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Transformatie Bouw 2.0
Transformeren tot een sterke, toekomstgerichte en duurzame bouw, milieu
en energie sector
Transformatie Bouw Limburg ondersteunt de ondernemers op alle vlakken om zo de Limburgse
bouw uit te bouwen tot een sterke (efficiënt), toekomstgerichte (innovatie) en duurzame (milieu en
energie) sector. Met dit ambitieus traject tilt Confederatie Bouw Limburg in samenwerking met
Innovatiecentrum Limburg de innovatie in de bouwsector op een hoger niveau.
Project
De snelle evolutie in de technieken, de internationale concurrentie en de veranderende woonnoden
vergen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Confederatie Bouw Limburg wil met
Transformatie Bouw Limburg de uitdaging aangaan door bouwbedrijven slimmer te laten
samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit.
Transformatie Bouw Limburg legt de focus op cruciale hefbomen voor de toekomstige ontwikkeling
van de bouw. Het gaat om innovatieve bouwtechnieken, innovaties op niveau van energie-efficiëntie
… maar ook om bedrijven van de toekomst: flankerende maatregelen inzake managementtechnieken,
eigentijds ondernemerschap, ketensamenwerking en open innovatie. Deze vernieuwingen en
uitdagingen zullen omgezet worden naar praktijkgerichte inspiratiesessies, projecten en opleidingen.
Om een eerder traditionele bouwsector om te vormen tot een toekomstgerichte bedrijfssector is een
geïntegreerde aanpak nodig. waarbij de introductie van innovatieve technieken wordt geflankeerd
door een versterking van het management.
De samenwerking die ontstaat door Transformatie Bouw Limburg tussen de verschillende disciplines
van de bouw, tussen de bedrijfs- en academische wereld werkt inspirerend en vernieuwend.
Onderzoek sluit beter aan op de noden van het bedrijfsleven waardoor het innovatieproces kan
geoptimaliseerd worden. Deze samenwerking moet verder verankerd en geconcretiseerd worden. Op
die manier kan de transitiebeweging in de bouwsector effectief ook verder vorm krijgen.
Om de transitie in de Limburgse bouw verder mogelijk te maken is kennisdeling een prioriteit en
sensibiliseren en informeren absoluut noodzakelijk. We willen daarom de komende maanden nog
meer gaan inzetten op communicatie en gerichte sensibilisatie/ inspiratie via een nieuwe website,
trans(in)formatiebouwdatabank en audiovisueel materiaal. Op maat van het thema, op maat van het
bedrijf, op maat van de ondernemer.
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Doelgroep
De cross-sectoriële samenwerking van de bouw met andere sectoren en over de landgrenzen heen
is vernieuwend.
Samen met partners uit de verschillende bouwdisciplines en de academische wereld gaan we stap
voor stap over van sensibilisatie naar effectieve implementatie van de transformatie in de bedrijven.
Transformatie Bouw Limburg laat Limburgse bouwondernemers kennismaken en proeven van
innovatieve producten, diensten en methodieken uit andere sectoren en landen. We zien dat dit
traject aanslaat bij de bedrijven en dat de multidisciplinaire samenwerking een grote troef is.
Elk thema vraagt een eigen methodiek en focus. Toch gaan we steeds voor een praktijkgerichte aanpak
voor en samen met bedrijven, via werkgroepen, inspiratiesessies, pilootprojecten … Deze manier van
werken laat toe om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen die zich in de bouwsector afspelen.
Activeren van een vrij traditionele sector, het doen inzien dat er getransformeerd moet worden om
te overleven, is niet evident. Toch zijn we er al in geslaagd om met dit uniek traject - praktijkgericht
en zeer concreet - de meerwaarde van innovatie en transformatie bij de ondernemers te
benadrukken. Onze ambitie is dat transformatie een ruime beweging wordt doorheen de ganse
bouwsector en dat elk bedrijf met kleine stapjes zich kan verbeteren en kan groeien.
Over Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg vormt de stuwende kracht achter Transformatie Bouw Limburg. In
Limburg zijn ruim 1.000 bedrijven aangesloten bij de meest representatieve beroepsvereniging voor
de bouwsector. De leden zijn zelfstandige aannemers, kleine, middelgrote en grote ondernemingen
die actief zijn in alle mogelijke uitvoerende bouwactiviteiten: burgerlijke bouwkunde, ruwbouw,
installatietechnieken en afwerking.
Voorbeelden
De uitbouw van een sterke bouw-milieu-energiecluster paste binnen de pijlers waarrond het
Strategisch Actieplan Limburg is opgebouwd: jobs en opleiding, infrastructuur, bedrijfsfinanciering en
innovatie. Rond alle thema’s werden er werkgroepen samengesteld bestaande uit aannemers,
architecten, studiebureaus, overheid en academische instellingen. De werkgroepen werkten de
thema’s verder uit. Deze voorlopers trekken andere bedrijven mee met de bedoeling dat nieuwkomers
believers en uiteindelijk vernieuwers worden.
Al van bij de start van Transformatie Bouw Limburg werd er een dynamiek en goesting gecreëerd bij
de deelnemers, zowel de bedrijven als de kennisinstellingen en de overheden. Een snelle transformatie
van de bouwbedrijven lukt maar door de hele sector te betrekken: zowel grote als kleine, afwerkingsen ruwbouwbedrijven, zowel de voorlopers, vernieuwers als de nieuwkomers. De focus en de manier
van werken van Transformatie Bouw Limburg speelt hier perfect op in.
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Meer dan 300 bedrijven en meer dan 650 personen zijn nu al geactiveerd via werkgroepen,
inspiratiesessies, pilootprojecten. Daarvan hebben heel wat bedrijven de stap gezet richting
effectieve implementatie van LEAN, BIM, ketensamenwerking en sociaal innoveren, Universal Design
als bedrijfsstrategie, Life cycle cost, bij bedrijven. Het transformatieproces is volop in beweging.
Enkele voorbeelden:

