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In 2014 deed CTB xRM een eerste onderzoek onder bouw-,  
techniek- en offshorebedrijven. De resultaten werden gepresen-
teerd in een benchmarkrapport met de naam: Projectinformatie 
in optima forma. Met deze tweede benchmark gaan we een stap 
verder en onderzoeken we de huidige trends en ontwikkelingen 
in deze sectoren en de impact op verdienmodellen, processen, 
de bedrijfscultuur en automatisering. Deze benchmark biedt een 
unieke inkijk in wat bedrijven in de bouw, techniek en offshore 
doen om in die transitiefase bij te blijven.

De verschillende technische branches laten in econo misch  
opzicht groei zien en ook de bouwproductie vertoont een  
stijgende lijn. Tegelijkertijd hebben olie- en gasgerelateerde 
bedrijven het veelal moeilijk vanwege de dalende olieprijs,  
en zijn er strategische investe ringen en aanpassingen nodig  
om kansen te benutten. Een ander voorbeeld is de invloed  
van game changers: nieuwe technologieën die traditionele  
bedrijfsconcepten compleet kunnen veranderen. Om te kunnen 
veranderen is het van belang dat een organisatiecultuur dit  
mogelijk maakt en zelfs stimuleert. In sectoren die nog tradi-
tioneel te werk gaan is dat een flinke uitdaging.

Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven in  
de bouw, techniek en offshore voor een belangrijke transitie 
staan. De veranderingen gaan invloed hebben op business-
modellen, de inzet van ICT en de organisatie als geheel. Dit 
onderzoek benchmarkt bedrijven op hun reactiesnelheid. Hoe 
goed spelen zij in op de verschillende ontwikkelingen? Sommige 
hebben zich al aan de nieuwe werkelijkheid aangepast, andere 
maken de eerste stappen en inventariseren de mogelijkheden  
of wachten nog af.

oPzet VAn het onDerzoek
het onderzoek bestaat uit een uitgebreide enquête met daarin 
een aantal stellingen. Er zijn 450 middelgrote en grote organi-
saties benaderd. Gezien de hoge respons van 141 deelnemers  
leeft het thema van dit onderzoek sterk. De respondenten in  
dit onderzoek zijn deels mana gers of directeuren op het gebied 
van informatiemanage ment, ICT en commercie, maar ook veel 
general managers en projectverantwoordelijken hebben mee-

gedaan. De onderzoeksperiode liep van 1 tot 30 november 2015. 
Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd. 

het onderzoek laat zien hoever de deelnemers zijn in hun  
transitie naar een future proof bedrijfsmodel. Hierbij worden  
de drie sectoren ook afzonderlijk behandeld. Op basis van  
de resultaten zijn er vier fases opgesteld: toeschouwers, onder-
zoekers, starters en innovators. Het onderzoek maakt ook  
duidelijk welke game changers voor veel bedrijven van belang 
zijn en welke minder. 

oPbouw VAn het rAPPort
Het eerste hoofdstuk van dit rapport geeft globaal weer hoever 
bedrijven zijn met het reageren op externe trends en de vertaling 
daarvan naar hun interne organisatie en ICT. Het tweede hoofd-
stuk zoomt in op de game changers. In hoofdstuk drie komen 
veranderingen in de bedrijfscultuur aan bod en hoofdstuk vier 
laat zien in hoeverre bedrijven grip kunnen houden op het 
projectrendement. In hoofdstuk vijf staat commercieel manage-
ment centraal en het laatste hoofdstuk bevat de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door CTB xRM dat zich als Microsoft-
partner volledig focust op bedrijven in de bouw, techniek en 
offshore. CTB xRM volgt de marktontwikkelingen op de voet  
om zijn software en diensten in lijn te houden met de behoeften 
van klanten. Dit rapport ligt in het verlengde van die gedachte. 
Het geeft u een actueel beeld van de markt en uw positie daarin. 
Die kennis kunt u gebruiken om uw strategie en de rol van ICT 
daarin vorm te geven. Daarbij wensen wij u veel wijsheid.

namens het onderzoeksteam,

Yuri Ramdhani, Commercieel Manager 
Bas Bergsma, Marketing Manager

CTB xRM

InlEIDInG 
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De veranderingen in de bouw, techniek en offshore 

voltrekken zich steeds sneller en komen vanuit ver

schillende hoeken. technische, economische en juridische 

ontwikkelingen hebben een sterke invloed op het bedrijfs

rendement, de organisatievorm en het commercieel manage

ment. Verdienmodellen staan onder druk en het motto  

is slimmer en sneller samenwerken. De uitdaging daarbij  

is om tegelijkertijd te innoveren en organisatorische  

veranderingen door te voeren. hoever zijn organisaties  

in de transitie naar een efficiënter bedrijfsmodel? 

 

AAnJAGers en GeVoLGen VAn 
De trAnsitie: Vier hoofDzAken
Het onderzoek naar een antwoord op deze vraag is  
toegespitst op vier hoofdzaken: 

• Welke invloed hebben game changers op de bedrijfs - 
voering en ICT?
Game changers zijn van grote invloed op het speelveld  
waar bedrijven in de bouw, techniek en offshore zich  
bevinden. Innovaties zetten huidige businessmodellen  
onder druk en het dwingt bedrijven om te veranderen,  
met als motto: ‘innoveren of verdwijnen’. Hoe goed  
weten bedrijven in te spelen op de ontwikkelingen? 

• In hoeverre vraagt de transitie om een cultuuromslag?
Bedrijven in de bouw, techniek en offshore signaleren  
de veranderingen en maken een voorzichtige start om mee  
te gaan. Dat begint met beter samenwerken en kennis delen, 
zowel intern als extern. Snel schakelen vraagt om openheid 
naar klanten en leveranciers. Ondernemingen moeten hun 
innovatievermogen vergroten en werkprocessen scherper 
aansturen. Bij elkaar opgeteld gaat het om een ingrijpende 
cultuuromslag. Slagen bedrijven erin deze omslag te maken?

• Hoeveel grip heeft men op projectrendement?
Het belang van risicobeheersing, faalkostenreductie en infor-
matiemanagement neemt sterk toe. Iedere miscommunicatie 
of miscalculatie heeft (grote) invloed op het rendement van 
projecten. De combinatie van grote risico’s en kleine marges 
bedreigen in sommige gevallen zelfs het voortbestaan van  
het bedrijf. Strak projectbeheer en gestructureerde informatie-
stromen zijn harde eisen. In hoeverre kunnen bedrijven aan 
deze eisen voldoen? 

• Moet commercieel management anders aangepakt worden?
Projecten worden steeds groter en complexer en bovendien 
komt vaak meer risico bij de uitvoerende partij te liggen.  
Dit maakt het cruciaal voor bedrijven om goed te kwalificeren 
op welke projecten ze intekenen. Marktanalyse is hiervoor  
een belangrijk instrument. Commerciële beheersing op dit 
niveau vraagt om nieuwe vormen van marketing, relatiebeheer 
en gecontroleerd tender- en pijplijnmanagement. Hoever  
zijn bedrijven in de bouw, techniek en offshore hiermee?

