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'There is nothing more difficult to plan, more doubtful of
success, nor more dangerous to manage than the creation
of a new order of things . ... Whenever his enemies have
the abi/ity to attack the innovator, they do 50 with the
passion of portisons, while the others defend him
sluggishly, 50 that the innovator and his party alike are
vulnerable.'
Niccolà Machiavelli, The Prince (1513)

VOORWOORD

Tijdens mijn studie heb ik de mogelijkheid gehad om een aantal projecten te realiseren. In mijn tijd
als voorzitter van de Eindhovense Studenten Alpen Club (2002-2003) heb ik het ontwerp en de bouw
van de klimwand in het Studentensportcentrum onder mijn hoede gehad. Gedurende mijn master
heb ik in het eerste project met een viertal medestudenten een project van architect Tom Frantzen
gerealiseerd voor het Follydockfestival (onderdeel van de Architectuur Biënnale van Rotterdam in
2007). Mijn laatste project heb ik besteed aan het ontwikkelen van dubbelgekromde gevelpanelen
voor het Joods Museum in Warschau welke we op de afgelopen Geveltotaalbeurs hebben
tentoongesteld .
In deze projecten heb ik leren omgaan met technologische en ethische ontwerpproblemen maar ook
leerde ik contact zoeken met bedrijven om in samenwerkingsverband met hen tot een innovatieve
oplossing te komen voor een bestaand probleem. Ik ben erg gegrepen door het proces van
productontwikkeling en alle opgaven die zich tijdens een dergelijk proces aandienen.
Echter toen ik met mijn laatste project op de Geveltotaalbeurs stond viel mij op dat ik als een soort
marktverkoper het product aan iedereen aan het uitleggen was die voorbij kwam en eventjes een
blik wierp op ons product. Onze strategie bestond uit niet meer dan de simpele gedachtengang:

'En nu maar hopen dat iemand geïnteresseerd is.'
Deze tactiek mag dan goed werken voor een fruitkraampje op de markt maar ik had toch zeer het
gevoel dat ik op dit gebied nog flink te kort schoot. Voor innovatieve bouwproducten lijkt de
emotionele barriëre bij een gebruiker voor een eventuele adoptie door heel wat meer argumenten
en prikkelingen doorbroken te moeten worden. Ineens werd mij duidelijk dat het
productontwikkelingsproces nog lang klaar was. Sommige die geïnteresseerd waren hadden nog
steeds wel vraagtekens bij een aantal oplossingen en anderen waren weer heel enthousiast en
zouden wel een project willen zien waarin ons product toègepast zou worden maar niemand in die
drie dagen gaf ook maar één teken van een daadwerkelijke interesse welke concreet tot vervolging
van dit masterproject had kunnen leiden.
Door mijn ervaring met bovenstaande projecten ben ik van mening dat het ontwikkelingsproces van
een bouwproduct pas af is als het succesvol is geïmplementeerd in een aantal projecten waardoor
het zich definitief heeft gemanifesteerd als volwaardig bouwproduct. Door deze houding moet de
bouwproductontwerper niet alleen kundig zijn op het vlak van technologische en ethische aspecten
omtrent een bouwproduct maar net zoveel notie hebben van het vermarkten van het product. Mijn
afstudeerproject heb ik daarom aangegrepen om dit belangrijke deel van het ontwerpproces van
een bouwproduct te analyseren en mogelijk met een digitaal platform te ondersteunen.

I

Ik benut mijn afstudeerproject
voor het vergaren van meer
kennis en inzicht over de
marktdiffusie-fase van een
innovatief bouwproduct.

VII

INHOUDSOPGAVE

DEEL I

m

Voorwoord

vu

5

Internet
5.1 Web 2.0
5.2 Internetgebruik binnen de bouw
5.3 Crowdsourcing
5.4 Dienstkenmerken

47
47
49
51
53

6

Behoefte
6.1 Interview
6.2 Behoefte-analyse
6.3 Gewenst proces van informatievoorziening
6.4 QFD-methode

SS
SS

Inleiding
1.1 Probleemstelling
1.2 Doelstelling
1.3 Onderzoeksvragen
1.4 Maatschappelijk belang
1.5 Wetenschappelijk belang
1.6 Leeswijzer

1
1
3
5
7
9
11

2

Opzet onderzoek
2.1 Theorie
2.2 Praktijk

13
13
15

7

Conclusie
7.1 Pareto-diagram
7.2 Vergelijking proces en theorie

65
65
67

3

Adoptie & Diffusie
3.1 Innovatie-proces
3.2 Innovatie-Besluitvormings proces
3.3 Adoptieproces
3.3.1 Innovatieka rakteristieken
3.3.2 Afnemerska ra kteristieken
3.3.3 Omgeving
3.3.4 Productontwikkeling
3.3.5 Productintroductie

17
17
19
23
25
27
29
31
33

8

NBD
8.1 Van fictie naar non-fictie

69
69

9

Ontwerpen platform
9.1 Basisregels
9.2 Synergie door vraag en aanbod
9.3 Eenvoud
9.4 Design
9.5 Innovatie in het daglicht

71
71
73
75
77
79

De bouw
4.1 Bouwkarakteristieken
4.2 Verzuiling
4.3 Gebouw als prototype
4.4 Regionaal
4.5 Bouwinnovatie

35
35
39
41
43
45

1

4

VIII

57
59
61

10 Laatste opmerking
10.1 Reflectie
10.2 Aanbevelingen

81
81
83

Bronvermelding
Geraadpleegde literatuur
Interviews
Geraadpleegde internetbronnen

85
85
86
87

INHOUDSOPGAVE

DEEL II

88

Kijkwijzer demo platform

89

Zoeken

90

Geavanceerd zoeken

102

Aanbod

112

Mijn NBD

122

Weekprijs!

128

Nawoord

133

1 INLEIDING

1.1 Probleemstelling

Veel productinnovaties in de bouw zijn inventieve oplossingen voor problemen die men
hedentendage in de bouw ondervindt. Ze zijn goed doordacht en hebben een toegevoegde waarde
ten opzichte van de traditionele producten waarmee ze concurreren. Echter de betrokkenen van het
initiatief ondervinden vaak hinder bij de introductiefase van hun innovatie. Hinder die niet zozeer te
maken heeft met bijvoorbeeld ondermijning van hun product door de concurrentie maar vooral
door een hele hoge acceptatiedrempel voor noviteiten welke de bouw in zijn conservatieve gedrag
kenmerkt. Het proces van novum tot standaard van bouwproducten duurt jaren. Hierdoor is de kans
groter dat de motivatie ten aanzien van het product bij de initiatiefnemers zakt tot een dieptepunt
en men de stekker eruit trekt. Door dit feit stranden veel innovaties in de bouw vroegtijdig terwijl
alle tekenen voor een goed product in de goede richting stonden . Dit verschijnsel is uiteraard zeer
jammer en niet eens zozeer vanwege het financieel verlies van de investeerders maar juist ook voor
het imago van de bouw dat deze hiermee uitstraalt. Voor veel mensen is het dan ook verrassend om
te horen dat er in weinig bedrijfstakken zoveel creatieve vernieuwingsdrang is als in de bouw. Een
goed voorbeeld hiervan is de 'Innovatie top 100' welke is samengesteld door Bizz en Syntens. Maar
liefst 16 van de 100 innovaties zijn afkomstig uit de bouwen daarvan staan er zelfs 5 in de top 10!
Daarnaast is bij vele bouwbedrijven nog niet die marketingkennis voor de bouwmarkt in huis welke
een succesvolle introductieperiode kan ondersteunen. Veel bedrijven zijn bedreven in het bedenken
van een product en het realiseren hiervan maar juist in die laatste fase van de
bouwproductontwikkeling, de marktdiffusie-fase, ontbreekt het vaak aan strategisch vermogen om
het product zo te introduceren dat de adoptie ervan op gang komt. Het gebrek aan inzicht is logisch,
de bouw is nou eenmaal zeer divers en het vraagt daarom ook een enorme inspanning en kennis om
met een gedegen plan van aanpak te komen om je doelgroep te bereiken en over je product voor te
lichten. Aangezien niet ieder bedrijf de middelen en het vermogen heeft om deze inspanning te
verrichten is het belangrijk dat er een algemeen hulpmiddel op de markt komt wat initiatiefnemers
in de bouw kunnen aangrijpen om op een eenvoudige manier hun doelgroep te bereiken en hen te
overtuigen van het nut van hun bouwproduct. Een hulpmiddel dat hen ondersteunt in de laatste fase
van het bouwproductontwikkelingsproces en daardoor een grotere slagingskans creëert voor de
bouwinnovatie.
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Figuur 1.1
Een bergbeklimming als metafoor voor het pad
dat men in het bouwproductontwikkelingsproces
moet afleggen. Op het moment dat de gehele
route niet met voldoende concentratie en
motivatie doorlopen wordt eindigt de
onderneming mogelijk in een teleurstelling.
Adoptie en diffusie is de laatste fase maar zeker
niet minder belangrijk dan de voorgaande fasen.
Het is van belang dat men beseft dat iedere
betrokkene zich moet inspannen totdat alles en
iedereen weer veilig in het 'basiskamp' is. Pas
dan kan er gesproken worden van een
succesvolle innovatie.

1 INLEIDING

1.2 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om een concreet voorstel te maken voor een digitaal platform welke
helpt de acceptatiedrempel omtrent productinnovaties in de bouw te verlagen en wel door begrip
op te brengen voor deze producten bij hun doelgroep. Dit begrip wordt mede bijgebracht door
onderlinge interactie van de gebruikers van het platform welke een educatief karakter heeft. Het
digitale platform kan dan als middel worden aangegrepen om de markintroductie-fase van de
innovatie te ondersteunen. De bouwproductontwikkelaars wordt zo een helpende hand geboden om
die laatste fase in het ontwikkelingsproces te doorlopen. Ze krijgen een uniek middel aangeboden
om op een simpele en eenvoudige manier hun product bij eenieder onder de aandacht te brengen
die geïnteresseerd is in hun bouwproduct. Juist doordat iedereen via het internet makkelijk de
informatie kan bereiken is er een grotere controle op de informatievoorziening. Daarmee wordt de
ontwikkelaar meer zekerheid geboden dat de educatie die er omtrent het product moet
plaatsvinden verloopt zoals zij dat graag willen. Extra zekerheid in deze fase voor de initiatiefnemers
van de bouwinnovatie is zeer welkom aangezien controle over deze informatievoorziening naar de
doelgroep mede bij draagt aan een succesvolle marktintroductie.
Het platform zal naast marketingtooi voor bouwproducten ook dienen als een platform waar men
elkaar kan ontmoeten op basis van interesses. Zo kunnen er nieuwe contacten worden opgebouwd
welke later hun vruchten kunnen afwerpen. Het is namelijk belangrijk om een middel te hebben dat
men juist met degene in contact komt die ook daadwerkelijk geïnteresseerd is. Via een platform
worden juist die contacten gerealiseerd waarin communicatie op basis van homofilie de grondslag
vormt. Hierdoor is de waarde van het contact waardevoller, de geïnteresseerde komt namelijk
geheel vanuit eigen initiatief in aanraking met het product. Vervolgens kan door middel van meer
vragen en antwoorden tussen beide partijen bekeken worden of het contact leidt tot een mogelijke
order van het bouwproduct. Het genereren van contacten ligt hieraan ten grondslag en zal dan ook
één van de kerntaken worden van het platform.
Belangrijk is dat in het onderzoek de behoeften van de doelgroep van het platform gestructureerd in
kaart wordt gebracht en dat deze juist vertaald worden in ontwerpcriteria van waaruit concreet naar
een voorstel toegewerkt kan worden. Om deze behoeftes boven tafel te krijgen zal er gebruik
gemaakt worden van bewezen methoden en technieken.

1 INLEIDING

1 INLEIDING

1.3 Onderzoeksvragen

Om het onderzoek met meer structuur tegemoet te gaan is de doelstelling compact samengevat tot
onderstaande opvatting:

Doelstelling
Het ontwerpen van een digitaal platform ter ondersteuning van het begrip voor innovatieve
bouwproducten, zodat een snellere adoptie teweeg wordt gebracht in de bouw.
Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken is het belangrijk dat er eerst gedegen voorkennis
voorhanden is van waaruit met vertrouwen een kader gecreëerd kan worden welke bepalend wordt
voor het definitieve ontwerp van het digitale platform .
Deze voorkennis moet het probleemgebied van het onderzoek inzichtelijk maken en antwoorden
geven welke tot oplossingen leiden. Om er voor te zorgen dat er gestructureerd te werk gegaan kan
worden wordt de doelstelling ondersteund doormiddel van onderzoeksvragen. Voor dit onderzoek
zijn er een drietal opgesteld. Iedere onderzoeksvraag beslaat een belangrijk deel van het onderzoek
dat verricht moet worden en helpt ook om steeds de juiste stap voorwaarts te maken naar het
uiteindelijke doel, een digitaal platform voor innovatieve bouwproducten.
Het eerste punt waar meer kennis over verkregen moet worden is in de wijze waarop wij innovaties
adopteren in onze maatschappij. Welk proces vindt er plaats eer wij overtuigd zijn dat een nieuw
product het antwoord is op het probleem dat voorhanden is. Belangrijk is om meer inzicht te krijgen
in de factoren welke bepalend zijn in de laatste fase van het productontwikkelingsproces. Wat helpt
mee aan een succes en wat niet!

Onderzoeksvraag 1
Hoe vindt besluitvorming omtrent innovatie plaats?
Het tweede punt wat belangrijk is voor het kader is hoe deze besluitvorming specifiek in de bouw
plaats vindt. De kennis die verkregen is op basis van de eerste onderzoeksvraag is nogal abstract van
aard . Iedere branche heeft zijn eigen kenmerken en daarom is het voor dit onderzoek evident om te
achterhalen hoe dat proces van informatievoorziening in de bouwindustrie concreet moet worden
vormgegeven. Wat kenmerkt de bouw nou eigenlijk en welke invloed heeft dit op innovaties binnen
deze branche.
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Onderzoeksvraag 2
Wat kenmerkt de bouw specifiek in zijn besluitvormingsproces omtrent innovatie?
Het derde punt dat onderzocht moet worden is hoe een digitaal platform ingericht moet worden wil
deze van toegevoegde waarde zijn voor de marktintroductiefase van een nieuw bouwproduct.
Belangrijk is om te weten hoe internet tegenwoordig wordt gebruikt en door welke
dienstkenmerken dit mogelijk wordt gemaakt. Welke kansen creëert internet en hoe kunnen deze
worden ingezet voor een nuttig platform voor bouwinnovatie. Met deze kennis kan vervolgens
concreet aangeduid worden welke kenmerken en middelen het platform in zich moet dragen en
welk proces er in de ontwerpfase gevolgd moet worden.

Onderzoeksvraag 3
Hoe ziet het proces eruit dat de juiste voorlichting genereert omtrent innovatieve bouwproducten op
het internet?
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1.4 Maatschappelijk belang

Een positieve innovatieve uitstraling is iets om trots op te zijn. Velen herkennen de bouw hierin nog
niet, terwijl deze sector toch veel innovatie-initiatieven kent. De conservatieve gedachtegang van
vele betrokkenen in de bouw is dan ook vaak een grote hinder die een partij ervaart die een
innovatief bouwproduct wil lanceren. Door juist de initiators van innovatie in de bouw een helpende
hand aan te reiken en aan de andere kant het overzichtelijk maken van innovaties voor mogelijke
gebruikers middels een digitaal platform kan er een brug geslagen worden tussen deze twee
partijen. Een brug die zich kenmerkt door een educatief en laagdrempelig karakter. Op deze manier
probeert dit onderzoek bij te dragen aan een positievere uitstraling van de bouw wanneer het gaat
om het adopteren van vernieuwing.
Een andere inslag op het maatschappelijke belang van dit onderzoek is dat de energie en kosten die
men gedurende het ontwikkelingsproces in het bouwproduct heeft gestoken worden terugverdiend.
Op het moment dat dit te lang uitblijft zullen initiatiefnemers minder snel geneigd zijn om een
volgende keer weer na te denken over innovatie in de bouw. Juist deze attitude zal ook zijn doorslag
vinden naar andere visies binnen onze maatschappij op de bouw. De politiek die innovatie stimuleert
door het uitgeven van subsidie zal ook vraagtekens bij hun voorstellen zetten om innovatie in de
bouw te stimuleren wanneer het gewenste resultaat uitblijft en vooral in een tijd van crisis speelt
het rendement van een investering van groot belang.
In het platform kan ook extra aandacht gegeven worden aan maatschappelijke thema's zoals
duurzaamheid, milieu en cradle to cradle. Door het platform zo in te richten dat bouwproducten die
aan dergelijke thema's aandacht geven in de schijnwerpers te zetten, kan er voor deze producten
extra exposure worden gegenereerd. Hiermee wordt de adoptiekans van juist die producten die
vanuit een politiek of ethisch standpunt een voorkeur verdienen vergroot en het zet bedrijven die
gaan innoveren aan om ook met deze thema's rekening te houden.
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1.5 Wetenschappelijk belang

