestaan? Ik kan wel zeggen, ik heb het
naar een andere sector gebracht, wat vinden we daar met zijn allen
van?
NR: Dat is ook een voorbeeld van het verschil tussen upcycling en
downcycling?
HdB: Ja. En ik pakte een tweede voorbeeld. Die klimaatplafonds heb
ik hier een brochure voor je. Het tweede voorbeeld is een product
van ons, een dakventilator. Dakventilator is een motor waaier
combinatie met een behuizing eromheen dat op het dak staat. Dat
lucht uit een gebouw zuigt en naar de buitenlucht afvoert. De
levensduur van een dakventilator is 25 jaar als je het goed
onderhoud pleegt, ook afhankelijk van de materialen waar het is
opgebouwd. Maar als het niet wordt onderhouden, dan komt de
waaier in onbalans en dat tast de motor aan. Dit kan ik oplossen
door een service monteur eropaf te sturen, om de motor te reviseren.
Daar zitten weer kosten aan verbonden. Maar dit product is relatief
zo goedkoop, dat het voordeliger is om er een nieuwe dakventilator
op te zetten, dan te repareren. Wat is dan het meest duurzame? 1x
per 5 jaar komen en niet onderhouden, en een nieuwe dakventilator
opzetten of jaarlijks onderhoud en 25 jaar laten draaien en daarna
vervangen. Kijkend naar de CO2 uitstoot van de
onderhoudsmonteur elk jaar om op locatie te komen. Ik denk dat het
goed kan zijn voor heel veel producten, maar voor sommige
producten moet je denk ik zeggen, deze vallen buiten de categorie.
NR: Je kan natuurlijk ook als optie doen dat je het gaat upgraden.
Je installeert dan na 5 jaar een nieuwe, maar het is wel de
bedoeling dat die oude een nieuwe bestemming krijgt en gebruikt
gaat worden.
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HdB: Het meest mooie zou zijn, maar daar zal ook een hele markt
commitment aan gegeven moeten worden. Dat je zegt, als die motor
kapot is, wordt ie vervangen en ik kan die ander verkopen. Maar
dan moet de markt wel open staan voor een product met een
tweede levenscyclus. Het product doet nog steeds wat ie moet doen,
maar het ziet er alleen niet meer nieuw uit. In de telefoonbranche
zie je ook dat de tweedehands niet verkocht worden. Dus het
overschot aan tweede hands telefoons is gigantisch.
NR: Er moet dus een tweedehands markt wordt gecreëerd?
HdB: Ik denk voor sommige producten, dat daar ook zoiets in zit.
Dat je bijvoorbeeld een verplichting hebt om een deel van de
tweedehands producten af te nemen. Hij doet hetzelfde, maar ziet
er niet meer nieuw uit.
NR: Zou je het niet zo kunnen ontwikkelen, dat je hem op een
gemakkelijke manier kunt aanpassen, dat het er wel weer als nieuw
uitziet en als nieuw werkt?
HdB: Maar dan pak ik bijvoorbeeld die dak ventilator, bestaat uit
een aluminium behuizing die verkleurd is of gecorrodeerd, doet niks
af aan de werken. Of met een kunststofkap en door UV is deze
verkleurd. De werking wordt er niet minder om.
Wat ik ook nog een heel belangrijk aspect vind, is dat je moet kijken
naar de GER-waarde. Dat is eigenlijk, je maakt een product en
recyclet het product. Je hebt energie nodig om de grondstof te
vervaardigen en het product te recyclen, megaJoule. Dat is een van
de redenen dat wij van kunststof naar koperaluminium zijn gegaan
in onze klimaat plafonds. Want kunststof heeft een gunstigere GERwaarde. Het is belangrijk dat bij bedrijven goed gelet wordt op de
GER-waarde. Recyclen is een goede keuze, maar als de hoeveelheid
joules daarmee gepaard gaat, als deze energie dermate hoog is,
ben ik ook niet goed bezig. Dus ik denk dat de gehele gedachte
goed is en dat er bij bepaalde producten al op in is gesprongen,
maar dat er nog veel in de markt moet gebeuren voordat dit van de
grond gaat komen en een succes gaat worden.

63. Werkelijke

Uitleg waarderingen ontwikkelingsprojecten door
interviewer.
NR: Denk je dat de kwaliteit hoger of lager zal worden in het
circulair gestructureerde proces vergeleken met het traditionele
proces.
HdB: Wordt hoger als je verantwoordelijk blijft voor de levensduur
van het product en de werking ervan, want je wilt risico’s vermijden.
Je zal meer investeren, want dan heb ik later in het onderhoud
lagere kosten heb. Dan gaat het product, kwalitatief gezien
omhoog.
NR: En qua tijd? De werkelijke bouwtijd?

64.

HdB: Volgens mij hoeft dat niet te wijzigen. Want de

61.

62.

bouwtijd
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bouwmaterialen zijn al geproduceerd, dus het gaat alleen over
montagetijd. Afhankelijk van de keuzes kan dit wat langer worden,
maar het zal geen grote impact hoeven te hebben. De doorlooptijd
van de bouw, nee daar verwacht ik geen grote veranderingen in.
NR: En de ontwerptijd?
HdB: Ook daar niet. Als je weet wat het product kan dan houd je
rekening met de grenzen en mogelijkheden van het product.
NR: Maar u zij net ook dat bij het nieuwe systeem, wel meer tijd in
heeft gezeten omdat de innovaties verwerkt moeten worden.
HdB: In de eerste aanzet zal de ingenieur opgeleid moet worden in
de kansen en grenzen. Als die daar in getraind is, dan gaat ie met
die nieuwe grenzen engineeren. Dus ik denk dat de ingenieurstijd
niet veel zal veranderen. Wat ik wel belangrijk vindt, is dat je eerder
in een bouwproces met elkaar betrokken bent dus waar de
grensvlakken met anderen liggen elkaar lopen. Als ik met mijn
product een risico loop door partij B die ook in het traject zit. Die
impact heeft op mijn product. Dan zal ik daar van tevoren al mee
moeten discussiëren, om te zien of ik door hun geen gevaar loop
met mijn product. Dat is een stukje risicomanagement en stukje
risicoscheiding; waar liggen de verantwoordlijkheden van mij en
waar die van een ander. Als het eenmaal loopt, dan weet je waar je
gevaren liggen. Als je een paar keer samen hebt gewerkt ook. De
eerste keer zal het moeilijkst zijn, maar als je een paar keer zo een
project hebt gedaan, zal er geen extra tijd in gaan. Het zal ook niet
sneller gaan, het zal niet efficiënter gaan over een langere tijd.
NR: maar het wordt ook niet minder?
HdB: Nee, dat denk ik niet.
NR: En dan qua kosten? En dan heb ik gekeken hoe een project nu
wordt gebudgetteerd en welke aspecten daarbij behandeld worden.
En dan als eerste de bouwkundige kosten? Zullen deze veranderen,
zullen deze hoger worden, of lager worden?
HdB: Hangt af van het model dat je gaat kiezen. De huidige markt is
kostengedreven, iedereen zoekt de goedkoopste oplossingen. Op
het moment dat men meer op kwaliteit gestuurd gaat worden, dan
gaat die prijs uiteindelijk omhoog. Maar voor de totale levensduur
van een gebouw denk ik dat de kosten juist omlaag gaan. Maar ga
je het over de aanschafkosten hebben..
NR: Dus de operationele kosten?
HdB: Ja, dan ga je de operationele kosten meetellen met de
aanschafkosten en dan over de totale levensduur van het gebouw
denk ik dat je goedkoper uit bent.
NR: En qua kosten voor de advieswerken? Zal die veranderen?
HdB: De rol van de adviseur wordt wat anders, krijgt wat meer
verantwoordelijkheden. Nu is het meer een stukje bestek schrijven en
dan wordt ie veelal al afgedankt, nu ga ik met een andere partij
verder. Nu krijgen ze een stukje meer verantwoordelijkheid, ze
vervullen een bewakende rol. Als het mis gaat in een stukje
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coördinatie en afstemming, kan er gezegd worden dat de producent
de fout verhalen op het bestek van de adviseur. Een soort
commisioning krijgt de adviseur, deze commissioning, daar wordt nu
vaak op bezuinigd, maar krijgt een belangrijkere rol. Ik denk dat
hier meer geld en tijd mee gepaard zal gaan.
NR: De verzekeringen daar hebben we het al kort over gehad, dat
zou omhoog gaan. En de onderhoudskosten? Dus de operationele
kosten?
HdB: Het zou in principe niet omhoog te hoeven, moeten gaan.
Alleen nu wordt er vaak geen onderhoud of te weinig onderhoud
gepleegd. Nu wordt de prijs bijvoorbeeld gebaseerd op 2x per
jaar, en dan bekijk je het logboek en zie je vaak dat ze de
afspraken niet altijd nakomen. In onderhoud wordt niet altijd een
topprestatie geleverd. Op het moment dat je zelf de financiële pijn
krijgt van slecht onderhoud, dan ga je dat risico niet meer nemen. Ik
denk dat iedereen nu nauwkeuriger gaat calculeren voor onderhoud
en dat de prijs misschien iets omhoog gaat. Maar nogmaals, op het
totaal genomen, de gehele levencycli van het gebouw, totaal met
de onderhoudskosten, het toch gunstig uitpakken. Onderhoud
verwacht ik wel dat het iets omhoog zal gaan, omdat er
nauwkeuriger gerekend gaat worden.
NR: Zal het niet efficiënter kunnen dan?
HdB: Onderhoud wordt nu wel op de juiste momenten, en als het
dan ook met de juiste mensen met de juiste kennis van zaken wordt
uitgevoerd, dan zou het efficiënter in tijd kunnen. Alleen, ik denk dat
in de beginfase mensen aan de veilige kant gaan zitten qua kosten.
Ik ben verantwoordelijk voor de kosten en ook voor de prestatie.
Dat merk ik ook wanneer wij moeten rekenen voor onderhoud voor
een PPS constructie, dan moeten we 2 of 3 jaar onderhoud nemen.
Als je een gespecialiseerde monteur hebt, wordt het uiteindelijk
efficiënter.
NR: Wat is volgens jou de toegevoegde waarde, naast tijd, kwaliteit
of kosten, van de circulaire economie?
HdB: Het aller belangrijkste is het milieu en de milieu belasting. Wij
hebben de aarde te leen en na ons komen nog meer generaties en
als je ziet wat wij nu verbruiken dan verschuiven we een probleem
naar de generatie na ons. En dat hoeven niet eens heel veel
generaties te zijn. We kunnen met zijn allen niet zo doorgaan en
moet iets in die richting gebeuren. Een stukje bewustzijn. Maar op
het moment dat opdrachtgevers hiervoor gaan kiezen, dan dwing je
de markt ergens toe. Als je ergens toe dwingt, worden er
oplossingen gevonden. Dat zie je ook met nieuwe regelgeving.
Iedereen stelt het uit tot het allerlaatste nippertje. En dan ineen keer
kan het wel. In het begin zullen er veel bergen gezien worden,
zolang ze er niet alleen voor staan, komen ze eroverheen en straks
zeggen we allemaal, het is een goede keuze geweest.
NR: Het is dus geen economische overweging, maar een
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ecologische overweging.
HdB: Nee, wij hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid en
MVO en dat is een must. Als je bedrijf runt kun je alleen naar de
financiële kant kijken, maar als elk bedrijf dat doet, dan zijn we het
aardig aan het verpesten voor de toekomst. Het financiële gewin
komt vanzelf. Dat kan gewoon niet.
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INTERVIEW 2
Nummer interview: 2
Datum: 9-7-2015
Tijd: 9:30u
Locatie: Kantoor Schneider Electric te Hoofddorp
Lengte origineel audio fragment: 63 min 46 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Erik Zwaan (EZ)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
#
2.
3.

Fragment 3
4.
5.
6.
7.

Fragment 4
8.
9.

Transcript
Introductie door interviewer
NR: Kunt u kort uw bedrijf omschrijven?
EZ: Schneider electric is een Franse Multinational en bestaan meer
dan 180 jaar. We hebben de veranderingen mee gemaakt van staal
naar stoom, naar elektriciteit naar dit era. Dit era zal achteraf
waarschijnlijk iets van data genoemd worden. Uiteindelijk bestaat
het oude Schneider bestaat niet meer en het huidige Schneider zal
in de toekomst ook niet meer bestaan. We zijn dus gewend dat we
in een veranderende omgeving opereren en dat we dienen mee te
veranderen. Schneider is een producent en leverancier. We
produceren ongeveer 200.000 verschillende aan de infrastructuur
gerelateerde producten. We hebben een zeer breed assortiment.
We hebben 700.000 fabrieken over de wereld. We produceren in
de omgeving waar we ook de afzet creëren. Voor creatie van
werkgelegenheid en voor logistieke overwegingen. We werken in 4
business units, energy, alles wat met grids te maken heeft; industrie,
industriële automatisering, oim; ITB, de niet actieve delen; partner,
alles wat laagspanning is, gebouw automatisering en energie
management.
NR: Hoelang bent u reeds werkzaam bij dit bedrijf?
EZ: 7 jaar
NR: Wat is precies uw taakomschrijving?
EZ: Segment manager ecobuilding. Ik ben verantwoordelijk voor
productmanagement, sales management, channel management en
business development.
NR: Wat weet u al van de circulaire economie? Zijn jullie er al mee
bezig?
EZ: Beide ja, enerzijds had ik er al eens over gelezen en na het
lezen van je mail klopte mijn beeld wel. Na intern research gedaan,
wordt er bij Schneider ook al wat aan gedaan.
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NR: Is circulaire economie al toegepast bij u in het bedrijf?
EZ: De Schneider Electric’s vertaling van Circulaire Economie is
sourcing greener. Valt onder jouw principe van circulair
materiaalgebruik. Dit komt terug in de strategische doelen van
Schneider Electric voor de komende 2, 3 jaar. Dit wordt ook
gecommuniceerd naar de markt, aandeelhouders en dergelijke. Het
speelt dus zeker. Schneider is het op 8na duurzaamste bedrijf ter
wereld erkent door Corporate Knights.
NR: Nu zie je veel dat bedrijven wel willen veranderen richting de
gedachtegang van de circulaire economie, maar nog niet goed op
welke manier.
EZ: (laat de strategierapportage van Schneider Electric zien op de
computer) Hierin staat de strategie voor de circulaire economie
genoemd. Towards a zero waste to landfill. New projects designed
with schneiders eco-designed way. Dit staat in de barometer. In de
appendix kun je zien dat Schneider Electric de circulaire economie
ook probeert SMART te formuleren. Hier staat een target dat loopt
tot eind 2017. 100% van onze nieuwe projecten dienen te voldoen
aan het eco-design. Dit geldt dus voor nieuwe projecten, redesigning
gaat gepaard met meer complexiteit. Een tweede is green sourcen
op 100 projecten. wordt hier ook in benoemd. Circulaire economie
staat dus meer dan in de picture, het is een commitment. Deze twee
targets hebben wel met elkaar te maken. We maken ongeveer
200.000 producten, stel je voor dat we willen weten waar we het
maken. Dat kunnen we gewoon doen. Dat wordt moeilijker als een
plant in transitie naar een nieuwe productielijn die ook naar die
sourcing gaat. En dan gaat het hand in hand mee.
Schneider heeft een enorm goede in de markt erkende backward
compatibiliteit in fit en form. Een product doet iets en als er een
nieuwe komt, moet ie hetzelfde kunnen doen, maar moet ook vaak
hetzelfde kunnen fitten. Het oude moet eruit kunnen worden gehaald
en een nieuwe moet erin worden gezet.
NR: Dus niet zoals bij een Iphone dat bij een nieuw model, nieuwe
kabels benodigd zijn omdat de uitgangen veranderd zijn?
EZ: Juist, of zelfs dat alleen de print wordt vervangen voor een
nieuwe en dan heb je een nieuwe Iphone. Dat is echt breed in de
industrie erkend, dat wij deze backward compatibiliteit enorm goed
op orde hebben. In gebouwbeheer systemen van 35 jaar oud, dus
bijna 2 keer de levensduur, kan ik deze integreren en upgraden met
de huidige technieken. Dat belemmert je wel in het circulaire proces.
De lange levenscyclus, in zijn onderhoud ook. We gaan de
boardreplacements niet helemaal opnieuw designen. Het probleem
dat je ze op een gegeven moment moet uitfaseren is omdat
onderdelen ervan bijvoorbeeld niet meer verkrijgbaar zijn. Er zitten
bijvoorbeeld oude chips in, dan kunnen wij nog wel zeggen van dit
gaan we doen, maar dan moet die chipfabrikant dit ook gaan
produceren. Vaak ligt er een stockorder en dan is er nog 5 jaar aan
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voorraad. Een beetje de wet van de remmende voorsprong.
NR: Je hebt dus medewerking nodig van de partijen voor in de
keten?
EZ: Ja en in mijn beleving zal het eerder leiden tot het vervroegd
uitfaseren en replacen dan het redesignen. Het redesignen heeft dan
namelijk geen nut meer. Feitelijk ga je naar een volledig nieuw
design toe.
NR: Of het redesignen op een manier dat het gemakkelijk in
bijvoorbeeld componenten te vervangen en te upgraden is?
EZ: Ja maar is het dan redesignen of een nieuw product? Ik denk
dat wij redelijk pragmatisch zijn, het is dus gewoon een nieuw
product.
NR: Als je 1 component verandert, is het dan een nieuw product?
EZ: Nee, niet met 1 component. Bijvoorbeeld met lood en dergelijke
is er door allerlei regulaties uit de producten gehaald. We hebben
dus eigenlijk altijd redesign, maar dat is uiteindelijk hoe je je prints
en dergelijke maakt en maak je ze opnieuw dan kun je ze niet
loodhoudend maken. Dat is waar. Maar het circulaire, het
demontabele et cetera gaat veel verder. Dat betekent ook dat de
opbouw, de volgorde hoe je dingen in elkaar zet misschien wel heel
anders moet doen. Dus ik ben er van overtuigd dat het uiteindelijk
leidt tot feitelijk andere producten, al doet ie misschien wel
hetzelfde. De applicatie blijft hetzelfde, maar het kan nog steeds
een ander product zijn.
NR: Ik snap wat je bedoelt. Zal ik nu even kort de bijlages in de
mail toelichten? (loopt terug vanaf de computer) Interessant om te
horen dat jullie onbewust al zo ver zijn met de circulaire economie,
aangezien je hebt moeten opzoeken.
EZ: Ik wist wel dat het ergens in zat, maar ik wist niet dat het al zo
SMART was. Ik was positief verrast. We zijn natuurlijk al 4 jaar op
rij de hardste stijger bij de Sustainability index van Corporate
Knigts. We zijn het hoogst genoteerde kapitaal goederen bedrijf,
boven ons staan alleen nog maar banken en mijnbedrijven, we zijn
een Philips en een ASML voorbij. Ik denk dat wij in ons DNA van
het bedrijf iets hebben zitten, wat het heel dicht bij ons ‘zijn’ brengt.
En daarom past dit wel, omdat het eigenlijk iets is wat wij altijd al
nastreven. Ik denk dat we zo hard zijn gestegen, niet zozeer omdat
we iets anders zijn gaan doen, maar omdat we het meetbaar zijn
gaan maken. Hiermee zeg ik dus niet dat iedereen het zou kunnen,
want als je het niet intrinsiek al deed, kun je het ook niet meetbaar
maken. Het is een duurzaam voordeel, want het is niet gemakkelijk
kopieerbaar.
Circulaire economie in de bouw : Interviewer legt model
kort uit
EZ: Qua definitie had ik moeite te bepalen waar wij als Schneider
passen in jouw schema. Ik dacht building material, maar is dat dan
grondstof zoals ijzererts. Maar als ik dan kijk naar de legenda en
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de verantwoordelijke partijen dan is het al bijna een system
integrator of installateur. Waar zitten wij? Of in beide of als het niet
als erts wordt gezien, maar als subcomponent dan zitten we meer
hier (material producer) dan daar (building component).
NR: Het is geen strikt model en het is zeer vereenvoudigd. Dus het
kan kloppen dat een aantal stapjes missen, dit is gedaan omdat het
om het gebouw in het geheel gaat. Naar verwachting, zoals uit de
literatuur naar voren komt, heeft het casco, de constructie, een te
lange levensduur, waardoor het te risicovol en niet financieel
haalbaar. Vandaar dat er is gefocust op de installaties, services en
gevels, omdat deze een kortere levensduur hebben.
EZ: Is het lastig? Of onmogelijk?
Verder uitleg model door interviewer
EZ: Vanuit de cradle to cradle gedachte vind ik het interessant dat
we bij hergebruik altijd gaan downgraden en dat we nooit gaan
upgraden. Die speelt natuurlijk wel een bepaalde rol in de circulaire
gedachtegang. Het kan natuurlijk alleen stand houden als je
minimaal op hetzelfde niveau blijft.
In dit pand zit bijvoorbeeld 70% granulaat. Daarom vind ik het
jammer dat je zegt dat het casco van het gebouw, dat die excluded
is. Dat is eigenlijk onzin, want als er ergens ruw materiaal is
gebruikt; staal, beton, hout, is dat in het casco. Het is daar dus
eigenlijk vele malen makkelijker om dit als een technische
component te splitsen.
NR: Is makkelijker dan ook beter?
EZ: Nee dat zeg ik niet, maar het is een beetje als low hanging fruit.
Het is bijvoorbeeld dat je bij een houten deur zegt dat je alleen de
chemische componenten gaat hergebruiken en het hout buiten
beschouwing houdt. Terwijl er veel meer hout in het component zit.
Dat is op zijn minst ook een waardevol component.
NR: Helaas, is het maar een afstuderen en was ik genoodzaakt om
een keuze te maken en vanuit de literatuur werd de mogelijke kans
geopperd voor de gebouwlagen met een kortere levensduur dan het
casco. Vandaar de keuze gevel en gebouwinstallaties. De grootste
achterliggende gedachte is de moeilijkheid door de verschuiving van
eigendom. De producent krijgt het product in eigendom, met alle
verantwoordelijkheden zoals onderhoud en het product
terugbrengen in het systeem bij einde van gebruik.
EZ: Wat zal de impact hiervan zijn op de contractvorming?
Uiteindelijk heb je bij contracten altijd te maken met het verschuiven
van de risico’s. Dit gaat altijd gepaard met een verdien model. Hoe
meer risico, hoe hoger het verdienmodel. Daar is niks mis mee.
Maar bij de circulaire economie ga je de risico’s lager leggen in de
keten, is ook niks mis mee. Hier zal alleen platgezegd ook een zak
geld mee moeten verhuizen.
NR: Dus hoe zie je dat voor je?
EZ: Uiteindelijk als je die verantwoordelijkheid dieper in de keten
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legt en zo langjarig bij betrokken houden. Dan zal de rol van het
bouwmanagementbureau en geen hoofdaannemers. Die zullen met
name bouwmanagementbureaus worden. Dan is er op dat moment
ook maar heel beperkt ruimte om op dat niveau iets te verdienen op
de materialen die erin worden toegepast. Want dat verdienmodel
zou ten doel moeten staan om dit te doen (wijzend naar het
circulaire model). En terecht wat daar staat (wijzend naar he
traditionele model). Maar dat is ook waar het verdienmodel nu zit.
Het is een one-off. Vrachtwagens gaan weg en dan is het risico ook
weg. En als je uiteindelijk zegt dat verantwoordelijkheden en risico’s
gaan door, dan zal het financiële model eromheen ook moeten
worden aangepast om dit in balans te brengen. Ik denk ook zeker
dat bedrijven zoals Schneider dit zouden kunnen en zouden willen,
maar wel in deze combinatie. We zijn niet gekke gerritje.
Stel we houden de verantwoordelijkheid om een product terug te
nemen en te recyclen. Dan gaat de intrinsieke waarde van het
product gewoon omhoog. En ik denk niet dat dat voor de eindklant
waarde toevoegt. Voor de eindklant blijft de waarde het zelfde. Dus
dat geld komt uit de keten. En het betekent dus, dat de huidige,
ziekelijke en ik gebruik bewust ziekelijke, opslagmethodieken in de
keten is de grootste sta in de weg voor verduurzaaming. Door
allerlei opslagen op opslagen op opslagen, wordt de prijs van een
product erg goed. Hierdoor maakt de keten categorisch
verduurzaming kapot. En dat kan potentieel ook gebeuren in een
circulair model. Wanneer de zak geld niet mee schuift, gebeurt het
niet.
NR: Zal het helpen als de partijen eerder worden betrokken in het
proces?
EZ: Ja, of de posities in de keten wat verschuiven. Als de parallel
wordt getrokken met een organisatiemodel, zal het
bouwmanagmentbureau meer een staf functie worden dan een
lijnfunctie. Want als het managen van het proces eromheen zijn rol
is, dan is de vraag of dat in de lijn of in de staf zit. Dus is het
noodzakelijk om alles te laten draaien? Dat daar wat
veranderpotentieel zit. En dan zou het logisch zijn als bepaalde
andere partijen, wat eerder betrokken zijn en daarmee ook meer
verantwoordelijkheden krijgt en naar zich toetrekt. En misschien zelf
zover dat die in die totale retourflows, het onderhoud en dergelijke
bij zich houdt. Want een onderhoudscontract wordt natuurlijk vaak
weggesneden, dus er is helemaal geen onderhoud. Ik denk wat dat
betreft dat de hele keten het zou toe juichen, hoe complex ook, als
die verantwoordelijkheden integraal komt te liggen, dus met
garantie, instandhouding en retourname van toepassing is. Want dat
sluit ook die business case, nu is het vaak een one off. En een paar
plukjes onderhoud gedurende het gebruik. En nu willen ze ook nog
dat we het terugnemen, maar dat verdienmodel is er dan gewoon
plat gezegd ook niet.
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NR: Je hebt het onderhoud dus nodig om de verplichting van de
terugname van de producten te nemen?
EZ: Zeker. Want uiteindelijk zie je dat ook bij auto’s. Je krijgt 30
jaar garantie zolang het onderhouden wordt bij de fabrieksdealer.
En niet bij een willekeurige andere. Dus dat is hetzelfde principe. Ik
denk dat die parallel goed te trekken is naar gebouwen waarbij we
dat niet doen. Daar zeggen we, we kopen van 55 verschillende
leveranciers producten in, die laten we in samenstelsel ontwerpen
door een adviesbureau, installeren door een aantal installateurs,
knijpen we uit op hoofdaannemers niveau en dan wordt er nog een
beetje geschoven in vrijheid van fabricaat naar een ander
fabrikaatje ertussen gefietst. En er neemt uiteindelijk niemand
verantwoordelijkheid voor het samenstelsel. Ik begrijp het volkomen,
er is namelijk niemand die de verantwoordelijkheid kan nemen,
omdat daar ook het risicoprofiel niet mee is geschetst.
NR: Wanneer je dus het risico wel draagt, en eerder in de keten
wordt betrokken en het onderhoud mag doen..?
EZ: Dan ontstaat er een speelveld voor een wisselingscase om dat te
doen. Maar dan zullen er op dag 1 nog steeds veel bedrijven zijn
die er moeite mee hebben om het in te richten, omdat ze niet de
gegevens om te analyseren wat gereserveerd moet worden en wat
moet het kosten. Maar al het begin is moeilijk. Early starters hebben
daar snel een draai in gevonden en dat bergje moeten we gewoon
over met elkaar.
NR: Een ander aspect is de prestatiebasis contracten, de investering
verdien je dus over tijd terug. Zie je dit als een mogelijkheid, als iets
dat haalbaar is of wat misschien zelfs gepaard gaat met
verdiensten?
EZ: Je kunt erover twisten of de waarde van het product stijgt.
Everything as a service, dat is een onontkoombaar en
onomkeerbaar proces. En dat past in jouw model, dat past heel
goed op een development proces en in een kasstroommodel. Dit is
namelijk een heel schaalbaar model, met weinig one-offs. Daarmee
verleg je het risico wat nu bijvoorbeeld bij de ontwikkelaar ligt,
verder in de keten. Dus ook met alle verantwoordelijkheden, kennis,
kunde en dingen eromheen. Het is niet iets wat overnight zal
gebeuren. Bij OVG zitten bijvoorbeeld veel mensen die dit zouden
kunnen, die liggen natuurlijk niet in de gehele keten. Step-by-step
zou dit wel kunnen. Ik denk ook dat grote kapitaalkrachtige
bedrijven eerder in staat zijn dit te doen. Want het ombouwen van
een product naar een service, gaat gepaard met een
voorinvestering, en als het goed is gaat je verdienmodel natuurlijk
omhoog.
NR: Waarom denk je dat het verdienmodel omhoog gaat?
EZ: Als ik een parallel trek met een ESCo. Die doet voor jou de
investering en jij huurt/koopt/least dat product. In principe kopen zij
dus nog steeds een product, koppelen dat met een financieel
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product en uiteindelijk verdienen zij iets op het product en de
financiële dienstverlening. Dus als we gaan van producten naar
services, zal dit een gecombineerd verdienmodel zijn van producten
en financing. Uiteindelijk wanneer een producent het vrije vermogen
in een product gaat stoppen, dan zal het op zijn minst hetzelfde
rendement moeten hebben als een investering in R&D. Dat is een
aantal keer de marktrente wat ertussen zit, omdat het wat moet
opbrengen. Dus ik denk dat bedrijven daar zeker voor open staan,
omdat het platgezegd gewoon een nieuw verdien model is. Dat heb
je ook nodig om aan de voorkant die innovaties te doen en dus die
verantwoordelijkheid hierachter terug te leggen in de keten. Om
nog slimmer te gaan na denken over een circulair
ontwerp/materiaalgebruik. Omdat het een derde geldstroom aan
de achterkant oplevert, dus dat als ik het terugkrijg, ik het nog beter
kan hergebruiken. Uiteindelijk krijg je ook als Schneider electric een
verdienmodel over producten, over de dienstverlening, en over je
materialflowing aan de achterkant. Wat uiteindelijk gewoon weer
grondstoffen zijn. Ik zie het niet als een bedreiging, maar juist als
een enorme kans.
NR: Dus het terugkrijgen van de grondstoffen zou een financieel
voordeel opleveren?
EZ: Ik denk dat je die nodig hebt als we er vanuit gaan dat de
commodities en grondstoffen steeds duurder worden. Dan heb ik nu
iets geïnvesteerd in ruw materiaal, wat over 25 jaar per definitie
meer waarde heeft dan nu. Dus als ik in de tussentijd iets verdien
over het product en de dienstverlening en ik krijg het terug, zal ik
misschien nog steeds wat investeren om het product bruikbaar te
maken, maar dan heb ik toch ook 25jaar lang de productinflatie
kosten van? Of tenminste als speelruimte? Als iets nu 100 kost, kost
het over 25 jaar misschien wel 300. Dus dan heb nog 200 om te
investeren om op mijn nul moment te komen. Als ik dat dus aan de
voorkant nog beter doe, waardoor ik maar 100 nodig heb in plaats
van 200. Dan verdien ik toch nog een keer 100? Uiteindelijk is het
een grondstoffenbank die wordt gecreëerd, waar je in de tussentijd
de services heb. Dus als ik producten heb die ik modulair kan
upgraden en zijn levensduur kan verlengen en dus mijn
servicemodel kan verlengen. En ik krijg ze daarna ook nog terug,
dan blijft het mes toch nog steeds aan twee kanten snijden?
NR: Toch gebeurt het nog niet. Wat heb jij nodig om het proces op
deze manier te structureren?
EZ: Het klinkt natuurlijk heel simpel, maar daarmee is het natuurlijk
nog niet gebeurt. Ten eerste zijn producten vandaag de dag niet
ontworpen op een manier dat je ze aan de achterkant zo zou
kunnen demonteren of kan hergebruiken.
NR: Maar stel we doen dat vanaf nu wel
EZ: Dan heb je de acceptatie in de keten nodig dat een product niet
100 kost zoals nu, maar iets meer, omdat daar namelijk intrinsiek
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een beter product is geworden en onderhoud. Als het om wordt
geslagen naar services heb je dat al niet. Dan ga je iets in de vorm
van pay-per-use doen, dat betekent wel dat er een enorme switch in
de keten plaatsvindt. Je betaald niet voor het product maar voor de
service. Voor de sourcing in de keten betekent dit een
aardverschuiving dat moeilijk te benchmarken is. En ik denk dat het
ook bij ontwikkelaars en investeerders nieuwe vraagstukken
oplevert. Daar zit denk ik wel een gevaar. Ik denk dat aan de
ontwikkelaarskant snel wordt gedacht dat het een besparing is,
terwijl ik denk dat het een verschuiving is van Capex naar Opex.
Die niet per definitie een besparing hoeft te geven, maar hij wordt
vooral heel anders. Het is een stukje verschuiving van het
verdienmodel en ik weet niet of de keten daarin geïnteresseerd is.
NR: Wanneer zal de keten hier wel in geïnteresseerd zijn?
EZ: Het is net als bij verduurzaming, er zijn eigenlijk maar heel
weinig mensen die intrinsiek echt daar bij betrokken zijn. Voor heel
veel bedrijven, ik denk zelfs ver boven de 90%, niet intrinsiek
betrokken en gecommitteerd zijn aan duurzaamheid en
sustainability. Voor hun is het een verdienmodel. Ik denk dat het bij
de nieuwe generaties wel al een beetje aan het verschuiven is, maar
zolang je het als een verdienmodel blijft zien zal er geen grote
verandering komen. De focus zal moeten liggen op het efficiënter
maken van de geldstroom die er al ligt om te komen tot een
circulaire economie.
NR: Het einddoel vanuit de keten moet dus niet alleen financieel
zijn, maar er moet ook gekeken worden naar een soort
duurzaamheidswinst, als ik het goed begrijp?
EZ: Met geld verdienen is niks mis, begrijp me niet verkeerd. Alleen
rupsje nooit genoeg zit boven in de keten, en dat is niet erg, maar
als we het gaan doen, dan zullen we moeten accepteren dat
ergens verder in de keten misschien ook meer wordt verdiend
afhankelijk van het risico model. Die risico’s gaan wel degelijk
ergens anders geplaatst worden. Dat betekent dus ook dat je
verdiensten en risico’s gezamenlijk ergens in die keten gaat
neerleggen. Je bedrijf hoeft er niet kleiner van te word of minder op
te verdienen, alleen het betekend wel een stukje acceptatie. Ik ben
benieuwd met de installateurs, aannemers en ontwikkelaars in de
keten of dat iets is wat ze morgen zouden accepteren. Ik denk dat
daar nog wel wat water door de Rijn heen moet.
Ik ben ervan overtuigd dat een project in die vorm ergens in de
aankomende 2 tot 3 jaar wel ergens gaan opstarten. Maar het zal
wel gaan clatchen. Iedereen zal aan de achterkant gaan terug
rekenen naar het oude model. Wat verdien ik er eigenlijk aan?
NR: Zullen bestaande partijen er in geïnteresseerd zijn?
EZ: Als een klant het eist of erom vraagt wel. Dit is met
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Uitleg KPI waardes in de Circulaire economie door
interviewer
EZ: Eigenlijk zijn alle drie de pijlers financieel. De bouwsteen blijft
hetzelfde, is alleen anders ingericht. Tijd blijft min of meer gelijk.
NR: Heeft het effect op de ontwerptijd?
EZ: Als het helemaal voor in de keten al zo is ingericht, heeft het
geen effect. Dan blijft een gevelelement, een gevel element. Die
moet gemonteerd worden, naar de bouw toe. Hooguit in het
voorontwerp, bij de selectie van. Daar zal het wat langer zijn, want
de beschikbaarheid van de materialen natuurlijk dit doet. In het
begin zal je een verhoging hebben van engineering. Maar als het
uiteindelijk een volwassen model is en het is de nieuwe standaard.
In beginsel moet je eerst opzoek naar het juiste materiaal, misschien
moet je de producent nog wel overtuigen. Dan zal het natuurlijk iets
langer duren, maar uiteindelijk zou tijd in mijn beleving uiteindelijk..
NR: Hoe zit het met constructietijd? Uitgaande van de circulaire
principes ontwerp en materiaalgebruik en keuzes.
EZ: Het zal eerder korter worden dan langer. Maar in hoeverre
korter, al weet ik op het moment niet waar de meeste winsten te
behalen vallen. Kijk in installaties, waar ik het meeste kijk op heb, is
het grootste probleem dat we niet genoeg standaardiseren. Dan kun
je moduleren. Zolang je niet standaardiseert kun je ook niet
moduleren.
NR: Wat zou je daarvoor nodig hebben?
EZ: Wij hebben niet zoveel nodig, maar de klantvraag zal uniformer
moeten zijn. Kijk maar naar de auto-industrie, dan kun je heel veel
opties kiezen, maar blijft op veel vlakken hetzelfde, kan alleen iets
toevoegen. Bij een gebouw daarentegen zijn we gewend dat we
kunnen tailoren wat we willen.
NR: Is dat voor jullie ook daadwerkelijk gewenst?
EZ: Maakt voor ons niet uit, wij maken gewoon al die smaken.
Alleen als je gaat kijken naar optimalisatie in de bouwkolom, dan
wil ik misschien wel niet 26 soorten plafonds kunnen kiezen, wil ik
niet zo veel verschillende armaturen lichtcombinatie hebben.
Misschien moeten we gewoon een standaard hebben met
verschillende opties. Dus standaardiseren leidt tot kwaliteit en
tijdswinst. Dat is ook de reden dat ze een auto zo goedkoop kunnen
maken. Een gebouw moet iets unieks zijn, vanuit architectuur snap ik
het punt, maar ik heb veel mensen die bij The Edge komen die
zeggen; mooi gebouw, zo een wil ik ook wel hebben. Dus dan kan
je het pand makkelijk 10 keer neerzetten en niemand zal klagen dat
die hetzelfde is. Als ik naar mijn werk rijdt, kom ik wel 100 keer
dezelfde auto tegen. En ik heb geen een keer het moment van;
verdorie, daar rijdt dezelfde auto weer.
NR: Je hebt dus iets meer uniformiteit van de klant nodig?
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EZ: Ja zolang wij aan de voorkant allemaal one-in-a-lifetime
ervaringen willen maken, gaat dat door je hele gebouw in.
Makkelijker is een aspect, maar ook kwaliteit en tijd.
NR: Waarom zal de kwaliteit veranderen?
EZ: De kwaliteit zal exponentieel toenemen, omdat er nu heel
weinig routine wordt opgebouwd. Door herhalingen kan je het
efficiënter en sneller bouwen.
NR: Ga je dan niet innovativiteit tegen?
EZ: Nee, juist niet. Je gaat nog slimmer nadenken, je gaat
optimaliseren. Ketenoptimalisaties kunnen worden toegepast, nu kan
dat niet.
NR: Wanneer het proces op de circulaire manier gaat, zal het effect
hebben op de kwaliteit?
EZ: Ja, in ieder geval de kwaliteit vanuit het circulaire gedachte. Als
je business model verandert en je gaat niet 1 van de 10 projecten
zo uitvoeren, maar meerdere. Dan kan je meer efficiënter gaan
produceren en je kan het ook veroorloven om nog beter over na te
denken hoe het opgebouwd moet worden zodat het aan de
achterkant zoveel mogelijk waard is. Het gaat in de circulaire
gedachte zeker kwaliteit toevoegen. Maar ja, wat is kwaliteit?
NR: Ik heb het gedefinieerd als ‘De mate waarin het
gebouw/component voldoet aan de vooropgestelde eisen
(technische specificaties, functies en verschijning, materialen,
vakmanschap).’
EZ: Dat is dan wel weer een hele hoop bij elkaar. Als we terug
gaan naar de gebruiker is kwaliteit comfort of discomfort. Die wordt
voor een deel bepaald door een product, maar vaak door het
samenstelsel. Of er nou een groene, bruine, stalen of houten wand
achter hem staat, die heeft wel impact op zijn beleving, maar niet
echt op het comfort. Die is eigenlijk neutraal in dit. Veel kwaliteiten
zullen exact hetzelfde zijn en op bijvoorbeeld materiaal gebruik kan
het veel hoger liggen. Want als je het intrinsiek kan splitsen en
hergebruiken, zal er voor het materiaalgebruik een enorme
vooruitgang zijn. Dus niet op alle aspecten zal het veranderen.
NR: Heeft het circulaire proces effect op de bouwkundige kosten
EZ: Op zijn minst vindt er een verschuiving plaats van Capex naar
Opex. Als je zegt ik ga het in het model stoppen, dat
onderaannemers of producenten verantwoordelijk blijven dan gaat
het meer kosten naar de onderaannemers. Ik denk dat je niet alles
moet willen om smelten tot een opex model, want het is interessant
voor een ontwikkelaar. Maar bij overdracht zijn de installatiekosten
niet meegenomen. Ik denk dat je een gedeelte van de
installatiekosten wel mee moet willen nemen in je Capex. Omdat er
namelijk intrinsiek geen waarde wordt toegevoegd. Het arbeid moet
bij hoofdaannemers blijven liggen.
NR: Het zou dus een soort incentive worden voor producenten om
de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.
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EZ: Dan nog is dat een one-off. Je zal dus niet en situatie krijgen dat
een complete installatie geïnstalleerd wordt voor 0 en vervolgens na
oplevering wordt er betaald per maand. Ik denk dat er altijd splitincentives zijn, iets met een one-off met een model. Anders wordt het
model aan de achterkant ook veelte groot denk ik, mijns inziens.
De kosten die spreekwoordelijk op dag 1 afschrijft zou je ook
gewoon aan de voorkant moeten willen betalen. Dat betekent niet
dat hij geen verantwoordelijkheid neemt, dat is niet waar. Hij heeft
toch bij de aanbesteding die drie porties gekregen, dus de
producten (levering, ontwerp), installatie en de service erna. De
producent en services kan je prima omslaan naar een opex model.
Maar dat stukje installatiedeel, dat blijft gewoon een capex deel.
Want die zijn na dag 1 eigenlijk noodzakelijk klaar. Anders
gezegd; als je deze ook wilt omslaan, dat je model enorm omhoog
schiet. Je gaat dan veel meer voorfinancieren en zullen bedrijven
die marktrente, ROI, gaan berekenen. En dan gaat platgezegd die
rente daar over omhoog. Ik denk dat daar het model op de helling
gaat. Dat je dat dus niet moet willen, er is altijd iets van een one-off.
NR: Zou een conclusie kunnen worden ja. Hoe denk je dat het effect
heeft op de kosten voor advieswerken, dus honoraria?
EZ: Ik weet niet goed hoeveel deze is, maar als ex-adviseur, kan ik
zeggen dat je door het huidige model gedwongen wordt om je
laatste advies opnieuw te geven, ook wegens tijd en geld
overwegingen. Ik geloof er heel erg in dat adviseurs en technische
kennis nog steeds een groot verschil kunnen maken in een project,
maar ik denk doordat de honoraria steeds lager is geworden, veel
kennis naar installateurs en producenten zal gaan. Maar die betaal
je feitelijk over je product, wellicht niet in directe zin, maar je betaalt
ze wel. Wij hebben hier bijvoorbeeld mensen zitten die morgen zo
bij een adviesbureau aan de slag kunnen. Maar die worden niet
betaald voor hun dienstverlening, maar voor het genereren van
uiteindelijke productomzet. Er niks zo moeilijk als het verkopen van
kennis. Het is namelijk heel beperkt houdbaar.
NR: Maar denk je dat er meer advies nodig is in dit product?
EZ: Zeker in het begin, gelieerd aan de engineeringskosten. Je zult
dus meer vooronderzoek moeten doen naar welke producten, welke
leveranciers en dergelijke die er toe in staat zijn en kredietwaardig
zijn. Zodat je kunt verwachten dat ze over 30 jaar nog bestaan.
NR: Je kan dus twee kanten op, ze kunnen wegvallen doordat de
verantwoordelijkheid al bij de producent ligt, die het product
volledig zal optimaliseren. Of dat ze juist meer nodig zijn om ze
optimaal te krijgen.
EZ: Als ontwikkelaar wil men graag alles zeker weten. Misschien dat
producenten adviesbureaus over gaan nemen. Dan komt het in een
huis, die kennis blijf je nodig hebben. Je moet de rol en kennis meer
van elkaar scheiden. De rol blijft aanwezig, kennis blijf je nodig
hebben. Je gaat het betalen als one-off of hij gaat of los of als
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surplus in je product berekend worden. Wij gaan het namelijk niet
voor niks doen. Die kosten blijven er wel. Misschien gaat het meer
opgesloten zitten in de service, als dat de wens is. Er blijft een
behoefte aan advies. Je of het contract afzekeren of controlerend
adviseur bij de hand nemen. Ik vind het een fascinerend onderwerp,
want die hebben we eigenlijk niet nodig. Maar als er stront aan de
knikker is, dan wordt alles gehaald op de honoraria en zullen zij de
verantwoordelijkheid te nemen.
NR: Hoe zit het met verzekeringen?
EZ: Dat vind ik lastig om iets over te zetten. Verzekeren is natuurlijk
risico-afdichting. Bedoel je verzekering vanuit eindgebruiker
perspectief of eigenaar of ..?
NR: Van de eigenaar van het product?
EZ: In het laatste model wordt de producent natuurlijk eigenaar.
Daar wel. Die gaat dan natuurlijk gewoon je financiële model in.
Dus uiteindelijk komt er in ons model iets van een verzekering en net
als we nu warranty hebben, krijgen we nu verzekering. Als we
natuurlijk langjarig afspraken aangaan, kan je ervoor kiezen om dit
te herverzekeren. Dan wordt ie wat ondoorzichtig. Op
eindgebruikers niveau, wat het daar teweeg brengt, is het effect. De
vraag is dus, als jij een lease auto hebt, kun je kiezen uit veel
verschillende soorten lease. Die verzekering is er, maar die kan
ergens anders in de keten liggen. Op kosten niveau zal deze relatief
neutraal zijn, maar hij zit misschien in de service kosten in plaats van
een verzekering dat je afsluit.
NR: Het verdienmodel wordt anders met de circulaire economie, zal
dit effect hebben op de financieringskosten tijdens het
ontwikkelingsproces?
EZ: Die zullen lager worden, als je zegt dat de keten het moet gaan
financieren en het verandert van Capex naar Opex, dan wordt het
te investeren kapitaal dat moet worden neergelegd lager. Dus ook
je investeringskosten.
NR: Onderhoudskosten hebben we het al even over gehad, die
zouden wat omhoog gaan, omdat het in het contract wordt
opgenomen
EZ: Die gaan zeker omhoog, omdat er namelijk geen keuze meer,
of je gaat het doen. Je moet het doen, voor alle materialen die in
dat model worden gestopt. Je service kosten in zijn algemeenheid
zullen omhoog gaan. Omdat veel verandert van Capex naar Opex.
Je krijgt huur plus service kosten, ik denk dat je huur omlaag gaat
doordat je investeringskosten om laag gaat. Je servicekosten gaan
exponentieel omhoog. Misschien dat het onderaan de som gelijk
blijft, maar er vindt een verschuiving plaats van Capex naar Opex.
De split tussen service en huur gaat daardoor ook verschuiven. Dat
doet natuurlijk wel iets met het verdienmodel van investeerders.
Daarom ben ik er nog niet van overtuigd dat het zo makkelijk
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erdoor komt. Dat betekent natuurlijk ook iets voor die kant aan de
markt.
NR: Vooral aan de financiële kant zullen dus problemen ontstaan?
EZ: Stel je voor je hebt 300 euro/m2 met misschien 100 euro aan
service gerelateerd. Dat zou omklappen, dan maakt de aankoop en
het risico rondom zo een product natuurlijk een stuk kleiner, maar
ook het verdienmodel.
NR: Dit is traditioneel gezien waarop de waarde/succes van een
project op gemeten wordt. Denk je dat er andere aspecten zijn die
je concreet kunt noemen die zullen veranderen? Die wel van impact
zijn, maar nu niet genoemd zijn.
EZ: Ik hoop natuurlijk dat wat wij MVO noemen, echt een aspect
wordt waarop gemeten wordt, in plaats van een loze kreet op de
website. Omdat we het intrinsieke aspect, dat we het ook
daadwerkelijk belangrijk vinden. En ik denk dat, met alle respect,
dat de generatie boven ons, het eigenlijk helemaal niet belangrijk
genoeg vindt. Dat is ook logisch, er was altijd economische groei,
de bomen groeide tot aan de hemel. We konden collectief onze
afkopen door te investeren in Afrika of ergens een bos aan te
leggen. Ik denk dat dat zou moeten stoppen, daar zou op gemeten
moeten worden. Het hebben van een circulair model rondom een
pand, dat zouden die huurder moeten omarmen. Je betaald minder
voor het pand, maar meer voor het model. Want ik krijg een veel
duurzamer pand dat bijdraagt aan een aantoonbaar betere
samenleving en wereld.
NR: Het financiële aspect zou dus minder belangrijk moeten worden
dan het duurzame, ecologische, maatschappelijke aspect?
EZ: Ja, maar dan niet als verdienmodel. Misschien zou het meer de
NGO gedachte, zonder de excessen van wat de CEO’s daar
verdienen.
NR: Zijn er nog dingen die je zou willen toevoegen, wat ik niet heb
behandeld.
EZ: Nou nee, ik heb hier (op het uitgeprinte model) bijgeschreven
‘main contractor/developer excluded?’. Ik waardeer dit soort
onderzoeken, ik denk alleen niet dat we onze ogen moeten sluiten
voor die kant van de markt, ondanks dat daar een stuk
betrokkenheid en verantwoordelijkheid weggaat. Daar op een
ander vlak ook een grote slag gemaakt moet worden, namelijk het
verdienmodel. Het verschuiven van die verantwoordelijkheden en
risico’s zal gepaard gaan met een drastische verandering in hun
business model ook. Als die bereidheid er werkelijk is, en dat heeft
met die intrinsieke betrokkenheid te maken, dan komt het wel goed.
NR: Maar jij denkt dus wel dat ontwikkelaars initiatief zouden
moeten nemen
EZ: Sowieso het initiatief, want je zit voorin die keten. Als de
ontwikkelaars het niet gaan doen, vanaf de onderkant krijg je het
niet voor elkaar. Dus ja, je zit aan het stuur, en het initiatief zegt iets
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Ontwikkelaar