De Vier cAteGorieën
Bij het analyseren van de resultaten verdelen we de respon-
derende bedrijven in vier categorieën: 

• toeschouwers, die de veranderingen zien, maar er  
(nog) niets mee doen.

• onderzoekers, die bekijken wat de veranderingen  
voor hun bedrijf en klanten kunnen betekenen.

• starters, die de eerste stappen op technologisch  
en organisatorisch gebied doen om in te spelen op  
de ontwikkelingen. 

• innovators, die vooroplopen en de vernieuwingen  
inmiddels al in de dagelijkse praktijk toepassen. 

In de grafiek op de pagina hiernaast ziet u een overzicht van  
de scores op de hoofdpunten van dit onderzoek: de status van 
de deel nemers op gebied van game changers, cultuuromslag, 
projectrendement en commercieel management. Deze hoofd-
punten zijn verdeeld in vier segmenten. U ziet per component 
van een segment of de deelnemende bedrijven of de sector  
als geheel op dit punt te kwalificeren zijn als toeschouwer,  
onderzoeker, starter of innovator. 

HOOfDSTUk 1

De beLAnGriJkste  
concLusies  



5
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De nooDzAAk oM Mee te Doen 
AAn trAnsitie
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat alle deel-
nemers ervaren dat er een transitie gaande is en dat geen  
enkel bedrijf aan de ontwikkelingen ontkomt. Desondanks blijkt 
dat veel bedrijven zich nog in de onderzoekende of startende 
fase bevinden. Er valt voor hen nog veel werk te verzetten.

De Visie en De PrAktiJk
Bij 77 procent van de deelnemende organisaties heeft de directie 
een duidelijke visie op de aanpassingen die in de komende  
jaren nodig zijn om concurrerend te blijven. Dat vertaalt zich  
in veel gevallen echter nog niet naar de werkvloer. Zo zegt maar  
59 procent dat er daadwerkelijk voldoende draagvlak is voor 
verandering. Slechts 57 procent is opener en meer gericht op 
kennisdeling dan de jaren hiervoor. Dit zijn beide belangrijke 
factoren om veranderingen mogelijk te maken.

GAMe chAnGers
Game changers kunnen in de toekomst de bedrijfsvoering  
veranderen. Met name duurzaamheid, nieuwe energie, cloud 
computing en nieuwe materialen staan hoog op de agenda.  
Ook BIM blijft veelbelovend en krijgt de nodige aandacht.  
Bijna alle deelnemende bedrijven zijn hier al mee gestart.  
Opvallend is dat robotica en smart objects minder in trek zijn. 
Dit is voor velen nog toekomstmuziek. Bedrijven die hier al  
wel mee bezig zijn, bevinden zich hooguit in de onderzoeks - 
fase. Terwijl dit op middellange termijn grote impact zal  
hebben op logistiek en uitvoering.

cuLtuuroMsLAG
Transitie is het sleutelwoord in deze benchmark. Mee verande-
ren met de markt, technologische innovatie en klantengericht 
ondernemen is waar het om draait. En misschien nog wel meer 
dan dat. Vooroplopen en innoveren is het ultieme doel.

Dit vraagt veranderingskracht. Bedrijven met een directie met 
een duidelijke visie rapporteren 53 procent meer draagvlak,  
43 procent betere inrichting van een commerciële organisatie en 
20 procent betere kennisdeling. Deze organisaties kennen een 
grotere veranderingsbereidheid en zijn veel opener als het gaat 
om kennisdeling. Zowel intern als met partners, leveranciers  
en klanten.

klanten hebben veel invloed. Ze willen sneller schakelen en ver-
wachten dat leveranciers en dienstverleners op ieder moment 
transparant opereren. Daar wordt ook vaak gehoor aan gegeven, 
waardoor de klant steeds meer centraal komt te staan. Bedrijven 
kiezen voor customer engagement. Extreme klantgerichtheid is 
kenmerkend voor deze attitude.

ProJectrenDeMent
De totale groep respondenten is in gelijke helften verdeeld  
wat betreft de tevredenheid over hun projectrendement. 
De 50 procent die aangeeft tevreden te zijn, is aanzienlijk verder  
(16 procent) met het structureren van informatiestromen en  
het ondersteunen van projecten met faciliterende middelen, 
waaronder ICT. Veel deelnemende bedrijven zijn bezig om grip  
te krijgen op nieuwe bedrijfsrisico’s, bijvoorbeeld op het gebied 
van aansprakelijkheid. De afspraken die opdrachtgevers en  
opdrachtnemers over risico’s maken veranderen.
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coMMercieeL MAnAGeMent
65 procent van de bedrijven geeft aan bewust achter de meest 
veelbelovende projecten aan te gaan. Deze bedrijven hebben 
ook bovengemiddelde aandacht voor het managen van hun 
commerciële pijplijn en het verzamelen van informatie uit  
de markt en over potentiële opdrachten. Zij maken op basis 
hiervan bewuste keuzes en leggen daarmee de basis voor het 
toekomstige rendement en risicoprofiel van hun onderneming.

VerschiLLen tussen De brAnches
De offshore toont zich het meest innovatief op het gebied  
van commercieel management (marktanalyse, tender- en 
pijplijn management) en het inzetten op duurzaamheid en 
energie besparing. Technische bedrijven zijn op hun beurt verder 
dan de bouw en offshore op het gebied van risicobeheersing  
in hun projecten. Ook qua inzet van moderne ICT-middelen, 
zoals multi device & mobility, lopen technische bedrijven voorop. 
Over het geheel genomen - en zeker op het gebied van com-
mercieel management - hebben bedrijven in de techniek nog 
een groteslag te slaan ten opzichte van de andere sectoren.  
In de volgende hoofdstukken ziet u telkens de verschillen  
tussen de sectoren terug in de benchmarkscore grafiek.

Welke twee trends bieden uw organisatie  
de meeste kansen?

Antwoord
1  Duurzaamheid en alternatieve energie 24%

2  Smart objects (internet of things, big data, analytics) 21%

3  nieuwe BIM-toepassingen 20%

4  Cloud computing 14%

5  Robotica 9%

6  nieuwe materialen 8%

7  3D-printing 4%

0 20 40 60 80 100
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Game changers zijn van grote invloed op het speelveld 

waar bedrijven in de bouw, techniek en offshore zich  

bevinden. Dat geldt voor de hele keten en functiekolom: 

van toeleverancier tot uitvoerder en van engineer tot  

monteur. innovaties zetten huidige businessmodellen  

onder druk en het dwingt bedrijven om te veranderen,  

met als motto: ‘innoveren of verdwijnen’. hoe goed  

weten bedrijven in te spelen op de ontwikkelingen? 

 
De meeste deelnemers aan dit benchmarkonderzoek staan  
nog aan de zijlijn als het gaat om het inzetten van game  
changers. Gemiddeld genomen vallen de respondenten in  
de categorie ‘onderzoeker’ of ‘starter’. Dit biedt de spelers  
die nieuwe technieken en trends wél volledig omarmen  
grote kansen, mits zij dit op de juiste manier doen. 

