
Dura Vermeer scherpt zijn digitaliserings-
strategie verder aan. De klant gaat het 
merken, maar ook de medewerkers die 
bij het familiebedrijf werken, vertelt Anita 
Blankestijn, als directeur Digitaal één van de 
eindverantwoordelijken voor digitalisering bij 
het Rotterdamse bouwconcern. “We willen 
een ongekend snel, veiliger, duurzaam en 
voorspelbaar bouwproces realiseren: van ont-
werp tot uitvoering op de bouwplaats. Daarbij 
werken we datagedreven en met behulp van 
digitale informatiemodellen, die rechtstreeks 
op de bouwplaats toepasbaar zijn. Voor de 
klant zijn we door digitaliseringen een nog 
voorspelbaardere partner geworden. Hij weet 
ook wat hij krijgt, want door deze manier van 
werken zijn we in staat om het eindresultaat in 
bijvoorbeeld een virtuele omgeving te tonen.” 
Blankestijn benadrukt dat door digitalisering 
Dura Vermeer duurzamer kan werken. Aan-
bestedende overheden eisen in de uitvraag 

Directeur Digital Solutions Hans Aaldering: 
“We willen onze klanten laten meeprofiteren 
van de specifieke expertisegebieden 
waarover we wereldwijd beschikken. Denk 
hierbij aan onze Industrie 4.0 kennis die we 
in de Duitse automotive industrie hebben 
opgedaan, maar ook de kennis van grote 
treinbedrijven in Europa en vliegvelden 
wereldwijd. In Nederland richt T-Systems 
zich primair op de markten: manufactu-
ring, consumer packaged goods en travel, 
transport & logistics. De afgelopen twee 
jaar zijn we een innovatie-community van 
bedrijven gestart waarmee we co-creëren 
en die meeprofiteert van onze partnerships 
en ecosystemen.”
“We zien dat veel Nederlandse maak- 
bedrijven uit onze community worstelen 
met dezelfde uitdagingen”, vertelt Digital 
Consultant Mark van Boxsel. “Denk aan 
productie-optimalisatie, kwaliteits- 

bijvoorbeeld de milieukosten te berekenen. 
“Voor onze Infra-divisie hebben we een app 
ontwikkeld om de samenstelling van verschil-
lende mengsels basisasfalt door te rekenen 
op milieukosten. Onze asfalttechnologen, 
tenderleiders en duurzaamheidsadviseurs 
kunnen sneller werken en een betere aan- 
bieding doen.”
Maar door digitalisering gaan de werk- 
nemers bij Dura Vermeer ook anders 
werken. Het digitaal samenwerken heeft 
dankzij de coronacrisis een vlucht genomen. 
Blankestijn haalt het gebruik van Teams 
aan, maar ook Fixxet. “Fixxet is een aanpak 
om ook anders te gaan werken, efficiënter. 
We zijn kanjers in het verzinnen van apps en 
dashboards, maar we losten niet altijd samen 
het probleem ook echt op. We hebben een 
organisatiestructuur voor digitalisering 
ingezet en werken steeds meer in multidisci-
plinaire teams om impact te maken.”  

controle, afvalbeheer, interne logistiek en 
duurzaamheid. Met die uitdagingen gaan 
we samen aan de slag. Met onze digitale 
bouwstenen helpen we klanten vervolgens 
concreet aan schaalbare en geïntegreerde 
oplossingen. Het resultaat koppelen we 
terug aan de community. Zo leren bedrij-
ven weer van elkaar. 
“Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dat veel 
bedrijven halffabricaten en gereedschap-
pen kwijtraken gedurende het produc-
tieproces. In de vrachtwagen is een item 
traceerbaar via GPS, maar in de fabrieks-
hal kan het zoekraken. Het probleem dat 
wij zien is dat bedrijven binnen fabrieks- 
locaties verschillende technologieën  
hanteren die niet samenwerken. Onze rol 
hierin is dat we door middel van techno-
logie- en datatintegratie de productie- en 
supply chain efficienter laten verlopen.”  
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