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ADOPTIESNELHEID
Iedereen die weleens een studie heeft gemaakt 
van innovatie en vernieuwing kent de theorie van 
Everett Rogers over de ontwikkeling van innova-
ties. Rogers ziet vijf stadia, waarin vijf verschil-
lende groepen worden onderscheiden die een 
nieuw product of concept accepteren: de vernieu-
wers, de vroege toepassers, de vroege volgers, de 
late volgers en de achterblijvers.
Vaak blijven innovaties in de bouw hangen op 
het niveau van de early adopters. Dit heeft alles 
te maken met het grote aantal spelers in de 

bouw, het projectmatige karakter, de manier van 
aanbesteden en het feit dat de voordelen van 
de innovatie lang niet altijd ten goede komen 
aan de klant en de innovator. Ook zien we dat 
de zogenaamde ‘leercurve’ in de bouw zelden 
wordt doorlopen met hardnekkige faalkosten tot 
gevolg. De adoptiesnelheid voor een innovatie in 
de bouw ligt met andere woorden laag.

INCREMENTEEL
Bij veel innovaties in de bouw gaat het bovendien 
om kleine verbeteringen van het bouwproces of 
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bouwproduct. Innovatie met kleine stapjes, ook 
wel incrementele innovatie. Het rijtjeshuis anno 
nu ziet er in grote lijnen nog hetzelfde uit als 
de woning die we vijftig jaar geleden bouwden, 
maar er is wel veel ‘toegevoegd’: innovation by 
addition noemen we dat. Een belangrijke toevoe-
ging is bijvoorbeeld isolatie of een zonnepaneel.

INDUSTRIEEL MAATWERK 
Het bouwproces is de afgelopen jaren wel sterk 
veranderd. Het wiel wordt niet langer voor elk 
bouwproject opnieuw uitgevonden. Steeds meer 
aanbieders werken in meer of mindere mate op 
basis van een conceptuele aanpak, die project-
overstijgend wordt toegepast. In aantallen ging 
het aanvankelijk nog om een kleine bouwstroom, 
maar sinds de crisis in de bouw zien we dat 
steeds grotere aantallen woningen conceptueel 
worden gebouwd. Duurzaamheidseisen, maar 
ook de politieke aandacht voor de versterking van 
de positie van de bouwconsument in het kader 
van het wetsvoorstel kwaliteitsborging, hebben 
ertoe geleid dat er meer aandacht is voor de pres-
taties van de bouw. De productie verplaatst zich 
van de bouwplaats naar de fabriek. Robotisering 
en digitalisering doen hun intrede. 

In plaats van zelf aan te besteden beginnen de 
eerste professionele opdrachtgevers woningen af 
te nemen als product met specificaties en pres-
taties. Aanbieders zijn vaker bereid om prestaties 
te garanderen. Klanten kunnen steeds vaker en 
makkelijker kiezen uit het aanbod dat het beste 
bij hen past. De bouw speelt hier met industrieel 
maatwerk op in.

VAN PROJECT NAAR PRODUCT, VAN PRODUCT 
NAAR PRESTATIE
Van innoveren in een project schuiven we op naar 
productinnovatie. Van losse producten bewegen 

we naar innovatie op componentniveau en nu en 
dan wordt de sprong al gewaagd van product 
naar prestatie. In het laatste geval werkt men 
vaak met compleet nieuwe businessmodellen.  
Het lijkt erop dat de bouw zich nu definitief 
ontwikkelt in de richting van een moderne, 
innovatieve bouwindustrie die de klant betaalbare 
variatie van hoge kwaliteit biedt. Nu de vraag 
aantrekt en er minder bouwvakkers zijn, kan het 
hard gaan met innovatie en industrialisering en 
gaat de adoptiesnelheid in de bouw omhoog.

INNOVATIES MET IMPACT
Voorbeelden van innovaties op service of 
prestatieniveau zijn Circular Lighting van Philips 
en Future Proof van Kingspan. Ook woning-
concepten waarbij de energieprestaties worden 
gegarandeerd, zoals (Nul-op-de-Meter (NoM) en/
of Passiefhuiskeurwoningen) of totaalproducten 
zoals de HeijmansOne of de IQwoning vallen in 
deze categorie. Op componentniveau wordt er 
volop geïnnoveerd op het vlak van energiedaken 
(Plusdak, Solarpower, Aerspire), energiemodules 
(Tesla, Nathan, Daimler), tapijtklare leiding-
vloeren (DRBG, Spaansen, VBI), binnenwanden 
(KnaufZeker, CableStud) kant-en-klare badkamers 
(Faay, CascoTotaal), multifunctionele gevels 
(Slimbrick, ClickBrick) en domotica (Pull&Play). 
Innovaties op componentniveau worden ook wel 
modulaire innovaties genoemd. Deze modules 
kunnen zowel in de bestaande bouw als in de 
nieuwbouw worden toegepast en sluiten aan 
bij de klantvraag naar totaaloplossingen. Ook 
productinnovaties zoals de PowerWindow van 
Physee en de Compensatiesteen van DRBG (zie 
p.18 in deze editie, red.) zijn voorbeelden van 
innovaties met impact. Op Building Holland  
worden innovaties getoond die de bouw echt 
gaan veranderen!
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INNOVATIEPAVILJOEN
Op Building Holland treft u het 
Innovatiepaviljoen aan, een hal 
vol innovatieve producten en 
materialen die de bouw in meer 
of mindere mate gaan beïnvloe-
den. Op dit paviljoen vindt u 
diverse innovaties die in dit arti-
kel worden genoemd, en meer.


