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Van onze redactie economie
Utrecht - Het middensegment in de
bouw heeft volgens Hubert Sturm 
de capaciteit in huis om te 
vernieuwen en daarmee een 
antwoord te bieden op de toekom-
stige vraag. “Die ligt op het gebied 
van duurzaamheid en aanpassing 
van de bestaande bouw.”

Dat is geen uitvoering van 
bestekken en geen 
projectontwikkeling 

vanuit grondposities. Het is zaak 
de bouwketenregie op te pakken, 
te signaleren wat klanten willen 
en daarvoor de beste oplossingen 
bieden. De nieuwe opgave, 
verzekert hij, krijgt vorm door 
ketensamenwerking, ondersteunt 
door ict. Hiervoor moeten 
bedrijven “een flinke professiona-
liseringsslag” maken.
Dat de middenbedrijven ruim 
beschikken over hoger geschoold 
technisch personeel betekent voor
hem een belofte. “Meestal leidt dat
tot innovatie. Ik heb dat gezien in 
de technische groothandel en de 
industrie. De technische groot-
handel had het eerder heel 
moeilijk. Bedrijven dreigden te 
verdwijnen en moesten daarom 
flink vernieuwen. Dat deden ze, 
waardoor deze sector weer 
floreert en een van de meest 
innovatieve is.”
Dat de bouw qua keteninnovatie is
achtergebleven bij andere 
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 is de opgave voor de toekomst’
bouwketen, met een sterke positie in 
het voortraject. Met de daarbij 
behorende competenties”. Of, gaat hij
verder: “Kiezen voor sterke regionale 
partnerschappen met professionele 
opdrachtgevers zoals corporaties. 
Ten slotte zijn er nog mogelijkheden 
tot specialisaties op bepaalde 
deelmarkten waarin het bedrijf dan 
kan uitblinken.
Een goed plan voor de toekomst kan, 
onderstreept hij, ook nu al zijn 
vruchten kunnen afwerpen. “Omdat 
het ook indruk maakt op financiers. 
Mensen in de financiële sector 
hebben meestal niet zo heel veel 
kennis van de verschillende bedrijfs-
takken maar letten op een aantal 
algemene kenmerken. Zien ze dat het
slecht gaat en er is geen duidelijke 
lijn voor de toekomst, dan is de kans 
groot dat de geldkraan dicht gaat. 
Blijkt er een duidelijke marktstrate-
gie voor de wat langere termijn, dan 
houden ze wellicht vertrouwen.”
Corporaties, weet hij, staan klaar 
voor nieuwe samenwerkingsvormen.
“Ze hebben het de afgelopen jaren 
nog geprobeerd: profiteren van de 
lage prijzen op de aanbestedings-
markt. Het resultaat bleek in veel 
gevallen matige kwaliteit en hoge 
meerwerkkosten. Nu gaan ze weer 
massaal richting prekwalificatie.”
Daarnaast ziet hij de toeleverende 
industrie klaar staan om een rol op 
zich te nemen in de keten, tot op 
bouwdeelniveau. “Dat kan dankzij de
digitalisering en robotisering van de
productie. Hierdoor valt fabrieksma-
tig maatwerk te leveren tot serie-

groottes van één artikel. Toeleve-
ranciers nemen via programma’s 
als 3D-cad en BIM integraal deel 
aan de ontwerpsystemen van de 
bouwers.”
Ketensamenwerking kan verder 
concepten opleveren waarmee ook
markten vallen te veroveren. Hij 
noemt als voorbeeld een groep 
staalbouwers en toeleveranciers 
die een concept ontwikkelden 
voor een energieneutrale 
(bedrijfs)hal: de Dutch Hall. “De 
investering voor de bouw is wat 
hoger maar hij levert per saldo 
voor de klant geld op door lagere 
explotatiekosten en een hogere 
restwaarde.”

NMa
Als het gaat om samenwerkings-
vormen, is de sector tegenwoordig
als de dood voor de NMa, merkt 
Sturm als hij praat met aanne-
mers. De mededingingsautoriteit 
volgt de bouw kritisch. Maar 
zorgen over een verondersteld 
schimmig handjeklap bij ketensa-
menwerking vindt hij volkomen 
misplaatst. “Je hoeft maar naar 
andere sectoren te kijken hoe ze 
dat hebben opgelost, hoe ketens 
daar zijn georganiseerd. Bij de 
selectie van partners is belangrijk 
dat er altijd alternatieven blijven. 
Mogelijke partners. Samenwerkin-
gen zijn als het goed is nooit één 
op één.” Als het bovendien gebeurt
op een transparante manier, kan 
de NMa volgens hem tevreden 
zijn.  

sectoren, komt denkt hij doordat de 
sector het lang makkelijk heeft 
gehad.”Een jaar of 25 achtereen heeft
de bouw overwegend goed geboerd. 
Dat was geen stimulans voor 
innovatie. De hogere eisen aan prijs 
en kwaliteit en de toenemende 
complexiteit van opdrachten zorgen
ervoor dat keteninnovatie in de 
bouw nu ondanks de crisis van de 
grond komt.”
Nu de noodzaak daarvoor zich 
aandient, blijken veel bedrijven 
echter te druk met overleven. Sturm 
ziet ze onder invloed daarvan vaak 
juist terugvallen op oude, vertrouw-
de werkwijzen. “Toch is onontkoom-
baar: bedrijven moeten juist nu hun 
plan trekken. De koers uitzetten 
voor de toekomst. Zich afvragen: 
welke rollen kunnen dan continuï-
teit bieden en wat moeten we 
daarvoor ontwikkelen.” Schaken, 
kortom, op twee borden tegelijk, 
weet hij: “Nu overleven door lekken 
zoveel mogelijk te dichten. En 
tegelijk werken aan het bedrijf voor 
morgen.”

Lean
De middenbedrijven waarop hij 
doelt, draaien omzetten van enkele 
tientallen miljoenen euro’s tot circa 
150 miljoen euro. Voor een allround 
bouwer zijn ze aan de kleine kant, 
voor burgerwerk te duur. “Ze moeten
kiezen. Voor de uitvoering, dat kan. 
Dat betekent dan ‘lean’ zijn, in al zijn 
consequenties.” Een andere optie die 
in zijn ogen aantrekkelijk kan zijn is 
kiezen voor “een regierol in de 
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