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ER ZIT NOG VOLOP
 GROEI IN BAM

Nederlands grootste bouwer, Koninklijke BAM Groep, bestaat 

anderhalve eeuw. In die tijd heeft het Europese bouwconcern  

veel tot de verbeelding sprekende projecten gerealiseerd, maar  

CEO ir. Rob van Wingerden kijkt liever vooruit. Schaalgrootte, 

digitalisering, kennisdeling, duurzaamheid en vooral een betere  

risico-en-beloningsbalans hebben de focus.

e afgelopen 150 jaar heeft BAM ontelbare 
bouwprojecten gerealiseerd; denk aan woningen, 
kantoren, musea en ziekenhuizen. Maar ook 

infrastructuur, zoals de Oosterscheldekering en vele metrotun-
nels. En niet te vergeten allerlei stadions, zowel in binnen- als 
buitenland. Ik vind het fascinerend hoeveel maatschappelijke 
impact onze projecten hebben. We bestrijken alle fases van 
het bouwproces. De breedte van onze dienstverlening en onze 
enorme kennis en ervaring zijn zeker naar de toekomst toe 
relevant. Je kunt de huidige vraagstukken, zoals ten aanzien van 
duurzaamheid, alleen oplossen door een integrale aanpak en 
met een visie op de langere termijn.” 

RISICO-ALLOCATIE
Het internationaal opererende BAM-concern realiseerde in 
2018 een omzet van 7,2 miljard euro en had ruim 20.000  
werknemers, van wie zo’n 8.000 in Nederland in dienst. 
In anderhalve eeuw heeft het bedrijf vele toppen en dalen 

gekend. Zo heeft de laatste economische crisis voor onbalans 
gezorgd ten aanzien van de risico’s bij de uitvoering van grote 
overheidsopdrachten. Van Wingerden, sinds 1988 bij het bedrijf 
en vanaf 2014 CEO: “Wie honger heeft, eet minder kieskeurig. 
De risico-allocatie is in de crisisjaren te veel bij de bouwers 
komen liggen, met alle gevolgen en resultaten van dien. Terwijl 
de uitvoering van de toekomstige infrastructurele agenda een 
gezonde en aantrekkelijke sector nodig heeft. Waarbij innovatie 
loont. We moeten naar een markt toe waarbij de risico’s liggen 
bij die partij die ze kan beïnvloeden. Dat besef deelt ook  
de overheid als bepalende klant in deze imperfecte markt.” 

WIN-WIN
Dat de relatie opdrachtgever-bouwer ook anders kan, bewijst 
Schiphol, aldus Van Wingerden. Voor grootschalige uitbreiding 
en onderhoud van gebouwen, voorzieningen en installaties is 
de luchthaven langjarige contracten aangegaan met diverse 
bedrijven, waaronder BAM. Hierin wordt elkaars kennis 
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THE GREENERY   Steven Martina

nze sector is volop in beweging”, 
zegt Martina. “We zien onder 
andere consolidatie: telers én 

afnemers worden steeds groter. De vraag wordt 
leidend voor wat en hoeveel er geteeld wordt; 
niet meer het aanbod. Ook stellen consumen-
ten steeds hogere eisen aan duurzaamheid, 
kwaliteit en voedselveiligheid en aan het gemak 
van bereiden en eten van verse groenten en 
fruit. Met de kennis, passie en vastberadenheid 
van onze medewerkers ondersteunen wij onze 
(r)etailers om met al die veranderingen mee te 
bewegen. Onze focus ligt daarbij op digitalise-
ring en duurzaamheid.”