In het onderzoek zullen de verschillende fasen voor adoptie van een innovatief bouwproduct
worden belicht. Daarnaast zal onderzocht worden hoe deze ondersteund kunnen worden door de
mogelijkheden die het world wide web tegenwoordig biedt. Deze twee onderzoeksvelden zullen
daarna met elkaar in verband worden gebracht. Dit kan leiden tot een heel nieuw concept, of een
combinatie van verschillende al bestaande principes. Op deze wijze kan het onderzoek een
aanvulling zijn op al bestaande theorieën en reeds uitgevoerde onderzoeken. Uitgangspunt is om
doormiddel van innovatieve concepten te komen tot een uniek instrument voor bouwmarketing.
Het onderzoek zal tevens meer duidelijkheid verschaffen over de factoren die bepalend zijn voor een
geslaagde marktintroductie en hoe deze in de bouw vertegenwoordigd zijn. Er wordt ook meer
inzicht verkregen in het feit waarom marktintroductie in de bouw op dit moment nog zo traag
verloopt en er zullen oplossingen worden gegenereerd om het rendement van inspanning en kosten
te verhogen en daarmee de 'innovatievertragingsfactor' van de bouw te verlagen . Het begrip
bouwmarketing is nog nieuw voor velen in de bouwbranche en het is belangrijk dat het inzicht in
deze visie op de bouw juist vertaald wordt naar eenvoudige middelen en methoden om onze
theorieën vorm te geven, zodat bouwmarketing ook daadwerkelijk bedreven gaat worden binnen de
bouwbranche. Het is in eerste instantie niet alleen van belang dat er verkondigd wordt wat deze
visie precies inhoudt maar vooral van belang dat deze toegepast kan worden op een simpele manier.
De bouw heeft baat bij deze vertaling van een abstracte visie naar een concreet hulpmiddel daar
niet ieder bedrijf hier de kennis en middelen voor in huis heeft om dit zelf te doen. Door juist een
generiek model te creëren in de vorm van een digitaal platform wordt ieder bedrijf dat zich bezig
houdt met innovatie in de bouw een concreet hulpmiddel aangeboden waarin het gedachtegoed van
bouwmarketing de boventoon voert en hen in de gelegenheid stelt om het te gebruiken voor eigen
doeleinden. Het is dus interessant om te zien in welke vorm een wetenschappelijke visie op
bouwmarketing gegoten wordt tot een digitaal platform .
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1.6 Leeswijzer

Het verslag is opgedeeld in twee delen . Het eerste deel beschrijft het theoretisch onderzoek en de
afwegingen die gemaakt zijn in de ontwerpfase van het afstudeerproject. Het tweede deel toont hoe
het uiteindelijke platform eruit is komen te zien en op welke manieren een bezoeker er gebru ik van
kan maken.
Deel 1 bevat de volgende hoofdstukken waarin mijn bevindingen als volgt uiteengezet zijn :
• Hoofdstuk 1 beschrijft het probleem, de doelstelling en enige relevanties van het onderzoek.
• In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek beschreven.
• In hoofdstuk 3 tot en met 5 komen de onderzoeksresultaten aan bod.
• De behoefte van de doelgroep en hoe deze vertaald moet worden in een programma van eisen
voor het ontwerp staat omschreven in hoofdstuk 6.
• In hoofdstuk 7 worden de conclusies beschreven die na aanleiding van het theoretisch onderzoek
getrokken kunnen worden.
• Hoofdstuk 8 beschrijft de reden achter het samenwerkingsverband in dit project met de
Nederlandse Bouw Database (NBD) .
• Het hoe en waarom achter het ontwerp van het platform wordt in hoofdstuk 9 omschreven .
• In hoofdstuk 10 wordt gereflecteerd op de waarde van het afstudeerproject en worden tevens een
aantal aanbevelingen gegeven.
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Figuur 1.2
Schematisch overzicht van de indeling van het
eerste deel van het verslag.
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2.1 Theorie

Het eerste gedeelte van het onderzoek is theoretisch van aard. Hierin wordt de nadruk gelegd op
literatuuronderzoek en het verkrijgen van doelgerichte informatie doormiddel van interviews.
Voor het literatuuronderzoek wordt er onder andere gekeken naar wat er al wetenschappelijk al
onderzocht is op het gebied van innovatie in het algemeen, adoptie van innovatie, innovatie in de
bouw, informatievoorziening voor innovatie, web 2.0 concept, de bouwen het internet,
crowdsourcing en platforms op het internet. Deze kennis zal samen met alle specifieke informatie
die uit de interviews volgen de grondslag vormen voor een theoretisch model.
De interviews worden niet alleen afgenomen voor vragen over het onderzoeksonderwerp maar
worden tevens gebruikt om te achterhalen welke behoefte er bestaat omtrent een dergelijk
platform. Daarom zal de klankbordgroep zo worden samengesteld dat de gehele gebruikersgroep
vertegenwoordigd is, zowel dus bouwer die naar bouwinformatie zoekt als de leverancier welke
informatie over zijn bouwproducten kwijt wilt.
Voor het ordenen van de golf aan informatie wordt er gebruik gemaakt van de KJ-methode . Dit is
een Japanse methode om inzicht te krijgen en structuur aan te brengen in een bepaald
probleemgebied. De KJ methode begint met het zoveel mogelijk verzamelen van informatie over het
probleemgebied. Deze informatie wordt op kaartjes geschreven. Vervolgens worden de kaartjes
gegroepeerd en geordend en wel zo dat iedere groep uit kaartjes bestaat met dezelfde informtieinhoud. Voor iedere groep wordt een dekkaart geschreven met daarop de informatie-inhoud. De
dekkaarten worden onderzocht op onderlinge verbanden en afhankelijkheden. Op deze manier
ordent men het probleemgebied. Op basis van deze ordening kan dan gekeken worden wat de
belangrijkste punten zijn en waar de kansen voor het platform voor bouwinnovatie liggen.

Het eerste gedeelte van het onderzoek
dient om het kader te vormen
waarbinnen het platform voor
bouwinnovatie ontworpen moet
worden.

De behoefte die men stelt aan het platform van bouwinnovatie zal ook inzichtelijker gemaakt
moeten worden . Dit kan gedaan worden met de Quality Function Deployment (QFD). Dit is een
Japanse methode voor het identificeren en specificeren van de wensen van klanten en de vertaling
van deze wensen in een programma van eisen voor een beter product. Het kwaliteitshuis is een
belangrijk onderdeel van de Quality Function Deployment methode. Met deze methode kunnen de
dienstkenmerken die het internet biedt uitgezet worden tegen de behoefte die men heeft. De
uitkomst laat zien welke dienstkenmerken de voorkeur verdienen wanneer men dus de behoeftes
vertaald naar een internetplatform.
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Figuur 2.2
Schematisch overzicht van de gehele QFDmethode.
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2.2 Praktijk

De verkregen kennis, het theoretisch model en het behoeftepatroon, moet vervolgens vertaald
worden naar een concreet digitaal platform . Om inzicht te krijgen in de do's en don'ts omtrent het
ontwerpen van een website zal er eerst een kleine literatuurstudie verricht moet worden. Hierin zal
blijken wat de beste middelen zijn om de website mee te ontwerpen maar nog belangrijker zal zijn
wat qua user-interface verantwoorde uitgangspunten zijn om het ontwerp mee vorm te geven.
Contact met de Nederlandse Bouw Database (NBD) van uitgeverij SDU draag er tevens aan bij om in
deze fase de juiste beslissingen te kunnen nemen op dat gebied . Met deze bagage is er voldoende
inzicht waarmee een gedegen kader is ontstaan waarbinnen het platform ontworpen kan worden.
In de creatieve fase van het onderzoek zullen in het begin de vorderingen die er gemaakt worden
veelvuldig aan ervaringsdeskundigen worden voorgelegd zodat het traject van vertaling van abstract
naar concreet gezegend is met een goede portie objectiviteit. Hierdoor wordt de kans verkleind dat
aan het einde het project uitmondt in een concreet ontwerp waarin afwegingen op duidelijkheid en
gebruikbaarheid van het platform te subjectief van aard zijn. Hoe meer het project zijn einde nadert
zullen knopen betreffende ontwerpafwegingen doorgehakt worden en uit alternatieven de beste
keuzes gemaakt worden, totdat er een gedegen voorstel gepresenteerd kan worden over hoe een
digitaal platform voor bouwinnovatie eruit moet zien en werken .
Het uiteindelijke ontwerp zal na voltooiing getoetst worden bij de leden van de klankbordgroep
waarin gekeken wordt of het voldoet aan hun verwachtingen . Hierdoor kunnen dan nog reflecties en
aanbevelingen meegenomen worden in het eindresultaat van dit afstudeeronderzoek.

In het tweede gedeelte van het
onderzoek wordt het eerder verkregen
theoretische kader vertaald naar een
concreet platform voor bouwinnovatie.
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3.1 Innovatie-proces

Belangrijk voor het uiteindelijke ontwerp is dat de visie van waaruit het product ontwikkeld gaat
worden gedegen is opgebouwd. Om deze reden is het belangrijk om te achterhalen welke stappen
en bepalende factoren het proces van adopteren van innovatie kent.
Er is voorheen al veel onderzoek verricht naar het innovatiediffusie proces en zijn variabelen,
waarbij de socioloog Rogers wel de meest volledige theorie uiteengezet heeft. Het diffusieparadigma
wordt in vele andere wetenschappelijke onderzoeken aangehaald als bewijsvoering en is dan ook
voor dit onderzoek een goed uitgangspunt om ons vraagstuk aan op te hangen. Rogers beschrijft zijn
theorie als een universeel proces van sociale verandering welke in abstracte zin niet gebonden is aan
het type innovatie, wie de adopteerders zijn, of waar en in welke cultuur de innovatie geadopteerd
moet worden. De fasen en variabelen waarmee dit proces samenhangt zijn algemeen en gelden voor
iedere innovatie.
Als eerste is het dan ook interessant om te zien hoe het innovatieproces in een organisatie plaats
vindt. Dit proces maakt het namelijk inzichtelijk welke stappen het product in een organisatie
doorloopt alvorens het is toegepast in de praktijk en men er tevreden over is.
Het innovatieproces bestaat hoofdzakelijk uit twee fasen de initiatie en de implementatie. In de
initiatie, het woord zegt het al, neemt men het initiatief om op zoek te gaan naar een product dat
een oplossing genereert voor een bestaand probleem. Deze fase kan onderverdeeld worden in twee
stappen:
• Agenda-setting
• Matching

Het innovatie-proces is een universeel
proces van sociale verandering welke in
abstracte zin niet gebonden is aan het
type innovatie, wie de adopteerders
zijn, 0/ waar en in welke cultuur de
{nnovatle geadopteerd moet worden.

In de agenda-setting wordt het probleem beschreven dat de noodzaak vergt om opgelost te worden
doormiddel van een innovatie. Het probleem creëert een behoefte naar iets nieuws. Men beschrijft
voor zich zelf wat die behoefte is en men stelt een kader op waaraan de innovatie moet voldoen.
In de tweede fase, matching, zoekt men actief naar een oplossing voor het probleem. Men heeft een
programma van eisen en kan zo gestructureerd verschillende alternatieven beoordelen op hun
volmaaktheid om de problemen tegemoet te gaan. Nadat men genoeg alternatieven tegen elkaar
heeft kunnen afwegen wordt er gekozen voor de innovatie die de beste perspectieven biedt.
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Op dit moment belandt de organisatie in de implementatiefase. Deze fase herbergt het proces van
het daadwerkelijk integreren van de innovatie in het bedrijfsproces. Ook deze fase bestaat weer uit
een aantal stappen:
• Redefiningjrestructuring
• Clarifying
• Routinizing
In de eerste stap van de implementatie, redefiningjrestructuring, staat het modificeren en
heruitvinden van de innovatie centraal zodat deze naadloos past in de bedrijfsstructuur die er op dat
moment heerst. Daarnaast moet men ook kijken of de organisatorische structuur van het bedrijf
enige aanpassingen behoeft, daar de perfecte symbiose tussen bedrijf en product van twee kanten
moet komen.
De tweede stap in deze fase gaat om clarifying. Hierin wordt duidelijk of de innovatie ook echt in de
praktijk werkt zoals men in vergaderingen, en dus altijd nog theoretisch, had voorzien. Men krijgt in
deze fase ook daadwerkelijk een overzicht van de prestatie van de innovatie in de structuur waarin
het is toegepast en men krijgt in deze fase steeds meer ervaring met de innovatie.
De laatste stap staat in het teken van routinizing. Dit houdt in dat de innovatie zijn karakter als
vernieuwend verliest en dat het product als een vast onderdeel van het bedrijf wordt gezien en
daarmee dus tot zijn standaarden behoort. Het product heeft dan pas de hele route afgelegd en men
kan ook op dit moment pas spreken van een succesvolle toepassing van de innovatie.
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Figuur 3.1
Schematisch overzicht van het Innovatie-proces.
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3.2 Innovatie-Besluitvormings
proces

In het innovatieproces zullen vele beslissingen genomen moeten worden. Beslissingen die ervoor
zorgen dat het product wel of niet geadopteerd moet worden . Iedere fase geeft nieuwe inzichten en
is afhankelijk van de besluitvorming van de organisatie. Deze besluitvorming wordt gedaan op basis
van de beeldvorming die er bij de organisatie heerst. Men kan bijvoorbeeld zeer tevreden zijn over
een innovatie maar op het moment dat grote risico's boven tafel komen gedurende het innovatie
proces kunnen deze de beeldvorming negatief beïnvloeden en er uiteindelijk voor zorgen dat de
innovatie afgewezen wordt. Om deze reden is het belangrijk dat er inzicht wordt verworven omtrent
deze besluitvorming in het innovatie proces . Deze inzichten worden door Rogers beschreven in het
Innovatie-Besluitvormings proces.
Dit proces bestaat wederom uit een aantal fasen die gelijklopen met het innovatieproces zoals
eerder beschreven . Het Innovatie-Besluitvormingsproces wordt in vijf fasen opgedeeld . Iedere fase
staat voor het type informatie op basis waarvan een besluit genomen moet worden om uiteindelijk
de innovatie te adopteren. De vijf fasen zijn:
• Knowledge
• Persuasion
• Decision
• Implementation
• Confirmation

Voor het ontwerp van het digitale
platform zal er vooral gekeken worden

naar de de mentale fase van het
Innovatle-Besluitvormings proces
(knowledge, persuasion en declsion),
omdat he platform In deze periode het
beste als onderSteunend hulpmiddel
gebruikt kon worden.

De knowledge fase is de allereerste fase waarin men zich bevindt bij het zoeken naar een innovatie.
In deze fase is men zich aan het oriënteren tussen alle alternatieven die er bestaan en mogelijk een
oplossing bieden op de bestaande behoefte. Men moet een beslissing maken welke innovatie tussen
alle mogelijke kanshebbers de beste indruk en potentie biedt om de behoefte te behartigen. In deze
fase stelt men zich wat eenvoudigere vragen af welke meer in de trend staan van wat, waarom en
hoe?
In de tweede fase, persuasion, is het vooral belangrijk dat men over die informatie de beschikking
heeft die hen ervan kan overtuigen dat de gekozen innovatie daadwerkelijk de juiste is. In
tegenstelling tot de knowledge fase, waarin men genoeg heeft aan globale en meer algemene
informatie, is men nu toch echt opzoek naar zeer specifieke informatie die als het ware meer voor
hen 'op maat is gemaakt'. In deze fase zal men vragen stellen aan de leverancier en tot in detail
willen weten of de innovatie niet enige risico's met zich meebrengt welke hun missie in gevaar kan
brengen.
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De leverancier moet bewijzen dat hun behoefte concreet met zijn innovatie behartigd kan worden.
Op basis van deze specifieke informatie heeft men genoeg knowhow over de innovatie om zich wel
of niet te laten overtuigen over de waarde ervan voor het bedrijf en kan men besluiten of dit een
goede invulling is op hun behoefte.
Op het moment dat men overtuigd is van het nut moet men een beslissing nemen om de innovatie al
dan niet aan te schaffen . Deze fase wordt de decision genoemd. Hierin wordt concreet een besluit
genomen om met de leverancier van de innovatie in zee te gaan of niet, een zeer belangrijk moment
in het Innovatie-Besluitvormings proces. Dit besluit uit zich namelijk in een investering en is daardoor
inherent verbonden aan een financieel risico .
In de vierde fase neemt men besluiten over de implementatie van de innovatie in het geheel
waarvan het onderdeel moet gaan uitmaken. Tot aan deze fase is het Innovatie-Besluitvormings
proces geheel een mentaal vraagstuk geweest van nadenken en beslissen . Deze vierde fase uit zich
ook in meer praktische vragen omtrent de innovatie . Men moet beslissen over logistieke
vraagstukken, aanpassingen van het product en hoe deze er precies uitzien en over de verwerking
ervan in het grotere geheel.
De laatste fase staat in het teken van de confirmatie . Gedurende het hele besluitvormingsproces zijn
alle voor- en nadelen aanbod gekomen. Het product is verwerkt en men kan echt een bindende
conclusie aan het hele adoptieproces van de innovatie verbinden. Mochten er namelijk in de
implementatie fase toch nog onvoorziene problemen aan bod komen die niet overkomen kunnen
worden door een oplossing dat zal men in de confirmatie fase toch het besluit moeten nemen om de
innovatie alsnog te verwerpen en moet men opnieuw zoeken naar een alternatief voor hun
behoefte welke hen in eerste instantie had aangezet om op zoek te gaan naar een innoverend
product. Deze beslissing zal zeer vervelend zijn omdat een dergelijke beslissing hoge kosten met zich
meebrengt. Het product moet namelijk na net geïmplementeerd te zijn weer worden ontmanteld
wat veel ergernis, irritatie en gevoel van nutteloos werk oproepen bij degene die er nauw bij
betrokken zijn. Er is dan ook grote kans dat dit van negatieve invloed is op het hele innovatieproces
en men kan wel voorstellen dat het initiatief tot innoveren heroverwogen zal worden waarbij
conservatieve gedachtegangen voor velen geloofwaardiger klinken dan de progressieve aanpak van
vernieuwing welke toch een extra inspanning en risico met zich meebrengt.
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Mocht de innovatie na implementatie geen enkele onvoorziene problemen met zich meebrengen en
presteert het product zoals men had verwacht dan pas kan men spreken van een succesvolle
toepassing en heeft adoptie plaatsgevonden .
Figuur 3.2
Knowledge