Er zijn echter wel variaties tussen de sectoren zichtbaar.  
Zo lopen technische bedrijven voorop in cloud computing  
en maken bouwbedrijven juist weer relatief vaak gebruik  
van BIM-toepassingen. Offshorebedrijven blijken al in hoge  
mate gebruik te maken van nieuwe materialen (70 procent). 
Techniek- en bouwbedrijven doen dit minder vaak (respec-
tievelijk 35 procent en 44 procent).

3DPrintinG en roboticA 
Opvallend is dat weinig respondenten bezig zijn met 3D-printing 
en robotica. De offshore-industrie is hier relatief ver mee. Wellicht 
speelt de logistiek hierin een rol. Het is nu eenmaal eenvoudiger 
onderdelen aan te leveren op een bouwplaats in de Randstad 
dan op een schip onderweg van australië naar Zuid-amerika. 
En dan robotica: de nieuwste metselrobot begint de snelste 
menselijke metselaars in te halen met bijna 1000 stenen per 
uur. Daarmee is deze robot het ultieme voorbeeld van een game 
changer. Een nieuwe techniek die de branche op z’n kop zet. 
Hoewel ook de respondenten uit de bouwsector nog niet vol op 
robotica inzetten, gaan dit soort innovaties zich in de komende 
jaren beslist laten gelden.

HOOfDSTUk 2

GAMe chAnGers creëren  
een nieuw sPeeLVeLD  

“InnOVEREn IS CRUCIaal. OOk BIj aanBESTEDInGEn 

SCOOR jE PUnTEn OP VERnIEUWInGEn En InnOVaTIES. 

BlIjf jE TRaDITIOnEEl WERkEn, Dan kRIjG jE afTREk-

PUnTEn. WE MOETEn MEE!”
{



9

toeschouwer

onderzoeker

starter

innovator

gemiddelde van de branches

bouw

techniek

offshore

GaME CHanGERS

smart objects

3D-printing

nieuwe materialen

robotica

cloud computing

duurzaamheid &  
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Stelling: ‘Trends ontwikkelen zich 
steeds sneller, zowel binnen als 
buiten de sector. Wie niet actief  
inspeelt op veranderingen staat 
binnen enkele jaren buitenspel.’
Maar liefst 94 procent van de deelnemers onderschrijft deze 
stelling. Hier een greep uit de reacties:

• Wie het werkvolume wil behouden c.q. vergroten, moet 
actief inspelen op de veranderende markt. 

• De wereld verandert continu. Wie daar niet tijdig op  
inspeelt raakt achterop en die achterstand is vaak erg  
lastig in te lopen.

• Het adaptief vermogen van de organisatie bepaalt in  
hoeverre je in kunt spelen op veranderingen buiten  
de organisatie. Dit vermogen wordt de komende jaren  
beslissend voor je concurrentiepositie.

• Met name invloeden buiten onze sector gaan in de komende 
tijd hun stempel drukken op de bedrijfsvoering. Denk aan 

de opkomst van ‘internet of things’ waarbij alles met  
alles verbonden is. als we niet mee veranderen hebben  
we over 10 tot 15 jaar geen bestaansrecht meer.

• als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.  
Een gezonde groei is dan niet haalbaar en het bedrijf  
wordt op termijn minder rendabel. als concurrenten  
met noviteiten op de markt komen voordat wij dat doen, 
verliezen we direct al terrein.

• Onze opdrachtgevers bepalen in grote mate de trends  
in de toekomst. Daarom zullen wij direct op hun nieuwe 
vragen moeten inspelen. 

• kijk naar het verleden: de zadelmaker die niet tijdig leerde 
autostoelen te produceren was na een paar jaar failliet.

De wereld verandert con- 
tinu. Wie daar niet tijdig  
op inspeelt raakt achterop  
en die achterstand is vaak 
erg lastig in te lopen.

Kijk naar het verleden: de 
zadelmaker die niet tijdig 
leerde autostoelen te pro-
duceren was na een paar 
jaar failliet.

Wie het werk-
volume wil be-
houden c.q. 
vergroten, moet 
actief inspelen  
op de verande-
rende markt.
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Bedrijven in de bouw, techniek en offshore signaleren 

de veranderingen en maken een voorzichtige start om mee 

te gaan. ze beginnen met beter samenwerken en kennis 

delen, zowel intern als extern. snel schakelen vraagt om 

openheid naar klanten en leveranciers. ondernemingen 

moeten hun innovatievermogen vergroten en werkproces

sen scherper aansturen. bij elkaar opgeteld gaat het om 

een ingrijpende cultuuromslag. slagen bedrijven erin  

deze omslag te maken?

teGensteLLinGen
Veel veranderingen worden door de directie in gang gezet.  
Bijna drie kwart van de respondenten is positief over de visie  
van de directie. Meer dan de helft is ook goed te spreken over  
de veranderingsbereidheid van het personeel en de investe-
ringsruimte voor innovatie. Desondanks wordt het aanpassings-
vermogen van de organisatie door bijna 60 procent als onvol-
doende beoordeeld. Ook de capaciteit, kennis en executievorm 
met betrekking tot transities krijgen geen voldoende. kortom:  
de wil is er, maar nu is het zaak echt in beweging te komen.

Visie MAAkt het VerschiL
Visie is het sleutelwoord als het gaat om innovatievermogen.  
De deelnemers die hun directie positief beoordelen en aan -
geven dat er een duidelijke visie is, geven ook een hogere score 
voor het draagvlak voor verandering en de mate van kennis-
deling. We kunnen concluderen dat een organisatie met groot 
aanpassingsvermogen geleid wordt door een directie met visie. 
Dit lijkt onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. 

De cultuuromslag heeft in veel gevallen betrekking op nieuwe 
vormen van communicatie. Ruim de helft (55 procent) van  
de respondenten is het eens met de stelling: Na de crisis merk  
ik duidelijk dat mijn klanten vragen om andere manieren van  
communicatie en interactie.

custoMer enGAGeMent
het centraal stellen van de klant staat bij het grootste deel van 
de respondenten hoog op de agenda. De deelnemende bedrij-
ven werken hard aan het verrijken van klant- en projectgegevens. 
Ze weten daardoor steeds beter welke reis de klant maakt en 
nemen maatregelen om die te optimaliseren. 

aan ambitie op het vlak van customer engagement is dus geen 
gebrek. De gegevens van individuele klanten worden echter  
nog maar weinig geanalyseerd, waardoor het lastig is om klant-
vriendelijkheid onvoorwaardelijk in de praktijk te brengen.  
De deel nemers aan dit onderzoek zoeken mondjesmaat de inter-
actie met klanten via social media en webcare. Een gemiste  
kans om de communicatie naar een hoger niveau te tillen.

Op het gebied van customer engagement is de conclusie: de 
deelnemers hebben volop ambitie en zetten ook stappen om  
het te realiseren. Maar ze doen dit nog niet op elk niveau. Dit is 
deels te verklaren door het feit dat het in deze sectoren vanwege 
de complexiteit van projecten lastig is om de klantinteractie te 
verbeteren. Hoe realiseert u extreme klantvriendelijkheid, als  
de ketenpartner in het ene project in een ander project juist een 
concurrent is? Veel bedrijven in de genoemde sectoren realiseren 
hun projecten via aanbestedingen. In een aanbesteding gelden 
totaal andere regels dan in conventionele opdrachtprocessen.

