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Uitdagingen genoeg, en natuurlijk gaan we daar oplossingen voor 
bedenken. Maar dan moeten we wel een goede probleemanalyse 
maken. Critici verwijten de sector gebrek aan innovatie. Dat is 
echt onzin. Het aantal innovaties en disruptieve initiatieven is juist 
enorm. BIM, industriële concept-woningen en de circulaire baksteen 
zijn prachtige voorbeelden van wat digitalisering, robotisering 
en circulariteit ons brengen. Elk op zich zijn het al exponentiële 
ontwikkelingen, maar in combinatie gaan ze nog veel harder. 

Het probleem is dan ook niet dat de sector niet innovatief genoeg 
is. Hij is niet adaptief genoeg. Het tempo van ontwikkelingen is 
razendsnel gestegen. Maar we besturen onze bedrijven nog op 
dezelfde manier als tien jaar geleden. Dat is vragen om problemen. 
De besturingsmodellen van grote organisaties met hun hiërarchische 
structuren, trage besluitvorming en nadruk op kwartaalcijfers, zijn 
simpelweg niet geschikt voor deze tijd, omdat ze niet sporen met de 
enorme dynamiek in de markt. Dat is een serieus probleem. 

Veel ondernemingen zijn niet in staat de ontwikkelingen op 
het gebied van digitalisering, robotisering en circulariteit binnen 
en buiten de sector te volgen. Laat staan dat ze deze kunnen 
analyseren, implementeren en executeren in het tempo dat nodig is 
om bij te blijven, en liever nog concurrerend te zijn. Als het verschil 
tussen wat er kan en wat bedrijven doen nog groter wordt dan 
nu, gaat er een groot gat ontstaan. Dat gat zal opgevuld worden 
door mensen die wel snel kunnen schakelen en over muurtjes heen 
kunnen kijken. Dan heb je als gevestigde partijen het nakijken. 

Maar het kan ook anders. Wat mij betreft gaan we op de Provada 
met elkaar in gesprek over de noodzaak van een fundamentele 
verandering van de  besturingssystemen in de bouw- en 
vastgoedsector. De kansen waren nog nooit zo groot. We hebben 
alles in huis wat nodig is om de problemen waar we voor staan op 
te lossen. Wij moeten het als Nederland hebben van hoogwaardige 
kennisontwikkeling. Als we er echt voor gaan en de ontwikkelingen 
omarmen, kunnen we koploper worden in digitalisering, 
robotisering en circulariteit. Dan creëren we niet alleen een enorm 
verdienpotentieel en een gigantische werkgelegenheid, maar halen 
we ook fluitend de klimaatdoelen en maken we als land de shift van 
welvaart naar welzijn. 

We staan op de drempel 
van een nieuw tijdperk: 
van fossiel naar duurzaam, 
van lineair naar circulair. 
Een omslag die gepaard 
gaat met enorme opgaven 
zoals de verduurzaming 
van bestaand vastgoed, 
klimaatadaptief bouwen en 
gezonde mobiliteit. Goed 
dus dat deze onderwerpen 
tijdens de Provada op 
tal van podia en aan 
discussietafels worden 
behandeld. 

‘ Innovaties 
genoeg, nu 
nog adaptief 
vermogen!’


