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Voorwoord
In 2010 schreef ik een boek over conceptueel bouwen. Het was een poging de potentie en
wetmatigheden van een nieuwe generatie systeembouw te doorgronden. Het belangrijkste verschil
met de eerste generatie systeembouw was de toegenomen architectonische vrijheid. Die nieuwe
golf was eind vorige eeuw stilletjes opgekomen. De nieuwe generatie wilde niet besmet worden met
het negatieve imago van de massawoningbouw. Nu is een derde generatie op komst. Daarin raken
systeembouw en industrieel bouwen volledig geïntegreerd. Dat samengaan versterkt beide: één plus
één wordt drie. Deze derde generatie biedt meer ontwerpvrijheid en heeft daarnaast de potentie om
de vraag naar nieuwe en gerenoveerde woningen betaalbaarder, sneller én duurzamer te kunnen
beantwoorden. Industriële systeembouw (ISB) zal de bouwnijverheid definitief omvormen tot een
moderne industrie. Dat perspectief zette me aan het schrijven.
Dit essay is gebaseerd op mijn onderzoeks- en advieswerk op het gebied van systeembouw. In het
bijzonder op het werk dat ik mocht doen in de vijftien jaar dat ik als aanjager voor het Netwerk
Conceptueel Bouwen (NCB) werkte. Ik ben het NCB dankbaar voor de ruimte die het me gaf om
onderzoek te doen en theorie te ontwikkelen. Nu ik niet langer directeur en bestuurder van het NCB
ben, kreeg ik de tijd en de afstand om dit essay te kunnen schrijven.
In dit essay doe ik een voorstel voor een roadmap en voor regie over de groei van ISB door overheid
en ISB-sector gezamenlijk. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan het debat over het omvormen
van de klassieke bouwsector tot een industriële systeembouwsector. Een sector die in staat is te
voldoen aan de vraag naar voordelige en duurzame woningen in mooie wijken.
Deze publicatie is geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek. Het is een essay met mijn
visie. Die ontwikkelde zich in drie stappen. Aan deze uitvoering gingen twee werkversies vooraf.
Beide zijn door een brede groep experts (zie bijlage) van commentaar voorzien. Ik ben blij met de
vele reacties die heb gekregen. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt bij het schrijven van deze
eindversie. Ik dank allen hartelijk voor de moeite die ze zich getroost hebben. Speciaal wil ik mijn
zoon Sjef bedanken, die door zijn adviezen en eindredactie ervoor heeft gezorgd dat het essay ook
vlot leesbaar is geworden.
Voor nadere toelichting en debat ben ik bereikbaar op phuijbregts@coficient.nl
Pieter Huijbregts, Nuenen, oktober 2020

1 P. Huijbregts, Conceptueel bouwen, De weg naar een vraaggerichte innovatieve bouwsector, Aeneas 2010.

5

Inleiding
De woningbouwsector kan al geruime tijd niet betaalbaar voldoen aan de grote vraag naar fijne en
duurzame woningen. De druk om snel tot meer en goedkopere productie te komen, is hoog. Dit essay
gaat over hoe dit bereikt kan worden. Om een voorstel daarvoor te bedenken, ben ik begonnen met na
te gaan of de manier waarop we bouwen een belangrijke oorzaak voor de woningnood is. Woningnood
is immers geen nieuw probleem. Als antwoord op dit vraagstuk werd eerder voor een andere manier
van bouwen gekozen: voor systeembouw en industrieel bouwen. Daarom heb ik een analyse van die
geschiedenis gemaakt, gekeken welke generaties systeembouw gedurende de jaren zijn ontstaan en
wat daarvan de “zwaktes” waren.
Uit deze analyse bleek dat er een krachtige, veelbelovende nieuwe golf van systeembouw aan het
opkomen is: industriële systeembouw (ISB). Om die te begrijpen, heb ik gekeken naar de verschillen met
het klassieke bouwen en met de eerdere generaties. Industriële systeembouw blijkt eigenschappen te
hebben die een antwoord zijn op de kritiek op de eerdere generaties. Om te ontdekken of groei mogelijk
is, onderzocht ik hoe ISB er op dit moment voor staat en welke uitdagingen er zijn. De ISB-sector is jong
en daarom is nagegaan welke kinderziektes de nog jonge sector doormaakt. Nagegaan is ook of de
werking van de woningbouwmarkt de ontwikkeling van ISB hindert. Deze analyses zijn uitgewerkt tot
aanbevelingen voor de opschaling van ISB, bijeengebracht in een roadmap.
Om te ontdekken hoe aan de hand van de roadmap de groei gestuurd kan worden, onderzocht ik wat er
tijdens de vorige woningnood ondernomen werd om regie te voeren en welke vormen in onze tijd een
kans maken. Vanuit die analyse doe ik in de laatste twee hoofdstukken aanbevelingen voor zowel de
organisatie van de regie als voor de mogelijke sturingsmiddelen.
Binnen de wereld van systeembouw en industrieel bouwen ontwikkelt zich een eigen vaktaal. Omdat
niet iedereen daarmee vertrouwd is en de begrippen ook niet altijd eenduidig zijn, is een Lexicon
toegevoegd.
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Samenvatting
Woningnood staat weer hoog op de maatschappelijke agenda. De bouwsector staat voor meerdere
uitdagingen. Ten eerste moet er meer, goedkoper en sneller gebouwd worden. Daarnaast moet de
woningvoorraad klimaatneutraal gemaakt worden. Bestaande wijken moeten leefbaar worden
gemaakt en leefbaar blijven. Tot slot moet er in 2050 volledig circulair gebouwd worden. Dat lukt niet
als er traditioneel gebouwd blijft worden.
Bij traditioneel bouwen wordt het wiel telkens opnieuw uitgevonden. Voor ieder woningbouwproject
worden unieke plannen gemaakt. Dit maakt bouwen duur, foutgevoelig en langzaam. En het is
arbeidsintensief; omdat de arbeidscapaciteit beperkt is, remt dat de groei. Om de woningnood in
Nederland aan te pakken, is het dus belangrijk af te stappen van dit klassieke bouwen.
Op 5 juli 2020 stond er een artikel in Het Financieele Dagblad met de titel: Industrialisatie bouw is
onontkoombaar. Al eerder in de geschiedenis werd die conclusie getrokken. Want woningnood is geen
nieuw probleem. En het inzetten van systeembouw en industrieel bouwen om woningnood tegen te
gaan, is ook geen nieuw idee. Het gebeurde zelfs al vóór de Tweede Wereldoorlog.
Systeembouw is het ontwerpen en bouwen vanuit een vast systeem. De techniek van bouwen kan
variëren van ambachtelijk handwerk tot vergaand industrieel. De eerste generatie systeembouw,
de periode van de massawoningbouw, kwam op na de Tweede Wereldoorlog. Met 40% minder
mensen dan bij het klassieke bouwen werden er honderdduizenden woningen mee gebouwd. Door
gebrek aan ontwerpvrijheid stopte de golf midden jaren tachtig. De volgende generatie, de periode
van conceptueel bouwen, begon midden jaren negentig en is nog volop in beweging. Conceptuele
systeembouw verschilde van de eerste generatie door te werken met concepten in plaats van precies
gedefinieerde producten, en door de systemen op te delen in modules. Daardoor ontstond er veel meer
ontwerpvrijheid.
Systeembouw en industrieel bouwen zijn niet hetzelfde. Industrieel bouwen betekent arbeid verplaatsen
van de bouwplaats naar de fabriek. Tot aan de Tweede Wereldoorlog betrof dat vooral het in de fabriek
maken van eenvoudige bouwproducten. Na WO2 kwamen er grotere elementen; de periode van de
prefab. Tegenwoordig wordt de slag gemaakt naar volledige, industriële modules. Die modules worden
opgepikt door systeembouwers om goedkoper en sneller te worden. En met de integratie van die
industriële modules komt er een derde generatie systeembouw op: de industriële systeembouw (ISB).
Bij industriële systeembouw worden woningen ontworpen en gebouwd volgens een bedrijfseigen
standaardsysteem. Dat systeem bestaat uit modules, die steeds vaker geproduceerd worden
in smart industries. In de ISB-sector vormen de partijen die woningen leveren een netwerk. Daarin
wordt duurzaam samengewerkt. Een systeemintegrator geeft leiding aan die partijen. Op de ISBwoningbouwmarkt concurreren systeemaanbieders met elkaar op zowel prijs als product. Er wordt
gewerkt met een ander transactieproces, waarin afnemers uit een gevarieerd aanbod de voor hen
beste oplossing kunnen kiezen.
Het verschil met de eerdere systeembouwgeneraties zit hem vooral in de ontwerpvrijheid, de snelheid,
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de kwaliteit en de betaalbaarheid.
Zo’n 25 jaar na de opkomst van de tweede generatie zorgt systeembouw in 2020 voor de bouw van
duizenden nieuwbouwwoningen per jaar. Wil ISB mainstream worden, dan moet de capaciteit dus fors
groeien. Hoe meer de ISB-sector zich ontwikkelt, hoe meer de sector producten kan leveren waartoe de
klassieke sector niet in staat is. Als het lukt ISB mainstream te maken, worden de voordelen beduidend
groter. Dat kan. Hiertoe is een roadmap met drie deelplannen geschreven.
Plan 1 heeft als doel de systeembouwsector klaar te maken voor de groei. Er worden meerdere
onderwerpen voorgesteld om aan te werken:
•

ISB bekender en geliefder maken.

•

Meer zicht krijgen op de totale woningvraag.

•

Onderscheid aanbrengen tussen goede en slechte aanbieders.

•

Kwaliteit en prijs van de producten transparanter maken.

•

Deals sluiten voor een groter en breder aanbod van ISB-woningen.

•

Vraag bundelen om de productiecapaciteit vol te benutten.

Plan 2 streeft naar het op een hoger plan brengen van de modulaire industriële productie. Om mooie
en fijne woningen ook betaalbaar te laten zijn, moeten maatwerk en massaproductie gecombineerd
kunnen worden. Daar is er een gevarieerd aanbod van industrieel gemaakte modules voor nodig. Om die
grootschalig te kunnen produceren, wordt voorgesteld dat industriële partijen en systeemaanbieders
samenwerken aan de volgende actiepunten:
•

Ordenen en afstemmen van het moduleaanbod, om te beginnen met een modulestandaard.

•

Moduleaanbod vindbaar maken door het systematisch te ontsluiten.

•

Series in slimme fabrieken vergroten.

•

Deals sluiten om het tekort aan modules aan te pakken.

Plan 3 heeft als doel de belemmeringen rondom de woningbouwmarkt om te zetten in gunstige
condities voor de systeembouwmarkt. De werking van de markt komt nog uit de tijd van het klassieke
bouwen en is niet ingericht op ISB. Vanwege de urgentie van de woningbouwproblemen is het van
belang dat de woningbouwmarkt snel een gelijk speelveld biedt voor ISB. Overheden en professionele
opdrachtgevers kunnen daar het nodige aan doen:
•

ISB een vaste plek geven in het woningbouwbeleid.

•

Verlenen van vergunningen afstemmen op ISB.

•

Richting bieden voor productontwikkeling middels een visie op de toekomst van (het

•

wonen in) Nederland.

•

Investeringen in de ISB-sector bevorderen door een anticyclisch beleid te gaan voeren.

•

Structureel aandacht geven aan het ontwikkelen en overdragen van kennis over ISB.

Met de dikgedrukte onderwerpen kan het werk aan de roadmap opgestart worden.
Om de roadmap met de drie hierboven kort beschreven deelplannen tot een succes maken, wordt
voorgesteld een publiek-private samenwerking (PPS) voor ISB te vormen. Daarin zorgt de ISB-sector
zelf voor de groei (deelplan 1 en 2). Daarvoor geeft de sector aan wat er (op termijn) mogelijk is, en
welke externe middelen daarvoor nodig zijn (geld, regelgeving, rol NMA, ...). Het Rijk met de andere
overheden geven de visie en de doelen aan, zorgen voor gunstige voorwaarden voor de industriële
systeembouwmarkt (deelplan 3) en ze faciliteren waar nodig de groei van de ISB-sector. Professionele
afnemers, corporaties en ontwikkelaars/beleggers vormen een verbindende schakel tussen de
overheid en de ISB-sector. Voorgesteld wordt dat die drie partijen met elkaar (regionale) deals sluiten,
waarin ze zich verplichten tot het realiseren van de gestelde doelen (ISB-PPS). De PPS werkt samen
met de kennissector en met particuliere regie-initiatieven die ISB hoog in het vaandel hebben.
Met een scala aan middelen kan er sturing worden gegeven aan de uitvoering van de roadmap. De
regiemiddelen van het Rijk die na de Tweede Wereldoorlog zijn ingezet, bestonden uit financiële
ondersteuningsinstrumenten, middelen voor het sturen van de woningmarkt, ter ondersteuning
van normering en kwaliteitsborging, ter ondersteuning van de kennisontwikkeling en -overdracht
en maatregelen voor het scheppen van condities op de woningbouwmarkt. Dat arsenaal aan
sturingsmiddelen kan ook in deze tijd worden ingezet. Per deelplan is beschreven hoe dat eruit zou
kunnen zien.
Aan het werken met deze of een aangepaste roadmap gaat een voorbereidingstraject vooraf. Ik
roep natuurlijke leiders op het initiatief te nemen: voorlopers uit de ISB-sector, grote opdrachtgevers
en de overheid, waarbij ook kennisinstellingen betrokken kunnen worden. Zo’n initiatiefgroep van
captains of industry en overheid kan de roadmap uitbouwen tot een concrete aanpak met bijpassende
regiemiddelen.
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De woningnood in Nederland
vereist een nieuwe aanpak
Waarom worden er niet snel voldoende, betaalbare woningen gebouwd?
Is de manier waarop we bouwen een belangrijke oorzaak voor de woningnood?

Woningnood staat weer hoog op de maatschappelijke agenda. Zwakkeren, ouderen, jongeren,
zorgbehoevenden, starters en middeninkomens (politieagenten, verplegers, onderwijzers) komen
niet onder dak. Deze crisis wordt versterkt door de groei van het aantal senioren en de krimp van
de grootte van de huishoudens. De woningbouwsector kan al geruime tijd niet voldoen aan de grote
vraag naar woningen en staat daarmee voor een enorme uitdaging. De druk om snel tot die productie
te komen, is hoog. Bouwers, ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en de landelijke overheid zijn er
actief mee bezig. Alleen biedt de traditionele aanpak onvoldoende perspectief om deze opgave snel,
duurzaam en betaalbaar uit te voeren. Bovendien zijn daar onvoldoende mensen voor.
Natuurlijk is het onvoldoende functioneren van de bouwmarkt niet de enige oorzaak van de
woningnood. Ook knelpunten in de ruimtelijke ordening en in de woningmarkt spelen een rol. Tot nu
toe gaat de aandacht vooral uit naar deze twee aspecten. En natuurlijk: als er onvoldoende locaties
zijn en de woningmarkt stagneert, hapert de vraag op de woningbouwmarkt. Maar het omgekeerde
geldt ook: als de woningbouwmarkt niet kan voldoen aan de vraag, verstoort dat de woningmarkt.
De vraag hoe er snel voldoende, betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, komt in het huidige
woningbouwbeleid echter nauwelijks aan de orde. Wanneer hier wel aandacht aan wordt besteed, is
dat eigenlijk alleen als deel van thema’s als duurzaamheid of circulariteit. Iedereen zoekt zijn eigen
weg omdat een duidelijke visie op snel en efficiënt bouwen ontbreekt. Dit essay probeert in dit tekort
te voorzien. Het kijkt daarom vooral naar de woningbouwmarkt.
Op de woningbouwmarkt is de klassieke manier van werken dominant. Daarin laat een opdrachtgever
een architect of adviseur een plan maken. Een dergelijk plan is doorgaans voor ieder project uniek.
De uitvoering wordt nauwgezet omschreven in een bestek met een stapel tekeningen. Hiermee wordt
vervolgens aan bouwers gevraagd het werk aan te nemen. In deze klassieke aanpak wordt het wiel
steeds opnieuw uitgevonden. Dit leidt tot een hoge foutgevoeligheid.
Omdat in een bestek de te leveren ‘kwaliteit’ volledig is uit- en voorgeschreven, kunnen bouwers
vaak alleen op prijs concurreren. Aannemers bepalen hun prijs door te kijken naar de prijzen van
concurrenten. Vervolgens is de eigen honger naar werk een belangrijke factor. Omdat er altijd wel
een aannemer is die dringend werk nodig heeft, leidt dit nog wel eens tot een te lage inschatting van
de kosten of de benodigde toeslagen. De aannemer die de opdracht krijgt, probeert zijn slechte prijs
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Het verschil tussen de woningmarkt en de woningbouwmarkt wordt in een gelijknamige bijlage toegelicht.

te compenseren door de prestaties te minimaliseren of door meerwerk te claimen.
Ook aannemers kopen op hun beurt bouwcapaciteit in. En ook daarbij staat de laagste prijs voorop.
De neiging om op onderaannemers en materialen te bezuinigen, zet de samenwerking onder druk.
Het gevolg is dat er regelmatig extra kosten worden gemaakt om zaken te herstellen. Die faalkosten
worden door aannemers ingeschat op 5 tot 10 procent van de omzet.
Bij elkaar maken deze factoren het klassieke bouwen duur, foutgevoelig en langzaam. Om de
woningbouwmarkt doeltreffend en efficiënt te maken, is een alternatief voor het traditionele bouwen
gewenst.

Bij traditioneel bouwen wordt het wiel telkens opnieuw uitgevonden. Dit maakt		
bouwen duur, foutgevoelig en langzaam. Dit is een belangrijke oorzaak voor de 			
woningnood in Nederland. Om de woningnood op te lossen moet bouwen 			
beduidend goedkoper en sneller worden.
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Systeembouw als oplossing
voor de woningnood
Woningnood is geen nieuw probleem. Het inzetten van systeembouw om de woningnood tegen te gaan, is ook geen nieuw idee. Dit gebeurde zelfs al vóór de
Tweede Wereldoorlog. Maar wat is eigenlijk systeembouw? Wat is het verschil
met industrieel bouwen? Welke ontwikkeling heeft het doorgemaakt en wat waren
de zwaktes van verschillende generaties systeembouw?

Systeembouw
Na de Tweede Wereldoorlog begint een nieuwe hoofdstuk in de woningbouw. Gedwongen door de
woningnood begon de klassieke woningbouw aan een ongekende periode van rationalisering: de
zogenaamde ‘systeembouw’. Waarin verschilt systeembouw van traditioneel bouwen?

Standaardsysteem voor ontwerpen en bouwen
De klassieke werkwijze stamt uit de tijd van de bouwmeesters, ergens midden negentiende eeuw.
Kennis over het bouwproces zat in het hoofd van de bouwmeester. Omdat bouwprojecten over
het algemeen nog niet zo complex waren, kon hij in zijn eentje het hele proces overzien. Naarmate
projecten ingewikkelder werden, raakte de kennis echter verspreid over een almaar groter
wordende groep mensen. Bij systeembouw wordt deze kennis weer tot een geheel gesmeed. Het
systeem wordt de drager van de kennis en is op een bepaalde manier de wedergeboorte van de
bouwmeester.
Bij de klassieke manier van bouwen wordt ieder project opnieuw bedacht. Bij systeembouw

Figuur 1: Samenhang tussen bouwsysteem, product en proces

verloopt het maken van een plan en het bouwen volgens een vast systeem. Het is een standaard

Figuur 2: Industrialisatie per systeembouwgeneratie

manier van werken die per project herhaald wordt. De specifieke vakkennis over een product en
zijn productie worden in één systeem vastgelegd. Dat gebeurt met vaste instructies, algoritmes
en datasets. Mensen worden getraind om met het systeem te werken. De verzamelde kennis
wordt, gevoed met lessen uit de praktijk, voortdurend verder ontwikkeld.
Het bouwsysteem beschrijft niet alleen het product, maar ook het proces dat ermee gemoeid is.
Hoe het ontwerp vertaald wordt in de gewenste woning, hoe de uitwerking verloopt en hoe de
productie wordt gestuurd. Het standaardiseren van het proces is een belangrijk onderdeel van
systeembouw.

Industrieel bouwen
Sommigen zien systeembouw en industrieel bouwen als synoniemen. Dat is niet zo: industrieel
bouwen is het verplaatsen van arbeid van de bouwplaats naar de fabriek. Maar door het
seriematige karakter van systeembouw ligt de combinatie met industrieel bouwen wel voor de
hand. De ontwikkeling van industriële productie heeft dan ook op de verschillende generaties
systeembouw veel invloed gehad.
Industrialisatie heeft zich in anderhalve eeuw fors ontwikkeld. Zo is de ruimtelijke schaal van de
producten die uit de fabrieken komen gegroeid van een lat en een spijker naar complete gevels,
daken en installaties. De intelligentie van de systemen heeft zich ontwikkeld van eenvoudig werk
in de fabriek tot een nagenoeg volledig geautomatiseerde productie. In een bijlage wordt de
ontwikkeling van industrieel bouwen verder toegelicht.

