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ABONNEREN UITLOGGEN

'Succesvol innoveren gaat zelden langs geitenpaadjes'

Na een langdurige lobby heeft de bouw- en technieksector eindelijk een o�cieel topconsortium. Dat schept ruimte om innovaties
veel krachtiger aan te jagen. Kersvers directeur William van Niekerk pleit voor compacte innovatieprogramma’s die snel in de
praktijk worden uitgeprobeerd. "En we gaan herhaling organiseren, zodat innovatie sneller loont."

Een grote zak geld heeft hij niet. Als het bouwers en installateurs daarom te doen is, moet hij hen teleurstellen. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken stelt geld beschikbaar tot 2024 om de organisatie op te tuigen voor een heus 

 Daarmee kan William van Niekerk een bureau met zo’n vijftien medewerkers opzetten. Net als tien jaar terug al
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TKI� een topconsortium kennis
en innovatie.
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gebeurde bij tien andere branches die de o�ciële status van topsector kregen, zoals chemie, energie, voedselvoorziening,
lifesciences en een handvol andere sectoren.

Maar die zak geld, daar draait het volgens de net aangetreden directeur van de TKI uiteindelijk ook niet om. “Met het bureau
willen we vooral nieuwe verbindingen tussen bedrijven leggen, samenwerkingen tot stand brengen om schaalbare innovatie aan te
jagen. Daarvoor is het belangrijk dat ze intensief kennis ontwikkelen én delen. Dat zijn ze lang niet altijd gewend, dus daar gaan
we bij helpen.”

Gelukkig hoeft Van Niekerk niet vanaf nul te beginnen. Hij kan verder bouwen vanuit het 

 dat in 2018 door de Bouwagenda werd opgezet. Het grote verschil met voorheen is dat het niet langer alleen om een
initiatief van de sector zelf gaat, maar dat de programmering nu direct aansluit op het beleid van de ministeries van BZK, IenW en
EZK.

Publiek-private samenwerkingen

“Dat betekent dat er publiek-private samenwerkingen kunnen worden opgezet tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid.
Rondom de belangrijke maatschappelijke opgaven waar de bouw voor staat: circulariteit, klimaatadaptatie en
levensduurverlenging. En die opgaven gaan we bouwbreed benaderen. Dus zowel voor de infrasector, als voor de woningbouw en
utiliteit.”

William van Niekerk

Na zijn studie civiele techniek aan de TU Delft, werkte William van Niekerk (53) twee jaar als projectleider bij Fugro. Daarna
trad hij bij Ballast Nedam in dienst waar hij zich opwerkte tot algemeen directeur van Ballast Nedam Engineering.
Aansluitend bekleedde Van Niekerk directiefuncties bij onder andere BAM, Mourik, Tauw en Liandon en pionierde hij met
digitale uniformering, duurzaamheid en de opzet van standaarden zoals de CO2-prestatieladder. Transitietrajecten vormen
een rode draad in zijn carrière. Sinds 1 december is hij directeur van TKI Bouw en Techniek. Daarnaast is Van Niekerk onder
andere president-commissaris bij Vorm en bij Van Werven Infra en Recycling.

De kersverse directeur sluit niet uit dat die zak geld er overigens alsnog komt. Want er is voorafgaand aan zijn komst alvast een
subsidieaanvraag ingediend bij . En als die gehonoreerd wordt komt er 100 miljoen euro beschikbaar voor

schaalbare innovaties voor de sector. “Serieus geld. Waarmee serieuze programma’s opgezet kunnen worden.”

Geen Sinterklaas

“Maar ook dan zal ik niet voor Sinterklaas gaan spelen”, verzekert Van Niekerk. Fundamenteel onderzoek vindt hij belangrijk. Dat
heeft te maken met zijn studie civiele techniek in Delft, met de specialisatie geotechniek. Hij is echt niet vies van diepgravend en
complex onderzoek.

Tegelijk wil hij er wel voor waken dat er innovatieprogramma’s ontstaan die zichzelf in stand houden doordat de
onderzoeksvragen steeds verder worden aangescherpt en uitgebreid. “Ik wil vooral dat de sector snel dingen kan gaan
uitproberen. Als ze dan mislukken dan weet je dat ook en kun je snel verder gaan. Dat is wat de Amerikanen fail fast and fail cheap
noemen. Een e�ectieve benadering om innovatie en opschaling te bevorderen. Dan raak je niet verstrikt in al te fundamentele
onderzoeken die soms uiteindelijk een doodlopende weg blijken.”

Wat weer niet wil zeggen dat hij voor de makkelijkste weg gaat. Want als Van Niekerk ergens een broertje dood aan heeft dan is
het aan het zoeken naar geitenpaadjes. “Die leiden zelden tot de echte innovaties die nodig zijn voor de grote maatschappelijke
opgaven”.

Doorsnijdende thema’s

Door de drie hoofdthema’s; circulariteit, klimaatadaptatie en levensduurverlenging heen spelen drie ‘doorsnijdende thema’s’,
zoals Van Niekerk ze noemt. Die zijn gede�nieerd als digitalisering, industrialisering en human capital.Ze spelen volgens Van
Niekerk bij alle drie de opgaven een belangrijke rol en zijn ook onderling sterk verbonden. Ze komen allemaal aan de orde bij de
aanpak van de maatschappelijke uitdagingen, de bouw van tienduizenden kunstwerken en honderdduizenden woningen.

