
TOELICHTING OP THE BROWN PAPER - BYLDIS STRATEGIE
We are Byldis 
begint linksonder bij onze 400 vakkundige collega’s in engineering, prefab beton en 
aluminium geveltechniek. Samen werken we aan innovatieve en duurzame bouwconcepten. 
Van aanvraag en ontwerp tot prefabricage en assemblage in een van onze fabrieken, 
gevolgd door montage op de bouwplaats. 

De groene pijlen om Byldis en processen staan voor onze focus op het minimaliseren van 
onze ecologische voetafdruk. Circulariteit in bouwmaterialen en bouwonderdelen vormen 
een integraal onderdeel van onze toekomstvisie. 

Lees meer over People, Planet, Profit in het Byldis MVO verslag op www.byldis.com/nl/byldis-mvo

We are Byldis 
• Grensverleggende visie
• Torenhoge ambitie
• Lef tot anders denken
• Partner, kennis delen, open & transparant en vanuit onze rol als expert

SCOPE
Byldis verandert de bouwwereld als marktleider in integrale assemblage-oplossingen 
binnen het Europese midden- en hoogbouwsegment. We engineeren, produceren en 
monteren allerlei soorten prefab betonnen gebouwen; van de meer reguliere torens van 
50 tot 120 meter hoog tot aan de zogenaamde ‘specials’; gebouwen voorbij de magische 
grens van 200 meter, met een bijzondere natuurstenen gevel of in een complexe vorm. Van 
hotels tot gevangenissen, van appartementencomplexen tot kantoren en van ziekenhuizen 
tot uitvaartcentra. We zijn met name actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, 
Duitsland en Scandinavië.

gezonde orderportefeuille 
De combinatie aan bowlingballen, tennisballen en golfballen visualiseert de gezonde en 
flexibele orderportefeuille die we nastreven.

Het nieuwe bouwen & The Byldis big 5  
De wereld verandert, de markt verandert. Onze omgeving verstedelijkt in rap tempo, terwijl 
in grote steden een tekort is aan woon- en werkruimte. Deze stijgende vraag pusht de grens 
voor nieuwbouw omhoog. The only way is up! 

Door alle ontwikkelingen is er een steeds grotere behoefte aan voorspelbaarheid van 
grootschalige bouwprojecten. Een nieuwe vastgoedgeneratie zoekt steeds meer naar een 
coöperatief model als partners. Nieuwe technologie maakt geheel nieuwe bouwmethodes 
mogelijk. Het is onze verwachting dat deze transitie de komende jaren gaat versnellen. Het 
resultaat van deze transitie noemen we “Het nieuwe bouwen”.

Ons antwoord hierop hebben we samengevat in “The Byldis big 5”:
1. Totale controle (prefab maakt bouwen voorspelbaar)
2. Tot 50% sneller dan traditionele bouw
3. Veiliger bouwen met klein team
4. 1001 designmogelijkheden
5. Duurzaam

Lees meer over de Byldis big five op www.byldis.com/nl/the-big-5-of-byldis

Byldis strategy 
De koers van Byldis is gevisualiseerd middels de pijl richting de horizon. Het pad wordt 
geplaveid op basis van de LEAN methodiek en het hiervan afgeleide Quick Response 
Manufacturing (QRM). De brug (bridge), onze strategie, bouwen we op de volgende pijlers:

B yldis strategy
R estructuring à rust creëren
I ntegral à in samenwerking
D igital à digitaal werken
G rowth à groei
E ngage à en dóór, samen met de klant, meedenken en samen ontwerpen. 
   De sleutel tot uitvoerbaarheid in prefabricage zit in het vroeg in het  
   traject betrekken van onze expertises.