De ervaringen met de eerste en tweede generatie systeembouw
De hedendaagse systeembouw kwam na de Tweede Wereldoorlog echt op gang. Vanaf dat
moment ontstond de worsteling tussen standaardisatie en ontwerpvrijheid De geschiedenis van de
systeembouw is daarom in te delen naar de manieren waarop de ontwerpvrijheid vorm kreeg. Er zijn
drie generaties te onderscheiden: de periode van de massawoningbouw, de tijd van het conceptuele
bouwen en het tijdperk waar we nu voor staan: de industriële systeembouw.
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De periode van de massawoningbouw
Grote architecten als Rietveld, Oud, Van Tijen en Brinkman en architectuurstromingen als de
Stijl en het Nieuwe Bouwen, waren al voor de oorlog experimenteel met systeembouw bezig.
Zij ontwierpen niet alleen de woningen maar ook de bouwsystemen3. Pas na WO2 werd
systeembouw in Nederland onderdeel van het bouwbeleid. Het werd gezien als een alternatief
voor de traditionele bouwmethoden. Door hun gebrek aan ‘rationaliteit’ werden deze traditionele
methoden niet in staat geacht om het
grote tekort aan (betaalbare) woningen
te bestrijden. Om het bouwproces te
rationaliseren, werd systeembouw door
het Rijk gestimuleerd4. Die steun bracht
systeembouw in een stroomversnelling.
Bouwers werden gestimuleerd fabrieken
op te zetten, van waaruit in grote series
Figuur 3: Fabriek van het MUWI-systeem

woningen konden worden geproduceerd:
honderden tot duizenden woningen. Hun
bouwsystemen werden als één geheel
(integraal)
in

opgebouwd

uitgebreide

en

handboeken.

vastgelegd
Als

een

systeem na keuring werd toegelaten,
betekende dit subsidie en afzetzekerheid
voor de bouwers. Middels een systeem
van projectsubsidies en verdeling van
contingenten lieten afnemers, vooral woningbouwcorporaties, systeemwoningen bouwen. Het
resulteerde in grootschalige woningbouw met op zijn hoogtepunt, midden jaren zeventig, zo’n
35.000 woningen per jaar (25% van de toenmalige jaarproductie). In sterk hiërarchische organisaties
werd het werken met het eigen bouwsysteem in die ‘woningfabrieken’ streng bewaakt.
Bij de eerste bouwsystemen lag het accent vooral op het rationaliseren van de bouw van het
casco. Men onderscheidde systemen in zware/lichte montagebouw, stapelbouw en gietbouw.
Hoewel er in bouwsystemen aanvankelijk technische problemen waren (gebrekkige isolatie
tegen kou en geluid) bleken ze een geschikt middel om snel en tegen lager kosten te bouwen. Er
werd tot 40% op arbeid bespaard56.
Er kwam echter ook verzet tegen de beperkte ontwerpvrijheid, vooral uit de hoek van architecten.
Al in 1961 kwam Habraken met zijn oproep tot het beëindigen van massawoningbouw7. Er
was teveel eenvormigheid. Er werden toen overigens pas 10.000 systeemwoningen per jaar

3

A, van der Woude, CIAM Volkshuisvesting, Stedebouw, Delft University Press 1983.
Jeroen van den Biggelaar, Systeembouw in Amsterdam.
5
N. de Vreeze, Woningbouw: massaproductie van individuele idealen, 1945-2000. Bouwen in Nederland 600-2000 Waanders
Uitgevers Zwolle,
6
M. Liebregts, H. van Nunen, Essay De Toekomst van de woningvoorraad, Aeneas 2014.
7
N.J. Habraken, De dragers en de mensen, Het einde van de massawoningbouw, Scheltema en Holkema NV, 1961
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gebouwd, zo’n 12,5% van de
woningproductie. Habraken
begon samen met anderen
een zoektocht naar meer
flexibele systeembouw. Zij
stelden voor de drager (het
Figuur 4: Polynorm woningen

casco) en de inbouw te
scheiden. In 1964 richtten
Habraken
de

c.s.

Stichting

Research

op.

daarvoor
Architecten
In

1968

kreeg hij extra ruimte toen
hij in Eindhoven aan de
Technische Universiteit een nieuwe faculteit Bouwkunde mocht opzetten. Toch mislukten
de pogingen om tot flexibele bouwsystemen te komen. Meer variatie leidde tot complexere
informatiestromen, en die bleken uiteindelijk niet te beheersen. Bedenk dat men in die tijd in de
bouw nog geen computers kende, laat staan de hedendaagse hoogontwikkelde software voor
de bouw (BIM) of internet. De eerste generatie systeembouw duurde van begin jaren vijftig tot
midden jaren tachtig, en strandde uiteindelijk op zijn gebrek aan ontwerpvrijheid.

De periode van conceptueel bouwen
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Eind vorige eeuw kwam er een nieuwe generatie systeembouw op, dit keer zonder steun of regie
van de overheid. Deze generatie had geleerd van de voorgaande. Hun les: er moet ingespeeld
worden op de behoefte aan veelvormige stedenbouw en architectuur. Enkel de kostenvoordelen
van systeembouw zijn niet genoeg. Flexibiliteit werd het uitgangspunt van de tweede golf.
Het concept als sleutel naar meer ontwerpvrijheid
De eerste woningconceptaanbieders in de tweede
systeembouwers,

bijvoorbeeld

Intervam

met

Waarde en Riant en Dura met het PCS-concept. Hun
bouwsystemen werden gebaseerd op een flexibel
product dat in meerdere situaties te gebruiken is.
Er kan ingespeeld worden op locatie, de gebouwde
omgeving en de wensen van de bewoner. Daarvoor
is het product meer conceptmatig van aard. Aan dat
conceptuele karakter ontleent de tweede generatie
zijn naam: conceptueel bouwen. Er werd een meer
schetsmatig ontwerp als uitgangspunt genomen.
Men begon met het rationaliseren van de bekende

Figuur 5: Conceptuele nieuwbouw van BAM in Vianen

golf waren ‘kinderen’ van de eerste generatie

Figuur 6: Stappen in het inkoopproces bij systeembouw
versus het proces bij traditioneel bouwen
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rijtjeswoningen. Deze keer ging men echter uit van een open ontwerp, waarin per project het
nodige valt te veranderen.
Een ander inkoopproces
Met het inkopen van de complete oplossing veranderde het transactieproces aanzienlijk.
In plaats van verantwoordelijk te zijn voor ontwerp en bestek, konden opdrachtgevers voortaan
volstaan met het omschrijven van de gewenste gebruiksprestaties: enkele A4-tjes in plaats
van een heel boekwerk. Het aanbesteden ging niet langer over de laagste prijs, maar over
het kiezen van het product met de meeste waarde uit het beschikbare aanbod. Afnemers,
niet langer gelokt door subsidies en gestuurd door contingenten zoals in de eerste golf,
moesten wennen aan het inkopen van producten. Dit vroeg om scholing van opdrachtgevers.
Onvoldoende kennis van het transactieproces kon leiden dit tot onnodige transactiekosten,
soms wel tienduizenden euro’s per project. Om afnemers inzicht te bieden in hoeverre ze het
nieuwe proces al meester waren, ontwikkelde het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) een
implementatietoets8. Daarnaast ontwikkelde het NCB voor dat ‘inkoopproces’ een richtlijn
met handzame formats. Aedes, het NCB en het bouw-opleidingscentrum Brickton gebruiken
die voor een opleiding voor woningcorporaties.
Modulair bouwen
Een tweede manier die men koos om tot ontwerpvrijheid te komen was het overschakelen
naar het werken met modules. Om een woning te bouwen, moeten heel veel onderdelen
samengevoegd worden. Daarvoor werken heel veel bedrijven en mensen samen, soms
honderden per project. We nemen als voorbeeld de badkamer. Om die te bouwen zijn normaal

8

Afnemers kunnen daarmee nagaan of het CB-inkoopproces effectief, efficiënt, transparant en met voldoende draagvlak bij
alle belanghebbenden verloopt, en of er voortdurend van wordt geleerd. De check kan worden gedaan door bestuurders en
leidinggevenden, samen met mensen uit verschillende geledingen/afdelingen van de organisatie. De toets geeft adviezen voor
implementatie. Het gesprek daarover met medewerkers maakt duidelijk welke stappen nog te zetten zijn en of daar steun van
derden bij gewenst is.
9
In een bijlage wordt wat dieper om deze materie ingegaan.
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Figuur 7: Toilet en badkamer MorgenWonen concept van Volker Wessels

gesproken

geïnstrueerd worden als het
als één geheel is opgebouwd (integraal). Dat maakt veranderingen heel arbeidsintensief
en foutgevoelig. Om het systeem flexibeler te maken, kan het worden opgedeeld in relatief
zelfstandige componenten. Hoe minder onderdelen en ploegen er nodig zijn, hoe simpeler
het systeem kan worden. Dat wordt modulariseren genoemd: onderdelen worden gebundeld
tot min of meer zelfstandige eenheden9. In het voorbeeld was het een badkamer, maar het
kan ook een dak, gevel, casco of installatie zijn.
De partijen die samen dit component maken zijn voor het systeem een eenheid. Wanneer de
badkamer als module in het systeem wordt opgenomen, is er nog maar één partij aan te sturen:
de leverancier van de badkamer. Die stemt zijn component af met de andere disciplines.
Om het bouwsysteem eenvoudig te houden, wordt het aantal modules beperkt; bij nieuwbouw
nooit meer dan dertig. Waar het systeem bij de eerste generatie systeembouw nog integraal
was opgebouwd, bestond het in de tweede generatie uit verschillende zelfstandige modules.
Vaak kwamen en komen die nog steeds niet in hun geheel uit de fabriek, maar worden ze ter
plekke opgebouwd door zelfsturende ploegen.
Digitaliseren
Een derde manier die men koos om tot ontwerpvrijheid te komen, was het digitaliseren van
de systemen. Aanvankelijk lagen bouwsystemen vast in papieren handboeken. Vanaf de
tweede generatie werden de systemen digitaal vastgelegd. In de jaren negentig gebeurde dat
nog met losstaande, relatief eenvoudige software, zoals Excel. De digitalisering ontwikkelde
zich echter snel en autonome software raakte meer en meer geïntegreerd. Daardoor
konden computers bij het ontwerpen, de engineering en de productie worden ingezet. Hoe
meer bouwwerkinformatiemodel-software (BIM) zich ontwikkelde, des te meer maakten
conceptuele bouwers er gebruik van. Varianten genereren en de uitvoering daarvan beheersen,
kon nu met behulp van de computer (parametrisch ontwerpen).

19

Overigens, ook bij traditioneel bouwen wordt BIM natuurlijk gebruikt. Conceptueel bouwen
maakte dit echter eenvoudiger, doordat het bouwsysteem duidelijk afgebakend is. Het
systeem beperkt zich tot het product of de productfamilie en wordt alleen gedeeld met vaste
toeleverende partijen.

Systeembouw is het ontwerpen en bouwen vanuit een vast systeem. Het staat los van
de techniek van bouwen. Die kan variëren van ambachtelijk handwerk tot industrieel.
De eerste generatie systeembouw, de periode van de massawoningbouw, kwam op
na de Tweede Wereldoorlog. Met 40% minder mensen dan bij het klassieke bouwen
werden er honderdduizenden woningen gebouwd. Door gebrek aan ontwerpvrijheid
stopte de golf midden jaren tachtig. De volgende generatie, de periode van conceptueel
bouwen, begon midden jaren negentig en is nog volop in beweging. Deze generatie
onderscheidde zich van de eerste door te werken met concepten in plaats van precies
gedefinieerde producten, door de systemen op te delen in modules en door het gebruik
van tal van digitale mogelijkheden. Daardoor ontstond er veel ontwerpvrijheid.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de bouw nog weinig geïndustrialiseerd. Het betrof
vooral het in de fabriek maken van eenvoudige bouwproducten. Na WO2 werden deze
producten grotere elementen; de periode van de prefab. Tegenwoordig worden hele
modules in zogenaamde smart factories geproduceerd. Die modules worden opgepikt
door systeembouwers, omdat ze daarmee goedkoper en sneller worden. Daarmee
komt de derde generatie systeembouw op: de industriële systeembouw (ISB).

Industriële systeembouw
(ISB), de nieuwe generatie
systeembouw
In dit hoofdstuk wordt industriële systeembouw geïntroduceerd. Wat zijn de
verschillen met het klassieke bouwen en met de eerste twee generaties? Hoe lukt
het industriële systeembouw een antwoord te bieden op de kritiek op de eerdere
generaties?

Het fenomeen industriële systeembouw
Industriële systeembouw (ISB) is de derde generatie systeembouw. Deze generatie ontstond in het
tweede decennium van de 21e eeuw, en begint nu echt op gang te komen.
De kenmerken van de industriële systeembouw komen overeen met die van conceptueel bouwen.
De modules worden nu echter industrieel geproduceerd. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van
digitale technieken waarmee smart factories bestuurd kunnen worden. Die verschillen maken dat
ISB meer flexibiliteit biedt tegen lagere kosten. De flexibiliteit van ISB maakt het voor tenminste
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80% van de bouwopgave geschikt. De strijd met traditioneel bouwen kan op alle fronten gewonnen
worden. Bekende gangmakers van ISB zijn VolkerWessels met MorgenWonen, Van Wijnen met Fijn
Wonen en Dijkstra Draisma met zijn Droogstapelwoning.
Met de digitalisering worden ook "smart factories" mogelijk, waarin robots direct vanuit BIM worden
aangestuurd. Aan dit proces hoeft geen mens meer te pas te komen. Voorlopers in de sector, zoals
Voorbij Prefab of Rc Panels, hebben deze stap al gezet. Geïnspireerd door de mass customization

Figuur 8: Project Balistraat in Leeuwarden van
Dijkstra Draisma

uit andere sectoren, zoals de auto-, computer- en softwaresector, probeert de nieuwe generatie

Figuur 9: De gewenste flexibiliteit van het bouwsysteem
verschilt per soort opgave

systeembouwers industriële modules in hun systemen te integreren.
Met (BIM) en gegevensuitwisseling via internet kan het proces verder verbeterd worden door
Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR) op te nemen in het bouwsysteem.
Verdergaande digitalisering maakt ook 3D-printing en meer kleinschalige productietechnieken, zoals
het werken met exoskeletten, mogelijk. Wellicht hoeft het bouwen dan straks niet meer naar de
fabriek verplaatst te worden, maar komt de fabriek naar de bouwplaats. Vooral bij renovatie kan dat
de toekomst worden.

De industriële systeembouwsector
Door het samengaan van systeembouw en industrieel bouwen raken de twee sectoren van lieverlee
steeds meer van elkaar afhankelijk, als ware het één ISB-sector. Dit verandert de organisatie van die
sector.

Figuur 10: Voorbeeld toepassing AR

Figuur 11: Montage ondersteuning met

Figuur 12: Robots in de fabriek bij

(Beeld Boss Magazine)

exoskelet (Beeld: Fraunhofer IPA)

Dijkstra Draaisma

Duurzame
ketensamenwerking
De meeste modules worden nog
Ze worden door vaste ploegen
op de bouwplaats gemonteerd.
De aanbieder van de module
coördineert

de

leveranciers

van de gebouwelementen en
is tevens het aanspreekpunt
voor de afnemer. Een module is
dus niet alleen een technische
component, maar ook een

Figuur 13: Daksysteem van BMI Monier

niet industrieel geproduceerd.

organisatorische eenheid.
BMI Monier, met zijn team van dakdekkerbedrijven, is daar een voorbeeld van. Zij leveren een
dakmodule. Deze module is opgebouwd uit dakpannen, specifieke dakonderdelen, isolatie en
zonne-energiesystemen. Dakdekkers maken daar op de bouwplaats een dak van. De ploegen
komen van vaste bedrijven met mensen die specifiek voor het daksysteem opgeleid zijn. Ze
weten overal precies wat ze zullen aantreffen en hoe ze hun werk voor de volgende ploeg moeten
achterlaten. BMI Monier draagt de verantwoordelijkheid voor het dak als geheel en geeft een
prestatiegarantie af. Daarvoor werkt het bedrijf met voor zijn systeem gecertificeerde bedrijven
en houdt zelf kwaliteitscontroles. Het systeem wordt regelmatig met de dakdekkers geëvalueerd,
waardoor het voortdurend beter wordt.
Modules komen meestal van vaste partners, die vaak voor jaren aan het systeem zijn verbonden.
Ze delen hun ervaringen om het systeem te verbeteren. Deze samenwerkingspartners worden
niet zomaar uitgewisseld. Concept- en module-aanbieders zijn onderling van elkaar afhankelijk.
Een voorwaarde voor hun samenwerking is dan ook continuïteit. Hun relaties worden steeds
gelijkwaardiger. De hiërarchische inkooprelatie verdwijnt naar de achtergrond en samenwerkingen
krijgen een netwerkachtig karakter.

Systeemintegrator
Een nieuwbouwproject bestaat uit meerdere modules. Deze modules moeten tot één woning
geïntegreerd worden. De partij die de modules kiest, combineert en afstemt op de omgeving
wordt ook wel systeemintegrator genoemd. Die integrator is een sleutelfiguur in de communicatie
met de klant en de ketenpartijen. Bij nieuwbouw is dat de systeemaanbieder.
Bij renovatie of transformatie is het nodig van project tot project modules te kiezen en ze te
combineren tot de gewenste woningen. Bij dergelijke projecten kan de systeemintegrator zowel
een bouwer, architect, adviseur of ontwikkelaar zijn. Ook sommige corporaties zien hierin een rol
voor zichzelf weggelegd. Dat vraagt om goede procesafspraken. De integrator draagt namelijk
voor het geheel de eindverantwoordelijkheid naar de klant, ook als het om een prestatiegarantie
gaat.
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De industriële systeembouwmarkt
Het kopen van de producten van de ISB-sector wijkt erg af van de klassieke woningbouwmarkt. Er
ontstaat eigenlijk een nieuwe markt.

Een ander transactieproces
De systeembouwmarkt is een deel van de woningbouwmarkt met een eigen karakter. Transacties
op de systeembouwmarkt lopen volledig anders dan bij het klassieke bouwen, maar komen
nagenoeg overeen met het proces bij conceptueel bouwen. De aanbodkant concurreert niet
alleen op prijs, maar ook op de geboden prestaties. Zowel kwaliteit als prijs zijn vanaf het begin
van het selectieproces grotendeels duidelijk. Net zoals bij auto’s is de prijs van het instapmodel
vooraf helder, en is de uiteindelijke prijs afhankelijk van de gekozen ‘opties’. In die transparantie
zit het verschil tussen conceptueel bouwen en ISB.

De opkomst van marketing
Het ontwikkelen en verkopen van producten vraagt om kennis van marketing. De tweede generatie
systeembouw werd niet door marketeers maar door bouwkundigen begonnen. Deze techneuten
hadden weinig weet van strategische marktbenadering. Daarom was de marketing de eerste tien
tot vijftien jaar nog weinig ontwikkeld.
Wel was men zich bewust van het slechte image van de massawoningbouw. Daarom werd
in de acquisitie de nadruk niet zozeer op het te kopen product gelegd, maar meer op het
proces. Het Waarde en Riant-concept van Intervam (later overgenomen door BAM) werd
gepresenteerd als ware het het klassiek bouwen, waarin de processtandaard alleen nuttig was
om tot betaalbare en ruime woningen te komen. Men legde uit dat er gewerkt wordt met een
referentiewoning waarop veel variatie mogelijk is (dakopbouw, kapvorm, gevelbeeld, uitbouwen,
bouwhoogte, woningoppervlakte, rijtjeshuis of twee-onder-een-kap). Faalkosten waren er niet,
omdat het bouwproces helemaal was uitgezocht en afgesproken met vaste onderaannemers
en leveranciers. Niet alleen Intervam, maar ook alle andere conceptaanbieders hanteerden een
dergelijke marktbenadering. Professionele opdrachtgevers, gewend aan het zelf laten ontwerpen
van hun woningproject, snapten niet goed hoe ze deze aanpak in hun werk moesten inpassen.
Het duurde enkele jaren voordat men doorkreeg dat systeembouw geen vorm van bouwteam of
een soort Design & Build-contract was.
Bij ISB wordt marketing vanaf de eerste schetsen van een nieuw concept al actief ingezet. Met
marktonderzoek en klantenpanels worden nieuwe producten getest en wordt bekeken hoe ze het
best in de markt gepositioneerd kunnen worden. In het transactieproces wordt er gewerkt met
configurators, virtual reality-technieken en met experience centers. Daarmee krijgen bewoners
een indruk van de nieuwe woning. Aanbieders kunnen à la minute planvarianten voorschotelen.
Kopers krijgen zo een beeld van de variatie die mogelijk is.

Een ander businessmodel
Omdat prijs en product grotendeels vastliggen, is het verdienmodel van systeembouwers gebaseerd
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Ontwikkeling systeembouw ↓
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Ruimtelijke schaal
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Bouwproducten

Gebouwelementen

Modules

Massaproductie
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Ontwikkeling ISB-sector
Duurzame ketensamenwerking

Hiërarchische relaties,

Meer gelijkwaardige

zowel in het bedrijf als naar

samenwerking met vaste

onderaannemers

ketenpartners

Gelijkwaardige samenwerking
in netwerken

Nieuw
transactieproces

Kwaliteitsborging

Niet van belang. Subsidie en
contingenten bepalen wat en
waar gebouw wordt.

