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Het is duidelijk dat de bouwsector in rap tempo verandert. De consument wil hogere kwaliteit tegen 

lagere kosten, met keuzevrijheid en flexibiliteit. Naast de wens van de klant, worden de kwaliteits-, 

duurzaamheids- en omgevingseisen strenger. Om aan al die verschillende eisen en wensen te kunnen 

blijven voldoen, moet de bouw efficiënter worden georganiseerd. Dit kan door middel van proces- en 

productoptimalisatie op industrieel niveau. Uit een aantal trends blijkt dat het bouwproces al aan het 

veranderen is, langzaam maar zeker.

Innovaties stuwen bouwsector 
De afgelopen jaren winnen in de bouwsector diverse nieuwe toepassingen terrein. Deze productinnovaties dragen bij 

aan een sneller, effectiever en goedkoper bouwproces. Innovatieve bouwconcepten zorgen voor optimalisering in de 

sector. Dankzij voordelen als schaalinkoop en standaardisatie kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd 

of gerenoveerd. Daarnaast wordt steeds meer gebruikgemaakt van geprefabriceerde bouwdelen, wat de bouwtijd 

aanzienlijk verkort.

Grootste winst: samenwerking en procesoptimalisatie 
Deze productinnovaties worden mede mogelijk gemaakt door veranderingen in werkprocessen. Building Information 

Modelling (BIM) verbetert bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen. Door in de ontwerpfase 

al samen te werken in één BIM-model is er meer interactie door partijen en worden projecten efficiënter gerund. Dat 

leidt tot een beter eindresultaat met minder faalkosten in de realisatie. Ketenintegratie (ook wel integraal samenwerken) 

houdt in dat partijen in de bouwkolom vanaf het begin van een bouwproject samenwerken. Dit ondersteunt de 

implementatie van BIM en bevordert het gebruik ervan. Ook procesverbetermethoden als lean manufacturing en Quick 

Response Manufacturing (QRM) zijn interessant voor de bouwsector. Toyota ontwikkelde lean om massaproductie te 

optimaliseren; daarmee is deze methode vooral interessant voor de industrie. QRM is juist gericht op lagere volumes 

en een hogere variëteit, wat meer aansluit op de bouwsector.

Inleiding

http://www.bouwinformatieraad.nl/wat-bim/
http://integraalsamenwerken.otib.nl/
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Kijkje in een kansrijke toekomst 
Door het combineren van product- en procesinnovaties speelt de bouwsector in op de veranderende vraag van de 

klant. In dit rapport belichten we een aantal innovaties die de komende jaren veel effect zullen hebben op de sector. 

Zo valt er nog meer te winnen door product- en procesinnovaties te combineren. Een kortere bouwtijd en lagere productie- 

en faalkosten zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Onderbouwd door onderzoeken onder ontwerpende, uitvoerende 

en opdrachtgevende partijen en de visie van sectorexperts, schetsen we een toekomstbeeld van de bouwsector.

               Hennes de Ridder 
                 Hennes de Ridder was hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de TU Delft en werkt nu als adviseur.

                 “  Als adviseur help ik een paar aannemers met productontwikkeling, maar dat gaat niet zo 

hard. Productontwikkeling gebeurt nu alleen nog bij fabrikanten, in plaats van in bouwwerken 

als geheel. De bouw begrijpt eigenlijk helemaal niet hoe complexe systemen in elkaar 

zitten. Ze zouden het wel kunnen als ze een beetje doordenken, maar dat is nog een brug 

te ver. Ook niet alle auto’s zijn hetzelfde, terwijl ze wel vier wielen, een stuur en pedalen in 

dezelfde volgorde hebben. Niemand haalt het in zijn hoofd om het gas links en de rem rechts 

te plaatsen. Daarmee heb je gelijk het vraagstuk van standaardisering te pakken. Veel 

belangrijker dan de elementen zelf, is dat ze op de goede plek zitten. Dat snappen ze in 

de bouw niet. Die relaties moeten gestandaardiseerd worden en daar ben ik mee bezig.”

