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DUURZAMEPROFESSIONALS: VEEL MEER GEÏNTEGREERD WERKEN 

Bouwwereld, 
verlaat je cocon 

De bouw staat niette boek als Koning Duurzaamheid. Toch zijn er genoeg vooruitstrevende projecten, van panden 
die met de strenge duurzame normen van BREEAM-NL worden beoordeeld tot een bio-based woning. Nu mag de 

sector wat meer uit z'n schulp kruipen, zeggen de tafelgasten. En er moet ruimte zijn voor dromen. 

Waren het wel crises? Filosofen en 

trendwatchers zien iets anders. Zij 

beschouwen de afgelopen vijfjaar 

als het begin van een transitieperiode. Naar hun 

inzicht staan we aan de vooravond van een nieuwe 

economie, een systeem dat compleet afwijkt 

van het speelveld dat de Industriële 

Revolutie heeft voortgebracht. Het is 

een idealistische visie, zeker, maar er 

zijn tekenen die in die richting wijzen. 

Zo richten opvallend veel pas 

afgestudeerde jongeren een bedrijf op dat 

de deeleconomie omarmt. De sites Peerby. 

com en Lenen.nl zijn daar voorbeelden van. Het 

idee is simpel: de boor die je in totaal twaalf 

minuten per jaar gebruikt, schaf je niet aan, die 

leen je van de buren. SnappCar.nl doet hetzelfde 

met auto's. Thuisafgehaald.nl koppelt inmiddels 

45000 hardwerkende Nederlanders aan 8000 

kookliefhebbers in de buurt. Naast besparing, 

speelt sociale interactie daarbij een belangrijke 

rol. 

Duurzaamheid is inmiddels ver doorgedrongen 

in de gelederen van grotere organisaties. Dat 

geldt doorgaans in mindere mate voor het 

midden- en kleinbedrijf, maar de intenties zijn 

zeker aanwezig. Een recente rondvraag van Het 

Financieele Dagblad langs het MKB toont aan dat 

het overgrote deel maatschappelijk verantwoord 

ondernemen als de toekomst ziet. Bedrijven 

moeten ook wel, overheid en grootbedrijven 

eisen steeds vaker een duurzame koers van hun 

leveranciers. 

Waar staat de bouw in deze nieuwe 

realiteit? Er gebeurt aardig wat, 

zegt een aantal deelnemers aan 

het rondetafelgesprek van Het 

Ondernemersbelang, bijeengekomen in 

de Rotterdamse Kuip, maar de sector is 

over het geheel bezien traditioneel ingesteld. 

Michel Kemper (Lomans Groep): "De bouwwereld 

is opgevoed met bouwen op bestek, dat verander 

je niet één-twee-drie. Het besef datje zelfstandig 

kunt nadenken over de aanpak, uitvoering en 

afronding moet groeien. We kunnen beginnen met 

het vervangen van het denken in projecten door 

het denken in trajecten." 

Cora Jongenotter (VORM Bouw) vindt 

dat de sector over zijn grenzen moet 

kijken. Zo niet, dan bestaat de kans 

dat de boot wordt gemist. "Er zijn 

helaas al voorbeelden van bedrijven 

die emstig moeten inkrimpen omdat ze 

te laat op duurzaamheid hebben ingezet. Anders 

denken is een must. Een bouwplaats die voor 

honderd procent afvalvrij is? Wij hebben 'm 

in Spijkenisse gerealiseerd. Bouwvakkers 

scheiden materialen strikt op soort, 

zodanig dat er geen afval overblijft, 

slechts grondstoffen voor nieuwe 

producten. Die betrokkenheid bij het 

bouwproces vergroot het werkplezier. 

Mensen worden uitgedaagd om mee te 

denken, dat maakt hun functie boeiender." 

LEREN VAN DE AUTO-INDUSTRIE k 
Volgens Jos Verhulst (ABC Nova) zetten de 

grotere partijen stappen voorwaarts met onder 

meer geïntegreerde contracten als Design, Build, 

Finance & Maintain, waarbij de opdrachtnemer 

volledig verantwoordelijk is voor een bouwwerk. 