Rijk bepaalt wie toegelaten
wordt i.v.m. subsidie

Marktaandeel

Op het hoogtepunt, midden

nieuwbouw

jaren zeventig, zo’n 35.000

woningen

woningen per jaar

Omschakelen van traditioneel
ontwerpproces naar het
inkopen van producten van
belang

Vraag bundelen om van
projecten bouwstromen te
maken

Predicaat voor concepten.
Prestatiegarantie in
ontwikkeling.
Schatting aantal woningen per
jaar is 20.000

In opkomst

Tabel 1: De ontwikkeling van systeembouw in de tijd

Ontwikkeling ISB-markt

op het zo efficiënt mogelijk leveren van de afgesproken woningen, en op het terugverdienen
van investeringen in R&D en productiecapaciteit. Hetzelfde geldt voor de leveranciers van
modules. Om de investeringen terug te verdienen zijn heel wat projecten nodig. Daarom is de
ISB-markt, zowel voor systeem- als moduleaanbieders, landelijk. Afzetschommelingen door
conjunctuurverschillen leiden tot het risico investeringen te verliezen. Dat is een barrière om in
de markt actief te worden. Een zekere continuïteit is nodig. Hier wordt later op terug gekomen.

Samengevat onderscheidt industriële systeembouw zich van traditioneel bouwen in
de manier van bouwen, in de manier van samenwerken tussen bouwpartners en in de
manier van zakendoen met opdrachtgevers.
ISB heeft een aantal onderscheidende kenmerken ten opzichte van het klassieke
bouwen. De kenmerken van het fenomeen ISB zijn:
•

Een bedrijfseigen standaardsysteem voor ontwerpen en produceren.

•

Een bouwsysteem waarvan de modules steeds meer industrieel geproduceerd
worden in smart factories.

De kenmerken van de ISB-sector zijn:
•

Een systeemintegrator geeft leiding aan een beperkt aantal vertrouwde partijen.

•

Een netwerk van partijen waarmee duurzaam wordt samengewerkt.

De kenmerken van de ISB-markt zijn:
•

Een nieuw deel van de woningbouwmarkt met een ander transactieproces waarin
afnemers uit een gevarieerd aanbod de voor hen beste oplossing kunnen kiezen.

Status quo van de ISB-sector
en -markt
Hoe staat industriële systeembouw er op dit moment voor, en welke uitdagingen zijn
er voor deze sector? Is ISB in staat om met onweerstaanbare producten dominant
te worden op de woningbouwmarkt?

Het fenomeen industriële systeembouw
De uitdagingen aan de ISB-sector
Dé uitdaging aan de ISB-sector is producten te leveren waartoe de klassieke sector niet in staat is.
Kan ISB bijdragen aan het oplossen van de woningnood door meer woningen goedkoper, sneller en
met minder klachten te leveren? En wat kan de bijdrage van ISB zijn aan andere maatschappelijke
uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, en het mooier en beter leefbaar maken van
wijken?

Verbeteren basisprestaties
Grotere aantallen
De productiecapaciteit van nieuwbouw met systeembouw was in 2015 naar schatting van het
NCB zo’n 17.000 woningen per jaar10. Hoewel de capaciteit inmiddels groter is, zal deze nog
steeds fors moeten toenemen om voldoende woningen te kunnen bouwen. Het aantal hangt af
van de groeimogelijkheden van de ISB-sector zelf, van de adaptatie van de woningbouwmarkt
aan ISB, en van duidelijkheid over wat en hoeveel er nog gebouwd moet worden. De schattingen
wat betreft dit laatste punt lopen nogal uiteen.
Woningen bijbouwen
De ramingen van de benodigde nieuwbouw variëren. De één geeft aan dat er de komende 15
jaar één miljoen nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden; zo’n 70.000 per jaar11. Anderen
spreken over ruim 100.000 woningen per jaar. Corporaties geven aan hun bezit tot 2035 jaarlijks
met 25.000 nieuwe sociale huurwoningen te moeten uitbreiden. De inschattingen van de
omvang van het woningtekort hangen sterk af van aannames, definities en overtuigingen. Hoe
sterk groeit de bevolking, wat wordt het aantal huishoudens, wat voor woonvormen hebben we
nodig, hoeveel mensen kunnen er in één huis wonen? En kan de bestaande woonruimte niet

10

Conceptueel Bouwen in de praktijk, onderzoek van het NCB in 2013 onder zowel conceptaanbieders als afnemers
Dat staat in een investeringsstrategie die veertien kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven zijn
overeengekomen en die door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom in 2014 is overhandigd aan minister
Ollongren van Binnenlandse Zaken.

11

27

beter verdeeld worden? Marja Elsinga, hoogleraar in Delft en een van de kartrekkers van het
programma 1M Homes, pleit voor een ruimtedieet: slimmer en efficiënter wonen in bestaande
gebouwen of op bestaande locaties. Omdat locaties schaars zijn, wordt er meer gekeken naar
vervangende nieuwbouw.
Woningen slopen en nieuwe bouwen
Figuur 14: Studentenhuisvesting in Casa-gebouw.Bron: Bouwwerk.

Door veroudering moeten woningen
vervangen

worden.

Als

wordt

aangenomen dat een woning 100
jaar meegaat, dan moet op termijn
één procent van de woningvoorraad
jaarlijks vernieuwd worden: aantallen
in dezelfde orde als de jaarlijkse
toevoeging. En dat aantal zal stijgen
als de prijzen van de nieuwbouw
door ISB gaan dalen. Dan zullen veel
woningen die nu nog op de agenda
staan voor de energietransitie of voor
funderingsversterking,

vervangen

gaan worden: met name het deel van de woningvoorraad dat een beperkte architectonische
of stedenbouwkundige kwaliteit heeft. Die woningen verduurzamen heeft iets van oude auto’s
verduurzamen door er een elektrische motor in te leggen. Omdat eigenaar-bewoners moeilijk
voor vervangende nieuwbouw te winnen zijn, zal bij het product waarschijnlijk ook een ander
verdienmodel geleverd moeten worden.
Leegstaande bestaande gebouwen transformeren
Vanwege de schaarste wordt er ook gewerkt aan het transformeren van bestaande gebouwen
tot woonruimte. Woningen voor studenten en jongeren, arbeidsmigranten, maar ook voor andere
starters op de woningmarkt. Senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende
doelgroep. Oude fabrieken, leegstaande scholen en verzorgingshuizen, en zelfs voormalige
politiebureaus en gevangenissen worden omgebouwd. Ook steeds meer kantoren staan leeg.
Nu er door de coronacrisis veel meer vanuit huis gewerkt wordt, zal dat aantal naar verwachting
verder toenemen. Daarnaast heeft de opkomst van online shopping ervoor gezorgd dat veel
winkelpanden leegstaan. Niet al die gebouwen zijn geschikt om te transformeren tot woningen.
Soms lukt het niet door de ligging of de inbedding in een wijk. De overheid verwacht dat er tot
2040 door transformatie zo’n 150.000 nieuwe woningen bij kunnen komen. ISB is hier prima
voor geschikt. Met name de inzet van industriële modules voor bijvoorbeeld gevels, badkamers,
keukens en installaties passen hierbij.

Een aantrekkelijke sector voor werknemers
Om de productiecapaciteit van nieuwbouw fors te laten groeien, zijn er veel meer mensen nodig.
Gelukkig zijn er door om te schakelen naar ISB minder arbeidskrachten nodig; niet alleen minder
bouwvakkers, maar ook minder projectmanagers, ontwerpers en engineers. En dat komt goed
uit, want na de crisis van 2008 werd de productiecapaciteit gehalveerd. Inmiddels is deze weer
wat opgebouwd, mede door de instroom van werkkrachten elders uit Europa. Maar volgens
het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is er een tekort van ruim 70.000 arbeidskrachten,
waarvan ongeveer de helft bouwvakkers. Als de sector overgaat naar ISB zullen die getallen wat
lager liggen. Maar er zal waarschijnlijk nog steeds een tekort overblijven omdat er ook nieuwe
beroepen bijkomen, bijvoorbeeld conceptontwikkelaars, business developers en ‘verkopers’. De
ISB-sector moet voor het invullen van die vacatures de concurrentie met andere bedrijfstakken
aangaan. Volgens het EIB is dat onder meer mogelijk door betere arbeidsomstandigheden te
bieden. Gelukkig kan dat bij ISB, omdat daar door de duurzame samenwerking de sfeer beter is
dan bij traditioneel bouwen, waar vooral strijd de boventoon voert. Ook de nieuwe beroepen en
hun digitale hulpmiddelen maken de ISB-sector meer van deze tijd. En dat trekt jongeren aan.
Goedkoper én toch een goed rendement
In de sociale huursector was de huurquote in 2015 gemiddeld 28%. Voor een kwart van de huurders
zelfs 38%. Woningeigenaren konden zo’n twintig tot dertig jaar geleden nog voor drie à vier keer
een jaarinkomen een woning kopen, nu kost een woning acht tot negen jaarinkomens. Welke
woonlastenuitgaven zijn nog acceptabel? Na WO2 legde het Rijk dit vast, om daarmee druk op
de lonen te voorkomen. De overheid maakte daarom het wonen met objectsubsidies betaalbaar.
Anno 2020 levert de corporatiesector juist een bijdrage aan de schatkist. Omdat subsidies
ontbreken, is een rendabele exploitatie nodig. Daarvoor zijn lagere bouw- en onderhoudskosten
nodig. De nieuwbouw- en renovatieprijzen zijn grofweg 50% te hoog12. De eerste uitdaging voor
ISB is dus de productiviteit van het bouwen fors te verhogen.
ISB verhoogt de productiviteit enerzijds door het standaardiseren van de manier van werken en
anderzijds door het hele proces van ontwerp tot en met productie zoveel mogelijk te automatiseren
en industrialiseren.
Het bouwsysteem voorkomt dat ieder project weer opnieuw ontworpen en uitgewerkt hoeft te
worden. Dat scheelt faalkosten (schattingen lopen uiteen van 5 tot 10% van de bouwkosten),
maar vooral de inzet van adviseurs en werkvoorbereiders. Naarmate er meer geautomatiseerd
kan worden, zal hun inzet nog minder worden. Samenwerking met vaste partners maakt dat de
bekende leercurve per project vervalt, dat dubbel werk wordt voorkomen en onduidelijkheden
over de risico- en taakverdeling worden aangepakt. Ook daardoor verdwijnen faalkosten. En
doordat partners niet per project hoeven te worden ingekocht, verdwijnen er transactiekosten
Industrialisatie maakt het werk nog arbeidsextensiever. Door te werken met industriële modules
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Berekening NCB, uitgaande van de minimale wooneisen omschreven in De Woonstandaard. Prijspeil 2018. EnRapport PBL
Woonlastenneutraal Koopwoningen verduurzamen (augustus 2020)

29

kan volgens McKinsey 80% van de arbeid van de bouwplaats naar de fabriekshal worden
verplaatst. In een studie van ABN AMRO/McKinsey uit 2019 wordt betoogd dat modulair bouwen
een productiviteitswinst van 40% kan opleveren. Ook ervaringen in andere industrieën laten zien
dat de productiekosten 40% dalen wanneer het productieaantal in de fabriek wordt verdubbeld.
Door vergroting van de aantallen neemt ook het inkoopvoordeel toe.
Sneller beschikbaar
De eigenschappen die ISB goedkoper maken, zorgen er ook voor dat er veel sneller gewerkt kan
worden. Niet alleen op de bouwplaats, maar in de totale tijd die voor een project nodig is. En
snelheid is geboden, want het woningtekort is urgent en we moeten alles op alles zetten om de
duurzaamheidsdoelen in 2050 te halen. Nieuwbouw met ISB kan heel snel. Waar het traditioneel
bouwen van een woning al gauw een jaar duurt, kan het bij sommige concepten al in minder dan
een week. Ook het ontwikkelen kan in weken, terwijl traditionele projectontwikkeling jaren kan
duren. De belemmeringen van de snelheid bij ISB liggen nu nog in de tijd voor het verkrijgen van
vergunningen en in de aansluiting van de nutsvoorzieningen.
Beter en met minder risico’s
Een grote klacht over zowel nieuwbouw als renovatie is het aantal opleverpunten. Al jaren
schommelt dat rond de twintig. Ook valt het onderhoud geregeld tegen. Geen enkele industrie
kent dat verschijnsel op deze schaal. Regelmatig treffen opdrachtgevers en bouwers elkaar
voor de rechtbank. Bij systeemwoningen komen niet of nauwelijks opleverpunten voor. Waarom
er nauwelijks faalkosten zijn, is hierboven al uitgelegd. Desalniettemin heeft de opdrachtgever
echter het gevoel minder grip op de kwaliteit te hebben, omdat een eigen bestek moet worden
losgelaten. Men heeft nog onvoldoende vertrouwen in het nieuwe transactieproces, waar wordt
ingekocht op prestatie-eisen. Met een vorm van prestatiegarantie, liefst inclusief verzekering, kan
dat gevoel bestreden worden. Voor kwalitatief goede systeembouwers zal de premie laag zijn,
omdat ze weinig faalkosten hebben. Een eerste stap kan zijn om de producten van systeembouw
Figuur 15 : Invloed van vergroten massa op daling productiekosten

onafhankelijk te toetsen op kwaliteit en prijs.

Figuur 16: Soorten systeembouw per soort bouwopgave

Vergroten meerwaarde
Het traditionele bouwen heeft moeite om de innovaties van de toeleverende industrie te absorberen.
In hun visie drijven ze de kosten op en maken het werken complexer. Daarom is er vaak verzet van
de brancheorganisaties van bouwers en installateurs als de overheid haar normen wil verhogen.
Systeembouwers zien juist graag innovaties. Het geeft hen de kans om hun producten onderscheidend
te maken. Het meeste aanbod ligt al beduidend boven de eisen die de wet voorschrijven. Zo zijn er
al NOM-nieuwbouwwoningen voor nauwelijks 10.000 euro per woning extra.
Duurzame en circulaire producten
Ook het aanpakken van de energietransitie blijft achter. Om voor 2050 de woningvoorraad
klimaatneutraal en aardgasvrij te maken, gaat de verduurzaming van bestaande woningen
te langzaam. Dat aantal moet oplopen naar ‘1000 woningen per dag’. Van de huurwoningen,
voornamelijk corporatiewoningen, kan naar verwachting 1 miljoen woningen (schatting van
de BouwhulpGroep) met ISB onder handen genomen worden. Het werken met ISB-modules is
daarvoor een geschikte oplossing. Complete gevels, daken en installaties worden dan in een keer
vervangen. Systeembouw met zo’n hoog niveau van industrialisatie lijkt bij eigen woningbezit
minder haalbaar. Het aandeel daarvan in de totale woningvoorraad is de afgelopen decennia tot
57% gestegen. Bij slechts 15% zorgt een Vereniging van Eigenaren (VVE) voor enige vorm van
collectieve sturing op investeringen. Wanneer voor iedere woning een unieke aanpak nodig is,
zal een fabriek op afstand veelal niet werken. Misschien kan industrialisatie zich hier naar de
bouwplaats verplaatsen; een soort mobiele buurtfabriek.
De omvang van de capaciteit van systeembouw voor duurzame renovatie is minder bekend dan

13
Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd.
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voor nieuwbouw, maar werd in 2015 door het NCB ingeschat op 11.000 woningen. Ook hier is
groei dus het motto.
De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Veel
afval is sloopafval. De Nederlandse overheid stuurt aan op een circulaire economie in 2050. In de
transitie-agenda Bouweconomie wil men al in 2030 de helft van dat doel bereikt hebben. Ook nu
verzetten traditionele bouwers zich, terwijl systeemaanbieders er juist extra kansen in zien. De
producten van veel aanbieders zijn al geheel of gedeeltelijk circulair. Houtskeletbouw als middel
voor circulair bouwen is snel in opkomst. Enkele kartrekkers hier zijn Emergo en De Mar. Zij
zien in circulariteit ook een mogelijkheid tot verlaging van de onderhouds- en renovatiekosten
tijdens de gehele levensduur van de woning. Dit dankzij de hogere aanpasbaarheid en minder
materiaalgebruik.
Leefbare wijken
Door de trek naar de stad, de vergrijzing, het aantal echtscheidingen e.d. is de behoefte aan
binnenstedelijke nieuwbouwproductie sterk gestegen. Daardoor is ook het aandeel gestapelde
nieuwbouw het laatste decennium stevig toegenomen. En die behoefte zal niet afnemen, tenzij
het platteland aantrekkelijker wordt gemaakt. Inmiddels is er een ruim aanbod aan bewezen
concepten voor grondgebonden woningen en appartementen, maar nog niet echt voor dit soort
hoge woongebouwen.
De bekende doorzon- en portiekwoningen passen minder bij de ontwikkelingen van deze
tijd. Onder meer internet (telewerken, smart homes en smart cities) en de toename van de
een- en tweepersoonshuishoudens en ouderen roepen de behoefte aan nieuwe woonvormen
op. Een voorbeeld daarvan is Heijmans ONE; een nieuwe woonvorm van 39 m2 voor een
eenpersoonshuishouden. Ook andere zijn hiernaar op zoek.
Ook de klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan onze wijken: woningen en straten worden
te heet. De riolering kan de bakken regenwater niet meer aan, terwijl op andere momenten
vijvers en sloten droogvallen en het grondwater zover zakt dat woningen beschadigd raken.

Figuur 17 Enkele appartementen en grondgebonden
woningconcepten op de concepten boulevard

selectie uit systeemwoningen

selectie uit systeemappartementen

Figuur 18: Het Heijmans ONE concept

Figuur 19 : Homestudios, experience center BAM

Systeemaanbieders proberen op deze trends in te spelen met onder andere gekoelde woningen
en wateropslagsystemen.
Voor goed wonen is ook de betrokkenheid van bewoners belangrijk. Die worden al jaren
voorgehouden zich te ontplooien, voor zichzelf op te komen en verantwoordelijkheid te nemen.
Er wordt veel gewezen op de noodzaak van participatie. In de nieuwe Omgevingswet en in
de Verklaring van Davos over de gewenste ‘Baukultur’ is participatie zelfs een kernbegrip. Op
verschillende manieren proberen systeemaanbieders bewoners in het bouwproces een plek te geven,
bijvoorbeeld met klantenpanels tijdens het ontwikkelen van concepten. Ook in het planproces worden
(toekomstige) bewoners betrokken. Bij hun keuze van de gewenste woning wordt er gewerkt met
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configurators, virtual reality-technieken en experience centers. Daarmee krijgen bewoners een indruk
van de nieuwe woning. Aanbieders kunnen à la minute planvarianten voorschotelen.
Bij renovatie is dat complexer. Zeker bij eigen woningen, omdat iedere woning anders is. Toch
komen ook daar mogelijkheden voor. Een voorbeeld daarvan is het bedrijf Alliantie+, dat eigenaren

Figuur 20 : Stappenplan Alliantie+

in vijf stappen op weg helpt om de eigen woning te verduurzamen.

Hieronder is in een overzicht samengevat waarom ISB in staat is om meer waarde te bieden dan
het klassieke bouwen.

Kenmerken

Systembouw

Industrieel bouwen

ISB
Uitdagingen
aan ISB ↆ

Standaard

Modulaire

systeem

opbouw

Toename
ruimtelijke
schaal

Veranderde

Veranderde

sector

markt

Groeiende

Duurzame

intelligentie

ketens

Nieuw
transactie
proces

Meer
Tabel 2: De kenmerken van ISB en hun bijdragen aan de uitdagingen waar ISB voor staat

produceren
Goedkoper
bouwen
Sneller
beschikbaar
Beter en vmet
minder risico’s
Duurzamer
Meer variatie
in aanbod
Meer
invloed voor
bewoners
Aantrekkelijker werk

De situatie in de ISB-sector
De ISB-sector is in ontwikkeling en kent groeipijn. Welke kinderziektes maakt de nog jonge sector
door? Welke problemen kunnen bedrijven individueel aanpakken? En voor welke is samenwerking
vereist, onderling of met afnemers?

Ondoorzichtig aanbod systeemwoningen
In de marketing zijn inmiddels grote stappen gemaakt. Veel aanbieders werken met aantrekkelijke
websites, experience centers of grootschalige, voor publiek toegankelijke laboratoria −
bijvoorbeeld de Loskade als living lab van Van Wijnen.
Toch is het voor opdrachtgevers moeilijk om overzicht te krijgen van de systeembouwmarkt. Een
middel om orde in vraag en aanbod te brengen, ontbrak tot voor kort. De Woonstandaard, die
het NCB samen met Aedes ontwikkelde, is een eerste stap in de goede richting. Hierin zijn een

aantal Product Markt Combinaties (PMC’s) gedefinieerd, waarmee een goed deel van de huidige
De nodige aanbieders hebben hun
marketing al op de Woonstandaard
aangepast. Ook ontbrak tot voor kort
een manier makkelijk zicht te krijgen
op het aanbod. Daarom kwam het
NCB met de Conceptenboulevard. Die
maakt het voor afnemers makkelijker
het aanbod aan hun vraag te spiegelen.

Figuur 21: De PMC-indeling in de Woonstandaard

nieuwbouwopgave wordt bestreken.