over die potentieel intrinsieke betrokkenheid. Ik ben er alleen niet
van overtuigd dat alle ontwikkelaars, en dan niet zozeer de mensen
die werken bij een bedrijf, maar de bonzen erachter er echt
dermate committed zijn, dat ze hun eigen verdienmodel daarmee
ook ter discussie willen stellen.

INTERVIEW 3
Nummer interview: 3
Datum: 9-7-2015
Tijd: 14:00u
Locatie: Kantoor de Groot en Visser te Gorinchem
Lengte origineel audio fragment: 59 min 16 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Anita van de Brugge (AvdB)
Bezwaar tegen noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

4.
5.
Fragment 3
6.
7.
8.
9.

Fragment 4
10.
11. Bedrijf en CE

Transcript
Introductie onderzoek door interviewer
NR: Zou je kort de Groot en Visser kunnen omschrijven?
AvdB: Wij zijn een producerend bedrijf in aluminium kozijnen
gevels, zonwering en solar. Dat zijn de producten die wij verkopen.
Samen met glas en alles wat daarbij komt kijken. Het is een
familiebedrijf opgericht zo een 35 jaar geleden. We werken met
meer dan honderd mensen en dat doen we van A tot z, dus van
advies, verkoop, engineering. Productie en montage doen we zelf
en ook service en onderhoud doen we zelf. Daar hebben we onze
eigen monteurs voor. Om wat fluctie op te vangen, hebben we vaste
onderaannemers die vooral in de montage helpen.
NR: Het enige producerende gedeelte dat jullie hebben zit hier?
AvdB: Ja.
NR: Hoelang ben jij hier al werkzaam?
AvdB: 5 jaar.
NR: Kan je kort je functie omschrijven?
AvdB: Ik werk hier als commercieel manager. Ik ben dus
verantwoordelijk voor verkoop naar directe opdrachtgevers en de
marketing. Verder ben ik BREEAM expert en dat zit als snel bij
duurzaamheid en daar zitten ook wel wat stukjes van de circulaire
economie in.
NR: Zijn jullie al bezig met circulaire economie?
AvdB: Ik weet wat het is, met name circulair ontwerpen. Je geeft
drie onderwerpen aan, circulair ontwerpen, circulair materiaal
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gebruik en circulair proces. Met namen die eerste twee punten, dat
wordt ook steeds vaker gevraagd. Dat zijn punten wat we
tegenkomen. Hoe ga je er mee om? Hoe zorg je dat je minder kit
kan gebruiken, dat soort zaken. Materiaalgebruik, dat komt veelal
uit BREAAM of geld, minder materiaal is ook gewoon minder geld.
Dus als ingenieurs zijn we er wel mee bezig, we moeten die gevel
maken.
NR: Maar het is niet uit duurzaamheidsoverwegingen?
AvdB: BREEAM wel, maar uiteindelijk, wil je projecten verkopen en
als je daar heel slim in kan zijn door minder materiaal toe te passen
kan het daarop uitdraaien. Dus, geen giftige materialen, onze kitten
worden op die manier ingekocht. Of tenminste, kit bevat vaak iets
vluchtorganisch, maar daar zijn we in ieder geval van bewust.
Vandaar dat we dat proberen toe te passen.
NR: Je hebt vraagtekens staan bij circulair proces zie ik.
AvdB: Ja en jij had hier neergezet dat er geen toepassingen zijn,
maar Thomas Rau houdt zich er wel mee bezig en bij Alliander in
Duiven hebben wij de gevel geleverd.
NR: Daar ben ik het mee eens, maar vanuit mijn onderzoek tot
zover komt naar voren dat het nog niet volledig is. Er zijn wel
voorbeelden in de praktijk die al heel ver zijn qua circulariteit, maar
vaak mist het stukje waarbij de circulariteit geborgd blijft.
Uitleg model door interviewer
AvdB: In deze keten dan zitten we hier en hier, dus bij component
manufactory, building component en assembly doen we ook. Als
onderdeel natuurlijk, maar dat doen we zelf, maar ook het slopen,
dus bij een renovatie zijn wij ook degene die vaak de
oorspronkelijke de oorspronkelijk kozijnen weghalen en als die van
aluminium zijn, dan heb je de stichting Alu-Eco en daar brengen wij
alle aluminiumafval naar toe, of het wordt opgehaald zodat het
weer terug de keten in kan. Het gaat niet naar component maar
gaat dan naar component manufactory of naar building, is een
beetje verschillend.
NR: Dus net in welke mate het gerecycled wordt. Doen jullie dat ook
altijd bij jullie eigen gevels? Op het moment dat jullie de eigen
gevels geplaatst hebben en die uiteindelijk moeten worden
gesloopt? Jullie bestaan nu 35 jaar er zijn wel een aantal gevels….
AvdB: Dat weet ik niet, er zijn er wel. We zijn nu toevallig bezig met
een project in Den Haag, het WorldForum, het voormalig
congresgebouw, daar hebben we voorheen de kozijnen geleverd
en die gaan we nu vervangen, maar volgens mij vervangen wij de
kozijnen van de onderbouw die zijn door een andere leverancier.
Eigenlijk is aluminium een relatief jong bouwmateriaal De Groot en
Visser bestaat 35 jaar, maar is niet de volle 35 jaar bezig met
aluminium kozijnen. In het begin was het vooral zonwering en
spouwmuurisolatie, daar is het echt mee begonnen. Dus dat is nog
een vraag inderdaad.
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NR: maar stel jullie krijgen die verplichting, om de producten terug
te krijgen na gebruik, in hoeverre zal dat jullie activiteiten
veranderen. Wat voor impact zal dat hebben? Of wat hebben jullie
nodig van andere partijen in de keten?
AvdB: In principe kun je een aluminium kozijn heel eenvoudig
monteren. Waar we nu mee bezig zijn; kijk zonwering dat wordt
veel vaker vervangen, de doeken zijn na 10 jaar gewoon klaar.
Moeten die vervangen worden? Sommige rekken het tot 15 jaar.
Daar zijn we relatief vaak ons eerder geleverde doeken aan het
vervangen. Het afval daarvan dat is nog helemaal niet gereguleerd,
dus die doeken verdwijnen gewoon in de container.
NR: Wat zal je nodig hebben om dat weer in de keten te stoppen?
AvdB: Ja, wij hebben niet de kennis wat je allemaal met zo’n doek
kan doen. Het doek is gemaakt van een polymeer, die op een
gegeven moment door UV en andere weersinvloeden verhard,
waardoor het doek scheurt waardoor je het doek niet nog een keer
kan gebruiken voor dezelfde toepassing, maar wellicht wel voor een
andere toepassing
NR: Dus dan zou je vanuit andere partijen of keten…
AvdB: Ik ben daar wel naar op zoek geweest, wat je daar mee zou
kunnen doen. In Delft zijn ze echt wel bezig met zo’n polymeerlab.
Ik kan me niet helemaal goed meer herinneren wat daar nou, hoe
die vraag nou heeft gelopen, maar er is wel de vraag gesteld,
kunnen we iets met die recycling van die doeken doen. Dan moet je
met cijfers komen, dan moet je komen met informatie van hoeveel
worden er vervangen op jaarbasis, dus hoeveel afval is er voordat
men gaat bedenken of het interessant genoeg is om er iets mee te
doen. Daar is het een beetje gestrand volgens mij.
NR: Dus dan heb je meer data nodig?
AvdB: Ja en gewoon wat kun je er mee doen. Wij werken natuurlijk
voornamelijk vraag gestuurd. Iemand komt met een opdracht en wij
voeren die opdracht zo goed mogelijk uit. We hebben wel een R&Dafdeling en we doen mee aan verschillende subsidieprojecten om
dus los van die vraag ook te ontwikkelen op productniveau. Dit zal
je in een andere branche wel zien. Ik vind het heel lastig.
NR: Snap ik, deze markt is er natuurlijk ook nog niet
AvdB: Ik kan me voorstellen dat het materiaal tot iets anders
gemaakt kan worden. Het is natuurlijk niet echt textiel. In textiel in
natuurlijk ook heel veel recycling te bedenken.
NR: Maar dan zou je een stapje terug in de keten moeten
aanbieden
AvdB: Ja bijvoorbeeld ja
NR: Om mijn onderzoek toch wat af te bakenen heb ik gekeken
vanaf componentbasis. Er is onderzoek gedaan naar een circulaire
draagconstructie en dat bleek niet haalbaar voornamelijk door de
lange levensduur. De garantie om het product terug te nemen is
daardoor moeilijk te geven, wellicht bestaat het bedrijf niet meer
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AvdB: Met aluminium kozijnen kan je heel veel doen om het in het
gebouw te houden. Die eerste aluminium kozijnen waren dusdanig
slecht geïsoleerd, of niet geïsoleerd, dat dat wel vervangen wordt
nu. Dat brengen we naar AluEco, dat gaat dan in de extrusie van
de profielen wordt het dan meegenomen. Een aluminium kozijn
bestaat uit voor 30 tot 40 % uit gerecycled aluminium. Er zijn wel
aanbieders die zeggen, volgens mij is dat ook bij Duiven gevraagd.
Er zijn aanbieders van profielen die zeggen; wij leveren profielen
met 90 of 95 % gerecycled aluminium. Dat is hartstikke leuk maar
er is niet meer gerecycled aluminium. Als je het voor een bepaald
project gebruikt met 90% dan betekent dat die 30/40% eerder naar
de 30 gaat misschien wel onder de 30, dat is gewoon niet meer.
NR: Maar jullie leveren toch meer dan alleen de kozijnen.
AvdB: Ja het glas halen we natuurlijk wel veel uit gebouwen, ook
met breukruiten, dat soort zaken, Dat gaat naar de stichting Flowd
glas, die recyclen dat en de rest wordt nog, helaas, allemaal
weggegooid.
NR: En op wat voor manier zou dat zo gestimuleerd kunnen worden
dat dat ook terug in de keten komt
AvdB: De enige reden waarom wij de aluminium naar Alu-Eco
brengen is omdat Alu-Eco bestaat. Die geven er ons zelfs nog geld
voor en die hebben alles zo geregeld dat alles geregeld is. Met
Flowd glas ook
NR: Stel dat er wel een instantie zou zijn die dit doet, maar je krijgt
er geen geld voor zou je dan wel bereid…
AvdB: Jawel, we hebben hier ook ISO14001, dus al die processen,
we echt wel een verantwoording voor ons afval af te leggen. Bij
het aluminium gaat het niet eens zozeer om het geld maar het is
geregeld, je weet waar je naar toe kan. Die doeken, ik heb het er
wel met onze afdeling over gehad; dus die gooien jullie altijd weg?
Ja zegt ie ik vind het ook zonde, maar ja wat moet je er dan mee?
NR: Eigenlijk mist er een stukje in de markt?
AvdB: Je hebt natuurlijk een tijdje, die Freitag tassen, volgens mij is
dat van zeildoeken van vrachtwagens, van die soort
spandoekachtige materialen, creatievelingen zijn er mee aan de
slag gegaan. Is hartstikke populair geworden.
NR: Je mist gewoon een stukje markt. Als je die
verantwoordelijkheid bij jezelf houdt, zou dat een probleem zijn?
AvdB: Ja, trouwens ook de motoren enzo, dat is ook chemisch afval,
dat wordt allemaal verwerkt zoals we dat voor het milieu op een zo
goed mogelijke manier kunnen doen en dan zijn we ook verplicht
naar onszelf door de ISO14001 certificering. Daar hebben we
zeker dingen van op papier. En met die doeken daar zit ik al een
tijd over na te denken. Wat kan je daar nou mee? 10 jaar is best
een korte tijd.
NR: Op korte termijn kun je daar wat mee doen en wat je zegt, je
hebt die data nodig, van hoeveel zijn het er dan..
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AvdB: Ja het is deels ook wel stof, het is natuurlijk, ja die markiesjes
is gewoon stof, voorheen wat je er nu af zou halen, wat kan je er
mee.
NR: Ja dat is iets om over na te denken. Een ander punt van de
circulaire economie is doordat je het eigendom behoudt, de
producten niet verkoopt, maar je levert ze als een soort service. Je
levert dan een geveldienst, een soort leaseconstructie. In hoeverre
zou dat impact hebben op jullie activiteiten?
AvdB: Dat is ook iets waar meerdere keren over na is gedacht,
waar zelfs al is over nagedacht in een subsidieproject dat is in
samenwerking gegaan met in ieder geval TU Delft. En we hebben
contact gehad met Jos Lichtenberg van TU Eindhoven. Dat is al een
tijdje geleden, toen hebben we gekeken naar hoe je een
demontabel gevelelement kan maken. De conclusie van dat project
was dat het heel moeilijk is.
NR: Want, waar liepen jullie tegenaan?
AvdB: Demontabel krijg je het wel. Daar hebben we met de knappe
koppen van aardig wat bedrijven over nagedacht. Voor deze gevel
zou je kunnen zeggen, ik plaats het hier, ik plaats het daar nou ja
waar dan ook (verschuiven van elementen). Maar als je dat in de
praktijk te zien gebeuren, hmm. En waarom zou je dat willen?
NR: Is het niet zo dat wanneer een component gemakkelijk
montabel is, het ook gemakkelijker demontabel is? Wat nu een
groot probleem is in de bouw, is dat materialen teveel in elkaar
verweven zijn, waardoor het niet gemakkelijk demontabel is.
AvdB: Hier is ook over nagedacht dat het materiaal wat bij de ene
situatie overblijft, om dat in de gevel op te bergen. Dat soort zaken.
Maar je hebt gelijk met de sloop, kan je op deze manier veel meer
mee.
NR: Je zei dat het heel moeilijk was. Zou het wel haalbaar? Zouden
jullie het op deze manier kunnen en willen doen?
AvdB: Kijk, technisch is bijna alles haalbaar, dat is het probleem
niet. Maar wij hebben al moeite om een gevel voor 300 euro de m2
te kunnen verkopen, dus er moet wel budget voor zijn. Als je het
gaat onderzoeken met partijen uit de praktijk, want wij zijn toch
gewoon vraag gestuurde bedrijven, wij hebben eigenlijk teveel
kennis, om hoe het in de praktijk eraan toe gaat.
NR: Maar stel je gaat het leveren op basis van prestaties, waardoor
de eigenaar nu een mindere investering vooraf hoeft te doen. Jullie
hebben de verantwoordelijkheid over het product gedurende de
levensduur. Jullie doen de onderhoud en reparaties ook. Na gebruik
hebben jullie dan de verplichting om het product terug te nemen en
op een manier terug in het systeem te brengen. Ik denk dat dan de
investeringskosten lager zijn, maar dat vraag ik me dus af.
AvdB: Dat zijn wel punten waar we over nadenken, dus het leveren
van betere producten dan de vraag al zijnde investering. Op een
gegeven moment hebben we ook een project aangenomen waarbij
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we de kosten hebben uitgespreid over meerdere jaren, om er maar
voor te zorgen dat je een goed product kan leveren, terwijl het geld
er niet voor is. Je moet creatief zijn. Het zijn echt wel dingen waar
we over nadenken.
NR: Wat zijn dan voornamelijk jullie struikelblokken? Wat hebben
jullie nodig van andere partijen in de keten om het op deze manier
wel te kunnen doen?
AvdB: Eigenlijk is het heel cru, maar dat is een opdracht om dat uit
te zoeken.
NR: Maar jullie hebben de kennis?
AvdB: Ja we hebben de kennis. We hebben best wel dingen zelf
ontwikkeld, maar dat is allemaal op basis van; er is een gebouw,
daar moet een gevel op en jullie mogen het gaan maken. En dat is,
zeker met mijn academische achtergrond, best wel eens lastig. Je
zou die ruimte willen hebben om te kunnen ontwikkelen, maar aan
het eind van de maand moet gewoon die omzet goed zijn. Moet de
fabriek open zijn.
NR: Dus eigenlijk zou je een meer open vraag willen hebben of zou
je in het proces betrokken willen worden?
AvdB: Ja, eerder in het proces is altijd goed, want dan kan je zo
goed mogelijk adviseren over alles.
NR: En zou je dat ook willen?
AvdB: Ja dat doen we ook wel regelmatig hoor, bij de meeste grote
architecten zitten we ook wel, aan tafel om in een vroeg stadium om
met elkaar daar te komen. Ja hoe kan je dat zo goed mogelijk
maken. Maar op het moment dat een architect niet vraagt; kunnen
jullie het ook demontabel maken. Op het moment dat hij dat niet
heeft getekend, kun je hem er op wijzen maar dan houdt het helaas
wel op. En dat is ook de meeste opdrachten die wij doen, hoe stom
het ook klinkt, er ligt gewoon een bestek, liggen gewoon
principedetails en dat moet je dan gaan maken. En als je dan zegt;
Oja, maar we kunnen het ook demontabel maken, maar wat zijn
dan de kosten.
NR: Dus dat zijn de grootste barrières, jullie zouden die
verantwoordelijkheid wel willen nemen?
AvdB: Ja bijvoorbeeld bij Alliander dan was dus wel heel duidelijk
de vraag; maak het demontabel dan zit onze technisch directeur en
onze ingenieurs zo uit te werken.
NR: Mijn grootste focus is op de borging van die circulariteit. Ervan
uitgaande dat er een circulair ontwerp en de materiaalkeuzes
circulair zijn. Dit zijn natuurlijk belangrijke aspecten, maar wanneer
niemand in de toekomst de verantwoordelijkheid neemt, dan voegen
die twee aspecten ook weinig toe. Dan is het idee van de circulaire
economie weg, dan wordt de waarde toch wel verminderd, wat juist
moet worden voorkomen.
AvdB: Wij doen ook het onderhoud van onze gebouwen, als de
eigenaar van dat gebouw daar om vraagt. Zo bieden wij dat altijd
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aan om het te doen, ook voor de kozijnen. Mensen denken daar
niet bij na, ramen worden wel gelapt maar denken er niet zo aan
van oh, een raam of deur kan klemmen, als je dat preventief
onderhoud dan gaat het langer mee. Wij vinden dat dat moet maar,
ja waar geef je je geld aan uit. Dat is aan de facilitaire dienst van
dat gebouw. Van een aantal gebouwen hebben we wel in kaart wat
daar de status van is en dan zou je dat inderdaad in de gaten
kunnen houden. Zonwering is een product waarbij het veel
gebruikelijker is dat het onderhouden wordt. Iedereen snapt
waarom dat onderhouden moet worden, sterker nog het is vaak een
argument om geen zonwering op dat gebouw toe te passen, want
dat moet je onderhouden. Daar hebben we veel beter beeld hoe en
wat. Je zou dus eigenlijk al kunnen inschatten; oke over 2 jaar
moeten we daar die doeken gaan vervangen, en hoeveel doeken
zijn dat dan en wat gaan we daar mee doen. Dat zou je best
kunnen inschatten
NR: Dus jij denkt wel dat het beter is om preventief te onderhouden
dan achteraf wanneer het eigenlijk al te laat is?
AvdB: Ja zeker bij de producten die wij doen. Als je gewoon heel
simpel je deuren en ramen voorziet van wat olie en ze gewoon
weer afstelt, het is gewoon een kwestie van afstellen, dan gaat het
niet slijten. Maar op het moment dan voornamelijk een raam, die
gaat niet zakken en aan de onderkant gaat hij wat slijten en gaat
het wat scheef hangen, dat is niet te zien met het blote oog, maar
dat geeft gewoon slijtage, dat is zonde. Met zonwering ook, op het
moment dat jij een kapotte motor niet vervangt en de zonwering
blijft uitstaan, dan komt er harde windvlaag, dan scheurt je doek
NR: Dus jullie hebben wel voorkeur om zelf het onderhoud te doen?
AvdB: Jazeker, maar dat is ook een deel van onze inkomsten
natuurlijk.
NR: Heeft het ook uiteindelijk ook impact op de levensduur?
AvdB: Ja, de doeken die gaan langer mee op het moment dat de
motor goed zijn afgesteld, maar die hebben wel een hele duidelijk
eind. Op een gegeven moment is het gewoon niks meer. De
kozijnen gaan zeker langer mee, op het moment dat je het goed
afstelt. Dus de hele wind en waterdichtheid is gewoon beter. En dat
vertaalt zich weer terug in minder energieverbruik voor je airco of
voor je verwarming.
NR: Dus in principe zouden je energiekosten naar beneden gaan.
Zouden je onderhoudskosten dan hoger zijn?
AvdB: Die onderhoudskosten hangt af van wat voort type gebouw
het is, het is een kwestie van afstemmen, wat olie erop. Dat kost ook
de wereld niet. Het gewoon manuren, het is nauwelijks materiaal. Af
en toe moet je eens een krukje vervangen, dan ben je een tientje
verder.
NR: Maar stel je krijgt de vraag; we willen een gevel, maar we
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willen niet de eigenaar van de gevel zijn, maar wij willen het
gebruiken. Het is aan jullie hoe jullie het willen invullen om de
prestatie zo hoog mogelijk te hebben. Zou dat kunnen? Wat zou er
voor jullie veranderen, zou er iets veranderen?
AvdB: De Groot en Visser is een familiebedrijf en de vader van de
huidige directie, die is er erg mee bezig geweest. Met lease, dus je
betaald gewoon een bedrag per maand of jaar. Dus die heeft er
echt wel naar gekeken, maar dat is wel gestrand.
NR: Weet je waar hij tegenaan liep?
AvdB: Nee dat weet ik eigenlijk niet, ik zal het voor je nazoeken.
Die PPS-constructies daar hebben we er nu wel aardig wat van
gedaan. Dat geeft wel meer inzicht gekregen in wat zijn nou de
onderhoudskosten, wat is nou eigenlijk die termijn en hoe vaak moet
je iets vervangen in zo’n periode van 20, 25 jaar. Er komt hier dus
steeds meer kennis.
NR: Maar stel die vraag komt, we willen het op deze manier doen
AvdB: Dan denk ik wel dat we daar in zullen stappen.
NR: Wat zijn voor jullie de randvoorwaarden om het op die manier
te doen
AvdB: Eigenlijk heel suf, maar dat het betaald wordt.
NR: Dat is alles? Je hebt bijvoorbeeld je investering niet in 1x terug?
AvdB: Nee, maar we zijn wel een bedrijf die de nek uit wil steken.
Op het moment dat die vraag of opdracht er komt dan denk ik dat
wij met onze kennis in staat moeten zijn daar in moeten slagen. Je
hebt straks kozijnen over, als ze uit het gebouw komen, dan is het
wel zaak dat een architect daadwerkelijk met die afmetingen gaat
ontwerpen. Want ze echt anders op maat maken, dat is zonde van
dit verhaal. Dan ben je gewoon aan het slopen en dan maak je het
weer 30/40% van het gerecyclede aluminium. Misschien dat het
tegen die tijd 60 zal zijn, maar je snapt wat ik bedoel. Maar een
aluminium kozijn is al demontabel, het wordt bevestigd met
schroeven in sponningen en het glas wordt ingeklikt met glaslatten
en die rubbers zijn droogbeglazen zoals ze dat noemen. Vaak
wordt de binnenzijde wel afgekit, maar dat zou je ook met losse
rubbers kunnen oplossen.
NR: Waarom doe je dat niet nu dan?
AvdB: Dat zal te maken hebben met alle testrapporten. We moeten
leveren volgens bepaalde testrapporten zijn allemaal met
binnenzijdig kit.
NR: Dus eigenlijk zou dat aangepast moeten worden voor dit
circulaire verhaal?
AvdB: Ja, het aantal dichtingen moet goed zijn wil je product
voldoen aan het CE .
NR: En de overige panelen, de overige onderdelen van de gevel?
AvdB: Eigenlijk alles wat wij leveren wordt in het aluminium
geklemd, we willen ook nog wel eens wat gevelbeplating leveren.
Maar dat komt dan meer bij leveranciers vandaan. Dat is meer
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incidenteel, zeg maar.
NR: Het is dan wel op dat moment het geheel van jouw product?
AvdB: Nog een ander project wat we in eerste instantie demontabel
en flexibel hebben ingestoken, dat is Liander in Haarlem, daar
hebben we binnengevels geleverd. Daar was het idee om een soort
richeltje in het beton te storten, waarop dan het anker van de
kozijnstijlen over kan plaatsen, ook aan de bovenkant. Zodat je het
aan kan passen, want ze wisten nooit hoeveel huurders ze hadden
en hoe de huurders het ingedeeld wilden hebben. Het was een heel
mooi idee en uiteindelijk is het allemaal vast komen te staan. Was
volgens de aannemer allemaal te lastig.
NR: Dus dan ligt het weer bij de aannemer, daar heb je dus ook
medewerking van nodig?
AvdB: Ik denk de aannemer samen met ons engineert, van zo kan
het ook. Dat is goedkoper. Dat is wel lastig. Geld speelt af en toe zo
een grote rol.
Introductie belangrijkste punten toegevoegde waarde
door interviewer.
NR: Wat heeft het circulair maken van het proces voor invloed op
de kwaliteit?
AvdB: Ik denk dat het antwoord op die vraag in veel gevallen
gewoon is, dat we dat niet weten, wat de impact is. Alle is getest
met een kitvoeg, bijvoorbeeld of met een bepaald soort rubber. Zo
doen we het al zoveel jaar; methodes en op het moment dat je dat
gaat veranderen.
NR: Maar stel het proces wordt circulair, je bent verantwoordelijk
voor je eigen product. Je bent verantwoordelijk voor de prestatie
van je eigen product. Je begint bijvoorbeeld met die rubber en kijkt
hoe het gaat. Op het moment dat het niet meer gaat, heb je ook zelf
de bevoegdheid om het wel weer te kitten, dat maakt het natuurlijk
anders aangezien je nu ben je verantwoordelijk voor alles wat er
gebeurt en het niet een eenmalige levering is van een product.
AvdB: Technisch kan het, dat weet ik zeker. Alleen we zitten vol met
regeltjes waar we aan moeten voldoen. Je mag niet eens iets
leveren zonder test.
NR: Dat is ook wel logisch, maar het zou voor innovatie beter zijn
als je af en toe wat ruimte hebt om dingen uit te proberen
AvdB: Vind ik ook
NR: Maar de regelgeving zit ook een beetje dwars?
AvdB: Ja
NR: Maar terugkomend op de vraag; welke impact heeft het op de
kwaliteit?
AvdB: Ik denk als ik naar dit project kijk, de kwaliteit daar niet echt
onder heeft geleden en ook dat voorbeeld wat ik net gaf.
NR: Maar kan het beter worden of juist minder
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AvdB: Volgens mij is dat wel gelijkwaardig
NR: Dus de prestaties die jullie leveren met het product zou
hetzelfde blijven?
AvdB: Wij maken ons vooral druk om dichtingen en dat is wat wij
leveren. Wij leveren gewoon een beschermende schild zeg maar.
NR: Oke en kijkende naar de tijd, zal de ontwerptijd veranderen
vergeleken met de traditionele manier?
AvdB: De eerste keer misschien. Als je eenmaal weet hoe je zo’n
dichting of aansluiting moet maken, of een hoek.
NR: En qua bouwtijd?
AvdB: Zou best nog wel eens sneller kunnen gaan. Kan ik me zo
voorstellen dat op het moment dat je losse verbindingen maakt, hoef
je niet te wachten tot iets gedroogd is bijvoorbeeld of tot iets
uitgehard is. Dat soort zaken.
NR: Als iets makkelijk demontabel is, is het ook makkelijk montabel?
AvdB: Ja, denk ik wel
NR: En qua kosten, verandert dat?
AvdB: Qua kosten is het initieel misschien eventjes een piek geven,
maar als iedereen het op een gegeven moment zo doet.
NR: Maar vergeleken met hoe het nu gaat?
AvdB: Als ik bijvoorbeeld kijk naar de aluminium kozijn dat is echt
anders dan de zonwering, daar zie ik het alweer makkelijker voor
me.
NR: En waar ligt dat aan?
AvdB: Omdat zonwering al vaker wordt vervangen dus daar is al
veel meer rekening mee gehouden en dat wordt al vaker los van de
bouw gezien. Het is vaak een opplakproduct, al zien wij het liever
geïntegreerd met het product. Al die bevestigingen zijn al veel
flexibeler. En je moet de kap open kunnen maken om het doek of de
motor te vervangen. Dus daar is al veel meer over nagedacht.
Daarbij denk ik als je hier iets kan vinden om het te hergebruiken.
Dus op het moment dat hierzo (wijzend naar model) component
input other sector, dat is dan denk dat doek wat dan hiernaar toe
mag. Op het moment dat je daar dan misschien nog wat eurootjes
voor terug krijgt dan ga je gewoon weer opnieuw beginnen. Dan is
het hartstikke interessanter om het te doen.
NR: Dus jij zie wel een soort eindwaarde die nu eigenlijk meer naar
nul gaat eindigen, zoals bij die doeken?
AvdB: Ja, maar die kap waar het inzit, dat is ook aluminium, dus dat
kan zomaar 3 doekvervangingen meegaan, misschien nog wel
meer. Dat zouden wij best in ons bezit kunnen houden. Vaak zijn
het veel meer standaardmaten
NR: Dus dat is ook de overweging eerder die te geven, in bezit te
houden?
AvdB: Dat kan wel maar stel je hebt 2000 kozijntjes, die krijg je hier
terug, dan moet er net een hele fijne architect hebben die precies in
die maat 2000 kozijntjes nodig heeft, of 3 architecten met 3
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gebouwen.
NR: Eigenlijk mis je weer een tweedehands markt. Zijn jouw
producten wel geschikt om nog een keer te gebruiken na een
renovatie of iets dergelijks?
AvdB: Het aluminium denk ik wel, zeker als het geanalyseerd is.
Omdat ik vaak direct bij de opdrachtgever zit zie ik vaak oud
aluminium, maar dat ziet er vaak nog hartstikke goed uit. Soms denk
je echt wel; moet je dit wel vervangen? Maar dan is het de isolatie
of soms een heel onhandige manier van montage waardoor er heel
veel kou naar binnen komt, maar niet omdat het product zelf niet
meer voldoet. Dat het niet sterk genoeg meer is of wat dan ook.
Puur om de isolatiewaarde of de manier van toepassen.
NR: Als je kijkt naar een bouwproject en het betreffende budget,
zijn er verschillende kostenposten. Ik ben benieuwd of jij denkt dat
de kosten hoger of lager worden. Als je er geen antwoord op weet
is dat geen probleem, dat is ook een antwoord. En dan als eerste de
bouwkundige kosten, dus de kosten die de aannemer maakt. Wordt
dat hoger of lager vergeleken met het traditionele model, wanneer
het circulaire proces wordt toegepast?
AvdB: Ik hoop lager, ik hoop dat het allemaal sneller gaat.
NR: Waarom zou het lager kunnen zijn?
AvdB: Omdat het sneller gaat
NR: Dus dat heeft te maken dat de tijd, dat de tijd korter is. Snellere
montage, minder arbeid?
AvdB: Minder lang je bouwplaats en al de kosten die daarbij
komen, beveiligingskosten bijvoorbeeld. Hoor je ook nooit iets over
maar dat is echt een heel belachelijke post.
NR: Die staat hier inderdaad niet tussen. En als je kijkt naar je
bijkomende kosten; je honoraria, Zullen de advieskosten
veranderen?
AvdB: Voor ons denk ik niet, je moet misschien dingen laten testen
NR: Maar vergelijk met hoe het nu gaat; zal het hetzelfde blijven
architect kosten, ingenieur kosten?
AvdB: Als je alles in standaardafmetingen gaat doen, dan heeft de
architect daar ook veel minder invloed op dus zullen die kosten
waarschijnlijk lager zijn, maar er moet toch iemand zeggen of het
gebouw brandveilig is en wat de EPC-waarde is?
NR: En qua verzekeringskosten?

143. Financierings-

AvdB: Die zullen waarschijnlijk hoger worden. De verzekeringen die
we nu hebben zijn puur de transportkosten, maar als het je
eigendom blijft wil je misschien dat het voor langere tijd verzekerd
blijft.
NR: En de financieringskosten?

144.
145.

