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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek in de 2e fase van de Executive Master of
Business Administration opleiding aan de TSM Business School te Enschede. Dit
afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd bij organisaties in de infrabranche.
Het onderwerp van het onderzoek is gekozen om meer inzicht te krijgen in de factoren die, in de
infrabranche waar ik zelf werkzaam in ben, het meest effect hebben op een duurzame
groeiontwikkeling van infrabedrijven, gezien vanuit het sociaal systeem perspectief.
Mijn persoonlijke ontwikkeling is mijn grote drijfveer geweest tijdens de gehele opleiding. Ik heb hier
de afgelopen periode met veel inspiratie en plezier aan kunnen werken. Dankzij de ondersteuning
van vele mensen heb ik het maximale hieruit kunnen halen. Een aantal mensen wil ik in het
bijzonder noemen aangezien hun bijdrage voor mij essentieel is geweest.
Als eerste wil ik mijn vrouw Amelia en kinderen Lisette en Florine bedanken. Zij hebben mij vele
uren binnen het gezin moeten missen, hebben mij altijd ondersteund, gedurende de gehele
opleiding geënthousiasmeerd en mij de ruimte gegeven om het optimale uit mijn studie te kunnen
halen.
Ik wil mijn coaches Raymond Loohuis en Erik Lanting hartelijk bedanken voor hun inspirerende
ondersteuning, hun adviezen en hun positief kritische feedback bij de uitvoering van mijn onderzoek.
Binnen de infrabranche wil ik mijn dank uitspreken aan het Economisch Instituut
Bouwnijverheid(EIB) en de infrabedrijven die informatie hebben geleverd ten behoeve van mijn
onderzoek. Zonder hun bijdrage was het niet mogelijk geweest dit onderzoek te volbrengen.
Ten slotte wil ik mijn ouders, vrienden en familie - speciaal mijn zus Minette - bedanken, voor de
steun die zij mij de afgelopen studiejaren hebben geboden. En ik wil ook alle andere mensen
bedanken, die mij inspiratie hebben gegeven en hebben geholpen bij het tot stand komen van deze
scriptie.

Veel lees plezier toegewenst.

December 2014, Wibo van Haersma Buma
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Managementsamenvatting
In dit onderzoek staat de aanpassingsflexibiliteit van infrabedrijven ten behoeve van een duurzame
groeiontwikkeling centraal. Dit onderzoek is gedaan vanuit het sociaal systeem perspectief. Door de
crisis van de afgelopen jaren zijn vele sectoren, waaronder de infrasector, veranderd. De crisis heeft
een negatief effect gehad op infrabedrijven. Diverse infrabedrijven konden niet meegaan met de
vereiste veranderingen. De aanpassingen aan de veranderende omgeving zijn steeds complexer
geworden. Dit betekent dat de aanpassingsflexibiliteit van de onderneming moet worden vergroot,
aangepast of gewijzigd. In een veranderende omgeving binnen het complexe sociale systeem is het
niet alleen de vraag wanneer een infrabedrijf zich op deze veranderingen moet gaan instellen, maar
ook op welke wijze dit moet gebeuren. Vanuit het sociaal systeem perspectief kan bekeken worden
wat de aanpassingsflexibiliteit voor effect heeft op een duurzame groeiontwikkeling van
infrabedrijven.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
“Welk effect heeft de aanpassingsflexibiliteit op een duurzame groeiontwikkeling van infrabedrijven,
gezien vanuit het sociaal systeem perspectief?”
Dit kwalitatieve onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van literatuur en analyse uit primaire en
vooral secundaire bronnen. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt welke vorm van
aanpassingsflexibiliteit effect heeft op infrabedrijven gezien vanuit het sociaal systeem perspectief.
Daarnaast wordt onderzocht welke interventies kunnen worden ingezet om een duurzame
groeiontwikkeling te bewerkstelligen binnen een infrabedrijf.
Dit onderzoek start met een probleemstelling op basis van een situatie die te allen tijde kan
ontstaan, de crisis. Hierop volgend wordt het doel en type onderzoek omschreven. Vervolgens wordt
een theoretisch kader geformuleerd, waarin de volgende begrippen centraal staan:
aanpassingsflexibiliteit, sociaal systeem perspectief en het 4S-model. De uitkomsten van het
onderzoek zijn beschreven en geanalyseerd.
De conclusie uit dit onderzoek, en het antwoord op de centrale vraag luidt als volgt:
Binnen Nederland zijn diverse infrabedrijven aanwezig. Deze bedrijven hebben verschillende
strategieën die niet allemaal leiden tot groeiontwikkeling. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de
scope dimensie het meest effect heeft op de aanpassingsflexibiliteit voor een duurzame
groeiontwikkeling van deze bedrijven. Daarbij zijn wel alle vier de dimensies van belang.
Vanuit het sociaal systeem perspectief kan worden geconcludeerd dat een duidelijke en meetbare
strategie, voldoende kapitaal, de aanwezigheid van ondersteunende processen, een goede
risicobeheersing, aandacht voor en investering in menselijk kapitaal en ontwikkeling, het open staan
voor- en gebruik maken van de culture diversiteit en informatie uitwisseling met de omgeving
waarbinnen de onderneming zich bevindt, bijdragen aan een duurzame groeiontwikkeling.
In algehele zin kan geconcludeerd worden dat systemen elkaar beïnvloeden en dat infrabedrijven
hierop moeten reageren en moeten investeren om groei mogelijk te maken.
Het is aan te bevelen om als onderneming te zorgen dat alle organisatorische processen- en risico’s
beheerst worden. Maak een duidelijke lange termijn visie met meetbare doelstellingen, maar sta
daarbij wel open om proactief te reageren op veranderende situaties.
Investeer in het periodiek verkrijgen van informatie over de beeldvorming en mening over de
organisatie. Onderhoud een goed contact met de markt en de omgeving. Zorg voor een sterke
kapitaalstructuur waardoor het eenvoudiger wordt om te investeren in schaalgrootte en spreiding
van de activiteiten. Investeer in expertise en innovatie. En communiceer over de ontwikkelingen.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding tot het onderzoek

De aanleiding voor dit onderzoek is de veranderende omgeving van de bouwsector. In Nederland is
na een financiële crisis in 2008 een algehele economische crisis ontstaan in 2010. Hierdoor zijn vele
sectoren onder druk komen te staan, waarvan de bekendste de bouwsector is. Met name in deze
markt zijn minder financiële middelen beschikbaar en moet dus efficiënter worden omgegaan met de
beschikbare middelen (Jansen, 2013).
Doordat deze crisisperiode al ruim vijf jaar duurt, heeft dit een negatief effect gehad op
ondernemingen in de bouwsector. In de media en in het bedrijfsleven wordt over deze effecten
veelvuldig gesproken. Er worden steeds meer faillissementen uitgesproken (CBS, 2013), bedrijven
overgenomen en bedrijven gefuseerd. De crisis is één van de oorzaken. Een andere oorzaak is dat
diverse ondernemingen niet mee konden gaan met de veranderingen die de huidige situatie vereist
(Craydon, 2009).
De veranderende omstandigheden hebben inmiddels ook de infrasector niet ongemoeid gelaten.
Door extra overheidsinvesteringen in de beginjaren van de crisis had deze sector aanvankelijk nog
weinig last van de crisis. De huidige situatie vereist echter dat de infrasector zich aanpast aan de
veranderende omstandigheden. Deze sector staan uitdagingen te wachten op het gebied van
flexibilisering van de arbeidsmarkt, terugtrekkende overheid, toenemende regeldruk, duurzaamheid,
kwaliteit, toename van specialisatie en nieuwe contractvormen. Door al deze veranderingen is de
omgeving, waar ondernemingen deel van uitmaken, steeds complexer geworden.
De aansluiting van bouwondernemingen op de veranderingen in de sector verloopt moeizaam. Dit
komt door de overwegend technische focus in de sector. Bouwondernemingen hanteren korte
termijnstrategieën en focussen op projecten, waarbij per project, voor de duur van dat project,
nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Na het project eindigt de samenwerking
(Groot, 2010).
Ondernemingen die niet goed weten om te gaan met veranderende omstandigheden zullen de
negatieve consequenties daarvan ervaren en mogelijk zelfs failliet gaan.
Ondernemingen die zich wél weten aan te passen, hebben mogelijkheden tot groeiontwikkeling. Het
gaat dus om de vraag of een onderneming flexibel genoeg is om zich aan te passen.
Om duurzame groeiontwikkeling te bereiken en te stabiliseren is het wenselijk om inzichtelijk te
krijgen, binnen het betreffende organisatiedomein, welke organisatieveranderingen moeten worden
doorgevoerd.
Er zijn veel afhankelijke variabelen, die samenhangen met verschillende factoren in een systeem.
Deze factoren zijn van invloed op het toekomstbestendig maken van een onderneming (Groen,
2013). Hoe beter ingespeeld wordt op de veranderende omgeving, des te groter is de mogelijkheid
om groei te realiseren voor de lange termijn. In dit onderzoek zal de focus liggen op
groeiontwikkeling voor de lange termijn, vooral op een duurzame groeiontwikkeling.
De invloed van factoren kan op verschillende manieren beschouwd worden: vanuit de
organisatie(intern) of de omgeving(extern). In dit onderzoek ligt het accent op de organisatie in het
sociale systeem. Het gaat hierbij om het grote geheel: de organisatie als onderdeel van een groter
systeem waarop veranderingen van invloed zijn. Als basis wordt gebruik gemaakt van het model dat
gebaseerd is op de sociaal systeem theorie van Parsons (1964).
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In een veranderende omgeving binnen het complexe sociaal systeem is niet alleen de vraag
wanneer een onderneming zich op deze veranderingen moet gaan instellen, maar ook op welke
manier dat moet gebeuren. Gaat het alleen om de strategische, de culturele, de economische of
juist de sociale factoren? En welke hebben de meeste invloed op duurzame groeiontwikkeling?
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1.2

Empirisch onderzoek

1.2.1 Beschrijving van het probleem
De veranderingen vanuit de omgeving zijn veel complexer geworden en dat betekent dat
ondernemingen met steeds meer factoren rekening dienen te houden. Het vermogen om een
onderneming aan te passen aan de veranderingen vanuit de omgeving, leidt tot het aanpassen van
vaste patronen door deze zichtbaar te maken en te doorbreken. Dit gezien vanuit het sociaal
systeem perspectief waar organisaties deel vanuit maken.
Het onderzoek heeft betrekking op infrabedrijven. Er is gekeken welke bedrijven in de periode
tussen 2000 en 2012 de meeste- en de minste groei hebben doorgemaakt. Deze periode is bewust
gekozen om over een langere periode de ontwikkeling te kunnen waarnemen. De meeste bedrijven
hadden nog geen actuele gegevens beschikbaar over de jaren na 2012. Er is inzichtelijk gemaakt
welke bedrijven de meeste- en minste groeiontwikkeling hebben doorgemaakt en hoe zij zijn
omgegaan met de veranderingen. Het doel was om zo inzicht te krijgen in de groeiontwikkeling voor
langere termijn, of wel de duurzame groei, en welke factoren hier van invloed op zijn.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het sociaal systeem van Parsons, waar nodig
ondersteund door zijn aanverwante theorie van het systeemdenken: de organisatie als een
onderdeel van het groter geheel en de verschillende dimensies die deel uitmaken van het grotere
sociaal systeem van de organisatie.

Afb.: 2 Illustratie voorbeeld sociaal systeem. Bron: google.nl

Iedereen maakt deel uit van een (sub)systeem, van een maatschappelijk systeem(werk, familie
e.d.), van een organisatie, onderneming of afdeling. Al deze systemen zijn in beweging en zijn aan
veranderingen onderhevig door de invloeden die erop worden uitgeoefend. In de theorie van
Parsons wordt hier nader op ingegaan en worden vier hoofdkenmerken(4 S-en) genoemd.
1.2.2 Probleemstelling
Binnen de bouwsector is vanuit een sociaal systeem perspectief gezien niet inzichtelijk, wat de
aanpassingsflexibiliteit van infrabedrijven is, die zou bijdragen aan een duurzame groeiontwikkeling
van deze bedrijven.
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1.2.3

Onderzoeksvraag en sub vragen

1.2.4 Onderzoeksvraag
Dit alles leidt tot de volgende hoofdvraag:
“Welk effect heeft de aanpassingsflexibiliteit op een duurzame groeiontwikkeling van infrabedrijven,
gezien vanuit het sociaal systeem perspectief?”
1.2.5
1.
2.
3.

Sub onderzoeksvragen
Wat is een sociaal systeem perspectief?
Welke aanpassingskenmerken zijn er vanuit het sociaal systeem perspectief?
Welke verschillen zijn er tussen de dimensies van het sociaal systeem perspectief voor de
meest- en minst presterende infrabedrijven?
4. Welke kenmerken hebben het meeste effect op een duurzame groeiontwikkeling van
infrabedrijven, gezien vanuit de vier dimensies van een sociaal systeem perspectief?

1.2.6 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken welk effect aanpassingsflexibiliteit heeft op
infrabedrijven gezien vanuit het sociaal systeem perspectief en welke interventies kunnen worden
ingezet om duurzame groeiontwikkeling voor de lange termijn te bewerkstelligen binnen een
infrabedrijf.

1.3

Leeswijzer

De scriptie is opgebouwd uit de volgende vijf onderdelen:
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hierin komen aan bod de aanleiding van het onderzoek, de probleem omschrijving, de
onderzoeksvraag en sub vragen, het doel.
Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
In dit document komt het sociale systeem perspectief aan bod en het 4S-model.
Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodiek
De beschrijving van de methode van onderzoek, de data verzameling, de analyse, de afbakening en
de validatie.
Hoofdstuk 4: Introductie onderzoeksgroep
Hierin worden de onderzoekspopulatie beschreven met een korte introductie.
Hoofdstuk 5: De dimensies van het sociaal systeem van infrabedrijven met de meeste
groeiontwikkeling.
Hierin worden de infrabedrijven met de meeste groeiontwikkeling vanuit de vier dimensies van het
sociaal systeem perspectief beschreven.
Hoofdstuk 6: De dimensies van het sociaal systeem van infrabedrijven met de minste
groeiontwikkeling.
Hierin worden de infrabedrijven met de minste groeiontwikkeling vanuit de vier dimensies van het
sociaal systeem perspectief beschreven.
Hoofdstuk 7: Interactie en onderscheid tussen de verschillende infrabedrijven
Hierin worden de interactie en onderscheid van de infrabedrijven vanuit de vier dimensies van het
sociaal systeem perspectief beschreven. Aangevuld met een analyse van de infrabedrijven ten
opzichten van de verschillende momenten van groeiontwikkeling.
Hoofdstuk 8: Conclusies
Hoofdstuk 9: Aanbevelingen
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2 Theoretisch kader
2.1.1 Sociaal systeem perspectief
Een sociaal systeem is een begrip uit de sociologie dat vooral door Talcott Parsons uitgebreid werd
beschreven. Een sociaal systeem kent een eigen specifieke organisatie die zich kan handhaven en
valt te onderscheiden van zijn omgeving. Het bestaat uit een veelheid van individuen die met elkaar
in interactie zijn. Een sociaal systeem kan variëren van kleine groepen, organisaties maar ook
gehele samenlevingen. Het gaat daarbij zowel om levende, sociale als politieke systemen. Het is
een open systeem welke de invloed van andere systemen ondergaat en deze zelf ook beïnvloed.
Verandering wordt niet zozeer in gang gezet door een kracht of energie, maar door waargenomen
verschillen.
Het sociaal systeem is een systeem dat kapitaal, mensen, energie en informatie uitwisselt met zijn
omgeving. Het bestaat uit een complexe eenheid, gevormd door vele, vaak verschillende
onderdelen die op een geordende wijze samenhangen met een gemeenschappelijk plan of het
dienen van een gemeenschappelijk doel en onderling elkaars gedrag beïnvloeden (Parsons, 1964).
In de literatuur zijn veel factoren vermeld die gedeeltelijk een verklaring geven voor de
mogelijkheden om aan te passen en te overleven. Onderzoekers zijn op zoek geweest naar een
systematisch theoretisch standpunt dat geschikt was voor de analyse van multi dimensionale
netwerken van organisaties en ondernemers, gericht op interactieve patronen in netwerken, die de
veranderingen in de structuren op micro-, meso- en macroniveau weergeven.
In het onderzoek “The structure of social action” (Parsons, 1937) en later “The social system”
(Parsons, 1951) wordt hier nader op in gegaan. Op basis van de gegevens uit deze onderzoeken
ontwierp Parsons het viervoudig classificatie systeem AGIL. AGIL staat voor Adaption, Goal
attainment, Integration en Latency (adaptie, doel bereiken, integratie en reactietijd). Dit systeem was
bedoeld om de sociale realiteit te kunnen organiseren en verklaren. In het onderzoek van Parsons
betrekt hij het systeem in de sociologie. Volgens Parsons is het systeem een complex geheel van
interdependenties (onderlinge samenhang) tussen het gedrag van de mens- en de sociale, politieke,
religieuze en economische aspecten in de omgeving. Dit systeem betreft een open systeem dat
onderhevig is aan beïnvloeding door andere systemen in de maatschappij.
In het voorliggend onderzoek is op basis van deze theorie van Parsons bewust gekozen om niet de
organisaties te analyseren maar de organisaties als onderdeel van een groter systeem.
In het onderzoek van Parsons (1951) wordt ingegaan op de verandertheorie. Zoals weergegeven in
de paragraaf hierboven ontwierp Parsons het viervoudig classificatie systeem AGIL. In dit systeem
wordt het effect beschreven van gewijzigde omgevingsinvloeden op maatschappelijke
veranderingen.
Waar een sociaal systeem volgens Parsons normaal gesproken in evenwicht is, zal het zich bij
wijzigingen van de omgeving aan moeten passen om te overleven. Om dit succesvol te kunnen
doen, moet een systeem zich differentiëren in een aantal deelsystemen met elk een eigen functie.
Parsons onderscheidt in het AGIL systeem vier functies die van belang zijn voor de sociale cohesie
met elk een eigen deelsysteem:
 Adaptation of aanpassing moet voortdurend plaatsvinden om controle te houden over de
omgeving. Hiertoe worden hulpmiddelen verworven en uitgewerkt. Het hierbij horende
deelsysteem is de economie.
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Goal attainment of doelrealisatie wordt gebruikt om prioriteiten vast te stellen waarbij individuele
behoeftes ondergeschikt worden gemaakt aan collectieve doelstellingen. Dit wordt vooral
bereikt door de politiek.
Integration of integratie bevordert de solidariteit. Het rechtsstelsel moet hierbij de normen
bewaken, maar in een breder verband heeft Parsons het over community.
Latency of patroonhandhaving is nodig om de onderliggende waardes te handhaven, zodat
leden hun sociale rol vervullen. Dit wordt bereikt binnen het gezin, het onderwijs, maar ook
andere welzijnsvoorzieningen.