                 “ Het moet anders, volgens het Lego-principe: van binnen naar buiten en bottom-up werken. Veel mensen zeggen dat 

houtskeletbouw ook Lego is, maar dat is niet zo. Dat is prefab, waarbij ze op locatie grote delen in elkaar zetten. Maar 

zo’n huis wordt eenmalig gebouwd. Als het eenmaal staat, kun je er nooit meer iets anders van maken. Je kunt die 

stukken niet kapot zagen en er kleine hokjes van maken. Prefab is dus een efficiëntieslag, maar ik wil toe naar een 

effectiviteitsslag. Het moet allemaal veel duurzamer, flexibeler, goedkoper en mooier.”

                 “ Prefab-bouwers kunnen in één dag een nieuw huis neerzetten, maar niet een bestaand huis renoveren. Daar staat mijn 

verstand bij stil. Het bewijst dat ze van buiten naar binnen denken, in plaats van andersom. Want denk je van binnen naar 

buiten, dan lukt zo’n renovatie misschien wel in een halve dag. Wat is er nou makkelijker dan een huis in een bestaand casco 

zetten? Je hoeft namelijk allerlei dingen niet te doen, zoals heien. Er staat al een huis en je hebt alle relaties tussen alle 

elementen van dat huis vastgelegd, niet alleen de geometrische. Dan kun je elk huis maken dat erop lijkt, maar dan totaal 

anders. Dát is de boodschap.”

http://www.tudelft.nl/nl/onderzoek/thematische-samenwerking/delft-research-based-initiatives/delft-infrastructures-mobility-initiative/nieuws/artikel/detail/legolisering-van-de-bouw-industrieel-maatwerk-in-een-snel-veranderende-wereld-door-prof-hennes-de/
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Prefab is een belangrijke en bekende productinnovatie in de bouw, die in populariteit blijft toenemen. 

Het is geen vastomlijnd begrip. Wat de een als prefab ziet, beschouwt de ander als een ‘normaal’ 

bouwproduct of juist als een halffabrikaat. Wat is de status van prefab in de bouw en wat zijn de 

toekomstverwachtingen? 

Voor dit rapport houden we voor prefab de definitie van BouwKennis aan: “Geprefabriceerde bouwproducten (afgekort 

prefab) zijn bouwproducten die in een fabriek worden gemaakt, zodat deze op de bouwplaats alleen maar gemonteerd 

hoeven te worden. Dit is anders dan traditioneel bouwen, waarbij losse onderdelen worden aangeleverd en met de 

hand verwerkt op de bouwplaats.” Naast de productie van prefab-bouwdelen door fabrikanten, maken uitvoerende 

bouwpartijen ook veel prefab-delen in hun eigen productiefaciliteit.

Stand van zaken
Uit het jaarrapport van BouwKennis blijkt dat de hoofdaannemer of architect (al dan niet in combinatie met de opdrachtgever) 

in de ontwerpfase beslist om voor prefab te kiezen. Dit besluit wordt vooral op basis van de projectomstandigheden 

genomen. Kennis van prefab, projecttype, schaalgrootte en klantwensen zijn het meest van invloed op het gebruik ervan. In 

de werkvoorbereidingsfase werkt de hoofdaannemer de prefab-onderdelen nader uit. Die uitwerking gaat met alle direct 

betrokken adviseurs. En meestal ook in samenwerking met de fabrikant, die product en productiekennis combineert.

Productinnovaties:  
prefab en bouwconcepten
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                Onderzoeksverantwoording
                In dit rapport maken we gebruik van twee recente onderzoeken van BouwKennis:

 

                BouwKennis Jaarrapport 2015/2016 

                Dit rapport brengt onder andere de markt voor prefab-bouwproducten in kaart. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan 

onder vierhonderd architecten, advies- en bouwmanagementbureaus, fabrikanten, onderaannemers, hoofdaannemers 

B&U, installateurs en ontwikkelaars.

 

                Onderzoeksrapport BIM – Trends en Ontwikkelingen (2015) 

                Dit rapport geeft inzicht in houding en gedrag van diverse partijen ten opzichte van BIM. Hiervoor zijn 358 architecten, 

aannemers B&U, E-installateurs en W-installateurs ondervraagd. 