Schematisch overzicht van het InnovatieBesluitvormings Proces.
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Als men het innovatieproces uitzet tegenover het Innovatie-Besluitvormings proces dan ziet men dat
het mentale vraagstuk van het besluitvormingsproces overeenkomt met de matching in de
initiatiefase van het innovatieproces. Alle beslissingen in de implementatiefase komen overeen met
de redefiningjrestructuring en clarifying stappen in de implementation. De definitieve
besluitvorming in de confirmatie fase geeft weer of het product tot de standaard gaat behoren en
kan daarom verbonden worden met routinizing .
Figuur 3.3
Het Innovat ie Proces in een orf!3nisatie

Schematisch overzicht van de relatie tussen het
Innovatie Proces en het Innovatiebesluitvormings Proces. Het gemarkeerde
gedeelte geeft weer aan welke fasen van deze
twee processen het platform voor bouwinnovatie
ondersteuning kan verlenen.
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Voor dit onderzoek zal in het vervolg vooral gekeken worden naar het mentale deel van het
Innovatie-besluitvormings proces omdat juist deze beslissingen en de informatie waarop deze
gemaakt worden ondersteund kunnen worden door een digitaal platform. Hiermee is in ieder geval
al geconcludeerd wat onder andere één van de kerntaken van het platform wordt en wel
voorlichting voor een verantwoorde besluitvorming in de oriënterende (knowiedge) en overtuigende
(persuasion) fase welke leidt tot een gedegen beslissing op het besluitvormingsmoment (decision).
In de bouw betekent implementatie van een bouwproduct in een gebouw informeel eigenlijk al
hetzelfde als confirmatie. Dit met de reden dat het verwijderen van de innovatie na oplevering
absoluut niet gewenst is. Het bouwproduct is vaak verweven met andere producten waardoor deze
allemaal weer verwijderd moeten worden en vervolgens weer opnieuw gemonteerd moeten
worden. De kosten bij dit soort voorvallen zullen zeer hoog zijn en kunnen mogelijk niet door de
verantwoordelijke worden bekostigd waardoor het voortbestaan van dit bedrijf in het gedrang kan
komen. Implementatie staat voor de betrokkenen dan ook vaak al voor confirmatie omdat falen van
de innovatie gewoon simpelweg niet geoorloofd is.
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3.3 Adoptieproces

Voor adoptie van een innovatie is het belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op die
adoptie. We kunnen hierin onderscheid maken tussen factoren die te maken hebben met de
vraagzijde en factoren die verbonden zijn aan de aanbod zijde.
Voor de vraagzijde zijn er een drietal categorieën te onderscheiden waaronder deze bepalende
factoren vallen:
• Gepercipieerde innovatiekarakteristieken
• Afnemerskarakteristieken
• Omgeving
De aanbodzijde is onder te verdelen in twee categorieën:
• Productontwikkeling
• Productintroductie

Het adoptieproces van een innovatie
wordt belnvloed door kenmerken van de
markt waarbinnen diffusie van de
Innovatie moet plaatsvInden. Deze
kenmerken zijn markt eigen en moeten
daarom onderzocht worden.
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Figuur 3.5
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Een overzicht van de factoren die invloed hebben
op de snelheid waarmee een innovatie door zijn
doelgroep wordt geadopteerd . Voor de analyse is
vooral naar die factoren gekeken die van belang
zijn voor het platform.
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3.3.1 Innovatiekarakteristieken

De eerste categorie houdt in dat de kenmerken welke een innovatie met zich meedraagt bekeken
worden door de bril van de beschouwer. De visie van de beschouwer op deze kenmerken zijn van
grote invloed op het besluit om een innovatie al dan niet te adopteren .
De meest relevante innovatiekarakteristieken voor dit onderzoek bestaan uit de volgende noemers:
• Relatief voordeel
• Compatibiliteit
• Complexiteit
• Probeerbaarheid
• Zichtbaarheid
• Onzekerheid
Het relatieve voordeel van een innovatie verwijst naar de mate waarin een innovatie als beste
beschouwd wordt tussen alle alternatieve producten die ook dezelfde behoefte vervullen . Het
relatieve voordeel is iets heel persoonlijks en kan bij dezelfde innovatie per beschouwer verschillen,
de één let op functionaliteit weer een ander op betaaibaarheid en weer een ander op esthetiek. Dit
persoonlijk beoogde kenmerk van een innovatie is echter wel van zeer groot belang wil het product
kans hebben op adoptie .
Compatibiliteit heeft te maken met de mate waarin een innovatie past in het bestaande kader
waarbinnen het moet worden toegepast. Eerdere ervaringen, behoefte en bestaande waarde spelen
hierin een grote rol. Men kan bijvoorbeeld concluderen dat bij innovatie op het gebied van logistieke
middelen de maatvoering van 20 voet (container) zeer bepalend zal zijn voor het succes ervan.
Mocht het namelijk hiervan afwijken dan zullen velen bedrijven die geheel aan het containerconcept
verankerd zitten niet tot adoptie van een dergelijke innovatie overgaan.

Innovatielcorakteristieken slaan op de
kenmerken welk een innovatie met zich
meedraagt en bekelcen worden door de
ogen van de beschouwer.

Een innovatie moet makkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn, wanneer deze namelijk te complexe
vraagstukken oproept zal een mogelijke gebruiker de innovatie kwalificeren als te moeilijk. Het is dus
belangrijk dat een product laag scoort wanneer het gaat om complexiteit. De leverancier wordt dus
geacht om in zijn ontwikkelingstraject goed te letten op de gebruikersvriendelijkheid van de
innovatie en deze te waarborgen gedurende het proces.
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Probeerbaarheid houdt in dat een potentiële gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om de
innovatie eerst op kleine schaal uit te proberen alvorens deze een definitief besluit moet nemen
over de aa nschaf ervan. Dit is een belangrijke factor aangezien men op deze manier
gebruikerservaring opbouwt met het product en een positieve ervaring werkt nog altijd als zeer
sterk argument om een product aan te schaffen.

Op het moment dat een innovatie, welke geïmplementeerd is, zichtbaar is voor anderen kan dit van
positieve invloed zijn op de adoptiekans ervan. Zichtbaarheid is dan ook zeker een factor waar een
productontwikkelaar rekening mee moet houden. Dit geldt uiteraard wel alleen voor innovaties met
een zichtbaar positief resultaat .
Op het moment dat een innovatie een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengt, dan zal
men minder snel geneigd zijn om de innovatie aan te schaffen . Producten die een bepaalde mate
van onzekerheid in het proces brengen verstoren de beeldvorming van succes aan het einde en
zullen daarom ook eerder vermeden worden ten opzichte van alternatieven welke een minder groot
risico vormen voor het project. We kunnen hierin een drietal soorten onzekerheid onderscheiden :
• Technische onzekerheid
• Financiële onzekerheid
• Sociale onzekerheid
Het belang van deze informatie voor het onderzoek is dat het nu inzichtelijker is van welk type
informatie een correcte voorlichting over een innovatie afhankelijk is. Eerder was al vastgesteld dat
het platform zijn kerntaken toe zal leggen op het mentale gedeelte van het InnovatieBesluitvormings proces en nu weten we ook van welk soort informatie de gebruiker van het platform
voorzien moet worden in deze fase.
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3.3.2 Afnemerskarakteristieken

Om meer inzicht te krijgen in het proces van innovatie en zijn adoptie moet er niet alleen gekeken
worden naar de innovatiekarateristieken maar is het ook van belang dat men de karakteristieken
van een potentiële adopter in ogenschouw neemt. Deze karakteristieken kunnen in drie groepen
worden verdeeld:
• Socio-economische karakteristieken
• Persoonskenmerken
• Communicatiegedrag
Een persoon die open staat voor vernieuwing en verandering blijkt over het algemeen een hoger
inkomen te hebben, een hogere sociale status en hogere opleiding gevolgd te hebben. Deze
karakteristieken stellen deze persoon in de gelegenheid om meer risico te lopen en kunnen daardoor
het makkelijker veroorloven om een innovatie te adopteren. Door hun goede kwaliteiten kunnen zij
namelijk deze aanschaf makkelijker veroorloven en riskeren relatief minder. Deze eigenschappen
kunnen worden gerekend tot de socio-economische karakteristieken. Voor het ontwerpen van het
platform zullen deze in eerste instantie minder groot van belang zijn aangezien deze
gedragskenmerken niet bepalend zijn in het proces van informatievoorziening over innovaties. Zij
zeggen namelijk eerder iets over de frequentie waarmee dit type mensen innovatie adopteren dan
dat zij naar bepaalde informatie verlangen .

Afnemerskarakterlstieken slaan op de
eigenschappen van een potentiële
adapter van een innovatie. Deze kunnen
de adoptie bevorderen of vertragen

In eerste instantie hebben de persoonskenmerken er mee te maken of een persoon bepaalde
eigenschappen heeft welke een positieve invloed hebben op het adopteren van een innovatie.
Vanuit een ander invalshoek zou men ook onder persoonskenmerken kunnen verstaan dat een
doelgroep aan de afnemerszijde bestaat uit verschillende soorten karakters . Iedere karakter heeft
met een eigen visie en daarmee dus een eigen behoeftepatroon. Vanuit deze invalshoek is het wel
interessant om de persoonskenmerken van de gebruikers van het platform te onderzoeken. De
bouw laat zich namelijk kenmerken door een lange keten waarin zeer verschillende typen aanwezig
zijn en het is daarom ook interessant wat hun specifieke behoefte is op het gebied van
informatievoorziening. Later in dit verslag zal hier dieper op ingegaan worden.
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Communicatiegedrag zegt iets over het communicatienetwerk van een adopter. Snelle adopters
hebben meer sociale contacten dan latere adopters . Deze beïnvloedingsfactor op adoptie heeft
vooral te maken met de kans en snelheid waarmee een innovatie door een bepaald individu wordt
geadopteerd en geeft in mindere mate inzicht in het proces dat op internet moet plaatsvinden
wanneer we het Innovatie-Besluitvormings proces in ogenschouw nemen. Het is wel interessant om
te onderzoeken wat het communicatiegedrag is van de bouwketen. Dit geeft namelijk meer inzicht in
het feit of het nuttig is om een communicatienetwerk over bouwproducten te creëren, zoals een
forum. Het platform zou dan ook kunnen dienen als tooi om met elkaar in contact te komen en
daarmee de mogelijkheid geven aan de gebruikers om op een socialere manier informatie en eigen
visies op bouwproducten te delen .

I
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3.3.3 Omgeving

De wijze waarop men met elkaar
communiceert in een omgeving
waarbinnen de Innovatie zich moet
verspreiden ;s van grote invloed op de
snelheid en mate van zijn adoptie

Communicatie kan verlopen op basis van overeenkomst in visie en gelijkwaardig aan elkaar,
homofilie, of op basis van verschil in visie en ongelijkwaardig aan elkaar, heterofilie. Deze twee
begrippen zijn van belang wanneer het gaat om het karakteriseren van de omgeving waarin men
verkeert en op welke manier daar met elkaar communiceert. De eigenschap, homofiel of heterofiel,
van een communicatiestroom tussen de leden van een bepaald netwerk is erg belangrijk voor
innovatie. Een omgeving die namelijk homofiel van aard is en waarin iedereen dezelfde houding
heeft ten opzichte van een bepaald thema zorgt voor een saamhorigheidsgevoel. Deze sfeer brengt
met zich mee dat communicatie tussen hen makkelijker verloopt en drempels sneller overstegen
worden. In netwerken met een overeenkomst tussen individuen op basis van normen, waarden,
socia le status zal diffusie van innovaties dan ook sneller verlopen dan in een netwerk welk heterofiel
van aard is. De geloofwaardigheid van de informatie die verspreidt wordt in een homofiel netwerk is
ook hoger. Dit komt doordat zowel de boodschapper als de ontvanger dezelfde belangen delen en
hierdoor is de vertrouwensband tussen deze twee hechter dan tussen twee individuen die een
verschil in belang hebben . In een heterofiele omgeving heeft men namelijk minder inzicht in de
belangen van een ander simpelweg omdat ze andere normen en waarden hebben ten opzichte van
elkaar. Keuzes worden daardoor anders ten opzichte van elkaar afgewogen en partijen streven een
verschillende beeldvorming na . Het niet delen van dezelfde beeldvorming terwijl de partijen toch in
hetzelfde schuitje zitten zorgt voor een discrepantie tussen hen. Het nadeel van communicatie op
basis van homofilie is echter dat alle neuzen in dezelfde richting staan . Een compleet nieuw inzicht
en het 'out of the box' denken zal minder snel ontstaan binnen een homofiel communicatienetwerk.
Heterogene relaties zijn moeilijker tot stand te brengen maar kunnen wel weer veel vruchtbaarder
zijn in het overbrengen van kennis en nieuwe inzichten.
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Dit inzicht in communicatiestromen is erg nuttig voor het platform. Het geeft namelijk aan dat het
van belang is dat informatie zo wordt weergegeven dat deze de bouw benadert vanuit eenzelfde
visie als de gebruiker. Aangezien de bouw veel verschillende visies kent en deze los van elkaar
andere belangen hebben in een bouwproject heeft tot gevolg dat iedere visie ook andere eisen stelt
aan een bouwproduct . Dit geeft aan dat de informatievoorziening van het platform in eerste
instantie homofiel van aard moet zijn voor de desbetreffende gebruiker. Hierdoor is de kans op
interesse in de innovatie groter en zal de acceptatie ervan makkelijker plaatsvinden.
Voor het creëren van nieuwe inzichten zal het mogelijk moeten zijn dat men met elkaar in contact
kan komen, denk wederom aan een forum of bijvoorbeeld reacties plaatsen bij een bouwproduct.
De gebruikers kunnen dan op deze manier makkelijker relaties aangaan die heterofiel van aard zijn,
relaties die in een niet-digitale wereld moeilijker op gang komen . Op deze manier wordt een
belangrijke eigenschap van het internet benut ten behoeve van verspreiding van bouwinnovatie
tussen de ketens van de bouw namelijk, communicatie.
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3.3.4 Productontwikkeling

De factoren die van invloed zijn op adoptie van een innovatie die ondergebracht zijn in de
productontwikkeling hebben te maken met invloeden die voornamelijk buiten het pragmatisch doel
liggen dat het platform voor ogen heeft. De informatie die via het platform verspreid zal worden
houdt vooral verband met producten die uitontwikkeld zijn en direct in de praktijk toegepast kunnen
worden. De factoren die van belang zijn tijdens de ontwikkeling van een product hebben al
plaatsgevonden en hun invloed op de adoptiekansen van de innovatie is al uitgeoefend. Een
platform kan hier weinig aan veranderen. Men kan wel kritiek uitoefenen op een bouwproduct via
het platform. Op het moment dat deze kritiek door een leverancier ter harte wordt genomen en het
advies concreet vormgegeven zal worden in het product kan dit wel weer leiden tot betere
adoptiekansen voor de innovatie .
Een leverancier zou ook tijdig in het productontwikkelingsproces gebruik kunnen maken van het
platform om dit als digitaal klankbordgroep te gebruiken. Beslissingen die zij nemen in hun
ontwikkeling kunnen zo getoetst worden bij de doelgroep van het toekomstige product en
meegenomen worden in het verdere verloop ervan . Contact tussen leverancier en doelgroep
gedurende het ontwerp proces heeft een positieve invloed op de marktkansen die het product heeft
bij introductie. De doelgroep is namelijk al op de hoogte en heeft al enige mate van verwantschap
met het product. Het kunnen spuien van kritiek in een vroeg stadium en het bewijs dat dit mede
heeft bijgedragen aan het kader waarbinnen het product is ontworpen werkt erg overtuigend in het
Innovatie-Besluitvormings proces. Deze manier van productontwikkeling heet open innovatie.

Het platform kan Qls digitaal
klankbordgroep gebruikt worden.
Belangrijke stappen in het
productontwlklcellngsproces kunnen zo
getoetst worden bij de doelgroep van
het toekomstige product.
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3.3.5 Productintroductie

Op het moment dat een product op de markt komt is het van belang dat de voorlichting over het
product goed is voorbereid. De informatievoorziening die voor handen is over een product vormt de
link tussen innovatie en acceptatie. Hier moet zeker niet te makkelijk over gedacht worden . Op het
moment namelijk dat een goede innovatie in de bouwen vanuit rationeel standpunt goede
vooruitzichten biedt kan het desastreus zijn wanneer deze slecht wordt uitgelegd aan zijn doelgroep.
Dit zal namelijk grote gevolgen hebben voor de adoptie ervan. Een beschouwer zal niet gecharmeerd
zijn van een innovatie die hij niet begrijpt. Het overbrengen van begrip is dus zeer belangrijk en dient
dan ook juist te gebeuren. Een goed overzicht van de doelgroep en begrijpen hoe het product aan
hen uitgelegd moet worden moet niet onderschat worden en is dan ook bepalend voor het succes
van een innovatie.
De factoren die in deze fase van de productontwikkeling invloed uitoefenen vallen onder
gepercipieerde informatiekarakteristieken en zijn :
• Beschikbaarheid
• Kwaliteit
• Waarde
Beschikbaarheid heeft er mee te maken dat de informatie over een innovatief bouwproduct
makkelijk voor een geïnteresseerde te bereiken is. Internet als medium om informatie te
verspreiden is daarom dan ook van zeer positieve invloed wanneer het gaat om deze invalshoek,
immers internet is tegenwoordig een onmiskenbaar onderdeel geworden van onze maatschappij en
waar bijna iedereen in onze Westerse samenleving beschikking over heeft.