Beperkte kwaliteitsborging
De tweede golf systeembouw, conceptueel bouwen, won het laatste decennium flink aan
marktaandeel. Ook traditionele bouwers wilden daar een graantje van meepikken. En dat gebeurt
nog steeds. Maar zij gaan halfslachtig te werk en schrikken terug voor de investeringen die
ervoor gedaan moeten worden. Het resultaat zijn slecht uitgewerkte concepten. Naast koren
komt er dus kaf op de markt. Een onafhankelijke beoordeling, beloond met een predicaat of
certificaat, kan hier een oplossing zijn. Mede om deze reden initieerde het NCB de Stichting
Excellent Conceptueel Bouwen. Deze biedt onafhankelijke, periodieke toetsingen waarin de
praktijk nauwgezet wordt gemonitord. Met die data kunnen vorderingen en ontwikkelpunten in
systeembouw meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt.
Een andere oplossing is de prestatiegarantie. Eerder werd daar al op gewezen. Met name bij Nul

35

op de Meter (NOM)-woningen leeft die behoefte. Daarom kwam De Stroomversnelling hiervoor
met een modelovereenkomst.

Aanbod sluit niet aan op de vraag
De woningbouwopgave van de komende jaren is niet alleen groot maar ook gedifferentieerd. Het
aanbod van concepten is echter nog onvoldoende gevarieerd. Het huidige aanbod breidt zich snel
uit, maar het zwaartepunt ligt nog op rijtjeswoningen en eenvoudige appartementen.
Niet voor niets werd het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten als een van de uitdagingen voor
systeembouw genoemd. Er is nog veel werk aan de winkel om tot meer variëteit in het aanbod
te komen. Opdrachtgevers
organiseren tal van prijsvrauit te lokken. Deelnemers
klagen dat die wedstrijden
blijven steken in pilots.
Er zijn ook corporaties die
zelf met een architect en/
of een bouwer woning-

Figuur 22: Concept van Fijn Wonen
voor appartementen

gen om nieuwe concepten

concepten ontwikkelen. Al die initiatieven leiden echter nog niet tot een effectieve vraag, en de
opschaling blijft uit. Omdat de marktvraag diffuus is, aarzelen aanbieders om compleet nieuwe
concepten te ontwikkelen.

Onderbenutting productiecapaciteit
De vraag aan ISB-aanbieders is groter dan hun productiecapaciteit. Toch ontstaat er geregeld
flinke onderbezetting. Die wordt ingeschat op gemiddeld zo’n 15%. Het gevolg is dat er minder
woningen worden gebouwd dan mogelijk is en dat de prijzen hoger zijn dan nodig. Hoe kan dat?
Opdrachtgevers brengen hun projecten op de markt wanneer dat in hun planning uitkomt. Zonder
dat ze het van elkaar weten, veroorzaken ze daarmee files of gaten in de productie. Die maken
de levering en de prijs onzeker. Opdrachtgevers hebben weinig zicht op de gevolgen van hun
haperende planningen. Ook weten ze niet welke voordelen in leverzekerheid en/of prijsvoordeel
die afstemming hen kan opleveren. Aanbieders doen veel moeite om de projecten aaneen te
sluiten tot gesloten bouwstromen. De dynamiek van de projecten laat zich echter niet zo
makkelijk in het gareel brengen. Nogal eens worden projecten niet volgens de oorspronkelijke
planning uitgevoerd. Diverse invloeden maken die onzeker. Denk aan eisen van omwonenden,
bescherming van flora en fauna, de snelheid van de vergunningen, en meer. Systeembouwers
houden al rekening met deze onzekerheden door meer werk aan te nemen dan ze kunnen
produceren. Desalniettemin is de capaciteit structureel onderbenut.
Bouwstromen zijn in cadans te krijgen als afnemers hun vraag onderling afstemmen.
Conceptaanbieders zijn daarvoor van hun opdrachtgevers afhankelijk. Aanbieders kunnen aan
hun samenwerking bijdragen door vooraf helder te zijn over de benefits. Om het bundelen van
projecten tot routine te maken, kan een financiële beloning wenselijk zijn. Het belang van een
gelijkmatige seriematige productie wordt nog groter naarmate de modules verder industrialiseren.
Het stilstaan van machines kost dan direct geld. Na WO2 liep het Rijk ook dit tegen dit probleem

Figuur 23: Een selectie uit het aanbod van industriële modules

aan. Toen zorgde ze er met subsidies voor dat de fabrieken vol zaten.

selectie uit moduleaanbod

Ondoorzichtig aanbod modules
Hoewel sterk in ontwikkeling, staat de modulemarkt nog betrekkelijk aan het begin. Het meeste
aanbod is nauwelijks het niveau van gebouwelementen ontstegen, en een deel ervan komt van
over de grens (al dan niet met een Nederlandse agentuur14). Een goed beeld ontbreekt. Vanaf het
moment dat er een bouwindustrie op gang kwam, ontstond bij afnemers de behoefte te weten
wat er te koop was. Daarvoor kwamen er bouwbeurzen. Vanaf 1935 werd dat aanbod landelijk
inzichtelijk gemaakt met een jaarlijkse Catalogus voor de Bouwwereld. Inmiddels zijn daar
gekomen. Industrieel geproduceerde
modules worden nog niet zo lang
aangeboden. Een ‘catalogus’ van
modules is er (nog) niet. Wel is er
sinds kort een prefab-beurs.
Zonder goed overzicht is het voor
afnemers moeilijk om geschikte
modules

te

vinden

en

is

de

ontwikkeling van de markt moeilijk

Figuur 27: Prijsvraag van de woningcorporaties Mitros, Portaal en B0-ex

Figuur 24: Art impression van de fabriek die in
Heerenveen wordt gebouwd.

digitale versies voor in de plaats

te volgen. Mede daardoor staan
sommige bouwers er wantrouwig tegenover. Ze hebben het idee dat de aangeboden modules
minder goed passen of duurder zijn dan wanneer ze zelf gebouwelementen combineren of
modulefabrieken neerzetten. Die sceptische houding van de systeembouwers hoort een beetje
bij een markt die zich aan het ontplooien is.

Ongestuurde ontwikkeling modules
Het aanbod van modules in de markt laat zich niet eenvoudig tot complete woningen combineren.
Per project zijn er aanpassingen nodig. Daarvoor worden werkvoorbereiders ingezet en soms
ook machines omgesteld. Die afstemmingen zijn vermijdbaar als er afspraken komen over de
indeling in modules. Omdat die ontbreken, bedenken veel systeemaanbieders hun modules
zelf. Ze komen dan met eigen maatafspraken, aansluitdetails of kwaliteitseisen. En die sluiten
slechts gedeeltelijk aan bij wat fabrikanten aanbieden. Die vermijdbare afstemmingen kosten
geld (sommigen schatten het in op duizenden euro’s per woning) en voegen aan de woning geen
waarde toe. Hier wreekt zich het gebrek aan een modulestandaard met een classificatie van
modules.
Het ontwikkelen van zo’n modulestandaard blijkt niet vanzelf te gaan. In andere sectoren zijn er
marktleiders die in staat zijn de markt hun standaard op te leggen. In de ISB-sector ontbreekt zo’n
sturende kracht. De grootste aanbieders in Nederland bouwen zo’n 2.000 woningen per jaar. Van
14

Enkele voorbeelden: Terhalle GmbH heeft een Nederlandse vestiging in Hengelo. Zij richten zich met name op HSB wanden. Vondellaan Vastgoed is exclusief partner voor Qhome (uit Oekraïne). Laminated Timber Solutions is vanuit België actief
in Nederland met een Nederlands team. Prefab Systems (nu ERA Prefab-Systems Nederland BV) is sinds 2019 in Nederland
gevestigd. Daarnaast zijn er ook die vanuit andere landen de Nederlandse markt benaderen. Alleen vanuit België al Skilpod,
Machiels Building Solutions, Bao Living en meer.
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Figuur 25: Robot Rc Panels in actie

Wijnen bouwt aan een fabriek in Heerenveen voor 4000 Fijn Wonen woningen per jaar en men
verwacht dat die begin 2022 operationeel is. En geweldige stap.
Maar met een marktaandeel van minder dan 5% leg je de modulesector jouw wil niet op. Er moet
dus door samenwerking worden gekomen tot een breed aanvaarde modulestandaard. Als deze
standaard er is, kan die verder uitgebouwd worden met onder meer afspraken over kwaliteit en
interfaces.

Industriële productiestromen nog klein
Ook voor de bundeling van de vraag is een modulestandaard gewenst. Omdat aanbieders zelden
meer dan 2.000 eenheden per jaar verkopen, hebben ze weinig serieus kostenvoordeel van industriële
productie wanneer ze zelf modules produceren. Volgens een vuistregel uit de industrie groeit de
productiviteit met 40% iedere keer als de aantallen verdubbelen. Geen verwaarloosbaar voordeel
voor wie 4.000 in plaats van 2.000 eenheden industrieel weet te produceren. Om tot grootschaligere
productie te komen, moet de vraag naar modules gebundeld worden. Dat dit kan, bewijst Rc Panels,
dat sinds kort 6.000 gevelpanelen per jaar produceert en die aan meerdere systeemaanbieders
levert. In een smart factory weet Rc Panels op grote schaal industriële gevels te produceren, terwijl
er toch een keuze in maten, uiterlijk en afwerking (metselwerk, stucwerk) mogelijk is. Dat maakt dat
hun gevels zowel voor renovatie als nieuwbouw gebruikt kunnen worden.
Toch aarzelen systeemaanbieders om ‘dezelfde’ modules af te nemen. Zij zien in eigen modules
juist een mogelijkheid om zich in de markt te onderscheiden. Het voorbeeld van Rc-Panels laat
zien dat dat zo niet hoeft te zijn, zolang de modules maar flexibel zijn.

De ISB-sector staat aan haar begin en moet daardoor enkele kinderziektes overwinnen:
het aanbod van systeemwoningen meer transparant maken, de kwaliteitsborging
versterken, het productengamma verbreden, opdrachtgevers verleiden hun projecten
te bundelen zodat de productiecapaciteit volledig wordt benut, het aanbod van
modules overzichtelijk maken, meer lijn brengen in de ontwikkeling van modules en
de productieseries vergroten. Er gebeurt al het nodige, maar om snel op te schalen,
kan er meer ondernomen worden.

De situatie op de ISB-markt
De ISB-sector is in ontwikkeling en kent groeipijn. Welke kinderziektes maakt de Als het lukt ISB
in Nederland mainstream te maken, worden de voordelen beduidend groter. Is de markt klaar voor
die groei? Is ISB al voldoende bekend en geaccepteerd? Is er een gelijk speelveld met traditioneel
bouwen?

Onvoldoende bekend en geaccepteerd
De communicatie vanuit de ISBsector is de afgelopen jaren vooral
gericht geweest op corporaties en
commerciële ontwikkelaars. Zij zijn
immers hun directe afnemers. Bij
hen is systeembouw, en met name
conceptueel bouwen, inmiddels wel
bekend. Bij het Rijk, provincies en
gemeenten is systeembouw veel
minder bekend. Wil ISB grootschalig

Figuur 26: Minister Ollongren bij de onder-ekening
van een woondeal

Onbekendheid

worden, dan is het gewenst dat alle
schakels in de beleidsketen ermee vertrouwd raken. Beleidsmakers moeten worden geïnformeerd
en overtuigd van de meerwaarde. Daarvoor is wel anekdotische kennis beschikbaar, maar exacte
aantallen, cijfers over het verschil in prijs en prestatie ten opzichte van traditioneel bouwen, zijn
beperkt en fragmentarisch. Systematische gegevens over de nieuwe praktijk ontbreken.
Het inzetten van systeembouw tegen woningnood gebeurde al eerder. En dus komt de
belangstelling voor ISB bij de overheid weer op. Op 13 maart 2019 werd in de Tweede Kamer
een motie van Paul Smeulders en Chris Stoffer aangenomen over het stimuleren van en
investeren in industriële productiecapaciteit. Ook kwam er in mei 2019 een Kamerbrief over
de Stimuleringsaanpak Flexwonen: een stimulans voor woningen die makkelijk verplaatsbaar,
stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn, en die gedeeltelijk of geheel in de fabriek ‘gebouwd’
worden. Maar in de regionale woondeals die het Rijk vorig jaar heeft gesloten over het versneld
aanpakken van het woningtekort, komt systeembouw slechts aan de orde verscholen achter
thema’s als duurzaamheid of circulariteit.
Als overheden beter op de hoogte zijn van wat ISB te bieden heeft, dan kunnen ze beter aan de
ontwikkeling ervan bijdragen.
Weerstand
Zoals eerder betoogd, verlangt systeembouw een ander transactieproces. Dat andere
transactieproces vraagt om verandering van de werkcultuur, niet alleen bij de aanbieders maar
zeker ook bij professionele afnemers. Van deelnemers wordt gevraagd om:
•

niet langer te denken in eenmalige projecten maar in herhaalbare concepten,
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•

niet langer anderen verwijten te maken maar zelf een betere uitvraag te stellen of een
helderder aanbieding te doen,

•

niet langer te kiezen op basis van de laagste prijs maar op basis van meerwaarde,

•

niet langer zelf de controle te willen houden maar durven los te laten en vertrouwen te geven,

•

niet langer te denken op korte termijn maar beleid te maken op lange termijn.

Dat omschakelen leidt soms tot weerstand, zeker bij partijen die deels of volledig vast
willen houden aan de klassieke manier van werken. Niet alleen aannemers, installateurs en
gespecialiseerde onderaannemers bestaan bij de gratie van het traditionele bouwen. Dat geldt
ook voor adviseurs en projectmanagers. Bij ISB veranderen die posities. Hun expertise wordt
minder per project gevraagd en meer bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe woningbouwen renovatieconcepten. Bij het accepteren van die andere cultuur speelt dus ook de angst voor
verlies van werk een rol. Echter kan ISB het werk juist ook leuker en uitdagender maken.
Welstand
Welstand brengt een advies uit of een te bouwen project volgens haar overeenkomt met redelijke
eisen van welstand. Dit oordeel wordt in de regel pas gegeven als de plannen definitief zijn. Bij
traditioneel bouwen zijn die immers ook niet eerder goed te beoordelen. Bij systeembouw, waar
een plan al voor een groot deel wordt bepaald bij de keuze van het concept, werkt dit anders.
Door de standaardisatie van systeembouw valt in een plan niet zomaar wat te veranderen.
Afnemers dwingen de omslag niet af
Het aandeel Conceptueel bouwen en ISB in de nieuwbouwproductie benadert de omvang van de
eerste generatie systeembouw. En dit aandeel is groeiend.
Toch bepaalt de traditionele bouwmarkt nog de prijsvorming. Het kostenvoordeel van ISB vertaalt
zich daardoor niet automatisch in goedkopere nieuwbouw of renovatie. Minstens een deel ervan
vloeit nu naar de aanbieders en leidt daar tot een bovengemiddeld rendement. Zolang het aanbod
van ISB nog beperkt is, en de competitie tussen de ISB-partijen dus beperkt, kan het gewenst zijn
AANDEEL CB/ISB BIJ WONINGCORPORATIES

Figuur 27: Uit Monitor CB van het NCB uit 2017

percentage conceptuele woningbouw

dat professionele opdrachtgevers zich organiseren om een betere prijs af te dwingen. Wellicht door
hun vraag te bundelen of door meer medewerking te geven aan de gewenste transitie naar ISB.

Ongelijk speelveld
De condities waarbinnen de bouwmarkt functioneert zijn gegroeid vanuit traditioneel bouwen. En
zonder dat het de bedoeling is, levert dat een ongelijk speelveld op. ISB wordt erdoor benadeeld.
ISB onvoldoende in beleid overheid
De werking van de woningbouwmarkt wordt sterk beïnvloed door overheidsbeleid: door de
bouwregelgeving, door de invulling van de ruimtelijke ordening (de aanwezigheid van de benodigde
infrastructuur, met tegenwoordig ook warmtenetten en waterberging), door het grondbeleid, door
volkshuisvestingsbeleid en de laatste jaren ook door maatregelen ter bescherming van het milieu
(energietransitie, klimaatadaptatie, stikstof, PFAS,…). Rijk, provincies en gemeenten maken
plannen en stellen eisen aan de markt waarop opdrachtgevers en systeemaanbieders actief zijn.
Sinds de decentralisatie van rijkstaken ligt het zwaartepunt van het beleid bij de gemeenten. Met
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de regie op woningbouw aan de gemeenten
overgedragen. Bovendien staat de gemeente centraal bij het uitrollen van de wijkgerichte aanpak
vanuit het Klimaatakkoord. Zij creëren onder meer woonvisies. Van daaruit maken ze afspraken
over de bouwopgave met marktpartijen, zoals corporaties en ontwikkelaars.
In deze prestatieovereenkomsten staan de aantallen en het prijsniveau van nieuwbouw en
renovatie. Impliciet gaan beleidsmakers, stedenbouwers, volkshuisvesters en andere partijen
daarbij uit van het traditionele bouwen: zowel in wat men haalbaar acht, als in de manier van
sturing. Soms worden geen prestaties maar exacte oplossingen voorgeschreven. Met de gunstige
mogelijkheden van industriële systeembouw (sneller, goedkoper, betere prestaties) wordt geen
rekening gehouden. Een voorbeeld van zo’n redenering is het onlangs verschenen rapport van
het Planbureau voor de Leefomgeving van augustus 2020, over de kosten en opbrengsten van de
verduurzaming van eigen woningen. Dat stelt dat het verduurzamen van woningen onbetaalbaar
is, maar rekent met prijzen waarin het perspectief van ISB niet is meegenomen. Daarom is het
belangrijk om tot meer afstemming te komen tussen het proces van de beleidsmakers en het
inkoopproces van ISB door corporaties en andere professionele afnemers. Dat kan er ook voor
zorgen dat partijen zich over en weer beter houden aan de prestatieafspraken.
Prestatieafspraken raken ook aan grondbeleid. ISB zorgt voor lagere bouwprijzen. Soms brengt
dat gemeenten of andere grondeigenaren in de verleiding om dan een hogere prijs voor de grond
te verlangen. Dan leiden de ISB-inspanningen niet tot lagere woninglasten, maar juist tot hogere
grondinkomsten.
Gemeenten of andere partijen verkopen hun grond vaak aan ontwikkelende bouwers. Door het
zelfrealisatiebeginsel heeft de eigenaar van de grond het recht om zelf te bepalen wie de bouwer
wordt. Dat belemmert de concurrentie en een optimale inzet van concepten. Daarom ligt het
voor de hand dat gemeenten en ontwikkelaars hierover afspraken maken. Bijvoorbeeld dat de
bouwprijzen niet mogen liggen boven wat er met ISB mogelijk is.
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AFSTEMMING IN KETEN BEPERKT

Figuur 28: De keten van beleid naar realisatie

Verbrokkelde vertaling van visie in resultaat

Verouderd vergunningenstelsel
Het bouwbesluit beschrijft de minimale eisen waaraan een woning moet voldoen. Volgens
sommigen past de opzet daarvan niet goed bij industrieel vervaardigde productie. Maar
belangrijker lijkt dat gemeenten (Bouw- en Woningtoezicht) ieder plan op die eisen moet toetsen
en moet toezien op een correcte uitvoering. Dat vraagt maanden tijd en veel geld; met legeskosten
van enkele duizenden euro’s per woning als gevolg. Omdat bij het klassieke bouwen ieder project
uniek is, is zo’n uitgebreide toets nodig. Vanwege de standaardisatie van systeembouw en
doordat de kwaliteit in de praktijk bewezen is, kan die toets zich bij ISB sterk beperken.
Gebrek aan visie op het nieuwe Nederland
De overheid kan ook invloed uitoefenen op wat er wordt aangeboden. Nu stelt ze alleen algemene
doelen, zoals het bouwen van één miljoen nieuwe woningen tijdens de komende 15 jaar, of het
klimaatneutraal maken van de woningvoorraad. Zulke doelen geven systeemaanbieders weinig
inzicht in welke producten voor die doelen nodig zijn. Daarvoor zijn ze te abstract, te veel op
macroniveau. Dat wordt anders als de overheid het voortouw neemt in het laten ontstaan van
een gedragen beeld van de toekomst. Zeker in deze onzekere overgangsperiode zoekt de
samenleving naar een perspectief dat met plezier tegemoet gezien kan worden. Daarom wordt
op allerlei plekken om een beeldende visie op de toekomst van ons land gevraagd Ook in de
context van het Nationaal Groeifonds van 20 miljard en de coronacrisis komt direct de roep om
zo’n perspectief op. Al was het maar om te kunnen beoordelen waaraan al het beschikbare geld
moet worden besteed.
Een landelijke toekomstvisie leidt niet vanzelf tot de benodigde concepten en tot het industrieel
produceren van modules. Daarvoor zijn er meerdere vertaalslagen nodig, in de gehele keten
van beleidsmakers op landelijk niveau tot aan medewerkers bij ISB-bedrijven. Die schakels
maken nu los van elkaar hun eigen beleid. Iedereen schetst een eigen toekomstvisie. Weliswaar
worden daarbij regelmatig dezelfde externe onderzoeksbureaus ingeschakeld, het beeld blijft

versnipperd. Dat leidt tot weinig sturende ‘uitvraag’ op sectorniveau. Een betere afstemming kan
leiden tot praktijkresultaten die beter aansluiten bij de door de landelijke politiek gestelde doelen.
Ontbreken anticyclisch beleid
ISB vraagt grote investeringen. Daarom hebben ISB-partijen behoefte aan continuïteit. Alleen
blijkt de woningbouwmarkt afhankelijk van de economische conjunctuur. Dat liet de crisis van
2008 duidelijk zien. Er werden tal van fabrieken gesloten en werknemers kwamen op straat. Na

Figuur 29: Aantal nieuwbouwwoningen sinds 2000.

de crisis moest die capaciteit tegen hoge kosten weer opgebouwd worden.
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Om die afbraak van capaciteit te voorkomen of te beperken, gebruikte het Rijk in het verleden
de woningbouwcorporaties. Die werden gestimuleerd om anticyclisch te investeren. Door hen
meer te laten bouwen, werd het ongewenste afbreken en opbouwen van productiecapaciteit
voorkomen. Anders dan tijdens de systeembouwgolf na WO2 wordt tegenwoordig niet op de
schommelingen in de woningbouwmarkt gestuurd. Tijdens de laatste crisis gebeurde zelfs het
tegendeel: woningcorporaties kregen te maken met de verhuurdersheffing. Sinds de invoering
daarvan is al meer dan 10 miljard euro aan de corporatiesector onttrokken en daarmee niet meer
voor woningbouw beschikbaar. Een studie van Companen en Thesor uit 2020 laat zien dat dit
heeft geleid tot de bouw van de helft minder corporatiewoningen.
Niet voor niets pleit juist nu een brede woningbouwalliantie voor anticyclisch beleid: om te
investeren in toekomstbestendige woningbouw en zo de economische crisis ten gevolge van
corona te bestrijden. Een dergelijke vorm van afzetzekerheid zal ISB enorm stimuleren. En daar
hebben niet alleen aanbieders voordeel bij, maar ook de afnemers en de overheid.

