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Al 75 jaar staat BDB te boek als 
hét kennisinstituut op het gebied van 
bouwkostendata. BDB is gespecialiseerd in 
het onderzoeken, monitoren, beheren en 
onderhouden van bouw(kosten)data ten 
behoeve van de woningbouw, utiliteitsbouw 
en de grond-, weg- en waterbouw-
sector. Het kennisinstituut voorziet haar 
klanten van betrouwbare en actuele 
informatie op het gebied van bouw(kosten)
data en kostenontwikkelingen voor het 
onderbouwen van financiële vraagstukken. 
Daarnaast geeft BDB strategisch advies 
rondom vraagstellingen over data en 
indexering. En dat alles al sinds 1946.  

 75 jaar BDB Bouw(kosten)data, hoe is dat 
zo gekomen?
‘Ons verhaal begint net na de Tweede 

Wereldoorlog. Toen lag er eveneens een 
énorme bouwopgave. In 1946 werd BDB als 
spin-off van het CBS opgericht. Wij kregen 
de eer om de kostenontwikkeling van de 
gigantische wederopbouw te monitoren.’

 Welke trends zie je nu, met name in de 
kantorenmarkt?
‘De belangrijkste trend die zich nu, 

na de pandemie, voordoet, is die van het 
structureel thuiswerken.  Na de pandemie 
zal dat ongetwijfeld iets afnemen, maar 
fulltime naar kantoor, dat is niet meer van 

deze (internationale) tijd. Dat vraagt om 
de flexibiliteit van een kantoorfunctie. 
We moeten af van het 9 tot 5 concept. 
Het kantoor als ontmoetingsfunctie is de 
nieuwe kantoortrend. Dit heeft invloed op 
de vierkante meters en de invulling. Het 
kantoor wordt een verbindende plek.’

Hoe creëren we zo’n verbindende plek? 
‘We moeten de voorraad verduurzamen, 

renoveren en aanpassen naar de vraag en 
behoefte van de werknemers van nu. Dan 
heb ik het over flexibiliteit en verbinding 
van wonen, werken en ontspannen. Want 
de harde lijnen tussen deze functies 
vertroebelen. Het is tijd voor een nieuw 
verhaal. Het is tijd voor een nieuwe 
duurzame stad.’

 Tijd voor een nieuw duurzame stad, hoe 
realiseren we die? 
‘We moeten goed kijken naar de 

behoeftes van nu, maar ook naar die van 
morgen en de toekomst. Dat betekent: 
gericht vastgoed creëren én de juiste 
keuzes maken, natuurlijk op basis van goed 
onderbouwde financiële businesscases. Ik 
zeg altijd: bouwen is vooruitzien.’

75 jaar: waar ben je trots op?
‘Op onze geschiedenis én vooruitziende 

blik. Al 75 jaar is onze dienstverlening 

actueel, betrouwbaar, op maat, persoonlijk 
én toekomstgericht. Met onze producten 
bedienen wij duizenden partijen in de 
Nederlandse bouwwereld. Het laatste 
decennium integreren onze klanten onze 
informatie steeds vaker in primaire processen, 
zoals investerings- inkoop- en aanbesteding 
strategieën. Dat maakt mij trots.’

En wat is er nieuw? 
‘Op dit moment breidt BDB haar 

assortiment verder uit. Wij zetten dit jaar 
een aantal op maat producten ook generiek 
als abonnementsvorm in de markt. Dit 
betreffen projectspecifieke indexeringen en 
risico-indicaties, maar ook parametrische 
kostenkentallen. Op deze manier bedienen 
wij niet langer alleen de frontrunners, maar 
stellen we deze toonaangevende informatie 
beschikbaar aan een brede groep in de markt.’

 Tot slot, een blik op de toekomst, welke 
uitdagingen liggen er op het gebied van 
wonen?
‘De uitwerking van de pandemie, bovenop 

de economische recessie, is een hele 
spannende. Het bouweconomisch klimaat 
is daaraan gerelateerd. Wij verwachten dat 
we binnen afzienbare tijd van een hoog 
conjunctuur naar een laag conjunctuur gaan. 
Dat betekent dat er voor de bouwsector 
spannende tijden aanbreken.’

