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Thema

• De bouwwereld is aan het veranderen, innovatieve 
technieken doen hun intrede, energie-eisen worden 
opgeschroefd. Wat betekent dat voor de bouw en de 
mensen die er werken.



Invalshoeken

• Wat zijn die trends en wat zijn hiervan de gevolgen voor de 
werkprocessen? 

• Wat betekenen de trends voor het bouwen in de praktijk? 

• Training en instructie van personeel op de bouwplaats
– Ingewikkelder/complexer?

– Meer onderaannemers/ risico’s?

• Wat betekent dit allemaal voor de medewerkers van de 
toekomst? 

– Gaat het niveau omhoog (meer HBO dan MBO)?

– Komt bepaalde expertise bij onderaannemers/leveranciers te liggen?

– Andere opleidingsprogramma’s?



Trends in de branche

• Crisis of nieuwe werkelijkheid

• Nieuwe contractvormen (DBFMO)

• Scherpe maatschappelijke eisen (veiligheid, milieu)

• Groeiend belang lyfecycle-denken (TCO)

• Transformatie en renovatie versus nieuwbouw

• Digitalisering

• Industrialisatie



Systemen worden steeds meer met elkaar verbonden om complexe taken uit te voeren.SYSTEMEN VANDAAG EN MORGEN



Lancering Glowing Lines Oss

INNOVATIONS



Self Healing Asfalt

INNOVATIONS



HYDREA THERMPIPE

NEW TECHNOLOGIES



SOLAR NOIS BARRIER

NEW APPLICATIONS



3D-PRINT HOUSE AMSTERDAM

NEW TECHNIQUES



3D-print Canal House

• Wat is het?
– Een samenwerking met o.a. DUS architecten en Henkel om in Amsterdam 

Noord een huis te printen uit kunststof elementen met behulp van een 
opgeschaalde 3D-printer

• Hoe ver staat het project?
– Op dit moment worden de elementen geprint 
– Veel learning by doing (o.a. materiaalgebruik)

• Aandachtspunten en opmerkingen
– Constructieve kennis / regelgeving
– Vertaalslag maken van dit ene project naar Heijmans 

projecten/productiemethoden
– Nu vooral profilering extern/ marketing
– Focus leggen op toeleverende industrie?

( Henkel, STO, CRH)
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#3D PCH BOUWPLAATSINRICHTING





NEW PARTNERSHIPS



Huismerk



SUSTAINABILITY



Zero-Ready 

• Wat is het?
– Industrieel luchtdicht bouwen en renoveren met hoge 

isolatiewaarde (Rc 8)

– Korte doorlooptijden met weinig overlast

• Hoe ver staat het project?
– Certificering gereed

– Eerste proefprojecten afgerond

– Eerste projecten in Tilburg



WONEN

BRIGHTHOUSE

CO2-neutraal – Intelligent Home Energy Management System – WTW systeem 

Zero-Ready 



WONEN

Energieneutraal in 10 dagen
Van E naar A+++ + label
Lagere onderhoudskosten
Tevreden huurders, zeker stellen 
inkomstenstroom
Waarde van portefeuille vasthouden



Pilot Project Barneveld > Zero Ready Nieuwbouw



Consequenties bouwplaatsen

• Aandacht voor energiezuinigheid en luchtdichtheid 

• Toename installatiecomponenten

• Van bouwplaats naar fabriekshal

• Innovatieve technieken



Aandacht energiezuinigheid en luchtdichtheid

• De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) wordt voor 
een groot deel bepaald door de volgende factoren: 
– Installatie

– Oriëntatie

– Materiaal gebruik

– Isolatie 

– Luchtdichting

• Nodig om rekening te houden met dit thema in zowel 
ontwikkelfase, voorbereidingsfase als ontwikkelfase



Toename installatiecomponenten

• Gebruik van PV panelen

• Warmte koude opslag

• Zonneboilers

• Warmte-terugwinapparatuur 

• Lucht-warmte pomp technieken

• Accu-techniek

-> meer installatiekennis, maar vooral integrale kennis 
noodzakelijk



Van bouwplaats naar fabriekshal

• Bouwplaats steeds meer Assemblage-plaats
– Belang van logistieke functie neemt toe (wat, wanneer, waar 

leveren)

– Alle problemen moeten er al voor het bouwen uit zijn 
gehaald (rol 3D BIM en goede werkvoorbereiding)



CONSEQUENSES



Wat betekent dit voor het personeel (kwantitatief)?

• Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking

• Op hogere onderwijsniveaus zal de instroom krimpen

• De instroom in bouwopleidingen (vmbo, mbo en hbo) 
daalt al jaren (groter dan demografische terugloop)

• Zodra de bouwvraag weer enig herstel vertoont, 
wordt er een grote krapte op de arbeidsmarkt 
verwacht



Wat betekent dit voor het personeel (kwalitatief)?

• De verschuiving naar meer integrale vormen van 
aanbesteden, zoals DBFMO en prestatiecontracten 

• Ontwikkeling van prefab bouwmaterialen en verdergaande 
standaardisering van werkwijzen

• Meer nadruk op transformatie, renovatie en herontwikkeling

• Kansen voor innovatie

Dus: 

• Bouwen in een steeds complexere omgeving

• Verschuiving abstractieniveau door toenemende complexiteit

• Eenvoudiger werk op de bouwplaats



Hoe doet Heijmans dat?

• Van capaciteitsaanbieder naar kennisbedrijf

• Keuzes over kennisborging intern en extern

• Duidelijke kernbezetting versus flexibele schil 
vaststellen

• Kennisontwikkeling en –borging binnen organisatie

• Strategische personeelsplanning langere termijn