HOOfDSTUk 3

cuLtuuroMsLAG: Visie 
MAAkt het VerschiL  
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Meer trAnsPArAntie en kennisDeLinG
De ambitie om de klant centraal te stellen is wel terug te zien  
in de dagelijkse praktijk bij de deelnemende bedrijven. Zij ope-
reren steeds transparanter. Ruim 80 procent zegt dit te ervaren. 
En dat is nodig ook, want klanten zoeken geen producten, maar 
totaaloplossingen waar verschillende afdelingen bij betrokken 
zijn. Bij het continu delen van kennis speelt ook de verjonging 
van personeel een rol. Generatie Y – de eerste digital natives –  
betreedt de werkvloer. Deze generatie communiceert doorlopend 
en via verschillende kanalen. Deze maatstaf nemen zij mee naar 
het werk, waardoor transparantie steeds meer de norm wordt. 

Zien we de cultuuromslag binnen de techniek, bouw en offshore 
ook terug in de manier waarop het werk geleverd wordt? Er vindt 
binnen de sectoren een verschuiving plaats van productverkoop 
naar technische dienstverlening (53 procent) en langdurige  
prestatiecontracten (49,5 procent). Pay per service en het werken 
met geïntegreerde pps-contracten zijn echter voor de meesten 
nog een brug te ver. Ook in cross selling zijn de bedrijven over  
het algemeen nog niet bijzonder succesvol. 

Op welke wijze probeert uw organisatie meer  
in te spelen op de behoeften van uw klant? 

Antwoord
1  De klant centraal als kernwaarde van onze  29% 

 bedrijfscultuur 

2  Centralisatie van klant- en projectgegevens en  20%

 contacthistorie  

3  De klantreis kennen en actief proberen te verbeteren 16%

4  Verrijking van klantgegevens met data uit andere  12%

 (externe) databronnen 

5 Meer interactie met klanten door webcare en  11%

 social media 

6  Structurele analyse op klantniveau 9%  

7  niet, de focus ligt bij ons niet op de klant 3%  

0 20 40 60 80 100

“DE klanT VRaaGT nIET OM EEn PRODUCT,  

MaaR OM EEn TOTaalOPlOSSInG.  

alS jE HEn nIET VOllEDIG BEDIEnT,  

VERlIES jE MaRkT”
{
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BaM bevindt zich midden in een omvangrijke transitie. 
Hoewel de economische situatie, met afnemende omzet-
ten en marges, de trigger was, ligt de focus van de transitie 
op de toekomst. Onder de naam ‘Back in Shape’ is de  
bedrijfsstructuur, manier van werken en interne cultuur 
naar een nieuw en toekomstbestendig model gevormd.

anouk Schrauwen: “Een belangrijk onderdeel van onze 
transitie is integratie van verschillende bedrijven, die voor-
heen zelfstandiger opereerden. Dan is iets als datadefinitie 
erg belangrijk: bedoelen we hetzelfde? Dat is een voor-
waarde om met elkaar samen te werken en de systemen 
daarop in te richten. Datadefinitie gaat volgens mij niet 
alleen over systemen, maar zeker ook over taal en cultuur. 
En dus over mensen. Heel intrigerend.”

Bij BAM is verandering van cultuur een cruciaal onderdeel 
voor het welslagen van de transitie. anouk: “Projectrende-
ment en commerciële optimalisatie zijn belangrijke tran-
sitiedoelen. Maar zonder mensen mee te krijgen gebeurt er 
niets. Dus ik durf te stellen dat het definiëren en doorleven 
van een nieuwe cultuur DE succesfactor is.”

Mandaat, draagvlak en eenvoud
Zo’n cultuuromslag start bij het management, met een 
heldere positionering en opdracht. “Want alleen met een 
helder top-downmandaat weten mensen welke richting  
ze op moeten.” Een ander belangrijke voorwaarde voor 
verandering is draagvlak: “Een eindgebruiker moet vooral 
de meerwaarde van een verandering zien. Waarom veran-
deren we en wat levert dat dan op en, bovenal, wat bete-
kent dit voor mij als individu? Daarin zijn ambassadeurs 
en key users voor ons heel belangrijk. Zij delen kennis en 
kunde in het veranderingsproces en kunnen de output  
het beste vertalen naar en concretiseren voor de verschil-
lende medewerkers en situaties.” 

Het laatste punt dat anouk aangeeft als succesfactor  
is eenvoud: “je moet zaken simpel houden. Of het nu 
gaat over systemen, regels of plannen: alleen als mensen 
gehoord zijn, het begrijpen en ermee om kunnen gaan, 
gebeurt er iets. Verandering gaat uiteindelijk altijd om 
mensen ongeacht niveau of functie.”

bAM ‘bAck in shAPe’
Interview met anouk Schrauwen, IT Business Partner BaM
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Zijn de voorwaarden om op trends in te spelen 
in uw organisatie voldoende aanwezig?

Antwoord
   nee

   onvoldoende

   ja

Aanpassings 
vermogen in  

de organisatie

kennis investeringsruimte executie beschikbare  
capaciteit

2%
59%

39%

52%
4%

44%

36%
7%

58%

35%

11%

54%

35%

13%

56%

“HET aDaPTIEf VERMOGEn Van DE ORGanISaTIE BEPaalT In 

HOEVERRE jE In kUnT SPElEn OP VERanDERInGEn BUITEn 

DE ORGanISaTIE. DIT VERMOGEn WORDT DE kOMEnDE  

jaREn BESlISSEnD VOOR jE COnCURREnTIEPOSITIE”
{
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het belang van risicobeheersing, faalkostenreductie 

en informatiemanagement neemt sterk toe. iedere mis

communicatie of miscalculatie is van (grote) invloed op  

het rendement van projecten. De combinatie van grote 

risico’s en kleine marges bedreigen in sommige gevallen 

zelfs het voortbestaan van het bedrijf. strak projectbeheer 

en gestructureerde informatiestromen zijn harde eisen.  

In hoeverre kunnen bedrijven aan deze eisen voldoen? 

Maar liefst 54 procent van de respondenten is niet tevreden  
over de rendementen die zij uit hun projecten halen. Werk  
aan de winkel dus! Maar waar schort het aan en hoe kan  
dit verbeterd worden?

HOOfDSTUk 4

ProJectrenDeMent steeDs 
VerDer onDer Druk  

Bent u tevreden over het project rendement  
binnen uw organisatie?