Voorstanders en critici
Ontwerpende, uitvoerende en opdrachtgevende partijen in de bouw blijken om een simpele reden voor prefab te kiezen: 

twee derde vindt een kortere bouwtijd het belangrijkste voordeel. Uitdagingen liggen vooral in het vroeg vastleggen van 

de ontwerpkeuze en de daarbij behorende geringe mogelijkheid tot wijzigingen in de productie en uitvoering. Dit is deels 

te ondervangen door een goede afstemming in de ontwerpfase. Hier kan nog gekozen worden voor oplossingen om

het prefab geschikt te maken voor toekomstige wijzingen. Het maakt de ontwerpkeuze minder problematisch en zorgt 

tegelijkertijd voor meer flexibiliteit in de uitvoering. Bovendien zal de toepassing van BIM uitvoeringsrisico’s minimaliseren. 

Verder wijzen respondenten op de logistieke uitdaging van krappe bouwlocaties. Die krappe bouwlocaties, met een 

intensief stadsgebruik, vormen vooral in binnenstedelijke gebieden een uitdaging. Dat zijn nu juist de locaties waar dé 

opgave van de toekomst ligt. Daar kunnen productinnovaties zoals prefab het verschil maken.

Figuur 1.1 Top 3 voordelen en uitdagingen prefab

Bron: BouwKennis, 2015

Schaalvoordeel verlaagt de kosten 
De voornaamste redenen om niet in prefab te werken zijn onwil bij de opdrachtgever en de perceptie van hoge kosten. De 

opdrachtgever is uiteraard de belangrijkste beslisser: als deze het niet wil, gebeurt het ook niet. Mochten de bouw-

partners, vanuit hun ervaring, wel de voordelen van prefab zien, dan moeten de voordelen benoemd en gekwantificeerd 

kunnen worden. Referentieprojecten en financiële onderbouwingen helpen de opdrachtgever bij de keuze voor prefab.

Belangrijkste reden voor ZZP’ers om in veel gevallen geen fysieke aankoopplaats meer te bezoeken (in %)

Belangrijkste reden voor ZZP’ers om in veel gevallen nog wel een fysieke aankoopplaats te bezoeken (in %)
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Het tweede punt, de perceptie van te hoge kosten, kan ook in perspectief worden gezet. In een aantal gevallen 

kan schaalvergroting door standaardisering van een proces uitkomst bieden. Een goed voorbeeld is het initiatief 

de Stroomversnelling, waarin een renovatieconcept wordt ontwikkeld om woningen van kort na de oorlog 

energieneutraal te maken. De kosten hiervoor zijn zeer hoog als het gaat om individuele woningen. Door de 

schaalgrootte die het initiatief creëert, kan de productiewijze worden geïndustrialiseerd en zullen de kosten dus sterk 

worden gedrukt. Gezien de hoge verwachtingen van binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie van 

leegstaand vastgoed, is de behoefte aan nieuwe bouwconcepten groot.

Figuur 1.2 Top 3 redenen om geen prefab toe te passen

Bron: BouwKennis, 2015

                Bouwconcepten 
                Voor aantrekkelijke en betaalbare nieuwbouw en renovatie moeten bouwpartijen maximaal samenwerken met anderen in de 

keten. Te denken valt aan de betrokken uitvoerende of ontwerpende partijen, fabrikanten, leveranciers en investeerders. Door 

de handen ineen te slaan, komen partijen vaak tot innovatieve bouwconcepten die zich vervolgens lenen voor standardisatie. 

Deze zijn tegelijk een stuk voordeliger dan individuele renovaties en nieuwbouw, onder andere door schaalinkoop. Enkele 

actuele voorbeelden van bouwconcepten zijn:

                MorgenWonen

                VolkerWessels assembleert voor haar energieneutrale plug-and-play woning bouwdelen op een industrieel platform. De 

gestandaardiseerde bouwdelen worden in de fabriek geproduceerd en op locatie eenvoudig binnen een dag in elkaar gezet. 

Bouwen wordt assembleren. Met deze nieuwe bouwstandaard, genaamd MorgenWonen, wil VolkerWessels inspelen op 

de woonwensen van de moderne consument. Die consument wil duurzaam, energiezuinig, onderhoudsarm, comfortabel en 

betaalbaar wonen. Dit gestandardiseerd product biedt die mogelijkheden.

                iQ woning®

                iQ staat voor ‘intelligent quality’. Onder deze naam biedt Ballast Nedam opdrachtgevende partijen een innovatief 

huisvestingsconcept als antwoord op de uitdagingen van de veranderende markt. Dankzij een modulair bouwsysteem kan 

een korte doorlooptijd worden gerealiseerd. De afbouw van de woning – zoals bedrading, tegel- en leidingwerk – vindt zo 

veel mogelijk in de fabriek plaats. 

