
Industrialisatie: een noodzakelijk kwaad 
of een heilig goed?



De Ruwbouw Groep maakt onderdeel uit van CRH Plc.
CRH is een wereldwijde organisatie



Missie DRBG.



Onze productielocaties.

Trots op onze groep

• 3 sterke productgroepen

Calduran kalkzandsteen

Heembeton wanden

Dycore vloeren

• geproduceerd op 7 (productie)locaties

• gemaakt door ca. 700 medewerkers

• meer dan 3 miljoen m2 wand geleverd

voor de bouw

• 2 miljoen m2 vloer om op te

wonen en te werken



Industrialisatie van het bouwproces.
Continu gericht op verbetering van het 
bouwproces.



Flexibel wandsysteem 
voor zowel dragende als 
niet-dragende 
toepassing.

Geprefabriceerde betonnen 
vloeroplossingen voor zowel 
begane grond- als 
verdiepingsvloeren

Kant-en-klare prefab 
betonnen gevels, wanden 
en topelementen

Ons fundament bestaat uit.



Voor de 2 belangrijkste bouwsystemen
hebben wij de casco-oplossing.



Constateringen



40.000 fornuizen

• Kleinschalige orders op afroep met levering door geheel
Nederland

• Kleur en uitvoering in overleg:

• 3 breedte maten

• 4 typen ovens

• 3 typen brander configuraties

• 5 typen bedieningspaneel

• 6 kleuren

Met/zonder afzuigkap en achterwand

Totaal 2160 combinatie mogelijkheden

• Levering binnen 3 weken

• Markt conforme prijzen

• 4 jaar volledige garantie



Organisatie en proces

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6

Waarde

Kosten

Tijd



Observaties bouwsector

• Laag % marge en hoog % faalkosten

• Nauwelijks toename van arbeidproductiviteit

• 80% van de woningbouw is copy-paste

• Lage industrialisatie graad

• BIM wordt traag omarmd



Wat kost een grondgebonden woning





Schaarste 

Bouwproductie en prognoses
Bouwkennis Business Club
Guido van Beek 28 juni 2017



Wat doen andere industrieën? 



BIM



Traditionele bedrijfssectoren



Organisatie en cultuur

Bouw industrie

• Afnemer specificeert het product en de producent

maakt het

• Scheiding van ontwerp en uitvoering

• Iedere opdracht is uniek

• Wisselende samenwerkingsverbanden

• Gefragmenteerde bouwketen

• Improviseren en fixen; zeer lage leercurve

• Hoge faalkosten

• Wantrouwen

Product industrie

• Producent specificeert het product na
onderzoek van de markt

• R&D: Ontwerp in dienst van uitvoering

• Platform technologie

• Lange termijn samenwerkingsverbanden

• Gestructureerde productieketen

• Productie protocollen, lerende organisaties

• ‘Zero defects’

• Samenwerking



Bouwproces



LEAN



BIM!
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Wie wordt de captain bij onze airbus?
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Industrialisatie van het bouwproduct



IKEA-sering
Meubel industrie

• Veel locale producenten (merken)
• Laag industrieel
• Dure producten a.g.v. schaal
• Hoge loonkosten a.g.v. productie locatie
• Complexe marketing, sales 
• Hoge distributiekosten
• Laag volume
• Trage levering (built to order)

Product
• Ontworpen op flat-pack
• Zelf afhalen en assembleren
• Gestandaardiseerde technieken
• Beperkte keuzevrijheid
• Goedkoop

IKEA
• 1 centrale producent
• Hoog industrieel
• Goedkope producten a.g.v. schaal
• Lage loonkosten a.g.v. productie

locatie
• Centrale marketing, sales 
• Lage distributie kosten
• Hoog volume
• Directe levering

Product
• Ontworpen op stijl
• Producent levert af en monteert
• Techniek in dienst van het ontwerp
• Klant specifiek uit te voeren
• Duur



LEGO-isering



Dycore kant-en-klaar vloer

Kant-en-klaar vloersysteem met geïntegreerde:

• Riolering 

• Ventilatie 

• Tapwater 

• Vloerverwarming

• Elektra



Conceptueel bouwen



DRBG casco als basis voor conceptueel bouwen



Samenwerking in BIM



Industrialisatie van de bouw

• Projecten zijn zelden uniek 

• Keten integratie & lange termijn samenwerkingsverbanden 

• Ontwerp in dienst van uitvoering (IKEA)

• Focus op de interfaces (Lego)

• Proces protocollen; lerende organisaties

• Zoek naar standaardisatie en manage de afwijkingen

• Minder uren met meer rendement

• Op de bouwplaats van creëren naar assembleren

• Waarde toevoegen én kosten verlagen

• Zero defects

• > 10% rendement