Antwoord
    nee 

    ja 

 

54%46%

“DOOR TE InVESTEREn In IT ZIjn WE InMIDDElS MInDER 

TIjD kWIjT aan IETS SIMPElS alS HET VInDEn Van  

DOCUMEnTEn En VERSIES. DaT IS lETTERlIjk MEETBaaR 

In OnS PROjECTREnDEMEnT”
{
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faalkostenreductie & risicobeheersing

            projectbeheer & 
informatiemanagement
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        management
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  integratie van 
IT-applicaties
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focus oP fAALkostenreDuctie  
en risicobeheersinG
De aandachtspunten bij het veiligstellen en verbeteren van  
rendement zijn faalkostenreductie en risicobeheersing.  
Men zoekt naar nieuwe mogelijkheden om onderbouwd voor  
de juiste opdrachten en opdrachtgevers te kiezen. 65 procent 
van de deelnemers is hier mee bezig en 22 procent begint  
hier langzamerhand mee. 

Welke instrumenten zetten responderende bedrijven in om  
fouten die tot faalkosten leiden te voorkomen? En wat doen  
ze om de risico’s in hun projecten te verlagen? allereerst is er 
projectbeheer en informatiemanagement. Veel deelnemende 
bedrijven zien het belang hiervan in. Projectbeheer en infor-
matiemanagement krijgen veel aandacht: 70 procent heeft  
dit ingericht en bijna een kwart (23 procent) is op dit moment 
bezig met het verder optimaliseren van informatie stromen.  
Een tweede stap die bedrijven hierbij nemen is het uniformeren 
en standaardiseren van werkprocessen. Dit wordt ook als  
belangrijk gezien, al liggen de percentages wat lager: 63 procent  
is volop actief en 28 procent heeft het opgestart. 

ProJectrenDeMent bLiJkt  
Voor VerbeterinG VAtbAAr
organisaties die tevreden zijn met het rendement dat zij  
uit projecten halen, besteden in het algemeen meer aan - 
dacht aan alle afzonderlijke aspecten die rendement kunnen 
verbeteren: faalkostenreductie, risicobeheersing, projectbeheer, 
informatiemanagement en het uniformeren van werkprocessen. 
hiermee laten de onderzoeksresultaten zien dat het loont om  
te focussen op het verbeteren van werkprocessen. De kosten 
gaan hierbij voor de baten uit, maar de investering verdient  
zich op termijn terug.

Hoever is uw organisatie met faal kosten reductie 
en risicobeheersing?

Antwoord
    Zijn we al volop mee bezig 

    Starten we mee 

    Is belangrijk maar doen we nog niets mee

    Is voor ons bedrijf niet relevant 

65%
21%

11%
3%
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Multi device & mobility

38% 30%

30%
29%

15%

29%

17%
12%

Tevredenheid over het projectrendement in relatie tot aandacht voor verbeterpunten

tevreden
    zijn we volop mee bezig 

    starten we mee

    is belangrijk, maar doen we nog niets mee

    is voor ons bedrijf niet van toepassing

niet tevreden
    zijn we volop mee bezig 

    starten we mee

    is belangrijk, maar doen we nog niets mee

    is voor ons bedrijf niet van toepassing

uniformering van  
werkprocessen

57%72%

33%

21%

9%
5%
2%

faalkostenreductie

72% 57%

17%

27%

7%

4%

16%

smart document  
management

50% 24%

34%

41%

14%

2% 2%

33%

Projectbeheer en  
informatiemanage

ment

62%79%

29%

17%

7%

2%

2%

4%

“WIj PROBEREn STEEDS MEER TE aUTOMaTISEREn En  

OnTWERPTEaMS TE OnTZORGEn. HET BEHOUD Van OnZE 

VOORSPROnG In TOOlS VOOR InTEGRalE PROjECT-

BEHEERSInG IS nOODZakElIjk VOOR OnS VOORTBESTaan.”
{
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AAnDAchtsPunten biJ het controLeren 
VAn inforMAtiestroMen
Goed informatiemanagement is de sleutel tot het verhogen  
van projectrendement. Daarom hebben we de respondenten 
gevraagd wat volgens hen de belangrijkste voorwaarden zijn.  
Op welke manier moeten informatiestromen gecontroleerd  
en beheerd worden? Wat krijgt daarbij de prioriteit? Bovenaan 
staat het structureren van informatie- en communicatiekanalen. 
Op de tweede plaats vinden we het delen van informatie met  
in- en externe partijen. 

Over het algemeen verlopen de processen rond projectdocu-
mentatie in de bouw, techniek en offshore traditioneel. Vaak 
worden documenten nog via e-mail verzonden (35 procent).  
Het ontbreken van informatiestructuren; en communicatie via 
e-mail kunnen samenwerkingsprocessen behoorlijk vertragen. 
Veel cruciale informatie verdwijnt en medewerkers zijn veel tijd 
kwijt aan het zoeken naar de juiste documenten. als alternatief 
voor e-mail grijpen veel medewerkers naar andere ‘eigen’  
oplossingen. Dit leidt tot shadow-IT op het gebied van docu-
mentbeheer. Online tools als Dropbox en WeTransfer lijken op 
individueel niveau handig, maar zijn de nachtmerrie van een 
IT-manager. Er is met het inzetten van dergelijke tools geen  
overzicht en grip meer op de documentstromen. Bovendien 
leidt het tot problemen op het gebied van security. 
 
Het alternatief is een Document Management Systeem (DMS).  
De belangrijkste redenen die de deelnemers hebben om met 
zo’n systeem te werken zijn:
• de terugvindbaarheid van informatie (19 procent)
• het centraliseren van informatie (18 procent)
• meer gestructureerd versiebeheer (14 procent)
•  verbetering van de samenwerking  (10 procent)

Het bewaken van kwaliteit is belangrijk voor de respondenten. 
Waar een documentmanagement oplossing nog relatief weinig 
gebruikt wordt, is een kwaliteitshandboek wel gemeengoed.  
64 procent beschikt erover en leeft de regels na, krap een kwart 
(24 procent) heeft een handboek, maar ziet dat het in de praktijk 
niet altijd leidend is.

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste aspecten 
aan het controleren en beheersen van informatie-
stromen? (maximaal drie antwoorden)

Antwoord
1  Structureren van communicatie- en informatiestromen 20%  

2  Informatie delen en verspreiden: intern én extern 19%  

3  Bewaken van (kwaliteits)processen 17%

4  Versiebeheer van documenten op orde hebben 13%

5  Monitoring van projecten 11% 

6  Verbeteren van rapportagemogelijkheden 10%   

7  Inzichtelijk maken van kosten en resources  7%

 binnen projecten   

8  Beheren van alle betrokken (externe) relaties 3%  

0 20 40 60 80 100
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De klanten van CTB xRM zijn meestal projectmatig wer-
kende bedrijven. Hun projectteams, projectleden en keten-
partners wisselen veel informatie en documenten uit. CTB 
xRM helpt bij het zo effectief en efficiënt mogelijk uitwisse-
len van de juiste informatie. Het bedrijf kijkt daarom altijd 
vooruit naar de kansen van nieuwe technologie. Eén daar-
van is de HoloLens van Microsoft. Wat kan die ons brengen?