AvdB: Dat zou ik niet zo weten
NR: Kijkende naar de verkoopopbrengsten en dan voornamelijk de

kosten
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huuropbrengsten en de onderhoudskosten?
AvdB: Het mooie is dat de onderhoudskosten door onszelf gemaakt
worden dus dat we daar zelf betaald voor krijgen, dus je houdt het
veel meer in eigen hand, waar het nu vaak niet echt het geval is.
NR: Denk je dat ze daarom juist lager, hoger of hetzelfde zullen zijn
AvdB: Wij pretenderen natuurlijk dat het dan lager is als je je gevel
goed onderhoudt, de kans dat je een onderdeel moet vervangen is
kleiner, want we weten precies wat we moeten doen. Die kennis
hebben we inmiddels opgebouwd. Wat je moet doen om tijdig iets
te vervangen dat je geen ellende krijgt.
NR: Dit is hoe het nu wordt gemeten, denk je dat er andere waardes
zullen veranderen, misschien een ander vlak dat niet gemeten
worden?
AvdB: Je eindwaarde, je restwaarde. Hier wordt nu gewoon veelste
weinig over nagedacht. Niet alleen bij ons, bij ons gaat het dan
vaak nog in de recycle
NR: Jij zegt eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, dat op het
moment dat hier een markt voor is wordt het interessanter en gaat
het ook gebeuren?
AvdB: Ja
NR: Denk je dat er op een andere manier hier iets voor gevonden.
Kan worden wat van buitenaf komt.
AvdB: Slecht he, moet altijd bij jezelf kijken.
NR: Zij weten natuurlijk ook niet dat die vraag er is.
AvdB: Zij daarom denk ik, ik zeg het tegen de TU Delft, tegen het
polymerencentrum. Weten zij dat wij doeken hebben, heel veel
zelfs. Verder weet ik eigenlijk niks.
NR: Dan denk ik dat wij aan het einde van het interview komen. Wil
je zelf nog iets toevoegen wat ik niet heb besproken.?
AvdB: Je hebt best wel wat bedrijven die in tijdelijke huisvesting
zitten, die zijn natuurlijk veel meer mee bezig.
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INTERVIEW 4
Nummer interview: 4
Datum: 13-7-2015
Tijd: 13:00u
Locatie: Kantoor BAM Bouw & Techniek te Bunnik
Lengte origineel audio fragment: 43 min 13 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Jan Kemkens (JK)
Bezwaar tegen noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.

Fragment 3
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Transcript
Korte introductie door interviewer.
JK: Het is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort proberen te
omschrijven. De Koninklijke BAM groep bestaat uit een aantal
divisies, op het moment hebben we Nederland verdeeld in 2
divisies. Aan de ene kant infra met alle takken van sport; railbouw,
kabels, leidingen, wegen en grote civiele projecten en ik werk bij
BAM bouw en techniek onderdeel van BAM Bouw en Vastgoed.
Binnen Bouw en Vastgoed hebben we de bedrijven AM, als
ontwikkelaar, jullie concurrent zeg maar, op woningbouwgebied. En
zit oude BAM woningbouw in ongeveer dezelfde hoedanigheid en
zit bouw en techniek. En het aardige is en zeker voor dit
onderwerp, dat wij nu bouw en technische installaties volledig aan
het integreren zijn. Wij doen alle soorten projecten eigenlijk vanaf
beheer en die binnen bouw en techniek onder de 250 miljoen euro
aan beheercontracten. Heeft ook alles met lifecycle gebouwen en te
maken en nog niet zozeer met circulaire economie. Wij doen aan
de andere kant van het spectrum ingewikkelde complexen PPSprojecten en alles wat daar tussenin zit. En het liefst zo integraal
mogelijk. Dus slimmer gebouwd.
NR: en hoe lang bent u reeds werkzaam in het bedrijf?
JK: ik werk sinds 1986 bij het oude BAM, dus nu 29 jaar
NR: En in uw huidige functie?
JK: Nee, Ik heb in 10 blokken gewerkt binnen BAM, 10 jaar bij
BAM Arnhem, dat is een klein bedrijfje. Daarna is het bedrijf heel
erg gaan groeien. Dus nadat ik projectleider was, ik heb alles
gedaan bij BAM. Nadat ik projectleider was op het Gelredome, ben
ik 10 jaar directeur grote projecten geweest. En nu 10 jaar in mijn
huidige functie; directeur bouw en dan nu het laatste jaar bouw en
techniek
NR: kun u kort uw functie omschrijven?
JK: Bij mijn directieteam, wat bestaat uit 4 leden, vormen Jaap
Hazeleger en ik als een twee-eenheid de eindverantwoording voor
de regio’s. Het hele projectdeel. Eigenlijk kort samengevat alle
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projecten vanaf acquisitie tot en met het binnenhalen van beheer en
onderhoudscontract, dat is mijn verantwoording
Fragment 4
9.
10.

Bedrijf en CE

Eigendom

Bestaan bedrijven
Risicoverdeling
Eigendom
Waarderen
grondstoffen
Eigendom

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Ontwikkelingen

NR; Wat doen jullie met circulaire economie, wat weten jullie ervan?
JK: Ik heb laatst een interview gehad met ING, een soortgelijk
interview als wat we nu hebben, ING is ook heel veel bedrijven
langs geweest. Ik sta hier ook genoemd, Jan Kemkens, namens BAM
utiliteitsbouw, waarin staat wat wij gedaan hebben, wat er goed in
gaat, wat er slecht in gaat, waar allerlei leereffecten instaat.
Misschien wel aardig, want ING heeft het vrij breed opgepakt,
verder gekeken dan alleen de bouw. Wij hebben toen hoofdzakelijk
de discussie gevoerd waarom het zo stroef, waarom het zo
ingewikkeld gaat in de bouwbranche. Bouw heb ik het nu over, niet
over ontwikkelen, ik heb het met name over de Bouwkant. Dus waar
Philips stappen maakt, die is ook geïnterviewd, waar Akzo stappen
maakt hebben wij daar moeite mee om het op een hoger plan te
krijgen. We hebben een tijdlang samengewerkt met Thomas Rau, we
hebben ook samen een bedrijfje. Turn too , daar zit BAM voor 50%
in samen met Thomas Rau. En kort samengevat waar we iedere keer
tegenaan lopen , dat stond ook al in de schema’s die jij aanreikte
als voorbereiding voor dit gesprek, komt hier ook de dominant naar
voren, is de eigendomsverhouding. Dus wie heeft nu wat op de
balans, wie is nu verantwoordelijk voor de waarde waarop je het
op de balans neemt. Dat is nog tot daar aan toe, daar kom je altijd
nog wel uit, maar wie is verantwoordelijk voor de toekomstige
waarde over 10, 20 of 30 jaar. Bestaan die bedrijven dan nog, wie
neemt het risico voor die grondwaarde. Daarvan afgeleid, wie is
eigenaar van die grondstofwaarde. Daar lopen wij continue
tegenaan. Ook in het activeren van toekomstige opbrengsten, dat is
een groot probleem in het verder brengen van de circulaire
economie. Dus het kopen van grondstoffen daar geloof ik wel in, als
je ze meteen in je bezit hebt. Maar het waarderen van toekomstige
grondstoffen….dat is het huh….
NR: wat zou er nodig zijn om het wel te kunnen doen?
JK: dat is het grootste probleem
NR: dus jullie weten niet wat er nodig is om het wel voor elkaar te
krijgen?
JK: daar worstel ik geweldig mee. Eerlijk gezegd weet ik het niet
wat daar voor nodig is. Ja, heel veel ondernemerschap en heel veel
lef. Toentertijd is ook Beelen geïnterviewd, de sloper. Het
sloopbedrijf waar wij ook heel veel mee samenwerken. Dat
betongranulaat in de toekomst waarde zal krijgen, daar geloof ik
wel in, want zand wordt alleen maar duurder, grint wordt alleen
maar duurder.
NR: eigenlijk alle grondstoffen
JK: eigenlijk zullen alle grondstoffen steeds schaarser worden. Dat
kan iedereen wel inschatten. Maar de technologische
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23.
24.

ontwikkelingen, kijk maar naar de scheef of techniek, die
ontwikkelingen gaan zo snel dat je dat in je hoofd niet bijelkaar kan
brengen. En daar worden mensen kopzuur van. We beredeneren
allemaal vanuit waardetoename volgens een lineair model, dus zo
ben ik opgegroeid. Wij denken allemaal dit zal de toekomstige
waarde wel zijn, maar als je nu gaat kijken naar zonnecellen of
naar E-installaties, die ontwikkeling gaat zo snel dat niemand weet
of straks de koper in het gebouw zit. Dus je denkt die koper blijft
altijd bestaan, dus die koper gaat meer waard worden, maar de
vraag is of dat echt zo is.
NR: terwijl ik altijd geleerd heb dat de waarde afneemt terwijl er
dezelfde materialen inzitten. Maar toch wordt het gedurende de
levensduur afgewaardeerd.
JK: Maar de grondwaarde, dat is wel een mooi voorbeeld van
circulaire economie, die durven we wel allemaal wel te waarderen.
Dus mensen kopen wel grond. Ze veronderstellen dat het minimaal
hetzelfde zal opleveren of iets in prijs zal stijgen. Volgens weer het
lineaire model. In de grondstoffen is dat denk ik anders, er zijn
grondstoffen die zullen zich zo ontwikkelen, dus exponentieel in
plaats van lineair, maar welke dat zijn, dat weten we nu niet. Ik kan
daar geen voorstelling van maken. Ik redeneer heel traditioneel in
beton en stenen en staal, want heel veel meer zit er niet in. Ja een
beetje aluminium en glas. Maar kan jij vertellen wat glas over 30
jaar waard is?
NR: nee, maar wat u zelf ook al zegt en beredeneerd, de
grondstoffen worden over een aantal jaren schaarser.
JK: maar misschien gebruiken we dan helemaal geen glas meer,
alleen kunststof
NR; dat is ook waar
JK; alleen maar kunststof met een isolatiewaarde van het
achtvoudige van glas en misschien gebruiken ze wel grondstoffen
die we niet kennen. Dat is de koudwatervrees. Ik redeneer, gezien
mijn leeftijd, heel traditioneel. En dan komt de eigendom terug. Je
bouwt een gebouw, je ontwikkeld een gebouw, je realiseert een
gebouw, maar wie is dan eigenaar van dat glas. Is dat dan degene
aan wie je het verkocht hebt, de belegger? of aan de huurder? of
de bouwer die ingeprijsd heeft met de lagere kostprijs? Kom het
maar ophalen over 30 jaar. Of aan de leverancier van dat glas?
Lever mij maar glas of lever mij maar materiaal x met de put-optie je
mag het over 30 jaar op komen halen voor deze waarde, ik moet er
nu vanaf. Dat soort argumenten moeten allemaal in het
businessmodel ingevlochten worden.
Uitleg model door interviewer
NR: .. Als het wordt gerecycled dat het daadwerkelijk een upgrade
is van het product en niet wat ze eigenlijk nu doen met
betongranulaat , dat ze het gewoon op het asfalt storten, wat je nu
al ziet dat het opgelaagd wordt. Dan denk ik, is dat dan circulair
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materiaalgebruik, waarbij de waarde van het materiaal wordt
gemaximaliseerd?
JK; Misschien slaan ze het wel op omdat ze veronderstellen dat het
meer waard wordt.
NR; is het opslaan of is het begraven van je afval?
JK: Ik denk dat er ook hele grote opslagcapaciteiten gebouwd
worden nu, in de veronderstelling dat het meer waard gaat worden.
Heel veel staal wordt heel secuur gescheiden. Wordt wel degelijk
allemaal gerecycled. Aluminium wordt allemaal gerecycled, glas en
afbouwcomponenten. Dus Desso komt bij jou echt vloerbedekking
ophalen
NR: dat is weer een uitzondering. Als je gaat kijken naar het gros
van tapijten zie je dat het op die manier gebeurt. Er zijn ook wat
voorbeelden te vinden in de praktijk, opvallend is dat deze allen
een redelijk korte levenscyclus hebben, tapijt gaat 5 tot 10 jaar
mee? Maar in de bouw zijn er veel componenten met langere
levensduur, vanaf 15 20 jaar je installaties en je gevel. Wat gebeurt
daar mee? Na het eind van de levensduur. Je merkt wel dat er al
rekening wordt gehouden met een circulair ontwerp en een circulair
materiaalgebruik, maar wordt dit geborgd in de toekomst? Dus wat
gebeurt er nu met eigendom. Wat ik uit literatuur heb gehaald is dat
het eigendom bij de partijen blijft die de meeste kennis en kunde
hebben over dat materiaal.
JK: dat zijn in feite de producenten. Leveranciers
NR; zo heb ik het ook beredeneerd dus waar jullie tegenaan lopen,
wie het eigendom behoud, dat zou dan de producent moeten zijn?
Heeft dat gevolgen voor jullie activiteiten?
JK: Dan ben je eigenaar en blijf je eigenaar, maar moet je die
waarde opvoeren op je balans en die waarde gaat dus enorm
toenemen. Dus als jij niet in staat bent om.. dan houdt dat business
model een keer op. Je kan niet oneindig glas leveren en al het glas
wat je uitlevert, maar op je balans blijven activeren.
NR: Het wordt dan een soort prestatiecontract? Een beetje het pay
per lux systeem van Philips.
JK: maar dat zijn proeven hè. Als je al je producten op die manier
gaat uitleveren en je krijgt alleen maar kasstroom voor de huur van
het glas eigenlijk of voor de prestatie die uitgeleverd is, en of dat
nou licht is of lux of warmte. Kijk, Bij kopieermachines werkt dat wel.
Je huurt een kopieermachine, hij blijft eigendom van Canon of Ricoh
of waar dan ook van. Of auto’s, die blijven allemaal eigendom van
de leasemaatschappijen. Maar ze weten donders goed wat die auto
waard is, omdat de termijn heel kort is. Ze weten donders goed wat
die waarde is, als je dat maar agressief doet, raak je die auto altijd
wel weer kwijt. Maar grondstoffen waarderen.. bovendien wil een
belegger dat nou? Want wat moet je nou betalen als je na 20 jaar
dat gebouw moet terugleveren. Of die glasleverancier wil zijn glas
terug en zegt; ja, nee, je moet het langer huren, je moet een hogere
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Vergelijking

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
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Bestaan partijen

46. Juridische

complexiteit

47.

48.
49. Juridische
50.

complexiteit
Attitude CE

51. Ontwikkelingen

beschikbaarheidsvergoeding betalen. Die modellen zouden
allemaal uitgerekend en doorgerekend moeten worden. Daar zien
we heel veel problemen in komen. We hebben een paar oefeningen
gedaan, met dat kantoortje of dat gemeentehuis in Brummen.
NR; maar daar is het niet gelukt, begreep ik
JK; nee, heel weinig, een beetje hout geactiveerd
NR; dat wordt nu in de markt gezet als het circulaire voorbeeld
JK; dat is het feitelijk niet, want wie is nou eigenaar van dat hout
straks?
NR; in mijn model of in Brummen
JK; in jouw model weet je het niet en in Brummen is het uiteindelijk
gewoon de gemeente. De waarde die daar geactiveerd is.
NR; dat is nu eigenlijk ook zo, het is eigenlijk van jou. Dus aan het
einde van gebruik is het ook van jou. In hoeverre is het dan
vernieuwend? Behalve dat het demontabel is
JK: Niet. Helemaal niet. Het is ook niet erg demontabel volgens mij.
Wat moet je er nou nog mee. Ja stukken afzagen ofzo.
NR; dat wordt zo verteld, daar vertelde ze het heel overtuigend
JK; ik geloof er nog niet echt in.
NR; U gelooft er dus niet in, denkt u wel dat er waarde in zit om het
op die manier te doen?
JK; matig, ik geloof er niet echt in. Grondstofbanken daar geloof ik
wel in. Een gereguleerde grondstofbank, dus waar je aluminium kan
kopen en verkopen via een vereveningsmethode of een
verhandelmethode, daar geloof ik oprecht in. Het mag bij wijze van
spreken door Staat georganiseerd zijn of door banken
georganiseerd zijn, dat het een beleggingsproduct wordt. Als je het
overlaat aan de handel dan wordt het speculatief gehalte heel erg
hoog en dan wordt het gokken en dan heeft het niets meer met de
werkelijke waarde te maken. Weet jij of Rockwool over 2 jaar nog
bestaat? Of Saint Gobain over 2 jaar nog bestaat of BAM over 2
jaar nog bestaat? Dat is het grote probleem. Wat is de toekomstige
waarde nog als….want waar gaat dan die kasstroom naartoe? Als
een partij failleert of wie moet dan betalen bij einde levensduur
NR; maar dat zou juridisch kunnen worden vastgelegd?
JK; nee, dat is veel te ingewikkeld, denk ik hoor, wij hebben daar
heel wat rekenexercities in gedaan en geprobeerd voor hele
simpele dingetjes, dat wordt zo ingewikkeld.
NR: zal dat niet alleen de eerste keer moeilijk zijn en daarna een
efficiencyslag kan worden gemaakt??
JK; nee ik voorzie teveel juridische en boekwaardeproblemen in
NR; Dat is duidelijk. Dus circulaire economie zelf is volgens u geen
toekomstbestendige ontwikkeling.
JK; nee, ik denk dat de ontwikkeling van nieuwe materialen heel
veel sneller gaat dan traditionele grondstoffen hergebruiken. Ik denk
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dat er over 10 jaar kunststofkabels zijn om stroom te vervoeren en
geen koper meer nodig is.
NR; maar is het dan niet doodzonde om de materialen die nu wel
gebruikt worden, die worden dan gedoemd om naar de stortplaats
verschoven te worden.
JK; of andere dingen voor koper bedenken
NR; maar dat is in principe ook circulaire economie
JK; Ja, tuurlijk vind ik dat doodzonde, maar ik denk dat er niet zo
heel veel naar de stort gaat. Ik denk dat er heel veel hergebruikt
wordt.
NR; in Nederland staat wel open voor recycling, maar 50% wordt
nog steeds niet gebruikt
JK; wat verbrand wordt
NR; Ja, is dat dan de oplossing?
JK; Natuurlijk is dat de oplossing niet . Maar circulaire economie als
oplossing, hmm
NR; Twijfelachtig dus, maar misschien dan een betere vraag; moet
het huidige systeem wel verandert worden?
JK; ik vind dat het systeem wel verandert moet worden. Ik denk
meer aan gereguleerde grondstofbanken in plaats van hele
complexe juridische structuren. Ik denk meer aan vrije
verhandelbaarheid op basis van vrije markteconomie, dan aan
leveranciers die op heel ingewikkelde constructies al je spullen in
eigendom houden en terug moeten nemen, mogen nemen. Ik denk
dat het rondmaken van de cirkel, dat is de oplossing en ik denk dat
daar meer regulatie voor nodig is, meer sturing van bovenaf.
NR; dat u meer gedwongen wordt tot verandering
JK: ja
NR: Wat zou de potentiele waarde kunnen zijn, ik weet zelf ook niet
of dit dé oplossing gaat zijn, maar denkt u dat de kwaliteit van de
producten omhoog zullen gaan wanneer het proces op deze manier
gestructureerd zou worden?
JK; nee
NR; want?
JK waarom wel?
NR: ik ben natuurlijk een objectieve interviewer, maar zij hebben
ook het onderhoud en de reparaties in eigendom?
JK; maar dat heeft niks met circulaire economie te maken. En neemt
dan de grondstofwaarde van glas toe, als je het heel goed
onderhoudt? Dat heeft er niets mee te maken.
NR; wanneer je het goed onderhoudt en in goede staat terug krijgt
het weer makkelijk kunt hergebruiken?
JK; maar grondstofwaarde neemt niet toe, denk ik
NR: maar ik ben benieuwd naar de kwaliteit
JK; ik denk dat aluminium weer omgesmolten wordt tot nieuwe
aluminium, en glas tot nieuw glas, omdat je aan dat glas niets meer
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81.
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hebt en aan het aluminium niets meer hebt. Omdat de
technologische ontwikkeling van de producten veel harder gaat
dan… Ik wil over 30 jaar geen glas hebben van 30 jaar oud. Dus ik
denk wel als je producten afhankelijk maakt van de prestatie die ze
blijven leveren, maar dat is een ander verdienmodel en heeft niets
met circulaire economie te maken, in mijn ogen. Dat als jij
leveranties afhankelijk maakt van de prestaties die ze blijven leveren
gedurende contractduur, dus gedurende 10/20 jaar dat ze veel
beter onderhouden worden. Maar niet om meer op te brengen na
de levensduur maar om de prestatie te blijven leveren. Dat is een
andere trigger.
NR; maar als jij een product least, zij betalen voor de prestatie van
jouw product, uiteindelijk ben je toch verantwoordelijk om dat
product te onderhouden omdat het van jou is
JK; maar daar wordt het niet meer waard van na 30 jaar
NR; nee, maar de kwaliteit van het product in gebruik? Zal dat
toenemen?
JK; ja, maar niet als gevolg van circulaire economie maar als gevolg
van afhankelijk maken van beschikbaarheidsvergoeding of huur, dat
denk ik
NR; ik heb nu gekeken hoe wordt nu op dit moment een
bouwproject gemeten, of het succesvol is of niet. Er wordt
voornamelijk gekeken naar kwaliteit, tijd en kosten. Denkt u dat de
bouwtijd, wanneer het op deze manier gestructureerd wordt, op
deze manier toe of afnemen? Of hoger of lager
JK; ik denk dat het geen impact heeft. Kijk, als je in staat bent om
demontabel of remontabel te ontwerpen en bouwen gaat de
omloopsnelheid enorm omhoog en neemt de bouwtijd enorm af,
daar geloof ik wel in. Dus als je woningen demontabel en
remontabel kunt maken en onderdelen kunt hergebruiken. Kijk, het
maakt mij als huurder niet uit of het nieuwe of tweedehands prefab
beton is. Of dakpannen 10 jaar gebruikt zijn of nieuw zijn, dat
maakt mij als bewoner niet zo heel veel uit. Als koper misschien wel,
dat is het zelfde als het eigenaars probleem. Dus als je het over
remontabiliteit hebt, geloof ik dat de bouwtijd enorm teruggebracht
kan worden, maar het hergebruiken van materialen geloof ik niet
dat ik de bouwtijd of realiteitstijd enorm van toe neemt.
NR; Zal de het effect hebben en de ontwerptijd?
JK ; als gevolg van hergebruik van grondstoffen?
NR; Niet alleen het hergebruiken van grondstoffen, maar alles wat
bij circulaire economie hoort.
JK; Nee ik denk dat die niet toeneemt, blijft hetzelfde
NR; qua kosten? Kijkende naar de bouwkosten.
JK: die moeten extreem naar beneden kunnen, Als je goed in staat
bent om de spullen her te gebruiken, als je een goede
grondstoffenbank hebt, denk ik dat de kosten aanmerkelijk naar
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beneden kunnen. De verspilling gaat enorm naar beneden, waste
moet allemaal betaald worden als je waste terug brengt tot nul.
Uiteindelijk blijft er een klein beetje stof over wat je ook eigenlijk
weer kunt her gebruiken. Die kosten zouden enorm naar beneden
moeten kunnen.
NR; dat zou dan wel een positieve incentive zijn om het op deze
manier te doen
JK; je zou het moet willen maar dat is weer een ander aspect
NR; en honoraria, dus de kosten voor advieswerken? Heeft de
circulaire economie daar impact op?
JK; daar heb ik geen mening over, dat weet ik niet.
NR; Oke, en verzekeringen?
JK; Ik denk dat het heel complex zal worden, dan kom ik weer op
die eigendomsverhoudingen waar staan op de balans, dus als de
boel affikt, wie krijgt dan wat, voor geld. In de huidige economie, in
de huidige traditionele manier waarop wij nu tegen eigendommen
aankijken, wordt het heel ingewikkeld dus er moet een heel nieuw
business model komen. Dat is ook de reacties die ik geef die
afwijzend of negatief zijn, hebben te maken dat ik het reflecteer aan
het huidige business model. Er moet eerst een heel nieuw business
model komen, wil dit echt voeten aan de grond krijgen.
NR; als je het wilt. En ik merk dat u iets heeft van ; ik weet niet of dit
toekomst heeft. Of dit is waar we naar toe moeten willen gaan of
zie ik dat verkeerd?
JK; nee, dan zie je het verkeerd, ik denk dat, zoals je aangaf op het
begin, als je leveranciers verantwoordelijk laat voor waarde, zie ik
het niet van de grond komen. Er moet een zwaarder stuur komen op
het eigendom
NR; Zal er een nieuwe partij moeten worden ontwikkeld die dat op
zich neemt?
JK; ik denk dat een nieuwe partij toegevoegd moet worden, een
zware dominante partij aan, Kijk als je woningen bouwt; een grote
ontwikkelaar en een grote bouwer met elkaar zijn in staat om alle
woningen zelf op de balans te houden, het liefst zonder tussenkomst
van banken, maar je kan een woning huren of gebruik maken van
woningen en die in een huurconstructie en je blijft met elkaar
eigenaar van alle grondstoffen, dan denk ik dat een heel eenvoudig
hergebruik van grondstoffen of onderdelen van die gebouwen, dat
het prima kan werken. Maar als je allerlei partijen en interfaces
aan het organiseren bent, zie ik het niet snel van de grond komen.
Er moet een heel nieuw business model voor komen
NR; Er zal dus een heel andere manier van denken moeten komen,
een systeem verandering.
JK; De traditionele woningbouwverenigingen zijn natuurlijk eigenaar
van al hun grondstoffen. Misschien is dat wel een partij die op dit
moment een dominante rol daar in kan vervullen.
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NR; Per project in eerste instantie tussen moeten komen
JK; of een partij met de meeste dominantie in de hele keten.
NR; en in de traditionele zin, dus als we niet kijken naar
woningbouwcorporaties, maar bijvoorbeeld naar de ontwikkeling
van een kantoorgebouw, wie zou dan die dominante rol hebben ?
JK; misschien wel de belegger? Als evenknie van de
woningbouwvereniging
NR; die heeft dus eigendom van al die producten.
JK; die hadden ze natuurlijk al
NR; wat zou er dan voor hun veranderen?
JK; dat ze die spullen kunnen hergebruiken voor een nieuw
beleggingsobject.
NR; wat zou je dan stimuleren om…
JK; lagere kostprijs, waar we het net over hadden. Hergebruiken
van alle grondstoffen in een nieuw project wat lagere
grondstofwaarde met zich meebrengt, omdat je het kan
hergebruiken. Nu brengen we het naar de sloper en moet je nog
betalen om het af te voeren ook.
NR; Het idee van de circulaire economie is dat de materialen goed
worden onderhouden en dat de waarde wordt gemaximaliseerd.
Denk je dat die waarde niet daalt wanneer het eigendom bij die
partij is? Dat je dan tijdig je onderhoud pleegt en op die manier er
goed voor zorgt. Denk je dat de belegger daar de juiste partij voor
is?
JK: als hij een prikkel heeft dat bij een nieuw te ontwikkelen project,
hij de grondstofwaarde die in het oude afgeschreven object zit kan
activeer je, dus opnieuw ik kan zetten, opnieuw activeren in zijn
nieuwe project, dan heeft ie een prikkel. Ik denk het wel, die die nu
niet heeft.
NR; hoe kan die prikkel worden ontwikkeld? Zodat de ontwikkelaar
het ook daadwerkelijk zo gaat uitvoeren.
JK; hij moet een financiële prikkel hebben. Om dat her te gebruiken.
Het moet niet zijn om alleen maar duurzaamheidsredenen, het moet
niet zijn om imagoredenen dus, het moet gewoon een financiële
prikkel zijn. Het levert mij geld op als ik mijn spullen ga
hergebruiken.
NR; maar waarom is dat er nu dan nog niet?
JK; Ja, dat is een goede vraag…omdat het goedkoper is om het op
de stort te gooien dan het her te gebruiken. Op microniveau
gebeurt we het wel, als mensen een oud boerderijtje kopen en ze
gaan een nieuw boerderijtje bouwen, dan proberen ze zoveel
mogelijk spullen her te gebruiken. De stenen, de dakpannen, sterker
nog; dat is leuk om dat te doen. In dat hele mini businessmodelletje
kan het. Nu gooien we stenen allemaal, die vermalen we. Die
maken we of voor dakpannen of daar maken we tennisbanen van of
stoppen het onder de snelweg als fundering van de snelweg, omdat
dat nog steeds goedkoper is dan het hergebruiken. Vandaar dat ik
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denk dat er toch overheidsingrijpen nodig zijn, maar ik val nu wel in
herhaling.
NR; maar die financiële incentive die zou er dan wel zijn, dus dan
zou dit wel een wenselijk model zijn.
JK; ik weet niet of het een model is
NR; een nieuwe indeling van proces
JK; als ik ten opzichte van 10 jaar geleden kijk, hoe er nu gesloopt
wordt, hoeveel secuurder en hoe meer, hoe heel veel malen nu
secuurder gesloopt wordt. Dus al die fracties worden nu in sloop
netjes uitelkaar; hout wordt apart gehaald, eigenlijk wordt alles
hergebruikt. Zo min mogelijk op de schroothoop gegooid, zo min
mogelijk verbrand. Die fracties nemen enorm toe, dus de waarde
neemt ook enorm toe. Maar de waarde moet dicht tegen de nieuwe
waarde aankomen.
NR; Ik denk dat dat aan het begin van de keten zit. Zal het niet zo
zijn als het slimmer wordt ontwikkeld, dat het makkelijker uit elkaar
te halen is en de sloopkosten kunnen worden gereduceerd? Nu zijn
de materialen erg in elkaar verweven.
JK; bij de meest circulaire gebouwen die er bestaat zijn het toch de
gebouwen van 100 jaar geleden. Alle nieuwbouwshit die nu
gebouwd wordt, zijn heel moeilijk te hergebruiken. Want er zitten of
piepschuimbrokken in de betonvloeren of kunstofballen in de
betonvloeren dus allemaal niet her te gebruiken. De gewone
traditionele gebouwen met dikke betonvloeren en dikke gemetselde
gevels, allemaal her te gebruiken. Dus in de technologie zijn we, als
het om circulair gaat, volgens mij alleen maar achteruit geboerd.
Met de hele nieuwe technologieën en dat onderschrijft ook, wat jij
straks zei dat je er in het ontwerp wel heel veel rekening mee moet
houden. Dat je dus eigenlijk traditioneler zouden moeten gaan
ontwerpen dan nu.
NR; maar zal het bij hun ook de intentie zijn geweest in die tijd
JK; nee natuurlijk niet, er was niet anders.
NR; We hebben ondertussen alles redelijk besproken. Nou ja de
verkoopopbrengst, maar daar hebben we het over gehad, dat het
beleggen iets meer gewaardeerd zou worden. Wat denk je dat de
invloed is op de exploitatiekosten?
JK; ik denk dat bij de PPS-constructies de grootste prikkel is om de
exploitatiekosten te drukken. Dus als je verantwoordelijk bent voor
het geheel, dus als je de hele keten vanaf ontwikkelen tot en met
beheren moet doen, ben je dan in staat om een gebouw te
ontwerpen wat lage exploitatiekosten met zich meebrengt waarbij
energie de belangrijkste component is, nu nog, over 10 jaar ook
niet meer denk ik, trouwens. Schoonmaak en heb je een intelligent
gebouw bedacht, dat weet wanneer wat schoongemaakt moet
worden. En een intelligent gebouw wanneer wat onderhouden moet
worden. Ik denk dat dat een hele grote vlucht gaat nemen, waarbij
ik niet weet of dat door de circulaire economie gaat komen. Niet,
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INTERVIEW 5
Nummer interview: 5
Datum: 14-7-2015
Tijd: 9:00u
Locatie: Kantoor Heijmans te Rosmalen
Lengte origineel audio fragment: 49 min 39 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Robert Koolen (RK)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

Fragment 3
4.
5.
6.
7.

Fragment 4
8.

Introductie door interviewer
NR: Kunt u kort uw bedrijf omschrijven?
RK: Heijmans is in 1923 begonnen als stratenmakers bedrijf, in de
jaren uitgegroeid tot een meer allround bouwbedrijf.
Beursgenoteerd sinds 1993. We hebben al onze activiteiten zijn in 3
pijlers gestopt; wonen, werken en verbinden. Wonen is alles wat
met gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en woningbouw te
maken heeft. Utilitaire projecten zitten voornamelijk in het werken,
dus ziekenhuizen, werken en dat soort zaken. In verbinden zit de
infrastructuur, ondergronds en bovengronds. Dus aanleg van
wegen, kabels en leidingen. Ongeveer 7.000 medewerkers,
hoofdzakelijk actief in Nederland, beetje Duitsland en België.
NR: Hoelang bent u reeds werkzaam bij dit bedrijf?
RK: Ik werk hier nu bijna 10 jaar.
NR: Wat is precies uw taakomschrijving?
RK: Ik ben hier begonnen op het gebied van strategie. Dat is
uitgebreid met strategie, duurzaamheid. Ik ben nu bezig met
strategie, duurzaamheid en innovatie. Ik zie dat dit drie
onderwerpen zijn die steeds meer in elkaar overlopen, zeker binnen
Heijmans. Onze strategie is om steeds meer een bijdrage te leveren
aan maatschappelijke problemen; energieleverende gebouwen
opleveren, materialen volledig recyclebare gebouwen en optimale
ruimtekwaliteit bieden. Meer toevoegen dan wegnemen. Dat is de
basis gedachte. Omdat te bereiken hebben wij het idee dat er
voornamelijk veel moet worden geïnnoveerd en vernieuwen. Dat zie
je weer terug in de Heijmans One en The smart highway en 3D
printen. Dan zie je dat het in elkaar gaat overlopen, duurzaam
doel, strategie is om daar te komen en innovatie is de methodiek die
je daarbij gebruikt. Deze drie pijlers komen ook terug in de
circulaire economie.
NR: Het is duidelijk dat jullie er al mee bezig zijn, gezien je reactie
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15.

op mijn mail en jullie workshop bij het congres circulaire economie.
Dus het lijkt mij het slimst om eerst het toegestuurde model te
behandelen.
Circulaire economie in de bouw : Interviewer legt model
kort uit
RK: Is het dus nodig om als producent eigenaar te blijven, om
circulair te worden? Kan het ook zonder eigenaar te zijn, dat je
circulair blijft? Misschien vormt dat ook wel weer een obstakel om
daar te komen, maar dat is meer een vraag.
NR: Wat ik me kan voorstellen en ondersteund door de circulaire
economische denkwijze, op het moment dat je eigenaar bent, dat je
de verantwoordelijkheid meer op je neemt. Dat je dus een incentive
hebt om producten zoveel mogelijk te optimaliseren gedurende het
verbruik. Daarbovenop heb je de verplichting om het aan het einde
van de levensduur weer terug te nemen. Nu zie je dat aan het einde
van het gebruik de eigenaar verantwoordelijk is voor het product en
die weet niet goed wat de mogelijkheden zijn. Die ziet misschien de
waarde er ook nog niet van in. Op het moment dat het bij de
producent ligt, zal dit anders zijn. Maar jij hebt hier dus je
vraagtekens bij?
RK: Naja, ik zit te denken of het ook anders kan. Ik snap het als je
het hebt over relatief kort cyclische processen, 2 of 3 jaar. Dat zou
betekenen als je een gebouw neer zet voor 100 jaar, dat hoeft niet
slecht te zijn, merk wel dat er heel veel drive is om alles demontabel
te maken. Maar stel dat je een gebouw maakt dat 100 jaar
meegaat, dat misschien iets minder demontabel is. Qua circulariteit
en duurzaamheid is dat misschien nog wel beter. Zeker in dat soort
langdurige processen moet je dan materiaalproducenten of
onderdeelproducenten eigenaar laten zijn van alle spullen die in
een gebouw zitten? Ik weet niet hoeveel producenten jij kent die
100 jaar meegaan?
NR: Dat is dus ook de overweging dat het casco achterwege wordt
gelaten in dit onderzoek, omdat dat een te lange levensduur heeft
om rendabel te zijn. Maar de installaties en de gevel hebben een
kortere levensduur. Zou het daar beter kunnen?
RK: Dat is volgens mij ook een beetje de scheiding, je moet ook
goed blijven kijken naar wat voor soort type product het is. Hoe
draagt zich dat in de loop van de tijd. Een deel is geschikt om daar
eigendom over te laten bestaan, een ander deel misschien helemaal
niet. Dus zit ik ook te denken, als je circulair gaat denken heb je
eigenlijk 2 manieren om te denken, de biologische kant en de nietbiologische kant. Is het nou nodig om aan de biologische kant, veel
minder snel dan aan de niet-biologische kant, om dat eigenaarschap
issue op te werpen. Als alles wat je hebt, ook zo weer kan
composteren, wat maakt het dan uit waar het eigendom ligt.
NR: Ik heb voornamelijk gekeken vanuit het traditionele model, daar
zie je dat toch de meeste materialen die gebruikt worden uit die
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23.