Belangrijkste reden voor ZZP’ers om in veel gevallen geen fysieke aankoopplaats meer te bezoeken (in %)

Belangrijkste reden voor ZZP’ers om in veel gevallen nog wel een fysieke aankoopplaats te bezoeken (in %)
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http://www.stroomversnelling.nl/
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Toekomstig gebruik prefab
Fabrikanten, ontwerpende en uitvoerende partijen konden in een open vraag beantwoorden hoe prefab in de bouw 

er volgens hen over vijf jaar uitziet. Het merendeel is positief over de mogelijkheden van prefabricage en industrialisatie 

en verwacht een toename van prefab-gebruik. De belangrijkste redenen voor groei of stagnatie van prefab-gebruik, 

zijn opgesomd in figuur 1.3. Ook de punten waar eventuele groei of stagnatie van afhangen, staan in hierin weergegeven. 

Figuur 1.3 Belangrijkste redenen voor groei of stagnatie prefab over 5 jaar
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Trends en ontwikkelingen
Kijken we naar de trends die van invloed zijn op prefab, dan doen fabrikanten er goed aan om – naast een optimaal 

productieproces – ook de logistieke dienstverlening te optimaliseren. Een belangrijke voorwaarde voor prefab is 

optimale ketensamenwerking en toepassing van nieuwe technologie en software. Hierdoor zijn BIM, Lean en Just in 

Time logistiek mogelijk en onmisbaar. Door ketensamenwerking wordt het voor fabrikanten makkelijker om vroeg in 

het bouwproces aan te haken. Zo kunnen zij eerder meedenken over de mogelijkheden die prefab biedt. 

Ook BIM draagt bij aan deze nieuwe, integrale manier van werken. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt naar een nog beter 

geoptimaliseerd proces. Alle schakels die geen waarde toevoegen, kunnen zo uit de keten worden gehaald om tot een 

lean bouwproces te komen. Dit gaat samen met betere logistieke processen, die bijdragen aan een kortere bouwtijd.

Figuur 1.4 geeft weer hoe het ideale bouwproces er volgens ons uitziet. Een goede samenwerking met maximaal 

gebruik van technologiën als BIM speelt hierin een centrale rol: van het uitgeven van de opdracht tot oplevering en 

beheer van het gebouw. De gehele keten zou dankzij dit model van het volledige bouwproces op de hoogte moeten 

zijn. BIM zou bovendien niet alleen voor het ontwerp moeten worden ingezet, maar bijvoorbeeld ook voor de planning, 

logistiek en kosten. Door procesinnovaties als QRM wordt de doorlooptijd van het bouwproces ook flink ingekort.

Figuur 1.4 

Bron: ABN AMRO, gebaseerd op BouwKennis ‘BIM Landschap in Kaart’, 2015

9 Productinnovaties: prefab en bouwconcepten

Het optimale bouwproces

BIM

Installateur

Aannemer

Fabrikant

Opdrachtgever

Adviseur

  Architect

BIM

Ontwerp

Duurzaamheid

Logistiek

Samenwerking

Kosten

Planning

finish

start

INITIATIEF

3.15

+-



10 Productinnovaties: prefab en bouwconcepten

Hedwig Heinsman 
                 Hedwig Heinsman is medeoprichter van DUS Architects, het architectenbureau dat 

experimenteert met het 3D-printen van een grachtenpand in Amsterdam.

        “Het staat buiten kijf dat 3D-printen en digitale productie op grote schaal onderdeel gaan 

worden van de bouwketen. En sneller dan we denken! Het hele ontwerpproces wordt al steeds 

meer digitaal. Het interessante is dat je door digitale productie uiteindelijk ook het bouwen zelf 

kunt automatiseren. Dit zal een enorme kostenreductie met zich meebrengen. Binnenkort zijn 

specialistische bouwproducten geen extra kostenpost meer, want die kunnen eenvoudig en 

vroeg in het proces digitaal in het ontwerp worden geïntegreerd. Dus eigenlijk zijn unieke 

elementen in de toekomst net zo makkelijk toepasbaar als standaardelementen. Of zelfs nog 

makkelijker, doordat alles direct past. Er is dus ook geen afval door niet-passende maatvoering   

   van standaardproducten.”

