
DARE TO BE COURAGEOUS

THE INNOVATION JOURNEY

digitaal doen of digitaal zijn  dan barry over robotics  maatschappelijke impact met innovatie  apple & deloitte
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INHOUD

INHOUD & redactioneel

Break the mold betekent het doorbreken 
van vaste patronen. Een stap die on
vermijdelijk is in de innovation journey 
waarin veel organisaties zich bevinden. 
Om vaste patronen te doorbreken is 
lef nodig, een belangrijke eigenschap 
van bedrijven die digitaal volwassen 
zijn (pagina 8). Om in het tijdsbeeld te 
blijven passen, ondergaan organisaties 
schoksgewijze veranderingen. Alleen 
als ze nieuwe producten of diensten 
ontwikkelen en hun processen in
noveren, leidt dit tot succes. Diederick 
Croese, medeoprichter van SingularityU  
noemt dat proces creative destruction 
(pagina 4). 
Deze creative destruction kan grote 
impact hebben, bijvoorbeeld op hoe 
medewerkers hun werk doen. Maar hij 
brengt ook mooie dingen met zich mee. 
Zo kunnen mensen dankzij robots straks 
meer voldoening halen uit hun werk en 
leven, voorspelt robotexpert Dan Barry 
(pagina 3). Ook kan innovatie eraan bij
dragen dat we veel efficiënter werken, 
zoals te lezen is in het interview met 
Rob van Wingerden, CEO van bouwbe
drijf Koninklijke BAM groep (pagina 10). 
BAM kan gebouwen eerst digitaal in 3D 
bouwen, en voorkomt daarmee fouten 
in de praktijk. Breaking the mold gaat 
dus, kortom, om het creëren van nieuwe 
mogelijkheden.
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Dankzij robots houden mensen straks 
meer tijd over om die dingen te doen 
waar ze echt goed in zijn.

Nieuwe typen samenwerkingen voor 
meer innovatiekracht.

Een interview met Peter Bommel, CEO 
Deloitte, en Diederick Croese, mede
oprichter SingularityU, over de vruchtbare 
aarde in Nederland voor innovatie en 
positieve verandering. 

Het verschil tussen digitaal doen  
en digitaal zijn als bedrijf.

Van traditioneel bouwbedrijf naar 
leider in digitale bouw.
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Innoveren lukt  
het best in ecosystemen,  

waarbij bedrijven over hun eigen 
schutting kijken, aldus Peter Bommel 
(rechts), CEO Deloitte, en Diederick 

Croese, medeoprichter  
SingularityU (pagina 4).
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Dan Barry COLUMN

Dankzij robots kunnen we straks meer voldoening uit ons leven halen, voorspelt 
EX-ASTRONAUT EN ROBOTEXPERT DAN BARRY. 

Veel mensen besteden acht uur per dag, soms zelfs meer, aan repete-
rend werk waar ze niet gelukkig van worden. Ik vind dat we te creatief, 
te intelligent en te nieuwsgierig zijn om een leven lang aan de lopende 
band te staan. Of om een van de miljoenen andere triviale dingen te 
doen die nodig zijn om eten op tafel te krijgen. Gelukkig kunnen robots 
deze taken binnen afzienbare tijd overnemen. En dat maakt ons mensen 
vrij om die dingen te doen waar we écht goed in zijn. 

De beste manier om dit in te voeren, is door robots eerst de klussen te 
laten overnemen die niemand wil doen. Daardoor zal iedereen de voor-
delen van robotica gaan inzien. Makkelijker zal het de 
overgang naar dit nieuwe tijdperk niet maken. Maar met 
een intelligente aanpak kunnen we de klap wel verzach-
ten voor de mensen van wie de banen verdwijnen.

Om te beginnen moeten we kijken welke banen de 
komende vijf tot tien jaar wegvallen en hoe we die kunnen 
vervangen door betere banen. Hiervoor is beleid nodig. 
We moeten robotica belasten en de opbrengsten ervan 
gebruiken voor de heropleiding van onze werknemers.  