81J het lanceren van een nieuw product
op de markt moet een geïnteresseerde
voorzien worden van de juiste
Informatie. Dit vormt namelijle de link
tussen de inncwatle en de acceptatie
ervan

Kwaliteit staat voor de mate van bruikbaarheid voor een potentiële afnemer. Informatievoorziening
van een hoge kwaliteit komt betrouwbaar over en geeft minder het gevoel dat de innovatie
onzekerheden met zich meebrengt. Informatie moet dus goed verzorgd en compleet zijn en geen
grote vragen onbeantwoord laten. De presentatie van deze informatie moet ook voldoen aan de
eisen die men stelt. Dit vindt bijvoorbeeld zijn weerslag in de grafische kwaliteiten van het
beeldmateriaal en de layout van de informatievoorziening.
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Waarde van de informatie slaat op het gevoel van relatief voordeel welke een potentiële afnemer
uit de verstrekte documentatie kan krijgen over een product. Er moet dus nagedacht worden over
de informatie die een geïnteresseerde voor ogen komt, deze moet hem of haar namelijk
aanspreken. Hierin speelt communicatie op basis van homofilie een belangrijke rol. Informatie die
waardevol geacht wordt neemt men serieuzer en komt betrouwbaarder over en leidt tot een
grotere adoptiekans.
Deze informatiekarakteristieken zijn van belang voor de opzet van het platform omdat deze
weergeven dat in de fase van marktdiffusie deze eigenschappen voor informatievoorziening van
groot belang zijn waarmee de kerntaak van het platform verwezenlijkt kan worden. Het laat zien dat
het bijbrengen van begrip over innovaties in de bouw onder andere afhankelijk is van de prestatie op
deze punten.

I
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4.1 Bouwkarakteristieken

De bouw bestaat uit een zeer uiteenlopende doelgroep in tegenstell ing tot veel andere markten . De
bouw kenmerkt zich vooral door het feit dat deze bepaald wordt door een lange keten . Iedere
schakel daarin heeft zo zijn eigen globale visie op wat verantwoord bouwen is. Vanuit een
beschouwend oogpunt kan men dan ook zien dat de personen binnen een schakel vele
overeenkomsten vertonen en dat er sprake is van een duidelijk verschil tussen persoonskenmerken
wanneer men de schakels in de bouwketen met elkaar gaat vergelijken.
In tegenstelling tot andere producten is het voor een bouwproduct dan ook lastiger om hier
succesvol doorheen te komen voordat het bij zijn eindgebruiker terecht komt. Doordat de
bouwketen uit veel verschillende soorten karakters bestaat moet er in de informatievoorziening
over bouwproducten voldaan worden aan diverse specifieke behoeften . De belangrijkste spelers in
deze keten zijn de architect, de adviseur, de aannemer en uiteraard de opdrachtgever. Allemaal
moeten zij eerst hun fiat geven aan het bouwproduct voordat het toegepast gaat worden in een
bouwproject. Het is dan ook zeer belangrijk dat hen de juiste informatie wordt aangereikt waarop ze
een verantwoord besluit kunnen nemen om het product al dan niet te adopteren.
Een architect kijkt bijvoorbeeld of het product past bij het concept voor het ontwerp van het
gebouw. Aandachtspunten als esthetiek en flexibiliteit naar het ontwerp toe zal voor hem van groot
belang zijn. Een adviseur is er vooral op gericht dat het product kan voldoen aan de technische eisen
die men stelt aan het bouwproduct. De aannemer is geïnteresseerd of het product makkelijk te
verwerken is in de uitvoeringsfase van het bouwproject. En de opdrachtgever kijkt op zijn beurt
weer meer naar het kostenplaatje, de kwaliteit en garanties die een leverancier kan leveren.

De lange bouwketen brengt met zich
mee dat de bouwbranche toebedeeld Is
met vele verschillende visies op de
bouw. Iedere visie streeft op zijn beurt
weer zijn eigen belang na in het
bouwproces.

Het platform kan hierop inspelen door ieder karakter van zijn specifieke informatie te voorzien . Door
een simpele handeling zou men kunnen aangeven vanuit welke visie men de database wil bekijken
en gedurende zijn hele bezoek aan het platform zal dan de opgevraagde informatie vanuit zijn
invalshoek op bouwproducten getoond worden. In deze benadering gaat het dan vooral om het
creëren van een informatievoorzieningproces welke homofiel van aard is.
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Figuur 4.1

Bouwfysisch
advlwur

Overige adviseur!

Archite.ct

Schematisch overzicht van de bouwketen waarin
iedere kleur voor een visie staat.
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Figuur4.2
Collage van verschillende stereotiepe karakters
binnenin de bouw.
Architect
Bouwvakker
Politicus
Hoofdaannemer
Ingenieur
Installateur
Projectontwikkelaar
Gebruiker
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Figuur 4.3
leder karakter kijkt vanuit zijn eigen invalshoek
naar een bouwproduct. Dit heeft tot gevolg dat
het platform met dit gegeven rekening moet
houden in zijn informatieoverdracht van website
naar bezoeker.
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4.2 Verzuiling

Vele verschillende visies en belangen
binnen de bouw verdelen deze branche
Voor het stimuleren van begrip omtrent
bouwinnovatie is het belangrijk dat
barrières doorbroken worden en men
een gezamenlijke beeldvorming
nastreeft·

Een ander belangrijk kenmerk van de bouw is dat deze erg verzuild is . De communicatiekanalen
binnen de bouw gaan vooral verticaal en niet horizontaal. Men is niet op de hoogte van de
ontwikkelingen die zich afspelen bij de andere schakels in de bouwketen. Men houdt zich vooral
bezig met wat er in zijn eigen vakgebied speelt en hoe de concurrent zich staande houdt. Dit komt
natuurlijk vooral door het feit dat de communicatie binnen de zuil gekenmerkt kan worden als
homofilie welke makkelijker en leuker is en deze situatie voor een deel kan verklaren. De dialoog
tussen de zuilen is dan ook meer heterofiel van aard en komt daardoor moeilijker op gang.
Desalniettemin ligt een groot deel van de oplossing voor een beter rendement van het bouwproces,
waarin alle partijen toch gedwongen zijn om met elkaar samen te werken, in de communicatie
tussen alle belanghebbenden . Hierdoor ontstaat er namelijk een realistischere beeldvorming op de
bouw welke bevorderend werkt op het bouwproces omdat men elkaar beter kan begrijpen.
Het platform kan dit bevorderen door hen in staat te stellen om op een makkelijke manier met
elkaar in discussie te treden. Enerzijds door hen in staat te stellen om hun gedachten over een
bouwproduct uiteen te zetten of hierover vragen te stellen doormiddel van reacties . Anderzijds door
het aanbieden van een forum waarop men een dialoog op gang kan brengen over een thema
omtrent bouwproducten dat de aandacht verdient.
Deze verzuiling van de bouw heeft een grote invloed op de mate waarin een diffusie plaatsvindt van
een innovatief bouwproduct. Het kan jarenlang duren voordat een innovatie, voortgebracht uit de
visie van één van de schakels in de bouwketen, als geloofwaardig wordt beschouwt en past binnen
het beeld van verantwoord bouwen welke wordt uitgedragen door de andere visies binnen de
bouwketen . Communicatie tussen de schakels verdient dus veel aandacht. Een innovatie moet
namelijk niet alleen draagvlak hebben binnen de schakel maar door de gehele bouwketen wil deze
uiteindelijk toegepast worden in een bouwproject. Het starten van een dialoog omtrent een
innovatie is het begin van een breed gedragen acceptatie en leidt tot een hogere adoptiekans.
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Figuur 4.4
Beeldende illustratie van de verzuiling in de
bouwsector. Iedere visie heeft zijn eigen gebied
waarbij de onderlinge verwevenheid ver te
zoeken is.
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4.3 Gebouw als prototype

Een gebouw Is een prototype dat vljftig
jaar lang moet functioneren.

Om meer inzicht te krijgen in hoe men tegen innovatie in de bouw aankijkt is het van belang om te
weten wat deze nou precies aflevert aan het einde van de bouwketen. Dit resultaat, een gebouw, is
immers een 'puzzel' welke is samengesteld met allerlei verschillen bouwproducten en systemen. Het
is tevens belangrijk om te beseffen dat het ontwerp op basis waarvan het gebouw tot stand komt in
de meeste gevallen maar één keer gerealiseerd wordt en dat het in één keer goed moet gaan. Als
men dit proces afzet tegenover andere processen in onze maatschappij dan is de oplevering van een
gebouw aan het einde te vergelijken met het eerste concreet gerealiseerde product in het
innovatieproces van andere industrieën. Het verschil zit hem daarin dat het gebouw direct moet
functioneren zoals men in theorie bedacht heeft en dat de eerste variant van een innovatie in
andere industrieën nog betiteld wordt als prototype. Welke nog een lange weg te gaan heeft
voordat het voor de doelgroep te gebruiken is. Dit concept van 'eerste keer raak' brengt veel druk
met zich mee en zorgt voor grotere risico's voor betrokken partijen. Daarnaast is de tijdsduur dat
een gebouw gebruikt wordt veel langer, 50 jaar is geen uitzondering.
Deze kenmerken van een gebouw zorgen ervoor dat er door betrokkenen zeer nauwkeurig gekeken
wordt naar risico's die na verloop van tijd mogelijk roet in het eten kunnen gooien. Bouwinnovaties
zijn één van deze risicofactoren. Een nieuw product heeft misschien wel functionele voordelen
boven andere alternatieven maar de tijd zal moeten uitwijzen of het product ook na 20 jaar nog naar
behoren zal functioneren. Er kunnen veel testen uitgevoerd worden op het nieuwe product maar de
test van tijd en daarmee langdurige blootstelling aan de elementen van de natuur kan alleen in de
praktijk. Mocht het zo zijn dat de verwachtingen niet waar gemaakt worden en er na 20 jaar
besloten moet worden om het product te verwijderen dan gaat dit vaak gepaard met hoge kosten
waar niemand voor wilt opdraaien. Men doet in de bouw daarom ook niet graag afstand van
producten die de tand des tijd hebben doorstaan en bewezen hebben dat zij geen risico vormen. Om
deze redenen zal het toepassen van een innovatie vaker een bepaalde terughoudendheid oproepen
wanneer men ook de keus heeft over alternatieven die bij de betrokken partijen vertrouwd zijn.
Deze houding binnen de bouw ten opzichte van innovaties geeft nogmaals aan dat de
informatievoorziening veel aandacht vraagt aangezien men bewust enige terughoudendheid in zijn
opstelling moet bezitten wanneer het gaat om nieuwe bouwproducten. Uitleg die dan niet begrepen
en gewaardeerd wordt, wordt veel harder afgestraft en uit zich in afwijzing van de innovatie.
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Figuur 4.5
leder gebouw heeft zijn eigen unieke vormgeving.
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4.4 Regionaal

De diffusie van innovatie binnen de bouw is afhankelijk van de verbondenheid van de verschillende
netwerken die er bestaan. Bij het beschrijven van de verzuiling die er binnen de bouw bestaat is hier
al enige aandacht aan geschonken. Helaas is er nog een belangrijke factor binnen de bouw die
verantwoordelijk is voor het gegeven dat innovaties in de bouw jaren nodig hebben om kenbaar
gemaakt te worden. Dit komt door de regionale oriëntatie van de bouw.
In Nederland is de bouw één van de grootste industrieën die men in onze economie heeft. Meer dan
80.000 bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk met hun dienstverlening betrokken bij deze markt. Dit
grote aantal is inherent verbonden aan de bouwcultuur die, ten opzichte van andere branches zoals
de automobiel industrie, kleinschalig en regionaal is. Juist deze eigenschappen zorgen ervoor dat het
verspreiden van informatie over een innovatie veel meer moeite kost voordat men kan spreken van
een verantwoord penetratieniveau in de markt die wense'l ijk is.
Productpresentaties over nieuwe bouwproducten hebben maar een regionale reikwijdte, hierdoor is
men genoodzaakt om talloze presentaties te houden door het hele land . Een innovatie die positief
wordt ontvangen in het Zuid-Limburg zal echt niet vanzelf via mond op mond reclame de
bouwbranche in het noorden van het land bereiken . De leverancier moet op dit moment actief zijn
verhaal over zijn innovatie op een paar plaatsen per provincie verkondigen wil men kunnen spreken
van een juiste productintroductie . Deze enorme inspanning vergt veel mankracht en brengt daarmee
ook hoge kosten met zich mee.

Doordat de bouw reglonaa/lngesteld IS
verspreidt een bouwÎnnovatie veel
minder snel door de markt dan een
ander type Innovatie in een branche
welke gedomineerd wordt door een
paar grote partijen.

Het platform kan hier een nuttige bijdrage aan leveren aangezien via deze route men overal en altijd
makkelijk toegang heeft tot informatievoorziening over bouwproducten. Leveranciers wordt de
gelegenheid geboden om via deze weg een groot publiek te bereiken en kunnen altijd door hun
doelgroep gevonden worden . Men kan dan ook goed monitoren hoe en waar hun producten bekend
zijn . Het rendement van hun inspanningen kan daarmee verhoogd worden doordat zij efficiënter
hun marktpenetratie kunnen organiseren.
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Figuur 4.6
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Beeldende illustratie van het enorme aantal
ondernemingen die in Nederland bij de bouw
betrokken zijn. Men hoeft niet heel ver buiten de
deur te zoeken voor partijen met wie samen een
bouwproject gerealiseerd kan worden. Een
regionale instelling voldoet al snel bij een
normaal project.
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4.5 Bouwinnovatie

De besproken inzichten laten zien hoe het speelveld voor innovatie binnen de bouwsector eruit ziet.
De lange introductieperiode is één van de belangrijkste kenmerken binnenin de bouw voor
innovatieve producten. Een belangrijke conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat nieuw
binnen de bouw daardoor niet echt als 'net van de pers' gezien kan worden. Bouwproducten die al
jaren op de markt zijn kunnen nog steeds nieuw zijn voor degene die er nog nooit mee in aanraking
is geweest. Dit komt door het feit dat men meestal pas kennis neemt van een innovatie als men er
naar op zoek is. Hiermee krijgt het begrip innovatie dan ook een veel bredere betekenis. Het gevolg
voor het ontwerpen van het platform is dat deze dan ook niet alleen gebruikt moet kunnen worden
voor bouwinnovaties zoals men in zuiverste zin zou verwachten, producten die pas het laatste jaar
zijn verwezenlijkt en een nieuwe kijk geven op bouwen, maar ook voor bouwproducten die allang op
de markt zijn . Deze producten kunnen er namelijk nog steeds bij gebaat zijn dat zij via een
educatieve route, welke gebaseerd is op het uitleg van een innovatie, aan de man worden gebracht.
Op deze manier wordt het platform dus een plek voor alle bouwproducten en kan iedere leverancier
baat hebben bij het gebruik van dit middel in zijn bouwmarketingstrategie . Deze ambitie om een
volledig interactieve bouwproductencatalogus te worden met extra aandacht voor innovatie is dan
ook een goede invulling op de specifieke behoefte die de bouwsector verlangt wanneer het gaat om
informatievoorziening over bouwproducten .

Op het moment dat een geïnteresseerde
voor de eerste keer kennis neemt van
een bouwproduct mag deze als een
innovatie beschouwd worden. Deze
persoon moet daarom ook in zijn
informatievooniening over het
bouwproduct hierin bediend worden.
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5 INTERNET

5.1 Web 2.0

De laatste paar jaren ondervindt het internet een grote perceptieomslag . De gebruiker krijgt steeds
meer mogelijkheden aangeboden om op een interactieve manier bezig te zijn. Men surft niet alleen
meer over het internet maar krijgt de gelegenheid om er zelf ook iets aan bij te dragen. Deze
verandering in het gebruik past bij de nieuwe visie op het internet en wel het Web 2.0 concept.
Web 2.0 is een term welke de veranderingen beschrijft in de trends van het gebruik van de world
wide web technologyen web design welke tot doel heeft om de creativiteit, informatie verspreiding,
samenwerking en functionaliteit van het web te verbeteren. Web 2.0 concepten hebben geleid tot
de ontwikkeling en evolutie van web-gebaseerde gemeenschappen en beheer-serivices, zoals socialnetworking sites, video-verspreidings sites, wikis en blogs.
De term werd gelanceerd na de eerst O'Reilly Media Web 2.0 conferentie in 2004. Hoewel de term
een nieuwe versie van het World Wide Web suggereert, betekent het niet dat het een update is met
nieuwe technische specificaties, maar veranderingen in de manier waarop software ontwikkelaars
en eindgebruikers het internet gebruiken .
Volgens Tim O'Reilly, bedenker van het Web 2.0 concept, kan het volgende gesteld worden:
'Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as
platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform.'

De term Web 2.0 verwijst naar een
duidelijk waarneembare trend op het
internet. Het gaat over de verandering
van een verzameling websites naar een
volledig platform voor interactieve
webapplicaties voor eindgebruikers op
het World Wide Web.

Dit concept is dan ook een goed uitgangspunt voor het ontwerp van het platform. De bouwsector zal
namelijk gebaat zijn bij het beschikken over een middel dat de onderlinge verbondenheid en
interactie in de bouwketen vergroot. Een platform volgens het web 2.0 concept voor
bouwproducten heeft ook het voordeel dat deze voor iedere zuil binnen de bouw nuttig is aangezien
alle schakels in de bouwketen behoefte hebben aan deze informatie. Hierdoor wordt iedereen naar
één plek geleid waardoor alle visies op één plek aanwezig zijn.
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Figuur 5.1
Kernwoorden en begrippen wanneer het gaat om
het Web 2.0 concept.

Figuur 5.2
Voorbeelden van bestaande websites volgens het
Web 2.0 concept en hun dienstverlening in
vergelijking met de andere websites.