"Dat werkt efficiënter, je hebt immers alle 

onderdelen van de bouw in eigen hand. Bij 

aanbestedingen voor het Rijk zie je dan ook 

steeds vaker consortia ontstaan. Maar 

ook kleinere bedrijven kunnen samen 

'lean' bouwen. Communicatie tussen 

alle schakels is echter essentieel, dat 

mis ik nu wel eens in de sector. Door 

gewoon aan de voorzijde zaken op elkaar 

af te stemmen, verkort je het bouwproces enorm. 

GERT JAN DE GIER 
Directielid van het Rotterdamse Oranje 

BV, expert in o.m. duurzaam amoveren. 

sanering en recycling. Oud-directeur 

Freek Oranje stond 15 jaar geleden aan 

de wieg van duurzame ontwikkeling. 

w w w . o r a n j e - b v . n l 

CORAJONGENOHER 
Innovatiemanager bij het Papendrechtse 

VORM Bouw. Genomineerd als 

Duurzame Bouwvrouw 2014. Staat mede 

aan de basis van een bio-based woning 

en afvalvrij e bouwpl 

w w w . v o r m . n l 

MICHEL KEMPER 
Adviseur duurzaamheid bij Lomans 

Groep, technisch installatiebedrijf in o.a. 

Capelle a/d Ussel. Staat bedrijven bij 

met BREEAM-NL en EPA-U. Berekent 

TCO, ontwerpt installaties en maakt 

kostenramingen. 

w w w . l o m a n s . n l 

AURICEVAND 
Oprichter van Innovatie Cen 

Duurzaam Bouwen (ICDuBo), gevestigd 

op het RDM-terrein. Onafhankelijk 

advies over concrete duurzame 

toepassingen en innovaties. Brengt 

partijen in het werkveld samen. 

w w w . i c d u b o . n l 
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RONDE TAFEL 

Een methode als Bouwwerk Informatie Model, 

BIM, levert daarbij de benodigde basisgegevens." 

De bal ligt tevens bij de opdrachtgever, benadrukt 

Leo Droog (Synorga Groep). Hij wijst op de 

werkwijze van de automobielbranche. 

"Voorafgaand aan levering heb je alle 

keuze in uitvoering, technische snufles, 

interieur, kleur en accessoires, maar na 

het zetten van de handtekening ligt alles 

vast. Soms lijkt het alsof opdrachtgevers in 

de bouw pas gaan nadenken als het werk begint. 

Dan moet er plotseling iets worden gewijzigd 

en dat zorgt voor oponthoud. We kunnen wat 

dat betreft leren van de auto-industrie. Geef een 

opdrachtgever duidelijkheid over het uit te voeren 

traject." 

Natuurlijk gaat de vergelijking niet helemaal op, 

klinkt het aan tafel -van een bouwwerk wordt 

immers veel meer verlangd dan van een auto

maar het idee is bruikbaar. Communiceer met de 

klant én de gebruiker van een object, oppert Cora 

Jongenotter. "Die laatste groep wordt wel eens 

vergeten. Loop met gebruikers over de bouwplaats 

en laat medewerkers vertellen over hun 

werk. Zo krijgen mensen een helder 

beeld van het hoe en waarom van 

bepaalde besHssingen." 

INZEÏÏEN OP PRESTATIES 
We ontwerpen een gebouw waarin geen 

technische installatie nodig is. Met dit verhaal 

v«l Michel Kemper klanten wel eens verrassen. 

Het is uiteraard onmogelijk om alle techniek 

weg te laten, zo geeft hij aan, maar het gaat om 

het besef dat er met samenwerking en duurzaam 

bouwen winst kan worden behaald. Meestal is 

dat lange-termijnwinst. "Dat moetje dan ook 

benadrukken: u investeert nu in duurzaamheid en 

bent over een langere periode bezien voordeliger 

uit. Je kunt een duurzaam gebouw ook niet 

vergelijken met een pand waarin geen enkele 

rekening is gehouden met energiezuinigheid en 

toekomstbestendigheid." 

De bouw moet veel meer inzetten op prestaties, 

zeggen Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) en 

Maurice van der Meer (ICDuBo). "Technische 

verhandelingen zijn leuk voor de liefhebber", stelt 

Jan van Merwijk, "maar de klant wil weten wat 

hij krijgt voor zijn geld. Het gaat om het resultaat 

en het eiïect." Maurice van der Meer: "In de 

drie elementen people, planet en profit, 

speelt de laatste voor het bedrijfsleven 

een belangrijke rol. Maar profit 

voor de aannemer heeft een andere 

betekenis dan profit voor de bewoner, 

diens voordelen moeten veel meer worden 

onderstreept. Kennisintegratie is noodzakelijk. 