Kennisveld niet echt betrokken
De omslag van traditioneel bouwen naar grootschalig industrieel bouwen vraagt om voortdurende
voeding met nieuwe kennis en inzichten.

Figuur 30: Invloed verhuurdersheffing op nieuwbouw

Verhuurderheffing en nieuwbouwproductie 2009-2018

Geen gestructureerde kennisontwikkeling en -overdracht.
Systeembouw en het industrialiseren van de bouw heeft lang de aandacht gehad van
universiteiten, kennisinstellingen en architecten. Onder meer de hoogleraren Habraken en Priemus
waren respectievelijk in Eindhoven en Delft belangrijke aanjagers. Hun werk werd gesteund
met aanzienlijke overheidsmiddelen. Anno 2020 is die belangstelling minder geworden. In de
Bouwagenda, in de BTIC kennis- en innovatieprogramma’s, op Click.nl en bij 4TU.Bouw is er alleen
aandacht voor als afgeleide van andere onderzoeksthema’s. Voor de huidige ontwikkelingen
in zowel de systeembouw als de industriële bouw is minder oog. Omgekeerd is er ook weinig
contact tussen de snel opkomende moderne systeembouwsector en de kennisinstellingen. Toch
liggen er grote intellectuele uitdagingen om met industriële systeembouw tot een breder, beter,
gevarieerder en goedkoper aanbod te komen.
Niet sexy voor ontwerpers
De hierboven genoemde cultuuromslag geldt ook voor de kennisinstellingen. De nadruk in
het curriculum ligt veel op projectmanagent en ontwerpen. Het onderzoek en onderwijs over
het bouwproces focust zich op het optimaliseren van het traditionele proces. Het andere
transactieproces van systeembouw valt nog veelal buiten het blikveld. Kennis daarover,
ontwikkeld vanuit praktijkervaring, ontbreekt grotendeels in het lesprogramma. Bij het opleiden
van architecten ligt de focus niet op het ontwerpen van concepten maar van unieke, eenmalige
projecten. Ook bij de huidige generatie Nederlandse sterarchitecten is er weinig aandacht voor
conceptontwikkeling.
De markt voor ISB is zich aan het ontwikkelen. ISB is bij professionele afnemers al
redelijk bekend maar is nog niet echt op de radar van de overheden. De werking van
de markt komt uit de tijd van het klassieke bouwen en is nog niet ingericht op ISB. Dat
levert een ongelijk speelveld op, wat een flinke belemmering is. Ook in de kenniswereld
ontbreekt ISB op de agenda. Structurele samenwerking tussen die wereld en ISBsector zal groei makkelijker maken.

Roadmap voor groei ISB
Om alle potentie die ISB heeft om de woningnood op te lossen te kunnen benutten,
moet het mainstream worden. Hoe kan dat? Welke activiteiten zijn gewenst om de
sector op niveau te brengen en om de markt voor ISB te ontwikkelen?

Om de woningnood aan te kunnen pakken, moet er het nodige gebeuren. Uit bovenstaande analyse
van de status quo van de sector en de markt is een roadmap af te leiden. De versie in dit essay bestaat
uit drie deelplannen. Ieder met een eigen doel, eigen actiepunten en specifieke taakverdeling. Hoe
de organisatie daarvan kan worden ingevuld, wordt behandeld in het hoofdstuk Regie voeren over de
groei van industriële systeembouw.

Systeembouwsector gereed maken voor groei
Zo’n 25 jaar na de opkomst van de tweede generatie zorgt systeembouw in 2020 voor de bouw
van duizenden nieuwbouwwoningen per jaar. Om tenminste 80% van de bouwopgave met ISB in te
vullen, moet de capaciteit dus fors groeien. Wat moet er nog meer gebeuren?
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ISB bekender en geliefder maken
Om particulieren, professionele opdrachtgevers, overheden, kennisinstellingen en burgers met
ISB vertrouwd te maken, heeft de ISB-sector nog veel werk te doen. Vooral op beleidsniveau,
bij het Rijk, provincies en gemeenten, is het belangrijk dat ISB bekender wordt. Daarnaast moet
men inzicht krijgen in welke beleidsvoordelen het kan opleveren. Enthousiaste praktijkverhalen
en systematische gegevens over de ISB-praktijk kunnen mensen overtuigen dat het zorgt voor

Figuur 31 : ISB-project van Fijn Wonen in
Parkwijk Lelystad

meer, betere, gevarieerdere én goedkopere woningen. Werknemers aan het woord laten, kan laten

zien dat ISB het werk leuker kan maken. Dergelijke
statements kunnen ook bijdragen aan de benodigde
cultuurverandering door de angst voor banenverlies
weg te nemen. Zo’n voortdurende informatiestroom
begint met het verzamelen van harde data over de
Figuur 32 : Uitgave NCB samen met Aedes

omvang en meerwaarde van ISB. Daarbij moet vooral
ook getoond worden dat veel ISB-producten mooi zijn
en meer kwaliteit leveren dan in de minimumeisen van
het Bouwbesluit verlangd worden.
Inzicht in de vraag vergroten
Waaraan hebben afnemers behoefte? Voor de sector
is het niet eenvoudig inzicht in de vraag te krijgen. Wel
is duidelijk dat er behoefte is aan meer variatie in het
aanbod. Om tot een normering van de vraag te komen
en om afnemers steun te bieden bij het omschrijven van hun vraag met prestatie-eisen, kwam het
NCB met de Woonstandaard. Daarmee werd de primaire vraag uit de sector geordend en werden
van de bekende woningtypes de minimaal vereiste prestaties omschreven. Voor de systeemsector
is dat een richtpunt bij het ontwikkelen en vermarkten van het aanbod. De Woonstandaard is een
begin, maar kan verder worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door het aantal woningtypes en soorten
plattegronden uit te breiden. Overleg hierover tussen afnemers en aanbieders kan leiden tot het
effectiever en sneller bijsturen van de markt.
Betrouwbaarheid aanbieders inzichtelijk maken
De noodzaak om de kwaliteit van systeembouw te toetsen, ontstond al tijdens de eerste
systeembouwgolf. Het Rijk gaf alleen subsidie aan projecten van erkende systeembouwers. De
behoefte het kaf van het koren te scheiden door middel van een onafhankelijke toets bestaat nu
weer, in de eerste plaats bij de afnemers. Ze willen kunnen kiezen uit betrouwbare aanbieders
met concepten die aan heldere normen voldoen. Ook conceptaanbieders zelf hebben belang bij
een toets. Zij willen niet dat de markt door cowboys wordt verstoord. Het bestaande model voor
kwaliteitsborging voldoet niet, omdat de controles pas na de selectie plaatsvinden. Daarom is
de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen opgericht. Deze toetst de betrouwbaarheid van de
organisatie, het concept en de projectreviews.15 Wie slaagt voor de toets krijgt het Predicaat
Conceptueel Bouwen. Data uit de audits en projectreviews kunnen gebruikt worden voor het
monitoren van de ontwikkeling van industriële systeembouw en zo bijdragen aan het bekender
en geliefder maken van ISB.
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Er is ook een Predicaat Excellent Concept, waarmee bijzonder innovatieve aanbieders zich kunnen onderscheiden.

Figuur 33 : Openingsscherm van de Conceptenboulevard

Product onafhankelijk laten toetsen
Afnemers willen niet alleen kunnen kiezen uit betrouwbare aanbieders, maar willen ook weten
dat hun concepten aan heldere normen voldoen. Dat kan, als er ook getoetst gaat worden op
de eisen uit de Woonstandaard. De vraagzijde wordt met zo’n toets ontlast, omdat ze niet meer
alle kennis in huis hoeft te hebben om zelf projecten te kunnen toetsen/monitoren. Ook kan zo’n
toets gaan bijdragen aan het krijgen van een bouwvergunning. De toets kan ook gebruikt worden
bij projectbundeling of voor toelating tot de Conceptenboulevard.
Kwaliteit en prijs producten transparant maken
Is er geschikt aanbod dat past bij mijn vraag? Dat is de vraag waar een potentiële ISB-koper zijn
project mee start. Om die vraag makkelijker te kunnen beantwoorden, kwam het NCB met de
Conceptenboulevard. Daar is een overzicht van het aanbod te vinden. Van ieder product is te zien
hoe de kwaliteit aansluit op de Woonstandaard.
Langzaam maar zeker komen daarop ook prijzen van de basiswoning te staan. Maar soms is er
geen geschikt aanbod, of blijkt een aanbieder vol te zitten.
Tekort in aanbod aanpakken
Het tekort aan aanbod op de Boulevard blijkt als je tijdens het transactieproces gaat zoeken. En
dan is er geen tijd meer om dat gat te vullen. Het gebrek moet structureler aangepakt worden. Er
is door professionele afnemers al het nodige geprobeerd om tot één grote, gezamenlijke vraag
te komen, en daarmee het ontbrekend aanbod uit te lokken. Om meerdere redenen liepen die
initiatieven tot bundeling vast.
Het kan anders wanneer systeembouwers niet alleen hun producten maar ook hun
productiecapaciteit inzichtelijk maken. Deze productiecapaciteit wordt vervolgens vergeleken
met de complete vraag voor de komende periode. Dat beeld kan afgeleid worden uit de
prestatieafspraken die gemeenten met ontwikkelaars maken. Door aanbod en vraag op
sectorniveau te spiegelen, wordt het mogelijk zowel het kwalitatieve als kwantitatieve tekort in

47

Figuur 34 : Stappen in het inkoopproces van systeemwoningen

EEN ANDER TRANSACTIEPROCES

2

het aanbod vast te stellen.
Dit kan leiden tot een deal over maatregelen om het gat te dichten. Denk hierbij aan afspraken
over de ontwikkeling van nieuwe concepten (al dan niet middels prijsvragen), het testen ervan in
proefprojecten, het vastleggen van af te nemen aantallen en eventuele subsidies van de overheid.
Dat geheel kan gezien worden als een Routekaart ISB. Nederlandse woningcorporaties legden
zich al vast op een ambitie voor het bouwen van 34.000 woningen per jaar in de Woonagenda
2017-2021. Zo’n afspraak met ISB-partijen kan helpen de ambitie waar te maken.
Bundelen van projecten
Er is een structurele onderbenutting van ISB-capaciteit. Voor een efficiënte productie is een
doorlopende bouwstroom gewenst. Die ontstaat alleen als projectplanningen onderling worden
afgestemd. Afnemers kunnen daaraan meewerken door hun projecten te bundelen. De sector
kan hen daartoe verleiden door hen leverzekerheid en prijsvoordeel te bieden.
Bundelen wordt makkelijker als opdrachtgevers kiezen uit wat er te koop is. Als iedere afnemer
eerst besluit wat en bij wie hij wil inkopen, kan er daarna gebundeld worden met opdrachtgevers
die hetzelfde product willen kopen. Om op deze manier te kunnen bundelen, moeten de uitvragen
zo bij elkaar passen dat ze zijn ‘op te tellen’. Daarvoor moet de vraag op gelijke wijze worden
gesteld en de inkoopprocessen op een vergelijkbare manier verlopen.
Het NCB ontwikkelde hiervoor een procesrichtlijn. Het werken met deze richtlijn zorgt er ook
voor dat het resultaat goed te verantwoorden is en tot draagvlak leidt bij alle belanghebbenden:
gemeenten, omwonenden of belangenclubs. En dat helpt weer om grip krijgen op de
projectplanningen.
De ISB-sector kan het bundelen ook faciliteren door een infrastructuur te bieden waar vragers
elkaar kunnen vinden. Een plek op internet, de mogelijkheid berichten voor andere kopers op de
Conceptenboulevard achter te laten of regelmatige ontmoetingen kunnen elementen van zo’n
infrastructuur zijn.

OPSCHALING SYSTEEMBOUW STIMULEREN
Mogelijke activiteiten om de systeembouwsector geschikt te maken voor groei

Mogelijke activiteiten systeembouwsector ↆ

Soorten resultaat ↆ
invloed op sector

invloed op markt
Overheden,
professionele

Industriële

Systematisch gegevens over

systeembouw

praktijkresultaten delen.

Sector raakt meer bekend

opdrachtgevers en

bekender en

Breed bekend maken, ook in

met positief imago

samenleving gaan

geliefder maken

de samenleving.

ISB een warm hart
toedragen

Inzicht in vraag
vergroten
Betrouwbaarheid
aanbieders
inzichtelijk maken

In overleg met afnemers
wordt de Woonstandaard
steeds aangevuld

Richting voor
conceptontwikkeling

Hulp bij eenduidige
prestatiegerichte
uitvraag

Predicaat Conceptueel
bouwen of ISB

Product
onafhankelijk
laten toetsen op
met afnemers

Toetsen op Woonstandaard

afgesproken

Vertrouwen in ISB-sector zal

Markt laat zich beter

toenemen

ontsluiten
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normering

Kwaliteit en
prijs producten
transparant maken

Conceptenboulevard
voortdurend aanvullen
en opzet afstemmen op
Woonstandaard
Van het aanbod

in aanbod aan te
pakken

het kwalitatieve als
kwantitatieve tekort

Vraag en aanbod vinden

vastleggen op Routekaart

elkaar makkelijker

ISB plus afspraken over mis-

Meer kans op vinden
best passende
oplossing

match
Afnemers verleiden
tot bundelen
projecten

Infrastructuur voor
bundeling aanbieden

Efficiënte bouwstromen

Betere prijs en zekerheid
levering

Tabel 2: Samenvatting deelplan 1

Deal om tekort

Modulaire industriële productie op een hoger plan brengen
Om mooie en fijne woningen ook betaalbaar te laten zijn, moeten maatwerk en massaproductie
gecombineerd kunnen worden. Daar is er een gevarieerd aanbod van industrieel gemaakte modules
voor nodig. De markt daarvoor begint te leven. Wat moeten industriële partijen, in samenwerking
met systeemaanbieders, ondernemen om industriële modules grootschalig te kunnen produceren?

Gezamenlijke modulestandaard
Er zijn sectoren die al langer ervaring hebben ‘mass customization’, zoals de auto-, computeren softwaresector. Wat in de bouwwereld een bouwsysteem wordt genoemd, heet daar een
productplatform. Een verzameling modules die niet alleen gebruikt kan worden voor de productie
van één specifiek product, maar voor een hele range aan producten. Zo kent Volkswagen het
MEB-platform, dat is ontwikkeld voor alle elektrische Volkswagens. Die familieauto's, met
een productiedoel van 4 miljoen auto’s per jaar in 27 modellen, kennen verschillende designs,
eigenschappen en actieradiussen. MEB wordt ook gedeeld met zustermerken als Audi, SEAT
en Skoda, en zelfs met derden, zoals Ford. Deze platforms worden primair gebruikt om op een
betaalbare manier tot maatwerk te komen, maar er zijn ook andere voordelen: grotere flexibiliteit
en snelheid bij het ontwerpen van nieuwe producten, lagere kosten in productontwikkeling en
effectievere marketing en communicatie.
Ook bouwsystemen zijn de basis voor productfamilies, maar dan van één bouwer. Zo
komt de uitgebrei-de familie woningconcepten van Heijmans voort uit één systeem. Uit
concurrentieoverwegingen beperken deze bouwsystemen zich tot het eigen merk.
De samenwerking van VW en Ford laat zien dat productplatforms (of delen ervan) ook door
meerdere aanbieders gebruikt kunnen worden. Ook in de wereld van computers en de software
is dat heel gewoon. De modules worden er vergeleken met legostenen. Uit bij elkaar passende

Figuur 35: Productfamilie van Heijmans gebaseerd op één
platform: Het Huismerk. Bron: Conceptenboulevard NCB.

modules kan iedere leverancier zijn eigen keuze maken, om er vervolgens een systeem en

productfamilie mee op te bouwen. Voor het “legoliseren” van bouwsystemen is een algemene
classificatie van modules gewenst: een soort modulestandaard. Als de bouwindustrie die gaat
hanteren, zal er van lieverlee een markt van bij elkaar passende modules ontstaan. Op deze
markt kunnen systeembouwers de modules voor hun bouwsystemen kopen zonder dat er steeds
weer aanpassingen in het productieproces nodig zijn.

Ontsluiten markt van modules
Omdat er, buiten de beurs PREFAB, nergens een overzicht van het aanbod aan modules is, laat de
markt zich moeilijk ontsluiten. Een digitale modulegalerij kan dat makkelijker maken. In zo’n galerij
kan iedere aanbieder zijn modules presenteren. Op zo’n overzichtelijke ‘marktplaats’ kunnen
woningconceptaanbieders, andere bouwers en opdrachtgevers de modulemarkt goed volgen.
Systeemaanbieders kunnen zich er oriënteren op modules voor nieuwe concepten, of voor het
verbeteren van bestaande. De transparantie zal de competitie tussen modules bevorderen en de
ontwikkeling van het aanbod stimuleren. Hoe groter en gevarieerder het moduleaanbod wordt,
des te meer zullen systeembouwers en andere afnemers hun terughoudendheid laten varen.
Om het aanbod te ordenen, kan de modulestandaard gebruikt worden. Om in de opstartfase het
gebruik van de marktplaats te stimuleren, kan een tijdelijke financiële stimulans wellicht helpen.

Systeembouwers verleiden tot afname modules op industriële schaal
Hoeveel schaal er voor halvering van de productiekosten nodig is, valt moeilijk te bepalen. Als
iedere verdubbeling van het productieaantal 40% kostenreductie oplevert, dan moeten de huidige
modulefabrieken zo’n 1,5 keer groter worden. Zo simpel zal de rekensom wel niet zijn. Maar met
een fabriek met modules voor 10.000 woningen moet de gewenste kostenreductie van 50% zeker
lukken. Het is al mogelijk om tot zo’n afzet te komen als vijf grote conceptaanbieders daarvoor
hun inkoop op elkaar afstemmen. Om afnemers daartoe te verleiden, moet hen voordeel geboden
worden.
Om samen voordeel te behalen kunnen systeembouwers hun vraag natuurlijk ook bundelen. Om
de vraag naar modules te kunnen optellen, zal de modulestandaard dan wel moeten worden
uitgebreid met functionele prestaties per module. Ook regels voor het inkopen van modules en
het gebruik van interfaces zijn dan nuttig.
Uiteindelijk zal schaalvergroting ook tot consolidatie in de bouw leiden. In het verleden zijn er
grote overnames geweest, zoals bij het ontstaan van VolkerWessels en BAM. Nu worden er
weer minder bedrijven overgenomen. Volgens het Financieele Dagblad heeft dat vooral een
praktische reden. Het is veel goedkoper om een bedrijf voor een opdracht in te huren dan
medewerkers van dit bedrijf na een overname permanent op de loonlijst te hebben staan. Alleen
voor systeembouwers geldt dit argument niet. Zij kijken niet van project naar project maar in
doorlopende bouwstromen. Het vergroten van marktaandeel geeft juist de mogelijkheid om te
investeren in constante productiestromen.
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Tekort aan modules
aanpakken
Figuur 36: Energiemodule van BAM
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voor de hele systeemsector.
Op een vergelijkbare manier als bij de Routekaart voor Systeembouw kan er een Routekaart
Moduleontwikkeling komen. Die kan voor moduleaanbieders een richtpunt worden voor hun
investeringen in moduleontwikkeling.

