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De bouw heeft baat bij meer 

openheid en samenwerking. 

Dat betekent wat technisch 

directeur Remco Swaab van 

Bouwbedrijf A. Huurdeman 

betreft gelijkwaardig met elkaar 

optrekken. Een team dat werkt 

aan een project moet een 

bedrijf op zichzelf zijn. 

Creatieve oplossingen kunnen 

niet zonder die instelling.

Kennis delen zorgt voor betere sfeer en beter product

‘ Samenwerken biedt 
ruimte voor creativiteit’

Verplaatsing van de kelderbak vorig jaar 

zomer. In korte tijd werd een slimme op-

lossing bedacht.

betonnen kelderbak van een nieuwe 
vrijstaande woning in Leusden. Door 
een meetfout was die over de erf-
grens gebouwd. 
Een ongelukkige vergissing die de 
bouwer weliswaar zelf had gemaakt, 
maar de oplossing was bijzonder ver-
nuftig: de kelderbak werd rondom uit-
gegraven en met behulp van een vij-
zelconstructie opgeschoven. Een snel 
uitgedokterde hersteloperatie, die 
naar overtuiging van de technisch di-
recteur nooit had kunnen plaatsvinden 
als er niet op een open manier met 
alle betrokken partijen was samenge-
werkt. “Als bouwpartijen écht luisteren 
naar elkaar en openstaan voor samen-
werken, ontstaat er ruimte voor creati-
viteit. Als je creatief bent zonder bang 
te zijn om af te gaan, kom je tot bijzon-
dere oplossingen.”

Samenwerken is zijn motto. Ken-
nis delen de manier. Swaab: “In 
welke vorm ook, of het nu een 

bouwteam is of wanneer je met een 
klant aan tafel zit, samenwerken in de 
bouw brengt de beste resultaten. Het 
begint met het uitspreken van je doel-
stellingen: we willen dít of dát eind-
punt. Als iedereen het daarover eens 
is, kun je gefocust naar een eindresul-
taat werken. Een onderaannemer die 
een probleem heeft, kan dat knelpunt 
dat hij ziet gerust benoemen. Geza-
menlijk kijken we naar oplossingen.”

Uitdagingen te lijf
Remco Swaab ziet methodisch samen-
werken als de manier om uitdagingen 
te lijf te gaan. Klein of groot. Een goed 
voorbeeld leverde A. Huurdeman vo-
rig jaar met het verschuiven van een 
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033Energie: grootschalige samenwerking 

in Amersfoort.

Remco Swaab:  

“Samenwerken  

begint met het  

uitspreken van je 

doelstellingen:  

we willen dít of  

dát eindpunt.  

Als iedereen het 

daarover eens is,  

kun je gefocust  

naar een  

eindresultaat  

werken.”

033Energie 
Samenwerken en het delen van kennis zijn ook hard nodig voor een van de grootste opgaven 
voor de bouw van de komende jaren: het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad. 
Met onder meer de gemeente Amersfoort, diverse adviseurs, de Hogeschool Utrecht, collega-
aannemers en energieleverancier Eneco is Huurdeman betrokken bij het initiatief 033Energie. 
Elke deelnemer heeft een taak in de verschillende projectteams.
Zo is Swaab projectleider van het scholenteam. Bij nog heel veel scholen in Nederland is het niet 
alleen slecht gesteld met het binnenklimaat, maar kan er ook flink bezuinigd worden op het ener-
gieverbruik. 033Energie werkt aan de ontwikkeling van een budgettair aantrekkelijk concept voor 
de aanpak van schoolgebouwen in de regio. “Onderwijs is het fundament van onze toekomst en 
Huurdeman bouwt daar graag aan mee.”
Ook is Swaab actief betrokken bij het opzetten van een nieuw lespakket voor jongeren. “We pro-
beren hen te interesseren voor bouw en techniek en meteen iets te leren over duurzaamheid. 
Als zij huiswerkopdrachten krijgen over bijvoorbeeld energetische verbeteringen voor hun eigen 
huis worden ook de ouders erbij betrokken. Op die manier proberen we tevens de ouders be-
wust te maken van de mogelijkheden die er zijn om hun woning duurzamer, energiezuiniger en 
comfortabeler te maken.”

