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Utrecht - Het middenbedrijf in de 
bouw moet zichzelf opnieuw 
uitvinden om een antwoord te kunnen 
geven op de veranderende markt. De 
oude rollen werken niet meer, stelt 
Hubert Sturm, senior consultant bij 
managementadviesbureau Beren-
schot.

De grote bedrijven ziet hij redelijk 
door de crisis komen, onder meer 
dankzij hun bredere spreiding van 
activiteiten. Ook spelen zij voortva-
rend in op nieuwe contractvormen 
zoals dbfm(o). “De grootbedrijven 
beconcurreren ook in toenemende 
mate het regionale middenbedrijf 
via eigen regiovestigingen. Tegelijk 
profiteren vooral de kleine bedrij-
ven, met hun flexibele organisatie en 
lage algemene kosten, van de huidi-
ge grote verbouwmarkt.”
Sturms boodschap klinkt terwijl ad-
viesbureau Deloitte recent waar-
schuwde voor een nieuwe consolida-
tiegolf, waarin middelgrote bouwers 
massaal het onderspit zouden del-
ven. Sturm denkt dat dit niet hoeft te 
gebeuren. Wel moeten de bedrijven 
dan nieuwe businessmodellen ont-
wikkelen, gebaseerd op hun sterke 
kanten.
De zorgen over de markt nemen on-
dernemers zo in beslag dat hun drin-
gend nodige aandacht voor een her-
oriëntatie op de koers erbij in zou in-
schieten. Jammer want de tijd dringt, 
meent hij. “Het zijn niet de minste 
die het de laatste tijd niet hebben ge-
red: Panagro, Hoogevest, Van He-
mert, Midreth, Bokx, Heddes.”
De traditionele regionale markt waar-
op het middenbedrijf sterk is verliest 
snel aan betekenis. Dat is die van de 
nieuwbouw op projectbasis, vaak ver-

worven door grondposities. Dat hoeft
geen ramp te zijn, want met hun ster-
ke positie in regio’s kunnen ze zich
ook profileren voor de markten van
de toekomst, denkt Sturm. 
“Die zullen voor het overgrote deel
betrekking hebben op aanpassing
van de bestaande voorraad. Door hun
langdurige aanwezigheid in hun ge-
bied, kennen deze bedrijven de loka-
le markten als geen ander. Het gaat
veelal om familieachtige bedrijven,
met medewerkers die langdurig in
dienst zijn en een grote betrokken-
heid bij het bedrijf tonen. Daar kun-
nen regiovestigingen van grote be-
drijven moeilijk tegenop.”

Veranderingsslag
Nieuwe binnenstedelijke en -dorpse
opgaven zijn, weet Sturm, organisa-
torisch veel complexer dan de tradi-
tionele projectmatige nieuwbouw.
Het middenbedrijf heeft daarvoor
volgens hem nog een grote verande-
ringsslag te maken. “Het moet zich
instellen op bouwketenregie en ke-
tensamenwerking. Die zal gericht
zijn op de totale kosten en baten voor
de opdrachtgever over een lange pe-
riode.”
Als bedrijven hun gebied goed ken-
nen, kunnen ze ook als grondposities
niet meer tellen, hun eigen werk
scheppen. “Ze kunnen opgaven sig-
naleren – bijvoorbeeld verbetering
van een buurt die ze achteruit zien
gaan. Daarvoor kunnen ze dan zelf,
proactief, met voor de opdrachtge-
ver aantrekkelijke voorstellen ko-
men. De bouw doet dit nauwelijks,
maar in veel andere sectoren is dat
allang normaal. Neem daaraan een
voorbeeld.”
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