Mogelijke activiteiten om de modulaire industriële productie op een hoger plan te brengen

INDUSTRIËLE PRODUCTIE VAN MODULES STIMULEREN

Mogelijke activiteiten om modulaire industriële productie op een hoger plan te brengen

Mogelijke activiteiten ↆ

Soorten resultaat ↆ
invloed op sector

invloed op markt

Stimulans voor verbreding
Orde brengen in

Modulestandaard met

modules

classificatie modules

en groei aanbod. Het

Flexibel bedrijfseigen

volgen van de klantvraag

productplatform per

moet het uitgangspunt zijn,

conceptaanbieder

niet de invulling van ISB.
Ontsluiten markt
modules

Modulegalerij

Modulestandaard met
Afname modules

basiseisen per soort

op grotere schaal

module en regels voor
gebruik

Tekort aan
modules
aanpakken

Competitie tussen

Markt laat zich beter

moduleaanbieders

ontsluiten

Gerichte
moduleontwikkeling door
industrie

Continuïteit in afzet
en levering

In aanvulling op de
Routekaart ISB afspraken

Balans tussen aanbod en

Op vraag afgestemd

maken over ontwikkeling

vraag

modulair aanbod

aanbod en afzet modules

Condities voor systeembouwmarkt verbeteren
Vanwege de urgentie van de woningbouwproblemen is het van belang dat de woningbouwmarkt
snel een gelijk speelveld biedt voor ISB. Wat kunnen overheden en professionele opdrachtgevers
daarvoor doen?

Industriële systeembouw een vaste plek in het woningbouwbeleid geven
Als beleidsmakers bij het Rijk, de provincies en de gemeenten meer bekend willen raken met de
hedendaagse systeembouw, kunnen ze beginnen met zich te informeren over de Woonstandaard
en de Conceptenboulevard. Excursies naar wijken en fabrieken kunnen die informatie aanvullen.
Men zal ontdekken dat er veel meer mogelijk is, zeker op het gebied van snelheid, betaalbaarheid
en duurzaamheid.
Deze kennis kan het Rijk helpen de Omgevingswet (inclusief het Bouwbesluit) en de Wet
Kwaliteitsborging op ISB aan te passen. Gemeenten kunnen ermee werken bij de ordening van
hun nieuwbouw- en renovatieopgaven en bij het maken van prestatieafspraken met partijen op
de woningbouwmarkt, in het bijzonder afspraken over de inzet van ISB. Die ordening maakt het
ook mogelijk om zicht te krijgen op de hele productieopgave achter al die afspraken16. Daar
kan weer gebruik van gemaakt worden bij de Routekaart ISB: het middel voor een deal tussen
afnemers en aanbieders over het aanpakken van het tekort in het aanbod.
Daarnaast zal kennis van ISB begrip opleveren waarom in het beleid voor ruimtelijke ordening,
duurzaamheid en volkshuisvesting, en bij het schrijven van bestemmingsplannen, gelet moet
worden op de voorwaarden van systeembouw. Dat men daarin niet de oplossingen voorschrijft,
maar de verlangde prestaties.
Tot slot, maar niet minder belangrijk, kan deze kennis voorkomen dat het prijsvoordeel van ISB niet
naar lagere woninglasten gaat. Dat het weglekt naar derden: projectontwikkelaars, grondeigenaren
of het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Men kan dit bijvoorbeeld verhinderen door voorwaarden op
te nemen in het grond- of woningmarktbeleid. Of door bij projecten van ontwikkelende bouwers
op te nemen dat prijzen en prestaties uit de Woonstandaard als randvoorwaarden worden
meegegeven, voor het geval ze zich beroepen op het realisatiebeginsel.
Omdat het integreren van ISB in beleid nog nieuw is, kunnen contacten met collega’s leerzaam
zijn om te zien hoe alle ISB-informatie in woningbouwbeleid te vertalen is. Na enige tijd kan met
deze ervaringen wellicht een meer structurele en interactieve uitwisseling tussen ISB-partijen en
beleidsmakers opgebouwd worden. Dat zal gemeenten ook helpen hun organisaties op ISB af te
stemmen.

Vergunningen en toezicht afstemmen op ISB
Omdat concepten al bewezen en soms ook al onafhankelijk getoetst zijn, kan het verlenen van
vergunningen en het toezicht veel simpeler en goedkoper. Naar analogie van de toelating van

16
Bouwkennis is recent met zoiets op de markt gekomen: De monitor Corporaties en gemeenten in beeld. Daarin beleid van
gemeenten van de 50 grootste gemeenten over energietransitie, woningmarkt en woningbouw.
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nieuwe auto’s tot het verkeer, kan er een landelijke toelating van goedgekeurde ISB-woningen
komen. Gemeenten kunnen zich bij het verlenen van de omgevingsvergunning dan beperken tot
toetsing van de projectspecifieke aanpassingen. De rol van Welstand kan veel effectiever zijn als
ze al bij de keuze van het concept betrokken worden. Hun adviserende rol wordt dan verplaatst
naar het begin van het ontwikkelproces.

Visie op Nederland in de toekomst
Een centrale visie op hoe we in Nederland willen wonen, is er niet. Wat er in Nederland gebouwd
wordt, is voornamelijk vastgelegd in de woonvisies van gemeenten. Vooral nu door een samenloop
van meerdere crises de onzekerheden groot zijn, is er behoefte aan meer duidelijkheid over
hoe we willen wonen. Een gedragen toekomstbeeld, een aansprekende, landelijke visie op de
toekomst van Nederland kan een wenkend perspectief opleveren. Er blijkt een brede behoefte
aan zo’n toekomstvisie, en velen zijn er ook al mee bezig. De Nationale Dialoog Bouwcultuur in
maart 2020 stond in dat teken. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
pleit daarvoor. Het College van Rijksadviseurs kwam met het programma Panorama Nederland.
De Rijksbouwmeester kwam met zijn visie op de toekomst van Nederland. En de Universiteit van
Wageningen heeft als toekomstverkenning al een kaart van Nederland in 2120 getekend.
Zelfs bladen als de Linda besteedden er uitgebreid aandacht aan. Kennelijk leeft de behoefte onder
een grote groep mensen en niet alleen onder deskundigen. Moet het zorgen voor zo’n invloedrijke
visie het monopolie van het
Rijk zijn? Voor de effectiviteit
Figuur 37 : Nederland in 2120 volgens Wageningen
Climate Solutions

van deze visie zijn een breed
draagvlak

en

enthousiasme

onmisbaar. Niet in de laatste
plaats bij de ISB-partijen, van
wie een gevarieerder aanbod
verwacht wordt.
Een gedragen toekomstbeeld
leidt niet vanzelf tot de gewenste
groei van ISB. Zo’n landelijke
visie vraagt erom ontleed te
worden van macro naar micro.
In deelvisies en doelen voor provincies, gemeenten en professionele opdrachtgevers. De eerder
voorgestelde Routekaart ISB wint met deze input aan zeggingskracht. De kaart kan zo bijdragen
aan het creëren van het aanbod van de benodigde ISB-woningen en bijpassende modules.
In die lange beleidsketen kunnen medewerkers op iedere schakel betrokken worden bij het
vertalen van algemene doelen naar doelen voor het eigen werkterrein17. In de theorie van
systeeminnovatie wordt die werkwijze aangeduid als backcasting. De daarvoor ontwikkelde
technieken kunnen hiervoor benut worden.

Figuur 38 : Stappen op sectorniveau van beleid naar beoogd resultaat

BACKCASTING IN KETEN VAN OVERHEID TOT INDUSTRIE

Rust en continuïteit brengen door anticyclisch beleid
Weten waar het met de woningbouwmarkt naar toe gaat is belangrijk, omdat investeringen in
ISB groot zijn én voor lange periodes worden gedaan. Rust en continuïteit in de ISB-markt zorgen
voor investeringsbereidheid. Anticyclisch beleid is dus zo vreemd niet. Ambtenaren hebben al
voorgesteld een doorbouwfonds in het leven te roepen. En ook na WO2 gebruikte de overheid dat
instrument al. Deelname van de overheid aan de afspraken rondom de Routekaart ISB kan ook
een middel zijn. Bijvoorbeeld corporaties faciliteren om anticyclisch te investeren.

Ontwikkeling en overdracht van kennis
Er is voortdurend nieuwe kennis nodig om industriële systeembouw verder te brengen. De
kennisontwikkeling gebeurt nu vooral in het dagelijkse werk. Een onderzoeksagenda kan daar
meer sturing aan geven en dubbel werk voorkomen. Als deel van de roadmap kunnen overheid,
ISB-sector
en onderwijs een ‘triple helix’ vormen18. Met steun van het Rijk kan een samenwerking ontstaan
met bijvoorbeeld het BTIC kennis- en innovatieprogramma. ISB vraagt ook om opleiding. Bedrijven
weten welke kennis en welke mensen ze missen. Ze weten wat ze aangeleverd willen krijgen en welke
middelen ze daarvoor willen inzetten. Daarop afgestemd kan een lesprogramma worden opgezet.

17

De volgende vragen kunnen helpen de landelijke doelen te concretiseren (de nummers corresponderen met figuur 44 “Stappen op sectorniveau van beleid naar beoogd resultaat”). Hoe willen we dat Nederland eruitziet als de grote maatschappelijke
doelen zijn gerealiseerd? Op welke plek en manier gaan we wonen in die gewenste toekomst? Welke scenario’s zijn daarvoor
in te zetten? (Input/gereedschap voor provinciale en gemeentelijke beleidsmakers)
18
Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor
innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Dat bevordert zowel het vergaren, het delen als het toepassen
van kennis. Het bekendste voorbeeld is Brainport Eindhoven.
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Mogelijke activiteiten om de condities voor de systeembouwmarkt te verbeteren

VOORWAARDEN VOOR DE GROEI VAN INDUSTRIËLE SYSTEEMBOUW (ISB) CREËREN
Mogelijke activiteiten om de condities voor systeembouwmarkt te verbeteren

Mogelijke activiteiten ↆ

Soorten resultaat ↆ
invloed op sector

•

Beleidsmakers vertrouwd
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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Tabel 4: Samenvatting deelplan 3

•
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Figuur 39: BTIC Weg naar grootschalige
toepassing van innovatie

Voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en modules is de creativiteit van ontwerpers nodig.
Daarvoor is het belangrijk dat architecten en industrieel ontwerpers zich actiever met ISB gaan
bezig houden. Conceptontwerp kan een nieuwe ambitie van hun vak worden. Grote architecten
als Oud, Van Tijen, Brinkman en bewegingen als de Stijl en het Nieuwe Bouwen, of iemand als
Battista Pinin Farina, de fameuze Italiaanse auto-ontwerper, kunnen daarvoor als inspiratiebron
dienen.

Prioriteiten
De hele roadmap is te veel om tegelijk op te pakken. Het is belangrijk prioriteiten te stellen en de
acties in de tijd uit te zetten. Wat mij betreft hebben de volgende drie punten voorrang:
•

ISB meer bekend en geliefd maken bij opdrachtgevers, overheden, kennisinstellingen en
burgers. Dit is een basis voor de rest van roadmap.

•

Het ontwikkelen van een modulestandaard. Dit is het fundament voor heel deelplan 2 en
essentieel om modulaire industriële productie snel op een hoger plan te brengen.

•

Industriële systeembouw deel maken van het woningbouwbeleid. Dit punt is wezenlijk om tot
een gelijk speelveld voor ISB te komen.

Om ISB mainstream te laten worden, is een scala aan activiteiten gewenst.
Daarvoor is een roadmap met drie deelplannen geschreven. Plan 1 heeft als doel
de systeembouwsector klaar te maken voor de groei. Dit is primair een taak van
de systeembouwsector zelf. Plan 2 streeft naar het op een hoger plan brengen van
de modulaire industriële productie. Dit is vooral een taak voor de modulaire sector,
waarbij samenwerking met de systeembouwers wenselijk is. Plan 3 heeft als doel
belemmeringen voor systeembouw op de woningbouwmarkt weg te nemen, zodat er
een gelijk speelveld ontstaat. Dit is vooral een taak voor de overheid in samenwerking
met professionele opdrachtgevers.
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Regie over groei ISB
Wat voor samenwerkingsverband kan de roadmap tot een succes maken? Welke
rollen krijgen de ISB-sector en de overheid daarin? En wie zijn er nog meer nodig?
Hoe kan zo’n organisatie tot stand komen?

Zoals al eerder betoogd, heeft geen enkele partij de macht om de transitie van de klassieke
woningbouwmarkt naar een ISB-markt op te leggen. Geen enkele systeembouwer: de grootste heeft
nog geen marktaandeel van 5%. Geen industriële module-aanbieder. Die staan nog relatief in de
kinderschoenen. Een grote partij van buiten de sector? Ikea, Amazon en Google hebben pogingen
gedaan om met systeemwoningen op de markt te komen. Voorlopig slaan ze nog geen deuk in een
pakje boter. De professionele afnemers dan? In Nederland zijn er ruim 300 woningcorporaties met
één gedeeld belang: betaalbaar bouwen. Met minstens 25.000 woningen per jaar kunnen die samen
een sturende kracht vormen. Pogingen tot bundeling worden ondernomen, maar zowel uit eigen
ervaring binnen het NCB als uit de praktijk van Stroomversnelling of de Brabantse Duurzaamheids
Alliantie, blijkt dat het allerminst eenvoudig is om de handen ineen te slaan. Dan maar de overheid?
Hoewel het Rijk na dertig jaar van het promoten van marktwerking wat op zijn schreden lijkt terug
te keren, wordt er nog geen positie gekozen. De vraag blijft dus staan: wie pakt de handschoen op?
Alle bovenstaande partijen hebben belang bij het veranderen van de woningbouwmarkt. De overheid
kan erdoor snel tot voldoende, betaalbare woningen in duurzame wijken komen. Professionele
afnemers kunnen hun klanten beter bedienen. De ISB-sector kan er een markt mee winnen. Als
niemand het alleen kan, dan samen. Daarvoor moet men het ontwikkelen van een voor ISB gunstige
woningbouwmarkt als gezamenlijk doel nemen.

Van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving
“Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid“, zo staat het in
artikel 22.2 van de Grondwet. Over hoe dat gedaan moet worden, daarover veranderen de ideeën
per tijdsgewricht. Zoals hiervoor beschreven voerde het Rijk in de tijd van de verzorgingsstaat
nadrukkelijk de regie over de woningmarkt. De manier van sturen steunde op de visie van John
M. Keynes. Hij constateerde dat als de overheid de door haar gewenste vraag stimuleert, het
bedrijfsleven de gewenste waarde gaat creëren. Dat wordt veroorzaakt door de zekerheid die
producenten wordt geboden over vraag die op hen afkomt. Dan durven ze te investeren in de
noodzakelijke productiecapaciteit. Op grond van dat inzicht stimuleerde het Rijk de systeembouw,
die vervolgens goed van de grond kwam. En het werkte, het Rijk was behoorlijk succesvol in het
oplossen van de woningnood.
De regierol van de overheid kwam vanaf de tachtiger jaren echter steeds meer ter discussie. Een
andere economische theorie werd dominant: de Public Choice Theory. De aanhangers daarvan

betoogden dat er niet langer sprake was van een falen van de markt, maar van het tegendeel: de
overheid liep de markt voor de voeten. Haar investeringen zouden slechts hebben geleid tot een
ondraaglijke schuld. De ‘onzichtbare hand’ van de vrije markt zou effectiever en efficiënter werken.
Veel maatschappelijke domeinen waar de Rijksoverheid eerder als verantwoordelijk voor werd
gezien, werden van lieverlee als markten ingericht. Ook de woningmarkt en de woningbouwmarkt.
Het Rijk heeft die markten steeds meer vrij gelaten. Sturing op zaken als woningnood werden bij
gemeenten en private partijen gelegd.
En zo ging Nederland in de afgelopen dertig jaar over van een verzorgingsstaat naar een samenleving
waarvan wordt verwacht dat die zelf zorgzaam is. Gezien de grote problemen waar we nu voor
staan, blijkt dat onvoldoende te werken. De roep van de Tweede Kamer om regie terug te nemen
met een nieuw ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is daarom
wel begrijpelijk. Ook minister Ollongren constateerde in het NOVI-debat op 2 juli van dit jaar dat het
te langzaam gaat, en dat er onvoldoende wordt geleverd waar mensen om vragen of behoefte aan
hebben. Ze wil daarom weer meer gaan sturen en komt met een nationaal programma woningbouw.
Zal industriële systeembouw daarin een prominente plek krijgen?
Langzaam komen we in een nieuw tijdvak waarin de wijze van sturen opnieuw moet worden ingericht.
Om het marktfalen te bestrijden, wordt er gezocht naar een nieuwe verhouding tussen overheid en
markt. Waarom vonden indertijd de aanhangers van de Public Choice Theory gehoor? Hun betoog
dat de sturing van de overheid was overgegaan in bemoeizucht, strookte met de beleving van velen.
Keynes had voor dat gevaar al gewaarschuwd. Hij betoogde dat de overheid alleen die dingen moet
doen die anders helemaal niet gedaan worden. En dat ze vooral niet de dingen moet doen die anderen
al doen. Laten we die les in ons achterhoofd houden nu opnieuw wordt nagedacht over de rol van de
overheid. Er gebeurt namelijk al het nodige om het regiegat te dichten.

Veel initiatieven proberen gat in regie te vullen
Met het terugtrekken van de overheid ontstond er een gat in de regie over de manier van bouwen.
Het Rijk probeerde de bouwsector te stimuleren om het gat zelf te dichten. Geleid door leiders uit
het bedrijfsleven kwam er programma’s ter stimulering van innovatie, eerst PSIBouw. Later werd
dat opgevolgd door de Regieraad Bouw. Inmiddels loopt al een tijdje De Bouwagenda . Naast deze
door de overheid gestimuleerde initiatieven zijn er particuliere initiatieven, adviesorganisaties en
kennisinstellingen gekomen, die zich met het vernieuwen van de bouw bezighouden. Ik was zelf
actief in het Netwerk Conceptueel Bouwen. Maar naast het NCB zijn er veel meer partijen die zich
direct of indirect met het beïnvloeden van de woningbouwmarkt bezighouden. Sommige provincies
en gemeenten zijn actief. Ook het Rijk is betrokken via programma’s binnen de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), zoals De Renovatieversneller en TKI Urban Energy. De focus van
die initiatieven ligt vooral op innovatie, de laatste jaren met een accent op duurzaamheid. Kortom,
er is een breed veld van regie-initiatieven dat direct of indirect ISB als oplossingsrichting ziet. Laat
een organisatie voor de roadmap niet de dingen gaan doen die zij al doen, maar waar zinvol met
bestaande initiatieven samenwerking zoeken.
Dat na dertig jaar van liberalisering en decentralisatie de regie terug gaat naar alleen het Rijk, ligt niet
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voor de hand. Weinigen lijken dat ook te willen. Samenwerking tussen het Rijk en andere overheden
enerzijds en de ISB-sector en professionele afnemers anderzijds, ligt meer voor de hand. Een
theorie voor zo’n gezamenlijke sturing van de woningbouwmarkt kan gevonden worden bij Engelse
hoogleraar Mariana Mazzucato. In haar boek De waarde van alles19 definieert ze een markt als een
uitkomst van processen weer vele actoren in verschillende contexten deel van hebben uitgemaakt.
Dat een markt door velen gevormd wordt, maakt dus ook dat de actoren op het gewenste resultaat
kunnen sturen als ze samenwerken. Toegepast op de woningbouwmarkt kan het gewenste resultaat
zijn: het maximaal benutten van
Figuur 40: Beeld van de vele initiatieven die
een bijdrage aan de regie willen leveren

de potentie die ISB heeft om de
woningnood op te lossen.
Binnen

zo’n

publiek-private

samenwerking (PPS) voor ISB
heeft iedere deelnemer zijn eigen
rol

en

verantwoordelijkheid.

Dat kan er zo uitzien: de ISBsector zorgt zelf voor de groei
(deelplan 1 en 2).
De sector geeft aan wat er (op
termijn) mogelijk is (bijvoorbeeld met de Routekaarten voor Systeembouw en Moduleontwikkeling).
Daarnaast wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om de doelen te halen (geld, regelgeving,
rol NMA, ...). Het Rijk en de andere overheden geven de visie en de doelen aan, zorgen voor gunstige
voorwaarden voor de industriële systeembouwmarkt (deelplan 3) en faciliteren waar nodig de groei
van de ISB-sector. Een bijzondere rol is weggelegd voor de professionele afnemers: de corporaties
en de ontwikkelaars/beleggers. Zij zijn een verbindende schakel tussen de overheid en de ISB-sector.
Want door hun inkoop van ISB-producten worden de doelen werkelijkheid. Die drie partijen sluiten
met elkaar (regionale) deals waarin ze zich verplichten tot het realiseren van de gestelde doelen
(ISB-PPS). Deze deals kunnen niet vrijblijvend zijn. Ook gedragsregels (bijvoorbeeld over het ISBtransactieproces) en systemen om vorderingen te meten en bij te sturen, zijn onderdeel van zo’n
overeenkomst. Om freeriding en de-kat-uit-de-boom-kijken te voorkomen, komen de middelen alleen
beschikbaar voor wie wil deelnemen. Het is van belang dat ieder bedrijf met serieuze ambitie toe kan
treden, om een gelijk speelveld te waarborgen.
Zo’n publiek-private samenwerking kan versterkt worden door steun van de kennissector en
particuliere regie-initiatieven die ISB hoog in hun vaandel hebben. De ervaringen met zo’n triple helix,
bijvoorbeeld bij Brainport Eindhoven, laten dat zien.