INNOVATIE
“Je ziet de voordelen van digitalisering onder 
meer terug in onze volledig geautomatiseerde 
logistieke infrastructuur”, zegt Martina. “Ons 
systeem leidt tot minder verspilling: dankzij 
data maken we een juiste forecast door de hele 
keten heen. We realiseren kortere levertijden 

BIJDRAGEN AAN EEN GEZONDE
 SAMENLEVINGThe Greenery levert en distribueert een 

breed assortiment van verse groenten en fruit aan retail, cateraars en verwer- 

kende industrie. CEO Steven Martina ziet de markt sterk veranderen. Hij vertelt hoe 

de multinational hierop inspeelt met onder andere innovatie en digitalisering.

en altijd gevulde schappen. Daarnaast maakt 
digitalisering het mogelijk om partners in 
de gehele keten op transparante wijze te 
informeren: van teler en retail tot consument. 
Wat duurzaamheid betreft, gaan we efficiënt 
om met energie en verpakkingen. Tevens 
investeren we in de langdurige inzetbaarheid 
van medewerkers, met name door zwaar 
repeterend werk te vervangen door robotise-
ring. Ook innoveren we met nieuwe producten, 
zoals het door ons geïntroduceerde Topseal. 
Dankzij deze hersluitbare verpakking wordt 
er per saldo minder plastic voor verpakkingen 
gebruikt én wordt er tijdens het vervoer in 

vrachtwagen en boodschappentas geen fruit 
meer verspild, zoals bij bakjes met makkelijk 
losschietende deksels.” 

MISSIE
“De wereld om ons heen verandert in hoog 
tempo”, zegt Martina. “Wij gaan de uitdaging 
aan om met minimaal dezelfde snelheid mee 
te veranderen. Dit doen we vanuit onze missie: 
het leveren van een significante bijdrage aan 
een gezonde samenleving door verse groenten 
en fruit op een duurzame manier bereikbaar en 
betaalbaar te maken voor consumenten. Iedere 
dag weer. Zodat mensen lekker, afwisselend en 
gezond eten voor een eerlijke prijs. Dat doen 
we niet alleen, maar in samenwerking met 
ruim vijfhonderd Nederlandse en buitenlandse 
telers.”  

  ‘  Groente en fruit 
bereikbaar en 
betaalbaar maken 
voor iedereen’
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optimaal gebruikt. “Het is een samenwerkings-
vorm waarin we niet meer denken in opdracht-
gever-opdrachtnemer, maar in partners. 
We creëren een win-winsituatie door elkaar
te helpen om het doel te bereiken en samen 
te verbeteren en te innoveren.”

Behalve aandacht voor risicobeheersing, zet 
BAM vol in op digitalisering. Van Wingerden: 
“Onder het motto ‘We make it (digital), before 
we make it (physical)’ geven we de digitale 
transformatie vorm. Digitalisering maakt het 
mogelijk om sneller, veiliger, economischer 
én met minder afval te werken.” Digitalisering 
vergt volgens Van Wingerden veel techniek, 
maar bovendien bij de betrokkenen een andere 
mindset. “Er is een ingrijpende cultuurveran-
dering nodig om de technologische mogelijk-
heden tot hun recht te laten komen. Het beeld 
van een bouwer als stenenstapelaar past ons 
al lang niet meer.”

GROEN VERDIENMODEL
Andere drivers voor een betere toekomst, 
ook als werkgever, ziet de BAM-voorman in 
duurzaamheid alsmede het consolideren van 
versnipperde kennis- en schaalvoordelen: “De 
bouwsector is erg versnipperd. Iedereen doet 
zijn eigen ding optimaal, maar het totaal is 
suboptimaal. Als wij bij BAM onze schaal en 
kennis beter benutten, dan outperformen we 

ROB VAN WINGERDEN:

‘We make it, before 
we make it’

alles en iedereen. Dat is dé basis om onze resul-
taten op een hoger niveau te krijgen en voor-
spelbaarder te maken. Zeker in combinatie met 
digitalisering en duurzaamheid. Dat zien we, 
in plaats van als een kostenpost, juist als een 
verdienmodel. Want in essentie bespaar je met 
afval- en CO2-reductie op je kosten, bedenk je 
slimmere productiemethoden en ga je inno-
veren. Onze opdrachtgevers vragen bovendien 
steeds meer om duurzame oplossingen. We 
beschouwen het als de missie van BAM om een 
duurzame leefomgeving te creëren, waarmee 
we mensen een beter leven kunnen bieden. 
Dat spreekt ook uit het gebaar dat wij naar de 
samenleving maken ter gelegenheid van ons 
150-jarig bestaan. Dit jaar planten we 150.000 
bomen. Er zit nog volop groei in BAM.”   
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