Als we dat nu niet doen, betalen we de rekening in  
de toekomst. 

Als voorbeeld kijk ik graag naar het vak van apotheker. 
Dit zijn hoogopgeleide mensen die het merendeel van 
hun dag kwijt zijn aan repeterend werk: pillen tellen, 
ze in een verpakking stoppen en overhandigen aan 
patiënten. Als je er eens goed over nadenkt, zie je hoe 
absurd dit is. 

Kunstmatige intelligentie maakt het straks bijvoorbeeld 
mogelijk om gigantische databases te doorzoeken op 
de meest verborgen wisselwerking tussen verschillende 
medicijnen. En op basis daarvan kunnen robots geper-
sonaliseerde medicatie produceren. In plaats van vier 
pillen verspreid over een etmaal, hoeven patiënten dan 

nog maar één smart pill in te nemen. Die precies op het juiste moment 
de juiste dosis afgeeft in het lichaam. Deze technologie geeft apothekers 
de tijd om patiënten te adviseren over voeding, beweging en andere 
gezondheidszaken. 

Dit voorbeeld is toe te passen op een groot aantal banen waar robots 
taken kunnen overnemen. Zo zorgen we dat mensen meer voldoening 
halen uit hun werk en leven én tijd overhouden om van waarde te zijn 
voor de maatschappij. Een prachtig vooruitzicht. 

V
BEVRIJDING

‘VRIJ OM  
TE DOEN 
WAAR WE 

ÉCHT GOED  
IN ZIJN’

De Amerikaanse wetenschapper 
Dan Barry (1953) nam deel 
aan drie ruimtevluchten, was 
faculteitsvoorzitter bij Singularity 
University en richtte twee bedrijven 
op die robots maken.
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INTERVIEW SingularityU

VOORUITGANGS- 

Een toekomst die niet wordt 
bepaald door schaarste, maar 
waarin overvloed tot de mogelijk-
heden hoort. Het kán, stelt visio-
nair Peter Diamandis. ‘Creating 
abundance is not about creating a 
life of luxury for everybody on this 
planet; it’s about creating a life of 
possibility’ (bron: www.ted.com). 
Diamandis, arts, moleculair gene-
ticus, ruimtevaartdeskundige en 

co-founder van Singularity University, beweert in zijn invloedrijke 
boek Abundance dat een wereld waarin iedereen toegang heeft 
tot basisvoorzieningen als voedsel, schoon water, gezondheids-
zorg en onderwijs, binnen bereik is. Gevoed door de overtuiging 
dat technologie kan, nee, zál bijdragen aan een betere wereld. 

Diamandis’ vooruitgangsoptimisme heeft ook in Nederland 
wortel geschoten. Niet toevallig, zegt Peter Bommel, bestuurs-
voorzitter van Deloitte Nederland, want Nederland heeft de 
juiste mindset. Het mag zich sinds kort binnen de Europese 
context leidend noemen op het gebied van innovatie. Er wordt 
(bron: European Innovation Scoreboard) verhoudingsgewijs 
veel gedaan aan onderzoek en ontwikkeling, en de uitkomsten 
worden relatief vaak omgezet in producten en diensten. Vrucht-
bare grond voor de eerste vestiging van SingularityU buiten de 
Verenigde Staten (zie kader). 