                “Als je nu iets unieks wilt maken, kost dat heel veel ontwikkeltijd. Door 3D-printen weet je dat unieke elementen geautomatiseerd uit 

de printer komen. Eigenlijk dus net zo makkelijk als wanneer je met een gestandaardiseerd onderdeel zou werken. Het prijsverschil 

tussen ‘mass production’ en ‘custom made’ zal in de toekomst steeds meer verdwijnen. Wij focussen op ‘mass customization’. Toch 

geloof ik niet dat alle producten in de toekomst digitaal worden geproduceerd. Dat we bijvoorbeeld ineens allerhande staalprofielen en 

grote stalen balken gaan printen. Ik geloof erg in de samenwerking tussen gestandaardiseerde elementen, gecombineerd met unieke, 

digitaal op maat gemaakte producten. Zo ontstaat een ultra-efficiënt bouwproces. Digitalisering van bouwproducten biedt ook enorme 

kansen om de consument directer toegang te geven tot de bouw. Hier zijn we al volop mee bezig binnen onze 3D-bedrijfsvoering.”

http://www.dusarchitects.com/
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QRM (Quick Response Manufacturing) kan de bouwbranche helpen om sneller en daardoor goedkoper 

te werken. Ruim vijftien jaar geleden introduceerde Prof. dr. Rayan Suri deze procesverbetermethode, 

die in de Verenigde Staten al geruime tijd populair is. Ook in de Nederlandse industrie kennen we 

succesvolle QRM-toepassingen. Maar hoe verbetert QRM de productiviteit en het concurrentievoordeel van 

fabrikanten? En hoe draagt dit bij aan een geoptimaliseerd bouwproces met nauwere ketensamenwerking 

en een betere logistiek?

QRM is gericht op een snellere doorlooptijd tussen een product bestellen en afleveren. Dit leidt tot kleinere voorraden 

en kortere levertijden, en daardoor tot kostenbesparing. Structurele doorlooptijdverkorting zorgt namelijk voor een veel 

efficiëntere productie en dus voor minder onnodige fouten in het proces. Kortom: het maakt organisaties sneller en 

slimmer. Zoals we in de inleiding al aangaven, is ‘lean’ ontwikkeld door Toyota om massaproductie te optimaliseren. 

Hierdoor is dit een interessantere werkmethodiek voor de industrie dan voor de bouwsector. QRM richt zich juist op 

lage volumes en een hogere variëteit. Dit sluit meer aan op de bouwsector.

‘Next best thing’
Met de opkomst van BIM werkt de bouwketen al steeds meer digitaal en integraal samen. Hierdoor verandert ook de 

rol van de fabrikant. Deze wordt steeds vaker eerder in het bouwproces betrokken en kan zo beter inspelen op de 

behoeften van de klant. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan bouwmaterialen en de levering ervan. 

Dit alles om een zo efficiënt mogelijk bouwproces te bereiken met zo min mogelijk faalkosten. 

Procesinnovaties: 
QRM in de bouwsector

http://rajansuri.com/why_qrm
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Kostenreductie door kortere doorlooptijd 
Hoe langer de doorlooptijd, hoe meer overhead en indirecte kosten. Tijd is in dit geval letterlijk geld. Tijdwinst in het 

traject van bestellen tot afleveren betekent dus kostenbesparing. Dit resulteert automatisch in een lagere kostprijs 

en zorgt daarmee voor een betere concurrentiepositie. Bedrijven die QRM hebben geïmplementeerd, hebben de 

orderdoorlooptijd met gemiddeld 80% weten te verkorten. En daarmee hun kosten met gemiddeld 15% kunnen 

verlagen. Kleinere voorraden en kortere levertijden verbeteren de liquiditeit, en dus de toekomstbestendigheid van 

een onderneming. 

In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, zijn er bedrijven die kunnen concurreren met lagelonenlanden sinds 

ze volgens de QRM-methode zijn gaan werken. Sommige hebben de industriële productie zelfs naar eigen land 

teruggehaald. Interfocos is hier een mooi voorbeeld van. Deze Nederlandse fabrikant heeft de productie van gas- 

en houthaarden in Oost-Europa teruggehaald naar Nederland en de doorlooptijd verkort van 6 weken naar 6 uur.