In het hier gehanteerde sociaal systeem perspectief, wordt uitgegaan van vier basisprocessen. In
die vier processen worden de vier basisfuncties van sociale systemen vervuld (Geurts, 1992; Groen,
1994).
1. Processen van zingeving: doelen stellen (Scope);
2. Efficiënte productieprocessen om doelen te realiseren (Scale);
3. Processen van patroononderhoud (waarden en normen, methoden van omgaan met situaties
worden vastgelegd in instituties, kennis en ervaring) (Skill);
4. Integratie van de processen in het sociaal systeem door interne en externe interactie (Social).
Deze vier processen staan respectievelijk voor strategische, economische, culturele en sociale
componenten van een sociaal systeem. Ze hangen met elkaar samen binnen een sociaal systeem,
maar hangen ook samen met processen in via de sociale component gekoppelde sociale systemen
en met overkoepelende of ingebedde sociale systemen (multi-level). De integratiefunctie is voor
organisaties de centrale functie. Afstemming komt namelijk tot stand door interactie tussen sociale
systemen.
Met deze conceptuele benadering kunnen netwerken van actoren, activiteiten en bronnen verder
inzichtelijk worden gemaakt (Håkansson, 1987). Een sociaal systeem kan worden opgevat als een
actor, waarbinnen zich activiteiten afspelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende
bronnen per functionele component.
De vier dimensies van het sociaal systeem model hebben een sterke functie bij het beschrijven van
beïnvloedingsmogelijkheden van het gedrag van een actor op het gedrag van de ander. De relatie
tussen de actoren is per definitie multiplex, hetgeen betekent dat een mechanisme nooit alles
bepalend is in de relatie. Begrip hebben van de strategische, economische, culturele en sociale
uitgangspunten van actoren waarmee een commerciële relatie wordt aangegaan (bijvoorbeeld klant
maar ook concurrent), verschaft begrip over welke van de eigen vermogens om die relatie te
beïnvloeden zinvol zouden kunnen worden ingezet (Groen, 2000).
Geïnspireerd door de sociaal systeem theorie van Parsons is het 4S-model ontstaan, ook wel het
ondernemerschap in netwerken model genoemd (Groen, 2008). Dit model heeft betrekking op het
creëren van waarde voor de onderneming. Het ondernemerschap wordt door Groen gedefinieerd
als:
Het stellen van en streven naar een nieuw doel (op basis van een herkende kans in de markt)
door een actor ( ondernemer), die in interactie met anderen (team, klant, leverancier,
concurrent, e.a.) een patroon van effectief gedrag opbouwt (een business concept,
organisatie, cultuur), waarbij een grotere efficiëntie(leereffecten) bijdraagt aan financiële
resultaten (groei).
In dit denken worden vier typen kapitaal ingezet in de handelingen van actoren, met betrekking tot:
1. Het stellen en streven naar doelen: strategisch kapitaal (Scope).
2. Efficiëntie: economisch kapitaal (Scale).
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3. Het opbouwen van een patroon van effectief gedrag: cultureel kapitaal (Skill).
4. Het interacteren met anderen: sociaal kapitaal (Social).
Alle vier de mechanismen werken gelijktijdig en hebben op een gestructureerde manier invloed op
de uitkomsten van het sociaal systeem. Hierdoor kunnen waarden gecreëerd worden en uiteindelijk
ontstaan hierdoor kansen en mogelijkheden voor de uitvoering. Het is daarbij wel van belang dat de
onderneming erop gericht is om erachter te komen hoe de kapitalen van de één kunnen worden
gekoppeld aan die van de ander, in bijvoorbeeld klant-leverancier relatie. Vanuit het vier
dimensioneel model van de behoeften van ondernemers is een passend ondersteuningsmodel
ontwikkeld (zie o.a. Groen & Jenniskens, 2004).
2.1.1.1 Scope (Strategisch kapitaal)
De scope is het mechanisme dat gericht is op het stellen van doelen en het streven deze te
bereiken: het strategisch kapitaal. Betrokken actoren stellen doelen en zijn gemotiveerd om deze
doelen te realiseren. Het gaat hierbij voornamelijk om hoe dit wordt gedaan en welke invloed, macht
of autoriteit hiervoor aanwezig is. Vaak wordt dan ook wel gesproken over politieke invloed. De aard
van de doelen en de mogelijkheid om het gedrag van andere actoren te beïnvloeden, ten behoeve
van de realisatie van die doelen, leidt tot strategisch kapitaal. Hoe groter de bijdrage is aan het
strategisch kapitaal, hoe meer een actor in staat is om de agenda te bepalen, andere actoren te
beïnvloeden en te sturen op resources, op zodanige wijze dat het bijdraagt aan het realiseren van
de doelen. Deze oriëntatie bepaalt de scope van een actor (Groen et al, 2002).
2.1.1.2 Scale (Economisch kapitaal)
Hiermee wordt het realiseren van doelen bedoeld, het economisch kapitaal. Er wordt gestreefd naar
de optimalisatie van een situatie. Optimalisatie wordt tegenwoordig aangeduid met het economische
begrip efficiëntie. Efficiënte uitwisseling van goederen en diensten is waar het om draait in deze
economische dimensie. Dit is gerelateerd aan het economisch kapitaal (financiële middelen) en
vaak afhankelijk van de grootte van het bedrijf (o.a. Amit en Schoenmaker, 1993). Daarbij spelen
onder andere financiële resources en de beschikbaarheid en hoeveelheid van middelen een rol. Het
optimaliseren van kosten en baten leidt tot meer economisch kapitaal van de actor.
2.1.1.3 Skill (Cultureel kapitaal)
Het behouden van culturele patronen of symbolen wordt gevoed door het culturele kapitaal.
Tegenwoordig wordt de interactie van sociaal gestructureerde netwerken aangeduid als een
culturele structuur met gedeelde symbolen (Parsons,1951, Groen,1994, Rip en Groen,2001). Hierbij
gaat het om het op een efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van een taak. Dit leidt mede door de
sociale normen en waarden, kennis, vaardigheden en ervaring van de actor, tot een vast
gedragspatroon. Het systeem van gedeelde symbolen geeft gedragspatronen weer die moeten
worden gehandhaafd gedurende een verandering. Dit is gebaseerd op een samenstelling van
gedeelde cultuur, taal en kennis, kortom cultureel kapitaal (Bourdieu, 1973). Daarnaast kunnen
ondernemers communiceren met andere actoren in hun netwerk. Het is belangrijk dat de oorsprong
van dit gefixeerde gedrag zowel in een ervaring in het verre verleden(tradities) als in een recente
gebeurtenis kan liggen.
2.1.1.4 Social (Sociaal kapitaal)
Sociaal kapitaal is de mogelijkheid van actoren om met elkaar te communiceren. De rol van het
sociaal kapitaal is in het netwerken voor de ondernemende omschreven, als het gaat om het
identificeren, aantrekken en combineren van verschillende bronnen en het veranderen van
persoonlijke middelen naar organisatorische middelen (Borstel, Greene en Hart, 2001). Kortom, de
relatie van de actor met zijn omgeving en de positie die de actor in zijn netwerk heeft. Daarbij kan
het gaan om sterke en zwakke relaties.
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De veranderingen kunnen zich afspelen op verschillenden gebieden: van het veranderen van
producten of actoren op de markten (klanten, concurrenten, leveranciers) tot veranderende
marktstructuren, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Deze veranderingen impliceren een
groot dynamisch netwerk. Alle beschreven processen vinden plaats in netwerken van interactie. Dit
vraagt van ondernemers actief om te gaan met interactie van het netwerk van individuen en
organisaties.
Het analyseren van ondernemerschap vanuit een netwerkperspectief, biedt daarom de mogelijkheid
om dynamische processen te begrijpen. Veel (kleine) ondernemingen breiden hun eigen scope uit
door samen te werken met andere organisaties, groot en klein, om zo nieuwe technologieën uit het
netwerk te benutten (Tijdens en Klein Woolthuis, 1997).
Een ander specifiek kenmerk van ondernemende netwerken is de ondernemer, vaak als actor in het
netwerk, die betrokken is bij de uitvoering van projectactiviteiten (Tijdens en Oakey, 1998). Vooral
door de steeds groter wordende technologische innovatie, aan de ene kant, en de noodzaak om
zich te specialiseren door de ontwikkelingen aan de andere kant. Dit betekent dat kennis van
ondernemingen vaker wordt gedeeld met, het netwerk van kleine- en grote bedrijven, universiteiten
en andere kennisinstellingen (o.a. Groen et al., 2002, Rip en Groen, 2001, Huff, 2000). Niet
onbelangrijk is dat dit ook samen kan zijn met particulieren of commerciële Research en
Development organisaties (R&D). Netwerken kunnen dan ook vele vormen aannemen zoals
strategische allianties, joint ventures, licentieovereenkomsten, onderaanneming, gezamenlijke R&D
en gezamenlijke marketingactiviteiten (Dickson en Weaver, 1997, Weaver et al., 1998).
De uitdaging voor de ondernemer is een netwerk te ontwikkelen dat bestaat uit verbindingen van
verschillende bronnen zoals klanten, partners, consultants, overheden et cetera. In het onderzoek
van Brush (2001) worden de middelen gecategoriseerd in: menselijke, sociale, financiële, fysieke,
technologische en organisatorische groepen. Deze gevarieerde groepen kunnen bestaan uit
eenvoudige materiële (geld) tot complexe immateriële (kennis) middelen bestaan.
Zoals eerder aangegeven, beschrijft Parson’s theorie de mechanismen van organisatie kenmerken
en afhankelijkheid. Het mechanisme van het beïnvloeden van elkaar. Het geeft een goed inzicht in
afhankelijkheden in het systeem met vele componenten. Om een grotere groei te behalen of
succesvol te zijn, is concentreren op een component niet voldoende. Daarnaast moeten de
componenten ook allemaal van een bepaald niveau zijn, en hebben ze een bepaalde mate van
ontwikkeling nodig om als sociaal systeem te kunnen fungeren.
Om bijvoorbeeld omzet groei te halen zijn mensen nodig met de juiste vaardigheden, is een goede
strategie gewenst en moet de werking van de markt en omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Dit
niet alleen gericht op de onderneming maar ook op klanten en leveranciers. Daarnaast heeft een
onderneming ook te maken met wet- en regelgeving en ruimte en faciliteiten nodig. Al deze zaken
hebben een onderlinge afhankelijkheid.
Tussen deze verschillende componenten moet er een balans zijn. Een zwakke component kan van
grote invloed zijn op de andere componenten. Deze onderlinge samenhang en afhankelijkheid kan
met behulp van het 4S-model goed inzichtelijk gemaakt worden. Dit is de meer moderne en
innovatieve wijze van benadering. Het denken vanuit de kansen, mogelijkheden en
netwerkgedachte, biedt een andere en moderne blik op de omgeving van de onderneming. Hierbij
zijn begrippen als samenwerking, innovatie, relatie en gezamenlijk doelen bereiken de
sleutelwoorden. Verbonden met elkaar in een netwerk omgeving en hierdoor van invloed op en
beïnvloedbaar door elkaar. Dit wordt ook wel de netwerk gedachte van het sociaal systeem
genoemd.
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Afb.: 3: 4S model. Bron: Nikos.nl.
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3 Methodiek
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethode en de wijze waarop
de verkregen gegevens zijn geanalyseerd. Dit onderzoek is een fundamenteel onderzoek
gebaseerd op kwalitatieve gegevens. Het vond plaats op basis van het verzamelen van gegevens
en documenten. Vervolgens zijn de gegevens uit het onderzoek door middel van statische
technieken geanalyseerd om een beschrijving van de uitkomsten (zie Bijlage V t/m Bijlage X) weer
te kunnen geven en de uitkomsten te toetsen aan het theoretisch kader (zie hoofdstuk 2). Het doel
van dit onderzoek is het beantwoorden van de centrale vraag.

3.1

Dataverzameling

Het onderzoek is gedaan op basis van dataverzamelingsmethoden en kwalitatief van aard. Hier is
bewust voor gekozen omdat deze gegevens uit openbare bronnen te verkrijgen zijn en inzicht geven
in de verschillende ondernemingen en strategieën binnen de infra branche.
Het onderzoek begon met het verzamelen en bestuderen van de bestaande literatuur over het
onderzoeksdomein. De onderzoeksdata zijn afkomstig uit verschillende primaire en vooral
secundaire bronnen, waaronder jaarverslagen van infrabedrijven, instanties, overheidsorganisaties,
bedrijfspublicaties en verschillende markt- en branche onderzoeksrapporten, aangevuld met
statistische gegevens. Na een grondig literatuuronderzoek zijn de data geanalyseerd.

3.2

Data-analyse

De data-analyse draagt bij aan de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek:
“Welk effect heeft de aanpassingsflexibiliteit op een duurzame groeiontwikkeling van infrabedrijven,
gezien vanuit het sociaal systeem perspectief?”
Alle gegevens van het onderzoek zijn geanalyseerd en getoetst aan het theoretisch kader. Zoals in
paragraaf 3.1 is omschreven zijn uit diverse bronnen gegevens geanalyseerd. Zo is gebruik
gemaakt van gegevens uit jaarverslagen, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Economische
Instituut Bouwnijverheid (EIB), publicaties en openbare bronnen. De gegevens zijn vanuit het
theoretisch kader verzameld en geanalyseerd voor de onderzoekspopulatie (groep). De specifieke
kenmerken vanuit de theorie zijn daarbij onderling beschreven en vergeleken voor deze
onderzoekspopulatie.
Vanuit de dataverzameling is onderzocht welke infrabedrijven aan het begin en het eind van de
onderzoeksperiode nog bestonden. Het kan zijn dat ondernemingen vanwege fusies, overnames of
faillissementen niet meer bestaan of onder een andere naam voort zijn gezet. Een voorbeeld
hiervan is HBG dat door de Koninklijke BAM is overgenomen. Van deze laatste groep is op basis
van de gegevens die beschikbaar waren de mate van groei bepaald op meer dan honderd procent.
Door deze grens aan te nemen wordt duidelijk zichtbaar welke bedrijven een significante groei
hebben doorgemaakt. Daarbij is de verwachting dat door deze grens aan te houden, er weinig tot
geen nieuwe bedrijven zullen zijn die over de onderzoeksperiode vanuit een startende onderneming
deze groei hebben weten te realiseren. Zodoende heeft het onderzoek vooral betrekking op
bestaande bedrijven en de ontwikkeling daarvan.
Van de bedrijven in de onderzoekspopulatie is op basis van de groeiontwikkeling een top tien
samengesteld. Van deze groep zijn de bedrijven vanuit de theorie van het sociaal systeem
perspectief separaat en onderlinge verbanden geanalyseerd. De beschrijving van de analyse op
basis van het sociaal systeem zal door de omvang van de onderzoeksperiode alleen gebeuren in de
tussen liggende periode indien verschillen of bijzonderheden worden waargenomen.
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De analyse gebeurt vanuit de theorie van het sociaal systeem en het hieruit afgeleide 4S model. Dit
model is door Groen et al. (2002) gedefinieerd vanuit de vier deelmechanismen of
organisatiekenmerken van het sociaal systeem. Het 4S model wordt gevormd door de volgende
vier kapitalen: Scope, Scale, Skills en Social. De analyse zal gebeuren op basis van de mate van de
onderlinge samenhang, ordening en complexiteit.

3.3

Onderzoekspopulatie

Er is eerst een onderzoeksgroep bepaald. De focus ligt op bedrijven in de bouwsector, specifiek de
infrasector. Binnen deze groep is op basis van de relevante en beschikbare data een verdere
afbakening gemaakt om tot een onderzoekspopulatie te komen: de specifieke groep infrabedrijven
waar het onderzoek betrekking op heeft.

3.4

Afbakening van het onderzoek

De onderzoekspopulatie in dit onderzoek zal beperkt blijven tot de groep van 25 grootste
infrabedrijven, waarvan data over de periode 2000-2012 beschikbaar en aanwezig waren. In eerste
instantie wordt een ondergrens gehanteerd voor de minimale groei en als bovengrens een
omzetgroei van honderd procent of meer. Deze grenzen zijn gesteld om tot een populatie te komen,
die vanuit het systeem perspectief onderzocht kan worden. Vanwege de omvang van dit onderzoek
is ervoor gekozen om de groep verder te beperken tot de drie bedrijven met de meeste groei en de
drie bedrijven met de minste groei. Deze laatste groep is vooral bedoeld als controlegroep ter
referentie van de eerste groep bedrijven. Daarnaast zijn deze bedrijven onderling vergeleken vanuit
het sociaal systeem perspectief.

3.5

Validiteit

Validiteit heeft te maken met de juistheid van de onderzoeksbevindingen. Het gaat daarbij om de
vraag in hoeverre de onderzoeksbevindingen een goede weergave vormen van datgene wat zich
feitelijk voordoet. De validiteit van de gegevens is gecontroleerd met behulp van de controle groep
van bedrijven met de minste groeiontwikkeling. Tevens is de validiteit van de gegevens
gecontroleerd aan de hand van een data-triangulatie, waarbij de kwantitatieve data gecombineerd
worden met kwalitatieve data. De informatiebronnen zijn allen op dezelfde wijze verkregen. Niet
binnen alle informatiebronnen waren gegevens beschikbaar, zodoende is gekozen voor het gebruik
van uitsluitend betrouwbare en overeenkomende gegevens.
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4 Introductie onderzoeksgroep
4.1

Infrabedrijven

Het onderzoek spits zicht toe op de infrasector in Nederland en dan specifiek op de bedrijven die daarbinnen
fungeren.
Onder infrabedrijven verstaan we de bedrijven die van oudsher ook vaak met de term GWW(GrondWeg- en Waterbouw) worden aangeduid. Hieronder vallen alle bedrijven die zich bezig houden met
het uitvoeren van grond-, betonwerken en het aanleggen en onderhouden van waterbouwwerken en
wegen.
De infrasector bestaat in Nederland uit een omvangrijk aantal bedrijven. In de periode tussen 2000
en 2012 is het aantal bedrijven maar minimaal veranderd. In 2000 waren er in totaal 4490 bedrijven,
in 2012 waren dit er 670012. De groep infrabedrijven waarvan gegevens beschikbaar zijn en die een
omzetgroei hebben weten te realiseren, bestaat uit tien bedrijven. Tevens blijkt uit een aanvullende
analyse dat de groep van vijftien infrabedrijven met de grootste omzet, 98 procent van de
Nederlandse inframarkt verdelen. (Zie Bijlage I: Overzicht infrabedrijven en omzet in Nederland
2000-2012.
In het onderzoek zijn tien infrabedrijven meegenomen. Van deze tien bedrijven is aan de hand van
de statistieken geanalyseerd welke drie de meeste groei van meer dan honderd procent op basis
van omzet hebben doorgemaakt. Daarnaast is gekeken welke drie bedrijven de minste groei
hebben. Deze twee groepen (de meeste- en minste groei) zijn verder meegenomen in het
onderzoek.
Uit analyse van de tien gegroeide infrabedrijven, blijkt dat drie bedrijven in Nederland een groei van
meer dan honderd procent hebben bewerkstelligd: BAM (+201%),, Boskalis (+242%) en Strukton
(+155). Deze groep, onderzoeksgroep 1, weet dus ruime groei percentages in Nederland te
realiseren.
Van de controlegroep, onderzoeksgroep 2, groeiden de volgende bedrijven het minst: Ballast
Nedam, Volkerwessels en Heijmans. Het valt op dat de bedrijven uit deze controlegroep ongeveer
een gelijke omzet halen als de bedrijven uit onderzoeksgroep 1. Hierdoor zijn de bedrijven als
representatieve groep goed vergelijkbaar. (Zie Bijlage II: Groeiontwikkeling naar grootste omzet
infrabedrijven in Nederland).
4.1.1 Beste presterende bedrijven
De volgende drie infrabedrijven realiseerden de meeste groei:
1- Koninklijke Boskalis,
2- Koninklijke BAM groep,
3- Strukton groep.

Omzet ontwikkeling infrabedrijven NL
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Figuur 1: Grafiek meeste groeiontwikkeling infrabedrijven periode 2000-2012.
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CBS.nl: 1993&2008, CBS_Bedrijven_grootte
Volgens CBS: aantal tussen 2000-2012 verschillend tgv veranderende meting.
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4.1.2 Minst presterende bedrijven
De bedrijven van de controlegroep, met de minste groei zijn:
1- Heijmans,
2- Volkerwessels,
3- Ballast Nedam.
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Figuur 2: Grafiek minste groeiontwikkeling infrabedrijven periode 2000-2012.

4.1.3 Korte omschrijving van de infrabedrijven:
In de volgende paragraaf zal een korte omschrijving gegeven worden van de infrabedrijven in dit
onderzoek. In het hoofdstuk daarna worden de bedrijven vervolgens nader geanalyseerd vanuit het
sociaal systeem perspectief.
4.1.3.1 Koninklijke Boskalis
Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en de
grootste baggermaatschappij van de wereld. De belangrijkste activiteiten
van Boskalis zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en het
beschermen van kusten en oevers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Papendrecht.
In 1910 werd Boskalis opgericht door drie Sliedrechtse baggeraars: Fa. Kraaijeveld, Van Noordenne
en G.J. Bos. In de jaren dertig werd de VOF omgezet in een NV en later werd de naam NV
Baggermaatschappij Bos & Kalis aangenomen3. Boskalis neemt na de Eerste Wereldoorlog deel
aan de voor Nederland zo belangrijke opdracht voor de aanleg van de Zuiderzeewerken. Van een
kleine uitvoerder van nationale onderhoudswerken ontwikkelt het bedrijf zich verder en zet de eerste
internationale stappen.
De oprichting van de Westminster Dredging Company in 1933 in Londen vormt een lucratieve
tweede thuismarkt. Via deze Engelse dochter worden met name vanaf de jaren vijftig opdrachten
verworven en uitgevoerd in de landen van het Britse Gemenebest, waaronder Australië en Canada,
maar ook in het Midden-Oosten.
De watersnoodramp in 1953 vormt de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken, waar de
stormvloedkering in de Oosterschelde deel van uitmaakt. De rol van Boskalis bij dit project van
ongekende omvang en technische complexiteit ligt met name op het vlak van complexe
kustverdedigingstechnieken.
In 1971 worden aandelen Boskalis genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs en in 1978
ontvangt de onderneming het predicaat Koninklijk. In de jaren daarna groeit het bedrijf snel, maar in
het midden van de jaren tachtig balanceert Boskalis op het randje van een faillissement. De oorzaak
3