VEELHEID AAN PERSPECTIEVEN 
De Eindhovense ‘broedplaats’ Strijp-S is de vestigingsplek van  
SingularityU, in het hart van de slimme regio Brainport. Bom-
mel: ‘Innoveren gaat het best in ecosystemen, waar onderzoe-

kers, kennisinstellingen, grote bedrijven, start-ups, het mkb, 
beleids makers, investeerders elkaar helpen.’ Kenmerkend voor 
ecosystemen is dat bedrijven over hun eigen schutting kijken, 
zegt zowel Bommel als Diederick Croese. Croese was betrok-
ken bij TEDxAmsterdam, is alumnus van Singularity University 
in Silicon Valley en een van de oprichters van SingularityU in 
Nederland. ‘Nieuwe invalshoeken van buitenstaanders bieden 
frisse wendingen. Industrieën hebben tegenwoordig minder 
te vrezen van hun naaste concurrenten dan van nieuwkomers. 
Neem Elon Musk als voorbeeld. Zijn PayPal ontstond niet 
vanuit de financiële sector. Hij was betrokken bij SolarCity, 
zonder achtergrond in de energiesector. Met Tesla verovert hij 
de snelwegen, toch komt Musk niet uit de autosector. Hetzelfde 
geldt voor SpaceX.’ Het bij elkaar brengen van verschillende 
sectoren leidt tot ‘nieuwe waarde’, zegt Croese. ‘Een nieuwe 
snelweg voor computers op wielen zal er anders uitzien en 
meerdere perspectieven vereisen. Er zullen meerdere sectoren 
nodig zijn om deze veilige en veelzijdige toekomst sneller naar 
voren te trekken.’

CREATIVE DESTRUCTION
Innovaties en daarmee gepaard de levenscyclus van bedrijven 
voltrekken zich volgens Croese vrijwel altijd langs een S-curve. 
Organisaties blijven bestaan als ze hun tijd goed aanvoelen, tijdig 
bepalen wat de volgende S-curve zal zijn en daarin vloeiend 
meekunnen. ‘Zo niet, dan passen ze niet meer in het tijdsbeeld. 
Om wel te passen, in de volgende "S" te komen, gaan ze door 
een proces van schoksgewijze veranderingen. Die manifesteren 
zich bijvoorbeeld in de ontslaggolven die we nu zien bij onder 
meer banken, autofabrikanten, mediabedrijven en retail. Deze 
creative destruction is een transitie die op zich goed is en kan 
leiden tot een betere wereld. De transitie is pijnlijk als bedrijven  

HET PRINCIPE SURVIVAL OF THE FITTEST geldt nu meer dan ooit. Het instituut 
SingularityU helpt organisaties exponentieel te denken en innovatiepotentieel te benutten. 
Daarbij gaat het hen niet om de euro’s, maar om maatschappelijke impact en nieuwe waarde. 

OPTIMISME
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SingularityU is de Nederlandse 
vestiging van Singularity  
University uit Silicon Valley. Geen 
universiteit, meer een platform  
en community, waar ondernemers, 
wetenschappers, beleidsmakers 
en investeerders elkaar live én  
virtueel kunnen ontmoeten. Doel:  
innovaties stimuleren en ver
snellen. Deloitte is al jarenlang 
verbonden aan Singularity 
University en is founding partner 
van SingularityU.  
singularity uthenetherlands.org

SingularityU
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of het systeem niet wendbaar genoeg 
zijn voor een geglobaliseerde, ge-

digitaliseerde markt. Dan levert 
creative destruction lokaal 
veel druk op het sociale 

systeem op. Onze intentie is 
deze transitie te versoepelen en 

daarmee de pijn voor onze samen-
leving te verzachten.’ 

‘Het principe survival of the fittest gold 
nooit meer dan nu’, voegt Bommel daar-

aan toe. Hij wil geen branches tegen zich in het 
harnas jagen, maar wijst erop hoe bijvoorbeeld 
nieuwe business modellen in verschillende bedrijfs-
takken tussenschakels verdringen. ‘De middleman 
verdwijnt, of het nu in de financiële dienstverlening 
is, de reiswereld of fysieke winkels.’ 