Een organisatie voor de uitvoering van de roadmap
Wie kan in de PPS de systeemsector vertegenwoordigen? Dat de bouw in de volle breedte in
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Mazzucato, Mariana (2018). The Value of Everything. Allen Lane. In een Nederlandse vertaling verschenen bij Uitgeverij
Nieuw Amsterdam.

staat zou zijn de omschakeling te maken, is een illusie gebleken. De meeste partijen waarvan het
verdienmodel gebaseerd is op het traditionele bouwen, verzetten zich tegen de omslag. Na de crisis
van 2008 waren er de nodige bekeerlingen. Toen de directe noodzaak om over te schakelen er niet
meer was, klaagden professionele opdrachtgevers dat menigeen weer in oud gedrag terugviel. Dat
maakt het voor brancheorganisaties als Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de AFNL maar
ook voor NLingenieurs en de BNA moeilijk om deze verandering met kracht te steunen. Je zou
kunnen zeggen dat traditionele bouwers wel wat weg hebben van de Baron van Münchhausen, die
volgens de legende zichzelf aan zijn eigen vlecht uit het moeras omhoog trok. Ook ontwikkelende
bouwers die zelf grond hebben, zitten in een moeilijke positie. Zal het in hun voordeel zijn om op
de systeembouwmarkt hun inkopen te doen? Of is het voordeliger om het eigen bouwbedrijf in een
monopolypositie te laten?
Onder de initiatieven van derden zitten mogelijk wel partijen die de systeemsector kunnen gaan
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld het NCB (voor nieuwbouw) of de Stroomversnelling (voor renovatie).
Onbekend is of dit soort initiatieven die ambitie willen oppakken en daar hun organisaties voor gaan
inrichten. Als vertegenwoordiging van de professionele afnemers zijn wellicht brancheorganisaties
Aedes en Neprom geschikt, of anders het initiatief De Vernieuwde stad20.
Hoewel de verantwoordelijkheid voor de woningbouwmarkt tegenwoordig vooral bij de gemeenten
ligt, is de betrokkenheid van het Rijk bij de PPS gewenst. Al was het maar vanwege het landelijke
karakter van de systeembouwmarkt. Het Rijk pakt die rol ook al een beetje op. Kijk bijvoorbeeld naar
de Kamerbrief over de Stimuleringsaanpak Flexwonen. Vervang in die brief het woord Flexwonen
door ISB en er is al een eerste stap naar een deal gezet. Of denk aan de 15 miljoen subsidie voor
Future Factory, een initiatief van Dijkstra Draisma, Factory Zero en RC Panels, dat vanaf 2025 jaarlijks
25.000 nieuwe gevels en daken gaat leveren voor de verduurzaming van woningen in Nederland. De
inbreng van het Rijk vraagt een goed samenwerkingsverband tussen Economische en Binnenlandse
zaken. De eerste om voldoende middelen in te brengen voor een serieuze impuls aan de ISB-sector.
De tweede om de andere overheden te helpen organiseren.
Naar verwachting zullen woningbouwdeals in eerste instantie vooral regionaal zijn. De regiodeals
die Ollongren heeft gesloten, kunnen daar een opstap voor zijn. Ook kunnen al bestaande regionale
ecosystemen, met koploper-bedrijven, regionale overheden en kennispartners, een begin maken.
In een participatiesamenleving ligt ook een plek aan de regietafel voor de bewoner voor de hand. Hier kan
men leren van de lopende experimenten met participatieve democratie. Het mobiliseren van burgers
voor beter beleid wordt in ieder geval makkelijker met alle digitale communicatiemogelijkheden.

Het ontstaan van een regie-organisatie
Hoe kan een ISB-PPS ontstaan? Ik pleit voor een voorbereidingstraject met natuurlijke leiders:
voorlopers uit de ISB-sector, grote opdrachtgevers en de overheid. Met zo’n initiatiefgroep van captains
of industry en overheid kan het eerste leiderschap ontstaan. Zij kunnen de roadmap uitbouwen tot
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Een platform van 27 grote, stedelijke en maatschappelijk betrokken woningcorporaties met samen ongeveer circa 40% van
de sociale huursector vertegenwoordigen meer dan een miljoen woningen in de steden.
.
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een concrete aanpak en daarbij de passende regiemiddelen kiezen. Zo’n samenwerking hoeft niet
direct landelijk te zijn. Het kan regionaal starten, bijvoorbeeld in een provincie. Na een succesvolle
pilot kan uitgebreid worden naar andere provincies. Voor breed commitment is veel ruimte voor
communicatie en debat gewenst, wellicht een congres. Bij het uitwerken van de aanpak kunnen de
kennisinstellingen betroken worden.
Voor het vormgeven van zo’n proces verwijzen sommigen naar de publicaties van Elinor Ostrom,
Nobelprijswinnaar voor haar onderzoekswerk naar commons21. Zelf heb ik goede ervaringen met de
theorie over multi-party collaboration van onder meer de Nederlandse hoogleraar Sandra Schruijer22.
Er zijn ook Kennisinstituten met ervaring in het opbouwen van complexe samenwerkingen, zoals
CLICKNL en Drift. Om te voorkomen dat deze club dingen gaat doen die anderen al doen, is het
aan te bevelen de reeds bestaande initiatieven goed in beeld te brengen. Wat is hun praktijk? Welke
resultaten zijn er? Welke knelpunten ervaren zij bij het opschalen? Met zo’n overzicht is te zien waar
meer regie of ondersteuning zinvol kan zijn.

Om de roadmap tot een succes maken wordt een publiek private samenwerking (PPS)
voor ISB voorgesteld. Daarin zorgt de ISB-sector zelf voor de groei (deelplan 1 en 2).
Zij geeft aan wat er (op termijn) mogelijk is (bijvoorbeeld met de Routekaarten voor
Systeembouw en Moduleontwikkeling) en de middelen die nodig zijn (geld, regelgeving,
rol NMA, ...). Het Rijk en de andere overheden geven de visie en de doelen aan,
zorgen voor gunstige voorwaarden voor de industriële systeembouwmarkt (deelplan
3) en faciliteren waar nodig de groei van de ISB-sector. Professionele afnemers, de
corporaties en de ontwikkelaars/beleggers, vormen een verbindende schakel tussen
overheid en ISB-sector. Die drie partijen sluiten met elkaar (regionale) deals waarin
ze zich verplichten tot het realiseren van de gestelde doelen (ISB-PPS). De PPS werkt
samen met de kennissector en met particuliere regie-initiatieven die ISB hoog in
hun vaandel hebben. Zo’n PPS kan voorbereid worden door een initiatiefgroep van
captains of industry en overheid. Deze groep kan regionaal starten en hoeft niet direct
landelijk te werken.
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Middelen om te sturen op
groei ISB
Hoe kan er sturing worden gegeven aan de uitvoering van de roadmap? Wat werd
vroeger door het Rijk ondernomen om regie te voeren? Welke van die middelen
kunnen nu weer nuttig zijn? de

Welke sturingsmiddelen kunnen het Rijk en andere overheden inzetten? Voor deelplan 1 en 2 beperkt
de sturing zich hoofdzakelijk tot stimuleren. Voor deelplan 3 zijn meer soorten sturingsmiddelen
gewenst. Algemeen is er bij de marktpartijen huiver voor een te sturende rol van het Rijk en wordt
gewaarschuwd voor snel wisselend beleid. Regelingen moeten gelden voor langere tijd, zodat
investeringen in ISB leiden tot een volwaardige ISB-markt die bestand is tegen crisissen. Dat geldt
zeker voor hét belangrijkste regiemiddel: de deals rondom de Routekaart ISB.
Om te verkennen welke regiemiddelen de overheid in samenwerking met de andere betrokkenen
voor de roadmap kan inzetten, is er teruggekeken op de instrumenten die het Rijk na WO2 heeft
ingezet. De overheid stuurde toen op voldoende nieuwbouw voor een snelgroeiende bevolking. Om
druk op de lonen te voorkomen, stond betaalbaarheid daarbij voorop. Om het tekort aan vakmensen
te bestrijden, zocht men naar manieren om met minder mensen meer te bouwen. Daarom koos het
Rijk ervoor systeembouw en industrieel bouwen te stimuleren. Zo’n 40% minder bouwvakkers dan bij
de traditionele bouwmethoden en zo’n 450.000 systeemwoningen waren het resultaat. Het Rijk zette
hiervoor de volgende regiemiddelen in.

Besturing woningbouwmarkt
In beleidsnota’s werd helderheid verschaft over hoe te wonen in het Nederland van de toekomst. Uit
deze rijksvisie op wonen en ruimtelijke ordening werden doelen voor systeembouw en industrieel
bouwen afgeleid. Via MG-circulaires werd inzicht geboden in het aanbod van systeemwoningen
waaruit afnemers konden kiezen als ze subsidie wilden. Er was een lijst van goedgekeurde
bouwsystemen. De overheid volgde nauwgezet en transparant de vorderingen om voortdurend inzicht
te hebben in de werking en de resultaten van de systeembouwmarkt. Resultaten werden gevolgd
met monitoringssystemen en periodieke rapportages (ook over de tevredenheid van de bewoners).
Met vergelijkbare middelen kan de besturing van de woningmarkt, passend bij de deelplannen in de
roadmap, er als volgt uitzien:
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BESTURING WONINGBOUWMARKT BIJ DEELPLANNEN ROADMAP
Deelplan 1: Opschaling systeembouw stimuleren
Mogelijke activiteiten ↆ
Industriële

•

systeembouw
bekender en

Systematisch gegevens over
praktijkresultaten delen.

•

geliefder maken

Mogelijke regiemiddelen ↆ

•

Breed bekend maken, ook in de

Resultaten beleid volgen en
publiceren

samenleving.

Deelplan 3: Voorwaarden voor de groei van industriële systeembouw (ISB) creëren
Mogelijke activiteiten ↆ
•

Beleidsmakers vertrouwd maken met

ISB deel woning-

ISB en het deel van beleidsplannen

bouwbeleid

maken

maken

•

Mogelijke regiemiddelen ↆ
•

Gebruik ISB opnemen in landelijk
woningbouw- en woonlastenbeleid

•

Wetgeving prijsvoordelen van

Voorkom weglekken prijsvoordeel

ISB naar lagere woonlasten voor

naar derden

bewoners

Vergunningen
en toezicht af-

•

Landelijke toets van concepten

•

Landelijke visie op de toekomst van

•

Nieuwe Wet Kwaliteitsborging

•

Met participatieve democratie een

stemmen op ISB

Visie op
Nederland in de
toekomst

landelijke visie op woningbouw in

Nederland
•

Visie en doelen vertalen naar lagere
schaalniveaus

de toekomst van Nederland creëren
•

In PPS doelen visie omvormen tot
doelen op projectniveau

Rust en
continuïteit
brengen door
anticyclisch

•

Aanpak tekort aan ISB-aanbod met

•

Routekaart ISB steun geven

Landelijke en regionale doelen als
startpunt Routekaart ISB

beleid
Tabel 5: Mogelijke activiteiten voor besturing woningbouwmarkt bij deelplannen roadmap

Normering en borging
Het Rijk kwam met Voorschriften en Wenken (de bouwkundige voorwaarden die de overheid
aan door haar gesubsidieerde woningbouw stelde) en met een Modelbouwverordening. Het doel
was standaardisatie van bouwsystemen en -producten middels een gedeeld begrippenkader,
classificatie van soorten woonoplossingen en maatvoorschriften. Daarmee waren er ook normen
voor het borgen van kwaliteit en prijs van industriële bouwproducten. De toetsing van de producten
en bouwsystemen werd ondergebracht bij aparte instellingen23. Afgestemd op de roadmap kan de
normering en borging er als volgt uitzien:
23

Onder meer NNI, de KOMO/KIWA en de Centrale Commissie voor het Attest.

NORMERING EN BORGING BIJ DEELPLANNEN ROADMAP
Deelplan 1: Opschaling systeembouw stimuleren
Mogelijke activiteiten systeembouwsector ↆ
Inzicht in vraag

•

vergroten
Betrouwbaarheid
aanbieders

In overleg met afnemers wordt de
Woonstandaard steeds aangevuld

•

Predicaat Conceptueel bouwen of
ISB

inzichtelijk maken

Mogelijke regiemiddelen ↆ

•

Woonstandaard autoriseren

•

Beoordelingsrichtlijn autoriseren.

•

Resultaat monitor jaarlijks
publiceren.

Deelplan 2: Industriële productie van modules stimuleren
Mogelijke activiteiten ↆ
Orde brengen in

•

modules

Modulestandaard met classificatie
modules

Mogelijke regiemiddelen ↆ
•

Modulestandaard autoriseren

Deelplan 3: Voorwaarden voor de groei van industriële systeembouw (ISB) creëren
Mogelijke activiteiten ↆ

ISB deel woning-

•

•

beleidsplannen maken
•

Bouwbesluit aanpassen op ISB

•

Landelijke toets van concepten

Gebruik ISB-standaards in beleid,
en uitwerken voor nieuwbouw- en

maken met ISB en het deel van

bouw beleid
maken

Beleidsmakers vertrouwd

Mogelijke regiemiddelen ↆ

renovatieopgave
•

Bouwbesluit omgooien tot set
eisen passend bij ISB

Vergunningen
en toezicht
afstemmen op

•

ISB opnemen in nieuwe wet
kwaliteitsborging

ISB
Tabel 6: Mogelijke activiteiten voor normering en borging bij deelplannen roadmap

Stimulering (fiscaal, inclusief subsidie)
Het Rijk deed voortdurend onderzoek naar de woningbehoefte. Zo wist men welke vraag gestimuleerd
moest worden. Daarnaast werd de markt inzicht geboden in de vraag naar (systeem)woningen. Een
verslag werd minimaal een keer per jaar gepubliceerd. Systeembouwers, industrie en opdrachtgevers
konden hun beleid daarop afstemmen. Opdrachtgevers werden gestimuleerd tot de afname van
systeemwoningen. Met subsidie voor het opzetten van fabrieken en afspraken over afzet werd rust
in de productie gegarandeerd. Per systeembouwer werd daarvoor een deal gesloten. Stimulering in
deze tijd, afgestemd op de roadmap, kan zo vorm krijgen:
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STIMULERING BIJ DEELPLANNEN ROADMAP
Deelplan 1: Opschaling systeembouw stimuleren
Mogelijke activiteiten systeembouwsector ↆ
Industriële

•

systeembouw
bekender en geliefder
maken

Inzicht in vraag

Systematisch gegevens over
praktijkresultaten delen.

•

Mogelijke regiemiddelen ↆ

Breed bekend maken, ook in de

•

Monitoring steun geven

•

Voortdurend verbeteren

samenleving.

•

vergroten

In overleg met afnemers wordt

Woonstandaard in samenhang met

de Woonstandaard steeds

modulestandaard ondersteunen.

aangevuld

•

Afnemers en overheden stimuleren
in gebruik Woonstandaard.

Betrouwbaarheid
aanbieders inzichtelijk

•

Predicaat Conceptueel bouwen

•

voorwaarde maken voor subsidie

of ISB

maken

Predicaat autoriseren en
ter dekking van aanloopkosten

Product onafhankelijk
laten toetsen op met
afnemers afgesproken

•

Toetsen op Woonstandaard

•

Conceptenboulevard

•

Toets autoriseren en voorwaarde
maken voor projectsubsidie

normering
Kwaliteit en prijs
producten transparant

voortdurend aanvullen en opzet

maken

afstemmen op Woonstandaard

•

Afnemers en aanbieders
stimuleren in gebruik en
verbeteren Woonstandaard en
Conceptenboulevard

•

Voortdurend onderzoek naar de
woningbehoefte voor Routekaart
ISB om de markt inzicht te bieden in
de vraag naar (systeem)woningen.

•
•

Van het aanbod het kwalitatieve

Op basis van Routekaart subsidie
voor ontwikkeling nieuw concepten.

Deal om tekort in

als kwantitatieve tekort

aanbod aan te pakken

vastleggen op Routekaart ISB

competitie aanhakers en startups

plus afspraken over mis-match

in deze fase van marktontwikkeling

•

Omwille van diversiteit en

aanmoedigen door hun risico’s te
beperken of door bij te dragen in
de aanloopkosten. Pas op termijn,
als het eigen vermogen is gegroeid,
wordt men minder kwetsbaar.
•

Afnemers verleiden
tot bundelen projecten

•

Infrastructuur voor bundeling
aanbieden

Financiële bijdrage voor gebundelde
projecten.

•

Bijdragen aan het creëren
van fysieke en digitale
ontmoetingsplekken

Deelplan 2: Industriële productie van modules stimuleren
Mogelijke activiteiten ↆ
Orde brengen in

•

modules

Ontsluiten markt
modules
Afname modules op

Modulestandaard met
classificatie modules

•

Modulegalerij

•

Modulestandaard met

grotere schaal
•

Mogelijke regiemiddelen ↆ
•

Modulestandaard autoriseren

•

Steun geven aan het van de grond
komen van modulegalerij

•

Gebruik modulestandaard en

basiseisen per soort module en

bundeling van vraag financieel

regels voor gebruik

stimuleren

In aanvulling op de Routekaart

Tekort aan modules

ISB afspraken maken over

aanpakken

ontwikkeling aanbod en afzet

•

Op basis van Routekaart subsidie
voor ontwikkeling nieuw modules

modules

Deelplan 3: Voorwaarden voor de groei van industriële systeembouw (ISB) creëren
Mogelijke activiteiten ↆ

ISB deel woning-bouw

•

maken met ISB en het deel van

beleid maken

•

Landelijke visie op de toekomst
van Nederland

Visie op Nederland in
•

Visie en doelen vertalen naar

•

Actief debat over visie stimuleren

•

Samenwerking tussen overheden
en gebruik ISB stimuleren

lagere schaalniveaus

Rust en continuïteit

•

Aanpak tekort aan ISB-aanbod

brengen door

met Routekaart ISB steun

anticyclisch beleid

geven

Bij overheden gebruik ISB
stimuleren

beleidsplannen maken

•
de toekomst

Beleidsmakers vertrouwd

Mogelijke regiemiddelen ↆ

•

Lagere overheden stimuleren tot
bijdragen aan Routekaart ISB

Tabel 7: Mogelijke activiteiten voor stimulering bij deelplannen roadmap

Kennisontwikkeling en -deling
Het Rijk gaf steun aan kennisontwikkeling en -deling. Deze steun ging naar werkgroepen
en kennisinstellingen, zoals Stichting Ratiobouw, de Stichting Bouwresearch en het Delftse
onderzoeksinstituut OTB. Die zorgden voor onderzoek, publicaties en cursussen. Coaching
van marktpartijen, dat tegenwoordig populair is bij initiatieven als de Stroomversnelling en de
Renovatieversneller, werd overgelaten aan adviesbureaus. Misschien is dit ook in onze tijd beter? Denk
aan de les van Keynes op dit punt: beperk je tot wat niet gedaan wordt. Sturen op kennisontwikkelingen deling zoals in de roadmap is aangegeven, kan zo ingevuld worden:
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STUREN OP KENNISONTWIKKELING EN -DELING BIJ DEELPLANNEN ROADMAP
Deelplan 1: Opschaling systeembouw stimuleren
Mogelijke activiteiten systeembouwsector ↆ
Deal om tekort

•

Van het aanbod het kwalitatieve als
kwantitatieve tekort vastleggen op

in aanbod aan te

Routekaart ISB plus afspraken over

pakken

•

Kennis over conceptontwikkeling

•

Afnemers en aanbieders

mis-match

Afnemers
verleiden tot

Mogelijke regiemiddelen ↆ

•

Infrastructuur voor bundeling

vertrouwd maken met het ISB-

aanbieden

bundelen

transactieproces

projecten

Deelplan 2: Industriële productie van modules stimuleren
Mogelijke activiteiten ↆ
Tekort aan

•

Mogelijke regiemiddelen ↆ

In aanvulling op de Routekaart ISB

modules

afspraken maken over ontwikkeling

aanpakken

aanbod en afzet modules

•

Kennis over module-ontwikkeling

Deelplan 3: Voorwaarden voor de groei van industriële systeembouw (ISB) creëren
Mogelijke activiteiten ↆ
ISB deel woning-

•

Beleidsmakers vertrouwd

bouw beleid

maken met ISB en het deel van

maken

beleidsplannen maken

Mogelijke regiemiddelen ↆ
•

Beleidsambtenaren vertrouwd
maken

•

Triple helix rond kennisagenda
bijvoorbeeld met het BTIC.