Inspiratiesessie Lean denken in de bouw - 24 juni 2015

“Samenwerken

verhoogt de
arbeidsvreugde van de
bouwvakkers”

Vanderstraeten
Michel Vanderstraeten
Gedelegeerd bestuurder
# Inspirerend # Interessante kennismaking # Enthousiast # Fris # 66
enthousiaste aanwezigen

LeaRn in de Bouw – een uniek traject in Vlaanderen

“In dit verhaal zijn er
alleen maar winnaars”

# 4-daagse managementtraining LeaRn # november 2015 # Arpa #
Veldhoven #Arend # Dick # 47 enthousiaste deelnemers # 7 bedrijven &
Confederatie Bouw Limburg & PXL # Verwarring is slechts een
doorgang naar een nieuwe en andere realiteit # Ik kan mijn LeaRn-bril
niet meer afzetten

Habenu - van de Kreeke
Bas van de Kreeke
Algemeen directeur

BIM moet worden
gezien in
de bredere context
waarbij klassieke
workflows en

BIM Praktijkdag -13 oktober 2015
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samenwerkingsvormen
worden herdacht en
verfijnd.
Methodes zoals BIM,
lean en
ketensamenwerking
hebben erg veel
raakvlakken”
# Veel interesse # 120 deelnemers over heel Vlaanderen # Boeiend
programma # Succes

Kumpen
Johan Ceyssens
gedelegeerd bestuurder

“BIM heeft ons enorm
verrast. De
mogelijkheden en
voordelen voor een
onderneming in de
bouwsector zijn
immens.”

Intellisol
Herman Daniels
directeur

“Drones zorgen voor
een nieuwe dynamiek
op de werf.”

Drones & Bouw in Vlaanderen – 26 november 2015
Hoogmartens
Wegenbouw
Tom Hoogmartens
Operationeel directeur
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# Veel interesse # 170 enthousiaste deelnemers over heel Vlaanderen
# Bouwsector ontmoet dronesector # En omgekeerd
C
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ontact
Meer info
-

Transformatie Bouw: https://www.youtube.com/watch?v=rQAf68fcPmM
Verslag stand van zaken Transformatie Bouw Limburg
http://issuu.com/tranformatiebouwlimburg/docs/transformatie_bouw_limburg_verslag_?worke
rAddress=ec2-54-174-67-87.compute-1.amazonaws.com
Confederatie Bouw: https://youtu.be/bKtbER_Sz94
Mutatie+ https://www.youtube.com/watch?v=2H3jP5HC0Ys
Drones & Bouw in Vlaanderen: https://www.youtube.com/watch?v=09aAj-ixFVkr
www.confederatiebouw.be/limburg
Facebookpagina Confederatie Bouw Limburg
Website Transformatie Bouw Limburg te verwachten zomer 2016
Contact
Goele Kerckhofs
Adviseur Transformatie Bouw
goele.kerckhofs@confederatiebouw.be
Tel: 011 30 10 33
GSM: 0486 139 287
Adres: Prins-Bisschopssingel 34a, 3500 Hasselt
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