26 KEER DE WERELD ROND
SingularityU wil mensen exponentieel leren den-
ken, om de snelheid van (digitale) exponentiële 
ontwikkelingen te begrijpen. Het menselijk brein is 
gewend lineair te denken. Dertig exponentiële stap-
pen zetten is echter geen dertig meter vooruit, 
maar 26 keer de wereld rond. ‘Exponentieel bete-
kent dat iets zich vermenigvuldigt, zich bijvoor-
beeld verdubbelt in kracht of halveert in grootte 
of prijs. Dat is geen incrementele verandering. Als 
mensheid zijn we in staat om laag over laag ken-
nis te creëren, waarbij kruisverbanden bestaan, 
verschillende technologiestromingen convergeren 
en elkaar versterken in nieuwe toepassingen’, 
aldus Croese. De afzonderlijke lagen komen voort 
uit verschillende wetenschappelijke disciplines en 
versterken elkaar onderling: kunstmatige intelli-
gentie, robotica, nanotechnologie, biotechnologie, 
energietechniek et cetera. 
Wat Bommel verbaasde is het tempo waarin 
vernieuwingen over elkaar buitelen. Dat is precies 

wat (technologische) singu-
lariteit betekent: het punt 
waarop ontwikkelingen zo 
snel gaan dat de gevolgen 
niet meer te voorspellen zijn. 
Bommel komt uit de energiewereld 
en dacht aanvankelijk dat het wel los 
zou lopen met transities in deze vanouds 
op fossiele brandstoffen drijvende sector. Die 
gedachte moest hij snel loslaten. Bommel: ‘Zie 
de exponentiële groei in capaciteit van zonnecol-
lectoren, terwijl tegelijkertijd de kostprijs enorm 
daalt. Zie hoe het aandeel van windenergie zich 
uitbreidt door nieuwe rotorbladen in windmolens. 
Sprekende voorbeelden, waardoor we misschien 
nog gaan meemaken dat energie bijna gratis 
wordt.’

IMPACT
Bommels kennismaking met Singularity Univer-
sity was in een uitzending van Tegenlicht. ‘Peter 
Diamandis vertelde dat als we vijf procent van het 
zonlicht gebruiken, we de hele wereld van energie 
kunnen voorzien. Hij had een apparaat dat van 
zout water zoet water maakt, met een zonnecol-
lector. Het zoete water werd in de woestijn bij 
kropjes sla gegoten.’ Voilà, het voedsel-, water- en 
energieprobleem in één moeite door getackeld. 
Misschien wat simplistisch voorgesteld, maar
het stellen van zo’n hoger doel beweegt volgens 
Croese een groeiend aantal mensen en organi-
saties. En dat brengt ons terug bij het begrip eco-
systeem, waarin alle delen met elkaar verbonden 
zijn en samen meer mogelijk maken. ‘Denk vanuit 
relaties, hoe je je verhoudt ten opzichte van je 
omgeving, je maatschappij, je medemensen, aan 
de relatie tot technologische ontwikkelingen, de 
relatie met je cultuur.’ 
Bommel onderschrijft dat. Het wereldwijde credo 
van zijn bedrijf is Making an impact that matters. 
Behalve in SingularityU wordt dat geconcretiseerd 
in de Deloitte Impact Foundation en in het  
Deloitte Center for the Edge. ‘Daar onderzoeken 
we wat de impact kan zijn van nieuwe technologie 
op onze klanten, onze mensen, de maatschappij 
en Deloitte zelf. We hebben wereldwijd 210.000 
medewerkers. Die vroegen we: waarom bestaat  
Deloitte? Toen kwam deze purpose omhoog. Dat 
vind ik prachtig: dat het niet alleen gaat om de 
euro’s, maar dat onze mensen echt willen bijdragen 
aan een positieve impact op de maatschappij.’

INTERVIEW SingularityU

‘INDUSTRIEËN 
HEBBEN MINDER 
TE VREZEN VAN 
HUN NAASTE 

CONCURRENTEN 
DAN VAN 

NIEUWKOMERS’ 

Peter Bommel  
(rechts), CEO Deloitte,  

en Diederick Croese (links),  
medeoprichter SingularityU.  