Bouwens en Sluyterman, Verdiept verleden (2010)
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hiervoor lag vooral in de grote werkzaamheden die in Argentinië waren verricht, maar waarvan
betaling uitbleef. De activiteiten aan dit Cogasco-project bleken niet van een
exportkredietverzekering voorzien te zijn. De koers van het aandeel Boskalis daalde hierop sterk in
waarde.
In de jaren negentig neemt Boskalis meer bedrijven over. Ook verwerft Boskalis een belang van
40% in de Archirodon Group. Aansprekende projecten in deze periode zijn grootschalige
landaanwinning voor het nieuwe vliegveld Chek Lap Kok (Hong Kong) en een langlopend
ontwikkelingsprogramma in Singapore.
4.1.3.2 Koninklijke BAM groep
Koninklijke BAM Groep nv is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat
werkmaatschappijen verenigt die actief zijn in de sectoren bouw en
techniek, infra, vastgoed en publiek private samenwerking. BAM initieert,
ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie.
De BAM Groep is ontstaan op 12 mei 1869, toen Adam van der Wal een timmerwerkplaats opende
in Groot-Ammers, een klein dorpje aan de rivier de Lek in Zuid-Holland. Eind 19e eeuw neemt zoon
Jan het bedrijf over en breidt de activiteiten uit naar Vlaardingen en Den Haag, waar hij zich
uiteindelijk definitief vestigt. In 1926 komt zoon Joop bij zijn vader in dienst en de bedrijfsnaam
wijzigde in Fa. J. van der Wal en Zoon.
In 1927 werd het familiebedrijf omgezet in een naamloze vennootschap en de naam veranderd in
‘N.V. Bataafsche Aanneming Mij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon’
(‘BAM’). De naam is mede ontleend aan het vele werk dat het bedrijf deed voor de Bataafsche
Petroleum Maatschappij (BPM) zoals het kantoorgebouw van de oliemaatschappij in Den Haag.
Verder was het voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de bouw van het
AVRO-gebouw aan de Keizersgracht in Amsterdam, het Ziekenhuis Bronovo in Den Haag en
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.
Sinds 1959 is het bedrijf beursgenoteerd in Amsterdam. Vanaf 1973 wordt de nieuwe bedrijfsnaam
BAM Holding N.V. ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van BAM op 12 mei 1994 mag de
onderneming het predicaat koninklijke aan de naam toevoegen.
De groei van Koninklijke BAM Groep is het gevolg van overnames in de sector. De omvangrijkste
overnames betroffen de divisie uitvoering van het concern Verenigde Bedrijven Bredero in 1988. In
november 2000 volgde de overname van de utiliteitsbouw- en beton- en waterbouw-onderdelen van
NBM-Amstelland. De nieuwe combinatie BAM-NBM werd daarmee de grootste bouwer in
Nederland.
Tot slot volgde de acquisitie van de Hollandsche Beton Groep (HBG) in november 2002. Bam nam
de aandelen over van de Spaande Grupo Dragados. Het was een overname op basis van gelijkheid
en het bestuur bestond aanvankelijk uit zes bestuurders waarvan drie afkomstig van HBG. Na de
inlijving van HBG is de groen-oranje huisstijl ingevoerd bij BAM.
Het bedrijf behoort tot de grootste bouwondernemingen van Europa en voert projecten uit in ruim
dertig landen. Het concern is marktleider in Nederland en heeft een sterke marktpositie in het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. In deze landen opereren
werkmaatschappijen met een eigen winstverantwoordelijkheid.
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4.1.3.3 Strukton groep
Strukton is een bouw- en spoorbedrijf en houdt zich bezig met
ontwerp, financiering, bouw, beheer en onderhoud van
infrastructuur en accommodaties. Strukton bestaat uit vijf werkmaatschappijen: integrale projecten,
rail, civiel, bouw en worksphere.
Het begint in 1918, als de Nederlandse Spoorwegen een nieuw hoofdkantoor nodig heeft, maar men
geen aannemer vindt. Daarom besluit de NS zelf een nieuw hoofdkantoor te bouwen. Met behulp
van een eigen bos, een eigen steenfabriek en een tijdelijke afdeling die werd belast met de bouw
van HGB III (hoofdgebouw 3), door de vorm ook wel 'De Inktpot' genoemd. Het succes van het
nieuwe hoofdkantoor van de NS was reden om in 1921 het NV Spoorwegbouwbedrijf op te richten.
In 1974, na een fusie met het Deense bouwbedrijf Christani & Nielsen, werd de naam veranderd in
Strukton. In de onderzoeksperiode wordt bekend gemaakt dat Strukton overgenomen wordt door het
advies-en ingenieursbureau Oranjewoud, later wordt dit de Antea groep.
In 2011 tekenden Strukton Civiel en Ooms Avenhorn groep een principeakkoord tot overname van
Ooms Nederland Holding, een wegenbouwbedrijf uit het Noord-Hollandse Avenhorn. Begin 2012
worden tevens de infrarelationele activiteiten van Rasenberg Holding overgenomen.
4.1.3.4 Heijmans
Heijmans NV, gevestigd in Rosmalen, is een Nederlandse
beursgenoteerde onderneming in vastgoed, bouw, infra- en
installatietechniek. Buiten Nederland is Heijmans actief in België,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
De oprichter van Heijmans NV is Jan Heijmans. Hij startte in 1923 op 20-jarige leeftijd een
stratenmakersbedrijf. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog verwierf het bedrijf vele
opdrachten op het terrein van wegenbouw. Ook werden er door het bedrijf vliegvelden aangelegd.
Het aannemersbedrijf Koninklijke Van Drunen werd overgenomen. Heijmans startte als één van de
eersten met bitumineuze wegverhardingen.
In 1993 kreeg Heijmans een notering aan de Amsterdam Exchanges. Daarmee boorde het bedrijf
een nieuwe bron van kapitaal aan, die verdere groei en overnames mogelijk maakte.
4.1.3.5 Volkerwessels
De geschiedenis van Volker Stevin gaat terug tot 1854, als Adriaan
Volker zich in Sliedrecht vestigt als zelfstandig aannemer. Zijn bedrijf
groeit snel en neemt grotere opdrachten aan zoals het graven van de
Nieuwe Waterweg. Adriaan Volker zet al in 1880 de eerste stappen op weg naar internationalisatie.
De onderneming groeit verder en neemt een groot aantal Nederlandse en buitenlandse bedrijven
over.
In december 1970 besluiten drie aannemingsbedrijven de handen in een te slaan met de naam
Stevin Groep: Van Hattum en Blankevoort (ontstaan in 1831), Boele & van Eesteren en Van
Splunder. Deze individuele bedrijven kennen een lange geschiedenis.
In 1972 wordt het inmiddels 'Koninklijke' bedrijf omgedoopt tot Koninklijke Adriaan Volker Groep, als
overkoepelende naam van een omvangrijke groep bedrijven in binnen- en buitenland. In 1978 volgt
de fusie met de Stevin Groep en ontstaat Koninklijke Volker Stevin. De Stevin Groep is ook al het
gevolg van een fusie. In 1991 worden de baggeractiviteiten van Koninklijke Volker Stevin
afgestoten.
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De Kondor Wessels Groep ontstaat in 1990 uit een fusie van het beursgenoteerde IBB Kondor en
het familiebedrijf Wessels. IBB Kondor is in 1969 voortgekomen uit een integratie van
ingenieursBureau voor Bouwnijverheid nv en Aannemingsmaatschappij De Kondor nv, waarvan de
geschiedenis zelfs teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Beide bedrijven zijn actief in de
woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie.
Om de positie in de sterk veranderende bouwmarkt te kunnen behouden en verstevigen, zoekt IBB
Kondor begin jaren negentig naar een sterke partner en vindt deze in de Wessels Groep.
De historie van dit familiebedrijf begint in 1933, als de Rijssense timmerman Arend Wessels besluit
aannemer te worden. In 1968 neemt zoon Dik Wessels de leiding over. De onderneming ontwikkelt
zich voorspoedig tot een grote en veelzijdige bouwgroep met activiteiten in binnen- en buitenland.
In 1997 bundelen het met name in de infrastructuur actief zijnde Koninklijke Volker Stevin en het in
bouw- en vastgoed gespecialiseerde Kondor Wessels hun krachten en ontstaat Koninklijke Volker
Wessels Stevin nv. In 2002 wordt de handelsnaam VolkerWessels geïntroduceerd.
Het concern heeft vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en
Canada. Het is qua omzet na de BAM het tweede bouwconcern van Nederland.
VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. Het concern heeft
een decentraal model. De ongeveer 120 werkmaatschappijen opereren onder de vlag van
VolkerWessels onder eigen naam.
4.1.3.6 Ballast Nedam
De Amsterdamse Ballast Maatschappij heeft haar ontstaan te
danken aan het Noordzeekanaal. Het begin in 1877 was simpel:
lege koopvaardijschepen die het zeegat uitvoeren kregen duinzand als ballast. Later ging de
onderneming zich ook toeleggen op baggeren. In de eerste decennia van de 20ste eeuw begint het
bedrijf te groeien onder leiding van Charles de Vilder, straten- en wegenbouwer te Amsterdam.
Ballast evolueert van zandleverancier naar bouwbedrijf en gaat vanaf 1928 ook in beton. De
introductie van de eerste arbeidsbesparende graafmachine markeert in 1927 de automatisering van
de zandwinning. Na de oorlog richt ‘de Ballast’ de blik steeds meer op baggerwerken – en later ook
civieltechnische werken – in het buitenland. Binnen de landsgrenzen vestigt de firma haar reputatie
met de aanleg van de Afsluitdijk (1932) en de Velsertunnels (1957).
Vanaf 1899 vestigde H.F. Boersma zich als aannemer in Den Haag. Hij begon met villa’s en
landhuizen, maar verwierf naam door de bouw van het Vredespaleis (1913). In 1917 richtte
Boersma de N.V. Ned. Aannemingsmaatschappij op. De bouwactiviteiten verliepen zo voorspoedig
dat hij al in 1921 een bouwbedrijf in het toenmalige Nederlands Indië begon – de eerste
internationale stappen in de geschiedenis van het bedrijf. ‘De Nedam’ kreeg verder bekendheid door
de bouw van het Haagse Congresgebouw, de oude Bijenkorf in Rotterdam en het hoofdkantoor van
de Nederlandse Handels Maatschappij (Bazel gebouw) in Amsterdam.
In 1969 ontstaat de Ballast Nedam Groep uit een fusie van beide bedrijven. De oude Ballastcontracten met het Midden-Oosten worden uitgebouwd en Ballast Nedam staat aan de wieg van
mammoetprojecten als de luchthaven van Koeweit en de King Fahd Causeway een van de langste
oeververbindingen ter wereld. Projecten van aanzien in Nederland omvatten de ontwikkeling en
bouw van Maarssenbroek (vanaf jaren 70), de Oosterscheldekering (1986, grootste onderdeel van
de Deltawerken), de vormgeving van het moderne Schiphol en de bouw van de Amsterdamse
Stopera (1986).
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De Ballast Nedam Groep groeit, mede door de opname van Grootel’s Bouwmaatschappij in 1974.
Drie jaar later wordt de naam veranderd in Ballast Nedam B.V.
In mei 1994 zijn de BN-aandelen opnieuw genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs en de B.V.
wordt weer een N.V. De onderneming versterkt haar positie op de Nederlandse markt via
acquisities. Door diverse verdere aankopen in de jaren negentig breidt het bedrijf verder uit maar
met weinig financieel succes. In 2002 is het in financiële problemen geraakte Ballast Nedam
genoodzaakt zijn belang van een derde in het zeer winstgevende baggerbedrijf Ballast Ham
Dredging te verkopen. Ballast Nedam trekt zich dan terug uit de internationale projectenmarkt en
richt zich hoofdzakelijk op Nederland, waar het allemaal begonnen is. Ook in dit tijdperk
manifesteert het bedrijf zich door opvallende projecten.
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5 De dimensies van het sociaal systeem van de infrabedrijven
met de meeste groei
In dit hoofdstuk zal de waarneming van de verschillende dimensies voor de bedrijven in de
onderzoeksperiode kort aan bod komen; de uitwerking is in de Bijlage III Overzicht bedrijven met
meeste groeiontwikkeling terug te vinden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar elke dimensie
apart maar ook - voor zover dat bekend is - naar de verbindingen met de andere dimensies. Vanuit
de dimensies van het sociaal systeem zal op basis van de vier deelmechanismen of organisatie
kenmerken van het 4S model de infrabedrijven met de meeste groeiontwikkeling beschreven
worden.

5.1

Dimensies van het sociaal systeem voor Koninklijke Boskalis

5.1.1 Scope
De belangrijkste doelstelling van Boskalis is de groei op lange termijn, met daaraan gekoppeld
duidelijke winst- en rendementsdoelstellingen en de maximale inzet van de beschikbare capaciteiten
van mensen en middelen. Dit alles wordt vooral centraal aangestuurd vanuit Papendrecht. De
langetermijnstrategie is terug te zien in dezelfde constante focus in de onderzoeksperiode: verdere
vlootoptimalisatie, verbetering van productieprocessen (gesteund door onderzoek) en ontwikkeling.
Waarbij specifieke gefocust wordt op kwalitatief hoogwaardige producten (2006) en het uitbreiden
met aan de huidige activiteiten gerelateerde producten, zoals baggeren plus. Daarbij hebben zij een
aantal strategische pijlers, zoals groei op de thuis- en internationale markt. Boskalis is met een
aandeel van circa 20% marktleider in het segment van de vrije markten.
De laatste jaren is de doelstelling verder verschoven naar een geïntegreerde maritieme
serviceverlener. Wel is deze verschuiving duidelijk afgebakend van de segmenten en regio’s.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage V Uitwerking 4S- bedrijven met meeste groeiontwikkeling.
5.1.2 Scale
De efficiënte wijze waarop de doelen bereikt worden, is het resultaat van de inzet van een
wereldwijde organisatie, ervaren en betrokken professionals, omvangrijke vloot en hoogstaande
technische kennis met een sterke financiële structuur. Verder wordt sterk ingezet met een eigen
research & development afdeling en grote kennisontwikkeling. Dit alles wordt ondersteund door
goede ICT infrastructuur.
Door een wereldwijde spreiding van activiteiten, de brede, veelzijdige en internationaal gespreide
vloot en het bezit van sterke thuismarktposities, is Boskalis goed in staat in te spelen op zowel
positieve- als negatieve ontwikkelingen op individuele deelmarkten.
In de onderzoeksperiode heeft Boskalis daar waar het nog mogelijk is de processen verbeterd,
geïnvesteerd in de vloot, regionale posities versterkt en de beheersing van risico’s uitgebreid.
Een groot voordeel is dat Boskalis door de solide kasstroom over voldoende ruime krediet- en
vooral bankgarantiefaciliteiten beschikt, wat essentieel is voor de aannemerij waar het gebruikelijk is
dat grote bedragen uitstaan in de vorm van bankgaranties, voornamelijk ten gunste van
opdrachtgevers. Tegen een achtergrond van negatieve koersontwikkelingen op de beurs in het
algemeen, vervolgde het aandeel Boskalis zijn groei. Beleggers zien het aandeel Boskalis als een
stabiele factor in hun portefeuilles en veel analisten kwalificeerden het aandeel als koopwaardig.
Boskalis werkt continu aan versterking van de concurrentiepositie en de organisatiestructuren, met
behulp van onder meer kwaliteitssystemen en informatietechnologie. Daarnaast blijft Boskalis
investeren in mensen en middelen.
Zeker bij baggerbedrijven die erg arbeids- en kapitaalintensief zijn, is het voor de winstgevendheid
van belang voortdurend te streven naar de wereldwijde spreiding van de activiteiten en een optimale
inzet van de vloot.
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5.1.3 Skill
Het beleid bij Boskalis is erop gericht dat alle medewerkers hun werk uitvoeren onder gezonde,
veilige en milieuvriendelijke omstandigheden. Het voorkomen van gevaarlijke en/of ongezonde
omstandigheden geldt voor alle medewerkers, inclusief die van onderaannemers en toeleveranciers
als belangrijke doelstelling. Dit uitgangspunt wordt verwoord in de door Boskalis gehanteerde slogan
“Safety is in your hands”.
Teneinde het veiligheidsbewustzijn en de kennis van veiligheidsrisico’s te vergroten, organiseert
Boskalis trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, zowel op kantoor als op de werken. Daarnaast
worden risico’s geïnventariseerd als aanzet tot de vermindering ervan. Zorg voor de bescherming
van het milieu is een onderdeel van de kwaliteitszorg en het dagelijks denken en doen bij Boskalis.
Voortdurend doet het bedrijf onderzoek naar de mogelijkheden van milieuvriendelijkere
baggerprocessen.
De wereldwijde spreiding van de activiteiten en daarbij inzet van het brede internationale
personeelsbestand zorgt voor een grote diversiteit van culturele invloeden. Het oog hebben hiervoor
en het zorgen voor een goed personeelsbeleid dragen bij aan tevreden medewerkers die optimaal
ingezet kunnen worden, wat bijdraagt aan positieve bedrijfsvoering.
Boskalis is een bedrijf dat al lange tijd wereldwijd opereert en heeft medewerkers met een grote
diversiteit aan nationaliteiten. Hierdoor is er wel een grote afstand ontstaan tussen het hoofdkantoor
en de vestigingen wereldwijd, maar weinig mensen hebben contact met het hoofdkantoor.
Boskalis heeft samenwerking en professionaliteit hoog in het vaandel staan.
“Groot worden door inzet en vakmanschap, verder groeien door professionaliteit, samenwerking en
ondernemerschap.” (Peter Berdowski, 2000)
En:
“Het succes van de onderneming is vooral te danken is aan de inzet en het professionalisme van
onze mensen.” (Peter Berdowski, 2000)
Boskalis heeft al snel nieuwe regelgeving, o.a. de Arbowet geïmplementeerd. En geeft veel
aandacht aan het welzijn van de medewerkers, zowel nationaal als ook internationaal. Het bedrijf
respecteert de lokale regels en gebruiken. Met hun kennis en ondernemerschap is het mogelijk om
marktleider te zijn en in te spelen op de veranderende omstandigheden. Daaraan gekoppeld een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel en slagvaardigheid van het personeel.
5.1.4 Social
Het bewustzijn waarmee en waaraan Boskalis werkt is typerend voor het bedrijf. Zoals het
bewustzijn van bijvoorbeeld werken in milieu gevoelige gebieden, van koraalriffen tot werken in
Afrika, of ondersteuning in het maatschappelijke debat over “the plastic soup”. Daarbij oog hebbend
voor de lokale regels en gebruiken. Al in 2000 was dit vastgelegd in een transparante corporate
governance, efficiënte en heldere communicatie lijnen. Veel aandacht is er voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording beschouwt Boskalis als hoekstenen van
goed bestuur en ondernemerschap. Veel aandacht wordt besteed aan Investor Relations en de
omgang met aandeelhouders. Deze activiteiten leiden tot een structurele, systematische en
inzichtelijke aanpak op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Gezond, veilig en
milieuvriendelijk werken vereist samenwerking en communicatie, niet alleen onderling binnen het
bedrijf, maar ook met derden, partners en dienstverlenende instanties.
De wereldwijde inzet, maar lokale aanwezigheid van de expertise is alleen mogelijk gebleken door
de goede contacten op lokaal niveau. Zowel met de klanten als met de overheden. Dit wordt
ondersteunt door een zeer interactieve website van de onderneming.
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5.2

Dimensies van het sociaal systeem voor Koninklijke BAM Groep

5.2.1 Scope
De belangrijkste doelstelling van BAM is een rendabele groei op lange termijn zonder risico’s,
marktleider zijn in de Benelux en groei focus in specifieke sectoren(rail, infra, bouw). Daarbij hoort
de winstdoelstelling van 2% die later in de onderzoeksperiode gesteld is op 4%. De organisatie
wordt centraal aangestuurd vanuit Bunnik.
De focus ligt verder op de synergie tussen de sectoren(infra, rail, bouw) en kennisuitwisseling.
Gedurende de onderzoeksperiode wordt dit meer focus op de klant, kwalitatief en kwantitatief
productenverbetering, versterken financiële positie met het uiteindelijke doel de “best of the class” te
willen worden om als duurzame bouw onderneming een leidinggevende positie in Europa te
hebben.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage V Uitwerking 4S- bedrijven met meeste groeiontwikkeling.
5.2.2 Scale
De grootste groeiontwikkeling heeft de BAM aan het begin van de onderzoekperiode gemaakt met
de overname van het grotere Hollandse Beton Groep (HBG). De jaren hierna hebben vooral in het
teken gestaan van de integratie en het verbeteren van de processen. De verdere groei is vooral
gerealiseerd door autonome groei. Gestreefd wordt naar synergie tussen de sectoren. Deze
synergie komt tot uitdrukking in een relatief groot aantal projecten, waarbij verschillende sectoren
van de groep betrokken zijn.
De BAM is beursgenoteerd aan de AEX index te Amsterdam en kan zo over ruime financiële
middelen beschikken. Ondanks dat is de financiële structuur zwak. Vooral door de overname aan
het begin van periode. Later is dit iets verbeterd, wel zijn de aandelen verwaterd(minder waard).
Aan het ondernemen in de bouw zijn risico’s verbonden. Het beleid van de groep is erop gericht
deze risico’s, heden en in de toekomst, zoveel mogelijk te beheersen en te beperken. Hiertoe is de
BAM erg bezig met risico beheersing en -sturing.
Verder zijn ze gedurende de onderzoeksperiode meer aandacht gaan geven aan duurzaamheid,
vakmanschap en management development. Opvallend is dat de Bam wel bezig is met kennis
ontwikkeling en -deling maar geen eigen Research & Development(R&D) afdeling heeft.
5.2.3 Skill
De BAM stelt zich ten doel een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving te bieden aan
getalenteerde en vakbekwame medewerkers. Door middel van een evenwichtig management development programma, een breed opgezet opleidingstraject voor het hogere management dat
voortvloeit uit de strategische doelstellingen van de organisatie, wordt beoogd het ondernemerschap
te ontwikkelen, de synergie te vergroten en de kwaliteit van het management te verbeteren.
Veel aandacht wordt geschonken aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Op basis
van de groepsdoelstellingen worden verwachte prestaties van de medewerkers vastgesteld in de
vorm van competenties. Bovendien zal door uitwisseling van kennis en samenwerking de efficiency
van de organisatie worden verhoogd en zullen de synergetische mogelijkheden beter worden benut.
De BAM heeft gezondheid, en de veiligheid van de medewerkers hoog in het vaandel staan, zij
streeft daarom naar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden.
De mensen en cultuur zijn de pijlers van het bedrijf. Daarnaast is gedurende de laatste tijd
nadrukkelijk meer aandacht gekomen voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
5.2.4 Social
Het bewustzijn voor behoorlijk bestuur was al vroeg aanwezig(2000) met een transparante
corporate governance en efficiënte en heldere communicatie met de omgeving, zowel intern als
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extern. Daarnaast hebben zij veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO).
In de tussen liggende onderzoeksperiode is de BAM wel beschuldigd geweest van bouwfraude en
heeft zij een voorwaardelijke boete gehad, die betrekking had op activiteiten van voor 2000.
Ondanks de tussen periode waarin het economisch klimaat veranderde is hier vrij laat pas op
gereageerd. Met name met het geven van een winstwaarschuwing en het niet aanpassen van de
bedrijfsdoelstellingen.