-

-

--

--

----

4~~~

5 INTERNET

5.2 Internet gebruik binnen
de bouw

Internet is tegenwoordig de belangrijkste oriëntatiebron ook binnen de bouwsector. Men gaat eerst
even op het internet zoeken naar informatie over bouwproducten .
Onderzoek geeft aan dat een belangrijk deel van het totale internetgebruik binnen bedrijven in de
bouwsector bestaat uit het zoeken naar informatie over producten en materialen . Men geeft aan dat
dit gemiddeld 52% van de totale tijd is dat men op het internet surft. In hun surfgedrag blijken
zoekportaals het meest te worden gebruikt om de websites van leveranciers te bereiken. Gemiddeld
gebruikt 85% eerst een zoekmachine alvorens men op de site belandt van een producent of
fabrikant. Dit geeft aan dat dit een zeer belangrijke functie is die zeker aangeboden moet worden
door het platform. Goede resultaten op dit gebied zullen bepalend zijn voor het succes van het
platform als portaal van bouwproducten aangezien de bouwsector de meest behoefte hier aan heeft
als het om internet gaat.
Onderzoek over het internetgebruik binnen de bouwsector geeft ook aan dat de interesse in
bouwproducten allerlei verschillende visies vertegenwoordigt. De verschillende belangen en
behoeften die betrokken partijen hebben aangaande bouwproducten komt dus ook als conclusie
naar voren en onderstreept het feit dat er rekening gehouden moet worden dat iedere bezoeker
unieke eigenschappen bevat en op zoek is naar zijn persoonlijke informatie. Men kan hierbij denken
aan technische zaken, prijzen of het milieu maar ook levertijden of montage zijn thema's van waaruit
men bouwproducten bekijkt.

Internet is tegenwoordig de
belangrijkste oriëntatiebron, zo ook
binnenin de bouwsector. Het is dus van
belang om op dit medium kwalitatief
goed aanwezig te zijn.

--
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Het feit dat men juist het internet gebruikt als eerste hulpmiddel voor oriëntatie naar het juiste
bouwproduct is een belangrijke notie . Dit geeft het belang aan dat het informatievoorzieningproces
waarin het platform moet voorzien er rekenschap mee moet houden dat dit het eerste contact is
tussen product en een potentiële adopter. De getoonde informatie is mogelijk nieuw voor hem en
het product kan daarom het beste beschreven worden zoals men dat vanuit de wetenschap omtrent
innovatie en adoptie verlangt . Het onderstreept hiermee nogmaals het nut van het
diffusieparadigma als een van de uitgangspunten voor het platform .

5 INTERNET

5 INTERNET

5.3 Crowdsourcing

Crowdsourcing is een Engelstalig neologisme. Het wordt gebruikt om een recente ontwikkeling aan
te duiden, waarin organisaties of personen gebruik maken van een grote groep individuen voor
bijvoorbeeld advies, innovatie, beleidsvorming of onderzoek.
Crowdsourcing omvat de theorie dat een grote groep mensen slimmer is dan de slimste individuen
uit die groep. Onderzoek lijkt deze gedachtegang ook steeds meer te bevestigen en stelt dat men
voor de grootste kans op het beste advies zich beter kan wenden tot een menigte dan een kleine
groep hele slimme mensen.
Hoewel crowdsourcing niet noodzakelijk via het internet hoeft te gebeuren, is dit wel de meest
gebruikte manier. De crowdsourcing-filosofie is dan ook een visie op het internet van de laatste
jaren. Vooral de omzwaai van web 1.0 naar web 2.0 op het internet was een aanleiding voor deze
benadering. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van user-generated
content. De term werd het eerst gebruikt door Jeff Howe en ontstond uit een samenvoeging van de
term outsourcing met crowd.
Om een menigte te raadplegen via het internet voor nieuwe inzichten moet deze aan een viertal
eisen voldoen:
• Een diversiteit aan meningen
• Onafhankelijkheid
• Decentralisatie
• Aggregatie

Crowdsourcing omvat de theorie dat
een grote groep mensen slimmer is dan
de slimste individuen uit die groep.
Daarmee is het groepsoordeel van
groot voor datgene over welke het
wordt uitgesproken.

Het is van belang dat iedere persoon over een stukje privé-informatie beschikt. Hierdoor zullen
namelijk de meningen binnen een menigte van elkaar verschillen. Men kan dan zien welke mening
het meest uitgedragen wordt binnen deze diversiteit aan visies en geeft daarmee een belangrijk
inzicht in deze groep. Bij het platform is sprake van een doelgroep die bestaat uit een menigte met
zeer uiteenlopende visies en voldoet hiermee dus aan deze eis voor crowdsourcing.
De onafhankelijkheid van het individu binnen de menigte moet gewaarborgd blijven waardoor deze
geen enkele terughoudendheid vertoont bij het verkondigen van zijn mening. Ook deze eis wordt
door het platform gewaarborgd aangezien men over het algemeen in zijn eentje achter de computer
zit wanneer men over het internet aan het surfen is.

5 INTERNET

Decentralisatie heeft er mee te maken dat gebruikers kunnen kiezen voor een bepaald stukje kennis
wanneer de aangeboden informatie is opgesplitst in aparte hoofdstukken. Dit is een eis die
meegenomen moet worden in de opzet van het platform . Men kan hierbij denken aan een proces
waarin de bezoeker van het platform moet aangeven vanuit welke visie hij bouwproducten
benadert. Hierdoor kan zijn verdere zoekgedrag gekoppeld worden aan deze visie. Ieder bezoek
geeft daardoor steeds een beetje meer inzicht in één van de verschillende behoeftes die
voortkomen uit de diverse benaderingen waaraan de bouwketen rijk is.

Om de individuele oordelen om te kunnen zetten in een collectieve beslissing is er een mechanisme
nodig welke deze vertaalslag kan maken op basis van de vergaarde kwantitatieve gegevens. Dit
wordt aggregatie genoemd. Op een internetsite kan makkelijk bijgehouden worden hoe vaak er naar
een bepaald woord of thema gezocht wordt en bijvoorbeeld hoeveel mensen precies in een
overeenkomstige zoekactie op hetzelfde stukje informatie uitkomen.
Het platform kan aan alle vier de eisen voldoen en mag dus ook gebruikt worden als middel om
marktinformatie te vergaren over de bouwsector in combinatie met bouwproducten. Het kan leiden
tot interessante inzichten die voorheen nog niet bekend waren. Zo kan van iedere keten apart
onderzocht worden wat hun voornaamste behoefte is en door welke producten deze behartigd
wordt. Tevens kunnen trends en nieuwe ontwikkelingen in de gaten gehouden worden, welke weer
interessant zijn voor het beleid van leveranciers bij het initiëren van een nieuw innovatietraject.
Figuur 5.3
( CROWDSOURCING
A diversity of opinions

Crowdsourcing en zijn voorwaarden welke samen
het kader vormen voor een verantwoorde
manier van marktonderzoek.

Independance
Decentralisation
Aggregation
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5.4 Dienstkenmerken

Het internet beschikt over vele Igereedschappenl waarmee een website verrijkt kan worden. Deze
dienstkenmerken kunnen worden benut al naargelang het doel van de site. Voor het platform is dan
ook belangrijk om te weten uit welke diensten men kan kiezen om het doel van de site te
ondersteunen. De dienstkenmerken moeten het mogelijk maken om de behoefte van de gebruiker
juist te faciliteren en dat deze het proces van informatievoorziening ondersteunen.
Voor het selecteren van de meest nuttige dienstkenmerken uit alle middelen die het internet
tegenwoordig biedt is er gekeken naar succesvolle Web 2.0 sites en platforms l zoals Googlel
Youtube l Wikipedia en Flickr om er maar even een paar te noemen. AI deze websites is het gelukt
om miljoenen bezoekers te trekken doordat zij op een juiste manier de informatie die zij beheren
presenteren.

Voor het internet bestaan inmiddels vele
hulpmiddelen welke ondersteuning
geven aan de interactie tussen
gebruiker en website, zodat het doel
van het bezoek zo goed mogelijk
verwezenlijkt kan worden.
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Na een zorgvuldige analyse is er voor de volgende dienstkenmerken gekozen die in aanmerking
komen voor het platform:
• rating
• commentaar
• layout
• beeld en geluid
• downloaden
• uploaden
• statistieken en gegevens
• adverteren
• searchbar
• helpdesk
• registreren
• tabbladen
• filteren
• tagging
• forum
• exploreren
• voorwaarden
• bouwinnovatie database
• mapping
• feeds

5 INTERNET

Het is van belang om te achterhalen welke dienstkenmerken de meeste aandacht verdienen op het
platform. Om hier meer inzicht in te krijgen zal met behulp van de QFD methode getracht worden
om uit te zoeken met welke middelen de behoefte van de gebruikers op het platform het beste
bediend kan worden.

--

Shart' your photos.
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Figuur 5.4
Voorbeelden van verschillende websites en hun
dienstkenmerken waarmee zij hun doel
verwezenlijken.
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6.1 Interview
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Naast een literatuuronderzoek zijn er ook een aantal personen geïnterviewd die gezien kunnen
worden als opinion-Ieaders van hun vakgebied binnen de bouw. Aan hen is gevraagd wat hun
mening is over innovatie in de bouwen hoe zij internet beschouwen als communicatiekanaal
waarmee zij zich hierover kunnen laten voorlichten.
De volgende personen zijn voor dit onderzoek geïnterviewd:
• Jan Willem Ponjé - Bouwbedrijf Ponjé B.V. (aannemer)
• Herbert Zwanen - Stichting Bouw Research (consultancy manager voor de bouwindustrie)
• Bert Lieverse - Veren iging Metalen Ramen en Gevelbranche (commercieel agent voor de
bouwindustrie)
• Stan Vermeulen - Stichting Roges (ontwikkelingmanager in de bouwindustrie)
• Tom Frantzen - Frantzen et al architecten B.V. (architect)
• Paul Jas - Holonite (innovatie-, ontwikkeling- and marketingmanager van bouwproducten)
• Atto Harsta - Aldus bouwinnovatie (strategisch innovatiemanager van bouwproducten)
• Peter Stans - Syntens (innovatieconsultant voor de bouwindustrie)
• Arno Pronk - Technische Universiteit Eindhoven (wetenschapsonderzoeker & architect)
• Jos Lichtenberg - Technische Universiteit Eindhoven (professor van de master
Bouwproductontwikkeling)

De geïnterviewde is gevraagd naar zijn
mening over innovatie binnenin de
bouwen hoe zij internet beschouwen
als communicatiekanaal om zich
hierover te laten voorlichten.

De interviews gaven uiteindelijk meer inzicht in de karakteristieken van de bouwsector maar hebben
ook een goed beeld geschapen van de behoefte die men heeft als het gaat om een digitaal platform
voor bouwinnovatie. In de interviews kwam tevens zoals in geraadpleegd onderzoek naar voren dat
internet vooral wordt gebruikt om zich te kunnen oriënteren maar dat persoonlijk contact met de
leverancier noodzakelijk is alvorens men kan spreken van een mogelijke adoptie van een innovatie.
De gesprekken maakten inzichtelijk welke functie een digitaal platform precies kan vervullen voor de
bouwsector omtrent bouwinnovatie. Duidelijk was in ieder geval na het afnemen van de interviews
dat het genereren van contacten tussen vraag en aanbod tot het primaire doeleinde moet gaan
behoren van het platform. Dit contact zal uitgelokt worden door de vraagzijde van een zo'n juist
mogelijke proces van informatieoverdracht te voorzien voor oriëntatie en overtuiging van
bouwinnovatie. De vooraf bestudeerde theorieën zullen helpen bij het vormgeven van dit
informatievoorzieningsproces.

6 BEHOEFTE

6.2 Behoefte-analyse

Voor het structureren van alle vergaarde data is er gebruik gemaakt van de KJ-methode. Een korte
beschrijving van deze methode vindt men in het hoofdstuk 'opzet onderzoek' onder theorie.
Als eerste zijn de opgenomen interviews samenvattend uitgetypt. Samen met de resultaten van het
literatuuronderzoek komen allemaal begrippen en eigenschappen naar voren welke in het platform
opgenomen kunnen worden, de éen weer net even iets evidenter dan de andere. AI deze
kenmerken samen vormen de behoefte .
De volgende hoofdthema's waren uiteindelijk de belangrijkste punten voor het platform in de
behoefte-analyse:
• Karakter
• Prestatie
• Wijze
• Communicatie
• Zoeken
• Marktinzicht
Onder karakter wordt verstaan welke identiteit de site moet krijgen. Uit het onderzoek is gebleken
dat objectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid bepalend zijn voor het succes van het platform.
Prestatie heeft te maken met het resultaat van de zoekopdracht en voor welke functionele behoefte
men het platform kan raadplegen. Innovatieshoppen en oriëntatie binnen het assortiment van
bouwproducten is hierin erg belangrijk. Men moet met een vraag het platform kunnen benaderen
en deze antwoordt hier vervolgens op met informatie over een bouwproduct, als ware het een
mogelijke concrete vertaling van de abstracte behoefte die men heeft ingevoerd.

Het gepleegde onderzoek laat zien dat
de volgende punten verwezenlijkt
moeten worden binnenin het platform

De manier waarop men gebrUik maakt van het platform slaat op de wijze. De site zal naar inzicht van
de gebruiker moeten kunnen worden aangepast aan de visie die men heeft op bouwproducten. Men
legt als het ware een filter over de site heen en deze laat zo alleen nog maar voor de gebuiker
relevante informatie zien. Hiermee wordt ook getracht om de overdracht van informatie op het
niveau van homofilie te laten verlopen.

voor bouwinnovatie:
• Karakter

• Communicatie

• Prestatie

• Zoeken
• Marktinzicht

• Wijze
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Communicatie is erop gericht dat het mogelijk moet zijn om kritiek te kunnen leveren op
bouwproducten in de vorm van onder andere recensies. Om als objectief en transparant
gekarakteriseerd te kunnen worden moet dit niet alleen een podium zijn waar leveranciers hun
producten kunnen tentoonstellen. Juist hun gebruikersgroep moet ook aan het woord gelaten
worden. Hun advies en ervaringen zullen namelijk de opgegeven informatie van de fabrikanten
kunnen verifiëren of ontkrachten . De overtuigingskracht van adopter naar potentiële adopter is één
van de krachtigste manieren om acceptatie van een innovatie te ondersteunen, helemaal wanneer
dit op basis van homofilie kan plaatsvinden. Deze benadering geeft de gebruiker het gevoel dat voor
de beste informatievoorziening over bouwproducten op het internet, het platform het meest
geschikt is om te raadplegen voor dit advies.

Kunnen zoeken naar bouwproductinformatie verdient de meeste prioriteit bij het ontwerpen van
het platform. Het zoeken moet op een logische manier gaan en snel antwoord genereren op de
zoekopdracht doormiddel van simpele stappen. De getoonde informatie moet op het niveau van de
bezoeker getoond worden en relatie hebben met het primaire proces welke deze in de bouwsector
vervult. Ook moet men kunnen zoeken op een verschillende manieren, dit houdt in dat de bezoeker
de mogelijkheid geboden moet worden om met een zeer globale of juist zeer specifieke vraag het
platform te raadplegen .
Het verlangen om meer informatie boven tafel te halen welke te maken heeft met het inzicht in de
bouwsector, wanneer het gaat om zijn behoefte omtrent bouwproducten, was ook sterk aanwezig
tijdens de interviews. Deze informatie kan namelijk een belangrijke ondersteuning leveren bij het
opzetten van een marketingstrategie door leveranciers. Eerder is al aangegeven dat dergelijke
informatie via een website te achterhalen is onder het motto van crowdsourcing. Doordat het
platform voldoet aan de gestelde eisen omtrent dit concept en er een behoefte bestaat naar deze
informatie zal door het platform ook hierin moeten worden voorzien .
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Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de resultaten in de behoefte-analyse is er genoeg
inzicht in het probleemgebied en de behoefte zodat er een theoretische proces opgesteld kan
worden welke de rode draad vormt door het platform. De route naar de informatie die aansluit bij
de behoefte van een bezoeker laat zien uit welke stappen het proces zal bestaan.
Zoals eerder beschreven kan er bij dit platform niet vanuit gegaan worden dat iedere bezoeker
voldoet aan een vast profiel wegens de vele verschillende belanghebbenden binnen de bouwen hun
eigen specifieke wensen. Om deze reden is het dus belangrijk dat allereerst de bezoeker via zijn
behoeftegedrag laat zien vanuit welke visie hij bouwproducten benadert. In stap 1 vindt dan ook de
modificatie van het platform plaats. Dit houdt in dat er gedurende het bezoek rekening gehouden
wordt met de visie van de gebruiker en in eerste instantie de opgevraagde informatie vanuit deze
invalshoek laat zien.
Stap 2 staat in het teken van de oriëntatie. De bezoeker heeft een behoefte verkondigd en moet
een keuze maken tussen de verschillende alternatieven die het platform vervolgens voorstelt. Kort,
krachtig en met afbeelding worden de alternatieven uiteengezet. Simpele vragen als wie, wat en
waarom over het item van het product worden met steekwoorden beantwoord. Op basis van deze
eenvoudige informatie kan een weloverwogen keuze gemaakt worden.
Stap 3 geeft antwoord op de behoefte van de gebruiker. De informatie over het gekozen
bouwproduct wordt aangeboden overeenkomstig de modificatie die in stap 1 plaats vond . Uiteraard
is het vervolgens ook mogelijk voor de bezoeker om inzicht te krijgen in de andere visies op het
product voor een nog beter begrip.