Wat is het grote 

voorbeeld, de 

benchmarkt als het gaat 

om het ideale kantoor/

Werklocatie: 

dat hangt echt af van de 

behoeften van de gebruikers 

en de eigenaar. de benchmark 

dient klant specifiek te 

worden vastgesteld. dàt is het 

concurrentie onderscheidende 

vermogen van bdb

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken:

dat zijn digitale, integrale en 

data gedreven oplossingen, 

die de vastgoedeigenaar helpt 

kijken naar de gebruikers van 

nu, morgen en de toekomst en 

hem/haar helpt het vastgoed 

continue aan te passen aan de 

behoeften en ontwikkelingen 

van haar gebruikers

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte:

het verduurzamen, renoveren 

en aanpassen van de voorraad 

naar de vraag en behoefte 

van de gebruikers van nu, 

morgen en de toekomst. dit 

vraagt om flexibiliteit van de 

kantoorfunctie, de vierkante 

meters en de invulling

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor:

dat een kantoor, waarbij 

de vastgoedprestatie, 

de exploitatiekosten 

en -opbrengsten en de 

duurzaamheid voor de 

gebruiker(s) 100% voldoen aan 

de behoeften én optimaal in 

balans zijn

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten 

in nederland en noem 

1 top locatie in het 

buitenland:

met onze producten bedienen 

wij duizenden partijen in de 

nederlandse bouwwereld. 

elk kantoorproject kent haar 

onderscheidende waarden voor 

de gebruiker(s)

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt:

bij mijn vrouw en drie kinderen

passie voor:

gefundeerde digitale 

oplossingen ter ondersteuning 

van de primaire processen van 

de klant

grootste inspiratie:

onze klanten. samen met 

de klant te komen tot 

toekomstbestendige invulling 

van de behoefte van deze klant 

met aantoonbare toegevoegde 

waarde

dit raakt mij persoonlijk:

persoonlijk(e) verdriet en 

zorgen van mijn dierbaren

topserie netflix:

er gaat niets boven national 

geographic

favoriet vervoersmiddel:

de fiets

ultieme ontspanning:

op vakantie met mijn gezin 

in italië met zon, zee en 

voortreffelijk eten en drinken

beste sportprestatie: 

het op passie, plezier en 

prestatie winnen van ons eigen 

b-juniorentoernooi bij v.v. 

de bataven, waarbij wij zelfs 

enkele profclubs zoals psv op 

miraculeuze wijze wisten te 

beteugelen

guilty pleasure:

uit volle borst meezingen als je 

alleen in de auto zit met muziek 

voluit aan

beste advies:

Weloverwogen iets juist niet 

te doen

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou:

samen het verschil maken, 
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‘�Het�is�tijd�voor�een�nieuw�
verHaal.�Het�is�tijd�voor�
een�duurzame�stad’

BDB Bouw(kosten)data bestaat dit jaar 75 jaar. Een prestatie om 
trots op te zijn. Dit onafhankelijk kennisinstituut geeft generieke en 
specifieke inzichten af over bouwkosten en ontwikkelingen, waarop 
de Nederlandse bouwwereld haar aanbestedingen, contracten, 
beslissingen en strategieën baseert. VG Visie sprak met commercieel 
manager Ted Peek over de huidige markt en de (financiële) 
ontwikkelingen. 

enthousiasmeren en genieten

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar:

voor het mogen zijn wie je bent 

en waarvoor je staat

is er iets Waarvan je al 

heel droomt:

een wereld zonder oorlog, 

geweld en armoede

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn:

liefde voor bureaucratie

Wat maakt de stad slim: 

een slimme stad past 

zich continue aan aan de 

demografische, economische, 

sociale, technologische, 

ecologische en politiek/

juridische behoeften en 

ontwikkelingen van haar 

bewoners. een slimme stad 

is nooit af, loopt voorop en 

kijkt naar haar bewoner: nu, 

morgen en de toekomst

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit:

naar de ‘gewone’ dingen 

zonder belemmeringen, een 

verjaardag, een feestje, een 

wedstrijd kijken van een van 

de kinderen, een etentje in een 

restaurant, een schuttersfeest, 

een kersenfeest, een 

vierdaagse etc.. 

 