5.3

Dimensies van het sociaal systeem voor Strukton groep

Bij Strukton is het vergelijkbare zichtbaar. Tot 2005 is een redelijke constante groei te zien. Daarna
heeft deze onderneming een aantal bedrijven overgenomen, wat een positieve bijdrage aan de
omzet heeft geleverd. Wat in onderzoeksgroep 1 opvalt, is dat Strukton het meest consistent is in
zijn groeiontwikkeling.
5.3.1 Scope
Strukton heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd: marktleider zijn in rail, een rendement van
30%, een winstdoelstelling van 4% en het versterken van de positie in specifieke markten en
sectoren (o.a. rail en een aantal landen in Europa). Dit alles wordt centraal aangestuurd. In loop van
de onderzoeksperiode heeft Strukton nog scherpere doelen geformuleerd. Zij willen nadrukkelijk
marktgericht zijn en, de innovatieve specialist in specifieke sectoren zijn, waaronder rail. Daarnaast
leggen zij nadrukkelijk de focus op de menselijke factor en willen door de inzet van de juiste
medewerkers een onderscheidend vermogen hebben.
Het bedrijf wil dit bewerkstelligen door de inzet op de kernactiviteiten van de onderneming. De
laatste jaren wordt erkend dat het behalen van de gewenste rendementen alleen uit de Nederlandse
markt niet mogelijk is en de focus naar internationaal verschoven zal worden.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage V Uitwerking 4S- bedrijven met meeste groeiontwikkeling.
5.3.2 Scale
In de begin jaren was Strukton nog niet beursgenoteerd en onderdeel van de Nederlandse
Spoorwegen (NS). Vanaf 2001 zijn ze verzelfstandigd en sindsdien weten ze door onder andere een
sterke marktpositie en efficiënte werkwijze de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast zorgt Strukton
voor een solide kasstroom, waardoor het kan beschikken over voldoende ruime krediet- en vooral
bankgarantiefaciliteiten. Het bedrijf heeft gezorgd voor een sterke ICT infrastructuur, uitgebreid
proces- en projectmanagement en een resultaat gestuurde werkwijze. Daarnaast zijn de activiteiten
verspreid naar meer markten in Europa, mede door het inzetten van gemotiveerd, betrokken
personeel, dat zich kan blijven ontwikkelen doordat er een eigen research & development afdeling
is.
5.3.3 Skill
Strukton heeft als kernfocus geformuleerd dat er nadrukkelijk wordt ingezet op de competenties en
ontwikkeling van de medewerkers. Hiertoe is er een eigen opleidings- en management development
programma opgezet om talenten de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Strukton draagt
duidelijk de kernwaarden uit: streven naar hoogwaardige technologie, innovatie, transparantie en
integriteit. Hiertoe hebben zij als enige al vroeg een duidelijke klokkenluidersregeling. Binnen het
bedrijf was al vroeg aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid.
Stimulatie en benadering van medewerkers staan hierbij centraal. Strukton heeft hier ook in
geïnvesteerd door nieuwe regelgeving en de implementatie van de Arbowet.
5.3.4 Social
Het sturen van de organisatie is ook herkenbaar in de korte en efficiënte organisatie- en
communicatie lijnen die er zijn. Al in het begin van de onderzoeksperiode is het opvallend dat
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duidelijk aandacht is voor de klant relatie. Later is dit verder versterkt door het in beeld brengen van
de markt en klanten.
Al in 2003 had Strukton een transparante corporate governance en gaf het veel aandacht aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO). De laatste jaren biedt Strukton zelfs
werkgelegenheid in de regio op basis van Social return en, zijn zij erg bewust van de impact van het
werk op de maatschappij.
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6 De dimensies van het sociaal systeem van de infrabedrijven
met de minste groei
6.1

Dimensies van het sociaal systeem voor Heijmans

6.1.1 Scope
De belangrijkste doelstelling van Heijmans is om een sterke positie in te nemen in een aantal
specifieke markten zoals de Benelux, Duitsland en diverse sectoren waaronder rail, infra en bouw.
Daarbij is de winstdoelstelling gesteld op 3,5%, die later in de onderzoeksperiode vanuit de focus
om de winstdoelstelling te verbeteren is bijgesteld op 3%. De organisatie wordt centraal
aangestuurd vanuit Rosmalen. De focus ligt verder op de regionale markten, innovatie, financiële
gedrevenheid, aandacht voor een sociaal beleid en het beste product voor de beste prijs, met als
uiteindelijke doel om tot de top tien van Europa te behoren.
Door tegenvallende ontwikkelingen is vanaf 2008 de focus op Europa losgelaten en heeft Heijmans
zich teruggetrokken naar de Nederlandse, en deels Duitse, markt en alleen nog de sectoren infra en
bouw.
Op de veranderende markt is ingespeeld door te focussen op het creëren van meerwaarde voor de
klant en met marktpartijen samen te werken om het risico te spreiden.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage VI Uitwerking 4S- bedrijven met minste groeiontwikkeling.
6.1.2 Scale
Heijmans is een beursgenoteerd bedrijf dat de middelen die het hierdoor ter beschikking heeft inzet
om de marktpositie door middel van acquisitie te vergroten. Het bedrijf heeft gezorgd voor een
sterke ICT infrastructuur, uitgebreide proces- en projectmanagement en is resultaat gericht.
Na het verschuiven van de focus is Heijmans gaan inzetten op vraag gestuurd in plaats van aanbod
gestuurd. Het gaat om het leveren van toegevoegde waarde en het verminderen van de overhead
en vreemd vermogen. Hiertoe was het helaas wel nodig afscheid te nemen van medewerkers.
Daarnaast zijn kwalitatieve verbeteringen en optimalisaties van het proces-, project-, risico- en
contract management doorgevoerd.
6.1.3 Skill
Over de gehele onderzoeksperiode is bij Heijmans te zien dat de focus nadrukkelijk ligt op inzet op
de competenties en ontwikkeling van de medewerkers. Het bedrijf hecht daarbij veel waarde aan
zelfverantwoording, waarde-creatie en integriteit. Hiertoe wordt onder meer een
managementprogramma ingezet. Met name door talenten die zich willen ontwikkelen ruimte te
geven om dit daadwerkelijk te kunnen doen. Hierbij staat het duidelijk uitdragen van de kernwaarden
en het streven naar hoogwaardige technologie, innovatie, transparantie en integriteit centraal. Voor
dit laatste hebben zij een duidelijke klokkenluidersregeling. Binnen het bedrijf was al vroeg aandacht
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid. Stimulatie en benadering van
medewerkers staan hierbij centraal. Later in de onderzoeksperiode wordt een programma4 ingezet
om de waarde van de organisatie ook naar buiten toe uit te dragen. Daarnaast is steeds meer
aandacht gekomen voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
6.1.4 Social
Het bewustzijn voor behoorlijk bestuur was al vroeg aanwezig (2000) met een transparante
corporate governance. Heijmans had al aan het begin van de onderzoeksperiode een helder beeld
van de markt en een gedeelte van de organisatie was al duidelijk gefocust op de klant relatie. Het
bedrijf laat hiervoor ook markt en vooral klantonderzoeken uitvoeren. In de onderzoeksperiode is
4

Kr8: kracht is programma van Heijmans om gezamenlijk doelen te realiseren en dit naar buiten toe uit te dragen.
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ook Heijmans net als een groot aantal collega-bedrijven veroordeeld tot boetes naar aanleiding van
de bouwfraude.
Het bedrijf heeft zich daarom als doel gesteld zich hiervan te distantiëren. Daarnaast hebben zij veel
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO).
Ondanks de tussen periode waarin het economisch klimaat veranderde is hier pas vrij laat op
gereageerd, met name met het geven van een winstwaarschuwing en het aanpassen van de
bedrijfsdoelstellingen werd lang gewacht.

6.2

Dimensies van het sociaal systeem voor Volkerwessels

6.2.1 Scope
De belangrijkste doelstelling van Volkerwessels is een rendabele groei op lange termijn zonder
risico’s, marktleider zijn in de railsector, kern focus op specifieke markten(Nederland, België,
Canada, UK). Daarbij hoort de winstdoelstelling van 5% die later in de onderzoeksperiode gesteld is
op 6%. De organisatie wordt centraal aangestuurd vanuit Rotterdam. Thans is dat Amersfoort
geworden.
De focus ligt verder op de sectoren infra, rail en bouw, service en beheerscontracten, nieuwe
bedrijfsconcepten, focus op de klant, kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige producten en het,
versterken van de financiële positie. In de tweede helft van de onderzoeksperiode is de focus
verschoven naar rendementsverbetering, het decentraliseren van de macht, specifieke
(gezondheid)concepten, betere project-, proces- en risico beheersing, verbreding en versterking in
de waarde keten. Dit alles met als doel operate excellent te zijn.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage VI Uitwerking 4S- bedrijven met minste groeiontwikkeling.
6.2.2 Scale
Al aan het begin van de onderzoeksperiode blijkt dat Volkerwessels door zowel nationale als
internationale ervaringen ziet dat de markt verandert en wil het geen traditionele bouwer meer zijn.
Het bedrijf wenst zich meer integraal te ontwikkelen, te bouwen en service te verlenen. Dit blijft in de
gehele periode de rode draad, onder andere door het opstellen van DBFM-contracten, gericht op de
klant, waarbij kennen en gekend worden, dienstverlening en samenwerking centraal staan.
In eerste instantie is het bedrijf nog beursgenoteerd. Later wordt het eigendom van een aantal
personen en investeringsbedrijven. Hierbij wordt vooral gestuurd op een stabiele kasstroom en
rendement. Waar mogelijkheden zich voordoen worden bedrijven overgenomen. Dit zijn geen grote
overnames, het zijn met name kleinere lokale bedrijven.
De organisatie bestaat uit een grote diversiteit van werkmaatschappijen die daar waar mogelijk
samenwerken. Hierop wordt sterk ingezet door het toepassen van ondersteunende systemen om
vervolgens risico’s te beheersen.
6.2.3 Skill
Volkerwessels stelt zich ten doel een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving te bieden aan
getalenteerde en vakbekwame medewerkers. Door middel van evenwichtige zelf ontwikkelde
management development programma’s, een breed opgezet opleidingstraject voor het hogere
management dat voortvloeit uit de strategische doelstellingen van de organisatie. Hiermee wordt het
ontwikkelen van ondernemerschap, het vergroten van synergie en het verbeteren van de kwaliteit
van het management beoogd.
Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.
Op basis van de groepsdoelstellingen worden verwachte prestaties van de medewerkers
vastgesteld in de vorm van competenties. De medewerkers wordt veel ruimte gegeven voor
technische ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast wordt bewust uitgedragen om verantwoord om
te gaan met de natuurlijke bronnen en de duurzaamheid voor de lange termijn.
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Gezondheid en de veiligheid van de medewerkers staat hoog in het vaandel. Hier wordt in
geïnvesteerd door het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en uitgebreide
ontwikkelingsmogelijkheden. De mensen en cultuur zijn de pijlers van het bedrijf.
6.2.4 Social
In de gehele periode is te zien dat de onderneming zich erg bewust is van de markt waarin het
opereert en acteert. Ondanks de betrokkenheid en veroordeling in de bouwfraude heeft het als niet
beurs genoteerd bedrijf de corporate governance code ingevoerd en een eigen klokkenluiders
regeling.
Daarnaast hebben zij veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): het is
gewenst de interactie met de samenleving op te zoeken.
Ondanks de tussen periode waarin het economisch klimaat veranderde, is hier pas vrij laat op
gereageerd. Met name met het geven van een winstwaarschuwing en het aanpassen van de
bedrijfsdoelstellingen werd lang gewacht.

6.3

Dimensies van het sociaal systeem voor Ballast Nedam

6.3.1 Scope
Ballast Nedam is consequent in het benoemen van haar doelstellingen: het structureel verbeteren
van de winstgevendheid, het multi disciplinair werken, het zoeken van samenwerking, de technische
innovaties en het leveren van toegevoegde waarde. De opvallendste verandering is de focus aan
het begin van de onderzoeksperiode op internationaal naar later alleen nog nationaal werkterrein.
De organisatie wordt centraal aangestuurd vanuit Nederland. Harde doelstellingen voor rendement
of winstgevendheid worden niet gegeven.
De kern ligt op het bedienen van een brede markt en waardeketen, van ontwikkeling, leverancier en
bouwer tot onderhoud. In de loop van de periode is de interne samenwerking en synergie verbeterd.
Het draait om het verbeteren van de leefomgeving en het innemen van een leidinggevende positie
als duurzame bouwonderneming.
De uitwerking is terug te vinden in Bijlage VI Uitwerking 4S- bedrijven met minste groeiontwikkeling.
6.3.2 Scale
In de gehele onderzoeksperiode was Ballast Nedam een beursgenoteerd bedrijf. Wel zijn er
verschillende aandeelhouders geweest, van Hochtief tot aan investeringsbedrijven. In de gehele
periode is de onderneming bezig geweest met het organiseren, herstructureren en verbeteren van
de winstgevendheid. Om dit te bereiken is onder andere afscheid genomen van de internationale
activiteiten en zijn de interne processen en risicobeheersing verbeterd. Een solide kasstroom lijkt in
de gehele periode niet geweest te zijn. Hierdoor is tevens te zien dat weinig grotere investeringen of
acquisities geweest zijn.
Interessant is dat aan het einde van de periode nadrukkelijk aandacht is gekomen voor een SWOT
en stakeholders analyse om meer inzicht te verkrijgen in onder meer de markt.
6.3.3 Skill
Ballast Nedam hecht veel waarde aan innovaties, normen, waarden, kwaliteit, arbeid en milieu. Dit
willen zij bereiken door veel aandacht te schenken aan persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en
opleidingen.
Uiteindelijk willen ze graag nieuwe en jongere medewerkers binden en boeien.
Aan het begin van de onderzoeksperiode is waarneembaar dat er een cultuur is van het beperkt
rapporteren, verschaffen van onjuiste informatie en op lokaal niveau onvoldoende toepassen van
risicomanagement. Ballast Nedam behoort ook tot de bedrijven die boetes hebben gekregen voor
deelname aan de bouwfraude. Door nadrukkelijk in te zetten op transparantie, integriteit en respect
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is getracht om een cultuur verandering te bewerkstelligen. Dit gebeurde wel pas na een schikking in
de bouwfraude, waar het een onderdeel uitmaakte van de schikking. De mensen en cultuur zijn de
pijlers van het bedrijf. Het inzetten van gemotiveerd, betrokken personeel, dat zich kan blijven
ontwikkelen wordt erg belangrijk gevonden.
Daarnaast is gedurende de tijd nadrukkelijk meer aandacht gekomen voor duurzaamheid en
maatschappelijk en verantwoord ondernemen.
6.3.4 Social
Het bewustzijn van de afhankelijkheid van het ondernemen en maatschappelijke activiteiten wordt
duidelijk door Ballast Nedam erkend. Vooral ook internationaal wenst het bedrijf zich daarom aan te
passen aan de lokale cultuur en gewoontes. Zo wil Ballast Nedam de consumenten belangen
waarborgen, geen dwang of kinderarbeid toestaan en juist de binding en motivatie van
medewerkers bevorderen. Hiertoe was al vroeg een transparante corporate governance
aanwezig(2000). Daarnaast hebben zij veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen(MVO).
Ondanks de regelmatige signalen van het veranderende economisch klimaat zijn de focus en
doelstellingen niet specifiek hierop aangepast.
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7 Interactie en onderscheid tussen de verschillende bedrijven
vanuit het sociaal systeem
7.1

Welke verschillen zijn er tussen de dimensies voor de infrabedrijven met de
meeste groei?

In onderzoeksgroep 1 met de infrabedrijven met de meeste groei wordt een analyse gemaakt per
infrabedrijf voor de vier dimensies gezien vanuit het sociaal systeem perspectief.
Bij Boskalis is een duidelijke interactie te zien tussen de verschillende dimensies van het sociaal
systeem. Zo zijn de duidelijke doelstellingen voor de lange termijn gekoppeld aan een winst- en
rendementsdoelstelling. Dit is terug te zien in de wijze waarop de doelen bereikt worden. Voor het
bereiken van de doelen wordt op een efficiënte wijze gestuurd op de inzet van de wereldwijde
organisatie van ervaren en betrokken professionals. Het bedrijf ondersteunt daarbij hoogstaande
techniek en innovatie, gekoppeld aan een eigen R&D afdeling. Om dit mogelijk te maken is een
sterke financiële structuur nodig, daarnaast geeft de grote winstgevendheid ook ruimte om in
innovatie en (kennis) ontwikkeling te investeren.
Een groot voordeel is dat het bedrijf een groot marktaandeel heeft. Hierdoor is op verschillende
gebieden (kosten) voordeel te behalen. Doordat de activiteiten grotendeels internationaal
plaatsvinden en vaak in gevoelige gebieden is het besef om te investeren in de omgeving ook
noodzakelijk. Daarnaast is door de internationale activiteiten ook de invloed van verschillende
culturen groot. Deze culturele invloed wordt als een sterke eigenschap gezien door de organisatie.
De wereldwijde inzet, maar lokale aanwezigheid van de expertise is alleen mogelijk gebleken door
goede contacten op lokaal niveau. Daarnaast heeft Boskalis samenwerking en professionaliteit hoog
in het vaandel staan. Een structurele, systematische en inzichtelijke aanpak op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu vereist samenwerking en communicatie, niet alleen binnen het
bedrijf, maar ook met derden, partners en dienstverlenende instanties.
De belangrijkste doelstelling van BAM is een rendabele groei op lange termijn zonder risico’s,
marktleider zijn in de Benelux en groei in de specifieke sectoren rail, infra en bouw. Dit is ontstaan
aan het begin van de onderzoekperiode door de overname van het grotere Hollandse Beton Groep.
De jaren daarna hebben vooral in het teken gestaan van integratie en het verbeteren van de
processen.
De BAM is beursgenoteerd aan de AEX index te Amsterdam en kan zo over ruime financiële
middelen beschikken. Ondanks dat is de financiële structuur zwak. Vooral door de overname aan
het begin van de periode. De onderneming stelt zich ten doel een aantrekkelijke en inspirerende
werkomgeving te bieden aan getalenteerde en vakbekwame medewerkers. Hiertoe wordt veel
aandacht geschonken aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. BAM streeft naar
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden. De mensen en
cultuur worden gezien als de pijlers van het bedrijf. Door middel van een transparante corporate
governance wordt invulling gegeven aan efficiënte en heldere communicatie lijnen met de
omgeving. De BAM heeft al sinds het begin van de onderzoeksperiode veel aandacht voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), hoewel niet alle doelen even concreet zijn en
beperkt invulling gegeven aan diverse maatschappelijke vraagstukken.
Strukton heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd: marktleider in rail met een rendement van
30%, winstdoelstelling van 4%, het versterken van de positie in specifieke markten en sectoren (o.a.
rail en aantal landen in Europa). Daarnaast leggen zij nadrukkelijk de focus op de menselijke factor
en willen door de inzet van de juiste medewerkers een onderscheidend vermogen hebben. Er wordt
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gestreefd naar een solide kasstroom die bijdraagt aan het beschikken over ruime en voldoende
toereikende krediet- en vooral bankgarantiefaciliteiten.
Er wordt gemotiveerd en betrokken personeel ingezet, dat zich kan blijven ontwikkelen door een
eigen research & development afdeling. Het bedrijf heeft gezorgd voor een sterke ICT infrastructuur,
uitgebreide proces en projectmanagement en werkt resultaat gestuurd. Het duidelijk uitdragen van
de kernwaarden van het bedrijf en het streven naar hoogwaardige technologie, innovatie,
transparantie en integriteit staan bij dit bedrijf centraal. Dit wordt onder andere bereikt door het
toepassen van een transparante corporate governance. Al in het begin van onderzoeksperiode is
het opvallend dat al duidelijke aandacht is voor de klantrelatie.
Het bedrijf besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De
laatste jaren biedt Strukton zelfs werkgelegenheid in de regio op basis van Social return en zijn zij
erg bewust van de impact van het werk op de maatschappij.
De verschillen tussen de infrabedrijven met de meeste groeiontwikkeling, gezien vanuit de
dimensies van het sociaal systeem zijn klein. Er zijn eigenlijk weinig verschillen en veel duidelijke
overeenkomsten tussen de betrokken bedrijven te zien. Het grootste verschil zit in de sterke focus
op de doelstellingen en inzet van internationale kennis en ervaring en culturele invloeden in de
organisatie.

7.2

Welke verschillen zijn er tussen de dimensies voor de infrabedrijven met de
minste groei?

In onderzoeksgroep 2 met de infrabedrijven met de minste groei wordt een analyse gemaakt per
infrabedrijf voor de vier dimensies vanuit het sociaal systeem perspectief onderling.
De belangrijkste doelstelling van Heijmans is om een sterke positie in te nemen in een aantal
specifieke markten zoals de Benelux, Duitsland en de sectoren rail, infra en bouw, gekoppeld aan
een duidelijke winstdoelstelling. De focus ligt verder op de regionale markten, investeren in
innovatie, financieel gedrevenheid, veel aandacht voor een sociaal beleid en ook wel het beste
product voor de beste prijs. Op de veranderende marktvraag is ingespeeld door het creëren van
meerwaarde voor de klant en door het samenwerken met marktpartijen om het risico te spreiden.
Het bedrijf beschikt over ruime financiële middelen om de marktpositie door middel van acquisitie te
vergroten. Het bedrijf heeft gezorgd voor een sterke ICT infrastructuur, uitgebreide proces- en
projectmanagement en is resultaatgericht. Gaandeweg is de focus verschoven van aanbod- naar
vraag gestuurd. Ook zijn er kwalitatieve verbeteringen en optimalisaties van proces-, project-, risicoen contract management ingezet.
Verder ligt de nadruk op competenties en de ontwikkeling van de medewerkers. Het bedrijf hecht
daarbij veel waarde aan zelfverantwoording, creativiteit en integriteit. Daarnaast krijgen talenten
binnen het bedrijf de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Het duidelijk uitdragen van de
kernwaarden en het streven naar hoogwaardige technologie, innovatie, transparantie en integriteit
staan hierbij centraal. Hiertoe hebben zij als enige een duidelijke klokkenluidersregeling. Binnen het
bedrijf was al vroeg aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid.
Heijmans heeft een helder beeld van de markt en een gedeelte van de organisatie was al duidelijk
gefocust op de klantrelatie. Het bedrijf laat hiervoor ook markt- en vooral klantonderzoeken
uitvoeren.
Volkerwessels heeft als belangrijkste doelstelling een rendabele groei op lange termijn te realiseren
zonder risico’s, marktleider te zijn in de rail sector en een kernfocus op specifieke markten
(Nederland, België, Canada, Groot Brittannië).
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De focus ligt verder op de sectoren infra, rail en bouw, service- en beheerscontracten, nieuwe
bedrijfsconcepten, focus op de klant, kwalitatief en kwantitatief producten, het versterken van de
financiële positie, goede project-, proces- en risicobeheersing en verbreding en versterking in de
waardeketen. Dit alles met als doel operational excellence.
Al aan het begin van de onderzoeksperiode blijkt dat Volkerwessels door de ervaringen op zowel de
nationale als internationale werkterreinen, daar waar de markt verandert niet meer een traditionele
bouwer wil zijn. Het wenst zich meer integraal te ontwikkelen, te bouwen en service te verlenen. Dit
blijft in de gehele periode de rode draad waarbij DBFM-contracten, gericht op de klant, deze willen
leren kennen en begrijpen, dienst verlening en samenwerking centraal staan.
Het bedrijf is uiteindelijk niet beursgenoteerd maar kan toch rekenen op een stabiele kasstroom en
rendement. Zo is de mogelijkheid aanwezig om te investeren en vooral kleine overnames te doen.
De organisatie bestaat uit een grote diversiteit van werkmaatschappijen die waar mogelijk
samenwerken. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld een aantrekkelijke en inspirerende
werkomgeving te bieden aan getalenteerde en vakbekwame medewerkers. Door middel van een
breed opgezet opleidingstraject voor het hogere management dat voortvloeit uit de strategische
doelstellingen van de organisatie, wordt het ondernemerschap, het vergroten van synergie en het
verbeteren van de kwaliteit van het management beoogd. Veel aandacht wordt geschonken aan de
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en er wordt veel ruimte gegeven voor technische
ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast wordt bewust uitgedragen dat er verantwoord moet worden
omgegaan met de natuurlijke bronnen en de duurzaamheid voor de lange termijn.
Gezondheid en de veiligheid van de medewerkers staat van zelfsprekend hoog in het vaandel.
Volkerwessels
streeft
naar
aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden
en
uitgebreide
ontwikkelingsmogelijkheden. De mensen en cultuur zijn de pijlers van het bedrijf.
Ballast Nedam is consequent in het benoemen van haar doelstellingen. Dat zijn het structureel
verbeteren van de winstgevendheid, multidisciplinair werken, zoeken van samenwerking, technische
innovaties en het leveren van toegevoegde waarde. De opvallendste verandering is de focus aan
het begin van de onderzoeksperiode op internationaal naar later alleen nog nationaal werkterrein.
De kern ligt op het bedienen van een brede markt en waardeketen, van ontwikkeling, leverancier en
bouwer tot onderhoud. In de loop van de periode is de interne samenwerking en synergie verbeterd.
Het draait om het verbeteren van de leefomgeving door als duurzame bouwonderneming een
leidinggevende positie in te nemen. Als beursgenoteerd bedrijf kan het eenvoudiger beschikken
over financiële resources. Toch weet het bedrijf dit niet echt goed in te zetten. In de gehele periode
is de onderneming bezig geweest met het organiseren, herstructureren en verbeteren van de
winstgevendheid. Hiertoe is onder meer afscheid genomen van de internationale activiteiten en
geïnvesteerd in het verkleinen van risico’s en interne processen. Interessant is dat aan het einde
van de periode nadrukkelijk aandacht is gekomen voor een SWOT en stakeholders analyse om
meer inzicht te verkrijgen in onder meer de markt. Een solide kasstroom lijkt er in de gehele periode
niet geweest te zijn. Hierdoor is tevens te zien dat er weinig grotere investeringen of acquisities
geweest zijn.
Ballast Nedam hecht veel waarde aan innovaties, normen, waarden, kwaliteit, arbeid en milieu. Dit
willen zij bereiken door veel aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en
opleidingen. Het bedrijf heeft aan het begin van de periode een cultuur gehad van het beperkt
rapporteren, het verschaffen van onjuiste informatie en het op lokaal niveau onvoldoende toepassen
van risicomanagement. Door nadrukkelijk in te zetten op transparantie, integriteit en respect is
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getracht om een cultuur verandering te bewerkstelligen. De mensen en cultuur zijn de pijlers van het
bedrijf.
De grote waarneembare overeenkomsten tussen de infrabedrijven met de minste groei is de
terugtrekkende beweging van de internationale markt. Deze bedrijven profiteren onvoldoende van
het beursgenoteerd zijn en ontwikkelen onvoldoende financiële slagkracht. Daarnaast moet nog
concrete invulling aan MVO worden gegeven en aan de ontwikkeling van medewerkers.