Oriëntatie
Informatie
Communicatie
Presentatie

Stap 4 is van belang voor de overtuiging van de bezoeker over het feit dat het bouwproduct een
antwoord kan zijn op zijn behoefte. Met behulp van referenties en de mogelijkheid om de reacties
over dit product van vorige bezoekers te lezen en een specifieke vraag te stellen aan de leverancier
wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om zich te kunnen laten overtuigen over het nut van
het gevonden bouwproduct. Communicatie wordt hier dus gebruikt als extra overtuigingskracht.
Mocht het zo zijn dat het nut ervan ervaren wordt dan biedt stap 5 soelaas aan de verworven
interesse van de gebruiker in het bouwproduct. In deze stap kan men de gelezen informatie
downloaden, doorsturen of afdrukken . Het goede nieuws kan dan aan andere gepresenteerd
worden waardoor het draagvlak voor het bouwproduct binnen bouwteam vergroot wordt. Tevens
wordt de kans geboden om direct in contact te treden met de leverancier.
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Buiten deze vijf stappen vindt het geheel plaats in een omgeving die gecontroleerd wordt door
regelgeving. Regulatie van de informatiestroom is noodzakelijk om het geheel onder controle te
houden en daarmee alles in goede banen te kunnen laten verlopen . De instantie die
verantwoordelijk is voor dit informatievoorzieningproces wordt dan ook geacht om het
internetverkeer op het platform te behoeden voor ongewenste situaties waardoor de
geloofwaardigheid van de site kan worden aangetast.
Het proces zal ook financieel gevoed moeten worden . Om stand te kunnen houden tegen de
concurrentie en nieuwe ontwikkelingen op het internet te kunnen doorvoeren is het geheel
afhankelijk van commercie. Men zou de kosten voor dit platform bijvoorbeeld kunnen
terugverdienen door een financiële bijdrage te vragen aan de leveranciers wanneer zij informatie
over hun bouwproducten op het platform willen plaatsen. Op deze manier houdt het proces zichzelf
in stand en kan het geheel kostendekkend zijn .
Aangezien er ook een behoefte is naar meer inzicht in de marktbehoefte omtrent bouwproducten
zal de route die men doorloopt op het platform tevens die informatie genereren waardoor
crowdsourcing mogelijk gemaakt wordt. Door de route weet men namelijk vanuit welke visie men
bouwproducten bekijkt, welke behoefte deze persoon heeft, welk product het beste past bij deze
behoefte en of de getoonde informatie de behoefte bevredigt en de bezoeker deze download.

Figuur 6.1
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Schematische weergave van het proces van
informatievoorziening in relatie tot de andere
doeleinden van het platform.
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6.4 QFD-methode

Nu duidelijk is welk proces er op internet moet plaatsvinden kan er onderzocht worden met welke
dienstkenmerken dit proces het beste ondersteund kan worden.
De eerste stappen, inzameling en ordening, van het onderzoek zijn inmiddels uitgevoerd waardoor
met behulp van de Quality Function Deployment methode de dienstkenmerken gekwalificeerd
kunnen worden. In deze methode wordt de behoefte uitgezet tegen de middelen waarmee deze
behoefte vervuld wordt. Men kan in de resultaten zien welk middel vervolgens de meest nuttige
bijdrage levert aan het bevredigen van die behoefte en welke het minst. Deze resultaten leveren
daarmee een belangrijke bijdrage aan het kader waarbinnen het platform ontworpen moet worden.
Het feit dat dit hulpmiddel bij de vertaling van abstract naar concreet gebruikt wordt om
subjectiviteit in het ontwikkelingproces door de ontwerpers uit te sluiten draagt bij aan de
geloofwaardigheid van het uiteindelijke ontwerp. In dit geval is het ook belangrijk dat het kader voor
het ontwerp zo objectief mogelijk wordt vastgesteld aangezien de doelgroep zeer divers zal zijn
waardoor persoonlijke voorkeuren in dit stadium van negatieve invloed kunnen zijn in de acceptatie
van het platform binnen de bouwsector.
In de volgende fase van het onderzoek moeten er kwantitatieve gewichten aan de klantbehoeften
worden toegekend. Als behoefte worden de stappen genomen welke deel uitmaken van het proces
waaraan het platform moet voldoen. Deze stappen vormen namelijk de essentie die invulling moet
geven aan de behoefte die uit de analyse naar voren is gekomen. Alle aandachtspunten die uit het
literatuuronderzoek en de interviews naar voren zijn gekomen zijn te verdelen onder één van deze
stappen. Het genormaliseerde gewicht per stap staat voor de onderlinge verhouding tot elkaar
bekeken vanuit het standpunt van meerwaarde dat elke stap biedt aan het beoogde doel van het
platform.

De QFD-methode laat ons op een
objectieve manier zien welke
dienstkenmerken het meest
ondersteunend zijn voor het proces van
informatievoorziening voor
bouwinnovatie op het internet.
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Figuur 6.2
Tabel van de QFD-methode waarin kwantitatieve
gewichten aan de klantbehoeften worden
toegekend.
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In de laatste fase van de analyse worden vervolgens deze stappen uitgezet tegenover de
dienstkenmerken die het internet biedt. Ieder dienstkenmerk wordt gewaardeerd op zijn verwachte
bedrage aan elk van de stappen welke samen het proces van informatievoorziening mogelijk maken .
Uit deze resultaten kan vervolgens een Pareto diagram worden opgemaakt waarin duidelijk te zien is
welk dienstkenmerk voor de gebruiker de meest positieve bijdrage levert aan het platform en welke
de minste.

Figuur 6.3
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Tabel waarin ieder dienstkenmerk gewaardeerd
wordt op zijn verwachte bijdrage aan elk van de
stappen in het proces van informatievoorziening
op het platform.
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6 BEHOEFTE

7 CONCLUSIE

7.1 Pareto-diagram

In het diagram komt duidelijk naar voren dat de database met bouwproducten waaruit men
informatie kan putten het belangrijkste dienstkenmerk zal worden. Op zich is dit niet zo vreemd
aangezien het hele platform hierom draait maar het geeft wel aan dat deze database van een hoge
kwaliteit moet worden. Om dit te bevorderen is het interessant om in de ontwerpfase bijvoorbeeld
te bedenken hoe iedere individuele gebruiker, niet een leverancier, een bijdrage kan leveren aan de
database wanneer deze dat wenst. Op deze manier creëert men een database die gevuld is met
user-generated content over bouwproducten. Doormiddel van regelgeving zou men van hen kunnen
verlangen om de informatie die men wil uploaden te laten voldoen aan de eisen die men stelt
omtrent informatievoorziening. Zo deelt iedere gebruiker op een verantwoorde manier zijn
informatie en kan de database op een gezonde wijze groeien . Dergelijke databases blijken vandaag
de dag al erg waardevol en handig te zijn, denk maar eens aan youtube of wikipedia en laten dus
zien dat deze benadering succesvol kan zijn.
Uit het resultaat kan men ook concluderen dat dienstkenmerken die bijdragen aan de objectiviteit
van het platform ook een hoge prioriteit verdienen. Commentaar (2) en rating (2) spelen hier een
grote rol in omdat deze dienstkenmerken in dienst staan van het leveren van kritiek. Dit soort
informatie is altijd erg waardevol omdat deze een relevante bijdrage leveren aan een realistische
beeldvorming. Een beeldvorming die het gevoel van vertrouwen ondersteunt waardoor men de
informatie geloofwaardiger acht.

Het Pareto-diagram is een visuele
weergave van het resultaat van de QFDmethode. Hierin kan men duidelijk zien
welk dienstkenmerk van groot belang is
voor het platform en welke iets minder.

Hoe lager men in de rangschikking komt des te minder invloed hebben de dienstkenmerken op de
acceptatie van het platform. Het is echter wel belangrijk dat ze aanwezig zijn, omdat ze noodzakelijk
zijn om het beoogde proces op het platform te kunnen laten plaatsvinden. Het betekent alleen dat
een bezoeker van de site op dit moment minder notie neemt van de laagst geplaatste
dienstkenmerken waardoor hun toevoeging van mindere invloed is op de totale beeldvorming.
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Figuur 7.1

Paretodiagram van de dienstkenmerken

Pareto-diagram waarin het bovenste vermeldde
dienstkenmerk de meeste waarde heeft voor het
verwezenlijken van het doel van het platform en
de onderste de minst toegevoegde waarde.
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7 CONCLUSIE

7.2 Vergelijking proces
en theorie

Door een beeld te geven van de directe relatie tussen theorie en praktijk wordt inzichtelijk gemaakt
hoe het diffusieparadigma en de analyse van de bouw zijn weerslag hebben gevonden in het proces
en daardoor verweven zal zijn door het hele ontwerp. Het laat zien dat de stappen van het
Innovatie-besluitvormingsproces verbonden zijn met de stappen die men maakt bij het zoeken naar
bouwproductinformatie.
De modificatie die het proces van informatievoorziening inleidt zorgt ervoor dat de juiste setting
wordt gecreëerd en voldoet daardoor aan een belangrijke eis die volgde uit het besef dat er diverse
karakteristieken binnen de bouwsector bestaan . Deze stap kan gerelateerd worden aan de agendasetting binnen het proces van innovatie.
De oriëntatie is verbonden met de knowledge-fase . In deze stap worden door het platform diverse
alternatieven geboden als antwoord op een zoekvraag. Basale informatie geeft genoeg inzicht in het
product om een goede keus te kunnen maken tussen alle potentiële producten.
Informatie over het product zorgt voor meer duidelijkheid . Door in deze stap de
innovatiekarakteristieken te verkondigen, toegespitst op de persoonlijke visie van de bezoeker,
wordt er gezorgd voor een positieve ondersteuning aan de beslissingen die men in deze fase van het
Innovatie-Besluitvormingsproces zal nemen. Samen met de mogelijkheid om te communiceren met
andere gebruikers over het product, waardoor men naast de informatie die aangeleverd is door de
leverancier zich ook kan bedienen van objectief advies, als ware deze afkomstig van een 'thirdparty'. Hiermee zorgt men voor twee krachtige handvaten waarmee de bezoeker zichzelf in staat
kan stellen om overtuigd te raken van het nut van het getoonde bouwproduct.

Door de relatie tussen proces en theorie
inzichtelijk te maken kan men zien hoe
hoe het platform inspeelt op het
innovatieproces en zijn besluitvorming.

In de laatste stap gaat het om de presentatie. De bezoeker is ervan overtuigd dat de opgevraagde
informatie voor hem van belang is en wil deze downloaden. De informatie kan gedownload worden
in verschillende vormen waaronder die van een presentatie. Men wordt zo gediend met een
praktisch middel dat getoond kan worden aan de andere leden van het bouwteam en daardoor
meehelpt om in de decision-fase de decision making unit (DMU) te voorzien van correcte informatie.
Hierdoor draagt het bij aan de acceptatie door alle betrokkenen en vergroot hiermee de adoptiekans
van het bouwproduct.
Op deze manier ondersteunt het platform iedere fase in het Innovatie-Besluitvormingsproces en
vormt daarmee een waardevol middel dat een leverancier kan aangrijpen in de marktdiffusie-fase
van zijn innovatie.
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Figuur 7.2
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Schematisch overzicht waarin het verband is
weergegeven tussen het proces van
informatievoorziening en de eerder besproken
processen van innovatie en kenmerken die de
adoptie ervan beïnvloeden.

8 NBD

8.1 Van fictie naar non-fictie

Voor het praktijkgedeelte heb ik veelvuldig contact gehad met de redactie van de Nederlandse Bouw
Database (NBD). De NBD is één van de bekendere websites in Nederland die men op dit moment kan
raadplegen voor bouwproductinformatie. Voorheen verspreidden zij hun informatie doormiddel van
ringbanden gevuld met tabbladen die bijna wel bij ieder bouwingenieurs- en architectenbureau te
vinden waren. Door het internet bleek deze manier van informatieverspreiding echter niet meer
rendabel en zijn ze daarom hiermee in 2007 gestopt. Vanaf dat moment hebben zij zich geheel
toegelegd om het internet als medium te gebruiken. Sindsdien ondervinden zij serieuze concurrentie
van andere sites waardoor hun marktaandeel gekrompen is. Zij kunnen dus gebaat zijn met de
kennis en het voorstel dat dit onderzoek oplevert. Het kan hun namelijk van strategische informatie
voorzien waarmee zij de toekomst met meer zekerheid tegemoet kunnen treden .
Het contact met de NBD heeft mij onder andere inzicht gegeven in de manier waarop zij hun
informatievoorziening tot stand brengen via het internet. Voor mijn eigen resultaat heb ik mij echter
niet laten leiden door hun visie maar ben ik dicht bij de resultaten gebleven van mijn eigen
theoretisch onderzoek. Het voordeel voor hen hiervan is dat het 'out of the box' principe hierdoor
zoveel mogelijk gewaarborgd blijft en het uiteindelijke resultaat ook vernieuwend is voor de
bedrijfstak dan dat deze meer gezien moet worden als een logische opvolger van wat er nu al is. Het
strategisch voordeel dat er te behalen valt met dit onderzoek is op deze manier zo groot mogelijk .
Het meest relevante in het contact met de NBD voor dit onderzoek waren de discussies die ik met de
redactieleden had wanneer ik mijn progressie in het ontwerpen van het platform kon voorleggen
aan hen . Deze gesprekken leidden tot een beter inzicht in wat er wel en mogelijk niet zou kunnen
werken. Mede hierdoor werd mij de essentie waar het uiteindelijk omging steeds duidelijker wat
betreft vormgeving en user-interface van de site. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar voor de tijd die
zij mij gegund hebben .

8 NBD

Figuur 8.1
De website van de NBD zoals die er op dit
moment uit ziet.

9 ONTWERPEN PLATFORM

9.1 Basisregels

In het begin van het ontwerpproces is er vooral veel aandacht besteed aan de manier waarop
participatie en continuatie van het platform gestimuleerd kan worden. Op het moment dat de site
geen bezoekers trekt of niet weet vast te houden zal het doel gedoemd zijn te mislukken.
Vormgeving en de manier waarop de bezoeker concreet door de site surft zijn dus van groot belang
en dienen weloverwogen verwezenlijkt te worden.
Duidelijkheid en eenheid in vormgeving en eenvoud in gebruik staan hierdoor onder andere aan de
basis van het uitgangspunt bij het ontwerpen van het platform. Verwacht wordt namelijk dat deze
benadering in realisatie van de site de participatie en continuatie op een gunstige wijze ondersteunt.
Het feit dat de doelgroep uit zoveel verschillende soorten bezoekers bestaat maakt het verstandig
om alleen dat in beeld te brengen wat noodzakelijk is voor een goed verloop van de
informatievoorziening. Dit bracht echter het dilemma met zich mee dat het platform iedereen
binnen de bouwsector moet kunnen dienen maar tegelijkertijd toch iedere bezoeker het gevoel
moet proberen te geven dat de site voor hem persoonlijk ontworpen is. Deze bijna schijnbare
patstelling bleek toch wel één van de moeilijkste ontwerpopgaven in de realisatie van het platform .
Uiteindelijk draait het in het concept van user-interface erom dat de gebruiker gedurende zijn hele
bezoek aan de site overzicht houdt over datgene wat er voor zijn ogen gebeurt. Dit zorgt ervoor dat
het gevoel van controle behouden blijft en dat de gebruiker rustig en bedachtzaam op het platform
kan surfen op zoek naar zijn bouw productinformatie.
Verrassende en leuke informatie over bouwproducten is ook belangrijk aangezien men niet altijd
geïnspireerd is en soms gewoon van het laatste nieuws, wat betreft bouwproducten, verwittigd wil
worden . Om deze reden is er ook gekeken naar wat voor een soort informatie aangeboden kan
worden en op welke manier, waardoor voor bepaalde bouwproducten interesse bij de bezoeker
aangewakkerd wordt wanneer deze niet zelf een zoekopdracht initieert.

9 ONTWERPEN PLATFORM
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9.2 Synergie door vraag
en aanbod

Het platform is figuurlijk gesproken een spiegel van de vraag en het aanbod omtrent
bouwproducten. Het laat zien wat de specifieke vraag is vanuit alle schakels in de bouwketen
waardoor de behoefte van bouwend Nederland in bouwproducten wordt blootgelegd. Daarnaast is
te zien hoe de toeleverende industrie hierop antwoord met hun aanbod.
Door de uitwisseling van informatie tussen de aanbieder en de afnemer vervult het platform een
belangrijke behoefte wat betreft marktinzicht en voldoet daarmee aan de formule van synergie .
Verschillen en overeenkomsten tussen deze twee partijen geven namelijk een belangrijk
maatschappelijk en economisch inzicht in de bouwindustrie. Invalshoeken welke nuttige informatie
bevatten voor strategische aanwendingen binnen de toegepaste bouwmarketing van een
leverancier.
Doordat eenieder lid kan worden van het platform via mijn NBD en zijn aanbod aan de database kan
toevoegen vergroot dit de kwantiteit aan bouwproductinformatie waar de database rijk aan is. De
kwaliteit van de informatie wordt weergegeven in de waardering van de NBD voor de geüploade
informatie, welke bij ieder product getoond wordt. Een grotere diversiteit in het aanbod omtrent
bouwproducten leidt ertoe dat de bezoeker ook met een zeer specifieke behoefte het platform kan
bezoeken, zowel met een behoefte die past bij een bouwer tot de behoefte van een
bouwprofessional. Met deze verhoging in kwantiteit en waarborging van kwaliteit van de database
creëert de site een krachtig middel voor informatievoorziening van bouwproducten op het internet.
Een platform met een meerwaarde die boven alle andere alternatieven gaat die het internet op dit
moment te bieden heeft.
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Figuur 9.1
De 'formule' die symbool staat voor synergie.
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9.3 Eenvoud

De basisindeling van het platform ligt heel dicht bij zijn doelstelling. De pagina is namelijk ingedeeld
op de drie thema's: vraag, aanbod en regelgeving. Net zoals deze basisbegrippen aan de grondslag
liggen van onze bouwindustrie hebben deze ook in de ontwerpfase van het platform het startpunt
bepaald. Dit met de reden dat een bezoeker in beginsel twee mogelijke aanleidingen heeft om het
platform te bezoeken. Of hij is al geïnspireerd en heeft behoefte aan informatie over zijn inspiratie
en zit dus met een vraag. Of hij wil geïnspireerd worden over bouwproducten en is nieuwsgierig naar
het laatste aanbod en wat er op dit moment speelt in deze markt.
Dit standpunt in het ontwerp heeft er concreet toe geleid dat op de homepage de bezoeker aan de
linkerkant alle middelen vindt die hem ondersteunen bij het formuleren van zijn behoefte . Deze kant
van de pagina is rationeel en doelgericht van aard en het gebruik van de site via het vraagkader doet
meer aan als het lezen van een encyclopedie. Aan de rechterkant van de pagina vindt men dan op
zijn beurt weer de aanbodzijde van het platform. Hier maakt men eerst een keuze voor zijn
invalshoek op bouwproducten. Na zijn keuze kan hij zich laten 'inspireren door de verschillende
thema's die het platform in dit gedeelte te bieden heeft. Deze zijde van het platform is dan ook meer
irrationeel van aard en kan vergeleken worden met het bladeren door een tijdschrift waarbij het
surfgedrag van de bezoeker meer beïnvloed wordt door zijn nieuwsgierigheid en emotie.
Net zoals in onze economie wordt de wisselwerking tussen vraag en aanbod ook op het platform
gereguleerd door regelgeving. De redactie van de site is verantwoordelijk voor het in goede banen
leiden van alle activiteiten die op het platform plaatsvinden. Informatie over de wijze waarop dit
gerealiseerd wordt is dan ook te vinden tussen de kaders van vraag en aanbod.
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Figuur9.2
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Tools aanbieden die de
gebruiker in staat stellen
om zo snel en gemakkelijk
mogelijk de gewenste
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Hier wordt een sfeer
gecreëerd die vermakelijk
Moet zijn . Communicatie
op het niveau van
homofilie is erg belangrijk,
zodat de gebruiker zich
aangesproken voelt door
het type informatie in dit
kader.

