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C omplexe projecten is precies 
waar DPR Construction 30 
jaar geleden voor is opge-

richt, midden in de techbubbel van 
Silicon Valley. Bouwprojecten zijn de 
laatste periode nog veel complexer 
geworden, zo vertelt Lael Blum, 
Operations Lead voor DPR in de Be-
nelux. “Terwijl klanten meer zeker-
heid en garanties zoeken, wordt de 
markt juist veel minder voorspelbaar. 
 COVID-19 heeft impact gehad op de 
supply chain, en met de oorlog in Oe-
kraïne zijn de prijzen gestegen.” Het 
is een uitdaging, maar ook een kans 
voor een partij als DPR Constructi-
on. Het bedrijf onderscheidt zich in 
de markt met een integrale en vooral 
niet-transactionele aanpak. “Bij DPR 
gaan we ervan uit dat we echt part-
ners zijn voor de lange termijn met 
onze klanten”, zegt Blum.

Risico’s
Plannen is moeilijker, het aa nbieden 
van betrouwbare oplossingen is 
moeilijker, en de marges om nodi-
ge koerswijzigingen wordt steeds 
strakker. Doordat partijen risico’s 
uit te weg willen ruimen, ontstaan 
juist nieuwe risico’s omdat er zo-
veel onvoorziene dingen gebeuren. 
“Wij hebben daar wel een mitigatie-
strategie voor. DPR Construction 
opereert als internal construction 
company, en klanten kunnen ons al-
tijd bellen en ons bij iedere stap in 
het proces betrekken.” Als voorbeeld 
noemt ze de levertijden. “Wanneer 
we in een vroeg stadium zijn betrok-
ken, dan nemen we actief deel aan 
het beslissingsproces. En dat geldt 
ook voor de inkoop van bouwmate-

bedrijf partners aangetrokken die 
hun  model ook echt begrijpen, zegt 
Blum. “Daar hebben we veel energie 
in gestoken, en we hebben gewel-
dige bouwpartners gevonden”, zegt 
ze. “Het zijn er ondertussen hon-
derden. We zijn zelf ook erg lokaal 
geworden, met een eigen team in 
Amsterdam.” Iedere markt heeft im-
mers zijn eigen inslag. Zo ziet ze in 
de Nederlandse markt een discussie 
gaande over de precieze locaties en 
uiterlijk van datacenters.  “Moeten 
we datacenters in buitengebieden 
plaatsen, of juist openlijk etaleren? 
Maar er wordt ook veel gesproken 
over de integratie van de faciliteiten 
met de lokale gemeenschap. Als 
daar een balans in wordt gevonden, 
dan kan dat zeer goed uitpakken.” ◾

“Volledig open 

communicatie 

is voor ons  

een doel”

Datacenters moeten aan steeds strengere eisen voldoen, terwijl de time-to-market 
moet worden geminimaliseerd. Tel daarbij op dat de prijzen voor materialen wereldwijd 
sterk in de lift zitten. Bouwbedrijven als DPR Construction spelen een centrale rol in het 
aangaan van deze uitdagingen. Tekst: Michiel van Blommestein

Lael Blum

DE INTEGRALE AANPAK VAN DPR CONSTRUCTION

In alle fasen van 
de bouw betrokken

rialen. Wij zijn in staat om dat proces 
in het voordeel van de klant vorm te 
geven. Zo weten we risico’s te miti-
geren, ook door in alle fasen van de 
bouw betrokken te zijn.” 
De kern zit hem volgens Blum in het 
geven van de juiste verantwoorde-
lijkheden, aan de juiste mensen en 
dat op het juiste moment. “Dat moet 
je samen doen, en op een transpa-
rante manier”, zegt ze. “Niemand 
wil onaangename verrassingen. Je 
kunt niet altijd zeggen: ‘hier, dit is 
het risico van het project, dat is nu 
aan jullie.’ Ja, dat kan in sommige 
gevallen werken, maar het kan ook 
spectaculair misgaan. Volledig open 
communicatie is voor ons een doel.” 
In de tien jaar dat DPR Construc-
tion actief is in Europa heeft het 
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