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Inleiding 
De bouwsector loopt als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën achter bij andere 
industrieën. Er wordt nog veel uitvoerend handwerk gedaan, de mechanisatiegraad is beperkt en de 
bedrijfsmodellen zijn al lang onveranderd. Het gevolg is dat de productiviteit van de bouwsector 
achter is gebleven. Dit is de constatering van het World Economic Forum in een rapport van februari 
vorig jaar. 
 
Digitalisering 
Sinds kort echter is de sector bezig om meer te digitaliseren en dat leidt en zal leiden tot een 
ingrijpende verandering van de sector. Voorbeelden van de veranderingen zijn BIM, prefab, het 
grootschalig gebruik van sensoren in gebouwen, 3D printen, het gebruik van robots etc. De 
verwachting is dat het toepassen van nieuwe technologieën de productiviteit van de sector enorm 
zal laten stijgen.  
Steeds meer actoren in de sector realiseren zich dat de komende jaren forse investeringen nodig zijn 
om de vernieuwingsslag mogelijk te maken. Figuur 1 laat zien wat de ontwikkelingen zijn. 
 
Wat moet er veranderen? 
Zorgen voor goed gekwalificeerde medewerkers: er zijn andere vaardigheden en kennis nodig in de 
bouwsector, daarom moet er een forse investering worden gedaan in het om- en opscholen van 
medewerkers.  
Samenwerking in de hele bouwketen: de bouwsector is sterk gefragmenteerd. Digitalisering vraagt 
echter dat bedrijven in de bouwketen (inclusief de toeleverende industrie, installatiebedrijven) 
intensief samenwerken en informatie delen. 
Nieuwe technologieën op grote schaal adopteren: de bouwsector is altijd traag geweest om nieuwe 
technologieën in te zetten met als gevolg een naar verhouding lage productiviteit.  
Data gedreven gaan werken: digitalisering zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden data beschikbaar 
komen over het hele bouwproces (het dataficeren). Deze sector moet leren om deze data te 
gebruiken in het hele bouwproces voor planning, uitvoering, onderhoud en recycling. 
 

Figuur 1 
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