24.

verhuurmanier

technische kant komen. Dus wat jij zegt ben ik het wel mee eens,
omdat het ook makkelijker en voordehandliggender is wat daarna
met het product gaat gebeuren.
RK: Minder schadelijk ook.
NR: Ja, maar bij die technische kant zie je dus dat de gevolgen ook
een stuk groter zijn op het moment dat het niet wordt gedaan.
RK: Als jij zegt, ik wil meer naar een circulaire economie, dan is
misschien wel de eerste vraag, moet ik niet eerst pushen richting de
biologische kant. En wat ik niet zo gemakkelijk biologisch kan
maken, dat gaat naar de technologische kant. Dat ga ik vervolgens
optimaliseren en dat doe ik niet meteen met alles, maar alleen een
deel. Dus voor mij is dat de nuance die je er wel in moet hebben.
NR: Zie je dat voor je bij een gevel of een gebouwinstallatie?
RK: Ja, want iedereen denkt dat de biologische cyclus gepaard gaat
met ingewikkelde producten, maar denk bijvoorbeeld aan hout. Als
we meer met hout gaan bouwen, ga je automatisch meer in de
richting van de circulaire economie.
NR: Zie je dit al snel gebeuren in kantoorgebouwen?
RK: Daar zijn wel wat ideeën over om het daar te doen. Je hebt nu
in Zweden een kantoorgebouw van 6 verdiepingen, ze zijn aan het
denken over een kantoorgebouw van 10 verdiepingen van Hout. Er
zijn wel mogelijkheden, al houdt het ergens wel op. Onze economie
bestaat niet voor 100% uit kantoor gebouwen, ik denk zeker dat er
in de bestaande bouw nog veel valt te behalen. Anderzijds, kom je
naast hout steeds meer composiet achtige materialen tegen, die van
biologische herkomst kunnen zijn. Dat 3D grachtenpand dat wij nu
aan het maken zijn in Amsterdam, dat is gemaakt van een biobased
plastickorrels. Dit is dus hartstikke recyclebaar, na afloop shredder
je het, je maakt er weer korrels van en je kan het weer opnieuw
gebruiken. Dus ik zou die biologische kant niet zo onderschatten
richting de toekomst. Glas wordt misschien een issue, al is glas
volgens mij ook redelijk goed recyclebaar. Kost wel warmte.
NR: Ik heb me dus wel meer gefocust op de technocyclus. Om juist
daar te kijken hoe de materiaalstromen daar het best gesloten
kunnen worden. Wat ook een belangrijk aspect is om de circulariteit
te borgen is om dit ook op de gebruikers te betrekken. Dus, als jij
als huurder zijnde allerlei aanpassingen aan het gebouw gaat
doorvoeren, wat de circulariteit teniet doet. Dat is ook een
belangrijk aspect.
RK: Wij hebben een voorbeeld in Eindhoven; Daar heeft een
corporatie gezegd een heel duurzaam gebouw wilt hebben door
Heijmans met beheer en onderhoud door Heijmans voor 25 jaar.
Wat we ook willen, is dat de toekomstige huurders hierbij worden
betrokken en dat de huurders zelf ook duurzaam moeten zijn. Denk
nou mee en wat voor eisenpakket jij meestuurt naar de toekomstige
huurder. Die worden eigenlijk als huurder geselecteerd op hun
duurzaamheidsgedrag. Vraag me af of dat bij commerciële partijen
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ook gaat lukken, als de commerciële druk hoog wordt.
NR: Je merkt wel dat duurzaamheid al hoog op de agenda staat, je
ziet ook dat veel partijen al geïnteresseerd zijn in de circulaire
economie.
RK: Wat helpt is, als je op een manier verhuurt waarop de huurder
compleet ontzorgd is. Want dan ligt automatisch de keuze voor
refurbishment ofzo bij de verhuurder.
NR: Dat is wanneer je het eigendom bij de producenten legt, dat je
als gebruiker zijnde met meerdere producenten te maken hebt en
meerdere contracten.
RK: Het zegt ook iets over de manier waarop je verhuurt.
NR: Wat zou dit model voor jullie, als Heijmans zijnde, voor
gevolgen hebben op de huidige manier van business doen.
RK: We zijn aan het oefenen hiermee met woningen. Dus wij
zeggen, wij willen woningen op basis van woonlasten verkoopt. Dus
als je een woning in de folder ziet staan: dan is het v.o.n. prijs. Wij
zeggen dat als je een woning hebt van 2 ton, v.o.n uit 1990 en een
woning uit 2015 van 2ton v.o.n., zijn dat helemaal niet even dure
woningen. Je hebt veel minder onderhoud, veel lagere
energielasten, dus eigenlijk moet je de maandprijs inclusief
energielasten en beheer en onderhoud gebruiken als verkoopprijs.
Dan is het enerzijds de vraag, hoe ga je het voorspellen en hoe ga
je het garanderen. Anders kun je zoiets niet op die manier
verkopen. Om te garanderen moet je weer wat meer in control zijn
in de processen die daarna komen. Dat wil je ook, maar duwt je
ook in de richting van Total Cost of Ownership, DBFMO achtige
constructies. En als hoofdaannemer is dat een prima situatie om in te
zitten.
NR: Verandert jullie rol dan in het proces?
RK: Ja, ten opzichte van een paar jaar terug wel, maar het is
precies in lijn met de strategie die wij willen volgen. Wij willen juist
langer betrokken zijn, wij willen juist op basis van prestaties onze
producten leveren.
NR: Maar betekent het dan dat jullie alles in eigendom houden?
RK: Dat kan, dat ligt eraan, daar willen we uiteindelijk wel naar toe.
De vraag is even of je dat in eigendom doet of dat je zegt ik zoek er
weer een belegger bij die dat eigendom met ons deelt. Die dus de
financieringsfactor voor zich neemt. Bij Heijmans hebben we nu een
capital tak erbij, waar Heijmans voor 20% inzit die als onze
DBFMO financiert. Zo is het nationaal militair museum bijvoorbeeld
een museum as a service. Daar is de vraag geweest, lever
gedurende 30 jaar lang een plek waar wij onze museumstukken
kunnen tentoonstellen en ons verhaal kunnen doen aan de
Nederlandse bevolking. Wij doen daar 30 jaar beheer en
onderhoud. Na 30 jaar dragen wij het weer over aan de
rijksoverheid en als het onder bepaalde condities is zoals kwaliteit,
dan hebben we er ook alweer een prijs voor afgesloten nu, want
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anders kun je niet doorrekenen.
Energie bijvoorbeeld is daar wel weer een issue, de rijksoverheid
betaald 7 cent. Dus om energie onderdeel te maken van je business
case daar, is dat best lastig. Goedkoper dan 7 cent kan je gewoon
niet inkopen. Dat zijn wel bijzonderheden die per project
verschillen.
Wij zijn feitelijk eigenaar, juridisch en economisch, maar wel met
een vaste afspraak over een moment, tegen welke prijs en welke
kwaliteit dat project wordt terug geleverd.
NR: De grootste verandering is dus dat je het product niet
teruggeeft, maar dat je het behoud.
RK: Dat is natuurlijk nooit zo, wij zijn natuurlijk geen slopers of
gevelfabrikant, dus wij kunnen nooit eigenaar blijven op de lange
termijn van zoiets, uiteindelijk moet het toch weer in de recycling of
in de upgrading, het moet weer een keer naar een andere partij
toe. Dus ergens is er sowieso een moment om het eigendom over te
geven aan iemand anders.
NR: Denk je dat wanneer het eigendom bij de producent blijft, die
wel weet wat ermee kan worden gedaan..
RK: Ik denk niet dat er veel producenten zijn die de complete
recycling cyclus of upgrading cyclus allemaal in eigen hand kunnen
doen. En de vraag is ook of dit economisch qua duurzaamheid de
beste optie is om dit te doen. Moet elke lampenfabrikant een
lampenrecyclingstraat aan gaan leggen? Lijkt me niet handig. Dus
ergens zal die lampenfabrikant wel de verantwoordelijkheid moeten
nemen, maar het eigendom van dat afval zal toch wel ergens een
keer naar iemand anders toegaan. Hetzelfde bij een gebouw, een
gebouw zal in 30 jaar tijd toch een keer van eigenaar wisselen.
NR: En hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat ze wel de
verantwoordelijkheid ervoor nemen voor het product?
RK: Op zich neem je al de verantwoordelijkheid van het product dat
je weet dat je een bepaalde kwaliteit de spullen ook weer terug
moet leveren.
NR: Maar hoe zorg je ervoor dat de producten ook daadwerkelijk
weer het systeem in gaan? Op het moment dat niemand zich erom
bekommerd en de verantwoordelijkheid neemt, hoe..
RK: Als ik een gevel koop, weet ik dat over ongeveer 30 jaar die
gevelfabrikant nog bestaat? Aan wie ik het dan kan teruggeven? Ik
vind dit wel lastig, zeker over dit soort termijnen. Aan de andere
kant, wat ik merk in de poging is dat iedere keer getracht wordt een
soort totaalmodel te maken, waarin alles op elkaar aansluit. Maar
zo zit de economie en de wereld niet in elkaar, in de zin van, dat
wordt gewoon te ingewikkeld. Als we 30 jaar terug kijken, hebben
we heel veel stappen gemaakt. Misschien op hele simpele producten
is het gelukt om die cirkel te sluiten, de meest producten zijn gewoon
niet zo simpel. En dan is het eigenlijk al goed dat je stappen hebt
gemaakt in de richting van de circulaire economie. Dat was volgens
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mij ook de boodschap tijdens dat congres. We kunnen op heel veel
vlakken voorbeelden geven dat wij stappen aan het maken zijn
ergens naar toe. Levensduurverlenging is ook gewoon een stap
maken in die circulaire economie, omdat je het dan niet hoeft te
vervangen. Als jij zegt van een product aanbieden as-a-service, dan
is dat ook een stap in de richting van de circulaire economie. Dat
laat je gewoon andere keuzes maken.
Bijvoorbeeld als je een gebouw maakt waar je geen onderhouden
en beheer voor hoeft te doen, dan maak je een gebouw dat er
anders uitziet. Dit gebouw heeft bijvoorbeeld platte plintjes, dit is de
goedkoopste manier van het uitvoeren van plintjes. Hier moeten ze
elke 2 weken met een kwast het stof weghalen. Stel dat je ook het
beheer en onderhoud van het gebouw moet doen, dan hadden
deze plinten anders worden uitgevoerd. Als de plint een schuine
rand was, dan hoeft het maar om de 5 weken. Dat scheelt dus
arbeid en het verschil in plint is nog geen cent per meter. Maar als
je niet hoeft na te denken over beheer en onderhoud, dan maak je
het op de allergoedkoopste manier voor dat moment. Aanbieden
van producent inclusief beheer en onderhoud zorgt er al voor dat
producten er anders uit zien. Het is al een stap in de richting van de
circulaire economie.
NR: Daar ben ik het mee eens. De eerste stap is natuurlijk van
belang, maar wat het uiteindelijke doel is moet ook niet vergeten
worden. Het kan zijn dat het veel te idealistisch is, dat probeer ik nu
ook te onderzoeken. Is het wenselijk dat het volledige model wordt
geïmplementeerd, er zitten nog wat gaten in. Het is nog niet bekend
hoe dat het beste gestructureerd kan worden. Wat jij ook al zegt, de
economie werkt niet volgens een vooropgesteld model. Maar ik
denk wel, aansluitend op wat jij net zei, dat je wel gaat nadenken
over wat de gevolgen zijn op de lange termijn, als aannemer, als
producent, als ontwikkelaar, dat je daardoor wel grote sprongen
kunt maken, om het model meer tot uiting te laten komen.
RK: Dat is zeker zo, ontwerp is dan belangrijk. Zorg ervoor dat je
ontwerpen maakt waarbij je spullen ook uitelkaar kunt halen. Het
materiaalgebruik zelf is belangrijk. Ik denk overigens met alle LCA’s
en grondstoffenpaspoorten die je verplicht bent te leveren en straks
de normering die erop komt, straks enorme druk zullen geven
daarop. Dus het gaat dan echt wel de goede kant uit. Als je ziet hoe
het toen met de EPC is gegaan. Kom daar in de autoindustrie maar
eens bij aan. 5 jaar geleden was het gebruik van een woning nog 2
keer zoveel vergeleken met wat we nu maken.
NR: Wat je nu merkt, dat het de reguleringen vooral op energie
gericht zijn. De grondstoffen staan wel op de agenda..
RK: In Nederland he, in Duitsland is dat al heel anders. Ik heb het
gevoel dat wij in Nederland een te enge focus hebben hoor. Maar
dat komt wel denk ik. Als de LCA’s en paspoorten meer op gang
komen, krijgen we ook meer focus op grondstoffen.
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NR: Hoe denk je dat dit plaats gaat vinden?
RK: Op een gegeven moment heb je een bepaald niveau bereikt in
nieuwbouw in ieder geval. Dat de rekening al bijna 0 is, dus ja, al
het geld wat we er nu nog instoppen kun je beter in andere
initiatieven stoppen. Aan de grondstoffenkant is de businesscase
veel moeilijker te maken, daar zal vooral wet en regelgeving een rol
moeten spelen. Dan denk ik dat de overheid zich nu aan het
voorbereiden is daarop. Wij moeten nu al grondstoffenpaspoorten
leveren bij de producten. Daar komt een getal uit, bijvoorbeeld 800
voor een willekeurige woning. Dan zegt de overheid op een
gegeven moment. Oke, maar volgend jaar mag dat nog maar 700
zijn. Dan moeten wij dus in ons productieproces gaan nadenken,
moeten we andere materialen kiezen die recyclebaarder zijn, die
circulairder zijn, om aan die 700 te komen. Het jaar daarop mag
het bijvoorbeeld nog maar 600 zijn. Dus dat legt de druk op de
materiaalgebruik kant. En automatisch, omdat daar vragen
ontstaan, gaat dat proces zich daarna op richten. Dat is een
economisch principe.
Overigens nog 1 ander iets wat ik bedacht heb. Daar heb ik laatst
een artikel over geschreven in Duurzaam Gebouwd. Dat gaat over
die sloop optie. Dat is ook iets waarvan ik denk wat een missende
schakel is. Dus als antwoord op de vraag, wat doe je na die 30
jaar? Ik zie ook wel iets in die sloopoptie. Dat je zegt, niet alleen
ontwerp, maak, beheer het gebouw, maar breek het ook weer af na
die 30 jaar. Waardeer dat ook in geld.
NR: Is dat de waardering van de materialen op dat moment of de
waardering van de kosten?
Volgens mij heb je 2 grote variabelen, 1 is wat zijn de
grondstofkosten na 30 jaar en de anderen is, wat zijn de
slooptechnieken en de verwerkingstechnieken en de hergebruik
markt. Misschien is dat de derde. Dus de techniek, hoe kun je
slopen? Derde is meer wat voor alternatieve markten er zijn op dat
moment. Dat zijn volgens mij de 3 componenten. Dat bepaalt dan
de prijs over 30 jaar, alleen wat je doet. Ik maak op nul een
inschatting over de sloopkosten over 30 jaar is 100. Vervolgens ga
ik een reis door de tijd maken en dan bedenkt iemand dat er een
gemakkelijkere techniek is om te recyclen. In plaats van 100 wordt
deze 90 die sloopkosten. Op een gegeven moment worden
grondstoffen schaarser, komt dus meer vraag. En de prijs gaat naar
20, sterker nog, iemand gaat ervoor betalen, waardoor het naar 20 gaat. Met andere worden, je krijgt op een gegeven moment geld
terug daarvoor. Als je dat in de loop van de tijd verhandelbaar
maakt, dat recht om te slopen. Hier (wijzend naar het traditionele
model) is slopen een plicht.
In het begin schat je in wat het kost om te slopen over 30 jaar, wat
gaat me dat dan kosten? Sloopkosten, afvalverwerking, plus wat
opbrengsten, wat mij betreft schatten we nu in dat het 0 is. Dus ik
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zet hem voor 0 in de boeken, maar ik heb wel de plicht om te
slopen. Stel dat het blijkt dat ik de verkeerde materialen heb
toegepast waardoor mijn kosten toch omhoog gaan, dan moet ik
hem straks toch gaan slopen. Dus ik weet dat ik over 30 jaar moet
gaan slopen, dat het me geen 100 gaat kosten, maar misschien wel
een ton of meer. Dan is het een negatieve optie geworden. Als
iemand dan zegt, ik schat het nu in op 1 miljoen en iemand anders
stelt dat ie het voor 5 ton kan doen. Dan verkoop ik die optie aan
die persoon. Het wordt gewoon een verhandelbaar product.
NR: Wat is er nodig om dit tot een verhandelbaar product te
maken?
RK: Het begint dat je moet vragen bij de start, dat je zegt, dit wordt
een DBFMOD.
NR: Als opdrachtgever?
RK: Ja, als opdrachtgever, dat moet je dan eisen. Want dan pas ga
je er in je ontwerp heel sterk rekening mee houden. Als ik weet dat
sloopkosten, dat ik daar geen rekening mee hoef te houden, dat die
rekening wordt doorgeschoven aan iemand anders over 30 jaar.
Dan ga ik ook anders ontwerpen, net zoals met die plintjes. Ik denk
dat het uberhaupt al onderdeel maken van de opdracht, dat dat al
tot een hele grote verbetering zal leiden. Dan ga ik juist meer
demontabel bouwen en dan ga ik juist andere materialen gebruiken.
NR: Dus een sloopstrategie bedenken? Toch weer die lange termijn
visie die belangrijk is.
RK: Ja, maar niet alleen bedenken, maar ook waarderen.
NR: Dat het werkt als een incentive om er daadwerkelijk wat mee te
doen?
RK: Ja en je moet hem verhandelbaar maken in de tijd omdat
onzekerheden heel groot zijn. Zijn er wel partijen die over 30 jaar
kunnen slopen? Of welke schaarste van grondstoffen er is over 30
jaar. Dan verdeel je ook de risico’s in de tijd.
NR: Dat is dus een toegevoegde waarde die voortkomt uit de
circulaire economie?
RK: Ik denk eigenlijk dat dit een manier is om circulaire economie op
gang te krijgen.
NR: Ik heb gekeken hoe een bouwproduct op dit moment als
succesvol wordt beschouwd… Wanneer het proces op deze manier
gestructureerd word, van uitgaande dat het een circulair ontwerp en
circulair materiaalkeuze heeft, welk effect het heeft op de kosten,
kwaliteit en tijd van een gebouw. Zal de kwaliteit van het gebouw of
gebouwcomponenten veranderen?
RK: Ik weet niet of de eindklant in een keer bereid is om veel meer
geld te geven op het moment dat iets circulair. Imago technisch zou
je dat wel willen. Dus aan de opbrengsten kant weet ik niet of daar
de rek zit. Kwaliteit weet ik ook niet.
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NR: Want..
RK: Stel nou dat er een circulaire gevel is, dat zie je er niet vanaf.
Dus levert dat dan meer kwaliteit? In de gebruikersfase niet. Ik denk
echt dat circulariteit aan de waarde kant, de gebruikerswaarde
kant, die gaat niet meer huur ervoor vangen. Het geeft niet meer
functionaliteit aan een gevel of raam. Waar het wel kan schelen is
juist de kosten kant. Ik denk wel dat er redenen zijn om het te doen,
maar die zitten niet altijd in de opbrengsten kant.
NR: Welke kostenposten zullen dan omlaag gaan of juist omhoog?
Denk je dat de bouwkundige kosten omhoog zullen gaan, omhoog
of gelijk blijven?
RK: Ligt eraan, als je echt andere modellen gaat aanbieden. Ik denk
dat je altijd de concurrentie hebt met de niet-circulaire economie.
Dus aan de kosten kant zal daar alles aan af worden gemeten. Het
wordt wel circulairder, maar de vraag is of het goedkoper wordt.
Twijfelachtig. Je kunt dus energie kopen en een cv ketel kopen of je
kunt een energieleverancier inschakelen. Dat heb je vaak met een
gebouw. Dat zou ook met materialen kunnen, maar wordt het
daarvan goedkoper? Je hebt minder zorgen, dat wel. Als het
goedkoper wordt zou iedereen het doen. Volgens mij kijken ze toch
altijd, wat zijn de kosten als ik het zelf aanschaf en die kosten
worden vastgezet en anders zeggen ze dat je met de zelfde prijs
het aanbied, maar dan heb je er geen zorgen aan. Je hebt
garanties dat je altijd geserviced wordt. Dan is het net zo duur,
misschien iets duurder, maar dat mag niet heel veel zijn denk ik. Of
het moet weer een issue zijn dat je geen geld hebt. In een niche kun
je altijd dit soort dingen vinden. Zo hebben wij een pilot gedaan met
woningen, waarbij alle installaties eruit zijn geknipt. Die worden
aangeboden via een ESCo. Alles wat kan, bied ik op een lease of
ESCo constructie gedaan. Dan kan je bij wijze van €75.000 naar
€35.000 misschien wel.
NR: Maar komt het in je exploitatiekosten, servicekosten terug.
RK: Uiteindelijk onderaan de streep zal het ongeveer net zo duur
zijn. Ik denk duurder overigens, omdat niemand jou goedkoper jou
CV ketel of zonnepanelen kan aanschaffen dan jijzelf. Omdat jij dat
doet in een hypotheek die ook nog eens aftrekbaar is. Als het
onderdeel is van je huis en dus de investering kan versleutelen in je
hypotheek, dan is alles wat je aanschaft tegen kapitaalskosten van
3% ofzo. Dat kan je aftrekken van de belasting, dus tegen 1,5%
kapitaalskosten kun je al die spullen kopen. Die 40.000 euro
verschil van het voorbeeld, kan je met kapitaalskosten van 1,5%
aanschaffen. Terwijl als je het least die pv-panelen, dat bedrijf moet
ook gewoon geld verdienen, dan zet ie het zo op de markt van
15%. Ook als je de cv-ketel gaat leasen, zal ergens een bank aan te
pas komen die 15% vraagt. Dat merk je niet meteen, want dat zit in
de looptijd versleuteld. Maar onderaan de streep ben je altijd
duurder uit.
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NR: Denk je ook bij circulaire economie dat die financieringskosten
en verzekeringskosten omhoog zullen gaan?
RK: Ik weet niet precies hoe dat gaat uitpakken. Stel je wilt een
woning kopen, maar je hebt geen geld. Dan is het wel handig dat
het maar €35.000 is. Dat je dan in de loop van de tijd een
verplichting aangaat van €200 in de maand daar bovenop te
betalen. Dan moet je dus los van de hypotheeklasten die €200
betalen. Stel dat je het wel hebt, dan is het verstandiger om het op
die manier aan te schaffen.
Ergens moet het betaald worden. Ook als ik zeg, ik blijf wel in bezit
van die spullen en ik ben een fabrikant van schroefjes. Alle
schroefjes die ik verkoop hou ik in bezit, dan ben ik heel snel door
mijn geld heen. Dan verkoop ik 3x mijn schroefjes, maar ik ben nog
steeds eigenaar, dus ik moet ergens geld gaan reserveren, dan ben
ik zo door mijn geld heen.
NR: Dus er dient een passende financieringsvorm te komen?
RK: Ja, dat is risicovol, dus dat wordt wel duur.
NR: Qua onderhoudskosten? Dat leg je dan weg bij de eigenaar.
Denk je dat de onderhoudskosten voor de gebruiker zullen
veranderen?
RK: Ik denk dat dat meer in het ontwerp zit. Als jij gewoon slim
ontwerpt, inclusief nadenkend over beheer en onderwerp, dan gaan
de kosten wel omlaag. Dat zit hem niet zozeer in proces volgens
mij. Zit hem ook niet zozeer in het materiaal gebruik, maar vooral in
het ontwerp.
NR: Uiteindelijk denk ik dat die 3 pijlers, die ik nu los heb genomen
om het wat meer behapbaar te maken, je hebt ze allemaal nodig.
RK: Om het circulair te maken, ja.
NR: Ik denk dat het proces teveel onderbelicht is, omdat het
gepaard gaat met veel complexiteit. Daarom heb ik gekozen om
met dit onderzoek op dit aspect meer licht te schijnen.
RK: Dus het schaalniveau wordt heel belangrijk. Ieder aspect in een
keten. Vergeleken met een luciferdoosje, bestaat een gebouw uit
veel meer aspecten. Pak die schroefjes, ga je dan ook aan die
schroefjesfabrikant vragen om het eigendom te behouden? Ergens
zeg jij, die gevel.. maar bij die schroefjes die worden dan niet in het
circulaire aangeboden? Ergens koopt dan toch die ketelfabrikant
dan wel spullen in.
NR: Denk je dat het dieper in de keten moet worden gezocht?
RK: Nu ik er zo over nadenken, er zit ergens een optimum. Iedereen
roept; die stoelen, dat is een logisch niveau. Want over 5 of 10 jaar
ben je erop uitgekeken, dan gaan ze terug naar de fabriek, krijgen
ze nieuwe stoelen voor een prijs dat te overzien is. Je hoeft er niet
failliet aan te gaan. Een nieuwe gevel, als dat fout gaat, dat is wel
even anders. Zeker bij hoogbouw. Maar aan de andere kant denk
ik niet dat Ahrend (stoelfabrikant) gaat echt niet zijn rubberen
dopjes op de stoelen circulair inkopen.
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NR: Waarom niet?
RK: Dat gebeurt niet, omdat rubbers in de zin van, dat Ahrend geen
eigenaar wordt van die dopjes of de schroefjes, maar dat de
fabrikant van de dopjes of schroefjes die kopen ze gewoon in.
NR: Stel je legt het wel bij Ahrend neer, dus die is ook
verantwoordelijk voor de schroefjes en dopjes.
RK: Hij is er verantwoordelijk voor, dan zal hij ze toch ook gewoon
gekocht hebben? Die circulaire cirkel wordt toch ergens
doorbroken? Je wilt wel doorzetten tot iemand eigenaar is van het
erts, om het metaal te maken die in de stoel zit, die zegt van, dit is
mijn erts, maar ik blijf er wel eigenaar van. Dan heb je het pas echt
gesloten. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ergens komt een
niveau waarbij het logisch is om te beginnen. Het is heel
ingewikkeld over een bepaald schaalperspectief.
NR: Dat is ook iets waar ik en de literatuur ook, tegenaan lopen.
RK: Want begint jouw model ook ergens of niet?
NR: Ik heb het sterk vereenvoudigd, het begint bij bouwmateriaal.
Dus de erts komt er niet in voor. Het is ook nog speculatief wat
onder bouwmateriaal verstaan wordt. Vanaf component heb ik
gekeken wat de circulaire mogelijkheden zijn. Ik wil daar graag een
antwoord op, maar ergens wordt, wat jij ook zegt, het circulaire
onderbroken. Ergens moet de verantwoordelijkheid worden
genomen, maar hoe?
RK: Als je ervoor zorgt dat in die nationale milieudatabase en in die
LCA’s, als daar circulariteit een issue is. Dus het feit dat iets beter
recyclebaar is, of hoogwaardiger kan worden toegepast, maakt dat
ie beter scoort. Dan krijg je via de wettelijke kant daar druk op. Als
je ook nog eens met beheer en onderhoud in het ontwerp rekening
houdt, misschien zelfs om sloop mee te nemen daarin.
NR: Het moet dus financieel aantrekkelijk worden om die
materiaalstromen te sluiten?
RK: Ja en die technieken die volgen de waarde. Dus als iets meer
waard wordt, gaan mensen wel tijd en geld erin stoppen om het
eruit te halen.
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INTERVIEW 6
Nummer interview: 6
Datum: 14-7-2015
Tijd: 13:00u
Locatie: Kantoor TGM te Asten
Lengte origineel audio fragment: 1 uur 5 min 25 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Leon van Osch (LvO) en Pim Leenders (PL)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

Fragment 3
4.
5.

6.

Fragment 4
7.

Transcript
Introductie door interviewer:
NR: Kunt u kort uw bedrijf omschrijven?
LvO: TGM is ontstaan uit een adviesbureau op het gebied van
gevels. En in de periode dat de markt overspannen was, met meer
vraag dan aanbod. Kwam er de vraag na het geven van advies met
budget, of we het ook voor die prijs wilde maken. Dus zodoende is
de maakindustrie erbij gekomen. TGM is een bedrijf dat zich
onderscheid van bedrijven uit de reguliere gevelbouw, omdat TGM
alles heeft wat wij aan handjes nodig hebben om dat maakproces in
gang te houden. Al die handjes huren wij in, wij doen eigenlijk
alleen het management. We verkopen zelf, ontwerpen zelf, kopen
zelf in, laten het verwerken door productiebedrijven en die
productiebedrijven leveren het halffabricaat op de bouw af en wij
zorgen vervolgens voor de realisatie. Wij hebben montage en
projectleiding op het bouwwerk. Daardoor zijn wij product en
productie-onafhankelijk en kun je van ons een meer op maat
gesneden advies verwachten vergeleken met een
standaardgevelbouwer doet, die kijkt naar de productiebehoefte,
waarmee hij het meeste geld kan verdienen. Voor ons maakt het
materiaal niet uit, wij hebben daar geen ander verdienmodel bij.
We zijn actief in UK en NL.
NR: Hoelang bent u reeds werkzaam bij dit bedrijf en kunt u uw
huidige functie omschrijven?
PL; 1,5 jaar. Ik werk hier als technisch commercieel manager, dus
aan de voorkant ondersteun ik de commercieel managers, trek alle
tenders zowel in Nederland als in Engeland. We hebben twee
business units en dat doe ik nu 1,5 jaar.
LvO: Ik zit nu iets meer dan 4 jaar in deze organisatie. Hiervoor heb
ik 34 jaar lang bij een andere gevelbouwer ervaring opgedaan.
Hier ben ik commercieel directeur van TGM NL.
NR: Zijn jullie momenteel al bezig met de circulaire economie, of
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was mijn mailcontact de eerste aanraking met het fenomeen.
PL: Nee, opzich zijn wij al iets verder als je zou denken. Meer in,
wij hebben een product, dat is een constructie zoals dit kantoor, met
houten gevels. Daar hebben wij als eerste in de wereld een Cradleto-cradle certificaat voor gekregen. Meer op productniveau bezig
geweest met circulaire economie, dan voor ons totale bedrijf. Dus
we hebben het wel helemaal doorlopen op product niveau, daar
hebben we ook onze certificering voor, en zijn we er ook mee bezig
geweest hoe je het kunt vermarkten en zijn in gesprek geweest met
bedrijven die ermee bezig zijn, zoals cradle-to-cradle café. We zijn
bij park 2020 bezig geweest. Dat zijn allemaal onderleggers aan
de circulaire economie.
NR: Dus meer cradle-to-cradle?
PL: Ja, maar er zitten natuurlijk wel onderdelen in die daarop
terugvallen.
LvO: Dus het was niet volledig nieuw. En voor mij persoonlijk, ik heb
met Thomas Rau een keer gezeten om het gemeentehuis in
Brummen. Daar zijn we mee bezig geweest, maar niet inhoudelijk
op die circulaire economie.
NR: Het gemeentehuis Brummen wordt veelal in de media als het
schoolvoorbeeld van de circulaire economie gepresenteerd. Het is
een hele goede eerste stap, begrijp me niet verkeerd, maar ik ben
zelf van mening dat het nog niet volledig circulair is. Ik zal het even
toelichten wat ik via de mail heb gestuurd.
Circulaire economie in de bouw : Interviewer legt model
kort uit
PL: er zitten wel een aantal componenten in park 2020. Daar is het
hergebruik van mainframe als waarde in de keten wordt gestopt.
Daar wordt eigenlijk gezegd dat de klant een waarde behoud of
toename van waarde heeft, omdat die materialen steeds schaarser
worden. Dat nemen ze mee in hun totale proces.
NR: Maar wie neemt de verantwoordelijkheid om er ook
daadwerkelijk wat mee te doen?
PL: Dat is uiteindelijk degene die het pand koopt, die wordt
eigenaar daarvan. Maar het is dus inderdaad niet wat jij zegt, de
producent.
NR: Als eigenaar zijnde heb je een grondstofdepot in handen, in de
vorm van een gebouw. Nu zie je dat het wordt overgelaten aan een
sloper na het gebruik. Vaak is het makkelijkst om het op de stort te
gooien of te verbranden, dat is waarde vernietiging van materialen.
Dat is niet wenselijk wanneer grondstoffen steeds schaarser worden.
Dat is het uitgangspunt van deze nieuwe modellen. In hoeverre zou
jullie rol veranderen op het moment dat het proces op deze manier
gestructureerd gaat worden.
LvO: ik denk dat het opzich zou moeten kunnen werken voor een
gevel of misschien voor bepaalde onderdelen van de gevel, die je
zou kunnen vervangen of aspecten aan zou kunnen toevoegen.
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Bijvoorbeeld schaarste in olie zal steeds groter worden, misschien
krijgen we zelfs een andere energiebehoefte. Je moet op een
gegeven moment misschien die gevel wel van een lagere U waarde
maken, de isolatiecapaciteit van die gevel moet omhoog. Dan zou ik
me voor kunnen stellen dat je bepaalde componenten inderdaad
eruit kunt halen en inderdaad beter na 10/15 jaar kunt vervangen.
Of het iets oplevert om de hele gevelconstructie bijvoorbeeld na 20
jaar terug te nemen en op een andere manier weer terug in het
systeem te brengen, dat weet ik niet. Ik denk dat een gebouw
zonder gevel, weinig waarde over heeft. Installatie en de gevel zijn
volgens mij de meest waardevolle componenten. Die bepalen ook
het meest de kwaliteit van het gebouw, tenminste voor de gebruiker.
Voelt ie zich comfortabel, ja of nee? Dat wordt door de gevel en de
installaties bepaald, dus door die componenten als iets flexibels in te
zetten,
PL: is al heel vaak geprobeerd he. Je ziet modulaire systemen en
onderdelen. Maar je ziet dat de levensduur van de materialen die
we vooralsnog gebruiken, zitten heel veel verschillen in zo een
gevel. Zitten materialen in die kunnen bij wijze van 100 jaar mee
gaan, maar er zitten ook onderdelen in componentsfeer die slechts,
20 jaar meegaan. Daar zie je wel de verandering, maar de
materialen die 100 jaar meegaan, die zijn project specifiek
gemaakt. Die blijven meestal zitten en je vervangt beglazing. Er
zitten heel grote verschillen in levensduur van de verschillende
materialen in zo een product.
LvO: Dan denk ik ook op zo een moment, komt ook een bepaalde
zuinigheid om de hoek. En zeggen ze alles wat we kunnen
hergebruiken of kunnen laten zitten, is ook duurzaam, is ook een
goed uitgangspunt. Als je daarmee alleen de componenten die het
technisch of esthetisch verbeteren van die gevel, als die gaat
vervangen, en daar houden wij nu al vaak rekening mee. Dan
construeren wij de gevel dat we het mogelijk maken om na 15 jaar
bijvoorbeeld een verbeterd glas toe te passen.
NR: Zijn jullie dan degene die dat voorstellen? Ik neem aan dat
jullie het eerste zicht hebben op dit soort technische ontwikkelingen.
LvO: in veel gevallen zijn wij degene die iets aangeven en zeggen
dat iets beter op een andere manier geconstrueerd kan worden.
Wanneer iets bijvoorbeeld vervuilend is of de gevel aantast, het
gaat lekker of wat dan ook, daar adviseren wij wel constant in. Dat
is ook een bepaalde mate van duurzaamheid, behoud van de gevel.
NR: Als je het dus in eigendom hebt, heb je dus ook..
LvO: eigen belang
PL: het proces verandert heel erg. Nu is het een traditioneel proces,
wat je nu ziet is dat garanties worden gegeven en wat daarna
gebeurt interesseert ze niet. Ik heb het product verkocht en de
kosten zijn eruit. Ze ziet ook andere principes. Met Heijmans
hebben wij een opdracht waarin wij 15 tot 20 jaar een
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prestatiecontract hebben.
NR: En daarna? Wat gebeurt er daarna met het object?
PL: Daarna is de feitelijke opdrachtgever is het Rijk en die neemt na
die 20jaar het gebouw over. Zowel Heijmans als wij, wij hebben
een build maar ook een maintain, dus we zijn die 20 jaar
verantwoordelijk. Daar construeer je al anders, je gaat al je
ontwerp aanpassen, qua reiniging en materialisaties. Misschien kun
je aan de voorkant materialen gebruiken die minder hoge frequentie
vereisen wat betreft onderhoud. Je kijkt in een langere cyclus naar
kosten, naar opbrengsten dan dat je een project maakt.
NR: Op het moment dat je het eigendom bijvoorbeeld wel krijgt,
zou je het dan meer kunnen optimaliseren, dat je uiteindelijk zo kan
ontwikkelen dat je aan het eind van gebruik er ook daadwerkelijk
iets aan hebt?
PL: Ja, je hebt een heel ander verdienmodel.
LvO: dat hebben we eigenlijk al gedaan. In een normale
aanbesteding wordt er altijd gekeken naar wie heeft de laagste
prijs. Als je in dat effect mee moet, dan kan je niet mee doen met
wat wij nu doen voor het gebouw van Heijmans. Dus daar hebben
we ook nadat we het project hebben aangenomen, hebben we
verschillende mogelijkheden bekeken hoe we het kunnen oplossen.
En we hebben elke keer de beste gekozen en niet per definitie de
goedkoopste of de duurste, maar de beste. Om de
onderhoudsfrequentie zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit zo
hoog mogelijk. Bij zo een prestatiecontract moet je na 20 jaar een
bepaalde kwaliteit afleveren, dus niet dat een gebouw roest of iets
dergelijks. Technisch onderhoud en reiniging, waarbij we na 20 jaar
kunnen zeggen, dat het gebouw er bijna het zelfde uitziet als bij de
oplevering. Dat is dus een erg hoge eis, daardoor wordt de lat veel
hoger gelegd bij de te maken keuzen. Voornamelijk in de kwaliteit
van materialen al op zo hoog mogelijk te leggen.
NR: Die verantwoordelijkheid heeft dus wel een positieve impact?
LvO: het heeft op de kwaliteit van het gebouw, zijn wij van
overtuigd toch Pim, absoluut een positief effect.
PL: ja
NR: Heeft dat nog effect op de investering?
PL: over het totale looptijd niet. Dat is vaak het probleem in de
traditionele bouwketen, die onderhoudstrajecten zijn geheel
losgekoppeld van bouwtrajecten.
LvO: ja
PL: Je hebt een ontwikkelaar met een zak geld, die gaat een
gebouw neerzetten en zien het liefst het gebouw voor de oplevering
al verkocht met een bepaalde winst. Die is helemaal niet
geïnteresseerd in het materiaal dat erin zit.
LvO: We hebben ook in dit geval, Pim, hebben we ook vanaf het
begin, toen we nog niet ingeschreven hadden, dus een compleet
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nieuw ontwerp voor dit gebouw aan het maken waren, hebben we
hier al rekening mee gehouden omdat we wisten dat we die tweede
vraag ook zouden moeten beantwoorden. Dus ook op basis van ons
ontwerp hebben wij hoog gescoord, omdat we betere prestaties
zouden neer zetten. Dat hebben we duidelijk uit laten komen, link
tussen onderhoud en kwaliteit.
PL: Klopt, maar heel traditioneel gezien, is de link tussen onderhoud
en bouwproces erg verknipt. Want er is vaak een volgende partij
die de aanbesteding doet voor het onderhoud van de rest van het
traject. Die is niet aan de voorkant betrokken. Elk jaar wordt er een
potje gemaakt voor onderhoud en dat potje is meestal na 3, 4
maanden op. Dan wordt er of geen onderhoud meer gepleegd of
bezuinigd op dat soort processen.
NR: Dat heb je in het circulaire model niet meer.
PL: Terwijl je dat daar (wijzend naar traditionele model) wel hebt.
Met die lange verplichting op het project van Heijmans heb je het
ook niet meer. Daar kun je aan de voorkant meer investeren, zodat
je aan de onderkant minder onderhoudskosten hebt. Het is een
balans tussen waar je je geldstroom neerlegt. Onder aan de streep
kan het zelfs goedkoper zijn, maar je bent dezelfde partij. Jij bent
verantwoordelijk voor het bouwproces, keuze van de
bouwmaterialen, maar ook voor wat er daarna gebeurd. In het
traditionele is dat geknipt. Aan de voorkant zijn wij verantwoordelijk
voor materiaal, maar we zijn niet verantwoordelijk voor wat er
straks mee gebeurd.
LvO: ja, bij de oplevering moet je ervoor zorgen dat het wind en
water dicht is, aan dat soort prestatie eisen moet je voldoen. Verder
maakt het niet zoveel uit.
NR: Het is dus wel wenselijk dat dit wordt meegenomen?
LvO: Ja, maar dat is meer traditioneel, dan waar we nu zitten. We
zitten nu al heel dicht tegen het circulaire model aan.
NR: Dit is dus juist wat ik interessant vind, waarom betrek je dan ook
niet het laatste stukje erbij. Nu heb je geen garantie dat de
materialen op de juiste plek terecht komen.
LvO: Ja, dat is waar, maar dat is niet de vraagstelling geweest. Ik
neem aan dat ze dat gebouw na die 20 jaar willen handhaven
zoals het daar staat. Of misschien slopen ze het gebouw, zou mij
een worst wezen.
NR: Vind je het niet zonde dat na die 20 jaar, dat het zoals het nu
gaat, losgeknipt wordt en een andere partij, met de goedkoopste
prijs komt. Terwijl jullie zo je best hebben gedaan om 20 jaar lang
prestaties te leveren? Zou je dan niet liever het eigendom willen
behouden?
LvO: Ja, maar op een gegeven moment moet je
verantwoordelijkheid stoppen. Kijk, wij gaan geen gebouw pakken
voor 50 jaar om dat te onderhouden.
NR: Hoezo niet? Wat zouden jullie nodig hebben om dit wel te
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doen?
LvO: Als je daar ook nog een prestatie-eis tegenover hebt, dan moet
je ook op een gegeven moment zeggen; het zou wel kunnen, dan
zeg je bijvoorbeeld over 20 jaar dan vervalt fase 1 van het
contract, gaan we alles slopen en opnieuw aanbrengen, dan kost
het zoveel en dan kunnen we weer 20 jaar vooruit.
PL: Ik heb een keer een voorstel, aanbesteding gedaan voor
nieuwbouw of herbestemming van een aantal panden. Als een soort
denktank hebben we als een soort optie genoemd met plug-and-play
achtige gevel, waarin je dus soort modulair gevelsysteem kan
neerzetten. Waarin je eigenlijk voor een langere periode een
prestatie zou kunnen afspreken. Aan de ene kant heb je demarcatie
van materialen, van de andere kant is de marktontwikkeling zo dat
je misschien verhoogde prestaties moet hebben. Als je op een
gegeven moment verder moet, bijvoorbeeld van dubbel glas over
15 jaar naar een meer optimale glassoort. Daar moet je prestaties
met elkaar afspreken, op een gegeven moment komt er en
omslagpunt dat jij dat product eruit moet halen, omdat die prestatie
niet meer gegarandeerd kan worden. Dat je dan bijvoorbeeld het
product moet vervangen. Hetzelfde als een grote beurt bij een auto.
Die weten wanneer de prestaties van onderdelen voorbij zijn. Dan
moet er weer wat nieuws in. Dat zou je met die gevel ook kunnen
doen, soort prestatie af te spreken voor een langere tijd.
NR: Nu is het gebaseerd op prestaties, maar op het moment dat je
het zelf in eigendom hebt, heb je ook zelf in de hand wat er gaat
gebeuren met dat product. Die prestatie kan je dan zelf bepalen.
PL: Nah toch niet, want die prestaties worden niet door ons
bepaald, prestaties worden door de gebruikers en door eigenaren.
LvO: Ja, je moet je prestaties dan ook limiteren denk ik, je moet
vastleggen; aan dit voldoen wij voor de komende 10 jaar en
daarna wordt een nieuwe fase vastgelegd, of kun je een fase al
vastleggen en dan moet het mogelijk zijn om daar..
PL: De prestaties die ik goed vind, vindt mijn klant misschien niet
goed.
NR: Dus vanuit de klant hebben jullie feedback nodig over de
gewenste prestaties?
LvO: Wat wordt er van ons verwacht. Als we dat weten, dan denk ik
dat we een heel eind kunnen komen. Daar zou ik mezelf kunnen
voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, wij nemen die
gevel na 20 jaar terug en wij willen bijvoorbeeld de kosten van het
demonteren betaald krijgen.
NR: Dat zou je in je prestatiecontract kunnen verwerken
LvO: dat zou kunnen. En dan kun je producten terugnemen en
eventueel terug in de situatie doen.
PL; En waar sta je dan onder? Kijk je kunt zeggen, ik heb nu tot aan
de bouwfase heb ik een prestatie en die prestatie probeer ik zo lang
mogelijk te onderhouden. Ik kan ook zeggen, over 10 jaar moet de
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61.
62.

63.
Flexibiliteit
Kwaliteitsbewakin
g
Gebruiker
Duurzaamheid

64. Waardering
grondstof

65.
66. Bestaan partijen

67.
68. Verzekering
branche

69.