7.3

Analyse van de dimensies vanuit het sociaal systeem per bedrijf t.o.v. de groei

Voor de infrabedrijven uit de beide onderzoeksgroepen zal op een viertal gekozen momenten, in de
onderzoeksperiode gekeken worden hoe de groeiontwikkeling geweest is. Dit wordt gedaan door
naar het gemiddelde van de infrabedrijven te kijken en inzichtelijk te maken waar de grootste
verandering in groei is geweest. Op deze momenten in de onderzoeksperiode zal door middel van
de dimensies van het sociaal systeem gekeken worden op welke wijze de infrabedrijven met deze
verandering omgegaan zijn.
De ontwikkelingen van de omzet zijn terug te vinden in Bijlage III: Overzicht bedrijven met meeste
groeiontwikkeling en Bijlage IV: Overzicht bedrijven met minste groeiontwikkeling.
Het doel is om te zien wat de verschillen zijn, gezien vanuit de dimensies van het sociaal systeem
perspectief. Het inzichtelijk maken van deze verschillen is gericht op beide onderzoeksgroepen en
de betreffende infrabedrijven.
In de omzet ontwikkeling van de gehele onderzoeksgroep zijn globaal tussen 2004 en 2005 en
tussen 2008 en 2009 ongeveer gelijktijdig veranderingen te zien. Tevens zal gekeken worden naar
het begin en het einde van de onderzoeksperiode. Samengevat, worden de volgende momenten
beschouwd: 2000, 2004, 2008 en 2012.
7.3.1 2000
De meeste infrabedrijven in het onderzoek spreken in 2000 voor de dimensies van het 4S model in
termen van marktleider, winstdoelstellingen, beursgenoteerd, proces ondersteuning en -beheersing,
medewerkers en competenties, transparantie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierin
is geen groot onderscheidt te zien tussen de verschillende onderzoeksgroepen.
7.3.2 2004
In 2004 wordt door de infrabedrijven uit onderzoeksgroep 1 in dimensies over “het handhaven van
de winstgevendheid, vergroten internationale kansen, aandacht voor innovatie en transparantie,
integriteit” gesproken.
Het grote onderscheid tussen onderzoeksgroep 1 en 2 is dat deze laatste het heeft over: “terug naar
focus van enkele kern activiteiten, terug uit internationale markt”.
7.3.3 2008
Rond 2008 legt onderzoeksgroep 1 de nadruk op het scherp inzetten op bestaande activiteiten en
daar waar mogelijk deze vergroten. Dit door het versterken van activiteiten door integratie, gericht
op de klanten en de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden en het streven naar een open en
integere cultuur.
Bij de bedrijven in onderzoeksgroep 2 wordt juist aangegeven dat door de invloed van de mindere
economische ontwikkelingen ingezet moet worden op het terugtrekken van de internationale markt
naar de nationale markt. Verder staat het zoeken naar mogelijkheden om de rendementen op
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gewenste niveaus te brengen centraal. Wel wordt extra ingezet op MVO, kennis ontwikkeling,
duurzaamheid en integriteit.
7.3.4 2012
Aan het einde van de onderzoeksperiode zijn een aantal beschrijvingen vanuit de dimensies van het
4S model te benoemen. Allen hebben inmiddels een hoger professioneel niveau bereikt. Dit heeft
vooral betrekking op de processen, focus op meerwaarde voor klanten en samenleving, innovatie,
ontwikkeling medewerkers, e.d.
De infrabedrijven die meer groeiontwikkeling weten te realiseren hebben ook meer aandacht voor
de opdrachtgever (de klant). Zij hebben duidelijke rendementsdoelstellingen en weten die ook
(bijna) te bereiken, beschikken over goede opleidingsmogelijkheden, veelal intern, en hebben
daarnaast een eigen R&D afdeling.
De infrabedrijven die minder groeiontwikkeling weten te realiseren hebben vooral gebrek aan
schaalgrootte (voldoende omvang). Heijmans en Ballast Nedam hebben zich nagenoeg
teruggetrokken van de internationale markt. Daarbij is vooral Ballast Nedam de breedte (meer
activiteiten) in de markt gaan zoeken door een partij te willen zijn van het begin tot aan het einde
van de waardeketen. Hierdoor wordt minder schaalgrootte bereikt en zijn er kleinere rendementen.
Bij Volkerwessels zijn wel meer internationale activiteiten, maar in Nederland bestaat de organisatie
uit veel kleinere bedrijven met een grote mate van zelfstandigheid. Hierdoor gaat een deel van de
voordelen van schaalgrootte en efficiëntie verloren.
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8 Conclusie
Het doel van dit onderzoek was inzichtelijk te maken welk effect aanpassingsflexibiliteit heeft op
infrabedrijven, gezien vanuit het sociaal systeem perspectief met als doel duurzame groei op de
lange termijn te bewerkstelligen.
Het onderzoeken van de infrabedrijven met dimensies vanuit het sociaal systeem perspectief is een
interessante uitdaging geweest. De uitdaging zat vooral in de omvang van de populatie waarin
onderzoek werd gedaan en de periode waarover. Het onderzoeken en beoordelen van de
infrabedrijven bleek lastig, omdat het gaat om dimensies en geen harde meetbare criteria zijn.
Desalniettemin geeft het onderzoeken vanuit het sociaal systeem perspectief een goed
samenhangend beeld van de bedrijven.
Van onderzoeksgroep 1, bedrijven met de meeste groeiontwikkeling, blijkt dat Boskalis vanuit het
sociaal systeem perspectief op veel gebieden de meeste aanpassingsflexibiliteit heeft. Het weet
duurzame groei voor de lange termijn te realiseren door het creëren van een duidelijke cohesie
tussen de dimensies van het sociaal systeem. Bij Strukton is te zien dat gedurende de
onderzoeksperiode het aanpassen van de langere termijn visie met een gedegen procesbeheersing
en voldoende kapitaal bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de groei van het bedrijf.
Bij de BAM zijn een aantal dimensies minder sterk aan het worden. Zo wordt de strategie minder
scherp geformuleerd (zoals de rendementsdoelstellingen) en is de organisatie zich te veel in de
breedte gaan ontwikkelen en te divers geworden, waardoor schaalvoordelen kleiner worden.
Daarnaast wordt in mindere mate het voortouw genomen in maatschappelijke vraagstukken.
Bij onderzoeksgroep 2, is vanuit de dimensies van het sociaal systeem perspectief opvallend dat
Heijmans en Volkerwesels in de onderzoeksperiode in eerste instantie een grote groeiontwikkeling
hebben weten te realiseren. Alleen is te zien dat zij in de hele onderzoeksgroep niet- alle dimensies
voldoende in oogschouw gehouden hebben, waardoor de grote groei maar korte tijd mogelijk bleek.
Voor het creëren van groei op de lange termijn is kapitaal nodig. Daarnaast hebben grote
ondernemingen meer mogelijkheden om te groeien, maar dan moet het proces van de onderneming
ook op orde zijn. Bij Ballast Nedam was dit niet het geval en dat is van invloed geweest op de
groeiontwikkeling van het bedrijf.
Door het creëren van een terugtrekkende beweging op de markt kan een onderneming meer
kapitaal creëren. Dit is een logische stap als een bedrijf verlies maakt, maar heeft als gevolg dat
werknemers worden ontslagen of de ontwikkeling van werknemers stagneert, wat weer van invloed
is op de cultuur dimensie van de betreffende organisatie.
Door als infrabedrijf nieuwe strategieën in te zetten en in innovatie te investeren kan worden
bijgedragen aan een groeiontwikkeling. Dit kan ook als er niet op de andere dimensies wordt
geïnvesteerd. Zo dragen innovatie en kennisontwikkeling weinig bij als er niet ook een toename in
de R&D uitgaven is.
Geconcludeerd kan worden dat het vertalen van de inzet van de culturele diversiteit van de
internationale omgeving naar de eigen organisatie kan bijdragen aan een positieve lange termijn
ontwikkeling. Een helder geformuleerde doelstelling en goed ingerichte bedrijfsprocessen
gecombineerd met risicobeheersing maken het voor beursgenoteerde bedrijven interessant om
hierin te beleggen. Hierdoor is het voor bedrijven weer eenvoudig om kapitaal voor investeringen te
verkrijgen en de mindere tijden door te komen.
Alle bedrijven hebben in meer of mindere mate aandacht voor de omgeving, duurzaamheid en
MVO. De bedrijven zijn meegegaan in de marktbeweging om van bouwbedrijf met opdrachten te
veranderen naar geïntegreerde en multidisciplinaire ondernemingen.
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Echter door onvoldoende risicospreiding in nationale en internationale activiteiten ontbreekt een
grote mate van binding met de omgeving. Hierdoor kan niet tijdig worden ingespeeld op de
veranderende omstandigheden.
De centrale vraag van dit onderzoek is:
“Welk effect heeft de aanpassingsflexibiliteit op een duurzame groeiontwikkeling van infrabedrijven,
gezien vanuit het sociaal systeem perspectief?”
Deze vraag kan op basis van dit onderzoek beantwoord worden. Onderzoeksgroep 2 laat een
verminderende aanpassingsflexibiliteit zien op de verschillende dimensies vanuit het sociaal
systeem perspectief. Dit resulteert in een kleinere groeiontwikkeling op lange termijn.
Vanuit het sociaal systeem perspectief kan dan ook worden geconcludeerd dat de inzet van een
duidelijke en meetbare strategie, voldoende kapitaal, de aanwezigheid van ondersteunende
processen met een goede risicobeheersing, aandacht en investering in menselijk kapitaal en
ontwikkeling, het open staan voor- en gebruik maken van de culture diversiteit en informatieuitwisseling met de omgeving waarbinnen de onderneming zich bevindt bijdragen aan duurzame
groeiontwikkeling.
In algehele zin kan geconcludeerd worden dat systemen elkaar beïnvloeden en dat infrabedrijven
hierop moeten reageren om op lange termijn een groei mogelijk te maken.
Binnen Nederland zijn diverse infrabedrijven aanwezig. Deze ondernemingen hebben verschillende
strategieën, die niet allemaal leiden tot groeiontwikkeling. Aan de hand van het onderzoek is
gebleken dat de aanpassingsflexibiliteit het meeste effect heeft op de duurzame groeiontwikkeling
van deze ondernemingen.
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9 Aanbevelingen
In de vorige paragraaf is de conclusie van dit onderzoek geformuleerd. Aan de hand van deze
conclusie worden in deze paragraaf de aanbevelingen geïnitieerd. Het doel van deze aanbevelingen
is infrabedrijven in Nederland van handvatten te voorzien die bijdragen aan groeiontwikkeling van de
onderneming. Dit kan leidden tot een mogelijke doorontwikkeling van infrabedrijven in Nederland.
1. Binnen een onderneming in de infrasector komen vele aspecten aan bod. Om meer inzicht te
verkrijgen in welke aanpassingsflexibiliteit bij een onderneming past is het relevant om de
missie, visie en strategie goed te doorgronden. Uit het onderzoek is gebleken dat een goed
geformuleerde strategie bijdraagt aan het behalen van groeiontwikkeling. Ondernemingen
dienen de strategie te vertalen naar de situatie waarin de onderneming zich bevindt en te
onderzoeken waar flexibiliteit binnen de onderneming te behalen valt.
2. Een tweede aanbeveling is om als onderneming te investeren in het periodiek verkrijgen van
informatie over de beeldvorming en mening over de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door
middel van interviews of enquêtes. Deze onderzoeken kunnen zowel bij interne als externe
partners (personeel, klanten e.d.) worden gedaan. De uitkomsten hiervan moeten worden
gecommuniceerd. Daarnaast moet op de uitkomsten van het onderzoek worden geacteerd
om zo te zorgen voor het behoud van “feeling” met de markt en de omgeving.
3. De derde aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek betreft het inzichtelijk maken van
de korte versus lange termijn visie van een onderneming. Als onderneming moet je inspelen
op de situatie. Dat betekent dat het bijstellen van de strategie soms benodigd is. Als
onderneming moet je proactief reageren op de situatie. Tussendoor bijstellen is effectiever
dan achteraf het gehele systeem om te moeten draaien. Na de ontwikkeling van de lange
termijn visie dient de onderneming de korte termijn te formuleren. Zorg voor heldere en
meetbare doelstellingen, waarbij de vraag wordt gesteld wat het doel van de onderneming is
en wat deze wil bereiken.
4. Een vierde aanbeveling is te zorgen dat het organisatorisch op orde is. Dat alle processen
en het risico beheerst worden. Dat geeft ruimte en maakt investeringen, innovatie en de
ontwikkeling van expertise mogelijk. Communiceer daarbij ook over deze ontwikkelingen,
zowel intern als vooral ook extern. Betrek de media bij de specifieke investeringen en
innovaties die de onderneming doet.
5. Een vijfde aanbeveling is om te zorgen voor een sterke kapitaalstructuur waardoor het
eenvoudiger wordt om te investeren in schaalgrootte en spreiding. Investeren kan zowel in
een aantal kernsectoren als ook in de markt door internationaal te gaan. Vooral het
internationaal werkgebied maakt dat de onderneming meer in contact komt met
verschillende culturen. Het integreren van deze culturen in de eigen organisaties kunnen de
organisatie versterken. Per slot van rekening kan van andere culturen nog veel geleerd
worden.
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Verklarende woordenlijst
B&U
BouwNL
BSC
CBS
CO2-prestatieladder

CROW
CSF/KSF
EIB
DBFM

D&C

GWW
Infra
MIT
MKB
MVO
OG
ON
RAW- systematiek
R&D
SEO
4S-model
Veiligheidsladder

Burgerlijke- en Utiliteitsbouw
Bouwend Nederland
Balanced Score Card
Centraal Bureau voor Statistiek
Een instrument om bedrijven die deelnemen aan
aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de
eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
De CO2-prestatieladder is een instrument van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en
wordt ingezet door ProRail, Rijkswaterstaat en steeds meer
andere organisaties.
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw en de Verkeerstechniek
Kritieke Succes Factoren
Economisch Instituut Bouwnijverheid
design, build, finance, maintain– contractvorm waarbij de
opdrachtgever het ontwerp, de realisatie, de financiering, het
beheer en onderhoud van een project langdurig bij een privaat
consortium onderbrengt.
Design en Construct contractvormen waarbij de opdrachtgever
het ontwerp en de realisatie van een project langdurig bij een
privaat consortium onderbrengt.
Grond-, Weg- en Waterbouw
infrastructuur
Massachusetts Institute of Technology
Midden- en Klein Bedrijf
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en
Wegenbouw
Research & Development
Stichting Economisch Onderzoek
Scope, Skills, Scale en Social network
Een certificeerbare norm van ProRail om het
veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te
meten en continu te verbeteren.
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Reflectie individuele opdracht
Als onderdeel van de afronding van de executive MBA van TSM is een individuele opdracht
afgerond, de Master proeve. De individuele opdracht dient een complex en relevant praktijk
vraagstuk te zijn en op academische wijze behandeld te worden. Daarnaast dient een oplossing
voor het vraagstuk gevonden te worden en dient de inhoudelijke aanpak ook de aandacht te krijgen.
Dit reflectieverslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:




Proces
Product
Leerdoelen

Proces
Ten tijde van de start van de tweede fase MBA in april 2012 zat de bouwbranche en specifieke de
infrasector waar ik werkzaam in ben in een diepe economische crisis. Veel bedrijven gingen failliet,
waren minder overheidsinvesteringen, waren eenvoudig minder financiële middelen beschikbaar en
hier moest dus efficiënter mee om worden gegaan. Daarnaast staat deze sector voor uitdagingen en
verandering te wachten welke verband houden met flexibilisering van de arbeidsmarkt,
terugtrekkende overheid, toenemende regeldruk, duurzaamheid, kwaliteit, toename van specialisatie
en nieuwe contractvormen. In het bereik van deze veranderingen zag ik voor mij een
onderzoeksopdracht liggen. Ik vond het lastig om hier direct vorm aan te geven. Samen met mijn
mede studiegenoten, heb ik hier uitgebreid over gesproken. Met name gericht op thema’s zoals
leiderschap, besturing en integratie en hiernaast heb ik hier verder veel over gelezen. Door
persoonlijke omstandigheden en het daarmee ontbreken van een goede balans, heb ik destijds
besloten om mijn persoonlijke opdracht voorlopig op te schuiven. Ik heb mij eerst gericht op het
afronden van een aantal module van de MBA.
Gaandeweg tijdens het volgen van de modules verandering management, de buitenlandse module
management van organisaties en het lezen van het bestseller boek van Jim Collins “great by choice”
en succesvol ondernemen kreeg ik meer zicht op waar ik met mijn onderzoek heen wilde. Ik raakte
geïnspireerd in dit onderwerp en vooral de eenvoudige vraag hoe kan een bedrijf succesvol zijn.
Een interessante vraag waar door velen het antwoord op wordt gezocht. Ik begon mij verder in de
aanwezige literatuur te oriënteren en te verdiepen in strategische samenwerkingsverbanden en ging
op zoek naar een model om de vraag vorm te geven. De eerste vraagstellingen kwamen op papier
en door te sparren met mijn bedrijfskundige coach begon dit steeds meer vorm te krijgen. Ik vertelde
over gebeurtenissen die leidde tot inzichten tussen de verschillende organisaties. Hier nam ik voor
het eerst kennis met het begrip “events “, hetgeen ik prima kon gebruiken als model waarlangs ik
antwoord kon vinden op mijn onderzoeksvraag. Ik kreeg steeds meer concrete beelden bij mijn
onderzoek waardoor het begon te leven.
Helaas was ik vanwege privé omstandigheden gedwongen mijn thesis voorlopig ter zijde te leggen.
Ondertussen begon de tijd door te lopen en had ik nog geen afgeronde MBA. Toen ik eind 2013, in
de winterperiode, door werkomstandigheden tijd kreeg, ben ik opnieuw begonnen. Mijn voordeel
was dat ik de internationale module eerder had gedaan waardoor ik mij volledig kon concentreren
op het afronden van de modules en op mijn onderzoek. Dit heeft mij veel inspiratie en energie
gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb een planning gemaakt en regelmatig feedback van
de coaches ontvangen. In korte tijd kon ik veel meters maken. Door de aangereikte feedback was ik
in staat om telkens een verdiepingsslag en daarmee een kwaliteitsslag te maken. Ik vond dit niet
altijd even gemakkelijke, echter heb ik deze feedback wel enorm gewaardeerd.
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Doordat ik op hoofdlijn en het einddoel wel voor ogen had en als persoon een onderdeel van het
onderzoek was, vond ik moeilijk van de empirie los te komen en afstand te nemen. Echter de
kritische noten van de academische coach en tips naar literatuur van de bedrijfskundige coach
maakte mogelijk door te gaan en het vanuit een ander perspectief te belichten. Dit ging echter niet
zonder extra inspanning. Begin mei 2014 had ik het eerste resultaat gereed. Enkele dagen erna
kwam helaas een grote teleurstelling. Het was niet voldoende om tot afronding te komen. Achteraf
erken ik dat de academische opbouw kwalitatief onvoldoende was. Met dank aan de coaches en
TSM kon ik gelukkig een afspraak maken en tot akkoord komen dat ik voor het definitieve
colloquium een vernieuwd verslag in zou leveren. In de 10 dagen die hierop volgde heb ik mede
door inzet van velen een uiterste inspanning gepleegd om een tweede resultaat neer te leggen. Ik
zelf was tevreden met het resultaat, zeker gezien de tijdsdruk. Helaas had deze inzet nog niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Met grote teleurstelling vernam ik dat het geen ‘PASS’ kreeg, dit
betekende helaas geen diploma in juli voor mij.
Wel nam ik mij na deze tegenslag voor om door te gaan. Om nieuwe energie ervoor te hebben, ben
ik eerst heerlijk met mijn gezin op vakantie gegaan. Dit heeft mij heel veel nieuwe energie gegeven.
Drie keer is scheepsrecht dacht ik toen ik na de zomer met nieuwe energie opnieuw begon. Met de
extra inspanning en kritische noten van de academische coach en tips naar literatuur van de
bedrijfskundige coach heeft het mogelijk gemaakt dat ik met tussentijdse feedback aan de slag kon.
Zo heb ik systematisch van deadline naar deadline gewerkt met dit resultaat als gevolg.