Ruben van Waalwijk: “De HoloLens kan het tonen en ver-
werken van de juiste projectinformatie aanzienlijk verbete-
ren. Zeker als de functionaliteiten van de HoloLens worden 
gecombineerd met de proactieve informatievoorziening  
in Office 365. Die optelsom leidt tot ongekende precisie, 
snelheid en gemak.” 

laten we dit tastbaar maken in een praktisch voorbeeld. 
Ruben: “Stel, een installateur is op locatie, en heeft een 
HoloLens op. Door indoor locatiebepaling via bijvoorbeeld 
iBeacons of wifi-positioning, weet de HoloLens bij welk  
object hij is, eventueel welke richting hij opkijkt en welke 
projectinformatie hierbij hoort. Via augmented reality ziet 
de installateur direct de juiste gegevens in beeld, zoals  
de constructiegegevens uit BIM en projectinformatie zoals 
de onderhoudsplanning, de laatste issues bij het object, 
gerelateerde e-mails, contracten en contactgegevens  
uit Office 365. Om bijvoorbeeld iets te repareren aan  
het object, legt de installateur automatisch contact via 
Skype met de collega die er het laatste aan heeft gewerkt. 
Deze kijkt op afstand mee en adviseert de installateur ter 
plekke. Zodra de installateur klaar is, worden automatisch 
de wijzigingen opgeslagen in het projectdossier, samen 
met de tijdregistratie van deze ingreep. Wat een gemak!” 

is dit de verre toekomst, of gaan we hier binnenkort 
al mee aan de slag? 
Ruben: “Deze ontwikkelingen gaan heel snel. Eigenlijk is 
alles er al, alleen is de integratie er nog niet volledig en  
het maken van de juiste interfaces voor de informatie  
vergt nog wat tijd. Bij CTB xRM testen we al veel, zodat  
we onze klanten kunnen helpen voorbereiden op de  
nabije toekomst. 

ProJectinforMAtie ProActief DAnkziJ hoLoLens 
Interview met Ruben van Waalwijk, SharePoint Consultant  
bij CTB xRM
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VerschiLLen tussen De sectoren  
Bedrijven uit de bouw, techniek en offshore hechten allemaal 
veel waarde aan het rendement op projecten. Hoewel de focus 
ligt op het verhogen van de rendementen, zijn alle sectoren 
gemiddeld nog te kwalificeren als ‘starter’. De vraag is, welke 
initiatieven er al wel zijn en waarin de drie sectoren verschillen? 

Faalkostenreductie en risicobeheersing zijn zeer relevant en men 
is hier dan ook volop mee bezig: in de offshore geldt dit voor  
90 procent, in de bouw voor 70 procent en in de techniek voor 
precies de helft. Maar er is nog een wereld te winnen. Want ge-
middeld antwoordt toch een vijfde (21 procent) nog: is belang-
rijk, maar doen we nog niets mee. Die groep moet aan de slag.

Binnen de offshore is extra aandacht voor projectbeheer en  
informatiemanagement meer vanzelfsprekend. Twee derde is hier 
volop mee bezig en heeft een start gemaakt. De bouw is koploper 
in het uniformeren van werkprocessen (76 procent), gevolgd 
door techniek (53 procent) en offshore (45 procent). De integratie 
van IT-applicaties is belangrijk binnen alle sectoren. De offshore 
loopt hierin voorop: twee derde (67 procent) past dit toe, tegen-
over 44 procent in de bouw en 37 procent in de techniek. 

ittrenDs
42 procent van de respondenten ziet de integratie van appli-
caties als de belangrijkste IT-ontwikkeling. In ons benchmark-
onderzoek van 2014 was dit ook de belangrijkste trend. Cloud 
computing kwam als game changer al aan bod en is voor velen 
ook van invloed. Het wordt door zo’n 27 procent genoemd als 
dominante trend. In 2014 was dit 10 procent. Ook databeveili-
ging staat hoog op de trendlijst. Onder meer omdat mobile & 
multi device computing de informatierisico’s vergroot.

Welke IT-trend is het meest actueel binnen uw 
organisatie?

Antwoord
    Integratie van applicaties 

    Cloud computing 

    Beveiliging van interne en externe data

    Multi device & mobility 

    Anders

 

42%
27%

13%

9%
9%
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Projecten worden steeds groter en complexer. bovendien 

komen steeds meer risico’s bij de uitvoerende partij  

te liggen. Dit maakt het cruciaal voor bedrijven om goed  

te kwalificeren op welke projecten ze intekenen. Markt

analyse is hiervoor een belangrijk instrument. Commerciële 

beheersing op dit niveau vraagt om nieuwe vormen van 

marketing, relatiebeheer en gecontroleerd tender en  

pijplijnmanagement. hoever zijn bedrijven in de bouw, 

techniek en offshore hiermee?

kAnsen en uitDAGinGen biJ coMMer cieeL 
MAnAGeMent
De eerste vraag is: welke mogelijkheden zijn er om de commer-
ciële slagingskans van projecten beter in te schatten? Uitgebreide 
marktanalyse is hiervoor een populair middel. Ruim de helft  
(52 procent) van de responderende bedrijven past dit al toe en 
ruim een kwart (28 procent) is bezig om dit mogelijk te maken. 
Ook het invoeren van accountmanagement is een mogelijkheid. 
58 procent heeft dit al voor elkaar en een 20 procent is gestart. 
Minder wijdverbreid is het monitoren van de tender pijplijn.  
Bij de helft van de respondenten is dit dagelijks werk, maar  
voor 18 procent niet relevant. 

De grote kansen om commercieel management echt te verbete-
ren liggen bij het zoeken naar en toepassen van nieuwe vormen 
van marketing. Een voorbeeld is het opzetten van een content- of 
inbound marketingstrategie, waarbij een organisatie een positie 
als kennisleider claimt, kennis deelt en zo potentiële klanten 
naar zich toetrekt en bindt. als bedrijven hun CRM-systeem  
op de juiste manier inrichten helpt ze dat om hun marktpositie 
te verbeteren. De respondenten zijn zich hier van bewust. Ruim 
de helft (52 procent) ziet nieuwe vormen van marketing als  
een belangrijke kans, maar heeft die kans nog niet gegrepen.  
36 procent is wel begonnen met het inrichten van nieuwe vormen, 
maar staat nog aan de start van een lang traject. Bedrijven  
die al verder zijn verbeteren daarmee hun concurrentiepositie 
sterk. nieuwe vormen van marketing zijn dus een gouden kans.

HOOfDSTUk 5

coMMercieeL MAnAGeMent 
oM MArktPosities  
te Versterken

hoever is uw organisatie met het verbeteren van  
de marktanalyse?

Antwoord
    Zijn we al volop mee bezig 

    Starten we mee 

    Is belangrijk maar doen we nog niets mee

    Is voor ons bedrijf niet relevant

 

52%28%

11%
9%
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hoever is uw organisatie met de invoering  
van tender- en pijplijnmanagement?

Hoever is uw organisatie met het toepassen van 
nieuwe vormen van marketing?