Niet alleen op bouwgebied, ook de financiering en 

verkoopmethoden maken deel uit van het totale 

verhaal. Als klant zou ik van de makelaar willen 

weten wat de woonprijs per maand is, inclusief 

de bedragen die ik uitspaar met duurzame 

oplossingen." 

Je hebt pioniers nodig om tradities te doorbreken, 

vult Jos Verhulst aan. "In een tender voor energie-

neutrale woningen in Rijswijk, bleef uiteindelijk 

één partij over. Dit bedrijf durfde het voortouw 

te nemen en wordt daar nu voor geprezen. De 

bewoners van de energieneutrale huizen zijn 

enthousiaste ambassadeurs geworden." 

GEVELPLATEN UIT AUBERGINES 
Aanleg van installaties voor warmte- en 

koudeopslag, isoleren met HR++-glas, 

besparen met slimme bouwwijzen en meten van 

energieprestaties aan de hand van BREEAM-NL 

zijn inmiddels bekende ontwikkelingen. 

Volledig groen bouwen staat echter in de 

kinderschoenen. Zo vallen de ideeën van architect 

en duurzaamheidsgoeroe William McDonough 

nog lang niet bij iedereen in goede aarde, merkt 

Cora Jongenotter op. "Niettemin ontvangen vrij 

overheidssubsidie voor de ontwikkeling van een 

complete bio-based woning. We zijn bijvoorbeeld 

bezig met gevelplaten die uit aubergineresten 

zijn vervaardigd. In de kern gaat het om 

kwaliteit: je past technieken en materialen toe 

die milieuvriendelijk zijn en tegelijkertijd het 

wooncomfort verhogen." 

Partners alsICDuBoen MVO Nederland •,, • j 

ondersteunen bij het uitwerken van het plan 

en het samenbrengen van de juiste partijen 

voor de bio-based bouw. Volgens Peter van 

der Pluijm (Platform Duurzaam Rijnmond) is 

krachtenbundehng onmisbaar bij de realisatie 

van dergelijke vooruitstrevende projecten. "Een 

goed idee is stap één, daama moet de concrete 

uitwerking in al haar facetten worden ingevuld. 

De benodigde kennis kan echter al aanwezig zijn 

in de eigen omgeving. Bedrijven werken allemaal 

aan hun eigen duurzame initiatieven, waarom 

koppel je de beslissers niet aan elkaar? Zo kunnen 

organisatorische details, maar ook informatie 

over subsidie, kredietverlening, crowdfunding, 

worden uitgewisseld. Het hoeft ook niet bij 

kennisdehng te blijven. Wij willen ons platform 

beschikbaar stellen voor concrete stappen naar 

projectafronding. Er moet uiteindelijk iets te 

vieren zijn." 

DAT KAN NIET 
Duurzame innovatie vereist een sterk netwerk, 

beamen de discussiepartners, maar er is nog 

iets nodig: lef Niet alleen om in het diepe te 

springen, ook om tegenstand te weerstaan. "De 

drie woorden 'dat kan niet' hoor je vaak als eerste 

bij de introductie van een vernieuwend idee", 

vertelt Gert Jan de Gier (Oranje BV). "Adviseurs 

en kostendeskundigen die worden ingehuurd, 

begeven zich nogal eens op dat pad. Ze denken 

in onmogelijkheden, willen graag hun eigen 

nut bewijzen, maar uiteindelijk komen we op 

die manier niet verder. Zelf zijn we lang bezig 

geweest met de opstart van een honderd procent 

duurzaam project. Elke adviseur sprak zich tegen 

het plan u i t Uiteindelijk hebben we de bouw in 

eigen hand genomen en nu zijn we eigenaar 

van een duurzame prefab-fabriek." 

Angst is nooit een goede raadgever, 

weet Gert Jan de Gier. Deze 

gemoedstoestand bepaalt naar zijn 

mening nog te vaak de bedrijfskoers. 

"Je zult toch een verkeerde beslissing 

nemen... Organisaties leunen massaal op 

externe adviseurs, terwijl de verantwoordelijkheid 

beter bij degenen die er echt verstand van hebben, 

meestal de betrokken medewerkers, kan worden 

neergelegd. Plus: niet alles wat onrealistisch lijkt. 