70. Verhuurmanier

71.

prestatie verbeterd zijn. Of over 20 jaar. Vanwege nieuwe
ontwikkelingen in de markt. Nu is het vooral zodat een prestatie
wordt afgesproken tot het pand klaar is, daar moet het pand aan
voldoen. Daar wordt op getest, daarna gaat de prestatie alleen
maar omlaag.
NR: Dat is eigenlijk best bijzonder, het materiaal blijft in principe
hetzelfde..
PL: maar het materiaal degradeert ook in tijd, dus prestaties van het
gebouw gaan vaak toch naar beneden, terwijl een prestatiebehoefte
vaak omhoog gaat.
LvO: Het gebouw wordt gebruikt, wisseling van functies of
wisselende capaciteitbehoefte. Interne warmtelasten wisselen
daarmee ook. Eigenlijk verandert er dus niks aan het gebouw,
maar de gebruiker verandert. En in hoeverre moet je daarop
kunnen anticiperen? Volgens mij moet je, als je dit wilt gaan doen,
regelmatig tussenopnames maken en moet je de flexibiliteit erin
houden om bij te sturen. Anders denk ik niet dat het gaat werken.
Tenminste uiteindelijk is het erom te doen het milieu minder te
belasten, maar ook de gebruiker van het gebouw zich zo goed
mogelijk thuis voelt. Dat zijn de belangrijkste componenten.
PL: en in een relatief korte doorlooptijd denk ik. Ik denk dat het
heel moeilijk is om het voorspelbaar te maken voor heel lange
looptijd
LvO: Denk ik ook
PL: daarnaast heb je nog een heel ander verhaal. Het
eigendomsverhaal, levensduur van het bedrijf. Kan je ook eens over
nadenken. Klinkt heel gek, maar het is wel reëel.
NR: Hoe zou je dat dan kunnen..
LvO: Verzekering, verzekering met de branche afsluiten. Weet niet
of je al bij de VMG geweest bent. Is misschien wel interessant om
eens met Bert Lievens te praten, directeur van de VMG. Die zou dit
vanuit de branche kunnen vertellen.
NR: De eigenaar is wel verantwoordelijk voor het vinden van een
geschikte huurder van het gebouw. Als een huurder dus iets wilt
veranderen aan het gebouw, moet dat wel in lijn zijn met de
circulaire gedachtegang
PL: dat is een heel groot gevaar voor eigenaars. Dat die een
huurder moet zoeken die past bij het gebouw, terwijl de huidige
markt puur andersom is. Die huurder heeft een visie en die is klant.
Klant is koning en op basis van die klantwens gaan wij iets maken.
Dat is wat er gebeurd en daarom staat er zoveel leeg. Dan vinden
ze het niet mooi of hebben ze een andere visie en dan kiezen ze
een ander pand.
NR: Stel dat is het geval, jullie zijn de eigenaar van die gevel en zij
willen het gebouw wel gebruiken, maar die gevel willen ze anders
zien. Zou het dan niet op die manier makkelijker zijn om het aan te
passen? Jullie hebben als het goed is op dat moment de kennis en
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72.

73.
74. Opdrachtgever

als initiatiefnemer

Lease constructie

75.
76. Bedrijf en CE

77.

78.

79.
80. Flexibiliteit

Architect circulair
Intrinsieke
drijfveer

81.
82.
83. Uitvraag

kunde. Op dit moment ligt dat bij de eigenaar en die vindt het teveel
gedoe. Stel jij kunt die producten terugnemen die daar gebruikt zijn
en die kun je gebruiken voor een nieuwe gevel of voor andere
doeleinden.
PL; kijk het gebeurt nu wel bij renovaties van gebouwen. Die worden
gestript, weer gereedgemaakt. Maar niet in dit verdienmodel. Altijd
op basis, dat een gebouw te oud is en dat er geen huurder meer
inkomen.
NR: Wat zou er moeten gebeuren om het wel op die manier te laten
gaan?
LvO: Dat begint bij de opdrachtgever eigenaar van het gebouw, de
initiatiefnemer van het mogelijk aan te passen gebouw, daar begint
het bij. Als bij ons die vraag komt, je moet die gevel maken, maar je
moet het over 20 jaar, moeten wij de mogelijkheid hebben om hem
aan jou terug te geven. Zou je die gevel, als een leasegevel kunnen
neerzetten? Dan ben ik ervan overtuigd dat we daarmee een heel
eind kunnen komen.
NR: Je hebt dus niet je investering in een keer terug.
LvO: dat is hetzelfde als die hele auto industrie. We hebben
overigens het onderzoek gedaan naar het leasen van pv panelen.
Daar zien wij mogelijkheden om het als zodanig toe te passen. Dan
betaal je niet voor het paneel, maar voor de opbrengsten.
NR: Als ik er vanaf een afstandje naar kijk vind ik het wel raar dat
je eigenaar kunt zijn van een hoop stenen, waar je helemaal geen
verstand van hebt. Dan weet je ook niet zo goed wat je ermee moet
doen.
LvO: ja maar kijk, die stenen als die eenmaal gestapeld zijn en het
cement is droog. Dan hoef je er toch helemaal geen verstand van te
hebben?
NR: Je wilt wel dat het blijft functioneren zoals het nu doet en als je
er niks aan doet lukt dat niet.
LvO: Dat klopt. Ik denk dat je moet beginnen met een ontwerp
maken, met een plug and play of zodoende, waarbij verschillende
functie in de gevel kunnen worden ingebouwd. En dat je ook nog
een mate van flexibiliteit houdt. Bijvoorbeeld het DSM gebouw in
Delft is deels laboratorium, deels kantoor. Totaal andere functies, in
de zelfde gevel. Die gevel is zo vormgegeven dat componenten
makkelijk uitwisselbaar zijn. In principe kan dat gebouw ontstellend
lang functioneren ondanks de functiewisseling van lab naar kantoor
of andersom. Die slimheid heeft de architect bij het ontwerp al
bedacht. Wij hebben dat verder technisch vertaald en uitgevoerd.
Daar zit al een heel sterk punt naar dit onderwerp toe. Ik denk dat
het daar begint, daar moet al een bepaalde mindsetting zijn, dan
kunnen wij daarop aanhaken, daar ben ik 100% van overtuigd.
NR: Dat zouden jullie ook wel willen?
LvO: Ja, absoluut.
NR: Maar dan hebben jullie de juiste vraag nodig om het uit te
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84.
85. Opdrachtgever

als initiatiefnemer

86.
87. Ketenintegratie
Team

88.
89.

90.
91.
92. Gebruiker

voeren, begrijp ik hieruit.
LvO: Ja, daar komt het op neer, denk ik.
PL: We zitten toch vaak laat in het proces. Je kunt zeggen, dat is
onzin, je kunt toch initiatief nemen. Je ziet toch wel dat wij heel
projectbasis georganiseerde bedrijfsvoering zitten. Terwijl je dan
ook kunt zeggen, ik ga een product ontwikkelen wat hiervoor
(circulaire model) geschikt is, en ga je op zoek naar een afzetmarkt.
Dat is een heel andere markt dan daar waar wij op dit moment in
zitten.
NR: Zou het wenselijk zijn voor het model om eerder in het proces
betrokken te worden als gevelbouwer, gevelleverancier zijnde?
LvO: Ja ik denk sowieso als je deze dingen goed wil doen, dan
moet je niet meer aanbesteden. Dan stel je bovenin een team samen
van specialistische bedrijven die in dit proces toegevoegde waarde
hebben. En die de ontwikkeling van het productieproces mogelijk
maken, toegevoegde waarde hebben. Dan vragen we dus niet meer
5 aannemer, 10 gevelbouwers, 10 installateurs, waardoor veel
bedrijven aan het calculeren zijn. Uiteindelijk gaat het maar om 1
ding, dat is prijs.
NR: Krijg je dan niet oneerlijke marktwerking?
PL: ja maar nu is het proces zo, dat je dit allemaal kan doen, maar
dat het altijd om prijs draait. Dan verliest het proces zich. Wij
hebben De Rotterdam gebouwd en daar zit je toch in een iets
minder traditioneel proces, daar zit je met de ontwikkelaar om tafel.
Die heeft een visie op het gebouw, waarbij het gebouw bestaat uit
een hoofdconstructie, gevel en hoofdinstallaties. Voor die
hoofdconstructie heb ik een constructeur nodig die het uitrekent,
daar zit verder niks spannends bij want beton is beton en staal is
staal. Voor de gevel, daar gaat het wel om, want daar zit een stukje
esthetica in, daar zit mijn bouwfysica in en brandveiligheid. En ik
heb installaties. Die 3 componenten, daar heeft hij voor gezorgd dat
ie de juiste partijen om tafel heeft. Daarmee zijn wij ingestapt aan
de voorkant, zelfs voor de hoofdaannemer bekend was. Wij hebben
samen met de ontwikkelaar en de architect het concept uitgewerkt,
wel met een taakstellend budget. Zelfs het bestek is door de
gevelbouwer geschreven.
NR: Dat is wenselijk?
LvO: Dat is wenselijk
PL: Je ziet uiteindelijk dat in het proces de klant uiteindelijk ook krijgt
wat ie vraagt. Bij een heel traditioneel bestek zie je dus dat er een
ontwikkelaar zit die een visie heeft, een beeld heeft en die het op de
markt gooit en dan komt er een aannemer en die zegt, ja ik doe het
voor dat bedrag. Die gaat naar zijn onderaannemers, die zeggen;
ja maar wat hier staat dat gaan we zo niet maken. Die rvs plint kan
ook wel van hout zijn. Dan wordt het hout gemaakt. Dan krijgt de
klant uiteindelijk geen zeggenschap over bijvoorbeeld een gevel,
wat een complex product is, omdat die aannemer kiest wie hij zelf
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wilt. Vaak zie je ook dat die bestekken door een ontwikkelaar toch
net die finesse missen.
LvO: Ja, dan zit er hier en daar een hiaatje en daar wordt misbruik
van gemaakt. Naja, misbruik van gemaakt. Daardoor wordt de
kwaliteit van het gebouw ook vaak minder.

93.

Fragment 5
94.
95.
96. Team

97.
98.
99.
100.
101. Kwaliteit

102.
103.
104.
105. Financiële
drijfveer

106.
107.
108.
109.
110.
111. Verschuiven
kasstroom

112.
113.

NR: Dus de kwaliteit van het gebouw zou in principe beter zijn op
het moment dat het op een circulaire wijze is gestructureerd?
PL: Ja
LvO: Als jij een goed team samenstelt in het voortraject, en je gaat
daarmee een gebouw ontwerpen, dan ben ik ervan overtuigd dat
de kwaliteit beter wordt. Binnen de kaders van geld en binnen het
kader van tijd gerealiseerd wordt. Als je de juiste partners in dat
team hebt.
NR: Stel het proces gaat zoals ik het heb omschreven bij het
circulaire model. Heeft dat effect op de kwaliteit van het product?
LvO: Ja
PL: Ja
NR: Op wat voor manier?
LvO: wordt hoger. Wat wij nu doen bij dat gebouw van Heijmans is
gewoon, kwalitatief het beste wat er op dit moment is kopen. Puur
eigen belang.
NR: Het eigendom haalt dus wel iets uit?
LvO: Als je dan ook nog eigenaar wordt, ga je een stapje verder,
dan is je belang om het heel erg goed te doen, wordt nog groter.
NR: Dus waarom zou je het eigenlijk niet doen?
LvO: Ja, wij willen het altijd doen. Maar je wordt er niet altijd voor
betaald. En vaak is het zo, er staat; je moet 5 jaar garantie geven
op dat onderdeel. Dan gaan wij geen onderdeel kopen wat veel
duurder is en waar je 10 jaar garantie bij krijgt, want dat willen ze
niet. Ze willen een Volkswagen kever en geen dikke Mercedes.
Daar betalen ze niet voor.
NR: Qua kosten dan, als het op deze manier gestructureerd is, zal
dat impact hebben?
LvO: Ja, het product aan inkoop wordt daar duurder van.
NR: Maar op de lange termijn?
LvO: Op lange termijn zal het zich terug betalen. Ook als het
gebouw overgenomen wordt..
PL: alleen die kosten zitten nu bij hele andere partijen.
LvO: Het is gewoon het verschuiven van de kosten. Op de korte
termijn heel goedkoop inkopen, op de lange termijn bak ellende. Of
omdraaien. In het begin meer investeren om beter kwaliteit en
minder onderhoud, minder dit, minder dat.
NR: Zal het onderaan de streep uiteindelijk, na einde van gebruik,
hetzelfde zijn, of zit er een verschil in?
PL: Daar zit een verschil in. Ik denk dat je uiteindelijk in dit scenario
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114. Gebruiker

115. Opdrachtgever

als initiatiefnemer
Lange termijn

116.
117.
118. Lange termijn
119.
120.
121.

PPS

122.
123. Levensduurverleng
ing

124. Waardering
grondstof

125.
126.
127. Waardering
grondstof

128.
129.

(wijzend naar circulaire model) onderaan de streep meer
overhoudt, of minder uitgeeft.
LvO: Ja, en minder ellende hebt. Dat het gebouw beter zal
functioneren en beter zal aansluiten bij je gebruikerswensen, minder
lekkage, minder verstoringen van de installaties. Kijk niet elke keer
naar de gevel, maar een heel kwetsbaar onderdeel van een
gebouw is de installatie. Krijg ik niet teveel warmte of te weinig,
noem maar op. Is er voldoende licht op de bureaus. Dat is veel
meer mechanica, wat daarmee te maken heeft
PL: Dit proces begint eigenlijk bij de opdrachtgever, wat is zijn visie?
Als het een opdrachtgever is die zelf bouwt, dan zie je al een aantal
van deze componenten terug komen. Als het een ontwikkelaar is,
die bouwt om te bouwen, om te ontwikkelen en met de initiatie om
het te verkopen. Dat is eigenlijk de ontwikkelaarsbehoefte. Dan is
die visie anders, dan is die veel meer op de korte termijn.
LvO: Dan verkoopt ie het probleem ook.
PL: Die koper moet er maar voor zorgen dat degene die het huurt
tevreden blijft.
NR: Die lange termijn visie is voor dit model cruciaal?
LvO: Cruciaal, ja.
NR: Als ik het goed begrijp is die er op dit moment niet, doordat die
verantwoordelijkheden niet goed liggen.
LvO: Ja, tenminste bij de meeste bouwwerken is dat zo. En daar
waar bijvoorbeeld zo een gebouw met Heijmans wat we net
noemde, PPS constructies waar je ook het onderhoud bij hebt, daar
wordt gewoon anders naar een gebouw gekeken. En dan komt het
in ieder geval heel dicht al bij jouw model. Het enige wat daar nog
niet in zit is het terugnemen.
NR: Zien jullie daar een toegevoegde waarde in, naast dat het
goed is voor het milieu?
LvO: Ik denk dat het goed is voor het milieu als het gebouw zo lang
mogelijk blijft staan en functioneert. En hoe langer het blijft staan,
hoe moeilijker het wordt om de garantie te geven dat je het weer
terug neemt. Stel dat het gebouw 50 jaar lang functioneert, met een
paar tussenstapjes om op te knappen. Na 50 jaar moet je het dan
terugnemen.
PL: Vertel jij maar wat het over 50 jaar waard is.
LvO: En hoe het er dan uit ziet.
NR: Stel jij hebt zelf het eigendom, jij hebt zelf in de hand wat er in
die 50 jaar mee gaat gebeuren.
PL: Ja dat is ook zo, maar nu maak je afspraken aan de voorkant.
Vaak maak je afspraken met een klant, over 50 jaar neem ik het
terug en dat moet je nu mee begroten in je prijs.
LvO: Dat is heel moeilijk
PL: Die lange termijn is lastig. Met het leasen van een auto is het te
doen, maar je leaset geen auto voor 50 jaar. Omdat ze niet weten
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131.

Waardering
grondstof

132.
133.
134.

135.
136.
137.
138. Geschiktheid
product

139.
140. Opdrachtgever

als initiatiefnemer
Realisme

141.
142.

Attitude CE
Organisatorisch
intern

Architect circulair

hoe dat traject eruit ziet.
NR: Dat snap ik, maar ik ben benieuwd wat jullie nodig zouden
hebben om het wel op die manier te doen of te kunnen doen?
PL: dan moet je het in kortere fases delen. Wat Leon net zegt,
prestaties omtrent de komende 5 jaar bespreken en die onderhoud
en na 5 jaar opnieuw met elkaar te zitten. Dan weer 5 jaar vooruit
kijken. Dan kun je ook zeggen na bijvoorbeeld 10 jaar, we weten
de opname van het pand, we weten de prestatie, begint toch
linksom of rechtsom te achterhalen, dus in de komende 5 jaar,
moeten we een investeringsmodel vinden, waarin onderdelen
vervangen moeten worden. Daar moeten we samen uit zien te
komen, ook met prijs. Dat kun je wel inschatten. Maar je kan niet
inschatten hoe vaak je iets moet vervangen over 50 jaar.
NR: Als het wel gefaseerd zal gaan, is het dan wel mogelijk?
LvO: daar ben ik van overtuigd.
PL: Stel je doet dat en je bent 40 jaar verder, ga je weer met de
klant rond de tafel. Dat pand voldoet niet meer, nu gaan we ervoor
zorgen dat de komende 5 jaar het pand gaan slopen. Op dat
moment ga je kijken wat er die komende 5 jaar moet gebeuren en
wat is de waarde dat nog in het pand zit. Kan ik dat circulair terug
brengen?
LvO: Misschien moet je wel zeggen, na x jaren is die waarde nul.
PL: Dat doen ze nu ook.
NR: Is dat niet raar?
LvO: Als het milieu kan dienen, heb je in ieder geval iets. En als het
aluminium is dan gooi je het in die verbrandingsovens en dan komt
het gesmolten terug. Dan ben je op een andere manier.. maar dit
soort houten paneeltjes, ja daar kun je een keer de kachel mee
aansteken, maar op een gegeven moment functioneert niet meer.
NR: Dat is afhankelijk van hoe je het ontwikkeld.
LvO: Ja maar ik denk hoe praktischer je het in gaat zetten, hoe meer
kans je hebt op slagen, dat opdrachtgevers inderdaad hier zeggen
van; verdomd ik vind het een fantastisch model, we gaan het eens
proberen. En ik denk dat je dat stuk realisme erin houdt, stapjes van
5 jaar. Daar ben ik van overtuigd. TGM zou die uitdaging in ieder
geval graag aangaan.
NR: Dan heb je natuurlijk het risico dat de geveleigenaar zegt, sorry
ik ben er klaar mee, na 5 jaar, dat is ook niet de bedoeling.
LvO: Ja dat zijn garanties die wij geven, dat is altijd zo. Dat is ook
de kwaliteit van het team dat je samenstelt. Daar mogen ook geen
rotte appels bijzitten, want dan krijg je dit soort problemen die je
schetst. Met een goed team, ben ik ervan overtuigd dat dit kan
werken. En nogmaals, ik zou het wel zien zitten om de uitdaging
aan gegaan. Ben benieuwd waar wij dan technisch en
organisatorisch mee rekening moeten houden. Hoe staan de andere
partijen erin, waardoor je uiteindelijk gezamenlijk tot een concept
kan komen. Dan zal uiteindelijk wel de opdrachtgever en een
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143. Ketenintegratie

144.

145. Ontwerptijd
146.
147.
148.

149.

Ketenintegratie

150.
151.
152. Ketenintegratie

153.

architect bijvoorbeeld in mee moeten. Een architect zal wel circulair
moeten tekenen, onderhoud technisch dus ook rekening houden.
PL: Ketensamenwerking zoeken, moet ie niet alleen op basis van
esthetica, maar ook mee denken vanuit de prestatie behoefte. Meer
dan dat er op dit moment gedaan wordt. Er zijn er wel een aantal.
LvO: Maar wij kunnen dan met die architect meedenken. Esthetisch
is het nagenoeg hetzelfde, maar dan zijn wij ook tevreden. Als je
dat spel goed speelt, dan ben ik er echt van overtuigd dat dit gaat
werken.
NR: Zal de ontwerptijd daardoor langer worden?
LvO: Nee
NR: Zal het hetzelfde blijven of minder worden?
LvO: Ik denk dat het minder wordt, want vaak is het nu zo dat een
gebouw geheel uitgewerkt wordt, omschreven waar het aan moet
voldoen. Dan wordt alles aan de kant geschoven en dan wordt het
op de markt gezet en trekken mensen het naar zich toe. Die vinden
er allemaal wat van, dan komen discussies en noem maar op. 3D
modellen die al in het begin van het proces gemaakt zijn, moeten
hier gemaakt worden of verfijnd worden.
PL: Dat zie je ook in heel veel processen op dit moment, met BIM en
dergelijke. Omdat men aan de voorkant, niet de complete behoefte
kent van informatiestromen, wordt zo een model gestaagd, maar
mist misschien een aantal dingen waarvan wij zouden zeggen, die
hadden we er graag ingezien. Uiteindelijk is dat proces al zover
doorlopen, dat dat model, hét model is en daar moet je het dan
mee doen. Dan mis je een stukje synergie. Uiteindelijk zeggen we
dat we met onze informatie veel verder hadden kunnen komen.
Naja, we zitten nu pas in de keten, we worden er nu pas
bijgehaald, dan wordt het te laat.
NR: Het zal dus efficiënter worden in het voortraject?
LvO: Daar ben ik van overtuigd.
PL: en een stukje missen van informatie. Bij iedere overdracht die je
doet, verlies je informatie. Dit kan je weergeven als een zaagtand
model, ik heb ook in de advieswereld gezeten aan de
opdrachtgevers kant en daar zie je dat voordat wij aan bod komen,
er al heel veel informatie wegvalt. Je bent bijna 3 tot 4
projectteams verder voordat je bestemmingsplan niveau, VO, DO.
Als je dat kan structureren, ben ik ervan overtuigd dat je uiteindelijk
in een korte doorlooptijd..
LvO: Kijk maar naar het project waar wij het de hele tijd over
hebben, daar zijn ze 2,5 jaar mee bezig geweest om het ontwerp te
ontwikkelen. Gelukkig is het niet allemaal gevel. We zijn op een
gegeven moment een bepaalde weg in geslagen met materialisatie
van de gevel en daar zijn ze op doorgegaan. Toen is het project op
de markt gekomen, toen hebben wij in 6 weken tijd een compleet
technisch nieuw ontwerp gemaakt, helemaal doorgerekend, alle
prestatie-eisen bekeken. Echt het hele proces, wat zij in 2,5 jaar tijd
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154.

155.
156.
157.

158.

159. Uitvraag
160.
161.

Lange termijn

162.

163.

hebben gedaan, hebben wij in 6 weken tijd opnieuw gedaan en
daar hebben we het project mee gewonnen.
PL: Dat hebben we gedaan, omdat er in het ontwerp een aantal
aspecten zaten, waar wij gewoon niet achter stonden. Met allerlei
bedrijven in de markt, de echte maakindustrie, hebben we dat
concept gekeken, van wat is er nu door de architect ontwikkeld en
opdrachtgever. Dat is zeer afhankelijk van de adviseurs die ze om
de tafel hebben. Hebben we helemaal opnieuw moeten doen en
hebben we alle risico’s aangestipt.
NR: Is het ontwikkelt als makkelijker demontabel of met een
makkelijke sloop manier?
LvO: Er zijn eigenlijk 3 hoofdcomponenten en die kunnen zo
uitelkaar geschroefd worden.
PL: We hebben dus ook gekozen voor vervangbaarheid. Nu als er
een probleem was in de gevel, dan moest je de gehele schil slopen.
Nu is het als het ware demontabel gemaakt. Onderdelen kunnen
worden vervangen. Je ziet dus dat aan de voorkant, dat daar nog
niet over nagedacht wordt. Er is wel een heel concept en vervolgens
gaan wij zeggen, wacht even ga maar terug uit, dit kan niet, we
gaan weer wat nieuws bouwen.
LvO: we zijn hier wel blij mee dat het zo gegaan is, anders hadden
we dit project nooit gemaakt. Als we diezelfde slimheid er aan het
begin al in hadden gebracht en het project was in de markt
gekomen, dan hadden wij het hoogstwaarschijnlijk nooit gemaakt.
Want dan is er wel iemand die goedkoper kan werken dan wij.
NR: Eigenlijk zou er dus ook anders moeten worden aanbesteed?
LvO: Je moet op basis van vertrouwen, kennis, kunde, recht in de
ogen kijken.
PL: We zien ook andere dingen, we hebben een project verloren
met een aanbesteding. We hadden een beter ontwerp, veel minder
risico’s voor de opdrachtgever, beter uitgewerkt. Opdrachtgever
was er lyrisch over. Maar we hebben het werk niet gekregen omdat
een ander met een iets lagere prijs kwam en die een traditionele
oplossing had, maar veel meer risico’s. Uiteindelijk in het
aanbestedingsproces zijn ze met die partij verder moeten gaan. We
krijgen ze, ze houden iets meer geld over, maar krijgen een veel
minder kwaliteit ervoor terug. Het geld dat ze overhouden gaan ze
de komende 5 tot 10 jaar weer terug erin brengen. Dat is wel de
manier zoals je wilt aanbesteden, dat roep je over jezelf af. Want je
bepaald eigenlijk de spelregels. Toch zie je dat in heel veel
aanbestedingen de spelregels op prijs worden gedicteerd. Dat is
een heel korte termijn visie. Het ligt dus aan de gene die de
spelregels opstelt, of die een korte termijn visie hanteert
LvO: Er zijn ook Europese aanbestedingsregels, overheden moeten
europees aanbesteden. Dus die zitten aan bepaalde regels, dat
maakt het heel wat moeilijker om in een circulair model te werken.
NR: Een ander belangrijk aspect in het ontwikkelproces is de totale
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164. Bouwtijd
165.
166.
167.
168.
169.
170. Honoraria

171. Honoraria
172.

Advieskennis
benodigd

173.

174. Attitude CE
175.

176.
177.
178. Ander

verdienmodel
Duurzaamheid

bouwtijd. Zal het effect hebben, zal het veranderen ten opzichte van
het traditionele model?
LvO: Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal makkelijker, beter,
sneller gaat.
PL: Ja, de totale doorlooptijd van het proces is korter. Of echt de
bouwtijd heel veel korter zal zijn, dat weet ik niet. Zou kunnen.
LvO: Je gaat toch in andere systemen denken Pim, je gaat logistieke
dingen met elkaar afstemmen in zo een bouwteam.
PL: Aan de voorkant ga je meer afstemmen met elkaar. Dus je kunt
een soepeler bouwproces creëren.
LvO: Meer lean werken, beter afgestemd.
NR: Zullen die advieskosten veranderen in het circulaire model ten
opzichte van het huidige model?
PL: Die zullen minder kunnen worden. Ik heb zelf 3 jaar voor een
adviseur gewerkt, dus ik weet hoe ze werken. Uiteindelijk gaat het
om een ding en dat is uurtje factuurtje. Het schrijven van adviezen
en onderzoeken. Daar zit een ander verdienmodel achter.
NR: Je denkt dus dat de advieskosten omlaag kunnen gaan omdat
je er als partij eerder bij betrokken bent?
PL: Ja want je ziet ook vaak, dat wij als industrie 5 of 6 rapporten
krijgt. Als je die samenvoegt, zijn ze niet samenhangend. Dan zijn
ze niet to-the-point. Ook veel disciplines die langs elkaar werken.
Nee, het moet een integraal advies zijn. De adviseur heeft misschien
niet alle kennis, die zit soms in de industrie en die moet ie wel
gebruiken. Maar die wilt hij vaak niet gebruiken, omdat de
onafhankelijkheid dan in het geding komt. Als wij als gevelbouwer
met een adviseur kunnen optrekken, dan weet ik zeker dat er een
beter product uitkomt. Als wij vanuit de industrie, die adviseur beter
kunnen voeden. Die moet nog steeds die berekeningetjes maken, die
huren wij ook in. Dan blijft hij veel dichter bij zijn discipline en
efficiënter.
LvO: En wij denken meer vanuit het maakbare, het efficiënte
maakmodel. Zowel in de productie als in de realisatie op de bouw.
Daar zit zoveel winst en zoveel minder kans op manko’s,
afwijkingen. Als je daar in het traject goed met elkaar afstemt, daar
zit de winst.
NR: Jullie zien zo een model dus wel zitten, zien jullie het als de
toekomst of hebben jullie er nog twijfels bij?
LvO: Grotendeels zijn we ermee bezig en ik ben ervan overtuigd
dat als opdrachtgevers dat zo willen, kunnen wij daar efficiënt in
mee gaan.
PL: Zijn wel processen waar wij als TGM ons toegevoegde waarde
hebben.
LvO: en ook onze focus op hebben.
PL: Je maakt nu wel een ander verdienmodel en dat is veel
complexer dan duurzaamheid. Duurzaamheid blijft in het
traditionele verdienmodel zitten.
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INTERVIEW 7
Nummer interview: 7
Datum: 16-7-2015
Tijd: 11:00u
Locatie: Kantoor Rollecate te Staphorst
Lengte origineel audio fragment: 55 min 36 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Thijn de Graaf (TdG)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee

#
1.
2.

Code

Medew. keten
Cultuurverandering

Financiële
drijfveer

3.
4.
Attitude CE
Medew. keten

5.

6.

Transcript
Introductie door interviewer
TdG; Oke interessant onderwerp. Ik heb me wat verdiept in het
onderwerp, die Hennes de Ridder…zegt je dat wat? Die heeft al een
x aantal jaar geleden geschreven over de bouw als legoblokjes en
de mobilair gebouwen, volgens mij is hij hoogleraar bij Erasmus
universiteit? Ik heb hem een keer ontmoet, vandaar dat ik zijn naam
nog wel weet. Maar interessant, het is alleen niet 1 partij die dat
kan ontwikkelen. Het is een cultuuromslag binnen de hele bouw en
binnen alle bedrijven die er aan vaststaan. Uiteindelijk draait het in
heel veel bedrijven om het hele duurzaamheidverhaal. ik heb me
daar toen ook destijds, voor jouw beeldvorming ik ben
verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de hele
club, niet alleen Rollecate, maar ook de zusters die daar
ondervallen. Ook verdiept in het duurzaamheidsverhaal en wat
voor positie moet je daar innemen. En hoe meer je er in verdiept, er
zijn heel veel mooie initiatieven alleen als er onderaan de streep
geld verdient wordt, dat is het allerbelangrijkste
NR; dat is ook mijn inslag geweest. Vandaar dat ik ook
geïnteresseerd ben in de economische waarde.
TdG; is dit niet zo’n onderzoek, en ik wil het niet naar beneden
trappen en misschien gaan we er nu al te diep op in, maar is dit niet
typisch zo’n onderwerp , als je dat van de grond wil krijgen moet je
dat of met z’n allen goed oppakken, want als een paar bedrijven dit
half gaan oppakken en anderen weer niet, dan krijg je van die
halve initiatieven, waar na een aantal jaar weer zeggen, van het
was weer zo’n hype, mooie term. Ik heb er al meerdere voorbij
zien komen in die 5 jaar dat ik in de bouw loop.
NR; ik weet het dus ook gewoon niet. Ik heb wel het idee dat er iets
moet veranderen, maar op wat voor manier precies, dat probeer ik
dus ook uit te zoeken.
TdG; het is allemaal wel heel ouderwets waar wij mee in de bouw
werken en als je dat tegen bouwers, ik ben geen bouwer hè, ik heb
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Verandering
nodig

7.
8.

Financiële
drijfveer

Fragment 2
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

geen bouwkundige achtergrond, helemaal niks. Maar ik vind het
heel ouderwets de manier waarop op we werken, hoe de processen
zijn ingericht, hoe de processen aansturen, de gedachtegang over
de bouw en iedereen roept; we moeten veranderen, we moeten
vooruit. Iedereen roept het, maar, los van zulke initiatieven, zijn er
nooit echt concrete voorstellen geweest of hoe je het verbetert. En
waarschijnlijk ligt dat echt bij de OVG’s, Syntrus Achmea real
estate,’s en de grotere bouwers. De Volker Wessels, de BAM, de
Heijmans, zulke jongens, daar ligt het. Zolang zij, de hele markt
staat onder druk hè, laten we wel wezen.
NR; Zal dat geen goede omgeving zijn voor verandering?
TdG; ja, dat zeggen ze. Verandering en innovatie kost altijd veel
geld en als ze er niet helemaal zeker van zijn dat het ook veel geld
oplevert, dan is dat wat lastig. Maar misschien gaan we er nu al te
diep op in.
Verdere introductie door interviewer.
Heb je er bezwaar tegen als ik naam en bedrijfsnaam vermeld bij
het verwerken van de informatie in mijn rapport?
TdG; ligt eraan hoe het verwerkt gaat worden, wil wel even checken
hoe het vermeld wordt en in wat voor context het staat.
NR; je mag het ook achteraf zeggen;
TdG; mondeling roep en zeg je wat meer dan dat ik het zwart op
wit heb staan. Vooral met zo’n onderwerp dan praat je toch meer
over mijn visie dan over de visie van het bedrijf.
NR; ik zal het erbij vermelden
TdG; het is een heel breed onderwerp. Ik vind het een heel nobel
streven van je om dit te onderzoeken, ik denk dat het ook heel
interessant is, maar wat er uiteindelijk uit komt daar ben ik zeer
benieuwd naar.
NR; ik ook. Zou je in het kort Rollecate kunnen omschrijven
TdG; Rollecate is onderdeel van Rollecategroep, Rollecate is 1 van
de grootste gevelverwerkers/producenten van Nederland,
daarnaast gaat onze focus nu ook naar het buitenland toe. Waar
praat je over; gevelelementen, ramen, deuren kozijnen, vliesgevels,
elementengevels dus van ieder vierkantje wat je in een raam ziet tot
aan totale gevelcomplexen. Nou, je kent Amsterdam. Als je
bijvoorbeeld Zuidas Amsterdam hebt, nieuwe kantoor Deloitte AKD.
Alles wat je daar ziet aan buitenkant, hebben wij gemaakt. Denk
dat dat meer gevoel geeft bij wat wij maken.
Wat wij in Staphorst doen; Rollecate is puur de metaalversie, is
aluminium en staal, daarnaast hebben we Kumij kozijnen , grootste
producent van kunststof kozijnen. Eland Brandt, onze alluminium
schuif ramen en deuren en gevelbeheer Nederland, onze servicetak
en daar hebben wij ook weer gevel servicemonteurs lopen, zo
proberen we eigenlijk van vooraf in het traject, bij revitalisaties en
nieuwe ontwikkelingen in de markt en van daaruit advies te geven
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18.

Fragment 3
19.
20.

21.
22.

aan de ontwikkelaars en architecten, van daaruit nieuwbouw en
dan hebben wij ook de composiet visie dus we hebben ook
aluminium, staal, kunststof, composiet en glas, dus eigenlijk alle
materialen die verwerkt worden in gevels, die hebben wij in beheer.
Vervolgens kunnen wij ook weer de service en onderhoud uitvoeren
dus zo hebben wij eigenlijk onze gevelketen in ieder geval gesloten.
Rollecate groep, ik denk dat er zo’n 650 man werkt en we draaien
100 miljoen+ omzet op jaarbasis.
In Staphorst zitten wij; de productielocatie voor aluminium,
elementgevels en vliesgevels. We hebben nog een productielocatie
in Leeuwarden voor het aluminium, daar worden eigenlijk de
standaardelementen geproduceerd. Kunststof productie zit in
Groningen en dan hebben we nog een staalproductie in Hongarije.
Daarnaast zitten wij niet alleen in de Nederlandse markt, we
hebben een joint venture in Londen, zitten we nu sinds kort hebben
we de eerste opdrachten binnen zien komen. Dus wij zitten ook in
het buitenland. Voorheen in export, nu zijn onze projecten in België
en Engeland. Voorheen zaten we over de hele wereld. Van Saoedi
Arabië tot Rusland tot Aruba. Maar dat was allemaal op basis van
relaties die wij uit Nederland hadden, dat we export deden. Sinds
kort 2006/2007 hebben wij nog een verkoopkantoor gehad in
Ierland. Grote projecten gedraaid en toen klapte de hele markt in.
Dat waren gewoon projecten die begonnen zijn waarde kraan
afging en stopte ook met de bouwen, daar zijn we ook direct het
land uit gegaan. Maar sinds kort zitten we weer in Londen. Prachtig
bedrijf, Staphorsterbedrijf. Heel veel mensen hebben vooroordelen
over Staphorst, heel veel van die vooroordelen zijn ook waar. Maar
wat er wel is, is hard werken, afspraak is afspraak, nuchterheid,
efficiency, financieel betrouwbaar, afspraak nakomen, ook gewoon
een solide organisatie door het familiebedrijf wat we zijn. Onze
sterke punten in de markt is onze engineeringscapaciteiten, dus echt
projectmatig oplossen en de materialen. Het assortiment wat we
bieden, enorme marktkennis en bijna voor alles; alles op
gevelgebied kan je bij ons terecht.
NR: hoelang ben jij hier al werkzaam?
TdG; Ik ben hier 5 jaar geleden binnengekomen als afstudeerder,
als marketing. Moest ik onderzoek doen naar online marketing en
toen kwam ik hier en toen was er geen marketing. Toen heb ik
onderzoek gedaan en een structuur neergezet. Dat heb ik na 8
maanden gepresenteerd en toen zeiden ze dan mag je dat ook wel
komen uitvoeren, hier in verantwoordelijk zijn en investeren.
NR: Wat is je huidige functie?
TdG: Sinds kort val ik rechtstreeks onder de holdingdirectie en daar
ben ik mede verantwoordelijk voor het marketingbeleid van de hele
Rollecate groep maar ook het CRM-gedeelte, het
accountmanagement van alle zusterondernemingen en alle
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23.
24.

Fragment 4
25.
26. Bedrijf en CE

27.
28.