Overzicht van de basis welke het uitgangspunt
vormt waarop het ontwerp van het platform
gebaseerd is.

9 ONTWERPEN PLATFORM

9.4 Design

De kleuren die in het ontwerp van het platform zijn toegepast hebben te maken met de functie van
het desbetreffende kader. Zo is de vraagzijde van de site meer blauw van aard, voor de aanbodzijde
zijn de wat vollere en emotionele kleuren rood, paars, oranje en roze gekozen. De regelgeving
daartussen laat zich kenmerken door groen en neemt daardoor een wat neutralere positie in. Een
standpunt dat gewenst is om de objectiviteit van de site bevorderen.
Het hele platform wordt weergegeven in kleurrijke kaders . De verhouding tussen de ribben van deze
rechthoeken zijn echter gevormd naar een natuurlijke verhouding die men in de hele flora en fauna
terug vindt. De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen volgens een speciale
verhouding. Bij de gulden snede verhoudt de grootste van de twee delen zich tot de kleinste, zoals
het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Wanneer we dus het grootste deel met a
aanduiden en het kleinste deel met b dan is de verhouding tussen beide zo dat geldt a : b = (a+b) : a .
De gulden snede speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de kunst en architectuur van onze
westerse samenleving. leonardo da Vinci heeft het bijvoorbeeld gebruikt voor zijn beeltenis van de
Vitruviusman en de beroemde architect le Corbusier heeft het als leidraad gebruikt voor zijn
architectonisch maatsysteem 'Modulor'. Een bekend voorbeeld van een op de Modulor gebaseerd
gebouw is le Corbusiers Unité d'Habitation.
De site heeft ook een landscape-Iayout gekregen. De meeste sites hanteren nog als het ware het
formaat van een staand A4-tje. Deze layout is gebaseerd op de computerschermen die gangbaar
waren toen de eerste internetpagina's ontworpen werden . Juist door de oriëntatie van verticaal naar
horizontaal te brengen is het mogelijk om in één keer meteen de juiste informatie op het beeld te
tentoon te spreiden doordat er meer ruimte is gecreëerd op deze manier.
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Figuur 9.3
Voorbeelden van toepassingen van de Gulden
Snede.
Links: de Vitruviusman van Leonardo da Vinci.
Rechts: het architectonisch maatsysteem
Modulor van Le Corbusier.
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9.5 Innovatie in het daglicht

In het ontwerp is er aan gedacht om de acceptatie van 'pure' innovatie binnen de bouwsector niet
de wind uit de zeilen te nemen doordat nu alle bouwproducten te bekijken zijn op het platform. Het
onderzoek is begonnen vanuit de gedachtegang om de producten die net op de markt zijn en een
vernieuwde kijk geven op verantwoord bouwen, echte innovatie, een helpende hand te bieden in
hun marktdiffusie-fase door het genereren van meer begrip. Juist doordat deze producten een
vernieuwende kijk geven moeten zij extra geholpen worden in deze fase, omdat de
terughoudendheid van de bouwsector bij dit soort producten vaak het grootst is.
In het ontwerp heeft dit er concreet toe geleid dat deze producten makkelijk te vinden zijn . Men kan
bijvoorbeeld aangeven in zijn zoekopdracht of de resultaten gefilterd moeten worden op alleen
innovaties. Tevens krijgen alle bouwproducten die in de database staan naast hun gewone
waardering ook een waardering over het innovatieve gehalte dat zij bezitten volgens de bezoekers
die kunnen inloggen op het platform. Dit heeft het voordeel dat deze bezoekers zo gezamenlijk
inzicht geven in wat zij nou echt een goede innovatie vinden. Een dergelijke rangschikking geeft een
interessant beeld in de mogelijke vooruitgang van de bouw. Een innovatie die namelijk breed
gewaardeerd wordt zal ook een hogere adoptiekans hebben en daarmee sneller tot de standaard
van de bouwsector behoren ten opzichte van ondergewaardeerde innovaties.
In de oriëntatie stap van de route naar bouwproductinformatie bestaat er de mogelijkheid om de
alternatieven te rangschikken op meest innovatief. Zo kan er in deze fase een eenvoudig overzicht
geboden worden van het meest innovatieve aanbod dat de database op deze vraag te bieden heeft.
Naast al deze middelen om nieuwe bouwproducten extra in het daglicht te zetten is er ook nog een
aparte plek waar de redactie een vijftal items kan plaatsen wat betreft innovaties binnen de bouw
die meer aandacht verdienen .
Het grote bijkomende voordeel van een platform juist voor alle bouwproducten is dat een bezoeker
die normaal niet meteen open staat voor innovatie, of hier gewoon simpelweg niet aan denkt, op
deze manier toch meer kans heeft om daarmee in contact te komen.
Men kan het vergelijken met de aparte ruimte voor Apple computers binnenin de Mediamarkt. Deze
winkel trekt veel bezoekers die geïnteresseerd zijn in ICT-producten en in eerste instantie misschien
niet eens denken aan het merk Apple. Doordat dat zij juist hier aanwezig zijn met een eigen plek is
de kans groter dat zij door meer mensen opgemerkt worden dan dat ze hun producten alleen in een
eigen winkel zouden tentoonstellen . Prominent aanwezig zijn binnenin een groter geheel zorgt dus
voor meer exposure dan wanneer het thema buiten deze plek de aandacht zou moeten proberen te
trekken.
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10 LAATSTE OPMERKING

10.1 Reflectie

Nu het onderzoek is afgerond en de resultaten op tafel liggen is het interessant om te zien dat de
structuur van het platform waardoor meer begrip omtrent innovaties mee aangewakkerd kan
worden tevens een structuur is die voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden . Door de
aanpak van eerst een abstract proces te ontwikkelen en deze vervolgens concreet te vertalen met
als voorwaarde om zo trouw mogelijk te blijven aan de theorie van waaruit alles ingezet is. Dit zorgt
ervoor dat de bedachte structuur voor het overbrengen van informatie over bouwproducten ook
geschikt is voor de informatievoorziening van nieuwe inzichten in andere wetenschapsgebieden.
leder vakgebied heeft altijd wel te maken met meerdere invalshoeken en heeft er dan ook baat bij
dat nieuwe concepten een kans krijgen. Deze moeten namelijk uiteindelijk toch duurzame en
gezonde groei mogelijk maken en behoren op een juiste manier voorgelicht te worden naar de
betreffende professionals die werkzaam zijn binnenin dat vakgebied of de leek die er af en toe bij
betrokken kan zijn .
Zoals het bouwproduct een object is waarover iedereen die bij het bouwproject betrokken is enige
invloed heeft op de adoptie ervan kan een persoon bijvoorbeeld een zieke patiënt zijn en de hulp en
inzicht behoeven van meerdere personen om te kunnen genezen van zijn ziekte. Om de betrokkenen
die samen voor de genezing van de patiënt moeten zorgen, zowel specialisten, als verplegers, als
familieleden en vrienden van de patiënt, kan dit proces deze hele keten van verzorging
ondersteunen door hen op hun niveau te voorzien van informatie over het ziektebeeld. Op het
platform is dan vervolgens ook een plek aanwezig welke discussie mogelijk maakt tussen deze
groepen en vervolgens meer inzicht en richting kan geven aan nieuwe en efficiëntere
behandelmethoden waar iedereen baat bij heeft.
Deze meerwaarde die verbonden is aan het ontwerp dat uit dit onderzoek voor
bouwproductontwikkeling is voortgekomen geeft daarmee niet alleen meer ondersteuning aan
begrip voor elkaars nieuwe ideeën en wensen. Het kan ook zelf de aanleiding worden voor het tot
stand brengen van nieuwe gedachten en concepten in ieder vakgebied, waarvan het uiteindelijke
resultaat afhankelijk is van een team van mensen met elk hun eigen achtergrond .
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10.2 Aanbevelingen

Als laatste kunnen er nog een tweetal aanbevelingen worden geopperd. Deze moeten bijdragen aan
de doelmatigheid om het platform een krachtig middel te kunnen laten worden binnen de
alternatieven die als leidraad voor informatievoorziening gelden. Tegelijkertijd moet deze ook zijn
geloofwaardigheid behouden waardoor overtuiging en acceptatie van een bouwinnovatie echt een
kans maakt.
• Database toegankelijker maken
• Samenwerken met kennisinstellingen
Internet heeft de afgelopen jaren laten zien wat de kracht kan zijn van een database waar iedereen
informatie (wikipedia), bestanden (mininova), beelden (flickr) of videomateriaal (youtube) naartoe
kan uploaden . Het platform dat de beste middelen biedt en juist inspeelt op de behoefte van zijn
doelgroep kan uitgroeien tot het icoon in zijn branche.
Om er voor te zorgen dat er in de eerste fase van het platform een juiste start gemaakt wordt is het
van belang dat de database op een gezonde manier groeit. Om hier meer grip op te krijgen kan men
kijken naar samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen die gericht zijn op bouwproducten.
Kennisinstellingen als TNO of een Technische Universiteit staan bekend als opinion-Ieaders binnen
de bouwbranche en hebben daardoor een positieve invloed op de acceptatie van het platform.
Tevens kunnen zij juist de trend zetten in het begin en laten zien dat een bouwprofessional zonder
winstoogmerk ook nuttige en informatieve items aan de database kan toevoegen die zeker de
aandacht verdienen. Daarnaast is het belangrijk dat men realiseert dat de studenten van nu de
generatie bouwers van morgen zijn. Op het moment dat zij al in hun studie in contact komen en
gebruik gaan maken van het platform is de kans groot dat zij als bouwprofessional deze gewoonte
doorzetten.

10 LAATSTE OPMERKING

BRONVERMELDING

Geraadpleegde literatuur
Baarde, D.B. & de Goede, M.P.M. (2001), Basisboek Methoden en
Technieken, Groningen : Stenfert Kroese .

Webster & Frederick, E. Jr. (1969), New Product Adoption in
Industrial Markets: A Framework for Analyses, Journalof Marketing.
Vol. 33. July, pp. 35-39.

Lichtenberg, J. (2002), Ontwikkelen van Projectongebonden
Bouwproducten, Maastricht: Datawyse Boekproducties.

van der Veen, B. (2006), Marketing in de bouw, SBR, Rotterdam.

de Bruijn, P.J .M . & Maas, M. (2005), Innovatie in de bouw, Delft:
TNO .

Frambach, R.T. (1993), De Adoptie en Diffusie van Innovaties in de
Industriële Markt, Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Rogers, E.M. (2003), Diffusion of Innovations, New Vork: Simon &
Schuster, Inc.

Blois, K. (2000), The Oxford textbook of marketing, Oxford: Oxford
University Press.

Oostra, M. (2001), Component Ontwerpen, Delft: Uitgeverij Eburon.

Tuns, R. & de Boer, L. & van Beek, G. & van Wayenburg, J. &
Kranenburg, L. (2008), Bouwkennis Jaarrapport 2008-2009,
Rotterdam: Bouwkennis BV.

Kotier, P. & Keiler, K.L. (2006), Marketing Management 12 e , Upper
Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.
van Everdingen, Y.M . & Frambach, R.T. & Hillebrand, B. (1998),
De marketing van nieuwe producten, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV.
Bonvanie, M .e. & de Bruijn, J.G.P & Dohmen J.G .M & Gielen, F.H. &
van 't Veen, R. & Verberne, P.M.J. (1996), Quality Function
Deployment, Rotterdam: Kwaliteitsdienst - KDI.
Surowiecki, J. (2004), Nederlandse vertaling van Huizen, P. (2006)
Twee weten meer dan één, Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij
Contact.

Armstrong, G. & Kotler, P. (2009), Marketing: an introduction,
Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Kotier, P. & Trias de Bes, F. (2004), Laterale marketing : nieuwe
technieken voor baanbrekende ideeën, Utrecht: Het Spectrum .
Mandour, Y. & Bekkers, M. & Waalewijn, P. (2005), Een praktische
kijk op marketing- en strategiemodellen, Den Haag: Uitgever
Academic Service .
van Groenendaal, H. (2006), Webdesign: van concept tot realisatie,
Den Haag : Uitgever Academic Service.

BRONVERMELDING

Interviews
De volgende personen zijn voor dit onderzoek geïnterviewd:
• Jan Willem Ponjé - Bouwbedrijf Ponjé B.V. (aannemer)
• Herbert Zwanen - Stichting Bouw Research (consultancy manager voor de bouwindustrie)
• Bert Lieverse - Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (commercieel agent voor de bouwindustrie)
• Stan Vermeulen - Stichting Roges (ontwikkelingmanager in de bouwindustrie)
• Tom Frantzen - Frantzen et al architecten B.V. (architect)
• Paul Jas - Holonite (innovatie-, ontwikkeling- and marketingmanager van bouwproducten)
• Atto Harsta - Aldus bouwinnovatie (strategisch innovatiemanager van bouwproducten)
• Peter Stans - Syntens (innovatieconsultant voor de bouwindustrie)
• Arno Pronk - Technische Universiteit Eindhoven (wetenschapsonderzoeker & architect)
• Jos Lichtenberg - Technische Universiteit Eindhoven (professor van de master Bouwproductontwikkeling)
Naast de interviews in het eerste gedeelte van het onderzoek heb ik in het tweede gedeelte ook veelvuldig gesproken met
degene die betrokken zijn bij het onderhouden en vernieuwen van de website van de Nederlandse Bouw Database. Deze
gesprekken hebben interessante informatie opgeleverd welke invloed heeft gehad op mijn beslissingen die ik in de ontwerpfase
van het platform heb moeten nemen .
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DEEL 11

ONTWERP

Kijkwijzer demo platform

In dit deel van het verslag kunt u bekijken hoe het platform er uiteindelijk concreet uit is komen te
zien en op welke verschillende manieren een bezoeker over het platform kan surfen. Deze manieren
uiten zich in routes voor welke de bezoeker kan kiezen wanneer deze op de homepage van het
platform is aanbeland.
De routes die men kan kiezen zijn de volgende:
• Zoeken
• Geavanceerd zoeken
• Aanbod
• Mijn NBD
• Weekprijs!
Op iedere afbeelding is een handje te vinden welke aangeeft welke actie er op de webpagina wordt
uitgevoerd. Het resultaat van deze actie, de webpagina naar welke de link doorverwijst, is steeds op
de volgende bladzijde te zien.

opdracht: Volg het handje!

Achterin het verslag vindt u nog een Cd-rom met daarop een vijftal filmpjes. Ieder filmpje laat één
van de bovenstaande routes zien. Naast de filmpjes kunt u ook nog dit verslag (POF) terugvinden en
de presentatie (PPS) over de resultaten van mijn theoretisch onderzoek zoals ik deze tijdens het
tussencolloquium gepresenteerd heb.
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o Sphinx Dies - wandtegels (POF - 230 KB )
o Sph inx TUes - wandtegels

(ppr - 51 0

KB)

nu downloaden

andere producte n van deze leveranc Ier bekijken (1 )
Inform en

... p

...

SplllllX T lies
'IV at Sphinx l 1les " wandtegels

1.
W ie SpIlinx liles - lrega I ntemaIJonai B V
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
stap 1

geavanceerd zoeken

NBD-online

Hl! plallo"ll yoor ~ bOoM>

Itechniek I
( met alle woorden

:iJ

NBD kenrustools
NBOforum

[L _ _ _ __

_

_

_

_ _---"

NBO nleJWsbflef

( met alle tags

... 1 L[_gel_el
_ ,_g_eb_og_e_n_

_ _ _ _ _---"

NBO-II/
NBDmagazme

zoekopdracht verfijnen

veelgestelde vragen
COlli ad

adVerteren
deelnemen

0

I alle landen
I alle provincies

sltemap

... J

coIolon
dlSdBJlTler

"'1

( alle plaatsen

•

~

...

binnen ~ km van postcode [

4817 BE

sorteren op

o

0

downloads

o waardering NBD

•

meest innovatief

o

0

meest bekeken

datum

reacties
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
zoeken

_ :_\

NBD-resultaten: gevel, gebogen (8)

",-=,-,==,-,u=u

Itech niet< I

sorteren op

I

[ gevet getJogen

o

wledge tekst

•

I meesl lmovalfef

tekst en beeld

atleer1 tags

...

stap 2

J

pag. 1

I
Wat: MflSterproject TIJle ·

CU"V~

Su.rfaces

Wie: C. M.J. Rutten

1.

Tags: gevelpaneel, gebogen, TIJIe, studenlenprOject.
autdak, .

vacuominjeclie, carrposiel en pra.olyp

zoekopdracht verfijnd

*****

met volgende filters :

o

waardering NBD - min . 4 sterren

o

reacties - min. 5 reacties

o

innovatie - prototype

o

regio - tot 100 km vanaf 48 17 BE

o

mateliaal - ku nststof, metaal

8 reacties

3 dovmloads

Wal: gekromde gevel panelen
Wie: Exploform a V.