-3* 

VAN MERWIJK 
irecteur van Stadion Feijenoord, 

eter bekend als De Kuip. Het vaste 

nderkomen van voetbalclub Feyenoord 

ordt de komende jaren herbouwd 

n krijgt een duurzaam karakter. Als 

gebouw én in de wijk. 

w w w . d e k u i p . n l 

PETER VAN DE 
Directeur van Platform Duurza 

Rijnmond, stichting zonder 

winstoogmerk, gericht op verbinding van 

duurzame bedrijven en projecten. Start 

op 1 oktober campagne Rijnmond gaat 

voor Duurzaam. 

w w w . p l a t f o r m d u u r z a a m r i j n m o n d . n l 

iTYVAN DER 
Relatiemanager corporate clients 

bij Rabobank in de regio Zuidwest 

Nederland. Adviseert als lid van 

het sectorteam Bouw / Vastgoed 

middelgrote bedrijven mede op het 

gebied van duurzaamheid. 

w w w . r a b o b a n k . n l 

JOS VERHULST 
Partner van ABC Nova, voor o.a 

bouwbegeleiding, procesmanagement, 

transformatie en duurzaamheid. 

Rijkt Gouden Kikker Award uit voor 

duurzame, innovatieve bouw. Winnaar 

2013: architect Thomas Rau. 

w w w . a b c n o v a . n l 
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moet meteen worden neergesabeld. Visionairs 

worden altijd in eerste instantie als dromers 

weggezet. Geef deze 'dromers' ook eens de 

ruimte." 

MET DE VUIST OPTAFEL 
Economische belangen -zoals 

de verwerking van ohe in 

talloze bouwmaterialen- en 

knellende regelgeving belemmeren 

duurzame ontwikkelingen, meldt een aantal 

gespreksdeelnemers. Wat kunnen wij als 

gemeente doen om duurzame initiatieven 

vrij baan te bieden, wil Frank van Zeist 

(gemeente Vlaardingen) weten. Hij richt zich als 

programmanager Duurzaamheid onder andere op 

het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

"We gaan de goede kant op. De wil is er wel, maar 

we moeten nog door het traditionele denken 

heen." 

Jos Verhulst ziet een regisseursrol voor de 

gemeente weggelegd. "Als een bestuurder met de 

vuist op tafel slaat en zegt 'zo doen we het', kan 

er tempo worden gemaakt. Zo transformeerde in 

zeven maanden tijd een oude Utrechtse garage 

tot school. Ook met co-creatie kun je processen 

versnellen. Breng alle partijen aan de voorzijde 

samen, los eventuele knelpunten meteen op en ga 

aan de slag." 

Vraag vooral de burger wat hij wil, Hinkt het 

aan tafel. Cora Jongenotter: "De deeleconomie 

is in opkomst, er zijn al gezinnen die samen één 

wasmachine gebmiken. Misschien willen burgers 

veel meer zaken in hun woon- en leefomgeving 

gezamenlijk oppakken." 

Een collectieve benadering is zeker aan te bevelen 

bij grote investeringen, reageert Katy van der 

Sande (Rabobank). Zoals bij de inkoop van 

zonnepanelen. "Een verhuurder kan besluiten 

om panelen op het dak van een flatgebouw te 

plaatsen, maar het draait uiteindelijk om de 

bewoners. Zij betalen de energiekosten en hebben 

op termijn profijt van de zonne-energie. Het 

gebraik moet op de voorgrond worden geplaatst 

en niet het product op zich." 

FRANK VAN ZE 
Programmamanager Duurz 

de gemeente Vlaardingen. Wei 

met o.a. bedrijfsleven, kennispartners 

en WE's bij het verduurzamen van 

gebouwen. Betrokken bij marktplaats 

voor dubo. 

w w w . v l a a r d i n g e n . n l 

ALTERNATIEVE FINANCIERING 
De vraag wie nu eigenlijk de belanghebbende 

is van een dergelijk duurzaam initiatief, maakt 

financiering er volgens Katy van der Sande 

niet eenvoudiger op. "We geven niet zonder 

meer krediet omdat een project duurzaam is. 