Op de achtergrond The Edge in  
Amsterdam: het meest  

duurzame en innovatieve  
kantoor ter  

wereld.
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Samenwerking Apple & Deloitte ACHTERGROND

WERKEN AAN 
DE MOBILE 

ENTERPRISE 
VAN DE 

TOEKOMST

HET BEDRIJF VAN DE TOEKOMST IS MOBIEL.  
Maar hoe zorg je voor een soepele transitie als medewerkers soms ook worstelen  
met die digitalisering? Krachten bundelen en expertises samensmelten, zeggen  

Apple en Deloitte. Ze gaan samenwerken onder de naam EnterpriseNext. 

Altijd en overal toegang tot dezelfde informatie en functionaliteiten 
als op kantoor is voor veel bedrijven een must. Digitaal werken is de 
nieuwe norm, maar die norm heeft naast veel voordelen ook nadelen. 
Volgens onderzoek van Deloitte hebben werknemers soms moeite met 
tools die ze gebruiken voor communicatie, samenwerking en connectivity. 
Onderwerpen die 65 procent van de ondervraagde executives ziet als 
key prioriteiten voor de mobile enterprise van de toekomst. 

INNOVATIEKRACHT
Het Deloitte-onderzoek voorspelt ook een kleiner belang voor e-mail en 
een prominentere rol voor geavanceerde tools. Voordelen: meer  
efficiëntie, tijdwinst en innovatiekracht. De respondenten 
benoemden als pluspunten van de geavanceerde tools 
ook méér samenwerking. Businesskansen kunnen  
hierdoor sneller worden geïdentificeerd en verkend  
(57 procent) en innovatie wordt versneld (48 procent). 
Apple en Deloitte onderschrijven deze visie. Binnen 
EnterpriseNext doen ze waar ze goed in zijn. Deloitte  
adviseert en voert – onder meer met technologie – digi-
tale transformaties uit die bedrijven toekomstbestendig 
en efficiënter maken. Apple stelt, als expert in design 

thinking, gebruiksvriendelijkheid en gemak 
centraal in het ontwerp van producten en 
diensten. 

DIGITALE OPLOSSINGEN
Om EnterpriseNext uit te rollen, zet  
Deloitte een mondiale Apple-praktijk op 

met 5.000 consultants. Het partnership 
start in de Verenigde Staten, Groot- 

Brittannië, Australië en Canada, met als  
intentie dit vervolgens wereldwijd uit te rollen. 

Vanuit iOS ontwikkelen en implementeren 
Deloitte-consultants digitale oplossingen waarmee 

medewerkers van klanten werken als ze onderweg zijn. 
Daarnaast maakt Deloitte gebruik van Apple’s technologische 

expertise. Ook zet het met ondersteuning van Apple workshops op  
om samen met klanten prototypes te ontwikkelen. ‘Zo bieden we  
oplossingen die naadloos aansluiten bij de wensen van onze klanten’, 
vertelt Stephen Ward, managing partner Deloitte Digital in Nederland. 
‘Denk aan apps die integreren met bestaande systemen voor bijvoor-
beeld Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship 
Management (CRM) en Human Resources (HR). 

MEERWAARDE
Volgens Ward is Apple een logische partner voor Deloitte. ‘Partijen als 
Apple en Facebook bieden ons meerwaarde, omdat ze vooroplopen  

qua customer experience en technologie. Je kunt 
proberen die kennis en dat talent in je eigen organi-
satie te ontwikkelen, maar zodra dat gelukt is, is de 
technologie alweer achterhaald. Daarom geloven wij 
in nieuwe typen samenwerkingen: partnerships die 
kennis en expertise samenbrengen om de innovatie-
kracht van onze klanten te vergroten.’

