
Industrialisatie en bijdrage 

aan de bouwopgave
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Strategische agenda 

Heijmans



Wat is industrialisatie?

• Verschuiving in productieprocessen 

van handarbeid naar mechanische 

arbeid

• Waar in het bouwproces?

• Ontwerp (BIM)

• Logistiek

• Bouwplaats

• Industrie/leveranciers



De rol van onderaannemers en leveranciers

• Verschuiving posities in de keten

› Heijmans had in 2012 ruim 30.000 crediteuren 

› In 6 jaar tijd is dit aantal gehalveerd en gereduceerd tot 11.639 

› De verwachting is dat dit verder teruggebracht kan worden tot circa 5000 

• Gevolgen

› Meer samenwerking, meer concepten 

› Betere onderhandelingspositie bij ketenpartners

› Meer innovaties die doordringen tot het eindproduct
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Hoe ontwikkelt industrialisatie zich in 

de verschillende markten? 

• Woningmarkt

› Kansen voor nieuwbouw (conceptueel bouwen, ketensamenwerking)

› Belangrijke opgaven te vinden in bestaande bouw, maar variabiliteit 

wordt onderschat

› Woning wordt steeds meer gezien als een product
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VOORBEELDEN HEIJMANS WOONCONCEPT
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Hoe ontwikkelt industrialisatie zich in 

de verschillende markten? 

• Utiliteitsmarkt

› Kansen voor nieuwbouw, maar beperkte mate van repetitie en 

onregelmatig aanbod 

› Ver in het opsplitsing gebouwdelen en met systeemaanpak

• Inframarkt

› Nog veel unieke objecten, terwijl er een beperkt aantal opdrachtgevers zijn

› Standaardisatie kan nog veel betekenen voor de markt

› Kansen voor robotisering
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STREPENTREK ROBOT



DUIKROBOT CONTROLE SLUIZEN BELFELT



Belangrijkste 5 randvoorwaarden voor 

industrialisatie in de bouw

• 1. Voldoende volume

› Is er voldoende volume in de Nederlandse markt?

› Onzekerheid van het volume: invloed van tenderen/aanbesteden

• 2.  Constant aanbod

› Rol van Wet en regelgeving (PFAS, Stikstof, omgevingswet, private 

kwaliteitsborging, BENG)

› Congruentie Europese standaarden en daarmee Europese markten
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Belangrijkste randvoorwaarden industrialisatie

• 3. Standaardisatie

› Blijft er voldoende variatie mogelijk in woningmarkt (cultuur, invloed 

ontwerpers, regelgeving)

• 4. Digitalisering

› Digitalisering nodig voor automatisering en aansturing processen

› Doorzetten BIM van ontwerptool naar asset management tool

• 5. Robotisering

› Veel nieuwe initiatieven (van 3D-printers tot autonome robots)

› Meer kapitaal en voldoende volume nodig

› Vaak andere drijfveer (veiligheid, arbeidsomstandigheden)
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PRINTEN VAN BEKISTINGEN VOOR DE INFRA



Relatie met duurzaamheid en veiligheid

• Duurzaamheid

› Betere details: kwaliteit van bouwen, luchtdichtheid, minder afval

› Duurzaamheid als drijvende kracht voor digitalisering en industrialisering

• Energietransitie: meer integrale concepten, energiediensten

• Materialentransitie: kennis en informatie materialen, houtbouw, rol leverancier

• Veiligheid

› Minder handelingen op de bouw (minder risico)

› Wel introductie van zwaardere objecten en meer hijsen en tillen (meer risico)

23



heijmansnl @heijmansnl heijmans heijmansnl