2.

Tags : gavelplaneel ge og81 exploslev<JrTTllrIQ. custCJn·
I1l'Ide. ptaatmat.enaal , architectuur. dynarT\lSch. aft, ..

15 reacties

------------------*****

5 downloads

Wat: dubbelgekromde panelen

zoekopdracht verder verfijnen met:
thema (2)
downloads

(3)

WIe: Holland Ccmposltes

3.

l

Tags: gi!ll€I, gebogen, dubbeigekromd, vacuGmOjectlB,
canposieten, hightech BLOB, innovatie, elegant, ..

* * **1%
~ ~t:

gebogen polyester lIchtpanelen

Wie: Teka Plast

105

6 reacties

3 downloads
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
Masterproject TUle - Curved Surfaces

stap 3

Itechniek I
De mal benadert de randen van het urtemdehJke
paneel d gewenst iS te prodlceren I n deze ba"
wordt met behulp van staaldraad de ballon die
gemoduleerd iS bevestigd Door gebruik te makel
van staaldraad IS de ballon op de ge enst e hoogte
111 e stellen. om het membraan te manipuleren
Verv dgens IS over de box het EPOM gespannen,
Met behulp van trekbanden IS het EPOM op de
jwst e spanlllng gebra cht waama hel IS vastgelllel
Het EPDM Ls Ingesrreerd met een wa~ zojat de
finishmat en de rest van het mat enaal niet aan het
EPDM blfjft plakkB'1 Op het EPOM is het hele
pakket geplaatst waarna het is afgedekt fret
transparant foRe. Op de rand van de bar< IS op het
EPDM stiCKy tape geplakt, op dit tape IS vervolgens
het folie vast gedrukt

...

sorteren op

mees t mnovaltef

·1

De lijn waar het pakket vacuOm wadt getrokken
a dt op de rand van de box ge!eg1 Door de

Iteklt en beeld I

vlakke ondergrond word het eenvoudig het pakket
vacu m te tre ken en de kans op kleine
luchtbelletjes i" tiet paneel aanzienlijk kleiner

1.
3

...

Er is Uiteindelijk voor gekozen om 1 grote box te
creeeren aaroverheen het EP OM wordt
gespannen Op' het EPOM wordt het lIUlmatenaal
geiegd. een pakket bestaande uit
Rnlshmat· glasvezel· glasvezel · Sene TF . Saric·
Senc TF· glasvezel· giasvezel fllllshmat.

2.
Monique Blacha, Leon Smit, Stijn Rutten - TUle
ematl cm J.rutten@student tue.nl

3.
Deze infonnatie down

doorsturen afdrukken of

stap
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
n

Masterproject TU le - Curved Surfaces

stap 3

Itechniek I
orel motnefteel een nieuw Joods
gebouwd In Warschau een museum Ier
ha'1fI/"Ie1q) van de Joodse lJ!t11ee!\scnap Het
rmest n eressante onderdeel aan d ge oow Is de
passage met een gfOOle~ waM dle dwaIs doa
hel gebouw Iocfpl. Gevolgd l h€t concept Vall de
ardltecten zal deze wand lil kalkzandsteen
UJlgevoerd ' ordetL D«. zal een -vr, ntenslel
lXoducti eproces " orden gez ten de steneJil VOlger,s
het gnd ell< een andere a me rlg ZIJlen hebben
Ollderzocht word in dil prOl&! of de snd welichl
te maken Is met behulp van vacuüm ect te

•

sorteren op

meest innova Isf

UI. hel concept van de architecten L8hdeima en
Mallla mSkl lill nchtlljlen voor de eleme en van de
wand af te lelden De wens de passage één
glooiende beweging re ten maken Is zeer
bepalend voor de produd-emjze en bevestrgJng van
de elementen Hoeken zill bjna met te v er m~detL

'":J

I tekst en beeld I
w...

1.

Daarom z~ de votgende eISen ges e!d aan de te
<I1twlkkelen prodUCllet\'lelhodeen hel beoogde
etnàesUltaat
• Es hellca is de leidraad
Het beoogde emdreslJltaa IS de wand JO één
9 oiende bewegng Ie laten verlopen
• Opurrele afwerkilg
De 8 rtetloog van hel. paneel bepaald het
eindresultaat. "dens he proáKtieproces moet
tJef rekenmg rre:e orden
• Opumale aans mg tussen cIe pan~len

MaslBVctet 1\.l1e - CullEd Surtaces

Wie c r" J RI.Ce1

....

2

2.

Monlque Blacha, L.eon SmJt, Stiln Rulten - TUie

emall. c m lrutten@stude .lue.nI

3_
Deze infonnatie downloaden, n n ,,.,....,·• •

4
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
loe en

Masterproject TUle - Curved Surfaces

stap 3

Itechniek I
( geYeI getxgen

o

I(lIeáge lekst

•

In deze situatie is het paneel
voor het
Joods Historisch Museum in Warschau Het paneel
heeft een organische vorm. die het lastig maakt het
paneel aan de achterliggende constructie te
bevestigen

alleen tags

Eventuele mogelijkheid zou hel opnenlen van
bevestigingsmateriaal in hel laminaat pakket
kunnen zIJn. Door dit in het paneel op te nemen kan
een zeer sterke verbinding ontstaan tussen het
el ement en de achterconstructie.

{
",-

.

NBO.resultal n: gevel. 9 bo en (8)

sa-teren op

"'1

meest innovatief

Itekst en beeld I

I

/

In afbeelding 4 hiernaast is een oplossing
zichtbaar waarbij de elementen aan de vloer
worden opgehangen

/

jr-------i

Wal. Masterprqect TIJ/e - Cur.a:l Surfaces

1.

Wie CM J. Ruiten

*** * "iT

De architecten van het Joods Histonsdl
Museum wensen een organische vloe.lende vorm.
Een ~ ent uee llijnens pe l tussen de pa nelen daar
waar ze op elkaar aangesloten worden zou een
storend beeld kunnen geven Met behulp van een
polysoft kan handmatig de gleuf tussen twee
panelen g~ ul d wor der) Hi erna kan ef lak
aangebracht wa-den rodet de wand uit een deel
oogt
Door grote schommeling in temperatuur bulten is
deze oplossing waarschijnlij k alleen binnen ~ e te
passen

El reacties

Wal' gekra nCie gelEtpareJer1

2.

Wie

~ormBV

Monique Blacha, Lson Smlt, Stijn Rutten - TUJe
Wat cUJbelgel<rorn:le panelen

emait cm.j.rutten@studenUue.nl

3.
~****

6 reacties

Deze informatie downloaden do
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
Masterproject TUle· Curved Surfaces

stap 3

Itechniek I

ctlllOOUUI
( geoJet geoagen

Geve/tàaalbeurs 2000

LocatJe
Ahoy . Rotterdam
Feto: stand van alS product op de gevelt taalbeurs

NBD-re9ult

sortere n op

en : ewl, eba

I meest innovatief

n ( 8)

.;:J

Itekst en beeld I ==~.
wa'

1.

Master~qec'

****ir

2.

lUIe· ClnOO SuJfaces

Wie' C M J RlA:n

8reacles

Wie B:pl t1orm B V.

*

* * *"ir

15 rea:: Des

5 CklWooaas

Monlque Blacha, Leon Smit, SlIj" Rutten - TUle
email

m j.rutten@student tu" nl

3.

* * * **
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z

Masterproject TUle· Curved Surfaces

Itechniek I

stap 3
reacties (8)

~

[ gevel gebq;Jen

o

IO~ leI(sl

Opties voor tekstreacties

ateen tagS

•

o
o

Ongepast taalgebruik in reacties verbergen
Alle reacties verbergen

Toon alle reacties

I gemaleld (.5of hO!JE'")

Sonneveld Ingenieurs

NBO·,

uitat

sorteren op

:9

;;::,1

a v. (26·8-09)
o

Boom Arc hitecten (23-7-09)

I tekst en beeld I

Ct

WiJl. Masler~~! TUle - Cll'\e(! Su rfaces

1.

Wat is dit?

We ZJjn nu bezig met een gebouw waa Nan de buitengevel
dutDelgekromd IS. We daarom zouden graag willen weten of jullie
ontwerp ook t egen weer en wi nd bestand IS? msonneveld@slnl

ge og n (8)

mees t Innovatief

;;ol

'Me C. M J RJJI.en
~--------------------~
3 oownloads

I nteressant I Hoop dat jullie product snel op de markt IS ;.)

o

Viel Polymeren avo (1S-6-09)
Zeer leuk prqect , zou het graag een keer in het groot In een
gebouw zienl

o

H.M.F. van Bommel (2-6-09)

2.
5 reac ties

J ..

5 oownloa:1S

Wi l Je een reactie geven ?

3.

Meld Je aan bij
Wie

~land

of log In als je al lid bent

COITlJOsnes

*****

Greac tles

3 ID\inlOOOS

Deze informatie downloaden doorsturen afdrukken of aanv
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ROUTE: GEAVANCEERD ZOEKEN
loeken

aster project TUle - Curved Surfaces

Itechniek I
o

\Oleàge tekst

downloads (3)

• Masterprojec1 TUle - CUrved Surfaces (POF· 290 KB)

alleen lagS

•

stap 4

• Masterprolect TUle - Curved Surfaces I PPT 620 KB)

o Verslag · Curved SlI'faces (POF· 7 MBl

nu downloaden

andere proJecten van C.M.J . Rutten beklJ<en (1)

1.

-

....YMW.IM1<.tue.nVade

....._.n... "..... . -'"....

ede

WIE C M J ~

* * * *Y.

~

"

...... . ... .

_~

.
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ROUTE: AANBOD
zoeken

NBD online

I-U flilIIOrltl ~oor óil DOUIII

Itechniek I

NBD kennrstQols
NBDtorLm

•

lOi:!dige telist

0

<iEen t:gs

N80 llIeuwstmef

NBO.tv

NBD magazine
ve€lges1elde vragen

adverteren

deelnemen

colofon
álSclallner

mijn NBC

gebruikersnaam
wachtwoord

o

aangen-ekl bll~l

Heel! IJ 'JffiIl1oegirQ trA lp'!/ a:C 0I1O!?
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ROUTE: AANBOD
NBD nleuv.,s
nieuws

contact

rf'J0.renlle~

reacties (8)

LedstrIps zorgen voor li chtspel (25-8-09)
Doa- ledstnps binnenshuIs toe te passen ontstaat een
warme sfeer maar worden kamers ooK runctloneel
verlicht - denken aan veiltghetdsvS'lichtlng De ledampen
zllfl van de laatste generatie I-igh Bnghtness Leds en
geschikt aIS lichtbron
Wit of kteur

Niko bied Keuze uit dne soorten w~ · koud WIt (6500K),
neJtraal wit (4oo0K) en warm wit (28001<). Daarnaast IS
e- rood amber, blauw en groen Niko heEft zowel
rronochrane als RGB-!edstTlps In ZIJn assortrment De
basIS ~ WK of z.wart voor een onopvallende integratie in
elk Interieur De haJtafstand tussen de leds is altijd
dezelfde. ook bij de verbinding tussen twee strips Dal
zorgt voor eeo mooI egale lichlhJn
NIkobus: lIchtspel In hUI

De loos van Niko kun je eenvoudig koppelen aan Nikobus
het hUisautorrellsel lngssysleem van Niko. Een klane
rrodule Is al lIoldoende om de ledstnps san te SLUren
Een wur DMX-sysleem IS <Nerboog Het licht verandert
IIsn kleur. de gebruiker regisseert zel! hel schouwspel !-ij
stelt de kleurenloops zelt in, mé vanslie In Iitd. Int ensltel I
en kleur .
Kenmerl<en

-eenvoudige montage, dankzD het plug-and-pfayprinClpe;
'montage gebeurt aan de voorkant .
'eenvoudige vervanging van de strip in een volledige
reeks;

Deze infonnatie downloaden, doorsturen, afdrukken of aanvragen

sluiten
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ROUTE: AANBOD
••

NBDagenda
activiteit

conldct

referentieS

raadJes (26)

FAO

Bouwkennis Jaarbij eenkomst 2009
Wie weet mcrnenleej nog waar de toekcrnst heen gaat?
Onder Invloed van de recessie zqn vaststaande gegevens
en klassieke kaders in beweging gekomen H.et
tradtiloneJe speelveld IS enorm vs-aoos-d 011roep!
allerleI vragen op Hoe gaal de WEll eld veranderen, Waar
moeten we rekening mee houden? Hoe domnant wordt
na de kredietensis de milieucrISIs en welke invloed heeft
dl tn combinatie op het steeds transparanter worden van
de wereld op onze organisalIB. ons mer'k en onze
Il'"oductportfolio? Dit [aar organiseert BouwKennis op
oonderdag 17 september alweer \IOor de 7de kee' de
BouwKennrs Jaarbijeenkomsl. De Jaarb eenkomst staat
In 2009 in het teken van kansen In een veranderende
ws-eld. Schrijf u nu 1/1 voor de Jaarbijeenkcrnst 2009
Bouw Kennis heeft dit Jaar gekozen haar Jaarbijeenkomst
In Theater C8stellum In Alphen aan den Rijn te
organiseren Castell um ligt 111 het hart van dynamsch
Alphen aan den Rlln Vanwege haar centrale ligging is
Gastellum goed berelkb ar met zowel de auto als hel
q)enbaar vervoer I n de directe omgevmg van de het
Theater bevindt ZIch vOldoende parkeergelegenheid

EI
Deze informatie downloaden, doorsturen. afdrukken of aanvragen

s tuiten
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ROUTE: AANBOD
NBD aanbiedingen
aanbieding

COllIact

reacties (5)

FAQ

Afstandhouders voor beton
afstandhooders voor beton, ongeveer 5 zakken

tea b,
met vriendelijke groet .
J.H. van Woerden

D
Deze informatie downloaden, doorsturen of afdrukken

sluiten
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NBDforum
gebfUlkerS()fereenkansl

top cs
sRmbouwen

»

M. Ku~ten

groceslnnovatle »
QQ!.!~IH~~111lg1

topicstarter

»

SBR
BoulM<ennls

FAO

posts

views

laatste post

34

714

23-8-09

55

1153

20-8-09

124

2648

22-8-09

23·8-09

10

mmeu

4

84

18-8-09

bou\Ycoocepten

26

1356

23-6-{)9

Syntens

35

730

17-8-09

software

7

342

9..8-09

br5:lD!; he :iliUmigID9i!D »

O.H .E . Koeks

12

217

9-8-09

congressen

3

155

24-7·09

innovatiebeleid »

SerrterNovem

67

1374

23-8-09

gebouwen

31

602

9-8-09

TU le

43

893

29-7-09

»

Betonson

59

1175

12-8-03

BLOS »

A. Pronk

87

1581

22-8-09

SenterNovem

61

1299

2-8-09

subsldles »

educatie »
beton

eradIe 10 cradIe »

sluiten

B
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ROUTE: AANBOD
Top 5 NBD techniek
bastc

a rcilit ecl ulil

Masterproject TUle - Curved Surfaces
techniek

IlIl voellllg

\/a51(]oed

referef1tles

11

reacties (8)

De mal benadErt re rarrden van h« UIteindelijke
paneel d I gewenst is Ie produceren In deze bol(
wordt met behulp van staaldraad de baJJoo dIE!
geroodu/eerd is bevesti~_ Door gelxUlk te maken
van staald aad IS de baDoo op de geNenSte hoogte
In Ie stellen. om het rrembraan te marupuleren.
Vervolgens is over de box hel EPDM gespannen
Met behulp van trekbanden 15 hel EPDM op de
JuJSte spannrng.Qebracht. waarna het IS vastgenret
Hel EPDM Is ingesmeerd mel een wax, zodat de
finishmal en de rest van het rmteriaal niel aan hel
EPDM brtJfI plallken. Op het EPOM IS hE! hele
pakket epIaaISI , waarna hel IS afgedekt met
transparaJ\1 fale Op de rand van de bOl( IS op het
EPDM slickytape geplakt op dl tape IS vervolgens
hel folie vast gedrukt
De IIJO waar het pakket vacuûm wordt geIrokken
wordl op de rand van de bOl( gelegd Door de
vlakke onOOIgrond wadI her emvoodïg het pakket
vacuüm te trekken en de kans op kleine
IUÓlI belletjeS In hel paneel aanzIenf~k kJeirter

Er IS uItemdelllk voor gekoz.en om 1 grae box te
aeeeren, waaroverheen hef EPOM word\.
gespannen, Op hel EPDM wordt het vulma1enaal
gelegd, een pakket best.aande UJt:
Ffnishmat glasvezel. glasvezel - Soric TF - SoricSon "fF- lasvezel· glasvezel ffnishmal

Monique Blacha, Leon Snit, stlln Rutten • lUIe

Deze informatie downloaden, doorsturen, afdrukken of aanvragen
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zoeken

NBD-online
Het

Itechniek I
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NBD kennls1oo!s

NaD forum
•

I.Q~~ tekst

N8D rneuwsbner

0 alleen 1agS

,...-:;;;;;;;:;;;~~10 O~~j0
NBD magazine
yeeloostelde vragen

milieu

4

34

18-8-09

bouwconceptefl

26

356

23-a-09

software

7

42

9.-8-09

conoressen

3

55

24 -7-09

gebouwen

31

202

9-8-09
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Bij deze wil ik u bedanken voor de tijd die u genomen heeft om mijn afstudeerverslag te lezen en te
bekijken. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan ben ik zeker bereid om u hierover te
woord te staan.
U kunt me bereiken op :
C.M.J.Rutten@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Stijn Rutten
Eindhoven, 12 oktober 2009

Iedereen die mij geholpen en
ondersteund heeft afgelopen jaar wil ik
bij deze heel erg bedanken voor hun
aandacht en inzet!
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Dit ontwerp is tot stand gekomen in het kader van een afstudeerproject aan de Faculteit Bouwkunde
van de Technische Universiteit Eindhoven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of
openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper. Aan
de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