 Wat kan QRM voor de bouw betekenen?

Thomas Luiten
  Thomas Luiten is oprichter en mede-eigenaar van het QRM Management Center en bracht 

QRM naar Europa. Als directeur Operations implementeerde hij de methode bij Interfocos. 

   “QRM kan de bouwsector hetzelfde opleveren als wat het voor Interfocos heeft gedaan. Je kunt als 

fabrikant sneller werken en daardoor veel vlugger reageren op wijzigingen in de markt. Deze 

manier van werken levert nieuwe en grotere kansen op. Interfocos kan nu bijvoorbeeld in 

kortere tijd produceren op order dan onze concurrenten uit voorraad kunnen leveren. Producten 

worden volgens de laatste standaard en de hoogste technologie gemaakt. Doordat fabrikanten 

sneller en beter de juiste producten ter beschikking kunnen stellen, hoeven uitvoerende partijen 

minder lang te wachten en kunnen ook zij een betere prestatie leveren.”

                “ De bouwsector kampt met heel hoge faalkosten. Slechte samenwerking is volgens mij de oorzaak hiervan. Het belangrijkste doel 

van QRM is om een optimale samenwerking te organiseren. Hiermee werk je tegen de laagste kosten, creëer je de beste kansen en 

kun je faalkosten enorm reduceren. QRM brengt het ondernemerschap terug en geeft het klantspecifieke karakter van de bouwsector 

een duw in de rug. Deze werkmethode zorgt voor een grote betrokkenheid; werknemers zijn écht bezig met de klant. Bedrijven 

werken vanuit een andere sturing en worden heel flexibel. Dat maakt het verschil.”

Maatwerk als standaard
Consumenten willen maatwerk, individualisering en eigen herkenbaarheid. Ook in de bouw neemt de vraag naar kleine 

aantallen en verscheidenheid in producten dus toe. QRM is ontworpen voor bedrijven die standaardisatie en maatwerk 

moeten combineren. Je verkort de doorlooptijd namelijk door disfunctionele variaties in het proces te elimineren. Deze 

worden veroorzaakt door bijvoorbeeld systeemfouten, machines die kapot gaan of constant veranderende prioriteiten. De 

strategische variaties in het proces worden juist benut. Denk aan extra opties op een product, of op maat gemaakte 

producten waarmee een fabrikant zich onderscheidt en zijn concurrentiepositie versterkt.

http://www.qrm-managementcenter.nl/en/
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QRM laat een bedrijf flexibeler reageren, en dat is waar in de bouwsector steeds meer behoefte aan is. Binnen 

de bouw hebben bedrijven als Hebo Kozijnen, Hegeman Noord en Aan de Stegge Twello al aangetoond dat 

QRM-implementatie voor meer efficiency zorgt, met behoud van flexibiliteit.

Voor meer bouwvoorbeelden zie:

 ▶ javelijnweb

 ▶ qrm-managementcenter

 ▶ LeanENT

  Marc Koehler
 Het jonge ontwerptalent Marc Koehler is eigenaar van architectenbureau Marc Koehler  

Architects.

  “ Ik zag op Facebook een Spaans bedrijf dat voor 40.000 euro een woning levert. Dat is de 

toekomst. Het gaat erom hoe je nog kunt concurreren in zo’n moeilijk markt. Dat kan alleen door 

je te onderscheiden op duurzaamheid, energiezuinigheid, toekomstbestendigheid, beleving en 

emotie. Ik weet heel zeker dat daar een markt voor is als je hierop blijft focussen. Mensen gaan 

daar uiteindelijk echt voor. Je moet ze het verschil laten zien en ze verleiden om in kwaliteit te 

investeren.”

               “ Superloft is een nieuw, gestandaardiseerd en productgestuurd woonconcept dat steeds op nieuwe locaties wordt herbouwd en 

verbeterd. We passen het continu aan de specifieke context en gebruiker aan. Wij hebben een concept en een locatie, en daar 

zoeken we particulieren bij. Die geven vervolgens invulling aan dat halffabricaat en ‘finetunen’ het. Waar we voorheen mensen 

vroegen om hun ideale huis te bedenken dat wij op maat leverden, draaien we het nu om. We hebben als het ware een set 

generieke elementen die we specifiek kunnen configureren. Dat helpt mensen heel erg. Het beperkt de keuzevrijheid, maar scheelt 

ook enorm in de kosten. Daarmee wordt het project financieel veel interessanter voor een bredere doelgroep en niet alleen voor de 

happy few. Echt een groot verschil.” 