Product
Over het ingeleverde product ben ik tevreden. Als ik terugkijk op de verschillende versies heb ik
verschillende kwaliteits- en verdiepingsslagen gemaakt. De waardevolle en kritische feedback van
de coaches heeft hieraan zeker een bijdrage aan geleverd. Natuurlijk blijven er punten voor
verbetering. De samenwerking tussen de verschillende sociale actoren kent interessante
ontwikkelingen. Je blijft steeds kennis opdoen over dit thema, je ontdekt steeds weer nieuwe
literatuur en je wordt je bewust van anders zienswijzen door het delen van je onderzoek met
anderen. Om het onderzoek af te ronden heb ik het onderwerp gekaderd. Ik kan met recht zeggen
dat ik trots ben op dit resultaat.

Leerdoelen
Gedurende de opleiding heb ik gewerkt aan verschillende bedrijfskundige, academische en
persoonlijke leerdoelen, waarvan reflecties zijn gemaakt in eerdere verslagen. Voor deze
persoonlijke opdracht heb ik gekozen om mij meer te bekwamen in een wetenschappelijke
benadering. Vanuit mijzelf ben ik weliswaar analytisch maar ook erg pragmatisch ingesteld. Voordat
ik startte met de 2e fase maakte ik als manager niet of nauwelijks gebruik van een
wetenschappelijke benadering voor het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. Gezien de
tijdsomvang dat dit met zich meebrengt is dit ook niet altijd wenselijk maar voor sommige
vraagstukken heeft het zeker een toegevoegde waarde. Dit onderzoek heeft mij geleerd kritisch te
kijken naar de literatuur in relatie tot de praktijk. Ik heb geleerd kritisch te zijn en beweringen in
inzichten te onderbouwen. Het is daarbij belangrijk om los te komen van deze dagelijkse praktijk, de
empirie. Dit is niet altijd makkelijk maar ik ben hierin welk gevorderd.
Vooraf heb ik de afweging gemaakt of ik een kwantitatief of juist een kwalitatief onderzoek wilde
doen. Uiteindelijk is gekozen voor een kwantitatief onderzoek. Vooral de tijdsfactor in combinatie
met beperkte toegang tot organisaties is de afweging geweest. Nu naderhand zou ik een volgend
onderzoek misschien sneller voor een kwalitatief onderzoek kiezen. Een kwantitatief onderzoek is
zeker niet makkelijker gebleken en kost net zoveel of soms zelfs meer tijd dan gedacht. Het
uiteindelijke werkstuk kwam tot stand door systematisch en planmatig te werken. Doelen stellen en
een tijdsplanning maken zorgden voor de uiteindelijke daadkracht. De individuele opdracht, de
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Masterproeve, vormt een belangrijk onderdeel van de afronding van de executieve Master of
Business Administration aan de TSM.
Ondanks dat dit verslag voor een managementopleiding geschreven is, is het doel geweest meer te
weten te komen over de aanpassingsflexibiliteit vanuit een sociaal systeem perspectief. Het heeft
een interessante basis en mogelijkheid gegeven om een bredere afhankelijkheid inzichtelijk te
maken. Hierdoor is mijn inziens helaas ook minder eenvoudig gebleken om een specifieke oorzaak
of aanpassingscriteria te vinden. Hoewel dit ook niet het doel van het onderzoek was, zou het
werken met concrete meetwaarden het onderzoeken eenvoudiger gemaakt hebben.
Zo heb ik geleerd dat het cultuuraspect een grote invloedrijke factor is. De verschillen en diversiteit
van culturen maakt het voor ondernemingen een uitdaging en leerzaam om mee om te gaan. Juist
een stuk bewustwording hiervan en het openstaan ervoor maakt een onderneming al veel
dynamischer en kleurrijker. Dit zie je in landen, bijvoorbeeld Nederland, aan ondernemingen zoals
Boskalis.
Verder heb ik geleerd de multi- en interdisciplinariteit, het individuele bewustzijn van de
interdependenties tussen de verschillende gebieden van de bedrijfskunde en het onderzoekskader
inzichtelijk te maken. Dit door het expliciteren van de gemaakte theoretische keuzes, het gebruik
van theorieën het kader van het project en de gekozen onderzoeksbenadering.
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Bijlage I.

Overzicht infrabedrijven en omzet in Nederland 2000-2012.
2000

% omzet gww productie top 15NL

2001

92%
5670

101%
6721

2002
129%
6607

Totale gww productie
Som omzet gww TOP15

5.221

2003
83%
12100

2004
83%
12000

2005
93%
12200

2006
115%

2007
105%

2008
111%

2009

2010

100%

99,9%

2011
97%

2012
97%

11466

12100

12000

12200

13.093 13.587

13.746

13.442

13.750

14.094

6.796

8.514

10.014

9.968

11.345

13.014

13.724

15.058

13.765

13.434

13.290

13.684

TOP 100 gww bedrijven obv omzet (x100.000)
1

BAM Groep

479

1.085

1.105

1.539

1.378

1.422

1.351

1.281

1.337

1.464

1.462

1.561

1.441

2

Volker Wessels

1.263

1.537

1.785

1.856

2.140

1.193

1.616

2.002

2.287

1.317

1.339

1.335

1.249

3

Strukton groep

384

446

514

540

599

711

706

744

884

951

1.009

885

981

4

Heijmans

705

828

912

820

736

945

1.068

1.463

1.516

762

714

820

812

5

Boskalis

223

283

254

230

195

182

230

240

251

316

517

633

763

6

van Oord

326

331

968

897

763

1.002

1.516

1.652

186

254

341

458

615

7

Ballast Nedam

514

680

701

672

522

541

676

675

708

707

530

523

496

8

Dura Vermeer

305

377

434

388

418

407

9

van Gelder groep bv

10

TBI Holding(niet alleen gww)

894

930

969

977

1.035

11

Mourik

59

62

66

70

91

67

74

82

413

431

457

424

468

526

452

153

177

199

195

190

218

294

973

938

1.015

1.083

1.007

982

257

258

107

122

147

165

163

105

102

95

76

12

GMB infra

68

85

81

60

62

86

85

13

Janssen De Jong

46

55

59

0

82

82

51

14

A. Hakpark B.V.(niet allen gww)
Gebr. Van de Ven Beheermaats
(niet alleen gww).

170

173

211

284

368

416

405

65

200

165

132

104

141

141

15
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Bijlage II.

Groeiontwikkeling naar grootste omzet infrabedrijven in Nederland

Overzicht ontwikkelingen in omzet grootste infra
bedrijven
Som EIB NL omzet

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gem. %

4.917

5.629

6.739

7.012

6.673

6.800

8.260

9.052

10.220

8.005

8.353

8.849

8.734

1 BAM Groep

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Volker Wessels
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Strukton groep
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Ooms avehorn
Rasenberg holding
Heijmans
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Boskalis
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet (infra en bagger) NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
KOOP holding
MNO Vervat
van Oord
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet (infra en bagger) NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Ballast Nedam
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Dura Vermeer
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Van Gelder groep
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
TBI Holdings
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Mourik

479

0

1.116
1.655
3.347
3.418
3.511
3.847
3.512
3.795
3.906
3.434
3.834
3.760
132,99
48,30
102,24
2,12
2,72
9,57
-8,71
8,06
2,92
-12,08
11,65
-1,93
479
1.085
1.105
1.539
1.378
1.422
1.351
1.281
1.337
1.464
1.462
1.561
1.441
0,00
126,51
1,84
39,28
-10,46
3,19
-4,99
-5,18
4,37
9,50
-0,14
6,77
-7,69
1.510
2.916
3.579
7.770
7.493
7.425
8.646
8.954
8.835
8.324
7.611
7.920
7.465

200,84
394,37

1.263
0

1.537
1.785
1.856
2.140
2.481
3.019
3.139
3.160
2.968
2.650
2.311
2.273
21,69
16,14
3,98
15,30
15,93
21,68
3,97
0,67
-6,08
-10,71
-12,79
-1,64
1.263
1.537
1.785
1.856
2.140
1.193
1.616
2.002
2.287
1.317
1.339
1.335
1.249
0,00
21,69
16,14
3,98
15,30
-44,25
35,46
23,89
14,24
-42,41
1,67
-0,30
-6,44
2.809
3.103
3.313
3.483
3.865
4.341
4.788
4.828
5.393
4.419
4.185
4.713
4.892

684,97

384
0

446
16,15

384
0,00
620

446
16,15
607

705
0

514
15,25

705
0,00
1.564

540
5,06
639

912
10,14

828
17,45
2.288

706
-0,70

711
18,70
827

736
-10,24

820
-10,09
2.604

711
65,35

599
10,93
720

820
-10,09

912
10,14
2.415

430
-20,37

514
15,25
630

828
17,45

540
5,06

497
-29,60

706
-0,70
955
132
95

884
77,87

744
5,38
1.145
131
105

951
7,58

884
18,82
1.249
148
140

1009
6,10

951
7,58
1.368

885
-12,29

1.009
6,10
1.438

79,97
-1,11
74,15

981
10,85

885
-12,29
1.318

155,47

981
10,85
1.354

1.068
1.463
1.516
762
714
820
812
13,02
36,99
3,62
-49,74
-6,30
14,85
-0,98
945
1.068
1.463
1.516
762
714
820
812
28,40
13,02
36,99
3,62
-49,74
-6,30
14,85
-0,98
2.835
2.942
3.732
3.631
3079
2.680
2.361
2.318

155,47
111,89

945

28,40

736
-10,24
2.672

15,18
48,21

882

0

1.081
1.124
1.046
1.020
1.156
1.354
1.868
2.094
2.115
2.674
2.032
2.548
22,56
3,98
-6,94
-2,49
13,33
17,13
37,96
12,10
1,00
26,43
-24,01
25,39
223
283
254
230
195
182
230
240
251
316
517
633
763
0,00
26,91
-10,25
-9,45
-15,22
-6,67
26,37
4,35
4,58
25,90
63,61
22,44
20,54
960
1.083
1.035
1.046
1.001
1.156
1.354
1.869
2.094
2.175
2.674
2.801
3.081
663
873
734
212
234
314

15,18

326
0

968
897
763
1.002
1.516
1.652
1.896
1.424
1.578
1.715
1.676
192,45
-7,33
-14,94
31,32
51,30
8,97
14,77
-24,89
10,81
8,68
-2,27
331
968
897
763
1.002
1.516
1.652
186
254
341
458
615
1,53
192,45
-7,33
-14,94
31,32
51,30
8,97
-88,74
36,56
34,25
34,31
34,28
331
968
897
763
1.002
1.516
1.652
1.896
1.424
1.578
1.715
1.676

326
0,00
326
514

680
32,30

514
0,00

701
3,09
701
3,09

377
23,61

305
0,00

672
-4,14

680
32,30

305
0

672
-4,14

434
15,12

377
23,61

541
3,64
541
3,64

418
7,73
418
7,73

153
153

707
-0,14

457
6,03
1.131
199

177
15,76

468
10,38
1.101

195
-2,01

199
12,43

190
-2,56

294

218
14,84
218

294
34,88
294

242

Omzet totaal

246
1,65

197
0,00
1.597

205
4,06
1.660

59

213
3,90
1.731

62
5,08

215
0,94
1.735

66
6,45

228
6,05
1.782

70
6,06

214
-6,14
1.837

91
30,00

206
-3,74
1.965

107
17,58

223
8,25
2.284

122
14,02

238
6,73
2.404

147
20,49

222
-6,72
2.134

165
12,24

216
-2,70
2.024

163
-1,21

257
18,98
2.172

105
-35,71

48,20
-1,35

34,88

0

omzet NL EIB

48,20

452
-14,07
1.024

218
14,84

-3,50
-1,07

452
-14,07

526
12,39
1.164

88,65
414,11

-3,50

496
-5,16
1.296

526

190
-2,56

195
-2,01

523
-1,32
1.382

12,39

414,11

496
-5,16

468
10,38

424
-7,22

523
-1,32

530
-25,04
1.359

424
-7,22

12,43

530
-25,04

457

177
15,76

0,00

708
4,89
1.425

6,03

431
4,36
1.075

707
-0,14

431
4,36

413
1,47
1.038

708
4,89

675
-0,15
1.270

413
1,47

407
-2,63

675
-0,15

676
24,95
1.310

407
-2,63

388
-10,60

676
24,95

522
-22,32

388
-10,60

434
15,12

522
-22,32

0

percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil

242,15
220,94

331

1,53

0

188,89

1,65
258
0,39
2.122

102
-2,67

20,00
32,87

95
-6,96

43,79

59
0,00

62
5,08

66
6,45

70
6,06

91
30,00

107
17,58

122
14,02

147
20,49

94
-36,05

104
10,64

105
0,77

102
-2,67

95
-6,86

61,02

59

62

66

70

91

327

312

370

415

385

409

416

481

47,09

12 GMB Holding
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal

90

114
26,44

0,00

67
0,00
85

74
10,00
86

82
11,40
98

76
-7,55
97

68
-10,41
90

127
11,86

85
25,59
115

142
11,70

81
-4,80
127

111
-22,29

60
-26,69
124

135
22,35

62
3,52
112

126
-6,51

86
38,74
132

40,44
85
-0,23
141

27,46
63,85

13 Janssen De Jong
omzet NL EIB

46

percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal

55
19,57

46
0,00
462
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59
7,27

82
-100,00

55

59

19,57
550

82
0,00

0

51
-37,80

82

82

51

7,27

-100,00 #DEEL/0!

0,00

-37,80

587

369

353

337
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Bijlage III.

Overzicht bedrijven met meeste groeiontwikkeling

Top 3 infra NL

2000

2001

2002

882
223
0,00
960

hbg
1.081
283
26,91
1.083

1.124
254
-10,25
1.035

1.046
230
-9,45
1.046

1.020
195
-15,22
1.001

1.156
182
-6,67
1.156

1.354
230
26,37
1.354
663
212

1.868
240
4,35
1.869
873
234

2.094
251
4,58
2.094
734
314

2.115
316
25,90
2.175

2.674
517
63,61
2.674

2.032
633
22,44
2.801

2.548
763
20,54
3.081

188,9
242,2

479
479
0,00
1.510

1.116
1.085
126,51
2.916

1.655
1.105
1,84
3.579

3.347
1.539
39,28
7.770

3.418
1.378
-10,46
7.493

3.511
1.422
3,19
7.425

3.847
1.351
-4,99
8.646

3.512
1.281
-5,18
8.954

3.795
1.337
4,37
8.835

3.906
1.464
9,50
8.324

3.434
1.462
-0,14
7.611

3.834
1.561
6,77
7.920

3.760
1.441
-7,69
7.465

685,0
200,8

384
384
0,00
620

446
446
16,15
607

514
514
15,25
630

540
540
5,06
639

430
599
10,93
720

711
711
18,70
827

706
706
-0,70
955
132
95

497
744
5,38
1.145
131
105

884
884
18,82
1.249
148
140

951
951
7,58
1.368

1009
1.009
6,10
1.438

885
885
-12,29
1.318

981
981
10,85
1.354

155,5
155,5

1 Boskalis
omzet NL EIB
Omzet (infra en bagger) NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
KOOP holding
MNO Vervat
2 BAM Groep
omzet NL EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
3 Strukton groep
omzet NL EIB
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
Ooms avehorn
Rasenberg holding

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gem. %

220,9

394,4

118,4

Omzet NL jaarverslagen
1.800
1.600

Omzet (euro)

1.400
1.200
BAM Groep

1.000
800

Strukton groep

600

Boskalis

400
200
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Bijlage IV.

Overzicht bedrijven met minste groeiontwikkeling
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

gem. %

1 Heijmans
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
2 Volker Wessels
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal
3 Ballast Nedam
omzet NL EIB
percentage omzet verschil EIB 0
Omzet jaarverslag NL
Percentage omzet verschil
Omzet totaal

705

828
17,45

705
0,00
1.564

912
10,14

828
17,45
2.288

820
-10,09

912
10,14
2.415

736
-10,24

820
-10,09
2.604

945

1.068
1.463
1.516
762
714
820
812
13,02
36,99
3,62
-49,74
-6,30
14,85
-0,98
945
1.068
1.463
1.516
762
714
820
812
28,40
13,02
36,99
3,62
-49,74
-6,30
14,85
-0,98
2.835
2.942
3.732
3.631
3079
2.680
2.361
2.318

28,40

736
-10,24
2.672

15,18
15,18
48,21

1.263

1.537
1.785
1.856
2.140
2.481
3.019
3.139
3.160
2.968
2.650
2.311
2.273
21,69
16,14
3,98
15,30
15,93
21,68
3,97
0,67
-6,08
-10,71
-12,79
-1,64
1.263
1.537
1.785
1.856
2.140
1.193
1.616
2.002
2.287
1.317
1.339
1.335
1.249
0,00
21,69
16,14
3,98
15,30
-44,25
35,46
23,89
14,24
-42,41
1,67
-0,30
-6,44
2.809
3.103
3.313
3.483
3.865
4.341
4.788
4.828
5.393
4.419
4.185
4.713
4.892
514

680
32,30

514
0,00

701
3,09

680
32,30

672
-4,14

701
3,09

522
-22,32

672
-4,14

541
3,64

522
-22,32

676
24,95

541
3,64

675
-0,15

676
24,95
1.310

708
4,89

675
-0,15
1.270

707
-0,14

708
4,89
1.425

530
-25,04

707
-0,14

530
-25,04
1.359

523
-1,32

79,97
-1,11
74,15

496
-5,16

523
-1,32
1.382

496
-5,16
1.296

-3,50
-3,50
-1,07

Omzet ontwikkeling infra bedrijven NL dalers top3
2.500

Omzet (euro)

2.000

1.500

Volker Wessels
Heijmans

1.000

Ballast Nedam

500

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Bijlage V.

Uitwerking 4S- bedrijven met meeste groeiontwikkeling
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Koninklijk Boskalis
scope
(doelen, macht) - Marktleider,

idem

- Groei focus voor lange termijn
en specifieke internationale
markten,
- Winst doelstelling :10%,
- Rentabiliteit: 15%
- Innovatie(als kern strategie)
- Gecentraliseerde macht.
scale - Gestructureerd,
idem
(realiseren van doelen) - Beursgenoteerd,
- Omvangrijke vloot,
- Hoogstaande technische kennis,
- Sterke financiele structuur,
- eigen R&D afdeling en
kennisontwikkeling
- Ondersteuning door goede ICT
systemen.
skill
idem
- Professionaliteit, medewerkers
(o.a. cultuur)
centraal,
- Samenwerking,
- Ondernemerschap,
- Duidelijkheid, transparantie,
- Proces en projectmanagement zeer
uitgebreid,
- Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers hoog in het
vaandel,
- Veel aandacht voor Investor
Relations.
social - Transparant in corporate governance, idem
(o.a. omgeving) - Efficiënte organisatie- en
communicatiestructuren
- MVO als belangrijks doelstelling.

idem

idem

- Kwalitatief hoogwaardige
producten,
- Thuismarkt strategie,
- Bovengemiddelde
winstgevenheid centraal,
- Activiteiten uitbreiden met
bagger plus.

idem

- nieuwe vz Rvb

idem

- Uitbreiding kern met
idem
maritieme dienstverlening,
- Nieuwe strategie:
Versterken vd focus en
expansie.

- Aanscherping van
idem
focus: 3-segementen en
6 regio's,
- Integratie activiteiten.

idem

idem

- Extra aandacht voor de
idem
concurrentie kracht,
- Procestechnologie,
- Verbeteren bedrijfprocessen.

idem

idem

- Groei door geintegreerde idem
aanpak.

- Investeren in
competentie
ontwikkeling.

idem

idem

- Sterke
verantwoordlijkheidsgevoel,
- Respect lokale regels en
gebruiken,
- Slagvaardhigheid van het
personeel,
- Innovatie staat voorop.

idem

idem

idem

- Betrouwbaarheid en
integriteit,
- Aanpassingsvermogen,
- Teamwerk.

idem

- Nieuw
idem
veiligheidprogramma
geimplementeerd,
- Ontwikkelen van een
leaderschip programma.

- Professionaliteit, medewerkers
centraal,
- Ondernemerschap,
- Proces en projectmanagement
zeer uitgebreid,
- Uitgebreide aandacht voor
Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers,
- Veel aandacht voor Investor
Relations.

idem

idem

- Klantgerichtheid op lokaal
niveau,
- Toepassen gedragscode op
relaties,
- Betrokken en bijdrage aan
duurzame maatschappelijke
ontwikkelingen.

idem

idem

idem

- Business gedreven door
groei bevolking, -energie
verbruik, - wereldhandel,
klimaat verandering.

idem

- Vernieuwen en
actualiseren website.

- Sterke relatie met (grote)
Nederlande opdrachtgevers,
- Proactive veiligheidscultuur,
- Transparant in corporate
governance,
- MVO als belangrijks doelstelling.
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idem

- Maritime dienstverlener,
- Mondiale marktleider
- Duurzame totaal oplossingen,
- Groei focus voor lange termijn
en specifieke internationale
markten,
- Costleadership,
- Veiligheid als kernwaarde.
- Investeren in ontwikkeling van
competenties
- Investeren in de vloot
- Versterken regionale positie
met nieuwe activiteiten,
- Uitgebreide risico beheersing.

idem
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

scope - Marktleider in Benelux,
(doelen, macht) - Rendabele groei, zonder risico's
- Groei focus specifieke sectoren,
- Winst doelstelling :2%,
- Synergie tussen sectoren,
- Kennisuitwisseling,
- Gecentraliseerde macht.

idem

idem

- Winstdoelstelling
gespecificeerd: 3,5%
voor Ebita.
- Verkoop bagger
divisie.

- Nieuwe VZ van RvB.
idem
- Versterken dan regionale
aanwezigheid,
- Versterken financiele positie,
- Verhogen winstgevendheid,
- Focus op klant en markt.

- Hoogwaardige
idem
prestaties leveren:zowel
kwantitatief als kwalitatief,
- Toppositie in thuismarkten,
- Uitbreiding faciliteit manag.
- Financieel rendement > 20%.

- Geen winstverwachting - Winst doelstelling :4%
ivm economische situatie. - Top van europese bouw
bedrijven,
- Volledig producten- en
dienstenpakket kunnen
aanbieden.

- Nieuwe VZ van RvB.
idem
- Versterken marktpositie in
thuismarkten(europa),
- Streven solide financieel
rendement >25%.

- Beursgenoteerd,
- Beste in class willen zijn,
- Inzet op dienstverlening,
- Duurzame en leidingevende
onderneming in Europa,
- Focus op 'Life cycle costing",
- Internationale markt door
bundeling van kennis en kunde,
- 10% rendement doelstelling.

scale - Gestructureerd,
(realiseren van doelen) - Beursgenoteerd,
- zwakke financiele structuur,
- Hoogstaande technische kennis,
- Risico gestuurd,
- Actief aquasitie beleid.

idem

idem

idem

idem

idem

- Uitbreiding vanuit
conceptuele kracht dmv
duurzaamheid.

idem

idem

idem

- Uitebreidin management idem
potentieel mbv HRM,
- Vakmanschap op alle
niveau's.