29.
30. Huidig recycling

31. Gefragm proces
32.

verkopers die we hebben rondlopen en de commercie overall, dus
de combiprojecten; hoe vliegen we dat aan. Ik hou me ook bezig
met de klein zakelijke markt en hoe we dat gaan inrichten, hoe we
daar uiteindelijk onze omzet gaan verhogen. Alles op commercieel
gebied.
NR; je hebt wel kijk op de processen zoals ze nu gaan?
TdG; ja en ik denk dat het voordeel is dat ik heel veel vanuit de
holding doe, niet alleen van Rollecate, maar bij alle
zusterondernemingen loop ik binnen. Ik was verantwoordelijk voor
de binnendienst hier en van daaruit ben ik ook heel nauw betrokken
bij het commerciële traject en ook met het deel van het overdragen
met uitvoeren dus van daaruit ook processen, maar ik denk niet dat
we gaan praten over de hele bouwprocessen?
NR; Had je al eerder van de circulaire economie gehoord?
TdG; ja, we hebben zelfs een paar tenders gedraaid, volgens mij
was dat de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam waar de opdrachtgever
ook weer zei van; joh, dit project is tijdelijk, zoals de projectnaam
zegt, het moet er 10 jaar staan en wat doe je daarna, over 10 jaar.
Trek je dan al je gevelelementen er weer uit, gaan we het recyclen,
of gooien we het weg. De kostprijs werd heel erg hoog, we werden
wel gedwongen om na te denken over hoe wij dan uiteindelijk
omgaan met het onderhoud van die panden, om uiteindelijk de
restwaarde van het gebouw, of delen van het gebouw, her te
kunnen gebruiken en de restwaarde zo hoog mogelijk te maken. Ik
heb die tender uiteindelijk helemaal uitgewerkt en geschreven dus ik
heb vanuit die kant er wel wat ervaring mee.
NR; Hoe is dat afgelopen?
TdG; nee, dat hele traject is uiteindelijk on-hold gezet. Dat wordt
dan overgedragen naar onze commercie, die achtervolging doe ik
niet.
Uitleg circulaire afbeeldingen door interviewer
TdG; maar dit is wel heel plat hoe je hem neerzet, als ik zie de
profielen die wij verwerken, en bij kunststof daar zit volgens mij
altijd gerecycled kunststof in. Profielen die wij toepassen in
nieuwbouw en renovatieprojecten. Zelfde geldt voor het aluminium,
aluminium dat wij toe kunnen passen wordt volgens mij voor 80%
/85%, pin me er niet aan vast, gerecycled worden. Alles wat hier
uitgaat is geen afval. Het is je bron voor wat daar uiteindelijk weer
verwerkt wordt. Dat is nu al, dat is nu al de ouderwetse methode
eigenlijk (wijzend naar traditionele afbeelding)
NR; dus in jouw ogen wordt daar wel wat aangedaan?
TdG; jazeker, alleen wat wel, en ik denk dat daar de grootste fout
zit, het zijn allemaal eilandjes het is allemaal opgeknipt, het hele
proces. Waardoor uiteindelijk wij hier dat kopen. En hoe zij hier
aankomen dat zal ons een rotzorg zijn. Dat gerecycled is of dat
weer uit de grond gehaald wordt. En dat geldt voor alles. Heel veel
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33.
34. Lease constructie

35.
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37.
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Kosten door
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39.

samen met keten-integratie ook zo’n woord wat je hoort en
samenwerking en transparantie. Dat is allemaal wel heel leuk. Dit
klopt nu niet (wijzend naar afvalemmer traditionele afbeelding),
wordt overal toegepast maar juist die scheiding van iedere
functiegroep of zoals jij het hier noemt, ieder deeltje in de keten die,
dat is gewoon een feit.
Verdere introductie van circulaire proces door interviewer
TdG; Je krijgt een heel ander financieringsmodel. Ik denk dat de
grootste stap is waar nog weinig mensen aan toe zijn. je krijgt van
die lease-achtige constructies, die daar op los gelaten kunnen
worden.
NR; wat zou je nodig hebben om dat wel voor elkaar te kunnen
krijgen
TdG: Ik heb hier wel eens over nagedacht. Ik denk dat dit
uiteindelijk voor de gebruiker heel duur wordt. Ik denk dat het risico
voor degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebouw
heel hoog is, omdat de gebruiker zegt; de prestaties staan me niet
aan, dus ik ga nu naar een ander kantoorgebouw. Dus die
constructies dat ie daar te makkelijk vanaf komt, dat kan niet voor 5
jaar. Maar een OVG of een investeerder kan het niet voor 5 jaar
neerzetten, die huurcontracten moet ie zeker van zijn dat die voor
een x aantal jaar weggaan. Als wij verantwoordelijk zijn voor onze
gevel dan is ie uiteindelijk als het is afgeschreven, komt ie weer
terug bij ons, dus dat moet wel betaald worden. En al dat
onderhoud dat wij er aan plegen, moet ook betaald worden. Nu is
het, jij laat een woning bouwen, de woning is van jou en jij bepaalt
zelf waar je onderhoud aan gaat doen en waar jij dat wel of niet
gaat doen. Dat is jouw eigen portemonnee. Als ik verantwoordelijk
ben voor de kozijnen in jouw huis dan vind ik dat jij jaarlijks
minimaal 1 keer een check moet doen en 1 keer moet onderhouden
NR; Maar dan moet jij dat doen als producent zijnde
TdG; die kosten die ik maak, die wil ik wel betaald hebben en daar
wil ik uiteindelijk ook winst op maken. Maar als iedereen
verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn onderdeel dan krijg je
daar straks, in de aller slechtste situatie, heb je daar iemand die op
maandag bij jou het hang- en sluitwerk komt checken, de gevel de
beweegbare delen komt checken, dan komt er op woensdag
iemand die de bakstenen en het cement komt checken en de andere
de gootsteen…van alle onderdelen die je daarbij krijgt komt daar
weer een bepaald onderhoudshistorie of iets dergelijks aan vast
,omdat iedereen zelf verantwoordelijk is. Dat zijn kosten die
gemaakt worden die uiteindelijk doorberekent moeten worden of
aan de eindgebruiker of aan de investeerder. En ik denk dat dat
heel kostbaar wordt. Als we daar geen ander financieel model
onder kunnen leggen, dan is dat denk ik het hele grote nadeel aan
de visie die nu op tafel ligt. Maar dat is mijn idee.
NR; Als jij je eigendom behoud en je levert prestaties, dus als
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gebruiker weet je wat je kan verwachten. Het onderhoud is daar al
in verwerkt, daar betaal je dus ook al die kosten voor.
TdG ; het grote voordeel hiervan is, en dat merk je ook bijvoorbeeld
in andere landen, waar een architect voor langere tijd
verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gebouw en voor de
kwaliteit van het gebouw, worden er duurzame producten gebruikt,
worden er kwalitatief betere producten gebruikt, maar die zijn ook
duurder. Als je kijkt nu naar de hele bouw, dan wordt ieder
dubbeltje omgedraaid. Waar iemand uitgeknepen kan worden,
wordt ie uitgeknepen. Dat zien wij als onderaannemer, dat zien de
aannemers, dat zien de architecten, dat ziet iedereen.
NR; maar is dat iets goeds voor de langere termijn
TdG; nee, maar uiteindelijk als jij als investeerder zegt en ik heb een
zak geld, ik heb 10 miljoen of ik heb 30 miljoen te besteden en er
worden bepaalde presentatie eisen opgesteld, dan moet je op een
gegeven moment keuze maken of wat de mogelijkheden zijn binnen
het budget die je hebt. En dat is altijd zo hè, je hebt een zak geld,
dat kan je maar 1 keer uitgeven. En ik denk dat in hierin een scheve
verdeling inkomt tussen wat mensen willen en wat mensen krijgen.
Kijk wij willen als geen ander, en dan praat ik hier voor het bedrijf,
ik heb hier wel eens discussies over gevoerd. Ik denk dat wij heel
graag verantwoordelijk willen zijn voor de producten die we
leveren. Maar dan bepalen wij ook de kwaliteit die we er aan vast
willen en daar hangt ook een bepaald prijskaartje aan vast.
NR; je investering wordt voor de gebruiker een stuk lager, je spreid
hem uit over een aantal jaar, je krijgt een bepaald soort
kwaliteitsgarantie
TdG; dat is maar net hoe je het bekijkt. Laten we zeggen, De initiële
investering die ze nu doen bij gebouwen, ze hebben 30 miljoen,
dan krijgen zij een gebouw en dan bepalen ze zelf later of zij nog
onderhoud gaan doen. Als ze dan straks, laten we voor het gemak
zeggen over 30 jaar, dat is dus een miljoen per jaar. Als ze dan
zeggen en ze hebben dan nu besteden nu per jaar 2,5/3 ton aan
onderhoud, omdat ze zelf bepalen waar ze dat doen. Als ze straks
voor hetzelfde gebouw, waar iedereen zelf verantwoordelijk is dan
betalen ze 1,5 miljoen per jaar dus laten we zeggen dat ze per jaar
2 ton duurder uit zijn, omdat iedereen het onderhoud is. Dus dan
zeg je wel, als je het in 1 keer bekijkt, ik heb nu een zak van 30
miljoen, die is dan in 1x op, verspreid ik over 20 jaar. Uiteindelijk
die duurzaamheid die je wilt bereiken over die 20 of 30 jaar is
uiteindelijk de prijs hoger. Denk ik hoor. Ja, je kan zeggen, omdat ik
minder onderhoud heb gaat er minder kapot, omdat het duurzamer
is, is de waarde van het vastgoed hoger. Dat klopt allemaal wel.
Maar die gebruiker betaald uiteindelijk en als hij bereid is om te
betalen voor die kwaliteiten voor die duurzaamheid, dan is het
helemaal goed. Dan klopt het model, alleen denk ik dat er wel heel
goed naar gekeken moet worden, wil je dit invoeren welk financieel
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model zit erachter en welke kosten worden waar weggeschreven
NR; Dat denk ik ook wel. Als eigenaar heb je de verplichting om het
product terug te nemen. En daarbij de verplichting ook dat je hem
weer in het systeem terug brengt.
TdG; het gevaarlijk daarvan is, kijk met Velux dakraampjes, die
eigenlijk altijd modulair opgebouwd zijn, die altijd dezelfde
afmetingen hebben. Dat is heel mooi, maar….vroeger zei Ford
volgens mij over de auto; Je mag iedere auto kiezen, als hij maar
zwart is. Dat kan je doen maar dat gaat wel ten koste van de
creativiteit in het ontwerpproces. Je krijgt veel meer standaardisatie
in gebouw omdat, nou ja, als wij een gevel een kozijn bij 1 bij 1
maken, en de volgende moet 1,20 bij 1,20 zijn, dan is voor ons niet
te doen om het hele profiel uit elkaar te trekken, een stukkie eraan
te maken. Je krijgt dus wel standaardisatie van je product. Ik weet
niet of dat goed of slecht is hoor.
NR; Standaardisatie zal je wel nodig hebben, anders zie je het niet
gebeuren?
TdG; een bepaalde maat van standaardisatie, anders is het niet te
doen. Als ik puur kijk naar onze producten. Het is maar net hoe de
architect het tekent en opdracht geeft natuurlijk. Of het nou 3.61 of
3.60 of 3.59. Kijk wij maken, laat maar zeggen een vierkant en die
stoppen wij in een gebouw, of het nou een woning is of in
utiliteitsbouw. Ja als je dat vierkant er weer uit wilt halen en die kan
je weer ergens anders in stoppen, dat wordt heel lastig. Uiteindelijk
als je hem afbreekt op dit niveau (grondstofniveau) en je gaat het
weer verwerken dan ga je weer terug naar ons toe. Dan kunnen wij
er heel veel mee. Als wij een kozijn, dus zo’n vierkantje en die
hebben wij in het verstek en die maken wij in elkaar, als ie in elkaar
zit en hij is dan verkeerd, dan kunnen wij hem niet uitelkaar halen,
dat is gewoon afval
NR; is dat dan niet een kwestie van anders ontwikkelen
TdG; ja, helemaal mee eens. Dat zou een optie zijn, daar ben ik
ook heel eerlijk in, als wij daar ook een reactieve houding in
hebben. Als de markt daarom vraagt en ons de opdracht geeft om
anders te acteren dan gaan we dat zeker doen. Maar dat
koplopersschap of die innovativiteit die wij daar zelf in zouden
voeren, daar gaat onze aandacht niet naar toe om zulke dingen te
doen. Terwijl we de duurzaamheid wel hoog in het vaandel hebben
staan, hoor. Maar ik vind het lastig hoor. Het is een beetje
brainstormen over hoe of wat en hoe het zou kunnen zijn en als je
het weet dan hoor ik het graag.
NR; dat is juist het probleem, wij weten het ook niet.
TdG; hoe kijk jij er tegenaan? Tegen het proces? En wat zou de rol
van een onderaannemer zoals wij, hoe zou die moeten acteren
volgens jou? Wat is jouw visie
NR: Ik weet niet of ik dan voor mijn beurt praat, of dat ik je teveel
beïnvloed. Maar ik denk wel, op het moment dat je dit model gaat
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toepassen, dan word je als producent gedwongen om na te denken
over je eigen product. Dus we krijgen hem terug aan het einde, dan
moet je hem zo in elkaar gaan zetten, dat je er daadwerkelijk ook
wat aan hebt. En je wilt aan het einde dat er daadwerkelijk ook wat
overblijft. Je gaat proberen om de kwaliteit van het product zo hoog
mogelijk te houden gedurende de levensduur. Dus ik denk dat het
onderhoud efficiënter kan, tenminste ik weet niet hoe het bij jullie
kan, maar ik denk dat onderhoud efficiënter kan. En dat daardoor
die kwaliteit hoog blijft en je meer overhoudt.
TdG; ik wil je even onderbreken hoor. En dan stel ik jou een vraag,
in deze markt waarin wij nu zitten, want dat is gewoon een feit,
waar we nu in zitten, en we gaan er heel erg mee bezig en we
hebben een prachtig product, die wij in elkaar kunnen sleutelen wij
als enige gevelbouwer gaan hier volop gas op geven. We hebben
straks iets, we zetten het straks in jouw woning en dan, hoe we het
aanpassen maakt niet uit maar we halen het eruit en kunnen het zo
weer ergens anders aanpassen. Is top, maar zit wel een prijskaartje
aan vast. Ben ik van overtuigd hoor, er zitten kosten aan verbonden
die hoger zijn dan als we het nu op deze methode doen. En als er
concullega’s zijn die een gebouw moeten maken. Je weet hoe de
inkoopprocessen in de aannemerij in de bouw nu is, dat is dan toch
niet realistisch om dat te verwachten van bepaalde maakpartij.
NR; maar dan heb je dus eigenlijk een andere vraag nodig vanuit
de opdrachtgever?
TdG ; ja, maar is dat dan niet een beetje de ideologie, filosofie van
de opdrachtgever.
NR; de filosofie van de opdrachtgever ligt nu dan misschien op de
korte termijn, wat je zelf ook zegt, en is vooral ook goed gefocust
op kosten. Misschien als je het meer op de langere termijn gaat
denken als opdrachtgever, van oké we kijken op de lange termijn
wat het daarna nog waard is.
TdG; ik ben het helemaal met je eens, maar is het dan niet
ideologie. Want doe jij het zelf? Dat is mijn kritische vraag, doe jij
het zelf; als je een woning neerzet of weet niet. Welke keuze maak
je zelf?
NR; hangt vanaf denk ik, oprecht, waar de verantwoordelijkheid
ligt. Ik denk dat iedereen wel een beetje kosten/kwaliteit afweegt.
Op het moment dat het proces op de huidige manier gestructureerd
is dan kijk je alleen maar naar jezelf. Van oké; lage kosten, de
problemen schuif ik eigenlijk alleen maar door. Dat is een beetje
wat op dit moment gebeurd. Misschien als gevelproducent zijn de
ga je ook meer kijken van; oke hoe kan dit het best onderhouden
worden. Misschien kunnen we het zo ontwikkelen dat het
makkelijker onderhouden kan worden en dat dus het gebouw dan
zo lang mogelijk mee kan gaan. Dus dan ben je ook weer efficiënter
bezig.
TdG; wij zijn zelf met onze eigen groep, zijn we er in het klein ook
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mee bezig omdat we ook allemaal onze eigen servicetakken
hebben. Wat wij hier ontwikkelen moet uiteindelijk ook wel goed
gaan. Ik ben het volledig met jou eens, als je op langere termijn,
alle bedrijven die een lange termijn visie hebben zijn veel
succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet hebben. Dus lange
termijn, duurzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, ik denk dat we
daar heel veel kunnen halen. Alleen zie ik dan wel een paar beren
op de weg, daar moet wel heel goed over nagedacht worden, want
voor je het weet komen er bepaalde procesinnovaties van onderop.
Productinnovaties komen er bij. Er zit een bepaalde kostenstructuur
achter waar nog geen dekking is voor is of opdrachtgevers die dat
doen. Terwijl hier bij de opdrachtgevers eigenlijk een ideologie of
bepaalde denkwijze gecreëerd moet worden, want die is er op dit
moment niet. Ik zie daar nog wel een gat van onder naar boven
ontstaan. En ik vind het een heel mooi voorbeeld, Deloitte, AKD,
jullie nieuwe kantoorgebouw daar is dus weer een hele andere visie
op los gelaten, als duurzame kantoorgebouw van Europa of
BREAAM outstanding, dat is een heel andere gedachte. Maar
uiteindelijk de gedachte erachter is dat daar ook, geldkwestie, want
hoe duurzamer het gebouw is hoe meer euro’s ik per vierkante
meter huur kan vragen en hoe waardevoller mijn gebouw
uiteindelijk is.
NR; maar als je dus kijkt naar gebouwen als grondstoffenbank, dus
alle grondstoffen die er nu in zitten, dat is eigenlijk gewoon wel wat
waard. Op dit moment is het misschien nog niet helemaal aan de
orde, maar de welvaart stijgt, de bevolking groeit nog steeds
gigantisch, dus de vraag naar grondstoffen wordt alleen maar
groter. Op een gegeven moment is het gewoon op. Misschien heb je
wel een soort schat in handen.
TdG; ik weet niet of je bekend bent met de sloopgroepen die in
Nederland werkzaam zijn, maar die verdienen allemaal wel goed
geld. Dus dat er geld zit in grondstoffen dat is bekend
NR; maar ik bedoel, zij krijgen geld om te slopen en daar krijgen ze
daarna ook nog heel veel grondstoffen voor terug.
TdG; Alleen, kijk dan kom je bij; schoenmaker blijf bij je leest, als wij
de gevelproducent zijn, en hier komt dat weer terug, dat kozijn, dat
moet dat uiteindelijk wel weer op de juiste manier verwerkt worden.
Dus je hebt alle partijen wel nodig. Het is een heel interessant
onderwerp om over te discussiëren. Alleen het niveau waarop dat
nu gebeurt zal veel hoger moeten liggen. En de opdrachtgevers
zullen dat echt moeten pushen, moeten pullen vanuit de markt. Van
dit willen wij en op die manier wil ik de projecten doen en daarna
ben jij verantwoordelijk.
NR; het moet dus echt vanuit de opdrachtgevers komen.
TdG; wil je echt die cultuur verandering goed doorvoeren dan zijn
initiatieven van onderaf heel mooi, maar ik denk dat de aanzet,
laat ik het zo zeggen, vanuit de opdrachtgever komt. Als je ziet hoe
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wij acteren met die tenders met die aanbestedingen als er ergens
niet om gevraagd wordt , en dan ga ik wel heel kort door de bocht,
maar dan bieden we het ook niet aan. En als we afgerekend
worden op prijs. Hoe minder we aanbieden hoe goedkoper we
uiteindelijk zijn. Terwijl je soms als je meer aanbiedt er meer
toegevoegde waarde creëert of kan aanbieden. Terwijl de
opdrachtgever best wel bereid is om er meer geld voor uit te
trekken.
NR; Vind je het dan geen gemiste kans?
TdG; jawel. Als ik heel eerlijk ben is dit (wijzend naar traditionele
afbeelding) niet de situatie is waar we nu inzitten. Ik denk dat we er
ergens tussen in zitten, maar wel richting deze kant (circulaire
afbeelding). Ik vind dit een heel mooi systeem. Alleen denk ik wel
dat hier nog een paar stappen moet gezet worden in het
doordenken van de Business modellen van ieder bedrijf die er aan
verbonden is. Het is onmogelijk voor ons, als individuele
gevelbouwer, om, we hebben die ideologie en die filosofie te gaan
werken volgens dit systeem. Het enige wat we kunnen doen is dat
we ons gaan innoveren aan onze producten die uiteindelijk binnen
het proces beter tot hun recht komen.
NR; maar stel we zitten in de situatie waarin het wel zo gaat,
misschien wel wat extremer dan het nu is. Maar stel we vergelijken
het, denk je dat het invloed heeft op de kwaliteit van het product?
TdG; uiteraard, altijd. Dat staat niet ter discussie, omdat wij
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor onze producten. Als wij
zeggen je krijgt een Rollecate kozijn, dat zeggen we nu al, dan
hebben wij als standaard scherpere eisen die we aan kozijnen
zetten dan die de branche erachter stelt. Maar als wij
verantwoordelijk zijn voor 30 jaar voor die kozijnen, dan willen wij
er zeker van zijn dat het beste materiaal wordt toegepast, de beste
soort glas, dat er het beste onderhoud plaats vindt en dat wil je
allemaal in eigen beheer doen. Dat is een open deur die je intrapt.
Natuurlijk gaat de kwaliteit omhoog. Maar aan die betere kwaliteit
hangt gewoon een prijskaartje. Wij adviseren, soms krijg je van die
tenders en dan weten we nog niet wat voor gevelsysteem er
gemaakt moet worden. Dan hebben wij een HSB variant, dan
hebben we een bepaalde vliesgevelvariant en we hebben een
elementensysteem variant, en aan ieder cellensysteem hangt een
bepaalde kwaliteit en hangt een prijskaartje. Als je over alle grote
gevels maakt die we doen zullen ze topkwaliteit, beter kan niet,
maar daar betaal je ook voor.
NR; Je kijkt op de lange termijn, je kijkt naar 30 jaar. Denk je dan
nog steeds dat de kosten hoger zijn in dit model?
TdG; dat ligt er aan, als het een integrale benadering is. En
iedereen werkt op dezelfde manier, volgens dezelfde filosofie en de
proces is daarop zo afgestemd dat je veel efficiënter werkt, dan
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denk ik dat je veel goedkoper uit kunt zijn. Alleen gezien de situatie
waarin we nu zitten en het paaltje aan het horizon wat er is en de
stappen die gezet moeten worden, denk ik dat het omschakelpunt
pas vrij laat komt. Ik denk dat de investering vrij hoog is en dan
moet je wel afvragen of dit in de huidige situatie of bedrijven in
ieder geval bereidt zijn maar ook of ze de middelen hebben om dat
te doen.
NR; en qua tijd, qua ontwerptijd, na de overgangsfase, dus in de
circulaire economie, denk je dat er dan een tijdswinst in kan zitten.
Dus qua ontwerptijd, qua constructietijd?
TdG; Als het proces efficiënter loopt, dan wordt dat ook altijd beter
op elkaar afgesloten, maar het is nog niet zo dat iedereen die in de
bouw werkt die nu dom is en dat het allemaal niet goed gaat. Als ik
kijk wat van de verantwoordelijkheid bij de mensen neerleg,
bijvoorbeeld, de oude rijkswatertoren in Arnhem, die wordt nu
helemaal gestript en daar worden nu studentenhuisvesting van
gemaakt, daar worden wij als ketenpartner volledig in geïntegreerd.
En we zijn er volledig verantwoordelijk voor ons deel inclusief
financiering etc. voor het hele gebeuren. Waarbij wij ons eigen
ontwerp maken, dus uiteindelijk met de bouwers en met alle
bouwpartijen afstemmen; hoe gaan wij uiteindelijk monteren, hoe
wil je dat allemaal op elkaar afstemmen. Daarom zeg ik ook, dit is
allemaal achterhaald hoor (traditioneel afbeelding) en dan zitten
we er wel wat tussenin. Tuurlijk loopt het proces dan efficiënter,
maar dat zijn de goede voorbeelden, ik kan ook voorbeelden
noemen dat stagnatie oploopt en je uiteindelijke meer kwijt bent. Ik
vind het heel lastig hoor. Het wakkert de discussie aan van; ja we
moeten innoveren, we moeten verder we moeten, we zitten echt in
een heel conventionele markt, de bouw. Als je kijkt hoe de autoindustrie en de andere branches zich ontwikkelen dan gaat dan 10x
zo hard dan de bouw dat doet. En er zijn wel initiatieven geweest
als dat heel duurzaamheid, cradle-to-cradle, Hennes de Ridder die
daar wat over zegt, circulaire economie, maar er is nooit een
paradigmashift geweest dat de hele bouwketen op de kop staat van
er wordt anders gewerkt
NR; dat is ook wel wat hier bij hoort, dat is echt het hele
systeemverandering. Je kan niet als 1 iemand initiatief neemt ,van
jongens wat gaan we doen. Dat zeg jij ook al.
TdG; Weet je wat kenmerkend is voor de bouw? Dus als mensen
eenmaal in de bouw gaan dat ze bijna nooit meer uit de bouw
gaan. Dat is hetzelfde als je arts wordt, als je arts wordt ga je niet
zomaar bij een bibliotheek werken. En dat in de bouw worden
mensen altijd zo opgevoed. Dat begint al bij universiteiten, dat
begint al bij Hbo, dat begint al bij Mbo-scholen. Als je dat wilt
veranderen dan moet je vooraf in het systeem de zaak gaan
veranderen over denkwijze, over hoe mensen moeten handelen in
bepaalde situaties en dan krijg je ook de bereidheid om te
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veranderen binnen een bedrijf en ook binnen eigenlijk de hele
branche. En mensen die nu binnen bouwbedrijven komen die
hebben dus een theoretische rugzak mee….jij bent straks klaar en
zeg je ; nou, ik heb het nu allemaal geleerd en dan kom je binnen
een bedrijf en dan denk je; shit, ik weet eigenlijk helemaal niks en
dan ga je pas je ervaringen opdoen. Dan word je opgevoed
volgens de normen en waarden en kennis die dan aanwezig is en
als je dat niet verandert, en dat zeg ik met hoger niveau, dan gaat
die cultuurverandering, is heel lastig om door te voeren.
NR; maar hoe zou je dat kunnen veranderen dan?
TdG; ja, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Ik geef mijn ideeën, ik
geef mijn visie. Heel lastig, het eerste is; gelooft iedereen hier in?
Staan we er allemaal achter? Als er maar 1 partij zegt, ik geloof er
niet in en die kan een bepaalde invloed uitoefenen op de markt…
NR; geloof jij erin?
TdG; ik ben sceptisch, ik ben positief kritisch, maar dat komt ik sta
nog niet in de bouw. Ik ben niet zo opgevoed ik kom vanuit de
bedrijfskunde kant dus ik kijk meer naar processen. Ik ben altijd voor
veranderingen, altijd voor een nieuwe denkwijze, altijd voor
innovatie maar het moet wel goed doordacht zijn..
NR; Maar kan dat allemaal van tevoren?
TdG; waar ik bang ben, het hoeft niet van te voren, het hoeft niet
allemaal overdacht te zijn. als er van tevoren niet helemaal goed
over nagedacht wordt krijg je die initiatieven, dan krijg je weer
zo’n mooie kreet die in de afgelopen 4 jaar voorbij komen, die het
dan net weer niet redden. Of dat het weer zo’n ding is MVO,
duurzaamheid, ja hartstikke tof als ik er geld mee verdien. Ieder
bedrijf is duurzaam bezig, als ze dat niet doen, laten ze geld
liggen. Dus iedereen roept dat ze duurzaam bezig zijn. Als
circulaire economie, als dat het wordt, dan roepen we en dat klinkt
heel cru, dan zijn we als eerste die roepen, ja circulaire economie
dat is het joh, helemaal geweldig want dan kunnen wij mee in de
projecten die gedraaid worden want dan kunnen we uiteindelijk
onze producten kwijt in die projecten. Is helemaal goed, verdienen
we geld, kunnen we een factuur sturen. Perfect! Daarvoor bestaat
het toch? De schoorsteen moet roken. En dat denk ik als er niet, van
wat is het doel van dit onderliggende doel, het hogere doel is;
anders werken andere denkwijze, andere processen, dat is nogal
wat, wat je vraagt.
NR; daar ben ik me ook heel goed van bewust, ik vraag het ook
niet hè. Ik ben aan het onderzoeken.
TdG; Het is een hele mooie ideologie, denk ik. Ik denk dat we er
heel veel van kunnen leren. Ik denk dat ieder bedrijf in de keten
daar heel veel uit kan halen. Maarja, om dan de eerste stap te
zetten, hoe denk jij daar over? Zal dat juist van onderaf moeten of
zal dat van bovenaf moeten komen.
NR; wat ik nu een beetje merk is dat er vaak heel veel kennis is
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binnen de bedrijven en vooral bij de onderaannemers, maar dat het
te laat in het proces betrokken worden waardoor ze gewoon de
opdracht van voer dit uit en zij zeggen ook als wij gewoon eerder
worden betrokken dan kunnen wij die technische kennis meteen
toepassen. Dan kunnen wij die materialen misschien efficiënter,
beter produceren en neerzetten.
TdG; maar dat komt dan dat de architect in Nederland buiten spel
wordt gezet. Dat is de voorschrijvende partij, die zegt tegen ons
Rollecate puien, dat type profiel willen we en we willen dat glas
erin. Rollecate moet het gaan maken. En dan staat er altijd; of
gelijkwaardig. Dan komt die aannemer, de architect drukt zijn
woord niet door en komt die aannemer en die vraagt 5 prijzen op in
de markt, want zo gaat dat, en die kijkt nou ze bieden allemaal
dezelfde eisen aan, het is allemaal gelijkwaardig en dit is de
goedkoopste en met jou ga ik om tafel. En dan knijpt hij hem nog
verder uit en dan kan je het leveren voor de laagste prijs.
Als je bijvoorbeeld in België kijkt, hoe het is. Is een architect, die zijn
naam verbindt aan een project is veel meer verantwoordelijk voor
de producten, die stuurt veel meer op de kwaliteit van de producten
die je in het project krijgt. Dus als een architect wil dat Rollecate met
dit type kozijnen in dat project gaat leveren, dan is die aannemer
verplicht dat Rollecate met dat type project en dan is zo’n aannemer
niet meer buitenspel dan wil ie Rollecate er zo vroeg mogelijk bij
betrekken zodat het zo efficiënt mogelijk verloopt
Maar wat ik hier wel in mis, als we het hier hebben over de rollen
en verantwoordelijkheden. Wat is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever zelf en van de eindgebruiker?
NR; dat is een dingetje waar ik zelf ook nog mee aan het stoeien
ben. Dat dat iets is van hoe gaan we dat doen.
TdG; want iedereen heeft verantwoordelijkheid maar die dan?
NR; je merkt gewoon de eindgebruiker die is gewoon verplicht,
contractueel vastleggen, hoe dat product te gebruiken. Dat is met
een leaseauto ook, daar ga je ook afspraken mee maken. Het is niet
jouw auto maar je moet er wel zo mee omgaan. Ik zie daar niet
heel veel problemen. Waar voor moet gewaakt worden, is dat de
gebruiker niet teveel belast wordt met allerlei rompslomp, die wil
gewoon huisvesting, punt. En dan krijg je een volgende punt hoe
gaat die rol van de ontwikkelaar er uitzien. Ik ben nu een beetje
aan het kijken, van wat heeft iedereen nu een beetje nodig. En
uiteindelijk kun je daar aan gaan hangen, oké hoe kan die
ontwikkelaar daar in gaan anticiperen. Ik heb ook al gehoord van
mensen die zeggen; ja de ontwikkelaar wordt helemaal overbodig.
TdG; dat zou kunnen, maar dat ligt er helemaal aan hoe je het
proces inricht. Die rollen, kijk een aannemer is ook overbodig. Wij
hebben heel veel projecten gedraaid waarbij geen aannemer was,
dat wij als hoofdaannemer acteren, dat kan prima. Alleen betekent
dat wel dat er organisatorisch en qua coördinatie heel wat
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achterblijft. Kijk een aannemer koopt alles in en die zorgt dat het
allemaal bij elkaar komt en goed uitgevoerd wordt. Dat is hetzelfde
als een architect. Hoezo? Wij hebben meer kennis van onze
producten dan een architect. Kunnen wij toch beter ontwerpen,
kunnen wij toch beter tekenen? Maar wij hebben de ballen verstand
van esthetica en kijk dan doe je iedereen tekort. Dus je hebt ze
allemaal nodig, alleen in plaats van die eilandjes en alles, gewoon
over de schutting gooien, nu zijn we klaar, succes ermee, daar
zouden we dus heen. Of dat in dit model is of wat voor naam je het
geeft dat is de vraag. Maar dat die hele bij elkaar moet gaan zijn
en moet samenwerken moet zoeken dat is een eerste stap. 1e stap is
bereidheid
NR; ik denk dat bereidheid gepaard gaat met waarde inzien en
daar ben ik dus nu mee bezig. Om te kijken of die erin zit om
mensen te overtuigen op deze manier te doen.
TdG; ik denk iedereen die jij gesproken hebt, en dat zijn mijn ideeën
over de bouw, iedereen zeker bereid is om te veranderen, iedereen
die wel mogelijkheden ziet om dingen te verbeteren. Alleen ik durf
ook te zeggen. Als jij met mij praat, ik ben eind 20, dat is heel
anders als dat je met een kerel van 50 praat, die zijn hele leven in
de bouw is en al helemaal opgevoed is.
NR; ja, je ziet wel verschillen.
TdG; Die producenten zien ook euro’s, betere kwaliteit, betere
producten, betere nazorg, betere service, ik doe liever alles zelf.
Dat is perfect. En bij aannemers torn je aan hun rol hè, je zit aan
tafel en slaat de poten onder hun stoel vandaan.
NR; Je merkt daar wel verschillen tussen ja.
TdG; maar er zijn aannemers die er wel mee bezig zijn, die daar
wel toekomst in zien, dat zijn een paar partijen. Dan is het misschien
ook wel eens leuk om een keer een gesprek aan te gaan met zulke
partijen.
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INTERVIEW 8
Nummer interview: 8
Datum: 17-7-2015
Tijd: 11:00u
Locatie: Kantoor BAM bouw & techniek te Den Haag
Lengte origineel audio fragment: 57 min 44 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Eric Moleman (EM)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

Fragment 3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fragment 4
11.