               “ We leverden eerst ‘custom made’ en gaan nu naar ‘customized’. En dan nog zien we dat we unieke elementen kunnen genereren 

die anders veel te duur zouden zijn. Stel je wilt een stalen trap; iets wat je nooit ziet in de woningbouw. Doordat wij er dertig van 

bestellen en met de leverancier prijsafspraken maken, kunnen we zo’n uniek loftelement voordelig aanbieden. Dan maak je dus 

gebruik van standaardisatie en schaalinkoop, maar krijgen mensen wel bijzondere objecten. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te 

vinden en kun je geoptimaliseerde elementen uit een bibliotheek halen.”

Ketensamenwerking noodzakelijk voor sneller en slimmer bouwen
Door integraal samen te werken, kan een sneller en goedkoper bouwproces worden gerealiseerd. Het renovatieconcept 

Built4U is een voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband tussen fabrikanten, ontwerpende en uitvoerende 

partijen. Het bewijst dat een bouwproces veel efficiënter kan worden ingericht als deelnemers vanaf het begin bij een 

project betrokken zijn. Ontwerp, materiaal, kosten, planning en logistiek op elkaar afstemmen zorgt voor meer afhankelijkheid. 

QRM kan dan ook alleen succesvol worden geïmplementeerd als je de hele keten betrekt. Door open communicatie 

krijgen de verschillende partijen inzicht in elkaars processen, komen fouten eerder aan het licht en gaat de reactiesnelheid 

omhoog. Juist ketenintegratie zorgt voor een sneller en slimmer bouwproces. 

http://www.hebo.nl/
http://hegemannoord.com/
http://www.adst.nl/
http://www.javelijnweb.nl/
http://www.qrm-managementcenter.nl/
http://www.leanent.nl/
http://marckoehler.nl/nl/werk/superlofts/superlofts/
http://marckoehler.nl/nl/werk/superlofts/superlofts/
http://www.built4u.nl/
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De bouwsector is volop in beweging. Niet alleen productinnovaties stuwen de bouw, ook op het 

gebied van innovatieve werkprocessen valt er veel te verdienen. Onderzoek toont aan dat de sector 

een transitie doormaakt die in de komende jaren de nodige kansen op zal leveren.

Sector positief over innovaties 
Onderzoek onderstreept dat gebruik van prefab-bouwdelen steeds vaker wordt toegepast. Ook de bouwsector zelf is 

positief over de toekomst van deze bouwmethodiek waarin het prefab zich voortdurend ontwikkeld tot een completer 

product. Doorlopende product- en procesinnovatie genereren mogelijkheden voor nieuwe bouwconcepten: sneller, 

duurzamer, kwalitatief hoogwaardig en flexibeler. Experts binnen de sector voorzien deze industrialisering van de 

bouw ook.

Ketenintegratie succesvoorwaarde
Ook op procesniveau wordt het belangrijker om slimmer te werken. Slimmer werken kan door samen te werken! Die 

ketenintegratie is een voorwaarde voor geslaagde procesinnovaties. Wanneer alle betrokken partijen niet vanaf het begin 

samenwerken, is de kans klein dat het proces soepel verloopt.

QRM: efficiency, flexibel maatwerk en kostenbesparing
Vanuit de industrie is de werkmethode QRM geperfectioneerd. QRM kan de efficiëntie van bedrijven vergroten en stelt 

ze in staat om op industriële wijze maatwerk te leveren. De snelle reactietijd en verlaging van de totale kosten dragen 

bij aan een geoptimaliseerd proces. Dit maakt het mogelijk om goed in te kunnen blijven spelen op de steeds veranderende 

vraag van de klant. QRM is daarmee ook uitermate geschikt voor toepassing in de bouwsector.

Als uitvoerende partij of fabrikant in de bouw is het van belang om nu al in te haken op deze trends. Investeer in betere 

werkprocessen en kijk of het mogelijk is om aan te sluiten bij innovatieve bouwmethodiek of een nieuw concept. In 

een wereld waar veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en de concurrentie blijft toenemen, is het belangrijk om 

voorbereid en leidend te zijn.

Conclusie
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