Meer lezen? Ga naar www.deloitte.nl/visie-leiderschap 

A
KRUISBESTUIVING
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 FACT & FIGURES Aligning the Organization for Its Digital Future

CULTUUR LEIDERSCHAP 
Eigenschappen

LEIDERS DIE DIGITALLY  
SAVVY ZIJN brengen  

hun mensen, processen en  
organisatiecultuur in stelling  
voor de toekomst. MIT Sloan  
en Deloitte legden bedrijven  

langs de digitale meetlat. 

DIGITAAL 
DOEN OF  
DIGITAAL 

ZIJN

52%
87%

51%

44% 62%

DIGITALE VOLWASSENHEID
Bij de ideale organisatie zorgt digitalisering voor 
betere processen, nieuw talent en succesvolle 
businessmodellen. Hoe zien bedrijven zich ten 
opzichte van deze ideale organisatie?

zegt voorbereid te 
zijn op die disruptie

van de ondervraagden 
zegt dat de digitale 
strategie van hun  
bedrijf helder en  
samenhangend is.

van de ondervraagden 
zegt dat de digitale  
strategie geïntegreerd 
is in de corporate 
strategie.

BEGINNEND

IN ONTWIKKELING

42%

32% 26%

VOLWASSEN 
WORDEND

DIGITAAL VOLWASSEN ORGANISATIES
 gedurfd
 platte structuur
 datadriven
 samenwerkend
 snel & flexibel

DIGITAAL WEINIG ONTWIKKELD
 voorzichtig
 hiërarchisch
 instinctief
 gesegmenteerd
 traag

van de ondervraagden zegt dat hun 
bedrijf actief initiatieven opzet om 
meer samenwerkend, risiconemend 
en agile (wendbaar) te worden 

Leiders met visie zijn essentieel bij het 
aanjagen van digitale verandering.

DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP VAN LEIDERS 
VOLGENS DE ONDERVRAAGDEN:22%

18%

20%

18%

transformatieve 
visie

gericht op 
verandering

begrip van 
technologie

vooruit 
kijkend

STRATEGIE

10+  
JAAR

6-12  
MAANDEN

Om zich te richten op de digitale toekomst en 
tegelijkertijd bezig te zijn met wat vandaag nodig 
is, kunnen bedrijven een benadering uit Sillicon 
Valley toepassen: zoom out, zoom in.

Bekijken hoe de 
markt er in 10+ jaar 
waarschijnlijk uit
ziet en wat klanten 
zullen verwachten.

Je richten op de 
komende 6 tot 
12 maanden en 
bepalen welke 2 of 3 
businessinitiatieven 
de beweging naar 
het langetermijndoel 
het meest kunnen 
versnellen.

87%

denkt dat 
digitale  
technologieën 
hun branche 
drastisch zullen 
veranderen
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4%

21%

5%

30%

5%

36%

 Aligning the Organization for Its Digital Future FACT & FIGURES

PERCENTAGE MEDEWERKERS DAT HUN ORGANISATIE 
BINNEN EEN JAAR WIL VERLATEN:

CHIEF
INFORMATION 
OFFICER

VICE PRESIDENT/
DIRECTOR

SALES
STAFF

TOP 3 BELANGRIJKSTE WERKNEMERS-SKILLS VOLGENS DE ONDERVRAAGDEN

71%

76%

Bedrijf maakt ontwikkeling in  
een digitale omgeving mogelijk

Bedrijf maakt ontwikkeling in een 
digitale omgeving niet mogelijk

38%

27%

16%

TALENT

71% van de digitaal volwassen 
organisaties geeft aan dat  
ze nieuw talent aantrekken 
dankzij hun digitalisering.
Slechts 10% van de organi
saties die in ontwikkeling  
zijn zegt hetzelfde. 