Transcript
Introductie door interviewer.
NR: Zou je kort het bedrijf kunnen omschrijving?
EM; Je zit nu bij BAM bouw en Techniek Wij zijn pas
gereorganiseerd, dus wij waren BAM utiliteitsbouw en BAM
techniek en dat is samengegaan door BAM groep onder de naam
BAM bouw en techniek. Ik ben daar regiodirecteur in deze regio,
regio zuid/west. Deze regio beslaat de provincies Zuid Holland en
Zeeland, in grote lijnen dat is ongeveer de scheiding. Wij zijn een
bedrijf wat zowel bouw, utiliteitsbouw, als het technische deel, dus
de gebouwinstallaties doet. En hebben die integratie ook ingezet
vanuit ook het idee, ook met duurzaamheid. Je kan alleen maar
duurzamer worden op het moment die vraagstukken integraal
bekijkt . Dus een technische installatie kun je wel beter maken,
maar als het misschien wel handig als een ander de gevel beter te
maken en een installatie wat minder, dat dat economisch gezien
een betere oplossing is. Een integrale benadering is de
achterliggende gedachte van de samenvoeging van deze 2
bedrijven. Dus dat is in het kort wat wij hier doen.
En ik werk al heel lang bij BAM.
NR; En wat is heel lang?
EM: Vanaf 1999
NR: En op de huidige functie?
EM: Ik ben al 6 jaar regiodirecteur
NR: En wat houdt die functie precies in?
EM: We hebben 2 regiodirecteuren hier . Ik ben voorzitter van de
directie van dit bedrijf en dat is eindverantwoordelijk voor alles wat
binnen deze regio gebeurt. En zo hebben wij 6 vestigingen in
Nederland en 1 landelijke vestiging. Dat samen vormt BAM bouw
en techniek. Dus die hebben allemaal een 2-hoofdige directie. En
zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk.
NR: Oke. En zijn jullie al bezig met de circulaire economie?
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EM; ja, ik ben in januari hier begonnen. voor die tijd heb ik als
regiodirecteur in de regio midden gezeten. En daar zijn we met de
Rabobank bezig geweest om circulaire economie daarin te krijgen
. we hebben als bam, hebben wij een samenwerkingsverband met
Thomas Rau. Dat heet samenwerkingsverband heet Turn Too voor
een deel participeert BAM daarin. Turn Too is helemaal gericht op
circulaire economie
NR; Hebben jullie al volledig circulaire toepassingen?
EM: wij zijn daar bij Rabobank mee bezig geweest. Dat is in het
project waar we nu mee bezig zijn nog niet gelukt. Het heeft ze
wel geïnspireerd om daar naar te kijken. En wat ik heb begrepen is
dat de vervolgfase, wat er allemaal nog verbouwd moet worden,
dat ze dat op basis van de gedachte circulaire economie halen.
Dus dat krijgt in de markt nog wel vervolg, maar het is wel lastig
uitleggen aan een bedrijf als Rabobank dat dingen straks niet meer
van jou zijn. Dus de binnenwanden, wij leveren ze en daar zit een
restwaarde aan. Je betaald dus voor het product minus restwaarde
en dan gaan we er weer wat mee doen. Dat hebben wij bij onze
leveranciers allemaal netjes geregeld dat die ook restwaarde
opgeven van de producten die eruit komen. En dat betekent dus
wel dat je praat over een periode van 10, 15, 20 jaar wat je met
elkaar afspreekt moet zeggen, nu is het van mij. Dus je huurt het
voor een bepaalde periode, je gebruikt het voor een bepaalde
periode. En dat is voor bedrijven als een Rabobank wel gek. Dat
ze zeggen; ja, wat nou als wij over 10 jaar de wanden nog willen
laten staan en we hebben nu afgesproken dat ze over 10 jaar
eruit gaan. Daar kun je dan wel weer andere afspraken over
maken. Wat nou als wij over 5 jaar willen verbouwen en we willen
andere wanden hebben. Zijn allemaal vraagstukken. In het kader
van flexibiliteit en de zeggenschap over je eigen gebouw, zullen
heel veel bedrijven dat nog wel lastig vinden.
NR; Oke, dus daar is het stuk op gelopen?
EM; ik weet niet of het er op stuk gelopen is, volgens mij
ondersteunen ze het idee heel erg maar vinden ze het nog lastig,
je moet er ook nog een juridische structuur omheen verzinnen. Op
een gegeven moment kom je ook een beetje in tijdnood. Dat je
zegt, dat redden we hier niet. Maar het is wel zodanig geland dat
ze zeggen we willen kijken of de volgende fase wel zo uit kunnen
werken. Dus het is voor ieder nog een beetje zoeken hoe dat nou
moet. Maar de juridisch structuur is lastig. Hoe ga je met de
flexibiliteit om als je geen eigenaar meer bent van het product,
maar het gebruiksrecht hebt? Hoe ga je ermee om als je wat wilt
verbouwen. Verzin het allemaal maar. Het zijn producten die zijn
niet van jou. Als je met je leaseauto wat wilt veranderen zul je dat
netjes goedkeuring aan de leasemaatschappij moeten vragen.
NR; Maar is dat een groot probleem?
EM; Nee, vind ik niet, maar gebouw is wel een andere gedachte.
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Dat ervaar ik bij klanten dat ze het anders vinden dan het gebruik
van een auto.
NR: Is dat niet een stukje cultuur, een stukje gewenning?
EM: Tuurlijk, dat heeft gewoon tijd nodig om te landen, dus dat
komt wel, maar het heeft gewoon tijd nodig. Als iemand morgen
tegen je zegt, die telefoon is niet meer van jou, maar je huurt hem
gewoon van mij en over 2 jaar krijg je een ander.
NR: dat zie je in principe al met telefoons
EM; dus dat komt wel. In meubilair vinden we het ook niet zo gek.
Denk maar over 10 jaar krijg ik een nieuw bureau, dat vinden we
ook niet zo gek. Maar al die onderdelen die vast in het gebouw
staan. Op zich is het niet gek, de meeste huren het gebouw ook,
waarom zou je de inbouwpakket dan ook niet huren. Dat is het
eigenlijk he, maar je hebt het over termijn dat het weer terug gaat.
Je gebruikt het. Het komt echt wel, maar het duurt heel even.
NR; Dat is dus ook waar ik naar kijk, wat heeft een partij nodig.
om het daadwerkelijk in te voeren dat het werkelijkheid wordt. Stel
we doen het wel, heeft het dan een toegevoegde waarde? Dus
waarom zullen we het economisch gezien doen.
EM; ik vind dat helemaal bij duurzaamheid, duurzaamheid moet
gewoon geld opleveren. Als duurzaamheid alleen maar een mooi
verhaal is, heeft het geen zin. Dan doen partijen het een beetje
vanuit marketingachtige gedachte; want het is goed als ik het heb.
Als het geen waarde creëert dan stop het een keer. En dat is met
circulaire economie volgens mij hetzelfde. Op het moment dat je
een gebouw koopt , of je een inbouwpakket koopt en dat kost 100
en dan heb je ook nog je financieringslasten etc. en als je volgens
het principe van gebruik doet en het kost 70 dan denk ik dat
mensen het interessant vinden om dat te overwegen. Maar als dat
ook 100 kost of 95 en je wordt heel erg beperkt in je flexibiliteit en
je zeggenschap over de producten die je in je gebouw hebt staan
denk ik dat mensen daar niet zo in geïnteresseerd zijn.
NR; en wanneer denk je dat producten 70 gaan kosten?
EM; als we echt toegaan dat producten, echt restwaarde. In de
hele keten vergt dat gewoon heel veel discussie. Wij weten dat
tapijt gerecycled wordt, de vezels die daar in zitten worden
gerecycled. Maar dan moet je in de hele keten dus wel regelen,
van dat tapijt dat gebruik je tegen deze prijs, wij garanderen dat
het 15 jaar goed blijft en daarna nemen we het weer in en het
wordt gerecycled. Wat is dan de waarde, over 15 jaar, van deze
vezels. Dat is een beetje speculeren. Voor hetzelfde geldt is er
materiaal tekorten, is er schaarste, dan is de waarde ervan
gestegen. Maar voor hetzelfde geld komt er zoveel tapijt uit de
hele markt en dan is het niks waard. Als je aan de partijen aan
moet geven, wat kost het nu en dan moet je wel weten wat de
restwaarde is en dat is een traject waar iedereen doorheen moet
om te ervaren wat de restwaarde echt zal zijn. Je kan je
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voorstellen als wij moeten gokken van; goh, we krijgen 3 euro per
vierkante meter terug over 10 jaar of over 15 jaar en het blijkt 30
cent te zijn, ja daar zal de markt een beetje naar toe moeten
zoeken. Van wat is het. En in eerste instantie zegt iemand
misschien, misschien is het 3 euro, maar misschien ook wel 30 cent
, weet je wat, ik doe 1 euro. Ik geef een euro terug en dan zit je
misschien ook op wel die verhouding van wat normaal 100 euro
per vierkante meter kost, kost nu 95. Maar waar je naar toe wilt, is
dat dat gat veel groter wordt, maar daar heb je wel de ervaring
voornodig De leaseauto, de leasemaatschappijen weten haarfijn
wat het onderhoud van een auto kost, weten haarfijn wat het
gebruik van die auto is. Maar dat is wel ervaring. Dat hadden ze
ook niet toen ze net begonnen.
NR; Vanuit de circulaire economie ligt het eigendom bij degene die
de meeste kennis van de producten hebben, wanneer het bij die
partijen neerlegt, ik denk dat het de producent van dat product zal
zijn. Weet die dan ook niet wat dat over zoveel jaar waard is?
EM; Nee, ik denk van niet. Stel je nou voor, laten we deze wand
als voorbeeld nemen. Die bestaat uit blikken profielen, isolatie en
gipsplaten, dus als je het hebt over degene die het aanbrengt die
koopt normaal gesproken al dat spul, zet het erin en is er daarna
vanaf. Die heeft geen kennis van wat is nou in de toekomst de
restwaarde ervan. Die maakt het alleen maar, die wordt nooit
gevraagd van; wat nou als je het terugneemt, hoeveel geld geef je
daar voor terug dan. De volgende in de keten is de leverancier
van de gipsplaten, maar goed die wand kan geen eigendom zijn
van iemand die blik maakt en iemand die gipsplaten maakt en
iemand isolatie maakt, want hij bestaat uit 3 materialen. Dus daar
kan hij geen eigendom van zijn. dus waar het op neer komt is wij
vaak als hoofdaannemer gevraagd wordt, worden wij eigenaar,
wij garanderen dat we daar een restwaarde voor teruggeven. En
wij moeten dat aan de achterkant weer afzekeren bij de
leverancier van de platen, bij de leverancier van blik, bij de
leverancier van de isolatie. Je ziet dat dat ingewikkeld is, want
daar zit nog een partij tussen waar wij de wanden bij kopen. Een
partij die moet dat afzekeren bij die leveranciers . Dus dat vergt
echt wel een beetje tijd en anders denken.
NR; zou het ook niet anders gestructureerd kunnen worden om het
makkelijker te maken?
EM; dat denk ik wel maar dan moet je een aantal schakels uit de
keten halen. Dan moet je misschien zeggen, wij doen rechtstreeks
zaken met degene die de installatie levert en dan is er al een stuk
tussenuit. Maar zo is de markt op dit moment niet ingericht.
NR; Zou je die schakel er ook tussenuit willen hebben?
EM; ik denk dat dat kan maar wat je je moet realiseren is dat de
verdienmodellen van alle bedrijven erop gebaseerd zijn dat zij
leveren en monteren. Niet alle bedrijven, heel veel: leveren en
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monteren maar wat je dan gaat zien is dat wij materialen gaan
kopen of we gaan iemand vragen om iets te monteren. Dus je krijgt
hele andere bedrijfsmodellen van alle partijen die in de
bouwbranche werkzaam zijn. Je krijgt bijna een zzp’er waarvan
wij zeggen; joh hier liggen gipsplaten, hier ligt isolatie en hier ligt
blik, dat hebben wij allemaal uitgezocht voor jou het enige en wat
jij nog moet doen is er inschroeven. Dus dan heb je arbeid en
materiaal gesplitst. Maar nu de markt zo ingericht is dat wij arbeid
en materiaal heel vaak bij elkaar hebben zitten omdat we daar
gespecialiseerde partijen voor hebben. Als je het een tandje
moeilijker maakt en je praat over een gevel; daar zit aluminium in,
daar zit glas in, daar zitten rubbers in. Allerlei samenstellingen van
diverse materialen. Wij kunnen dat niet zelf monteren, wij kunnen
wel glas kopen, ik kan zelfs aluminium kopen, maar we hebben
gespecialiseerde bedrijven nodig die van al die producten een
gevel maakt. En dan moet ik tegen iemand zeggen, en dan is de
gevel…op zich, ik bedoel glas…daar is wel wat ervaring in wat is
de restwaarde. Aluminium, de restwaarde, zal enorm afhankelijk
zijn van de aluminiumprijzen op dat moment. Net als de
staalprijzen, dat gaat ook bewegen. Dus de inschatting is nog heel
erg moeilijk, van wat is het risico nou daar in. Als je zegt dat ie s 1
euro waard is en dat blijkt later 1 cent waard te zijn. Wij schatten
natuurlijk heel veel dingen in alleen hebben die relatief kleine
bandbreedtes die kunnen we ook op basis van ervaring wel
redelijk inschatten. Maar dit heeft wel zo’n bandbreedte is die euro
niet straks 1 cent of is die euro niet straks 1 tientje
NR; Zullen er manieren zijn om dat risico te verminderen?
EM; Kennis opdoen. Ik denk dat dat tijd kost om dat te doen. En
sommige producten zullen we dat vrij goed weten. Hele lange
duurzame producten, ja daar kun je wel een redelijke inschatting
van maken denk ik, maar er zijn ook producten die zo in de markt
bewegen als het gaat om de prijs
NR; denk jij dat er uiteindelijk wel een soort stijging in zit?
EM; weet ik niet. Als je het mij persoonlijk vraagt; wat is zo’n deur
over 15 jaar waard? Ik heb geen idee. Misschien dat iemand hem
lelijk vindt, misschien dat het bouwbesluit wel zegt dat deuren
allemaal groter moeten zijn. Dat het nergens meer past. Ja dat is
ook weer samengesteld uit een fineer of een plastic erop en uit de
vulling van zo’n deur. Dan zegt iemand, we gaan zo’n deur
vermalen en dan gaan we er spaanplaat van maken. Oké maar
wat is dat basismateriaal dan waard? Kan ik het straks als deur
nog verhandelen of moet het een nieuw basisproduct voor iets
anders worden. Wat is de invloed dan straks, dan krijgen we 3D
printing wat is de invloed daar dan van op de prijs van de
producten. Dus krijg ik straks de waarde nog wel terug of zegt
iemand tegen die tijd; nee hoor een deur doen we met een 3d
printing.
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Ik denk dat het principe hartstikke goed is te om praten over hoe
zorgen wij dat producten in de markt zijn, waarom gooien we
deze gipsplaten weg en gaan we nieuwe kopen. dus wat is de
waarde van dat basismateriaal, ik denk dat dat een hartstikke
goede ontwikkeling is. Maar ik vind het wel heel ingewikkeld om in
te schatten wat straks de waarde daarvan is.
NR; achterliggende gedachte is natuurlijk die duurzaamheid,
materialen zijn natuurlijk eindig. Bevolking groeit nog steeds,
welvaart ook, dus de vraag wordt alleen maar groter.
Toelichting model door interviewer
EM: Mag ik er meteen alvast op reageren?
NR: Uiteraard
EM: in basis is dit in mijn ogen nog niet helemaal waar. Stel je voor
dat wij dit gebouw slopen en wij halen daar een sloper bij, die
sloper loopt door dat gebouw heen en die zegt; die deuren die
demonteer ik, die wanden demonteer ik. Als ik het beton moet
slopen, dat vermaal ik meteen tot grint of tot granulaat. En al die
producten vanuit die sloopketen, heel veel producten uit die
sloopketen komen weer terug in de bouwketen. Dus eigenlijk doen
we het al, alleen wat je wil, is je wilt het ergens hier regelen in
plaats van daar (niet aan het einde van de keten, maar juist meer
terug). Als je gewoon gaat kijken naar de business van de sloper,
is dat niet anders dan materialen terug brengen in het bouwproces,
want dat brengt hen meer geld op. Als je kijkt bij Nieuwegein bij
zo’n afvalverwerking, bij Sita is dat volgens mij geweest. Die
scheiden al het afval wat daar binnenkomt. Alle houtproducten
worden vermalen en worden een basisproduct voor spaanplaat,
dus alles wat ze daar binnen krijgen. Als je kijkt naar het hele
verdienmodel van de afvalindustrie is dat er op gebaseerd dat er
niks meer weggaat, maar dat er hergebruikt gaat worden.
NR; Er is denk ik een verschil tussen hergebruik wat er nu gebeurt
en het hergebruik waar de circulaire economie naar toe wil. De
waarde van producten dalen bij het hergebruik.
EM; dat is wel waar. Ik weet niet of het uitgangspunt van circulaire
economie is dat je onderdelen hergebruikt. Volgens mij gaat het er
om dat er geen afval….
NR; De benadering in mijn rapport is dat de waarde van de
producten zoveel mogelijk gemaximaliseerd wordt en
waardevermindering, zoals het worden van afval, geminimaliseerd
wordt. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen down en
upcycling. Zij zien granuleren van beton als downcycling. Omdat
je daar meer energie voor nodig hebt, wanneer het product anders
wordt ingestoken, aan de voorkant.
Uitleg circulair ontwerp, circulair materiaalgebruik en
circulair proces en verdere model door interviewer.
EM; Jouw vraag, wat dat economisch dan doet? Kijk, het basisidee
van componenten terugbrengen en als component hergebruiken is
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volgens mij een hartstikke goed idee. Maar ik stel me dan toch de
vraag; dan maken wij een gebouw helemaal modulair, we
prefabriceren heel veel en we assembleren op de bouw. Dat is een
lijn die wij sowieso al hebben gekozen. Dat lukt natuurlijk niet
altijd. Want heel veel architecten leveren gewoon spullen aan, die
helemaal niet passen bij het proces wat wij graag zouden willen.
Wat wij graag zouden graag van het bouwen, assembleren willen
maken. En zeg maar de echte kennis de zit aan de voorkant, waar
mijn angst of twijfel zit, dat jaren geleden maakten we 30 cm dikke
betonwanden, deze kolommen die hier in de ruimte staat. Dan
zeggen we die kunnen we straks als kolom hergebruiken. Maar
over 10 jaar of over 15 jaar hebben wij vezels gevonden en dan
kan die kolom half zo zwaar. Dus die kan veel kleiner gemaakt
worden. Wat is deze kolom waard als de markt tegen die tijd zulke
kolommen maakt. De verandering gaat zo snel, dat wat nou als wij
zeggen, wij hebben een gebouw, daar zit een schacht in waar de
liften allemaal inzitten. Een schacht bouwen wij als prefab element
op, op de bouw. En dan gaat de komende jaren dat 3D printen
gaat een vlucht nemen en dan hebben we over 10 jaar op de
bouw allemaal apparaten staan die die printen zo’n kern naar
boven. Dus wat zijn de spullen dan waard bij zo’n producent die
dadelijk een heleboel van die elementen heeft staan op een werf.
Wat je je voor moet stellen. Stel dat er iemand belt na 10 jaar, je
mag de elementen op komen halen. Die heeft straks een hele
voorraad staan met betonelementen, en dan moet er iemand
komen die zegt ik wil betonelementen van jou hebben, dan zegt ie;
ik heb er nog een paar staan. Als ie dat niet doet heeft ie een
onwijze voorraad. Voorraad kost ook geld en hoe courant is die
voorraad straks. Dus we ontwikkelen gewoon in de bouw dus dan
denk ik ja. Als jij nu producten aangeleverd zou krijgen die 20 jaar
geleden gemaakt zouden zijn of 25 jaar geleden gemaakt zijn,
wat zou je daar op dit moment aan hebben. Ze hebben wel
waarde maar ik denk, gezien de ontwikkelingen dat dat heel erg in
de waarde zit en niet in de waarde van het product, omdat dat
steeds sneller gaat ontwikkelen. Wij zien dat in de
installatiebranche, vroeger maakte men allemaal aan elkaar
gelaste koperleidingen en aan elkaar gelaste leidingen boven het
plafond. Als je nu ziet, wij proberen zoveel mogelijk te werken met
modulaire componenten, die allemaal het zelfde zijn. die worden
met knelkoppelingen aan elkaar gezet. Als iemand nou zegt, joh je
krijgt de leidingen terug die er allemaal in zitten, we kunnen er niks
mee. Omdat de ontwikkeling is dat we het nu op een andere
manier doen.
NR: maar heeft u daar niet over nagedacht, over die leidingen?
EM; de vraag is of je er over na kan denken, als we dat 20 jaar
geleden hadden moeten doen. Omdat die modulaire ontwikkeling
iets van de laatste jaren is waar we mee bezig zijn. Ander
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voorbeeld; vroeger metselden we heel veel gevels. En dat komt
nog niet helemaal door, maar tegenwoordig zitten er al heel veel
metselsteen of tegels in de prefab gevelelementen, die worden als
element gezet. Wat nou als iemand zegt; joh ik ben
stenenleverancier en dan komen die stenen allemaal terug. Dan
kun je nog zeggen, jullie leveren het opnieuw aan, aan de
producent die prefab elementen maakt en kan die als basisproduct
die stenen gebruiken. Wat nou als metselwerkgevels of
prefabgevels met stenen erin over jaren niet meer gebruikt worden
om wat voor reden dan ook. Wat is dan de waarde van het
basisproduct. En dan kom je toch al vrij snel uit dat je zegt, van
wat ik hier doe is het vermalen en opnieuw product kunnen
gebruiken (recycle pijl). En dat is economisch gezien de
moeilijkheid, volgens mij is het niet de moeilijkheid om te snappen,
van joh materialen kunnen we gewoon weer hergebruiken en van
heel veel producten zal dat ook zo zijn. maar er zijn ook een
heleboel producten dat je zegt, joh wat betekent het nou voor zo’n
leverancier die krijgt dadelijk een hele voorraad aan prefab
elementen op de werf staan waar niemand naar vraagt. Dan
blijven er alleen maar hele grote betonelementen over.
NR; als je dan niet gaat kijken naar de constructie, er is een
onderzoek geweest waar naar voren kwam dat de levensduur bij
een circulaire constructie een te grote barrière was. Je weet niet
wat het over zoveel jaar waard is en of er dan nog vraag naar is.
Wanneer gekeken wordt naar componenten als de gevel en
gebouwinstallaties, denk je dat het dan eerder haalbaar is?
EM; Dit is er een beetje op gebaseerd dat we hetzelfde doen
(wijzend naar circulaire afbeelding). Dat we elke keer hetzelfde
doen en dan kun je dus opnieuw gebruiken, maar waar zit
innovatie in dit model. De veranderingen in gewoon producten in
de markt waar zit dat hierin? Als je niks verandert en over 10 jaar
maken we hetzelfde gebouw als wat we nu hebben, dan klopt dit
systeem wel. Alleen denk ik dat we over 10 jaar niet dezelfde
gebouwen maken. En dan is maar de vraag, wat is er over van het
basisidee dat iets nog een restwaarde van €20 heeft of €50 op
een m2. En dan heb je wel producten, maar dan heb je toch weer
gewoon een basisproduct. Wij zijn heel erg bezig met modulaire
componenten in de installaties, dus gewoon altijd dezelfde
elementen, legostenen. Zoveel mogelijk legostenen. Als je zegt dat
kan over 10 jaar misschien ook nog wel werken.
NR; Mag ik vragen waarom jullie dat nu doen? Wat is jullie
overweging geweest om meer modulair te gaan werken?
EM; Omdat het voor ons proces beter is. Elke keer unieke dingen
bedenken heeft geen zin. We kunnen dat systeem helemaal
uitwerken. Ik weet niet of je het principe van waarde riant van
BAMwoningbouw kent. Dat principe is dat ze allemaal met vaste
partners werken en dat ze woningen ontwikkelen en die woningen
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hebben allemaal dezelfde kenmerken. Dezelfde beukmaat, zelfde
dikte betonwanden en wat er uiteindelijk alleen aan gewijzigd kan
worden is, er zitten in de indeling een aantal varianten, in de
gevels zitten een aantal varianten, in de kap zitten wat varianten
en die zijn helemaal uitgedacht, al die varianten zijn uitgedacht.
De architect kan binnen het concept kan ie wat aan de gevels
sleutelen. Dus uit een menukaart kan ie verschillende dingen kiezen
en we weten meteen wat dat kost die wijzigingen. Dat proces is
helemaal uitgedacht, dus dat is een heel geoptimaliseerd proces,
faalkosten naar beneden , we weten precies hoe we dat kunnen
doen en we kunnen dat ook heel snel maken. Een beetje de
basisgedachten ook als je modulairsystemen hebt, het is
makkelijker te engineeren, want we weten dat het goed is. Het is
altijd hetzelfde, het is makkelijker bouwen, het is sneller bouwen.
Het monteren en demonteren is eenvoudiger. In modulaire
componenten denken. in de bouw zie je het natuurlijk al, dit is altijd
1.20 (beukmaat systeemwand/gipswand). Het zou veel logischer
zijn dat we op heel veel fronten met modulaire componenten gaan
denken omdat het hele proces makkelijker wordt. Waarom hebben
we in een gebouw 150 verschillende kozijntypes, waarom hebben
we in een gebouw allemaal verschillende deurmaten. Doe gewoon
altijd een deurmaat van 90 cm.
NR: Dus meer standaardiseren?
EM: Meer standaardiseren . Binnen die standaardisering kun je wel
heel veel variatie aanbrengen. Het is allemaal anders. Wij
proberen dat zoveel mogelijk terug te brengen. Van een plafond
vinden we het heel normaal dat we kunnen kiezen uit een plaat
van 1.20 bij 60 of 60 bij 60 en dat is zo’n beetje de keus. Daar
vinden we het normaal, maar op heel veel andere fronten vinden
we het niet normaal.
NR; zou je het bijvoorbeeld bij een gevel wenselijk vinden?
EM; ergens moet je iets unieks aan een gebouw moet hebben, dus
qua vormgeving moet er wel unieke dingen inzitten. Alleen de weg
er naar toe moet wel gestandaardiseerd worden. Moet je toch
weer zoeken naar een bepaalde repetitie. Of kozijnen nou altijd
1.20 breed moeten zijn of dat die ook 1 meter breed kunnen zijn.
Ik denk dat waar het probleem ontstaat is dat je er één van 1
meter eentje van 89 cm of 25 van 75 cm, ik denk dat daar het
grote probleem nog zit.
NR: Dus per gebouw standaardiseren?
EM: Per gebouw zoeken naar een standaardisering over 80% van
het gebouw. Dan is 20% uniek. Kijk als je leidingen door het
gebouw heen legt. Dit gebouw is niet vierkant dus als je zegt, ik
heb standaard hoeken en ik heb standaard rechte stukken dan ga
je hier ergens een keer mee de mist in. Daar zal in de hoek een
uniek stuk gemaakt moeten worden om die leidingen om te kunnen
zetten. Maar dat is dan de enige afwijking, de rest is allemaal
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standaard. En wat wij nu doen, is dat alles een afwijking is.
NR: Is dat ook bij installaties zo?
EM: Juist bij installaties. Allemaal kruizen, alles moet op maat
gemaakt worden, moet geengineerd worden. Dus als je daar een
standaardisatie in aan kan brengen, denk ik dat je heel veel
voordeel heb en dan kom je misschien ook wel weer op het idee
dat hergebruik van componenten, volgende keer maak je het
schoon en ik kan het weer gebruiken. De hele focus van bouw, is
dat wij buiten moeten assembleren. Buiten zoveel mogelijk
assemblage. Al het aan elkaar knopen en bakken, brakken en al
die unieke dingen. Ik denk dat je daar heel veel standaardisatie in
kan maken. Twee auto’s die er niet hetzelfde uitzien, zal het proces
om de motorkap te bevestigen niet wezenlijk van elkaar afwijken.
Dat is ook een andere plek, maar het principe hoe dat gedaan
wordt, dat zou in de bouw wel helpen.
NR: Zal het effect hebben op de kwaliteit?
EM: Als we standaardiseren?
NR: Ja ook, maar als onderdeel van het gehele circulaire proces.
EM: ik denk dat standaardisatie 100% zeker de kwaliteit
verhoogd. Want we zijn nu elke keer prototypes aan het maken en
een prototype is nooit helemaal goed. Met een auto is dat ook zo,
de eerste die van de band af komt, het prototype, zal nooit
helemaal goed zijn. Die kost ook altijd meer. Kost meer dan het
product wat je in serie kunt maken en ik denk als je seriematig een
aantal dingen doet, is hergebruik ook iets dat aannemelijker wordt.
Makkelijker zo een product weer te gebruiken, want dan wordt het
op heel veel plekken gebruikt. Ik kan nu schoenen kopen, en na
een jaar knap ik ze een beetje op en hergebruik ik ze weer. Maar
misschien is de mode wel heel anders en koopt niemand die dingen
meer. Dus we zijn ook onderhevig aan ontwikkelingen, innovaties
en wat doet dat uiteindelijk met de restwaarde van volledige
producten, niet de grondstoffen. Als je het terugbrengt naar de
grondstoffen, denk ik dat je daar best een slag kan maken en dat
het makkelijker in te schatten is. Maar dan kom je weer een beetje
uit bij wat de sloper nu eigenlijk al doet.
NR: Dan verandert het proces dus niet heel veel?
EM: De vraag is dan of het proces verandert. Dus het enige waar
je dan op aan komt is, beste bouwer, wat is de restwaarde van het
product nog. Dan moet je eigenlijk de sloopprijs en de restwaarde
van de sloop, moet je al mee gaan nemen in je bouwprijs. Als je
het economisch voordeel wilt weten. Maar dan praat je over
grondstofwaardes. Wij hebben met een aantal partijen gezeten om
te bepalen wat de grondstofwaarde is, en dat vinden ze allemaal
heel ingewikkeld.
NR: Zijn die te volatiel?
EM: Ook volatiel. Vraag en aanbod bepalen wat dat waard is en
wat is het nou over 10 jaar waard. Je kan met een soort statiegeld
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werken. Dat we op een gegeven moment zeiden, ik ben even de
naam vergeten, tegen de klant; we hebben een inschatting van de
restwaarde
NR: Vanuit welk product?
EM: Vanuit bijvoorbeeld de binnenwanden. We zeiden dan, de
restwaarde van de binnenwanden, die willen we nu best alvast
inrekenen, maar dan wordt het ons eigendom, dan plakken we er
bij wijze van een sticker op met onze inschatting wat het over 10
jaar waard is. Maar dan moet je voor jezelf uitrekenen of dat
interessant is of niet. Maar dan heb je niet de garantie. Als je het
risico bij ons wilt leggen, dan moeten wij ook met elkaar afspraken
maken, dan zijn ze ook van ons, dan moeten we ook met
onderhoud afspraken maken. Als jij zegt, dat wil ik allemaal niet,
dan is het enige wat wij kunnen doen, is een ticket aanhangen met
dit is denk ik volgens ons de restwaarde over 10 jaar.
NR: Zou je dat dan vastleggen voor over 10 jaar?
EM: Nee dat zou ik niet doen. Ik bedoel, dan is het niet van jou,
dan heb je ook geen bemoeienis ermee. Het is zijn eigendom dus
hij kan doen en laten wat ie zelf wilt. Dat is hetzelfde als de lease
maatschappij zegt dat je het onderhoud zelf moet regelen, zelf
reparaties doen, schades zelf regelen etcetera. En dat je dan nog
wel de garanties moet geven voor zo een auto als de auto wordt
ingenomen als leasemaatschappij zijnde. Dat is niet wat je doet.
Dan kun je alleen maar zeggen, ik denk dat als jij er netjes mee
omgaat, dat het dit opbrengt aan het einde van de rit. Maar wat
het precies opbrengt, dat zullen we tegen die tijd zien.
NR: Denk je dat jullie als hoofdaannemer een geschikte partij
zouden zijn om het eigendom te behouden?
EM: .. Dan zouden wij ook een heel ander business model krijgen.
Het betekent namelijk dat wij ook zullen moeten financieren, je
bent eigenaar dus iemand betaalt voor het gebruik. Op zich denk
ik het wel, maar dan moet er in de keten nog wel wat gebeuren.
NR: Kijkende naar de gevel en gebouwinstallatie, denk je dat het
dan beter bij jullie kan liggen of bij de producenten zelf? Jullie zijn
degene die het assembleren?
EM: Wij hebben de samenstelling gedaan van alle losse
componenten. Dus als je praat over producten als restwaarde, dus
deze binnenwanden als restwaarde, denk ik dat bij ons moet
liggen. Op het moment dat je zegt, als klant zijnde, als je de
hoofdaannemer er niet tussen zet, dan betekent het dat je als klant
zijnde, zelf terug moet naar de gipsplaten leverancier.
NR: Maar je hebt wel gevelbouwers die de gehele componenten
doen.
EM: Ja, dat zou in theorie kunnen, er zijn een paar voorbeelden,
waarbij je zegt, daar het kan wel. Er zijn ook veel voorbeelden in
een gebouw, van wie zijn de tegeltjes dan straks in de toilet groep?
De vraag is hoever stel je dat door, kunnen gipsplaten achter de
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tegeltjes nog worden hergebruikt, of alleen als grondstof als je de
tegeltjes eraf hebt gehaald. Kun je de tegeltjes hergebruiken? Wie
doet de inschatting, of het 100% overblijft, 80% of 50% of
helemaal niks?
NR: Het grootste probleem is dus eigenlijk dat je het aan de
voorkant nog niet helder kan maken wat het waard gaat zijn?
EM: Nee, wat het waard gaat zijn en de zekerheid dat je dingen
ook kunt hergebruiken. Kijk naar de tegeltjes. De tegeltjes uit
badkamers uit de jaren 70 of 80, nou die tegeltjes wil jij echt niet
meer in je badkamer hebben nu.
NR: Misschien dat je daar de innovatie kan vinden en dat je daar
innovatief mee om kunt gaan..
EM: Dat weet ik ook niet hoor. Maar het is niet een kwestie van, ik
heb een tegel en die ga ik morgen weer ergens anders gebruiken,
want die wilt niemand meer hebben. Kijk het andere is, dat je
misschien moet nadenken over een andere manieren van bouwen.
Ik weet dat wij een keer onderzocht hebben, om prefab badkamers
kan maken. Maar dan liepen we ook het risico’s dat tegels in de
toekomst vervangen moeten worden. Dan zouden de wanden
gemaakt worden van staalplaat en daarop zou de tegel gelijmd
worden. Als die vervangen moest worden, kon die met een hele
hete föhn, kon het los geföhnd worden. Kan je je tegels opnieuw
gebruiken en je wand opnieuw bekleden. Je moet de kans hebben
om dat een keer toe te passen, maar dat is geen gemeengoed,
zoals we dat dan doen. Dus ik zie er nog wel heel veel haken en
ogen aan, maar volgens mij is de grote truc met die hele circulaire
economie, is heel klein beginnen. Wij denken over een heel
gebouw, maar wat nou als we het alleen over de vloerbedekking
hebben, of alleen over de wanden, laten we daar eens mee
oefenen hoe we dat voor elkaar krijgen. Als je zegt, ik ga het risico
en de waarde, ga ik bij alle marktpartijen leggen, dan zullen ze
allemaal terughoudend zijn, omdat ze het niet precies weten. Je
kan ook als klant op een gegeven moment zeggen, ik wil de
vingeroefening doen, ik wil weten hoe het zit. Ik wil ook een
inschatting hebben van de waarde, maar het blijven mijn wanden
en ik houd het risico, maar ik ga wel over 10 jaar kijken of het
gelukt is. Of ik neem een gezamenlijk belang daarin, kan ook.
NR: Wat je dan misloopt, is de verantwoordelijkheid die je draagt
als eigenaar zijnde, ik kan me voorstellen, dat je er dan wel net ff
iets meer moeite voor gaat doen, wanneer je weet dat je het terug
gaat krijgen en je krijgt betaald op basis van je prestatie.
EM; Als ik de installaties terug moet nemen over 10 / 15 jaar. Zeg
ik dan wil ik al het onderhoud aan die installatie doen, want ik wil
zeker weten dat het een topinstallatie is die ik terug krijg. Als dat
niet zo is, en iemand zegt ik wil het gewoon door iemand laten
doen die ik wil, dan weet ik dus niet wat ik terug ga krijgen.

Fragment 5
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NR: Dus het heeft ook effect op de kwaliteit?
EM: Ja op de kwaliteit, maar ook op het feit dat het mijn product is,
dat iemand in bruikleen heeft, wil ik dat daar goed voor gezorgd
wordt en dat mechanisme moet je dus ook gaan regelen. Dat
mensen goed onderhoud gaan plegen; niet dat ze denken, het is
niet van mij, dus dat onderhoud maakt me niks uit. Bijvoorbeeld bij
een lease auto, dat een deukje meer of minder niet uitmaakt
NR: Maar bij lease auto’s is het juist dat deze beter worden
behandeld dan eigen auto’s.
EM: Ik weet niet of ze beter behandelt worden door de gebruiker,
ze worden beter onderhouden. Ze hebben gewoon het
standaardritme dat ze naar de garage moeten. Ze worden
gewoon altijd naar de deal gebracht en dat is de afspraak waar je
je aan moet houden.
NR: Dat zou je in het circulaire model in principe ook kunnen
instellen.
EM; Ja, dat is hetzelfde principe dat je krijgt, je least de
binnenwanden. Dan krijg je allemaal plug and play achtige
dingen. Alle armaturen zitten dan niet meer aangesloten, zit
gewoon een stekker aan. Je krijgt allemaal aspecten die er
makkelijker zijn uit te halen zijn en te vervangen zijn. Philips levert
bijvoorbeeld geen armaturen, die levert verlichting.
NR: Zou dat ook bij een gevel of gebouwinstallatie kunnen? Dus je
levert alleen warmte of koude, of je levert bescherming tegen
neerslag en wind, is dat een optie?
EM: Ja ik denk dat het kan, je ziet natuurlijk ook al vragen in de
markt komen. Als je DBFMO uitvraag van de rijksoverheid ziet, die
hebben gewoon een programma van eisen die zeggen deze ruimte
moet 22 graden zijn, het verlichtingniveau op het bureau moet
zoveel lux zijn. Dus die stellen die vragen en daar gaan wij een
ontwerp op maken. Hoe kunnen wij dat gaan doen en hoe kunnen
we over 20 of 30 jaar die prestaties blijven leveren. Daar komen
dat soort vragen wel tot uitdrukking. Hoe ga ik daar mee om? Hoe
ga ik daar invulling aan geven? Dat komt en dat kan en daar
wordt ook serieus gekeken, wat is het onderhoudscomponent erin?
Circulaire economie is er 1, maar als je naar het economische
voordeel kijkt. Als je de exploitatiefase goed inricht, is ook een
onderdeel waarvan een gebouw goedkoper wordt.
NR: Zullen de onderhoudskosten, vergeleken met het traditionele
proces, hoger of lager worden?
EM: Ik denk dat het onderhoud lager wordt, wat er gebeurt is dat
er heel veel kennis bij partijen komt te zitten over het onderhoud en
de kosten daarvan en hoe je dat kan optimaliseren. Dus ik denk
dat dat zo is, dat het op termijn naar beneden gaat. Wij zien nu
ook dat we in het werk, wij maken nu keuzes waar in we meer geld
uit geven aan de voorkant, om de exploitatielasten lager te maken.
NR: Zullen de constructiekosten ook lager worden daarmee of
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zullen die juist hoger worden?
EM; Constructiekosten blijven natuurlijk een groot deel bepaald
door een stuk grondstoffen en arbeid. Faalkosten zouden eruit
kunnen worden gehaald over de dingen die in het proces allemaal
dubbel doen, dan scheelt dat natuurlijk heel veel. Maar een
staalconstructie is wel afhankelijk van de staalprijzen op dat
moment, daar zit een montage aan vast.
NR: Dus dat zal niet veel effect hebben?
EM: Verwacht ik niet.
NR: En qua advieskosten, wat je nu kwijt bent aan je bouwfysische
adviseurs, de architecten?
EM; In de circulaire economie?
NR: Ja
EM: Dat zal nog behoorlijk hard om hoog gaan de eerste tijd.
NR: Want?
EM: Ik heb gezien hoeveel discussies we daarover hebben en dat
gaat gewoon veel geld kosten om, we zitten nog in de fase dat we
partijen moeten overtuigen dat dit het juiste ideeën, we zitten nog
in de fase dat iedereen denkt, ja wat moet ik daar mee? Ik zal
iemand erbij moeten halen die zegt hoe het zal gaan lopen en wat
het zal opleveren. Dus ik denk dat die advieskosten aan de
voorkant, dat die behoorlijk hard omhoog gaat. Maar goed, dat is
de innovatie of de investering in de toekomst. Op termijn weten we
hoe het zit. Kennen we waardes van producten, dus ik denk dat
dat op termijn wel minder zal worden. In het begin zal het best
hoog zijn. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid van
iedereen, waar zeg ik ja tegen.
NR: Je zei het net zelf ook al, je verdienmodel wordt anders,
omdat je zelf zal moeten financieren. Zal het effect hebben op de
financieringskosten?
EM: Naja, kijk als wij eigenaar van wanden blijven. Stel je voor
dat wanden €100 per m2 kosten en als ik het in bruikleen geef,
omdat er restwaarde in zit, dan kost ie €80 per m2. Ik heb die
€100 wel moeten betalen en ik krijg over 10 jaar die €20
misschien terug van die leverancier op het moment dat hij de
spullen terugkrijgt. Tenzij hij zegt, nee ik neem dat wel. Ergens zal
iemand moeten financieren, dat hij een voorschot op de toekomst
heeft genomen. Dus die financieringslast, zal terugkomen in het
product. Ook dat is zo met je lease-auto, zit ook de financiering
van de auto die ze voor jou hebben moeten kopen, dat er per
maand terug betaald wordt, daar zit het ook in. Als jij een gebouw
huurt, zit er ook de financieringslasten in. Dat zal je hier ook
krijgen.
NR: Blijven je initiële kosten hetzelfde? Nu betaal je het op moment
0 en nu spreid je het uit tot zeg; moment 30. Wanneer je onderaan
de streep kijkt, zal het dan nog steeds hetzelfde?
EM: … Dat denk ik niet, maar dat moet je dus compenseren met het
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voordeel die in de restwaarde zit. Wat je als klant krijgt is dat je
minder betaald aan de voorkant, of je betaald per maand voor het
gebruik, je krijgt daar zelf ook een financieel voordeel van, dat jij
de investering niet hoeft te doen. Normaal doet de klant de
investering, die koopt het. Dan hebben wij het ook allemaal
gekocht. Nu zeg je, je hoeft het niet te kopen, maar je betaald het
per maand of per kwartaal. Of ik heb vast een reservering gedaan
op de restwaarde in de toekomst. Ik weet niet, ik zou eraan
moeten rekenen.
NR: Oke, een ander aspect waar ik naar benieuwd ben, is tijd.
Denk je dat wanneer het proces op een circulaire manier
gestructureerd gaat worden, zal het effect hebben op de bouwtijd?
EM: nee, dat heeft meer te maken met de assemblage gedachte,
niet zozeer met de circulaire economie.
NR: Een bijgevolg dus.
EM: Als de consequentie van de circulaire economie is, dat we heel
veel producten gaan maken die we gaan assembleren, dan heb je
gelijk. Maar je kan ook gewoon kiezen voor het assemblagemodel
zonder circulaire economie. Dus het is een bijkomend voordeel.
NR; Zal het nog effect hebben op de ontwerptijd?
EM: Ja, wordt langer denk ik. Op zich kan het ook wel korter als je
het met standaardproducten doet, maar als je denkt vanuit het idee
dat een architect iets bedacht heeft en dat je daarna een
vertaalslag moet maken naar de circulaire economie. Dus hoe ga
ik dat dan doen? Denk ik dat het nog tijd kost.
NR: Zou je het niet meer kunnen integreren?
EM: Ja tuurlijk, maar dan moet je architecten hebben die daar
verstand van hebben. Of je moet zeggen, er is altijd een connectie
tussen architect en bouwer. Architecten krijgen dus niet meer
zelfstandig de ruimte om van scratch af aan te beginnen, maar dan
wordt het ingegeven door de circulaire economie en op basis van
dat plaatje mogen ze ontwerpen. Dan draai je het om.
NR: We hebben ondertussen toch alles wel redelijk besproken. Ik
weet niet of je zelf nog iets wilt toevoegen, wat niet ter sprake is
gekomen rondom dit onderwerp?
EM: Nee ik denk dat ik het meeste wel verteld heb, hoe ik er
tegenaan kijk. We moeten het volgens mij ook niet overschatten, ik
zie zelf ook nog wel heel veel belemmeringen en los van de
belemmeringen, me wel afvraag hoeveel voordeel zit er nou echt
in om het zo te doen.
NR: Is dit een model waar we naar toe zouden moeten willen
streven?
EM: Nou, weet ik niet. Kijk het is heel ingewikkeld. Ik vind een
logischere stap als we praten over bouw plus exploitatie. Want we
geven in de exploitatiefase nog ongeveer nog net zoveel uit als
tijdens de bouw. Terwijl die we het vaak niet hebben over die
exploitatiefase en de bouwfase hebben we het wel over. Wat nou
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als ik 10.000 euro extra investeer in de bouwfase, om 100.000 in
de 20/30 jaar te besparen op exploitatie. Dat model zit heel erg in
die DBFMO contracten
NR: Dus die lange termijn
EM: Dus de lange termijn visie, dat is volgens mij een hele goede
ontwikkeling. Dan praat je over de exploitatie. Daar zit volgens mij
als voordeel al in die ontwerpfase mensen keuzes gaan maken die
goed zijn voor de exploiatatie, waar je over hergebruik kan
nadenken, over vervanging na kunnen denken. Dan heb je kans
dat de circulaire economie, dat het een bijkomend gevolg gaat
worden, maar of het echt een verdienmodel is, ik denk dat
iedereen nog een beetje de angst heeft,; goh, wat gaat het nou
doen, wat is de restwaarde? En hoe gaat innovatie dat straks
doorkruizen. Het zelfde met die schoenen. Ik vind het een leuk
onderwerp, maar ik vind het ook wel een spannend onderwerp, in
de zin van; wat gaat dat dan doen en brengt dat ons nou wat we
bij voorbaat beogen.

!
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INTERVIEW 9
Nummer interview: 9
Datum: 17-7-2015
Tijd: 14:00u
Locatie: Kantoor Kropman te Utrecht
Lengte origineel audio fragment: 1 uur 05 min 46 sec
Naam interviewer: Nena Rood (NR)
Naam geïnterviewde: Wim van de Water (WvdW)
Bezwaar noteren naam en bedrijfsnaam: Nee
Code
#
Fragment 2
1.
2.
3.

4.
5.

Transcript
Introductie door interviewer:
NR: Kunt u kort uw bedrijf omschrijven?
WvdW: Kropman is een integraal technische dienstverlener dus wij
proberen ook integraal alle gebouwgeboden en technische
installaties te ontwerpen, te engineeren, te realiseren, maar ook te
onderhouden. Wij werken in ieder geval met een bepaalde
levenscyclus; design, build, maintain. Dat zit er bij ons ook niet. Dus
wij willen graag de technische installatie als dienstverlening
verzorgen vanaf het moment van de vraag, ontwerpen, bouwen en
ook het onderhoud. Dat is natuurlijk al iets circulairs waarmee we
bezig zijn. We hebben een omzet van zo een 120 miljoen. We
hebben eigenlijk drie business lines, dat is ontwerp en techniek, dat
is een aparte afdeling binnen ons bedrijf, waar alle echt
hoogwaardige kennis van het bedrijf verankerd zit. Vroeger zat dit
door de gehele onderneming heen. 10 jaar geleden is besloten om
dit te centraliseren. Deze wordt apart aangestuurd en staat ten
dienst van de gehele onderneming. Tweede business line is
projecten. Daar ben ik verantwoordelijk voor, het realiseren van de
projecten. Een project is voor ons vanaf ongeveer vanaf een half
miljoen of groter. De derde business line is services, dat is dus het
maintain deel, waar we bij de klant blijven. Het traditionele
onderhoud plegen, maar daar zit met name ook de relatie met de
klant in en te blijven. Klusjes doen, maar met name hetgeen wat je
gebouwd hebt monitoren en fine tunen. En daar zit ook een heel
stuk energiemanagement in. Die drie bij elkaar, dat doen we. De
ontwikkeling van de laatste jaren is dat we met projecten
gekrompen zijn, puur vanwege de recessie, minder werk. We zijn
gestegen met ontwerp en techniek en bij services zijn we heel hard
gegroeid.
NR: Zijn projecten en services altijd aan elkaar gelieerd?
WvdW: Ja het liefst wel. Bijvoorbeeld in samenwerking met OVG
hebben we TNT gedaan, dat hebben we een stuk ontworpen,
gebouwd en daar hebben we ook een paar jaar het onderhoud
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6.
7.

