
Er breken weer onzekere tijden aan voor de bouwsector; 
wat zal het effect zijn van het Coronavirus op onze  
bedrijfstak? We zijn nog druk bezig met maatregelen 
rondom stikstof en PFAS en dan dient zich een nieuwe 
crisis aan. Dat er de komende periode minder geïnvesteerd 
gaat worden, lijkt bijna een zekerheid; het totale bouw
volume zal in eerste instantie afnemen. 

Tijdens de vorige bouwcrisis hebben een aantal bedrijven 
zichzelf opnieuw uitgevonden en hun strategie aangepast; 
ze hebben van de nood een deugd gemaakt, zijn beter 
voorbereid op de toekomst en kunnen sneller reageren op 
wijzigende omstandigheden. Daarentegen zijn er ook veel 
bedrijven die dat niet hebben gedaan; zij hebben bij het 
aantrekken van de markt weer hun oude en vertrouwde 
werkwijze opgepakt. 

Richting deze laatste bedrijven wil ik hierbij een pleidooi 
houden om ook na te denken over een andere werkwijze; 
het vergt enig ‘omdenken’ maar ik ben ervan overtuigd 
dat het onze bedrijfstak meer toekomstbestendig maakt. 

Een belangrijk kenmerk van de huidige bouwwereld betreft 
de hoge faalkosten. Een van de oorzaken van deze faal
kosten is de erg traditionele werkwijze in de bouwketen, 
waarbij de adviseurs ontwerpen en een aannemer het mag 
realiseren. Hierbij is vaak geen overleg geweest tussen 
ontwerpers en bouwers, geeft bij fouten niemand thuis en 
wordt naar elkaar gewezen. Geen enkele andere grote 
bedrijfstak of industrie werkt op deze manier. 

De meeste bedrijven zijn tevreden als ze op het eind van 
het jaar 3% rendement hebben gehaald.  Als je daarbij in 
ogenschouw neemt dat de faalkosten ongeveer 10% zijn, 
dan is het niet te begrijpen dat de bouw dit al jarenlang 
acceptabel vindt. Bijkomend gevolg is dat de kengetallen 
waarmee gerekend wordt, passend zijn bij de werkwijze. 
Dit betekent dat je als opdrachtgever mee betaalt aan dit 
fenomeen. 

In de ‘andere’ maakindustrieën werken de ontwerp en 
realisatieafdeling altijd samen; de faalkosten worden daar
mee gereduceerd en de rendementen liggen aanzienlijk 
hoger. Bij teleurstellende winstmarges lijkt het aanneme
lijk te trachten de faalkosten terug te dringen.

Zelf ben ik al ruim 15 jaar bezig met UAVgc contracten; 
een voorbeeld van integraal werken waarbij één partij 
verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie  
(Design & Build). Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat 
Design & Build de manier is om de faalkosten sterk te 
laten dalen en de kwaliteit te laten stijgen. In een ontwerp
proces moeten ontwerpende en uitvoerende partijen hun 
expertise kunnen inbrengen en intensief kunnen samen
werken. Het aantal fouten neemt sterk af en de prijs 
kwaliteitverhouding neemt toe; een winwinsituatie voor 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer.   

Het integraal werken is onze toekomst, hierbij hebben we 
alle stakeholders in het bouwproces nodig. Bij de adviseurs 
ligt een taak om opdrachtgevers ervan te overtuigen dat 
er meerdere wegen zijn om een project te realiseren; een 
integrale werkwijze is hierbij een mooi voorbeeld. Het is 
aan de uitvoerende partijen om nu aan te sluiten en mee 
te doen. 

Douwe Veltman
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Wilt u reageren? Dat kan via   
d.veltman@bcn-groep.nl. 
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