- Beschik over goede financiele
recources,
- Grote verwatering aandelen,
- Groei uitsluitend in thuislanden,
- Geen eigen R&D afdeling,
- Uitgebreide risico beheersing.

skill - Wilt een aantrekkelijkse en
idem
(o.a. cultuur) inspirerende werkomgeving zijn,
- Professionaliteit, medewerkers
centraal,
- Veel ruimte tot ontplooiing bieden,
- Eigen MD programma,
- Proces en projectmanagement zeer
uitgebreid,
- Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers hoog in het
vaandel.

idem

- Aandacht voor
Investor Relations.

- Invoering nieuw
idem
arbeidsvoorwaarden systeem,
- Uitbreiding interne opleiding:
Business school,
- uitbreiding ict systemen tbv
kennis deling.

- Toename besef MVO.

idem

- Seperaat
duurzaamheidsverslag.

idem

- Slagkracht van de
organisatie is inzet van
kennis en ervarign van de
medewerkers,
- Toespitsen MVO beleid.

idem

- Professionaliteit en ontwikkeling
medewerkers centraal,
- Proces en projectmanagement
zeer uitgebreid,
- Uitgebreide aandacht voor
Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers,
- Veel aandacht voor Investor
Relations,
- Zien de mensen en cultuur als
een van de pijlers van het bedrijf.

social - Transparant in corporate governance, idem
(o.a. omgeving) - Efficiënte organisatie- en korte
communicatielijnen.

idem

idem

- Financiele voorziening tbv
onderzoek bouwfraude.

- Positieve bouw prognoses.

idem

- Snelle omslag economisch idem
klimaat.

idem

idem

- Proactive veiligheidscultuur,
- Transparant in corporate
governance,
- MVO als belangrijke doelstelling,
- Efficiënte organisatie- en korte
communicatielijnen.

- Afronding onderzoek
bouwfraude.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Strukton groep
scope - Marktleider in Rail, concentratie
(doelen, macht) activiteiten in NL.
- Rendement van 30%
- Winst doelstelling :4%,
- Versterken posititie in specifieke
markten en sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

- Nieuwe VZ van RvB.
idem
- Sterke marktpositie in NL,
en aantal EU landen,
- Vast houden aan sterke
solvabiliteitspositie >30%,
- Winst doelstelling:4%,
- Marktgericht willen zijn.

- Handhaven aan de hoge
idem
rendement doelstelling,
- Grote innovatieve specialist in
Rail zijn.

- Strategie: versterken en - Delen van kennis in
groeien.
organisatie,
- Focus voor de menselijke
factor,
- Full service provider.

idem

idem

- Nieuwe VZ van - Aanpassen kosten - Inzet op meer internationale
RvB,
niveau.
markt, geintegreerde aanpak
projecten,
- Onderscheidend vermogen door
inzet van juiste medewerkers,
- Verbreden en verlengen van
project keten,
- Inzet niches markten.

scale - Niet beurs genoteerd, onderdeel van - Verbeteren van ICT en
idem
(realiseren van doelen) semi overheidsbedrijf(NS).
communicatie systemen,
- Uitgebreide Proces en
projectmanagement
- Full service provider,
- Resultaat gestuurd,
- Verzelfstandigd, in private
handen.

- Vergroten omzet
idem
internationale markt,
- Kostenbeheersing,
- Meer aandacht voor Innovatie,
- Inzet op eigentijds
personeelsbeleid,
- Efficientere inkoop.

- Uitbreiding
- Delen van kennis van Total - Kernachtig benoemen idem
managemetn informatie cost of owner ship, R&D en MD. markt.
systemen,
- Uitbreiding van het
proces- en project risico
managment.

idem

idem

idem

- Uniformeren van werkprocessen,
- Optimaliseren van processen.

- Kernwaarden: hoogwaardige
technologie, innovativiteit,
transparantie en integriteit,
- Klokkersluiders regeling,
Aandacht voor MVO,
- Veiligheid erg belangrijk.

idem

- Duurzaam bouwen onder
aandacht van OG brengen,
- Transparant in corporate
governance,.

idem

- Verdere inzet van
technologie en duurzame
innovatie,
- Regiseur willen zijn,
- Snel implementeren
van veranderende wet en
regelgeving.
- Bewust van het werken
in de omgeving en
rekening houden met de
maatschappij,
- Maatschappij betrekken
bij het werk, oa. Door
informatie
bijeenkomsten.

skill - Veel inzet op competenties
(o.a. cultuur) medewerkers en ontwikkeling.

- Veel aandacht voor
idem
ontwikkeling medewerkers,
- Eigen MD programma.

social - Efficiënte organisatie- en korte
- Betrokken bij bouwfraude, idem
(o.a. omgeving) communicatielijnen,
- Willen inspelen op vragen
- Aantal onderdelen hebben duidelijke Opdrachtgevers.
focus op klant relatie.

- Kernactig weergave
kernactiviteiten.

- Mentaliteit bepaalt het
- Kernachtig eigen
onderscheid,
competenties
- Alle kansen voor talenten de benoemen.
ruimte geven.

idem

idem

idem

idem

- Hoogwaardige techniek,
vakmanschap en veilgiheid,
- Stimuleren innovative en
duurzame oplossingen vanuit
medewerkers.

- MVO als integraal onderdeel - Zeer nadrukkelijk de
van bedrijfsactiviteiten.
markt en klanten in
beeld gebracht!

idem

idem

- Terug gang
markt.

idem

- Inzet op ontzorgen OG,
- Toepassen duurzame innovatie
op verzoek klanten,
- Bieden van werkgelegenheid in
de regio(Social Retun).
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Bijlage VI.

Uitwerking 4S- bedrijven met minste groeiontwikkeling
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

- Investeren in innovatie,
idem
- Sterke focus op juiste balans van
financieel gedreven en werknemers.
- Veel aandacht voor sociaal beleid,
- Goede producten voor goede prijs,
- Behoren tot top 10 van europa.

- Vernieuwend bouwen,
idem
- 3 kern activiteiten(bouw,
vastgoed, infra)
- betrokken partner zijn
- Collegiaal, mensgericht en
professioneel bedrijf zijn,
- Betrouwbaar en
transparant,
- Vernieuwend full service,
- Behoren bij
kennisintensive bedrijven,
- Rendement doelstelling:
3%

- Winst en marge verbeteren,
- Focussen op geintegreerde
contracten,
- Versterken installatie
onderdelen,

- Marge verbeteren,
- Winstmarge van 3%,
- Inzetten op PPS,

- Nieuwe Vz van RvB ,
- Nieuwe strategie, organisatie
verbeteren, compacter maken,
- Focus op Nederlandse en
Belgische markt,
- Service gerichte partner,
- Herpositionering, en
versterken.

- Focus op klantgerichtheid,
Integrale aanpak,
Profesioneel
projectmanagement,
duurzaamheid(PPP),
- Zekerstellen financiering,
verkoop buitenlandse actv.
- herpositionering,
verbeteren resultaten,
- Afronden reorganisatie,
- Stabiliseren resultaten,
- Lange termijn strategie
uitwerken.

- Nieuwe vz van RvB,
- Marge boven volume
beleid,
- Onderscheidend
vermogen,
- midden lange termijn
strategie.

idem

- Nieuwe vz van RvB,
- Creeren van waarde voor
klanten,
- Middellange termijn strategie,
- Slimmer en efficient
oplossingen,
- Verantwoordelijkheid en
innovatie realiseren,
- 3-4% rendement,
- Inzet op samenwerking,
- Leveren van toegevoegde
waarde,
- Beste Bouwbedrijf van NL.

idem

- Top behalen door acquasitie,
idem
- Inzet van geoptimaliseerde producten proces innovaties,
- Veel investeren in innovaties.

- Selectief inschrijfbeleid,
idem
- andere markt focus,
- Uitwerking corperate
goverance,
- Toepassen risico
management,
- Proces verbetering,
- Vergroten financiele
slagkracht,
- Strategische versterkingen,
- Investeren in innovatie.

- Versterken van de mens in de
organisatie,
- Innovatie en
ondernemerschap stimuleren,
- Inmenging van overheden
beperken.

- Inkoop processen
verbeterd,
- Versterken risico en
proces management,
- Kosten beperken,
- Versterken
kennismanagement.

- Afscheid van buitenlandse
activiteiten,
- Onslag personeel,
- Versmallen van de activiteiten
- Financiering versterken,
- Overhead in lijn brengen,
- Verminderen vreemd
vermogen.

- Reductie overhead,
- Verbeteren
bedrijfsprocessen,
- Doelmatiger org.
- Lening afgesloten,
-Leveren wat afgesproken
is,
- Reduceren faalkosten,
- Profesionalisering
managen projecten,
- Versterken inkoopproces.

- Kwaliteit verbetering
dmv lean Sigma,
- Vol inzetten op
synergie,
- Efficientere org.

idem

- Roer om van aanbod naar vraag
gestuurd,
- Sterke proces en project
beheersing,
- Leveren van toegevoegde
waarde,
- Versterken van bestaande
markten,
- Commercieel management
versterken.

idem

- Hecht veel waarde aan integriteit, idem
- Culturele verschillen in het bedrijf
overbruggen,
- Hechten veel waarde aan integriteit.

- Investeren in het menselijk idem
kapitaal,
- Betrokken partner zijn.

- Verbonden partner willen
zijn,
- Betrouwbare professional.

- Verscherping
duurzaamheid,
- Nadrukkelijker
aandacht voor de
medewerkers.

- Grote waarde aan MVO,
Versterken door investeren in
kennis ontwikkeling,
- Extra aandacht vor PPP:
People, Planet, Profit. Oa.
Ziekte verzuim verlagen,
veiligheid vergroten,
- Oog hebben voor wat mensen
betekenen voor de org. En
samenleving.
- Onderschrijven de diversiteit
van de medewerkers,
- Investeren in opleidingen.

- Reorganisatie impakt op
de organisatie, afscheid
van mensen moeten
nemen,
-HRM beleid gestroomlijnd,
-Uitgebreid sociaalplan en
mobiliteitscentrum,
- Extra andacht voor
gezondheid medewerkers,
- Extra investeringen in
opleidingen.

- Uitgebreid HRM beleid, idem
aandacht voor meer
diversiteit, lerende org.,
Man. Development,
- Focus op diversiteit van
de org. Oa. Met meer
vrouwen.

- Inzet van programma: Kr8 van
Heijmans: kernwaarden voor
organisatie en medewerkers,
- Helder en transparant met
interactie naar de omgeving en
medewerkers.

- Transparant in corporate
governance,
- Beschuldigd van steekpenningen,
- Veroordels in bouwfraude,
- Veel aandacht voor veiligheid en
gezondheid van de medewerkers,
- Doel om aantrekkelijke werkgever
te zijn.

- Extra inzetten op MVO,
idem
- Niet deelnemen meer aan
prijsafspraken,
- Inzet op duurzame
ruimtelijke ontwikkelingen.

- Publieke-PrivateSamenwerking stimuleren en
aangaan.

- Lastig aan te passen
aan de veranderende
markt omstandigheden,
- Klantenonderzoek
uitvoerd,
- Aandacht voor
maatschappelijk belang.

- Veel last van leveraged
financieringsstructuur,
Economishce teruggang,
teleurstellende
bedrijfsprestateis,
- MVO inzetten op: producten
en diensten voor de
samenleving,bedrijfsvoering
voor samenleving, plaats in de
keten,
- Masterclass voor studenten.

- Voorzetten en
vesrsterken aandacht voro
MVO,
- CO2 reductie, duurzaam
inkopen,
- Klokkenluidersregeling.

- Uitgebreide
stakeholdersanalyse,
- Duurzaamheid is
onderdeel van de
strategische doelen.

- Verbinden van mensen en markt,
- Stakeholders analyse,
- Veel aandacht voor de positie tov
stakeholders.

2010

2011

2012

Heijmans
scope - Hoge kwaliteit en service
idem
(doelen, macht) - sterk regionaal netwerk
-brede portofolio
- duidelijke markt focus in Benelux en
aantal landen rondom
- Winst doelstelling :3,5%,
- Versterken posititie in specifieke
markten en sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

scale - Beursgenoteerd,
(realiseren van doelen) - Vergroten markt positie door
acquisitie,
- Verticala concern integratie,
- Inzet van ICT middelen,
- Sterke management beheersing.

skill - Veel inzet op competenties
(o.a. cultuur) medewerkers en ontwikkeling , zelf
verantwoording als succesfactor,
- Waarde creatie,
- Management ontwikkeling,
- Nadrukkelijke focus op kwaliteit,
gezondheid, veiligheid en omgeving.

social - Sociaal en omgevingsbewust
idem
(o.a. omgeving) - Helder beeld van de markt,
concurrenten en ontwikkelingen,
- Aantal onderdelen hebben duidelijke
focus op klant relatie,

idem
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

scope - Duidelijke focus kern markten (NL, B,
(doelen, macht) NW-VS, UK)
- Rendement 5%
Marktleider in Rail, concentratie
activiteiten in NL.
- Rendement van 30%
- Winst doelstelling :4%,
- Versterken posititie in specifieke
markten en sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

- Winstdoelstelling:>8%
idem
- Focus op klantgerichtheid,
- Focus naar service- en
beheerscontracten,
- Eigen initiatieven nemen,
groeifocus,
- Omzet van 40% uit
buitenland in 2004.

- Doel om uitbreiding
van de buitenlandse
activiteiten, vergroten
winstgevendheid,
- Meer lange termijn
contracten,
- Doel
winstgevendheid: 810%.

- Focus op vernieuwde
bedrijfsconcepten,
- Uitbreiden markt aandeel,
versterken fin. Positie,
- Gelijke resultaat te halen
als voorgaande jaren,
- Strategie voor komende
midden lange termijn.

- Focus op verticale integratie,, idem
samenwerking,
- Doelstelling de winst te
verbeteren, rendement van
15%,MVO en duurzaamheid,
- Max waarde voor
stakeholders.

- Sterke focus op
idem
samenwerking van de
bedrijven, aantal deel
markten,
- Decentrale macht, brede
ontwerp, realisatie en
beheer,
- Inzet op Kwalitatief en
kwantitatief doelstellingen,
- Rendement van >15% eigen
vermogen,
- Gezondheidszorg, service
concepten,
- Groei van 8-10% per jaar,
- Hebben in aantal markten
een sterke positie, wensen
die uit te bouwen,
- Minder bouw, meer overige
proces.

- Nieuwe VZ van RvB,
- Rendement van 5-6%,
- Sterke focus op risico
beheersing,
- Beperken operationele
risico's
- idem als 2009-

- Integrale aanpak,
- Vooral focus op NL markt,
- Leidende positie in andere
landen nastreven,
- Beter presteren dan
concurrentie,
- Beste mensen te willen
hebben,
- Operate excellent willen
zijn,
- Verbredden positie in
waarde keten,
- Marktleiderschap.

- verbreden positie in
waarde keten,
- Marktleiderschap,
- De Beste mensen,
- Volle inzet op
innovatie.

- Inzet op 3 sectoren in 3 landen,
- Geintegreerde aanpak en
samenwerking in projecten,
- Onderscheidend vermogen door
inzet van juiste medewerkers,
- Goed renderende (operate
excellent) bedrijf zijn,
- Marktleiderschap, verbreding
waarde keten.

scale - Beurs genoteerd,
(realiseren van doelen) - Juridische structuur aangepast,
- Geen traditionele bouwer willen zijn,
- Integrale contracten en project
beheersing,
- Ontwikkelen van service concepten.

- Geen tradiotionele bouwer idem
meer zijn,
- Doel langdurige relaties
met klanten opbouwen,
- Groei door oa. Overnames
en samenwerking.

- Niet beurs genoteerd
meer,
- Groei versterken
door aquasitie,
- versterken risico
beheer,
- Onderneming heft
weinig schulden en
kan zo meer
investeren om doelen
te bereiken,
- Aandacht voor
risico's en kwaliteit
nodig.

- Efficientere
bedrijfsvoering,
- Verminderen capaciteit
aanbod door ontslag
medewerkers,
- Vergroten investeringen,
oa. door aquasitie.

- Allianties aangaan met OG,
idem
- Kosten effiecientie van
projecten en organisatie,
- Inzetten op nieuwe
contractvormen(D&C, DBFM),
- Risico beheersing,
- Aanpassing en inplementatie
overheidbeleid.

- Sterkte ondersteunende
idem
systemen(risico-, financieel-,
projectmanagement),
- nieuwe wijze aansturen
werkmaatschappijen,
- Versterken interne
bedrijfsvoering: financieel en
risicomanagement,
- Diverse marktposities
versterken,
- Veel werk uit eigen
ontwikkeling en
samenwerking.

- Nadruk op kwalieit,
- Goede financiele positie
inzet bij aanbesteding.

- Gericht op stakeholders,
veiligheid, integer,
duurzaam,
- Samen bouwen,
Versterken van slimmer
inkopen,
- Betere project beheersing,
- Innovatie stimuleren,
- Kosten focus onder
aandacht brengen,
- Organische groei,
gedeeltelijk aquasities,
- Financieel aantrekkelijk
zijn,
- Kwalitatief goed
georganiseerd,
Tegoevoegde waarde
leveren,
- Versterken interne
samenwerking.

- Inzetten op
lean(samen slimmer
bouwen),
- Kosten reductie,
- Ommovatie
stimuleren.

- Doelen te realiseren door waarde
te creeren voor stakeholders,
- Kansen te benutten, te
innoveren, ruimte voor
ontwikkeling, veilige en integre
manier.
- Reorganisatie nodig voor
gezonde concurrerende positie,
- Klant leren kennen en begrijpen,
dienstverlening, samenwerking
zoeken.

- Veel aandacht voor
idem
ontwikkeling medewerkers,
- Eigen MD programma.

- Geen aandelen
participatie van
werknemers meer
mogelijk,
- Inzet op cultuur
verandering ivm
bouwfraude.

- Inzet op technische
innovaties,
- Opleiding en kennis
ontwikkeling medewerkers.

- Erkennen gevolgen van
veranderende markt op
medewerkers(nach-weekend
werk)
- versterken technische
innovaties, veiligheid,
- Veel aandacht voor arbeids
voorwaarden, culturele
achtergrond en samenstelling
org.

idem

- Wenst respect met OG en
marktpartijen om te gaan,
- Integer en verantwoord
handelen,
- Verantwoord omgaan met
natural recources,
- Mensen met achterstand
kansen beiden,
- Samenwerking.

- Versterken integriteit,
- Vooral technisch
(operationeel) gericht,
- Aandacht voor HRM, MD
en kennis ontwikkeling,
Mobiliteit.

- Ondernemende en
resultaat gericht ementaliteit
- Duurzaamheid voor lange
termijn,
- Gemotiveerde
professionals met brede
ervaring, kennis en kunde,
- Beste mensen willen
hebben,
- Nadruk op veilige en
integere cultuur.

- Uitbouwen
opleidingen en
kwaliteit verbetering
personeel.

- Focus verleggen naar klant
waarde, basis daarvoor zijn de
mensen, ondernemerschap
stimuleren, MD programma,
samenwerking,
-Talenten boeien en binden.

- Veroordeeld betalen
mededingingsboete ,
- Onzekere markt situatie.

- Invoeren corperate
governance code, bij niet beurs
bedrijf niet verplicht,
- Marktomstandig-heden
verbeteren.

- Vizier op de samenleving,
- Inzet op MVO en
duurzaamheid,
- Beperken hinder en overlast.

- Wenst graag interactie te
idem
zoeken met de samenleving,
- Aandacht aan MVO blijven
geven,
- Wenst te bouwen met de
omgeing, nat. Als int.

- Brede markt positie, last
van teruggang markt
ontwikkeling,
- In sterk dalende markt de
werkvoorraad op niveau
gehouden,
- Invoering klokkenluiders
regeling.

- Veel aandacht voor een
veilige en integre werk
omgeving,
- Aandacht voor de
veranderende en complexe
omgeving,
- Veel aandacht voor de
corperate responsibility.

- Last van het mindere
economische klimaat,
- Lastige lokale
overheden,
- Verdere aandacht
voor de
duurzaamheid,
- Investeren in
medewerkers.

- Veranderende omgeving door
kleine bouwvolumes, prijsdruk en
overcapaciteit,
- Lokaal managemetn als succes
basis.

Volkerwessel

skill - Aandacht voor medewerkers.
(o.a. cultuur)

social - Positieve markt ontwikkelingen,
(o.a. omgeving) - Betrokken bij bouwfrade.

- Betrokken bij bouwfraude, - Nav enquete
- Terug gang in markt
- Willen inspelen op vragen bouwfraude, werkt omstandigheden.
Opdrachtgevers.
org. aan vertrouwen
ON-OG.
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2000

2001

2002

- Strategisch efusie bagger
bedrijf,
- Brede markt en sectoren,
nationaal als internationaal,
- Decentrale structuur.

- Versterken finacniele
positie,
- Aanpakken internationale
org. Problemen,
- Decentrale structuur,
- Verlaten 2 thuismarkten
strategie.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ballast Nedam
scope - Inzetten op structurele verbetering
(doelen, macht) winstgevendheid,
- Focus op werken met toegevoegde
waarde,
- Schaalvergroting,
- Hoogwaardige expertise,
- Technische innovatie,
- Multi disciplinair,
- Verbeteren inkoop positie,
- Samenwerking.

scale - afslanken structuur,
(realiseren van doelen) - Verbetren diverse processen (HRM,
ICT, Inkoop),
- Verbeteren risco- en contract
management,
- Herstructureren onderneming,
- Investeren in samenwerking,
- Beursgenoteerd.

- Structureel en
- Naam en reputatie
gezond bedrijf te zijn verbeteren.
gericht op NL markt,
- Rendement 15%,
- Contracten met hoge
toegevoegde waarde.

- Winstgevendheid en
aandeelhouderswaarde
vergroten,
- Focus op facility en asset
management.

idem

- Nieuwe VZ van RvB,
idem
- Multi discilpinaire bouw
onderneming,
- Markten infra, vastgoed, en
bpuwproducten en diensten,
- Voorl Nl markt en
gedeeltelijk internationaal,
- Waarde onderneming
vergroten,
- Omzet van 3-5%.

- Verdere inzet horizontale idem
en verticale waarde keten,
- Niche markten en mix van
activieiten opzoeken.