Fragment 3
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fragment 4
14.
15.

gedaan. Dat heb ik het liefste, maar helaas lukt dat gewoon niet
altijd of na het bouwen krijg je het onderhoud niet, dan besteden ze
het weer aan. Kom je in de financiële gedrevenheid. Bij TNT hebben
we het wel 5 jaar gedaan, maar dan komt er een nieuwe eigenaar
van het pand en die zegt, die boel knijp ik nog eens lekker uit en wij
zijn het contract kwijt. Wij willen het liefste die lijn, maar die dicteer
ik vaak niet.
NR: Is de reden dat jullie die lijn willen een financiële overweging?
WvdW: Ja uiteindelijk ben je een bedrijf dat normale winst wilt
maken, daar is het wel interessant is. Maar wij hechten veel waarde
aan gewoon continuïteit. Wij zijn geen hit-and-run bedrijf. Om een
voorbeeld te geven, bij de Jaarbeurs in Utrecht werken we al 25
jaar. Daar doen we projecten, maar ook onderhoud en dan leer je
zo een klant kennen en dan denk ik ook dat je voor zo een klant
heel wat kan betekenen, als je al die jaren toegevoegde waarde
kan leveren, dan doe je het wel goed. Dus wij willen ook het liefste
zo lang mogelijk blijven om gewoon, dan is er ook meer te
optimaliseren. Je leert zo een klant kennen, je leert zo een proces
kennen, je kan erop inspelen, dat gaat allemaal veel soepeler.
Alleen de markt is heel erg aanbesteding gedreven en wij verliezen
ook contacten waarbij we al 20 jaar lopen. Omdat je een enorme
remmende voorsprong, want je kent die klant veelte goed en als jij
het weer wordt, verwachten ze weer hetzelfde als daarvoor. Terwijl
het bijna niet werkt. We hebben gelukkig alle recessiejaren
rendement gemaakt, winst. Dus we zijn niet onder de nul gekomen
en we krabbelen nu, wel met veel minder winst, we zijn er redelijk
doorheen gekomen. Maar wel met effect op projecten.
NR: Hoelang bent u reeds werkzaam bij dit bedrijf?
WvdW: In september 25 jaar.
NR: Wat is precies uw taakomschrijving?
WvdW: Ik ben verantwoordelijk voor de businessline projecten. De
eindverantwoordelijke voor de projecten landelijk.
NR: Jullie zitten alleen in Nederland?
WvdW: Ja, alleen in Nederland. Bewuste keuze, we hebben wel
groeipotentie, maar we zijn van mening dat in ons vakgebied, dat
bestaat uit 13 miljard, nu is het denk ik 10 miljard. En met een
productie van 120 miljoen is dat best een grote vijver waar je je
omzet uit kan halen. We hebben wel een paar uitstapjes gedaan,
ambassade Moskou, ambassade Parijs, dat waren niet de meest
glansrijke projecten. Als je daarvoor kiest, moet je ook totaal de
structuur ervoor opzetten. Dat doen we niet meer. Dat was voor de
crisis.
NR: Had je voor het ontvangen van mijn mailtje al gehoord van de
circulaire economie?
WvdW: Ja, ik heb even wat stukken zitten lezen en gegoogled
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voordat je kwam. Dus dan herken je wel een heleboel dingen. Het is
niet dat op de agenda circulaire economie staat. Verschillende
onderdelen ervan doen we al, beetje ongemerkt. Misschien is dat
wel goed, dat het ongemerkt gaat. Kijk die projecten met OVG met
een TNT was een Leed platinum en een GreenCalc van 1000+ ofzo,
daar zaten al heel veel elementen in. En energieneutraal bouwen,
doen wij ook al jaren. Maar het staat dus niet op de agenda, als
zijnde het staat bovenaan op het lijstje de volgende vergadering.
Maar heel veel delen van ons bedrijf zijn wel met die onderwerpen
bezig. Niet in een verband met elkaar. De term zelf hanteren wij
niet, ja misschien wel bij ontwerp en techniek afdeling, maar niet dat
ik hier dagelijks in mijn bedrijf mee bezig ben met de circulaire
economie, maar wel met segmenten ervan.
Interviewer legt model kort uit.
NR: Zie je dit voor je?
WvdW: Deels wel, het is natuurlijk op dit moment denk ik een
ideologie. Misschien als voorbeeld, wij waren de eerste in
Nederland, Koos van de Heuvel, een van onze aandeelhouders, die
kwam bij McKinsey vandaan bij weg- en waterbouw. Het was dus
geen installateur. Hij is ook degene waardoor ik hier ben gaan
werken, hij had een visie die vele decennia voorliep op CEO’s van
andere bedrijven. En hij heeft toen, 15 jaar geleden, 30% van onze
aandelen verkocht aan de Nuon. Met als visie om dit (wijzend naar
het circulaire model) ook vanuit energieperspectief tot stand te
brengen. Nu praat je over PPS enzo, maar 15 jaar geleden was het
werkelijk uniek. Hij was ervan overtuigd dat wij samen met Nuon,
we moeten het niet hebben over een installatie, maar moesten bij
wijze van spreken dit is een gebouw van zoveel vierkante meter en
dat wij op de meest efficiënte manier gas, water en licht leveren. Wij
gingen comfort verkopen. We hebben dat dus 17 jaar geleden
geprobeerd en toen hebben we met Nuon samen, dat noemden we
toen outsourcing, meegedaan met projecten Mahler 4 op de Zuidas,
Catharina ziekenhuis, heleboel projecten. Maar na 6 projecten
hadden we een score van 0 en waren een paar miljoen verder met
kosten en toen hebben we de stekker eruit getrokken. De reden
daarvan was, wij merkte dat aan tafel. Ik heb het wel meegekregen,
maar ik was niet in de positie om mandaat uit te oefenen. Toen ook
van hem gehoord, dat de opdrachtgevers, de vraagstellers,
helemaal niet geïnteresseerd in deze ideologie. Het ging om het
geld, de financiële gedrevenheid. ING house bijvoorbeeld, die
schaats, die hebben wij gebouwd. Die hebben we aangeboden als
eerste project in Nederland waar we tegen de klant zeiden, hier
heb je onze aanbieding en voor zoveel euro per vierkante meter
voor 20 jaar lang, wordt je hier helemaal ontzorgd, krijg je comfort.
En toen lachte ze ons bijna uit, wat dat kunnen we zelf ook wel.
Want bankieren doen we zelf. Een groot deel van dat voorstel is
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natuurlijk financiering. Dat werd zo aan de kant geschoven en we
hebben het gewoon traditioneel contractueel gefinancierd en
betaald. De vraag van mij wel is, ja ik herken heel veel dingen
hiervan, maar het is wel een dooddoener, want je moet je er wel
overheen zetten om het wel te kijken. Maar ik merk dat klanten en
opdrachtgevers eigenlijk nog helemaal niet deze drive om dit zo te
doen hebben. Uiteindelijk willen ze toch allemaal de financiering
rond krijgen, weten waar ze aan toe zijn. Op het financieringsdeel
de kosten zo laag mogelijk houden, er zit een financiële
gedrevenheid in voor mijn gevoel, die dit niet makkelijk maakt. Dan
kom je tot bepaalde bedrijven die dit gaan doen, omdat
bijvoorbeeld bij OVG Coen van Oostrom een visie heeft en de
gedrevenheid, dat hij hier iets mee wilt, gaat hij ook als eigenaar
doet hij ook dingen. Daar ligt uiteindelijk het besluit of je iets gaat
doen. Een Thomas Rau bijvoorbeeld, die kennen wij ook goed, het
zijn natuurlijk mannen die vanuit een passie en gedrevenheid iets
doen. Daar kan je dan iets mee bereiken en zet mensen bij elkaar.
Zo is TNT bijvoorbeeld ook begonnen. Door mensen met een ideaal,
maar als ik heel eerlijk ben, wat is nu nog van dat pand over? Dan
denk ik, uiteindelijk is het gewoon verkocht aan een Duitse belegger
en die heeft me eruit geknikkerd met het onderhoud zonder enig
fatsoenlijk overleg, die is helemaal niet bezig geweest met die visie.
Het moest gewoon goedkoper, wegwezen. Daarmee wil ik het niet
platslaan, want ik vind het hartstikke leuk en voor de toekomst er
belangrijk, alleen je bent op dit moment volgens mij heel erg
afhankelijk van mensen die het op het hoogste niveau als een soort
droom hebben. De meeste klanten waar ik mee praat, nu
bijvoorbeeld een groot ziekenhuis, ze zijn geeneens geïnteresseerd
in exploitatie verlagende oplossingen. Want dat is lastig, want dan
kan ik het niet vergelijken financieel. Dus moet je voorstellen, we
gaan prachtig werk met elkaar leveren aan de klant, en we mogen
wel optimalisaties bedenken waardoor de realisatiefase goedkoper
wordt en als wij zeggen, we hebben een aantal hele slimme dingen
waarbij het proces van het ziekenhuis beter wordt, dat scheelt je op
bijvoorbeeld 20 jaar. Ja, nee, dat komt misschien later wel, maar nu
niet. Dus wij pakken onze segmentjes eruit dat wij energiezuinige
ontwerpen maken, energieneutraal gebouwen ontwikkelen, meest
slimme dingen doen, dat loopt allemaal wel, maar die volgende
stap.
NR: Wat zou je nodig hebben om het wel zo te laten lopen?
WvdW: Volgens mij begint het dat de mensen die betalen en
eigenaar zijn zeg maar, dan moet je dus de Coen van Oostroms, de
toenmalige Flip Verwaaijen die TNT toen deed. Je moet mensen bij
elkaar zetten met een gedeelde ideologie en daar komen als het
goed is partners bij. OVG is zeg maar begonnen met die groene
gebouwen, en heel veel ontwikkelaars dachten toen, pff, maar het
blijkt een gouden greep. Pas als iets BREEAM outstanding is, is het
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wat. En dat is apart want 10 jaar geleden kenden we BREEAM nog
helemaal niet. Er zijn een paar mensen begonnen met in de markt,
hun visie, mensen met statuur die daarmee begonnen zijn. Dat moet
gaan gebeuren. Laten we met een paar projecten beginnen waarbij
je dit echt proefondervindelijk gaat doen. Het begint volgens mij met
de gedeelde visie, cq droom, dan moet ik integratie gaan doen in
de keten. Dat betekent dat de belangrijke, waar we in het verleden
verticaal georiënteerd waren, gaan we naast elkaar werken en
moeten wij als Kropman nadenken wat kan ik in deze cyclus
betekenen, wat kan ik toevoegen? Want volgens mij gaat daar de
markt naartoe, je gaat partijen hebben die iets kunnen toevoegen.
Wij willen dus geen capaciteitsbedrijf zijn, maar we willen een
technisch gespecialiseerd bedrijf zijn. Vandaar dat wij in onze visie
die business line ontwerp en techniek hebben. Waarom? Die heb ik
nodig om te kunnen ontwerpen, slim, maar ook om het te kunnen
optimaliseren, fine tunen, problemen kunnen oplossen. Nu zetten we
vaak onze knappe koppen na oplevering in, om op je waarde te
komen. Als wij die mensen niet kunnen leveren, heb ik in een project
als ketenintegratie niks te zoeken. Als ik alleen maar de ordinaire
installateur ben, van zeg maar waar het moet komen en dan doe ik
het voor zoveel geld. Die moet je in deze keten niet hebben. Dat
klinkt raar, maar dat kan wel een onderdeeltje vormen.
NR: Als producent zelf heb je ook een andere visie nodig, een
andere werkwijze.
WvdW: Ik denk als je geen kennis in huis hebt, heb je in deze keten
als hoofdpartner niks te zoeken. Dan ben je ergens een
onderdeeltje, met alle respect, maar dan ben je gewoon een
prijsvechter in de markt. Dat willen wij niet zijn, dus wij investeren in
mensen, ook hoogopgeleide mensen, we hebben ook een eigen
afdeling met productontwikkeling voor energiemanagement en dat
soort dingen. En eigenlijk als een opdrachtgever komt en die zegt, ik
zou zo een kantoor willen bouwen. Dan moet ik kunnen zeggen,
wat kan ik hier in toevoegen, welke kennis kan ik hier nou instoppen
dat we hier naartoe kunnen gaan. Dan zal je stap voor stap moeten
beginnen, met, ik zag een mooi voorbeeld van verlichting. Dan
moet je zeggen; weet je wat, ik hoef Philips helemaal niet te kopen,
tuurlijk het mag een partner zijn naast me als dat moet. Mijn
verdienmodel, en daar begint het voor ons, zit niet in heel veel
omzet maken en overal een percentage overheen zetten. Dat is niet
het verdienmodel waar je moet zitten. Dus mijn gedrevenheid moet
helemaal niet zijn, als dat kantoorgebouw opgeleverd is, dat ik
zoveel mogelijk onder mijn hoede wilt houden en daar een
percentage overheen. Mijn verdien moet zitten van, misschien wel
zo min mogelijk omzet en mijn kennis betaald wordt. Dat ik daarna
bijvoorbeeld dat mijn verdienmodel wordt dat ik daar blijf, dat ik
continuïteit heb. Wij zijn een slag aan het maken, dat je niet omzet
gerelateerd moet zijn, maar op je kennisinbreng. En kennisinbreng
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moet betaald worden, dat is natuurlijk ook belangrijk.
NR: Denk je dat je proces intern of je werkwijze anders gaat
worden op het moment dat je eigenaar blijft en het product als
service aanbiedt en het aan het eind het product weer terug krijgt?
WvdW: Vind ik wel een moeilijke, want als blijvende eigenaar. Ik
heb het voorbeeld gezien van Thomas Rau met die Philips
armaturen. Dat is eigenlijk wat ik net bij ING al zei, ik wil zoveel
graden, zoveel verlichting, wat kost me dat. En hoe jij dat doet, dan
leg je door een vaste prijs de druk bij die partij neer en heel creatief
gaat worden. Met die verlichting snap ik. De vraag is natuurlijk wel,
hoe kunnen wij als bedrijf zijnde bestaan. Je moet in zo een model
wel echt betaald worden, dan ga je naar outsourcing toe. Alleen
dan komt er weer een heel stuk financiering bij. Kom je eigenlijk in
PPS achtige constructies met prestatienormen. Daar lopen wij een
beetje in vast, want wij zijn ‘schoenmaker hou je bij je leest’.
Financieren kunnen anderen veel beter, dat moeten wij weer niet
doen. Dus dat betekent wij kunnen dan wel in een consortium mee
gaan, dat je eigenlijk allen zegt, wij blijven eigenaar van die
producten. Maar Kropman zal nooit zeggen wij bouwen een
installatie en zeggen tegen een klant, daar blijven wij eigenaar van
en jij betaald huur. Daar hebben wij bewust voor gekozen om dat
nog niet te doen. Dan ben je gewoon een PPS aan het bouwen.
NR: En dat wil je niet?
WvdW: Nou heel eerlijk, het is niet onze stiel. Want in wezen is het
grootste deel van een PPS, financieren. En wij zeggen tot nu toe,
ben ik heel eerlijk in, laten we de PPS liggen om een paar redenen.
De kosten ervan zijn enorm, wij zijn een heel gezond bedrijf, maar
we zijn niet het bedrijf dat zegt; we pompen hier even financiering
in een project. Dan moeten wij ook weer iemand hebben die
bijvoorbeeld ons helpt met investeren en dat is niet onze stiel.
NR: Dus eigenlijk een soort service provider is benodigd? Iemand
die dat allemaal onder de hoede neemt.
WvdW: Ja maar zo gaat het nu ook, als bijvoorbeeld naar de
rechtbank in Amsterdam kijkt. Dat is een hele grote PPS. Daar
hebben ze gevraagd of wij als kennisdrager mee willen doen op het
gebied van ontwerp, techniek en onderhoud. Als het daar 20 jaar
goedkoper kan. Dan vorm je een consortium, waarin iedereen zijn
eigen stuk doet. Wij hebben wel gelijk gezegd, wij financieren niet
mee. Dat hoefde ook niet, daar zijn weer met banken afspraken
gemaakt. Dan hou je ‘schoenmaker hou je bij je leest’. Dan vorm je
een consortium, waarin je zo een traject zou kunnen gaan doen. In
dat consortium, zou bijvoorbeeld ook Philips kunnen zitten. Maar wij
zullen dan wel een taartstuk ervan kunnen zijn. Maar wij hebben
tot nu als beleid gekozen om niet te gaan financieren. We zien
natuurlijk ook veel negatieve voorbeelden in de markt van bedrijven
die daarin te grote risico’s hebben genomen. Wij bestaan 80 jaar,
dan zouden we in 5 jaar tijd ons bedrijf om zeep helpen door een
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paar verkeerde financieringsvormen.
Dus ja, in zo een keten kunnen we helpen, en producteigenaar
blijven. Want dat vroeg je. Met zo een Philips ofzo snap ik. Dan ga
je gewoon naar outsourcen toe, of gewoon.. Dan ga je dit
toepassen (wijzend naar circulaire model) als outsourcingvorm. Je
kan natuurlijk allemaal materialen kiezen die recyclebaar zijn, je
zou met een paar leveranciers kunnen afspreken van; goh jij blijft er
eigenaar van. Ik denk dat er best een paar bedrijven zijn die dit
zouden willen doen. Wij zouden erin kunnen, dat is ook het idee,
als kennisdrager voor je ontwerp, de keuzes die je maakt, met name
op exploitatie gericht.
NR: Maar het idee is, dat de waarde van je producten via de
circulaire economie gemaximaliseerd worden. Dus dat wanneer jij
zelf eigenaar bent en het onderhoud doet, dat is de achterliggend
gedachte dat je het daarom aan het einde van gebruik ook weer
terugneemt. Dat je er ook daadwerkelijk wat mee kan.
WvdW: Ja en op productniveau kan dat misschien wel. Maar voor
ons als een samensteller van wat installaties en 1000en producten.
Denk ik niet dat wij snel zullen zeggen, dat is prima. Tuurlijk, alles
kan, maar daar hangt ook weer een prijskaartje aan. Dan zeg je,
dan moet ik het dus gewoon weghalen voor je. Dat is niet de
intentie hiervan. Je moet die afval moet er eigenlijk niet zijn. Alles
moet 100% recyclebaar zijn, of hergebruikt.
Zoals dit gebouw, dit is op een staalconstructie gezet met vloeren
met als bedoeling, dat je met prefab modules erin kunt schuiven,
maar bijvoorbeeld ook, stel je voor na 20 jaar als je het niet meer
mooi vindt, dat het eruit kan worden gehaald. Dan blijft de staal
constructie staan. Dan schuif je er een nieuwe module in. Wij
hebben de enige hoogleraar op het gebied van installatietechniek in
dienst en die is daar toen al met TNO mee bezig geweest, alleen
toen was het financieel nog niet haalbaar. Je kan hier ook heel
makkelijk de gevel aanpassen, de gevel is een van de onderdelen
die als eerste in is voor vervanging of esthetisch niet meer voldoet
en die kan dus heel gemakkelijk getransformeerd worden, met een
heel andere look. Dat is natuurlijk ook een heel klein stukje nog,
maar als dit allemaal materialen zouden zijn, dat is toen nog niet
gedaan, die kunnen allemaal 100% recyclen of nog een keer
toepassen, dan zit je al met een gevel. Heb je en het ontwerp
gemaakt, dat iets kan vervangen met minimale kosten, de producten
die eraf komen, geen enkel probleem die kunnen allemaal
gerecycled worden, misschien zou je zelfs onderdelen kunnen
hergebruiken. Met fragmenten waar we al 15 jaar geleden mee
bezig waren, materialen van TNT zoals het isolatie was weer van
een schaap in Schotland, dat sloeg voor je gevoel ook bijna door.
Wij proberen energieneutraal te ontwerpen, dus een nul-rekening.
Dat gebeurt ook al. Als je dan bij het punt komt, zou je eigenaar
willen blijven, ja daar zie ik toch wel, voor ons, niet echt de
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mogelijkheid. Omdat je dan richting PPS achtig. En volgens mij is dat
ook niet heel succesvol aangetoond afgelopen jaren. Dat is
nogmaals, zeer subjectief. Wij hebben namelijk geen PPS gebouwd,
dus ik praat ook over iets wat ik waarneem in de markt.
NR: Het is natuurlijk de lange termijn waar je dan aan vast zit.
WvdW: Ja, wij hebben bijvoorbeeld voor Thomas Rau gebouwd,
energieneutraal. En mijn ervaring is wel dat je daar merkt dat als je
innovatief bent, dat het dan wel geld kost.
NR: Is het niet terug te verdienen?
WvdW: Jawel, op de lange termijn wel. Maar als ik nog 4 van zulke
kantoren had gebouwd. Ik heb nog nooit zo een groot verlies
geleden op een project als die. Een simpel kantoor van 12.000m2
en ik heb bijna het dubbele uitgegeven. Dat had te maken met, dat
als je met zijn allen allemaal heel innovatief bent, kies je ook
allemaal producten die er bijvoorbeeld nog niet zijn. Dat moet nog
in ontwikkeling. En dan hadden wij bijvoorbeeld een bedrijfje dat
had het gat in de markt qua regeltechniek; alles met opnemers
monitoren. Laat dat bedrijf nou weer met een fantastisch verhaal na
een jaar failliet zijn. Ja, maar zo wordt het lastig. Er zit daar glas in,
met de producent aan de voorkant, het meest optimale glas, nog
nooit vertoond. Goh, laat dat nou een van de grootste problemen
geworden zijn qua, krimp en uitzetten van glas. Tja, die bouwer is
failliet. Ik kan een boek schrijven over dat project. Er waren 10
projecten in Nederland die gefinancierd zouden worden door
agentschap NL. Wij bouwden daar 2 van, ik heb daar wel gezien
dat innovatie erg leuk is en de opdrachtgever wilde ook echt.
Maarja, het mag ook niet teveel kosten en uiteindelijk iedereen die
erop heeft gezeten heeft zwaar verlies geleden.
NR: Denk je als er een lange termijn visie had geweest, dat het dan
anders had gelopen?
WvdW: Ja, ik denk uiteindelijk wel dat het geholpen heeft met
nieuwe dingen, dat het doorgaat. Maar met alle respect, ook daarin
moet je continuïteit gaan maken. Dat je leereffecten, dat je daar ook
herstel van gaat ervaren. Als je eenmalig zo een gebouw bouwt en
ordinair uitgemolken wordt. Dat doe je 1keer. Maar als je, en dat is
ook de continuïteit waar ik het over had, je stelt zo een route in,
maar dan moet je elkaar ook vasthouden in een paar andere
projecten, omdat je weet waar het fout ging, bij de volgende gaat
het beter en bij de derde is het fantastisch. Dan is het een
bedrijfsmodel. Als ik nog 4 van zulke kantoren had gebouwd, dan
had ik toch wel een aantal dingen anders gedaan. Ik weet zeker; bij
de derde hadden we geld verdiend. Maar die komt niet. Dat komt
weer, omdat het een opdrachtgever is die eenmalig een
kantoorgebouw bouwt en dat is het interessante bij OVG, die doen
niet anders. Die kunnen dat wel doen, die kunnen met iemand een
verbintenis aangaan, vandaar dat ik het eerlijk gezegd, ook precies
de juiste partij is die hiermee bezig is. Ze zijn niet aanbesteding
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verplicht, maar als je dit een beetje wilt doorzetten, dan moet je die
continuïteit vasthouden. Bij overheidsinstanties, wordt iedere keer
die nieuwe vraag neergelegd.
NR: Een projectontwikkelaar zou dus de initiator moeten zijn?
WvdW: Vind ik wel. Ja.
NR: En zou je geïnteresseerd zijn in de producten die je uiteindelijk
terugkrijgt? Je zegt zelf dat je niks hebt aan het eigendom, maar
daar zit natuurlijk aangekoppeld dat je ze terugkrijgt. Hoe zou je
dat voor je zien, om te zorgen dat die kringlopen gesloten worden?
WvdW: Laten we eens proberen het praktisch te maken. We zitten
hier in deze ruimte, verlichtingsarmaturen of deze koelunit (wijzend
naar het plafond). Zou ik geïnteresseerd zijn om deze terug te
krijgen?
NR: Je kijkt twijfelachtig, maar dat is nu, het maakt het verschil
wanneer je het anders gaat ontwerpen en ontwikkelen, dat je het
wellicht zo kan ontwikkelen dat je er wel wat aan hebt.
WvdW: Ja, maar ik denk dat wij nooit, maar dat is mijn mening, ik
zal nooit geïnteresseerd zijn om dat ding terug te willen hebben. De
enige reden waarom ik het misschien terug wil hebben, is dat ik ook
weer in een samenwerkingsconsortium een bedrijf erbij zit die
gespecialiseerd is in het recyclen van materialen, waardoor ik er als
consortium geïnteresseerd ben om het terug te krijgen. Ik denk dat je
daar wel heel erg moet oppassen, wij zijn een installatiebedrijf, we
hebben kennis hoe we dingen kunnen ontwerpen en hoe we dingen
doen. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet terug hebben, want dat is
helemaal mijn business niet. Je moet volgens mij consortia gaan
vormen. En ik neem in het consortium een bedrijf op dat
gespecialiseerd is in recycling. Daar heb je een hoog kennisniveau
voor nodig, want ik zit met dat ding in mijn maag. Dat is mijn kennis
niet.
NR: Maar wellicht dat er onderdelen inzitten, die je weer kunt
gebruiken.
WvdW: Maar die wilt niemand. Op het moment dat ik het zeg
realiseer ik me dat ik blijf hangen in hoe het nu gaat. Maar het is
wel de realiteit. Als ik bij een klant op dit moment een tweedehands
koelmachine heb staan en hij gaat de koelmachine vervangen,
willen ze helemaal niet hebben, dan willen ze een nieuwe, geen
gezeur. Als je de materialen die hier in zit, zeg na 15 jaar, de
levensduur van technische materialen, ja daar zijn alleen mensen in
geïnteresseerd volgens mij voor recyclen. Hergebruik van
materialen, dit ga je na 15 jaar niet meer gebruiken.
NR: Zou er een manier zijn om het wel interessant te maken?
WvdW: Ik denk met recyclen wel. Het is interessant als het iets
waard is. Uiteindelijk wil ieder bedrijf iets verdienen. Dus het moet
werkzaam worden, dan zou ik in mijn perspectief opzoek gaan naar
een partij die daar heel goed in is. Dat is weer hun business, ik denk
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wel dat het kan, maar niet vanuit mijn ondergrond, dan moet ik
iemand erbij nemen. Die zegt, ik weet aan de voorkant precies wat
erin gaat, bepaalde keuzes en hij zegt over 50 jaar, vind ik het heel
interessant als ik die materialen terugkrijg, die hebben zelfs waarde
voor mij. Dan doe je het weer samen. In die keten ga je volgens mij
partijen toevoegen, waarbij hun specialisme ligt op recycling. Ik kan
dat niet. Het moeilijke vind ik wel, en dat moet je contractueel ook
heel goed vastleggen, want aan mooie beloftes heb je helemaal
niks.
NR: Dat is het idee, want als je het bij een partij legt, dan weet je
zelf ook wat je eraan hebt, wat er aan is gedaan. Je ziet het niet als
waarde, dat je grondstoffen terugkrijgt?
WvdW: Wij niet. Maar als wij werk maken, bijvoorbeeld bij de ABN
en de techniek is nog geen 10 jaar oud, dan lukt het al bijna niet om
die op een andere verdieping te gebruiken omdat ze het niet willen
en die technieken veranderen. Dan gaan wij niet zo een onderdeel
open schroeven en die schroefjes kunnen we wel gebruiken. Dan
moet je het gaan recyclen. Dus ik denk vanuit ons perspectief zijn
wij niet geïnteresseerd in die materialen, waar ik wel in
geïnteresseerd ben is in dit gedachtegoed en dat ik een partij bij me
zou nemen die hier goed in is. Ik durf ook te beweren, dit kunnen
we helemaal niet joh. Dat hebben de aannemers ook, dit kunnen de
aannemers helemaal niet. Dus wat doen die weer, die nemen
iemand erbij die hier weer goed in is, want dat kunnen ze helemaal
niet.
Kijk wij kunnen wel aan de voorkant meedenken, mee ontwerpen en
doen, zodat dit straks het meest haalbare is, maar nogmaals je moet
volgens mij de verticale keten, horizontaal maken en je moet
nadenken welke partijen trek ik in die horizontale verbinding, waar
ik dit mee kan bewerkstelligen. Als je een goede technische
installateur neemt die kan ontwerpen, wat wij beweren dat wij
kunnen en een constructeur, een staalbouwer, een gevelbouwer. En
eigenlijk hoor je nog steeds de bouwer niet, daarmee wil ik ze niet
uitschakelen, begrijp me niet verkeerd, maar kijk wat een bouwer
doet. Waar ze ook heel goed in zijn, is organiseren. Het verschil
met ons bedrijf is dat wij nog best veel kennis in huis hebben van
wat onze business is, een bouwer haalt alles naar binnen; een
constructeur, een architect, een bouwfysica en alles. Dat plakt hij
onder hem en dat gaat ie coördineren en plannen, dat doen ze
goed. En daar ligt onze zwakte weer, wij hebben heel veel in huis
en wij zijn veel minder goed in het organiseren en plannen.
Vandaar dat het traditionele model ook is ontstaan. En wat zie je nu
in de markt gebeuren, dat het eerste verticale stukje wordt
platgeslagen, want het zijn allemaal integrale contracten die we nu
aangaan. Alle werken die ik nu bijna doe zijn 1 perceel. Dus de
verticale lijn, een percentage over ons deel zetten, dat is voorbij.
Wij opereren naast elkaar, bijvoorbeeld in een vof. Dat eerste stukje
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is al platgeslagen. En ik denk wel dat als je dadelijk verder in gaat
zoomen op een partij, dan kan je een aannemer ook splitsen. Ik zet
een gevel bouwer aan tafel, want die heeft specifieke kennis in huis.
Wat voor soort gevel kunnen wij bijvoorbeeld hier omheen zetten
om over 20 jaar, nul afval hebben. Dan moet je degene aan tafel
hebben die de gevel bouwt. Dat geldt ook voor betonrecycling en
de betonfabrikant. Zo bouw je in de horizontale keten kennis op en
dan kan je naar dit model volgens mij toe.
NR: Zal het effect hebben op de ontwerptijd, op het moment dat je
het zo gaat inrichten?
WvdW: Ja, nu wel, als het er nog niet is, zonder meer.
NR: En uiteindelijk voor je constructietijd?
WvdW: Ik ben geneigd om te zeggen nee, maar dat voorbeeld wat
ik je net gaf. Als je ziet tegen welke onverwachte problemen we zijn
aangelopen, omdat het een innovatief product is, zeg ik ja.
NR: Maar stel het is een meer volwassen proces?
WvdW: Dan dempt dat weer uit, dat is gewoon het probleem. Bij
die unieke producten ben je bijvoorbeeld afhankelijk van 1
fabrikant.
NR: Vergeleken met het traditionele model, zal het volwassen
circulaire proces.
WvdW: Ik denk dat het er uiteindelijk wel helemaal uitgaat. Dat je
het best heel effectief kan bouwen. In dit proces zit volgens mij niet
alleen de producten en dat soort dingen, maar er zit ook je proces
van aanpak tijdens zo een realisatiefase. Wij hebben niet voor niets
in Nijmegen een fabriek staan, want wij zijn van mening, wij willen
zo min mogelijk op die bouw zijn. Dus wij prefabriceren zoveel
mogelijk. Zelfs hele technische installaties, onder ideale
omstandigheden gebouwd, en dan gaan ze in een keer naar de
bouw toe. Snelheid in de bouw, daar kunnen we volgens mij nog
heel veel winnen, door nog meer prefab gecombineerd met
innovatie moet dat best kunnen. Daar zie ik het probleem niet zo.
De meeste bouwen vertragen, omdat het of niet goed is afgestemd,
of iets gaat failliet.
NR: Als je het meer horizontaal gaat trekken en je gaat het meer
circulair structureren, denk je dat het dan efficiënter kan?
WvdW: Ja, maar wel met effect dat het eerste project langer duurt,
maar dat is denk wel de sleutel. Maar dat is met alles zo, dat kun je
zelf ook wel bedenken. Als wij een project bouwen met 10 dezelfde
verdiepingen, de eerste is een ramp en hoe goed je het ook bedacht
hebt. Dan pas je met processen je verbeteringen aan, je mensen
raken ingewerkt, de tweede gaat al beter, de derde gaat al goed
en bij de rest van de verdiepingen, ga je het verdienen op het
totaal. Wat ik zorgelijk vind in deze markt en dat is mijn ervaring, is
dat meestal er heel veel mensen in zo een verhaal betrokken zijn
met een droom. En die zijn niet altijd helemaal realistisch. De kern is
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vaak heel goed, ze moeten alleen niet zelf de producten willen
realiseren, er mist dan een stukje realisme. Hoe zorg je ervoor dat
innovatieve dingen naar voren komen, ook professioneel verankerd
worden, zodat later je wel die snelheid gaat pakken. Dat zie ik tot
nu toe in de markt heel weinig. Een innovatief dat stevig is
verankerd, waarvan het in het begin wat moeizaam ging, maar dat
er daarna wel iets moois uit is gekomen.
NR: Gaat de techniek te snel?
WvdW: Ja ook, maar mensen met een droom, moeten ook bezig
blijven met realisme. Dus bij het realisatietraject kunnen zij er het
beste afgehaald worden. Als iedere keer innovatie kapot gaat door
faillissementen of als het niet lukt, dat is niet wat je wilt. Dus dat is
wel een belangrijk punt, dat hier wel partijen aan tafel zitten die de
dromers losmaakt van de doeners.
NR: Denk je wel dat innovatie door dit model gestimuleerd gaat
worden?
WvdW: Dat denk ik wel, maar de vraag is uiteindelijk, want we
blijven een bedrijf, waarvan de aandeelhouders het heel erg op
prijs stellen als we een goed rendement pakken. Ja ik denk dat
iedere goede aandeelhouder die met maatschappelijk verantwoord
ondernemen doen, moet hier van nature een warm gevoel bij
krijgen. Want ik denk wel dat het is waar we naar toe moeten. De
vraag is, welke rol wil jij daar als bedrijf in nemen. Wil je in de
kopgroep zitten, of denk je, nah laat eerst de andere dat maar eens
uitzoeken. Dat kost gewoon geld ook.
NR: Denk je dat het meer gaat kosten?
WvdW: De eerste projecten wel. En dat zit hem er niet eens in de
materialen, maar in de uren. Als wij een project bouwen, onze
aanneemsom bestaat voor 60% uit inkoop, een stukje en 30% uit
uren. Die kan je weer opdelen in uren die op de bouw worden
gedaan, daar kan je redelijk goed inmonteren en dat soort dingen.
De rest van de uren zijn dus engineeren, projectbegeleiding, het
overleggen, die hakken erin. Daar gaan dat soort projecten, die
krijgen gigantisch veel overleggen. Waar je misschien normaal zegt,
we hebben het even bemonsterd naar de klant toe, je mag hieruit
kiezen. Nu ga je over ieder materiaalsoort praten, discussiëren.
NR: Of niet, op het moment dat jij eigenaar blijft. Wat voor jullie
misschien nog niet gewenst is, maar stel je dat blijf je wel, dan heb
je zelf voor het zeggen wat je erin gaat stoppen.
WvdW: Dat denk ik niet. Ik heb al zo vaak, zeker in de
ontwikkelkant. Nu nog niet althans, als dat gaat komen, zou dat
fantastisch zijn, maar tot nu toe bepalen uiteindelijk.. Als
ontwikkelaar zijnde stel je bijvoorbeeld ook een programma van
eisen op en dat leg je dan op zo een niveau neer, dat ze weten dat
er een vraag uit de markt gaat komen. Mijn ervaring is, dan heb je
een potentiele huurder en die gaat eisen stellen aan het programma
van eisen. Dus daar is ook nog een weg te gaan. Uiteindelijk
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bepaald de huurder wat hij erin wilt hebben. Je gaat naar huurders
zoeken die ook deze ideologie nastreven, anders lukt het je niet. Ik
denk uiteindelijk wel, dat die ook wel gaan komen, want nu vinden
we ook veel dingen gewoon die we 10 jaar geleden nog niet
kenden. Maar de markt drijft je ook tot iets. Laten we nou eerlijk
zijn, we willen, niet we willen, maar we moeten die CO2 naar
beneden krijgen, dus je merkt dat veel bedrijven een hoge mate van
maatschappelijke verantwoording nemen. Dus, daar gaat wel wat in
bewegen, maar we moeten een fase door. Uiteindelijk hangt er ook
een prijskaartje aan en dat moet wel matchen.
NR: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar; als jij er nu zo naar kijkt,
denk je dat de bouwkosten omhoog gaan, als ik jou goed begrijp?
WvdW: Nou wat ik bedoel, als je heel innovatief gaat bouwen.
NR: Dat is wel nodig om dit voor elkaar te krijgen?
WvdW: Ja dat denk ik wel. Door aspecten die niet passen,
vertraging lopen et cetera. Dat zijn allemaal negatieve effecten.
Aan de andere kant heb je positieve effecten, als je het op prestatie
niveau gaat uitvragen, dat is ook een verschil. Als je dat gaat doen,
dan dempt dat elkaar wel uit. Dan ga je een andere vraag stellen,
dan ga je naar een prestatievraag, misschien wel comfort. Wij
noemde dat 15 jaar geleden bij ING al comfortcontract. Als jij een
bank bent, dan wil jij je toch geen zorgen maken om licht,
temperatuur en dat soort dingen? Je moet daar toch op kunnen
vertrouwen dat het goed is? Schrijf maar op wat je wilt in je pand
op 1 a4. Die twee, het mislukken van innovatie en de risico’s, kan
uitdempen met een stuk creativiteit die dat losmaakt, dat je zegt,
maar ik heb een ander idee. Dan moet je het wel integraal doen.
NR: Dat klinkt uit jouw verhaal als the key tot succes, dat alles
integraal moet. Denk je dat het ook effect heeft op de advieskosten?
WvdW: Ligt eraan. Ik neem aan dat je het stelt vanuit het perspectief
hoe het nu gaat.?
NR: Ja
WvdW: Vergeleken met. Wij doorlopen het proces traditioneel
gezien, vanuit de vraag vanuit een huurder, dat wordt vastgesteld in
een programma van eisen, dat wordt gevormd tot een VO,
vervolgens een DO en uiteindelijk weergegeven in een bestek dat in
de markt wordt gezet. Dan komen wij. Wij zien nu de beweging dat
dit bijna nooit meer gebeurt. Wij komen naar voren toe, soms na het
DO, zelfs na VO en zelfs na het eerste vraagteken van de klant.
Daartussen zitten nog adviseurs. Dat is zich al aan het herschikken.
Ik zie gewoon een samenwerking met ons en bijvoorbeeld een
Deerns of een Royal Haskoning. Wij zijn gewoon degene met het
meeste uitvoeringskennis. Dan kom ik weer terug op; je moet ieder
zijn toegevoegde waarde, waar je goed in bent. Wij weten hoe je
een gebouw installatietechnisch moet bouwen, wat je tegenkomt,
hoe je het beste kunt prefabben en doen. Zij zijn over het algemeen,
toch beter dan wij dat zijn, beter in conceptuele dingen. Met name
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als je voor het VO even wat scenario’s wilt uitwerken, daar zijn zij
goed in. Wij kunnen daarna de concrete vertaalslag maken, maar
samen ben je nog beter. Ik denk dus dat de rol van de traditionele
adviseur wordt kleiner, specialistischer, onze rol komt naar voren
toe, zie je nu al. Maar ik bouw de beste projecten als zij hun deel
doen, wij doen ons deel en het komt samen in een integraal
ontwerp.
NR: Zijn rol wordt kleiner zeg je, betekent dat ze ook minder gaan
verdienen?
WvdW: Nee, hij moet meer van het andere krijgen. Ik denk dat als
er nu adviseurs zijn, die heel traditioneel werken, dus een bestek
schrijven. Ja die gaat minder verdienen, want die markt is er niet
zometeen. Maar als je mee gaat met je tijd en specialistischer wordt,
schrijf ik ze zeker niet uit. Dan zouden wij te arrogant zijn. We
hebben elkaar wel nodig, wij schuiven naar voren, zij comprimeren
wat en pakken in de basis een bredere rol misschien wel. Ook in
advisering van dingen. Dat betekent dat advieskosten wat mij betreft
niet meer of minder dient te worden. Zij moeten een breder pakket
pakken en ander werk doen. Het blijft dus hetzelfde.
NR: En verzekeringen? Heeft een circulair proces hier effect op ten
opzichte van het traditionele model?
WvdW: Daar heb ik echt geen verstand van. Als je bijvoorbeeld
binnen een project schetst hoe iedereen verzekerd is, dan ben je op
heel veel vlakken dubbel verzekerd. Dus bij een consortia, zou je
voor de bouwperiode best iets voor kan doen.
NR: En qua onderhoud? Wanneer je het zelf dus in de hand hebt?
WvdW: Minder. Het kan best zijn dat wij aan de voorkant, in het
ontwerp, ergens iets meer investeren, want als ik weet dat wij het
onderhoud moeten blijven doen, dan wil ik wel onderdelen hebben
die heel goed passen in ons energiemonitoring, die we makkelijk
kunnen uitlezen. Waardoor je straks bij de exploitatie er meer mee
kan doen. Dat zie je in de PPS terug, laten we eerlijk zijn, dan gaan
we integraal, ontwerpen, bouwen en onderhouden, daar ligt een
trigger om hier wat te doen wat hier wat oplevert. Als je dan ook
nog naar duurzame materialen gaat. Ja, daar zie ik wel.. Maar dat
doen we nu eigenlijk ook al als ik het onderhoud erbij mag doen.
Dan ga je wel anders over je product nadenken. Los van het
vuilnisemmertje op jouw model. Want dit is wat nu nog een beetje
ontbreekt tot nu toe. Ik denk dan toch een beetje in eigen belang.
Dus iets doen wat hier (einde gebruik) geld oplevert is voor mij
natuurlijk interessant. Maar aan het eind zit natuurlijk nog dit
vuilnisemmertje, we willen uiteindelijk dat alles wat we in die keten
doen, na 20 jaar geen afval hebben, dat komt er nu nog bij.
Eigenlijk moeten we al zo denken. Waar ik het verhaal mee begon,
ik merk zo weinig van mensen die zo denken.
Eigenlijk is het een gemiste kans als opdrachtgever, je vraagt wel
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naar alternatieven, dus je vraag om mijn kennis en ik moet nu mijn
kennis blokkeren op realisatieniveau, want ze kunnen het niet met
elkaar vergelijken. Er zijn weinig projecten waarbij wij worden
uitgedaagd met onze kennis. En ik geef mijn kennis niet gratis weg.
NR: Denk je wel dat dit circulaire proces wenselijk is?
WvdW: Het moeilijke is, althans als ik naar ons kijken, minimaal 9
van de 10 projecten aanbesteden wij aan. Dit kan bijvoorbeeld bij
klanten met een bedrijfsfilosofie, dus wat ik zeg, het begint boven in.
Vanaf het hoogste niveau wordt dit ingezet, en dan gaat het rollen.
Met 1 pandje gaat het niet lukken. Maar hoe ga je het meetbaar
maken? We zijn een beetje gevangen in onze eigen regels, met
onze ideeën. Je hebt echt een visie nodig. Er zijn al een aantal
grote partijen die dit oppakken. Het gaat wel komen, maar zet dit
maar even in een aanbestedingsvraagstuk.
Het heeft ook consequenties bij de beleggerskant. Zij hebben nu ook
een lijstje met aspecten waaraan een pand moet voldoen. Zij zullen
ook hun vraag moeten aanpassen. Als zij het lijstje vasthouden met
wensen, dus met bijvoorbeeld A-merken. Maar wie heeft ooit
vastgelegd dat dit A-merken zijn? We moeten met zijn allen in de
keten leren, dat er om een prestatie wordt gevraagd en niet om een
a-merk. Dat betekent wel 2 dingen, je zal partijen op de lange
termijn mee laten doen, anders werkt het niet. Het is dus mindset,
hoe gaat bijvoorbeeld ook een belegger om met een pand.
We hebben het nu erg gehad over materiaal keuzes, bouwproces,
maar als je kijkt naar het energieverbruik. Daar zit de grootste
kostenpost en dat kan de huurders triggeren. Een ding weten we
ook zeker, grondstoffen houden op, gas/olie is eindig dus de
energierekening is op. Misschien moeten we het toch beredeneren
vanuit de kosten, dus de energierekening.
NR: Ik heb juist het idee dat de huidige focus al erg op het
energieverbruik zit en dat de materialen een beetje onderbelicht
zijn.
WvdW: Dat idee heb ik dus helemaal niet, als je mij eerlijk zou
vragen. Niemand heeft erover nagedacht wat er met de materialen
gebeurt na het gebruik, best raar als je er zo over nadenkt.
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