Antwoord
    Zijn we al volop mee bezig 

    Starten we mee 

    Is belangrijk maar doen we nog niets mee

    Is voor ons bedrijf niet relevant

Antwoord
    Zijn we al volop mee bezig 

    Starten we mee 

    Is belangrijk maar doen we nog niets mee

    Is voor ons bedrijf niet relevant

23%

37%
25%

15%

51%
21%

18%

10%
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het Juiste ProJect
Bijna 65 procent van de bedrijven kiest vooraf projecten uit om 
daar hun aandacht op te richten. Ze laten projecten met een 
lagere scoringskans of groter risico op falen links liggen. Dit bete-
kent omgekeerd dat ruim een derde (35 procent) tijd en resour-
ces besteedt aan minder kansrijke projecten, waarbij het risico 
hoger ligt of waarbij de kans sowieso minder groot is dat een 
project binnen wordt gehaald. Dit gaat zich vroeg of laat wreken. 
 
Commercieel gezien is het dus heel waardevol om risico’s van 
een project goed in kaart te brengen. Hoe lastig dat is, blijkt  
ook uit de onderzoeksresultaten. Verreweg de meeste bedrijven 
hebben problemen om de risico’s vooraf goed duidelijk te  
krijgen. Een belangrijke voorwaarde om risico’s in te kunnen 
schatten is het hebben van inzicht in de markt. Ook dit  
wordt door veel respondenten als een belangrijke uitdaging  
in project acquisitie gezien. 

Mijn organisatie zet alleen tijd en resources  
in op verkoopkansen (potentiële projecten)  
met de hoogste scoringskans

Antwoord
    ja 

    nee

35%
65%



crMsysteeM 
Welke rol speelt een CRM-systeem in het kiezen van de juiste 
projecten? De meeste respondenten gebruiken CRM vooral voor 
het opslaan van gegevens over relaties. Het uitwisselen van 
klantkennis met collega’s wordt veel minder vaak genoemd. 
Hetzelfde geldt voor het inzichtelijk maken van de bij projecten 
betrokken personen en in welke fase van de pijplijn die zich 
bevinden. Een CRM-systeem kan juist door het uitwisselen  
van deze informatie en het verkrijgen van dit inzicht een hulp-
middel zijn om beter te kunnen kiezen tussen verschillende 
projecten. Ook wordt CRM nog weinig gebruikt voor het signale-
ren van kansen voor nieuwe projecten. Dit is een gemiste kans. 
De tooling, die vaak al in huis is, wordt onvoldoende benut. 

 

Hoe gebruikt u uw relatiebeheersysteem (CRM)?

Antwoord
1  Om gegevens over relaties op te slaan  26%

2  Om informatie te delen met collega’s 18%

3  Om bij te houden welke relaties bij projecten  14%

 betrokken zijn 

4  Om de verkooplijn vast te leggen 13%

5  als marketingtool, bijvoorbeeld voor het versturen  11%

 van direct mailings, content marketing, het maken 

 van landingspagina’s 

6  We hebben geen relatiebeheersystem (CRM) 8%

7 analyse van marktpotentie ten opzichte van  5% 

 de daadwerkelijke verkooppijplijn  

8 Om marktinformatie op te slaan  5%

0 20 40 60 80 100
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Stelling: ‘Het acquisitieproces  
bewuster en slimmer inrichten  
is het belangrijkste thema voor  
de komende jaren.’

56 procent van de respondenten is het eens met deze stelling. 
Hieronder een greep uit de reacties:

• je kunt de beschikbare tijd maar één keer gebruiken, dus 
moet je slimmer selecteren voor welke projecten je gaat.

• Op dit moment komen we moeilijk aan nieuwe opdrachten. 
Door het acquisitieproces beter in te richten en uit te voeren 
maken we misschien meer kans om opdrachten te scoren. 

• acquisitie is een continu proces. De uitdaging is het admini-
stratieve proces te vereenvoudigen en de kwaliteit van  
de registraties te verhogen voor de commercieel adviseurs.

• Voor het inschrijven op een project moet steeds meer werk 
verzet worden. Het is dus zaak om kritisch te kijken naar  
wat er gedaan moet worden en waarom. Het heeft geen  
zin om zomaar overal op in te schrijven.

• Het is lastig om te voorkomen dat investeringen niet tot 
resultaat leiden.

• De markt wordt er niet makkelijker op, dus we kunnen ons 
geen missers veroorloven.

• Door de economische situatie is het nodig om de klant 
meer op te zoeken in plaats van af te wachten.

Op dit moment komen we 
moeilijk aan nieuwe opdrach- 
ten. Door het acquisitie-
proces beter in te richten  
en uit te voeren maken we 
misschien meer kans om 
opdrachten te scoren.

Het is lastig om te 
voorkomen dat inves-
teringen niet tot resul-
taat leiden.

Door de economische 
situatie is het nodig 
om de klant meer op  
te zoeken in plaats van 
af te wachten.
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coMMerciëLe VoLwAssenheiD 
Commercieel volwassen organisaties die kunnen bepalen  
welke potentiële projecten de hoogste scoringskansen hebben, 
zijn twee keer zo actief in tender- en pijplijnmanagement als  
de organisaties die dit inzicht niet hebben. Ook zijn zij actiever 
met het inrichten en benutten van nieuwe vormen van marke-
ting. De commerciële volwassenheid uit zich dus op meerdere 
fronten. Omgekeerd vinden organisaties, die niet per definitie 
gaan voor de hoogste scoringskans, tender- pijplijn- en account-
management minder relevant.

De visie van directie heeft veel invloed op de commerciële  
volwassenheid. De respondenten die aangaven een directie  
met visie boven zich te hebben zijn werkzaam in organisaties  
die de commerciële organisatie professioneler hebben inge - 
richt. als een duidelijke visie van de directie ontbreekt, wordt  
er intern minder kennis over klanten en prospects gedeeld. 

Visie bij de directie heeft een positief effect  
op de aanwezigheid van voorwaarden voor 
commercieel succes

Antwoord bij bedrijven waar 
visie voldoende aanwezig is

    ja

    nog onvoldoende

    nee

Antwoord bij bedrijven waar 
visie onvoldoende aanwezig is

    ja

    nog onvoldoende

    nee

Draagvlak in  
de organisatie

70%

30%

17%

63%

20%

inrichten van  
een commerciële  

organisatie

60% 16%

33%

34%

7%

50%

intern kennis durven 
delen over klanten en 

prospects

53% 33%

47%

50%

17%
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VerschiLLen tussen De sectoren
Wat betreft commercieel management zien we grote verschillen 
tussen de sectoren. Offshore scoort het best. De deelnemers uit 
deze sector zijn veelal te omschrijven als ‘starter’ of ‘innovator’, 
terwijl hun collega’s in de bouw en techniek in de regel niet  
verder dan ‘starter’ komen.