- Samenwerken aan
een betere leef
omgeving,
- Toegevoegde
waarde leveren.

idem

idem

- Aangaan strategische
samenwerkingen,
- Betere risico beheersing.

idem

- Meer projcten verwerven idem
door planontwikkeling, PPS,
D&C en samenwerking,
- Brede keten integratie,
- Aantrekkelijk als werkgever,
- Moeite met kosten
bewaking.

- Optimaliseren en
stroomlijnen organisatie,
- Versterken risico
beheersing,
- SWOT analyse gemaakt,
- Stakeholders analyse.

- Sturen op MVO
beleid,
- Heeft meer
aandacht voor
maatschapelijke
ontwikkelingen.

- Niet rapporteren,
idem
- Onjuiste informatie
verschaffen,
- Lokaal onvoldoende risico
management toepassen.

idem

- Versterken aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling,
kennis deling en opleidingen.

idem

- Succesvolle inzet op
idem
innovatie programma,
- Sterke samenwerkingen
aangegaan,
- Beschikken over veel
enthousiaste medewerkers,
- Vooral project en technisch
cultuur, mindere mate
specifieke invloed van
medewerkers.

- Duurzaamheid,
idem
samenwerking,
transparantie, integriteit,
veilighied en respect hoog
in het vaandel staan,
- Vernieuwde inzet op
gezondheid en
ontwikkeling van
medewerkers.

- Moeilijk jaar, flinke
tegenwind,
- Corperate goverance.

- boetes nav
bouwfraude,

- Extra aandacht voor MVO,
medewerkers, stakeholders.

idem

- Verantwoording nemen
idem
voor leegomgeving,
- Nieuwe markten bedienen
en technieken inbrengen,
- Belangrijke basis is MVO.

- Uitdagende markt door
verslechterde
omstandigheden.

- Voor kosten besparing vind - Voor vergroten
een flinke sanering plaats. winstgevendheid, flinke
sanering nodig,
- Terug trekken van
internationale markt.

skill - Hecht veel waarde aan valueidem
(o.a. cultuur) chain(bedienen hele keten),
- Hechten veel waarde aan innovatie,
- Hecht veel waarde aan normen en
waarden,
- Veel aandacht voor kwaliteit, arbeid
en milieu.

social - Vind ondernemen en maatschappijle idem
(o.a. omgeving) activiteiten afhankelijk van elkaar zijn,
- Wenst zich aan te passen aan lokale
cultuur en gewoontes,
- Waarborgen van consumenten
belangen,
rechten van mensen, geen dwang en
kinder arbeid,
- Veel aandacht voor binding en
motivatie van medewerkers,
- Positieve markt ontwikkelingen.

idem
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- Multi discilpinaire bouw
onderneming,
- Markten infra, vastgoed, en
bpuwproducten en diensten,
- Voorl Nl markt en gedeeltelijk
internationaal,
- Waarde onderneming vergroten,
- Samenwerken aan een betere
leef omgeving,
- Toegevoegde waarde leveren.

- Nadrukkelijke aandacht voor
MVO en medewerkers,
- Heeft meer aandacht voor
maatschapelijke ontwikkeligen,
- Uitgebreide risicobeheersing,
- SWOT analyse gemaakt,
- Stakeholders analyse,
- Organisatie is duidelijke en
overzichtelijker geworden,
- Ondanks de focus op NL ligt
wordt de internationale markt nog
niet volledig los gelaten,
- Beginnen financieel last te
krijgen van een aantal PPS
projecten!
- Samenwerking en - Speerpunt in cultuur van
innovatie cultuur
innovatie en duurzaamheid,
bevorderen,
- Samenwerking en innovatie
- Veel gesproken over cultuur bevorderen,
samenwerking, komt - Vernieuwde inzet op gezondheid
niet overal in uiting. en ontwikkeling van
medewerkers,
- Geven meer inzicht in uitwerking
MVO doelstellingen,
- Brede kansen bieden aan stage
en opleidingsplekken,
- Willen graag nieuwe en jongere
medewerkers binden en boeien.
- Meer gericht op de
maatschappij en
leefomgeving,
- Steeds
nadrukkelijker gericht
op alleen innovatie
en duurzame
activiteiten.

- Samen met en voor de
samenleving en omgeving wordt
erg belangrijk gevonden,
- Blijven het een uitdagende markt
vinden.
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Bijlage VII.

Overzicht vanuit 4S-model voor de infrabedrijven 2000

Verzamel overzicht
Koninklijk Boskalis
scope - Marktleider,
(doelen, macht) - Groei focus voor lange termijn
en specifieke internationale markten,
- Winst doelstelling :10%,
- Rentabiliteit: 15%
- Innovatie(als kern strategie)
- Gecentraliseerde macht.

2000
BAM Groep

2000
Strukton groep

Heijmans

Volkerwessels

Ballast Nedam

scope - Hoge kwaliteit en service
(doelen, macht) - sterk regionaal netwerk
-brede portofolio
- duidelijke markt focus in
Benelux en aantal landen rondom
- Winst doelstelling :3,5%,
- Versterken posititie in
specifieke markten en sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

- Duidelijke focus kern markten
(NL, B, NW-VS, UK)
- Rendement 5%
Marktleider in Rail, concentratie
activiteiten in NL.
- Rendement van 30%
- Winst doelstelling :4%,
- Versterken posititie in
specifieke markten en sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

- Inzetten op structurele verbetering
winstgevendheid,
- Focus op werken met toegevoegde
waarde,
- Schaalvergroting,
- Hoogwaardige expertise,
- Technische innovatie,
- Multi disciplinair,
- Verbeteren inkoop positie,
- Samenwerking.

scale - Beursgenoteerd,
(realiseren van - Vergroten markt positie door
doelen) acquisitie,
- Verticala concern integratie,
- Inzet van ICT middelen,
- Sterke management beheersing.

- Beurs genoteerd,
- Juridische structuur aangepast,
- Geen traditionele bouwer
willen zijn,
- Integrale contracten en project
beheersing,
- Ontwikkelen van service
concepten.

- afslanken structuur,
- Verbetren diverse processen (HRM,
ICT, Inkoop),
- Verbeteren risco- en contract
management,
- Herstructureren onderneming,
- Investeren in samenwerking,
- Beursgenoteerd.

- Marktleider in Benelux,
- Rendabele groei, zonder risico's
- Groei focus specifieke sectoren,
- Winst doelstelling :2%,
- Synergie tussen sectoren,
- Kennisuitwisseling,
- Gecentraliseerde macht.

- Marktleider in Rail,
concentratie activiteiten in
NL.
- Rendement van 30%
- Winst doelstelling :4%,
- Versterken posititie in
specifieke markten en
sectoren,
- Gecentraliseerde macht.

- Gestructureerd,
- Beursgenoteerd,
- zwakke financiele structuur,
- Hoogstaande technische kennis,
- Risico gestuurd,
- Actief aquasitie beleid.

- Niet beurs genoteerd,
onderdeel van semi
overheidsbedrijf(NS).

skill - Professionaliteit, medewerkers
(o.a. cultuur) centraal,
- Samenwerking,
- Ondernemerschap,
- Duidelijkheid, transparantie,
- Proces en projectmanagement zeer
uitgebreid,
- Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers hoog in het
vaandel,
- Veel aandacht voor Investor
Relations.

- Wilt een aantrekkelijkse en
inspirerende werkomgeving zijn,
- Professionaliteit, medewerkers
centraal,
- Veel ruimte tot ontplooiing
bieden,
- Eigen MD programma,
- Proces en projectmanagement
zeer uitgebreid,
- Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers hoog in het
vaandel.

- Veel inzet op competenties
medewerkers en
ontwikkeling.

skill - Veel inzet op competenties
- Aandacht voor medewerkers.
(o.a. cultuur) medewerkers en ontwikkeling ,
zelf verantwoording als
succesfactor,
- Waarde creatie,
- Management ontwikkeling,
- Nadrukkelijke focus op
kwaliteit, gezondheid, veiligheid
en omgeving.

- Hecht veel waarde aan valuechain(bedienen hele keten),
- Hechten veel waarde aan innovatie,
- Hecht veel waarde aan normen en
waarden,
- Veel aandacht voor kwaliteit, arbeid
en milieu.

social - Transparant in corporate governance,
(o.a. omgeving) - Efficiënte organisatie- en
communicatiestructuren
- MVO als belangrijks doelstelling.

- Transparant in corporate
governance,
- Efficiënte organisatie- en korte
communicatielijnen.

- Efficiënte organisatie- en
korte communicatielijnen,
- Aantal onderdelen hebben
duidelijke focus op klant
relatie.

social - Sociaal en omgevingsbewust
- Positieve markt ontwikkelingen,
(o.a. omgeving) - Helder beeld van de markt,
- Betrokken bij bouwfrade.
concurrenten en ontwikkelingen,
- Aantal onderdelen hebben
duidelijke focus op klant relatie,

- Vind ondernemen en maatschappijle
activiteiten afhankelijk van elkaar
zijn,
- Wenst zich aan te passen aan lokale
cultuur en gewoontes,
- Waarborgen van consumenten
belangen,
rechten van mensen, geen dwang en
kinder arbeid,
- Veel aandacht voor binding en
motivatie van medewerkers,
- Positieve markt ontwikkelingen.

scale - Gestructureerd,
(realiseren van doelen) - Beursgenoteerd,
- Omvangrijke vloot,
- Hoogstaande technische kennis,
- Sterke financiele structuur,
- eigen R&D afdeling en
kennisontwikkeling
- Ondersteuning door goede ICT
systemen.
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Bijlage VIII.

Overzicht vanuit 4S-model voor de infrabedrijven 2004
2004

Koninklijk Boskalis
scope - Kwalitatief hoogwaardige
(doelen, macht) producten,
- Thuismarkt strategie,
- Bovengemiddelde
winstgevenheid centraal,
- Activiteiten uitbreiden met
bagger plus.

scale - Extra aandacht voor de
(realiseren van concurrentie kracht,
doelen) - Procestechnologie,
- Verbeteren bedrijfprocessen.

skill - Sterke
(o.a. cultuur) verantwoordlijkheidsgevoel,
- Respect lokale regels en
gebruiken,
- Slagvaardhigheid van het
personeel,
- Innovatie staat voorop.

2004
Volkerwessels

BAM Groep

Strukton groep

Heijmans

- Nieuwe VZ van RvB.
- Versterken dan regionale
aanwezigheid,
- Versterken financiele positie,
- Verhogen winstgevendheid,
- Focus op klant en markt.

- Handhaven aan de hoge rendement
doelstelling,
- Grote innovatieve specialist in Rail
zijn.

- Vernieuwend bouwen,
- 3 kern activiteiten(bouw, vastgoed, infra)
- betrokken partner zijn
- Collegiaal, mensgericht en professioneel
bedrijf zijn,
- Betrouwbaar en transparant,
- Vernieuwend full service,
- Behoren bij kennisintensive bedrijven,
- Rendement doelstelling: 3%

- Focus op vernieuwde
bedrijfsconcepten,
- Uitbreiden markt aandeel, versterken
fin. Positie,
- Gelijke resultaat te halen als
voorgaande jaren,
- Strategie voor komende midden lange
termijn.

- Versterken finacniele positie,
- Aanpakken internationale org.
Problemen,
- Decentrale structuur,
- Verlaten 2 thuismarkten
strategie.

idem

- Vergroten omzet internationale
markt,
- Kostenbeheersing,
- Meer aandacht voor Innovatie,
- Inzet op eigentijds
personeelsbeleid,
- Efficientere inkoop.

- Selectief inschrijfbeleid,
- andere markt focus,
- Uitwerking corperate goverance,
- Toepassen risico management,
- Proces verbetering,
- Vergroten financiele slagkracht,
- Strategische versterkingen,
- Investeren in innovatie.

- Efficientere bedrijfsvoering,
- Verminderen capaciteit aanbod door
ontslag medewerkers,
- Vergroten investeringen, oa. door
aquasitie.

- Voor vergroten winstgevendheid,
flinke sanering nodig,
- Terug trekken van internationale
markt.

- Invoering nieuw
arbeidsvoorwaarden systeem,
- Uitbreiding interne opleiding:
Business school,
- uitbreiding ict systemen tbv
kennis deling.

- Kernwaarden: hoogwaardige
technologie, innovativiteit,
transparantie en integriteit,
- Klokkersluiders regeling,
Aandacht voor MVO,
- Veiligheid erg belangrijk.

- Investeren in het menselijk kapitaal,
- Betrokken partner zijn.

- Inzet op technische innovaties,
- Opleiding en kennis ontwikkeling
medewerkers.

- Niet rapporteren,
- Onjuiste informatie verschaffen,
- Lokaal onvoldoende risico
management toepassen.

- Duurzaam bouwen onder aandacht
van OG brengen,
- Transparant in corporate
governance,.

- Extra inzetten op MVO,
- Veroordeeld betalen
- Niet deelnemen meer aan prijsafspraken, mededingingsboete ,
- Inzet op duurzame ruimtelijke
- Onzekere markt situatie.
ontwikkelingen.

social - Klantgerichtheid op lokaal niveau, - Financiele voorziening tbv
(o.a. omgeving) - Toepassen gedragscode op
onderzoek bouwfraude.
relaties,
- Betrokken en bijdrage aan
duurzame maatschappelijke
ontwikkelingen.
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Ballast Nedam

- Moeilijk jaar, flinke tegenwind,
- Corperate goverance.
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Bijlage IX.

Overzicht vanuit 4S-model voor de infrabedrijven 2008
Koninklijk Boskalis

scope - Uitbreiding kern met
(doelen, macht) maritieme dienstverlening,
- Nieuwe strategie:
Versterken vd focus en
expansie.

scale - Groei door geintegreerde
(realiseren van aanpak.
doelen)

skill - Betrouwbaarheid en
(o.a. cultuur) integriteit,
- Aanpassingsvermogen,
- Teamwerk.

social - Business gedreven door
(o.a. omgeving) groei bevolking, -energie
verbruik, - wereldhandel,
klimaat verandering.

2008
BAM Groep

Strukton groep

Heijmans

2008
Volkerwessels

- Nieuwe Vz van RvB ,
- Nieuwe strategie, organisatie
verbeteren, compacter maken,
- Focus op Nederlandse en Belgische
markt,
- Service gerichte partner,
- Herpositionering, en versterken.

idem

- Kernachtig
benoemen markt.

- Afscheid van buitenlandse activiteiten, - Nadruk op kwalieit,
- Onslag personeel,
- Goede financiele positie inzet bij
- Versmallen van de activiteiten
aanbesteding.
- Financiering versterken,
- Overhead in lijn brengen,
- Verminderen vreemd vermogen.

- Optimaliseren en
stroomlijnen organisatie,
- Versterken risico beheersing,
- SWOT analyse gemaakt,
- Stakeholders analyse.

- Seperaat
duurzaamheidsverslag.

- Kernachtig eigen
competenties
benoemen.

- Grote waarde aan MVO,
Versterken door investeren in kennis
ontwikkeling,
- Extra aandacht vor PPP: People, Planet,
Profit. Oa. Ziekte verzuim verlagen,
veiligheid vergroten,
- Oog hebben voor wat mensen
betekenen voor de org. En samenleving.
- Onderschrijven de diversiteit van de
medewerkers,
- Investeren in opleidingen.

- Versterken integriteit,
- Vooral technisch (operationeel)
gericht,
- Aandacht voor HRM, MD en
kennis ontwikkeling, Mobiliteit.

- Duurzaamheid,
samenwerking, transparantie,
integriteit, veilighied en
respect hoog in het vaandel
staan,
- Vernieuwde inzet op
gezondheid en ontwikkeling
van medewerkers.

- Snelle omslag
economisch klimaat.

- Zeer nadrukkelijk de
markt en klaten in
beeld gebracht!

- Veel last van leveraged
financieringsstructuur,
Economishce teruggang, teleurstellende
bedrijfsprestateis,
- MVO inzetten op: producten en
diensten voor de
samenleving,bedrijfsvoering voor
samenleving, plaats in de keten,
- Masterclass voor studenten.

- Brede markt positie, last van
teruggang markt ontwikkeling,
- In sterk dalende markt de
werkvoorraad op niveau
gehouden,
- Invoering klokkenluiders
regeling.

- Uitdagende markt door
verslechterde
omstandigheden.
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- Nieuwe VZ van RvB,
- Rendement van 5-6%,
- Sterke focus op risico
beheersing,
- Beperken operationele risico's
- idem als 2009-

Ballast Nedam

- Geen winstverwachting - Kernachtig weergave
ivm economische situatie. kernactiviteiten.

- Verdere inzet horizontale en
verticale waarde keten,
- Niche markten en mix van
activieiten opzoeken.
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Bijlage X.

Overzicht vanuit 4S-model voor de infrabedrijven 2012
2012
Koninklijk Boskalis

scope - Maritime dienstverlener,
(doelen, macht) - Mondiale marktleider
- Duurzame totaal oplossingen,
- Groei focus voor lange termijn
en specifieke internationale
markten,
- Costleadership,
- Veiligheid als kernwaarde.

scale - Investeren in ontwikkeling van
(realiseren van doelen) competenties
- Investeren in de vloot
- Versterken regionale positie
met nieuwe activiteiten,
- Uitgebreide risico beheersing.

skill - Professionaliteit, medewerkers
(o.a. cultuur) centraal,
- Ondernemerschap,
- Proces en projectmanagement
zeer uitgebreid,
- Uitgebreide aandacht voor
Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers,
- Veel aandacht voor Investor
Relations.

social - Sterke relatie met (grote)
(o.a. omgeving) Nederlande opdrachtgevers,
- Proactive veiligheidscultuur,
- Transparant in corporate
governance,
- MVO als belangrijks doelstelling.

2012

BAM Groep

Strukton groep

Heijmans

Volkerwessels

Ballast Nedam

- Beursgenoteerd,
- Beste in class willen zijn,
- Inzet op dienstverlening,
- Duurzame en leidingevende
onderneming in Europa,
- Focus op 'Life cycle costing",
- Internationale markt door
bundeling van kennis en kunde,
- 10% rendement doelstelling.

- Inzet op meer
internationale markt,
geintegreerde aanpak
projecten,
- Onderscheidend
vermogen door inzet van
juiste medewerkers,
- Verbreden en verlengen
van project keten,
- Inzet niches markten.

- Nieuwe vz van RvB,
- Creeren van waarde voor klanten,
- Middellange termijn strategie,
- Slimmer en efficient oplossingen,
- Verantwoordelijkheid en innovatie
realiseren,
- 3-4% rendement,
- Inzet op samenwerking,
- Leveren van toegevoegde waarde,
- Beste Bouwbedrijf van NL.

- Inzet op 3 sectoren in 3 landen,
- Geintegreerde aanpak en
samenwerking in projecten,
- Onderscheidend vermogen door
inzet van juiste medewerkers,
- Goed renderende (operate
excellent) bedrijf zijn,
- Marktleiderschap, verbreding
waarde keten.

- Multi discilpinaire bouw onderneming,
- Markten infra, vastgoed, en bpuwproducten en
diensten,
- Voorl Nl markt en gedeeltelijk internationaal,
- Waarde onderneming vergroten,
- Samenwerken aan een betere leef omgeving,
- Toegevoegde waarde leveren.

- Beschik over goede financiele
recources,
- Grote verwatering aandelen,
- Groei uitsluitend in thuislanden,
- Geen eigen R&D afdeling,
- Uitgebreide risico beheersing.

- Uniformeren van
werkprocessen,
- Optimaliseren van
processen.

- Roer om van aanbod naar vraag gestuurd,
- Sterke proces en project beheersing,
- Leveren van toegevoegde waarde,
- Versterken van bestaande markten,
- Commercieel management versterken.

- Professionaliteit en ontwikkeling
medewerkers centraal,
- Proces en projectmanagement zeer
uitgebreid,
- Uitgebreide aandacht voor
Gezondheid, veiligheid en
milieu medewerkers,
- Veel aandacht voor Investor
Relations,
- Zien de mensen en cultuur als een
van de pijlers van het bedrijf.

- Hoogwaardige techniek,
vakmanschap en veilgiheid,
- Stimuleren innovative en
duurzame oplossingen
vanuit medewerkers.

- Proactive veiligheidscultuur,
- Transparant in corporate
governance,
- MVO als belangrijke doelstelling,
- Efficiënte organisatie- en korte
communicatielijnen.

- Inzet op ontzorgen OG,
- Toepassen duurzame
innovatie op verzoek
klanten,
- Bieden van
werkgelegenheid in de
regio(Social Retun).

- Doelen te realiseren door waarde
te creeren voor stakeholders,
- Kansen te benutten, te innoveren,
ruimte voor ontwikkeling, veilige en
integre manier.
- Reorganisatie nodig voor gezonde
concurrerende positie,
- Klant leren kennen en begrijpen,
dienstverlening, samenwerking
zoeken.
- Inzet van programma: Kr8 van Heijmans: - Focus verleggen naar klant waarde,
kernwaarden voor organisatie en
basis daarvoor zijn de mensen,
medewerkers,
ondernemerschap stimuleren, MD
- Helder en transparant met interactie naar programma, samenwerking,
de omgeving en medewerkers.
-Talenten boeien en binden.

- Nadrukkelijke aandacht voor MVO en
medewerkers,
- Heeft meer aandacht voor maatschapelijke
ontwikkeligen,
- Uitgebreide risicobeheersing,
- SWOT analyse gemaakt,
- Stakeholders analyse,
- Organisatie is duidelijke en overzichtelijker
geworden,
- Ondanks de focus op NL ligt wordt de
- Speerpunt in cultuur van innovatie en
duurzaamheid,
- Samenwerking en innovatie cultuur bevorderen,
- Vernieuwde inzet op gezondheid en ontwikkeling
van medewerkers,
- Geven meer inzicht in uitwerking MVO
doelstellingen,
- Brede kansen bieden aan stage en
opleidingsplekken,
- Willen graag nieuwe en jongere medewerkers
binden en boeien.

- Verbinden van mensen en markt,
- Stakeholders analyse,
- Veel aandacht voor de positie tov
stakeholders.

- Samen met en voor de samenleving en omgeving
wordt erg belangrijk gevonden,
- Blijven het een uitdagende markt vinden.
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- Veranderende omgeving door
kleine bouwvolumes, prijsdruk en
overcapaciteit,
- Lokaal managemetn als succes
basis.

64

Duurzame groeiontwikkeling van infrabedrijven

TSM Business School -̶ Master of Business Administration groep 49 ̶ W.H. van Haersma Buma

65

