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Veel opportuniteiten
voor bouwindustrialisatie
in de zorgsector
Een minimaal kostenplaatje
en oplevering volgens
afspraak zijn bij bouw- en
renovatieprojecten in de
zorg veelal de belangrijkste
eisen van de volledige
sector. Helaas zijn dat
nu precies twee punten
waar het bij een klassieke
aanpak wel eens fout
durft te lopen. Aannemers
en andere bouwpartners
die resoluut de kaart van
industrialisering trekken
en voor vernieuwende
technieken en processen
kiezen, zouden in de
toekomst wel eens op
rozen kunnen zitten.
Tenminste, als ook de
bouwheren out of the box
durven te denken.
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Bouwteams: sleutel tot succes
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Belangrijk is dat werken in bouwteam ook de operationele kosten kan reduceren. (foto WZC Oleyck in Landen)

Wie met een betaalbare oplossing voor flexibele
inrichting komt, zal in de komende jaren goed
scoren.
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de zorgsector en de verwachtingen van
mensen evolueren nu eenmaal, zeker in
deze wereld waar alles aan een razendsnel
tempo verandert. Helaas is een dergelijke
flexibiliteit nog steeds zeldzaam in bouwdossiers. Wie op dit vlak met een innovatief
en betaalbaar alternatief op de proppen
komt, kan de komende jaren in deze sector
zeker scoren.”
Vraag naar strikte doorlooptijden
Uit het onderzoek blijkt dat de zorgsector
niet zozeer vragende partij is naar een (veel)
snellere oplevering van de bouwprojecten.
Wel moet de afgesproken deadline worden
gerespecteerd. “Financiële redenen liggen
aan de grondslag van veel frustratie die met
een laattijdige oplevering gepaard gaat”,
vertelt Joerie Alderweireldt. “Leningen moeten
worden afbetaald zonder dat er inkomsten
zijn. Bij publieke projecten komt daar nog
eens de indexatie bovenop: al snel worden

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgsector niet zozeer vragende partij is naar een
(veel) snellere oplevering van de bouwprojecten. (foto WZC Oleyck in Landen)

enkele tienduizenden euro meer betaald dan
initieel gepland en dat zijn facturen waarvoor
geen subsidie werd ontvangen. Meestal is
er ook al personeel aangeworven dat niet
aan de slag kan. Kortom, het is cruciaal
dat de doorlooptijd wordt gerespecteerd.
Een objectief dat met LEAN werken,
procesbeheersing, BIM, prefab, … kan worden
gehaald. In het kader van bouwindustrialisatie
zijn het immers allemaal manieren om
efficiënter te bouwen of te renoveren.”
Nog enkele obstakels uit de weg
te ruimen
De conclusie is dat bouwindustrialisatie
en innovatieve concepten wel degelijk een
antwoord bieden op verschillende prangende
noden van zorginstellingen. Helaas volstaat
het niet om de sector theoretisch en
pragmatisch te informeren over de vele
mogelijkheden, hoewel dit natuurlijk wel
helpt. Er is meer nodig. “Ook architecten
en aannemers moeten zich voor nieuwe
werkmethodes en -processen openstellen”,
besluit Joerie Alderweireldt. “Zich engageren
om constructief in bouwteam te werken,
kan alvast een stap in de goede richting zijn.”

Wat de zorgsector erg belangrijk vindt, is dat de afgesproken deadlines worden
gerespecteerd. (foto WZC Oleyck)