Verbetering van de marktanalyse
Ook qua marktanalyse steekt de offshore gunstig af tegen  
de andere sectoren: alle deelnemers zeggen hiermee bezig te 
zijn, tegenover 53 procent van de bouwbedrijven en 38 procent 
van de techniekbedrijven. Ook in deze laatstgenoemde sectoren 
hebben bedrijven al een start gemaakt met het verbeteren van 
hun marktanalyses. Opvallend is echter dat er bedrijven zijn die 
dit onderwerp helemaal niet relevant vinden. Een belangrijke 
uitkomst van dit rapport is immers dat klanten tegenwoordig 
niet meer vanzelf binnen komen waaien. 

invoeren van accountmanagement
Ook met het invoeren van accountmanagement is de offshore 
het verst: 78 procent heeft dit al gedaan, tegenover 62 procent  
in de techniek en 51 procent in de bouw. Verder vinden in de 
offshore alle bedrijven accountmanagement relevant, terwijl  
de percentages bij de bouw en techniek lager liggen (respec-
tievelijk 87 en 89 procent).

tender en pijplijnmanagement
als het gaat om tender- en pijplijnmanagement staat de offshore 
wederom aan kop: 89 procent is dit aan het inrichten, het overige 
deel maakt een start. In de bouw is 53 procent hiermee bezig  
en in de techniek 32 procent. Ook opvallend: ruim een kwart  
(27 procent) uit de laatste categorie vindt tender- en pijplijn-
management overbodig voor de bedrijfsvoering.

nieuwe vormen van marketing
De bouw is juist het verst met nieuwe vormen van marketing. 
Denk hierbij aan 1-op-1-marketing, waarbij ook social media 
worden gebruikt. Bij in totaal 70 procent van de deelnemende 
bouwbedrijven wordt dit al toegepast of staat het in de start-
blokken. In de sector techniek is maar 11 procent zeer actief  
met nieuwe vormen van marketing. Binnen de sector offshore 
heerst grote verdeeldheid: een derde is al met dit onderwerp 
bezig en even grote percentages zijn ermee gestart of vinden  
het niet relevant. 
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Hoever zijn de sectoren met verbetering van commercieel management?

bouw
    zijn we volop mee bezig 

    starten we mee 

    is belangrijk, maar doen  

    we nog niets mee 

    is voor ons bedrijf niet  

    relevant 

techniek
    zijn we volop mee bezig

    starten we mee 

    is belangrijk, maar doen  

    we nog niets mee

    is voor ons bedrijf niet  

    relevant 

Offshore
    zijn we volop mee bezig

    starten we mee 

    is belangrijk, maar doen  

    we nog niets mee

    is voor ons bedrijf niet  

    relevant

betere marktanalyse invoeren van  
accountmanagement

invoeren tender en  
pijplijnmanagement 

nieuwe vormen van marketing

52%

32%

19%

38%

13%
8%

8%

30%

100% 51%

25%

11%

62%

11%

11%

13%

16%

78%

11%

11%

53%

21%

11%

32%

27%11%

15%

30%

89%

11%

32%

38%

11%

11%

19%

21%

9%

16%

34%

33%

33%
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Dit benchmarkrapport biedt een schat aan informatie 

voor bedrijven. Maar hoe kunt u er uw voordeel mee doen? 

De vraag is altijd: Waar begin ik? Vanuit ons perspectief 

vormen de volgende aanbevelingen het startpunt:

1. onDerzoek Actief De MoGeLiJk 
heDen VAn nieuwe technoLoGie
Een aantal thema’s krijgen al veel aandacht, maar bijvoorbeeld 
3D-printing, robotica en internet of things nog relatief weinig.  
Is dat zo omdat er nog te weinig concrete toepassingen zijn?  
Of omdat het grotere aanpassingen vraagt van bedrijven?  
Wij denken dat dit de moeite waard is om te onderzoeken en 
ermee te experimenteren. Zo kan in veel gevallen slimmer  
onderhoud op basis van een internet of things-oplossing zorgen 
voor lagere kosten, omdat er minder onnodig preventief onder-
houd plaatsvindt of minder storingen optreden. Zaken die  
een klant geld besparen en het rendement van de leverancier 
kunnen verhogen. Wie zijn de eerste om met dergelijke con-
cepten aantrekkelijke nieuwe opdrachten binnen te slepen?

2. stiMuLeer Durf oM te VerAnDeren
Bedrijven waarvan de directie een duidelijke visie heeft op  
de toekomst veranderen sneller. En de kunst van veranderen 
is nu belangrijker dan ooit te voren. Wees kritisch op uw eigen 
veranderingskracht. Hoeveel wordt er geëxperimenteerd in uw 
organisatie? En hoeveel ruimte is er om te falen? Want nieuwe 
dingen uitproberen kan alleen als die ruimte gegeven wordt. 
anders durven medewerkers het risico niet te nemen. Stimu- 
leer dus de veranderingskracht door er aandacht aan te geven.  
Steun degenen die initiatief nemen openlijk, ongeacht hoe  
concreet het succes is.

3. Verbeter het ProJect renDeMent
Bedrijven die beter scoren op projectrendement besteden meer 
aandacht aan het optimaliseren van informatiestromen en  
de gerelateerde inzet van ICT-hulpmiddelen. Maak een analyse  
van uw eigen situatie. Hoe effectief is de informatie-uitwisseling 
in uw bedrijf, zowel intern tussen collega’s, als extern met uw 
opdrachtgevers en partners? Hoe effectief leeft u uw eigen  
processen na? Maak met de antwoorden op deze vragen een 
plan voor het verbeteren van deze zaken. En maak gebruik  
van best practices in de markt, want anderen gingen u voor.

4. coMMercieeL scherPer oPereren
65 procent van de bedrijven geeft aan bewust achter de meest 
veelbelovende projecten aan te gaan. Deze bedrijven hebben 
ook bovengemiddelde aandacht voor het managen van de pijp-
lijn en het verzamelen van informatie uit de markt over tenders 
en andere potentiële opdrachten. Vraag uzelf af: Hoe bewust 
neem ik nieuw werk aan? Is dat het beste werk dat ik kan krijgen? 
Welke verbeteringen in het commerciële proces kunnen mijn  
rendement en risicoprofiel verbeteren? nog te veel bedrijven 
proberen dit proces te verbeteren zonder goed aansluitende  
ICT- hulpmiddelen. Inventariseer wat u mist aan ondersteuning 
en overweeg de inzet van een CRM-oplossing.

 HOOfDSTUk 6

einDconcLusies  
en AAnbeVeLinGen
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CTB xRM is een Microsoft-partner met een focus op (internationale) 
organisaties in de bouw, techniek en offshore. Met software en 
diensten helpen wij klanten om sneller rendement te halen uit 
nieuwe informatietechnologie. Hiervoor leveren wij advies, dien-
sten en brancheoplossingen gebaseerd op Microsoft Dynamics 
CRM, Microsoft SharePoint, Microsoft Office 365 en asta Power-
project. Wij hebben inmiddels een portfolio opgebouwd met 
meer dan 300 marktbepalende klanten.

VerAntwoorDinG
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CTB xRM. aan dit 
onderzoek namen bedrijven deel uit de sectoren bouw, techniek 
en offshore. De resultaten zijn uiterst vertrouwelijk en anoniem 
behandeld. Slechts diegenen die toestemming gaven, zijn met 
naam genoemd in dit rapport. Heeft u vragen of opmerkingen 
over dit rapport? Dan kunt u zich richten tot Bas Bergsma via 
benchmark@ctb.nl. 
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