conclusie dat verschuiven best wel 
eens zou kunnen.”
Tot verrassing van veel sceptische col-
lega-bouwers lukte het de samenwer-
kende partijen  – Huurdeman werkte 
intensief samen met onder meer con-
structiebureau Snetselaar, vijzelbedrijf 
Fryssinet, TB Grond- & Sloopwerk en 
damwandleverancier Sterk – om 
de bak in korte tijd opzij te schuiven. 
“Ik kreeg daarna veel reacties in de 
trend van ‘nooit gedacht dat het kon’. 
Veel mensen weten vooral eerst te 
vertellen waarom iets niet kan dan 
waarom wel.”

Kennis delen
Delen van informatie voor het beste 
resultaat: het lijkt zo simpel, maar de 
praktijk is nog vaak anders. Volgens 
de technisch directeur is het in de 
bouw regelmatig niet duidelijk wat  
iemands belang is en zorgt juist dat 
voor onbegrip: “Hoe vaak hoor je als 
aannemer niet van een opdrachtgever 
dat iets per se op een bepaald mo-
ment af moet zijn. Als je dan door-
vraagt, blijkt het te zijn omdat de bur-
gemeester langskomt en er een foto 
wordt gemaakt voor de krant. Maar als 
bouwer kun je daar prima op inspelen 
door bijvoorbeeld al wel die cv-ketel 
te hebben hangen en iets anders op 
een later moment te doen. Weet je zo-
iets van tevoren, dan kun je gebruik-
maken van de ruimte die je hebt.”
Hij ziet het als een groot nadeel van 
de Nederlandse bouwcultuur dat altijd 
alleen wordt gekeken naar geld. Toe-
gegeven: creativiteit kost in eerst in-
stantie misschien geld, maar brengt 

De kelderbak staat nog steeds in het 
geheugen gegrift als de ultieme case. 
Grond overkopen van de buren kon 
niet. Een klein deel van de kelderbak 
afbreken was lastig vanwege de 
asymmetrische vorm en de plaatsing 
van de binnenmuren. Worst case sce-
nario dat opdoemde was het helemaal 
afbreken en opnieuw opbouwen van 
de kelder. “Wij hebben toen geopperd 
om hem te verplaatsen, op wat voor 
manier dan ook. Met behulp van beto-
niek, of met vijzels. Daar ga je dan 
over in gesprek. De constructeur 
kwam na even rekenen al snel tot de 

meerwaarde. Swaab: “Als ik iemand 
een paar uur extra geef om goede op-
lossingen te bedenken en hij bespaart 
vervolgens in het proces, ben je toch 
veel beter af? Ik vraag leveranciers en 
onderaannemers altijd of er voor hen 
mogelijk problemen zijn of risico’s als 
ze deelnemen aan een project. Daar 
wordt wel eens raar van opgekeken. 
Men is gewend om gewoon te leveren 
voor een bepaalde prijs en verder 
niet. Alleen onderhandelen over geld 
betekent niets anders dan het sluiten 
van compromissen.”
Kortom, zo zegt hij, als iedereen het-
zelfde doel heeft, kun je veel beter  
afstemmen. “Met vaak een beter en 
goedkoper resultaat. Een win-win- 
situatie. Je wordt als verschillende 
partijen samen een team, collega’s 
bijna. Het zorgt voor een betere sfeer 
en een beter product.”   

“Een onderaannemer die een probleem heeft, 

kan dat knelpunt dat hij ziet gerust benoemen. 

Gezamenlijk kijken we naar oplossingen.”
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