Structurele
aandacht voor
vergroten kennis
over ISB

ISB in curriculum opnemen.
•
•

Onderzoeksagenda en

Hier is serieus geld nodig voor

lesprogramma voor ISB

grootschalige innovatiefinanciering

Architecten meer betrekken

voor de bouwsector.
•

Gerichte activiteiten die aansluiten
op Routekaart ISB: ateliers,
prijsvragen, …

Tabel 8: Mogelijke activiteiten om te sturen op kennisontwikkeling en -deling voor deelplannen roadmap

Randvoorwaarden voor de woningbouwmarkt regelen
Het Rijk kwam met wetgeving voor het regelen van de woningmarkt: kaders voor het grondbeleid
en ruimtelijk beleid van lagere overheden, en regelgeving met betrekking tot de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van locaties, de aansluiting op nutsnetwerken en de financiering van woningen. In
onze tijd zou dat als volgt kunnen:

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WONINGBOUWMARKT REGELEN IN ROADMAP
Deelplan 1: Mogelijke activiteiten om de systeembouwsector geschikt te maken voor groei
Mogelijke activiteiten ↆ

Mogelijke regiemiddelen ↆ

Afnemers
verleiden tot

•

Infrastructuur voor bundelen

•

aanbieden

bundelen

Versnellen en versimpelen
vergunningen en nutsaansluitingen

projecten

Deelplan 3: Voorwaarden voor de groei van industriële systeembouw (ISB) creëren
Mogelijke activiteiten ↆ
ISB deel woningbouwbeleid

•

Voorkom weglekken prijsvoordeel

Mogelijke regiemiddelen ↆ
•

naar derden

maken

Wetgeving voor grondprijzen en
financiering voor betaalbaar wonen

Vergunningen
en toezicht
afstemmen op

•

Landelijke toets van concepten

•

Toelating ISB-aanbod tot markt
landelijk oppakken

ISB
Tabel 9: Mogelijke activiteiten om randvoorwaarden voor de woningbouwmarkt te regelen in roadmap

69

Met een scala aan middelen kan sturing worden gegeven aan de uitvoering van
de roadmap. Het arsenaal bestaat uit financiële ondersteuningsinstrumenten,
middelen voor het sturen van de woningmarkt, ter ondersteuning van normering
en kwaliteitsborging, ter ondersteuning van de kennisontwikkeling en -overdracht
en maatregelen voor het scheppen van ISB-condities op de woningbouwmarkt. Per
deelplan kan de mix van middelen anders zijn.

Bijlage.
Lexicon Industriële
systeembouw
Bouwproduct. Bouwstoffen als zand en hout die in de fabriek worden samengevoegd tot
direct bruikbare producten voor op de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld mortel, planken, balken.
Bouwproducten vormen de kleinste schaal van industriële productie. De opvolgende schalen zijn
gebouwelementen en modules.
Bouwsysteem. Een standaard manier van werken die bij ieder project herhaald wordt. In het
bouwsysteem wordt specifieke vakkennis over ontwerp, engineering en productie vastgelegd.
Conceptueel bouwen. De tweede generatie systeembouw die begon aan het eind van de 20e eeuw
en nog steeds doorloopt. Het belangrijkste verschil met de eerste generatie is de flexibiliteit van
het systeem. Extra kenmerken t.o.v. massawoningbouw: modulaire opbouw en grotere intelligentie
van het systeem.
Gebouwelement. Een bouwdeel waarvan de samenstellende bouwproducten in de fabriek tot één
geheel worden samengevoegd.
Industrieel bouwen. Arbeid verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek.
Industriële systeembouw. De derde generatie systeembouw die begon in het tweede decennium
van de 21e eeuw en die nu op gang begint te komen. Extra kenmerk t.o.v. conceptueel bouwen:
modules worden industrieel geproduceerd in smart factories.
(Industriële) Systeembouwmarkt. Plek voor het verhandelen van nieuwbouw of renovatie van
woningen die worden aangeboden door (industriële) systeembouwers.
Industriële systeembouwsector. Alle bedrijven die producten of modules op de
systeembouwmarkt aanbieden.
Interface. Een koppelstuk tussen twee of meer modules. Het draagt bij aan de gebruiksfuncties
van de gehele woning. De interfaces bepalen de manier waarop de modules binnen het systeem
met elkaar verbonden zijn, hoe ze op elkaar inwerken en welke uitwisseling van informatie daarbij
hoort.
Massawoningbouw. De eerste generatie systeembouw die bestond in de periode van begin jaren
vijftig tot het midden van de jaren tachtig in de 20e eeuw.
Modulair bouwen. Bouwen met modules.
Module. Een gestandaardiseerd, autonoom en koppelbaar component met een beperkte eigen
flexibiliteit. Iedere module vervult een specifieke functie in het eindproduct. Een module is ook
een organisatorische eenheid. Modules vormen de grootste schaal van industriële productie. De
voorgaande schalen zijn gebouwelementen en bouwproducten.

Productplatform. Een ander woord voor bouwsysteem.
Productfamilie. Een verzameling van concepten/producten die hetzelfde bouwsysteem/platform
delen.
Systeembouw. Plannen maken en bouwen volgens een eigen bouwsysteem van een
systeemaanbieder
Systeemintegrator. De partij die de modules kiest, combineert en afstemt op de omgeving. De
systeemintegrator is een sleutelfiguur in de communicatie met de klant en de ketenpartijen. De
integrator kan zowel een bouwer, een archite

ct/adviseur of een ontwikkelaar zijn. Ook

sommige corporaties zien hierin een rol voor zichzelf.
Systeem- of moduleaanbieder. Een bedrijf dat aanbiedt woningen te bouwen of te renoveren en
dat daarvoor werkt met een eigen bouwsysteem of module.
Traditionele woningbouwmarkt. Plek voor het verhandelen van bouwcapaciteit voor het nieuw
bouwen of verbouwen van woningen.
Woningbouwmarkt. Plek voor het (ver)kopen van nieuwbouw en renovatie van woningen. Zorgt
voor mutaties op de woningmarkt.
Woningmarkt. Plek voor het verhandelen van woonruimten, zowel door koop als door huur.
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Bijlage.
Het verschil tussen de
woningmarkt en de
woningbouwmarkt
In dit essay wordt beschreven hoe de woningbouwmarkt van een traditionele bouwmarkt kan
veranderen in een systeembouwmarkt. Die omslag is nodig voor het oplossen van de woningnood:
het meer, goedkoper, sneller, beter en met minder risico’s bouwen en verbouwen van woningen. En
dan ook nog duurzamer, gevarieerder, met meer invloed van bewoners en uitnodigender om op die
markt te werken. Sommige van deze uitdagingen zijn alleen op te lossen als ook knelpunten op de
woningmarkt worden aangepakt. De begrippen ‘woningmarkt’ en ‘woningbouwmarkt’ worden vaak
door elkaar en als synoniemen gebruikt. Toch is het belangrijk hiertussen onderscheid te maken.

De woningmarkt
Op de woningmarkt wordt woonruimte verhandeld. Het wordt omschreven als een voorraadmarkt,
omdat alleen bestaande of in aanbouw zijnde woningen worden verkocht of verhuurd24. Omdat
iedere burger recht heeft op fatsoenlijk onderdak, reguleert de Rijksoverheid deze markt al sinds
de eerste Woningwet van 1901. Zowel in de Nederlandse Grondwet als in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens is dat woonrecht vastgelegd. Dat de overheid, met name het Rijk, dat
recht niet altijd weet te garanderen, blijkt uit de voor iedereen herkenbare knelpunten: starters en
middeninkomens komen moeilijk aan een woning, er zijn lange wachtlijsten voor huurwoningen, en
er zijn buurten waar sociale problemen zich opstapelen en waar de kwaliteit van de woonomgeving
en de leefbaarheid te wensen overlaat. Maar waarschijnlijk het belangrijkste probleem waarmee
de woningmarkt kampt, zijn de oplopende woonlasten25. Die leggen beslag op een steeds groter
deel van het besteedbaar inkomen. Toch staat de werking van de woningmarkt in dit pleidooi niet
centraal. Hier gaat het vooral om de woningbouwmarkt en in het bijzonder om de gewenste transitie
van een traditionele bouwmarkt naar een systeembouwmarkt.

De woningbouwmarkt
Nieuwbouw, renovatie en de transformatie van oude gebouwen in woningen leiden tot aanpassingen
van de woningvoorraad. Die mutaties worden ingekocht op de woningbouwmarkt. In Nederland worden
24

Analyse van de woningmarkt, Sociaal-Economische Raad, 2009
M. Elsinga. Mensen konden zo’n twintig tot dertig jaar geleden nog voor drie à vier keer een jaarinkomen een woning kopen,
nu kost een woning acht tot negen jaarinkomens.
25

de meeste van die woningen gekocht door professionele opdrachtgevers (projectontwikkelaars en
woningcorporaties). Particuliere opdrachtgevers zorgen voor zo’n 10% van de opdrachten.
De woningbouwmarkt is dus afhankelijk van de situatie op de woningmarkt. Als die stagneert, hapert
de vraag op de woningbouwmarkt. Maar ook het omgekeerde geldt: als de woningbouwmarkt niet
kan voldoen aan de vraag, verstoort dat de woningmarkt. En dat laatste is het geval.
Op de woningbouwmarkt wordt het bouwen van nieuwbouw en van renovatie van woningen
verkocht. In het transactieproces op de traditionele bouwmarkt laat een opdrachtgever een architect
of adviseur een plan maken en vraagt aan bouwers het werk aan te nemen. Omdat in een bestek
de (te leveren) ‘kwaliteit’ volledig is uit- en voorgeschreven, wordt er op prijs geconcurreerd. Voor
het bepalen van de prijs worden de directe kosten berekent. Voor de vaste kosten en het gewenste
resultaat wordt een toeslag gehanteerd die afhankelijk is van de inschatting van de prijs waar
concurrenten mee komen, en van de honger naar werk. Die eetlust lijdt nog wel eens tot een te lage
inschatting van de kosten of benodigde toeslagen. De aannemer die de opdracht krijgt, koopt die
bouwcapaciteit op zijn beurt ook weer in. Omdat het verdienmodel grotendeels is gebaseerd op het
behalen van winst op inkoop, is er de neiging om op onderaannemers en materialen te bezuinigen:
de laagste prijs staat voorop. Dat zet de samenwerking met de toelevering onder druk. Het gevolg is
dat er regelmatig extra kosten worden gemaakt om zaken te herstellen. Die faalkosten worden door
aannemers ingeschat op 5 tot 10 procent van de omzet. Toch blijft het businessmodel interessant,
omdat voor het aannemen van werk weinig eigen vermogen nodig is: de aannemer laat de klant
vooruit betalen terwijl hij leveranciers pas achteraf betaalt. Zoals cijfers van het EIB laten zien, kan er
zo zelfs in moeilijke tijden nog een redelijk rendement op het vermogen bereikt worden. De drempel
om als aannemer in deze markt te beginnen, is daarom laag. Dus is er steeds weer nieuwe aanwas,
grotendeels regionaal georiënteerd. Omdat die nieuwkomers niet investeren in R&D, innovatie,
duurzaamheid en/of sociale en arbeidsvoorwaarden, legt dat veel druk op de rest van de sector. In
de bedrijfsvoering ligt daardoor de focus op kostenreductie op korte termijn. Met de omschakeling

Figuur41: Rendement op eigen vermogen, bron: EIB

naar systeembouw verandert de woningbouwmarkt geheel.
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Bijlage.
Modulariseren
Modules zijn gestandaardiseerde, autonome (uitwisselbare) componenten met een beperkte eigen
flexibiliteit, die onderling koppelbaar zijn. Iedere module vervult een eigen, specifieke functie. Iedere
module wordt daarnaast opgebouwd uit een eigen combinatie van bouwelementen. Binnen een
module is variatie mogelijk door zijn functies steeds iets anders in te vullen, bijvoorbeeld een
badkamer met een ligbad of een inloopdouche. Ook kan er aan de mix van bouwelementen een wat
andere samenstelling gegeven worden, bijvoorbeeld glasplaten op de wanden in plaats van
tegelwerk. Daarnaast is het mogelijk om de module niet ter plekke uit panelen op te bouwen, maar
deze in zijn geheel naar de bouwplaats aan te voeren. Op de bouwplaats hoeft dan alleen de module
gemonteerd te worden. De combinatie van de modules en de afstemming op de plek waar de woning
komt, bepalen of het product de gewenste prestaties krijgt.
Een heel bouwsysteem is met modules eenvoudig te upgraden, door er een of meerdere nieuwe
modules in te zetten. Door het slim combineren van modules kan snel en met weinig
productontwikkeling een range van producten worden samengesteld. Zo’n serie wordt ook wel een
productfamilie genoemd.

Bijlage.
Beknopte geschiedenis van
industrieel bouwen
Industrieel bouwen betekent arbeid verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek. Industrialisatie
van de bouw heeft een lange geschiedenis waarin al veel is bereikt. In die periode is het aantal uren
dat het kost om een woning te bouwen fors afgenomen.
Halverwege de negentiende eeuw, toen de stoommachine in Nederland werd geïntroduceerd,
stonden het bouwen en de productie van vervoersmiddelen (koetsen, boerenkarren) op hetzelfde
niveau: ambachtelijk handwerk. Het lukte de producenten van auto’s wel om uit te groeien tot een
volwaardige industrie. De bouw bleef lang achter bij andere sectoren. De noodzaak om per project
een ander product te leveren viel niet te verenigen met het seriematig werken dat industrialisatie
nodig heeft. Nu is die combinatie wel mogelijk geworden.

Ruimtelijke schaal
Toen de industrialisatie begon, werden bouwstoffen als zand en hout nog op de bouwplaats en met
de hand verwerkt tot mortel, planken, balken en meer. Tijdens deze beginfase vond een eerste omslag
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plaats van handgemaakte naar industriële bouwproducten. In plaats van hout op de bouwplaats
tot balken en planken te zagen, kwamen ze in vaste maten uit de fabriek. Er kwamen ook tal van
nieuwe producten, zoals plaatmaterialen en standaard binnendeuren. Vanaf 1935 werd dat aanbod
inzichtelijk gemaakt met een jaarlijkse Catalogus voor de Bouwwereld. Een hele tijd later kwam
de volgende stap. In de fabriek werden bouwproducten samengevoegd tot gebouwelementen. Zo
werden van balken in timmerfabrieken kozijnen en trappen gemaakt. Vooral na WO2 kreeg prefab

modules
gebouwelementen
bouwproducten
bouwstoffen

3. Van gebouwelementen naar modules
Komt op ca. 2015

2. Van bouwproducten naar gebouwelementen
Komt op na WO2

1. Van bouwstoffen naar bouwproducten
Komt op vanaf midden 19e eeuw

Figuur 42: Schaalniveaus en periodes van opkomst

veel aandacht en kwam kunststof op. Om tot massaproductie van bouwproducten te komen, kwam

Figuur 43: De fasen in de ontwikkeling van industrialisatie

1st

2nd

3th

4th

Mechanization,
water power,
steam power

Mass production,
assembly line,
electricity

Computer and
automation

Cyber Physical
Systems

de overheid met maatvoorschriften en een classificatie van bouwproducten. Later werd dit gevolgd
door minimale kwaliteitseisen per soort product. Industrialisatie van hele woningen bleek te complex.
Die stap wordt ook wel prefab genoemd. De laatste stap werd in het afgelopen decennium gezet: het
in de fabriek samenvoegen van gebouwelementen tot complete modules. In het prefabriceren bleek
een tussenstap tussen gebouwelementen en hele woningen nodig: de module.

Mate van intelligentie
Niet alleen de ruimtelijke schaal maar ook de manier van industrialiseren heeft een hele ontwikkeling
doorgemaakt. Toen de stoommachine werd vervangen door de elektromotor kwam het mechaniseren
op een hoger niveau. Massaproductie aan de lopende band kwam op. In de fabriekshal ligt het
productieniveau, ook zonder veel te automatiseren, al gauw twee keer zo hoog als op de bouwplaats.
Met de komst van de computer werd het mogelijk delen van de werkvoorbereiding en de productie
te automatiseren. Door automatisering van gegevensuitwisseling kan ook de arbeid tijdens het
transactieproces en de engineering omlaag. Door het voortschrijden van de digitalisering en de
komst van internet wordt de productie steeds intelligenter. In de bouw zitten we midden in de derde
fase. Sommigen hebben de stap naar de vierde gemaakt, ook wel aangeduid als Smart Industry.
Er ontstaan "smart factories", die zoveel mogelijk robots gebruiken en direct vanuit BIM worden
aangestuurd. Voorlopers in de sector, zoals Voorbij Prefab of Rc Panels, hebben deze stap al gezet.
Met het smart industrialiseren van modules bereikt systeembouw het hoogste niveau van
industrialisatie, in ieder geval tot nu toe.

Industrialisatie in de bouw is langs twee dimensies te beschouwen: de ruimtelijke
schaal (bouwproducten, gebouwelementen en modules) en de mate van intelligentie
(massaproductie, automatisering en smart industry). Hoe groter de schaal en de
intelligentie, des te meer van het gebouw industrieel geproduceerd kan worden.

Bijlage.
Lezersgroep 1e en 2e
werkversie
Naam

Functie

Expertise

Yuri van Bergen

Directeur BouwhulpGroep

Modulaire renovatie

Directeur Woonbond,
Paulus Janssen

wethouder Utrecht en lid
Tweede Kamer

Volkshuisvesting en
industriële systeembouw

Bestuurder Stichting
Excellent Conceptueel
Johan Dunnewijk

Bouwen en Netwerk

Volkshuisvesting

Conceptueel Bouwen,
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directeur woningcorporatie
Beleidsambtenaar

Duurzaamheid en smart

Gemeente Eindhoven

cities

Richard de Moel

Directeur WeBuild

Conceptueel bouwen

Jelte van der Zee

Directeur Movair

Industrieel bouwen

Henk Kok

Sandra Schruijer

Jan Paul Schop
Marjet Rutten
Joris van den Heuvel

Hugo Priemus

Hoogleraar
organisatiepsychologie
Directeur USP Marketing
Consultancy

Multi party collaboration

Kennis bouwmarkt

Directeur Constructief

Innovatie in de bouw

Programmaleider bij de

Innovatie in de bouw, ihb

Renovatieversneller

thema duurzaamheid

Hoogleraar Volkshuisvesting

Volkshuisvesting en
systeembouw

Naam

Functie

Expertise

Scheidende decaan faculteit

Bouwkunde en thema

TUE Bouwkunde

duurzaamheid

Tjapko van Dalen

Bestuurder Kleurrijk Wonen

Volkshuisvesting

Klaas Droog

Algemeen Directeur De Mar

Modulair en circulair bouwen

Menso Oosting

Directeur Fijn Wonen

Elphie Nelissen

Vincent Gruis

Hoogleraar Housing
Management TUD

Woningbouwmarkt en
systeembouw
Procesinnovatie

Van 2015 tot 2020
Eric van Merrienboer

gedeputeerde in Noord-Brabant,

Openbaar bestuur

portefeuilles Ruimte en Wonen
Martin Beukeboom

Directeur Dura Vermeer Zuid

Koos Wessels

Directeur Emergo Prefab

Ronald Sleutjes

Biense Dijkstra

Directeur Wedeflex Duurzame
Daksystemen

bouwen

Voorzitter Stroomversnelling

Monique Vos Faay

Modulair bouwen

Dijkstra Draisma

Leen van Dijke

Dasja Wickenhagen

Modulair en circulair bouwen

Systeembouw en modulair

Directeur Rc Panels

Dorien Staal

Systeembouw

Algemeen directeur Bouwgroep

Carlos Klein

Sander Braam

Woningbouwmarkt en

Business development
manager 54Events

Modulair bouwen, smart
industries
Openbaar bestuur, thema
duurzaamheid
Systeembouw

Algemeen directeur bij Voorbij

Modulair bouwen, smart

Prefab

industries

Directeur Nieuwbouwconcepten

Woningbouwmarkt en

bij BAM Woningbouw

systeembouw

Directeur Faaij Vianen

Modulair bouwen
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Pieter Huijbregts is al zijn hele leven actief binnen de volkshuisvesting.
De laatste decennia vooral met het bevorderen van diverse vormen van
systeembouw. Hij adviseerde bedrijven, gaf lezingen en schreef meerdere
boeken. Om systeembouw mainstream te maken begon hij in 2007 het
Netwerk Conceptueel Bouwen. Dit essay is gebaseerd op dit onderzoeks- en
advieswerk en in het bijzonder op zijn werk gedurende de vijftien jaar dat hij
als aanjager voor het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) werkte. Nu hij niet
langer directeur en bestuurder van het NCB is, kreeg hij de tijd en de afstand
om dit essay te schrijven. Bij het schrijven kreeg hij hulp van de grote groep
deskundigen die met hem meelazen en van adviezen voorzagen.
Dit boek beschrijft de opkomst van een nieuwe generatie: de industriële
systeembouw (ISB). Daarin raken systeembouw en industrieel bouwen
volledig geïntegreerd. Deze derde generatie kan de woningnood oplossen en
de Nederlandse woningen voor 2050 verduurzamen. En ook nog eens mooi,
betaalbaarder, snel én duurzaam. Als dat lukt heeft ISB de bouwnijverheid
definitief omgevormd tot een moderne industrie. Maar dat opschalen gaat
niet vanzelf. Daar is een plan voor nodig.
Hij doet daarvoor in dit boek een voorstel, gevat in een roadmap. Hij beschrijft
wat er kan gebeuren om de systeembouwsector gereed te maken voor groei,
om de modulaire industriële productie op een hoger plan te brengen en hoe
de condities voor de systeembouwmarkt verbeterd kunnen worden.
Tevens beschrijft hij hoe overheid en ISB-sector samen, aan de hand van de
roadmap regie over het opschalen van ISB kunnen voeren.
Ben jij als overheid of opdrachtgever, betrokken bij het oplossen van de
woningnood of het verduurzamen van onze woningvoorraad, dan kun je hier
lezen hoe ISB je daarbij kan helpen, en wat je daar zelf aan kunt doen. Werk
je in de ISB-sector, en wil je opschalen, dan vind je hier de handvatten.