76% van de digitaal volwassen 
organisaties geeft aan dat het 
werknemers de kans geeft hun 
digitale skills te ontwikkelen. 
Slechts 14% van de organisaties 
die in ontwikkeling zijn zegt 
hetzelfde.

14%

10%gericht op verandering

technologisch geletterd

strategisch denkend

WERELDWIJD  
ONDERZOEK

Meer dan 3700 executives, managers  
en analisten deden mee aan het onderzoek  

van MIT Sloan en Deloitte, onderdeel van het  
gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology. 

Dit wereldwijde onderzoek, getiteld Aligning the Organization for 
Its Digital Future, kijkt hoe digitaal volwassen organisaties zijn: 

early, developing of maturing. Het brengt hun kenmerken 
in kaart en kijkt wat digitaal volwassen bedrijven  

zo succesvol maakt. Het volledige onderzoek 
is hier te downloaden:  

www.deloitte.nl/visie-leiderschap.

DIGITAAL VOLWASSEN BEDRIJVEN 
ONTWIKKELEN ZICH VAN BINNENUIT

Terwijl die laatste talent 
juist hard nodig hebben om 
digitaal sprongen te maken. 
Zij zijn meestal meer afhan
kelijk van andere dienstver
leners en consultants voor 
hun digitale inspanningen.
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 CASE Koninklijke BAM Groep

M
Men neme de ontwikkelingen in de gebouwde 
omgeving, de gevolgen van de crisis, de nieuwe 
eisen rondom energie-efficiency en duurzaam 
bouwen. Tel daarbij op de oneindige mogelijk-
heden van digitalisering en ‘intelligent’ bouwen 
op basis van data. Toen Rob van Wingerden in 
2014 als CEO van Koninklijke BAM Groep aan-
trad en deze ontwikkelingen overzag, formuleerde 
hij al snel het ‘back-in-shape’-programma om 
dingen beter te gaan doen en vooral: anders. Van 
Wingerden: ‘Daarnaast trof ik een organisatie aan 
die uit allerlei overnames was samengesteld. De 
resultaten waren niet goed genoeg. Maar ik zag 
ook enorm veel potentieel qua schaal en kennis 
dat nog niet volledig werd benut.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE BIEDEN 
De ambitie was: het formuleren van een  
antwoord op bovenstaande ontwikkelingen, 
het beter kapitaliseren van schaal en kennis, 

HOE TRANSFORMEER JE van traditioneel 
bouwbedrijf naar een leider in digitale bouw? CEO 
Rob van Wingerden vertelt over de innovatiereis 
van Koninklijke BAM Groep. 

‘WE BETREDEN 
HET TIJDPERK 

VAN NAGENOEG 
FOUTLOOS 
BOUWEN’

BOUWEN AAN  
DE TOEKOMST

het vergroten van de winstgevendheid én het 
verminderen van de faalkosten. Dit alles door 
de mogelijkheden van digitalisering optimaal te 
gebruiken. Van Wingerden: ‘En last but not least: 
hiermee van grote toegevoegde waarde worden 
voor alle stakeholders, met onze klanten en 
medewerkers voorop. Zo begonnen we met de 
organisatie aan een innovatiereis waarvan op dat 
moment alleen de richting duidelijk was, maar 
niet de weg en de exacte coördinaten.’ 
De eerste stap was inspiratie opdoen en kennis 
delen over de nieuwste technologische toepas-
singen. ‘Met een groep van 140 high en young 
potentials uit de hele organisatie hebben we met 
Deloitte en haar Center for the Edge naar de 
beste sprekers op gebied van digital geluisterd 
en lieten we ons inspireren door verhalen van 
voorlopers als Uber en Peerby. We verkenden 
onze grenzen, keken naar de toekomst en  
betrokken onze stakeholders: wat verwachten  
zíj in de toekomst van een bouwbedrijf? Zo  
formuleerden we in co-creatie de groepsstrate-
gie Building the present, creating the future.’ 