BTIC, het Bouw en Techniek Innovatie
Centrum

het Nationaal Groeifonds

https://www.cobouw.nl/287215/btic-directeur-richard-mulder-je-krijgt-echt-iets-voor-elkaar-als-je-de-krachten-bundelt
https://www.nationaalgroeifonds.nl/
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Als voorbeeld noemt hij het probleem van het tekort aan vaklieden, de factor human capital.“Die zal moeten worden opgelost door
te industrialiseren. Ook digitalisering (robotisering) speelt daar een rol in. Het is een veelzijdige problematiek waar we met zijn
allen voor staan en de precieze uitkomst weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat het antwoord op de personeelsschaarste niet
is om met zijn allen harder te gaan werken. Dat gaat hem niet worden. Er zijn inventievere maatregelen nodig om de productiviteit
omhoog te krijgen.”

Dwarse denkers

Een aantal baanbrekende innovaties van de afgelopen vijftien jaar is door dwarse denkers tot stand gekomen beseft de directeur
van TKI Bouw en Techniek ook. Het zijn voorbeelden die iedereen kent: zoals de iPad van Apple en de elektrische auto van Tesla.
In beide gevallen zette een visionair de koers uit en nam de rest op sleeptouw. Maar dat is dus niet waar hij met het topconsortium
naar op zoek gaat.

“Al was het maar omdat je in de bouw en techniek dergelijke dominante partijen mist. Er is geen bedrijf in deze eeuwenoude
sector dat op eigen houtje een standaard kan afdwingen. Je bent altijd op elkaar aangewezen en zult moeten samenwerken.”

Gelukkig kent hij genoeg voorbeelden van branches die wel degelijk als collectief hebben geïnnoveerd. De bouw en techniek zou
zich bijvoorbeeld kunnen spiegelen aan de baggerij of de o�shore-windsector. “Daar waren private bedrijven afgelopen vijftien
jaar in staat te innoveren doordat ze niet alles op één project hoefden terug te verdienen. Ze wisten dat er na een voltooid project
weer een soortgelijk project op hun weg kwam en daarna weer een. En elke keer konden ze de vruchten plukken van de eerder
ontwikkelde innovaties en die weer een stapje verder brengen. Zo zijn uiteindelijk die gigantische sleephoppers, cutterzuigers en
andere gespecialiseerde vaartuigen ontstaan. En zo konden die windmolenbouwers steeds grotere turbines realiseren, terwijl de
staalfabrikanten daar de bij bouwden en o�shore-bedrijven de schepen om die reusachtige

constructies te installeren.”

Van werk naar werk naar werk innoveren

Er was volgens Van Niekerk niet één partij die dat in zijn eentje had gekund. Maar gezamenlijk maakten ze een reuzensprong.
Omdat ze die innovaties van werk naar werk naar werk konden meenemen. “Zo’n klimaat willen we als topconsortium gaan
stimuleren. We zullen dus herhaling moeten organiseren. In het kielzog daarvan jagen we industrialisatie aan.”

William van Niekerk: We moeten niet blijven hangen in te fundamentele onderzoeken. Ik pleit voor de benadering die in de VS bekendstaat als: "Fail
fast and fail cheap". Foto: Suzanne van de Kerk
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Balkenende, Verhagen en het tulpeneiland

Het topsectorenbeleid is ooit onder leiding van premier Jan Peter Balkenende opgezet. Aanvankelijk had die het over een
innovatieplatform en lanceerde een visie van een tulpeiland in de Noordzee. Daar werd toen nogal lacherig over gedaan.
Balkenende had zich overduidelijk laten inspireren door de palmeilanden bij Dubai. Die werden weliswaar aangelegd door
Nederlandse baggeraars, maar niet veel Nederlanders leek het een goed idee om dat idee één-op-één naar de Noordzee te
verplaatsen. Het Innovatieplatform werd al snel omgedoopt tot het topsectorenbeleid waarvoor allerlei TKI’s werden
opgericht, topconsortia kennis en innovatie. Toenmalig vice-premier en minister van Economische Zaken Maxime
Verhagen mocht het beleid grotendeels vormgeven. Ondanks een sterke lobby weigerde hij toen de bouw en
installatietechniek de status van topsector te geven. Zo’n twaalf jaar later, op de valreep dat Verhagens voorzitterschap van
Bouwend Nederland a�oopt, krijgt de sector die status alsnog.

Natuurlijk zijn daarvoor ook andere aanpassingen nodig binnen de ontwerp-, bouw- en technieksector. Aanbestedingsvormen
zullen moeten veranderen om die georganiseerde herhaling mogelijk te maken. Partijen moeten anders gaan samenwerken. Maar
hij weet dat er vaak al allerlei clubs bestaan die daarmee bezig zijn. Spelers die recent opstonden waren de infra-vijfdaagse en de
Gideons. Die zal hij zeker tegenkomen en zeker niet beconcurreren. Ook hier luidt zijn devies: samenwerken. “Er is zoveel te doen,
het zou zonde zijn als we elkaar in de weg gingen lopen.”

Maar waar hij dus niet in gelooft, hij zei het al eerder, is het zoeken naar geitenpaadjes. “Daar ga ik geen energie in stoppen.
Innoveren gaat zelden langs de weg van de minste weerstand. Geitenpaadjes leiden niet tot de betekenisvolle robuuste innovaties
die nu nodig zijn.”

Lees ook

Dit vind je misschien ook interessant

ARTIKEL INNOVATIE

Air Excelleren begint aan de tekentafel

ARTIKEL INNOVATIE

Met mobiele BIM-platform Kairnial wordt bouwen weer leuk en makkelijk

Als topsector rekent Bouw op meer aandacht en geld voor innovatie
Bouw alsnog topsector, al is het officieus
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