Er moet wel enige zekerheid zijn, daar horen 

duidelijkheid over de betrokken partijen en het 

inzichtelijk maken van resultaten bij. Het zijn 

vaak intensieve trajecten, maar als plannen goed 

zijn onderbouwd, kan de bank een rol spelen. We 

hebben daamaast ook een wegwijsfimctie naar 

andere mogelijkheden." 

De subsidies en financieringen van de Rijkdienst 

voor Ondernemend Nederland kunnen volgens 

de discussianten alternatieven zijn. Of de 

garantie- en kredietfondsen, veelal opgericht 

door welwillende ondernemers en vermogende 

particulieren, die her en der de kop opsteken. En 

dan is er nog het 'leenmodel' van een gigant als 

Philips, zegt Leo Droog. "Wij bieden bedrijven en 

organisaties dit verlichtingsplan aan. Philips levert 

zakelijke LED-oplossingen, ontvangt daarvoor 

een bedrag en neemt de systemen eventueel 

weer temg na een bepaalde periode. Het is een 

innovatief financieringsmodel, maar het loopt niet 

echt storm. De markt is nog teraghoudend." 

KENNIS EN KANSEN 
Bedrijven slaan aan op kostenreductie, legt 

Maurice van der Meer uit, maar boven de markt 

hangt desondanks een wolk van argwaan. Al 

die duurzame vondsten, werken die eigenlijk 

wel zo goed? "Er is veel behoefte aan expertise. 

Het is voor velen niet duidelijk wat er precies 

van hun duurzame investering terecht 

komt. Wij zijn kennispartner, ook 

op productniveau. ICDuBo staat 

inmiddels honderden middelgrote en 

grote bedrijven bij, maar we willen 

ook de kleine lokale ondernemer 

bereiken. Vandaar dat we zo te spreken zijn 

over de marktplaats voor duurzaam bouwen in 

Vlaardingen." 

De vraag naar duurzame woonoplossingen is er 

zeker, geeft Frank van Zeist aan, maar het aantal 

deelnemende aannemers en vakspecialisten 

mag nog wat toenemen. "ICDuBo levert als 

onafhankelijke partij de benodigde kennis. Wij 

bieden het platform waarop bedrijven elkaar 

kunnen vinden en vraagzijde van de markt zorgt 

voor de kansen. Alle ingrediënten voor een 

succesverhaal zijn dus aanwezig. We hebben 

ons verhaal trouwens overal vertelt, tot aan RTL 

toe, marketingtechnisch zit het ook wel goed. 

Bedrijven kunnen zo instappen." 

OPEN KUIP 
De bouw omvat wonen, werken, zorg, 

recreatie en gaat dus bij uitstek 

over 'people'. De thuishaven van 

Feyenoord heeft dat goed begrepen. 

De vernieuwde Kuip wordt niet alleen 

een toonbeeld van duurzame bouw, 

ook de bewoners van Zuid worden actief 

bij het stadion betrokken. "Duurzaamheid is een 

containerbegrip", verklaart Jan van Merwijk. "Wij 

zoeken de besparing binnen de mogelijkheden 

die we hebben als onderkomen van een grote 

voetbalclub en als gastheer voor evenementen. 

Dan kom je bijvoorbeeld bij een efficiënte 

energievoorziening en hergebraik van regenwater 

uit. Maar we willen ook open zijn voor de wijk. De 

herbouwde Kuip wordt een plek om te sporten, te 

leren en te werken in de horeca of de beveiliging." 

Peter van der Pluijm stipt de sociale component 

van hedendaagse sponsoring aan. "Het is niet 

meer zo dat grote sponsoren zomaar hun naam 

aan een club hangen. Ze stellen terecht de vraag 

wat een club voor de maatschappij doet." 

Het gaat inderdaad om de totale beleving van het 

merk Feyenoord, antwoordt Jan van Merwijk. 

"Daarom is een activiteit als het leercentram 

van de Giovanni van Bronckhorst Foundation 

zo geweldig. Scholieren met een leerachterstand 

begeven zich hier in een inspirerende omgeving 

in plaats van in een saai klaslokaal. We doen 

ook al trajecten met het UWV, die lijn willen we 

doorzetten. Jonge mensen doen hier werkritme en 

discipline op. De oplevering van de nieuwe Kuip 

staat voor 2018 gepland. Tijdens de bouw blijft 

de 'winkel' gewoon open. Dat is een heel karwei, 

maar we hebben er alle vertrouwen in." « 
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