VIRTUEEL BOUWEN
‘Belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling 
van een digitaal platform, waarin we met  
de nieuwste ontwerp- en visualiseringsinstru-
menten ieder gebouw, brug of weg van tevoren 
digitaal kunnen bouwen. Hiermee kunnen we 
vervolgens de gehele lifecycle simuleren, wat de 

klant van tevoren inzage geeft in hoe het wordt  
– óók op de langere termijn en in de context  
van de omgeving.’ 
Het platform integreert voor er maar iets  
gebouwd wordt de complete supply chain –  
van architect tot eindgebruiker. Van Wingerden: 
‘We kunnen straks alles eerst digitaal bouwen. 
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Koninklijke BAM Groep CASE

Zo maken we de fouten die we vroeger  
buiten maakten nu digitaal. Dit scheelt enorm  
in faalkosten. En het voorkomt vertraging, 
meerkosten en onvoorziene omstandigheden, 
waarmee klanten regelmatig werden gecon-
fronteerd.’

VAN BOUWPLAATS NAAR CLOUD 
Het digitale ontwerp wordt in de toekomst naar 
de fabriek gestuurd, waar men het in de grootst 
mogelijke stukken bouwt en vervolgens naar de 
bouwplaats stuurt. Hier hoeven de onderdelen 
alleen nog maar in elkaar geklikt te worden. Van 
Wingerden: ‘Ons vakwerk verplaatst zich op 
termijn van de bouwplaats steeds meer naar de 
cloud. Cruciaal in dit veranderingsproces is om 
aan iedereen in de organisatie de urgentie van 
de verandering duidelijk te maken, de verande-
ring zelf en wat dat voor hem of haar betekent. 
Hieraan werken we iedere dag hard.’ Hij vervolgt: 

dag plaats. In de komende jaren kunnen wij hier 
met de gehele sector vorm aan geven.’ 

MET DE HELE SUPPLY CHAIN
Ook het integraal werken met de hele supply  
chain binnen het platform betekent een grote 
omslag in een monodisciplinair ingerichte  
wereld. Van Wingerden: ‘Maar ik ben ervan  
overtuigd dat dit de basis gaat vormen voor wat 
onze stakeholders het meest blij maakt. Een  
bewoner die z’n huis al heeft kunnen zien. Een 
architect die de taal van de engineer spreekt. 
Een bouwer die precies bouwt wat hij heeft 
beloofd binnen de afgesproken kosten en tijd. 
En een medewerker die een zeker niet minder 
uitdagende werkomgeving heeft – integendeel! 
Zo betreden we het tijdperk van nagenoeg  
foutloos bouwen.’ 

‘Medewerkers en de cultuur zijn de bepalende 
schakels binnen een verandering als deze, maar 
bieden tegelijk ook dé mogelijkheid om te versnel-
len als je dit goed managet en helder commu-
niceert. Voor mij persoonlijk betekent het soms 
een spagaat tussen mensen langzaam willen 
meevoeren in deze reis, maar ook de noodzakelij-
ke voortgang willen boeken. Maar een transitie als 
deze vindt natuurlijk niet van de ene op de andere 

Haags Startstation  
Erasmuslijn (HSE). Voorbeeld 
van toekomstig bouwen: 
eerst volledig digitaal en ver
volgens fysiek gerealiseerd.

Onder: Rob van Wingerden, 
CEO Koninklijke BAM Groep.

Digitaal  bouwen
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Via de Deloitte Impact Foundation zetten professionals
van Deloitte hun kennis, energie en talenten in voor de
samenleving. De focus ligt hierbij op drie maatschappelijke
thema’s: onderwijs, sociale innovatie en een leefbare  samenleving. 
Ons doel: samen impact maken op de maatschappij.

Meer lezen over impact maken en innoveren?
Ga naar: www.deloitte.nl/visie-leiderschap

Making an impact that matters on society
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