
 

Het Nationale Business Succes Award Instituut - Michelangelostraat 20 - 3066 NM Rotterdam - www.nbsa-instuut.nl 

  
Score FDN Engineering & Construction BV 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: organisatieontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: producten en dienst-ontwikkeling      

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      

 
Opvallende succesfactoren 
Internationalisatie ! ! ! ! ! 

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! ! ! 

Interne efficiëntieverbetering      

Omzetverhoging      

HR-beleid      

Duidelijke Competentie-ontwikkeling ! ! ! ! ! 

Consistente Managementstijl ! ! ! !  

Innovatie ! ! ! ! ! 

Productdifferentiaties ! ! ! ! ! 
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Oordeel Nominatiecommissie 
 
Van oudsher heeft Nederland een grote naam op het gebied van de bouw van bruggen en 
tunnels. Het is onderdeel van onze wereldwijde reputatie op het gebied van waterwerken. 
Binnen deze sector is FDN Engineering & Construction BV (feitelijk twee bv’s, Engineering en 
Construction) een gerenommeerd en toonaangevend bedrijf op het gebied van bruggen, 
tunnels, havens en allerhande drijvende elementen. 
FDN Engineering & Construction is al bijna twee decennia lang een begrip op het gebied van 
bruggenbouw en heeft vooral grote faam behaald met haar modulaire brugsystemen zoals 
de Ultrabridge. FDN was betrokken bij tal van spraakmakende projecten in Nederland, maar 
is over de hele wereld actief met haar innovatieve ontwerpen. Een unieke combinatie van 
engineering, consultancy en realisatie, een duidelijke focus in strategie, marketing, 
klantgerichtheid en een bijzondere open mind ten aanzien van het samen ontwikkelen met 
haar klanten, heeft haar doen uitgroeien tot een absolute voorloper binnen haar branche. 
Een bedrijf waar Nederland met recht trots op kan zijn. 
  
De Nominatiecommissie is van mening dat FDN Engineering & Construction op die gronden 
uitgeroepen kan worden als winnaar in de Ingenieursbranche en tevens in aanmerking dient 
te komen voor de Nationale Business Succes Award 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
FDN Engineering & Construction BV is door de commissie tevens genomineerd als 
kanshebber voor: 
 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2014 
•  Beste werkgever 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Snelste groeier 
•  Beste Start Up 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf in Nederland 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards: 
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Finance 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Zakelijke dienstverlening 

FDN Engineering & Construction BV is winnaar 2014 
in de Ingenieursbranche 

Nominatiecommissie 
Nationale Business Succes 
Award 
 
Betreft  
FDN Engineering & 
Construction BV 
 
Oordeel commissie 
Positief 
25-11-2014 

 
R.J. Zwaan 
Hoofd Dagelijkse 
Nominatiecommissie 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
 
Profiel FDN Engineering & Construction BV – beschrijving activiteiten 
 
FDN is bij uitstek actief op het terrein van het ontwerpen en realiseren van bruggen, tunnels 
en drijvende gebouwen c.q. componenten voor havens (steigers, bruggenhoofden etc.) en is 
zowel ontwikkelaar en  bouwer als partner van haar opdrachtgevers, veelal grote 
aannemers en (lokale) overheden. 
FDN neemt in haar markten een vooraanstaande leidende rol in en wordt beschouwd als de 
expert op haar vakgebieden. Men kan in dit geval spreken van een ingenieursbedrijf dat ook 
zelf bouwt. 
FDN was betrokken bij diverse spraakmakende projecten in Nederland (HSL-viaduct bij 
Moerdijk, Randstadrail, Noord-Zuid lijn , IJ-tramtunnel) waarvoor vaak zeer ingenieuze en 
innovatieve oplossingen moesten worden ontwikkeld. Ook in het buitenland (o.a. 
Noorwegen, Griekenland) is het bedrijf actief, met name op het gebied van drijvende 
objecten zoals havenelementen etc. 
 
 
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
 

FDN heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van bruggen, tunnels en 
drijvende elementen. Zij heeft vooral faam gekregen door de ontwikkeling van de 
Ultrabridge, een prijswinnend modulair systeem om in recordtempo bruggen, tot maximaal 
30 meter lengte,  te kunnen bouwen. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van modules van 
hoge-sterkte beton, wat 10 x sterker is dan gewoon beton, en wat rankere, mooiere 
ontwerpen mogelijk maakt, omdat er veel minder beton nodig is om dezelfde 
constructiesterkte te bereiken. Vanwege het modulaire systeem kan er zoals gezegd veel 
sneller worden gebouwd, hetgeen kostentechnisch zeer interessant is, temeer omdat deze 
brug zeker 100 jaar onderhoudsvrij is en er geen aparte asfaltlaag benodigd is. Omdat de 
modules eenvoudig per container kunnen worden vervoerd, is dit product van FDN ook zeer 
geschikt voor de export en wordt het inmiddels ook in het buitenland toegepast.  
Innovativiteit is zonder meer de meest in het oog springende eigenschap van FDN. Dat dit 
algemeen wordt herkend, blijkt wel uit het feit dat het bedrijf hiervoor in de afgelopen 
jaren diverse internationale prijzen heeft ontvangen, en dat zij dit jaar binnen de top-20 van 
meest innovatieve bedrijven van Nederland is geeindigd. Niet voor niets wordt FDN ook 
vaak geconsulteerd voor allerlei brug- en tunnelconstructies, speciaal als er innovatief 
gebruik moet worden gemaakt van allerlei vormen van hoge-sterkte beton als UHPC en 
UHPFRC (vezelversterkt beton). 
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MVO centraal 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat ook bij FDN hoog in het vaandel. Het 
bedrijf heeft duidelijke normen en waarden geformuleerd en voert zijn kernactiviteiten uit 
op een manier waarop het verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de 
sociale context. Zij ziet duidelijk haar rol in de samenleving, weet wat zij voor de 
samenleving kan doen en wat zij van de samenleving terugkrijgt.  

 
Positie in de markt 
 
FDN Engineering & Construction BV is opgericht in 1996 en heeft zich sindsdien ontwikkeld 
tot een ‘exportproduct’ waar Nederland trots op kan zijn. In haar markten en segmenten 
wordt zij door velen als toonaangevend beschouwd. 
Het bedrijf valt op bij de Nominatiecommissie door de ontwikkelingen die het vanaf de 
oprichting heeft meegemaakt en de uitstekende reputatie in de branche. In een markt die 
continu in beweging is, weet FDN door haar vooruitstrevende instelling uitstekend te 
anticiperen op de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen en is zij haar concurrenten vaak 
een slag voor.  
 
De Nominatiecommissie ziet in FDN Engineering & Construction BV een stabiele, vooruit-
strevende onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel successen kan 
behalen binnen de markt. 
 
 
 


