Uitdagende tijden – klantwens als startpunt voor
maatwerk
Als bouwbedrijf heeft u behoefte om uw klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar ook om uw
bedrijf te laten groeien en de concurrentie voor te blijven.
Het verbeteren van de klantervaring en klanttevredenheid is voor veel bouwbedrijven een belangrijk
thema. Om in deze tijd succesvol te zijn dient voortdurend efficiënter met middelen & mensen te
worden omgegaan. Dit is vanzelfsprekend van grote invloed op bestaande werkprocessen. De juiste
manier om met deze veranderingen om te gaan is samenwerking op te zoeken en kennis en kunde
te delen.
Dit alles met het doel productiviteit te verhogen en efficiënter en effectiever te werken, faalkosten te
reduceren en om resultaten te verbeteren met tevreden klanten als eindresultaat.
Tegenwoordig willen klanten steeds meer co-creëren. De klant verwacht een (woon)product op
maat. Ook is duurzaam bouwen steeds meer in trek. Voor u als bouwbedrijf betekent dit dat u uw
bedrijfsstrategie zult gaan aanpassen op de wensen van de klant, maar ook kennis zult gaan
vergaren op het gebied van duurzaamheid.
Deze nieuwe manier van werken is van grote invloed op de bouwsector. Om in te spelen op deze
trends is samenwerken met andere partners van groot belang. Samenwerking biedt kansen om
kennis en kunde te vergaren en delen, risico’s te verminderen, faalkosten te reduceren en kan
zorgen voor een snellere doorlooptijd.

De bouwsector zal nog niet direct volop gaan profiteren van de aantrekkende economie. Het aantal
bouwprojecten is nog niet op het niveau van voor de crisis en de marges blijven onder druk staan.
Tevens is er een terugtredende overheid, waardoor er minder budget vanuit de overheid is.
Met al deze trends in het vizier is het van belang om uw onderneming onder de loep te nemen en te
kijken waar u kunt innoveren zodat u zich nog beter kunt onderscheiden van de concurrentie.

“Nu werkt iedereen samen, en weet
iedereen elkaar te vinden op de
gebieden waar ze excelleren”.
Kees Brandjes, Directeur Klous +
Brandjes

“Doordat iedereen toegang heeft tot
de laatste informatie, worden er
minder fouten gemaakt en kan
iedereen efficiënter werken”.
Vinus van der Veekens, Directeur
van der Veekens
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