
          >>

De toekomst van personeel in de bouwsector  

Anders denken, anders doen!



>> 3
>> 4
>> 5
>> 6

>> 8
>> 9
>> 9
>> 11

>> 12
>> 13
>> 13
>> 14
>> 14
>> 16
>> 16
>> 17

>> 18
>> 19
>> 20
>> 20
>> 21
>> 21
>> 22
>> 23

>> 25

Inhoudsopgave

1. Uit een diep dal 
 Vooral jongeren verloren hun baan 
 Toename hoger opgeleiden
 De bouw flexibiliseert 

2. Op korte termijn zijn er meer werknemers nodig 
 Gunstig vooruitzicht 
 Er zijn te weinig werknemers
 Uit de sector: Alfred Boot  

3. Dit gaat er veranderen op de lange termijn 
 Vergrijzing gaat op lange termijn een rol spelen… 
 …net als digitalisering en industrialisering 
 Bouwprojecten worden kleiner, maar ook complexer 
 Ketenintegratie 
 Maar niet alles verandert… 
 De bouwsector heeft deze verandering nodig 
 Uit de sector: Laurens de Lange 

4. Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt in 2026? 
 Nieuwe functies… 
 …vragen om tech skills 
 Soft skills worden belangrijker 
 Ook bedrijfscultuur moet openstaan voor verandering 
 Opleidingsbehoefte wordt anders 
 Onderzoek: welke competenties worden belangrijker? 
 Over theorie en praktijk: prof. ir. Hans de Jonge 

5. Wat betekent dit voor uw organisatie? 

1

Anders denken, anders doen!

Inhoudsopgave >         >>          >>



Inleiding

De bouwsector komt uit een diep dal wat grote gevolgen heeft gehad voor de arbeidsmarkt in de bouw. 

Zo is het aantal banen teruggelopen van 616.000 in het eerste kwartaal van 2009 naar 506.000 in het 

tweede kwartaal van 2016. Nu de bouwsector weer aantrekt, is de verwachting dat het aantal banen in 

de bouw ook weer zal stijgen. Op de langere termijn krijgt de arbeidsmarkt te maken met structurele 

factoren als digitalisering en industrialisering, ketenintegratie, complexere projecten en vergrijzing. 

Daardoor zijn er minder en een ander type werknemers nodig. Bouwbedrijven moeten nadenken welke 

toegevoegde waarde zij kunnen bieden in de keten en welk personeelsbestand daarbij nodig is. Daarbij 

hoort ook het zoeken naar partners en het investeren in nieuwe technologieën, om het juiste arbeids- 

klimaat te creëren en zo nieuw talent aan te trekken. ABN AMRO helpt u graag om uw mannetje te 

staan in de nieuwe bouwwerkelijkheid en ervoor te zorgen dat u de opgave met uw personeel aankunt. 

Met een aantal experts zoomen we in dit rapport in op de toekomst van personeel in de bouwsector. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Petran van Heel, ABN AMRO Sector Banker Bouw

Madeline Buijs, ABN AMRO Sector Econoom Bouw
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1. Uit een diep dal

Het aantal banen in de bouwsector is de afgelopen jaren flink afgenomen. 

Sterker nog, in geen enkele andere sector zijn zoveel banen verloren gegaan. 

Ook op andere vlakken is de arbeidsmarkt in de bouw de afgelopen jaren 

veranderd.
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Waren er in het eerste kwartaal van 2009 nog 616.000 banen, in het tweede kwartaal van 2016 waren 

er 506.000 over. Dit is een afname van 17,9%. In alle Nederlandse sectoren steeg het aantal banen in 

dezelfde periode met 1,6%. Dit is in figuur 1.1 te zien. 

Figuur 1.1 Veel minder banen in de bouw
Aantal x1000
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Het aantal banen in Nederland als geheel steeg in 2015 weer, terwijl er in de bouw nog geen 

verbetering te zien was. Dit is verontrustend voor een arbeidsintensieve sector. Zowel in de bouw als in 

Nederland vielen de meeste werknemers in 2015 in de leeftijdscategorie 45-50 jaar, maar de 

gemiddelde leeftijd in de bouw stijgt harder dan het Nederlandse gemiddelde. De meeste 

bouwbedrijven hebben dus te maken met een harde kern van relatief oud personeel. 

Vooral jongeren verloren hun baan
Veel werknemers in de bouw verloren dus hun baan, maar er is wel een groot verschil wie in de periode 

2009-2015 hun baan verloren. In de bouw waren dit de jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Het aantal 

jongeren werkzaam in de bouw in die leeftijdscategorie daalde met 45%. Terwijl dit in Nederland als 

geheel vooral de werknemers in de leeftijd 35 tot 45 jaar waren, zoals in figuur 1.2 op de volgende 

pagina te zien is. Uit cijfers van Fundeon en Annalyse1 blijkt dat in 2008 15% van de werknemers die 

onder de cao bouwnijverheid vielen jonger was dan 24 jaar. In 2015 was dit nog maar 9%. Het aandeel 

55-plussers liep in dezelfde periode op van 16% naar 20%. 

Dit heeft gevolgen voor bouwbedrijven. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw2 

blijkt namelijk dat de kosten van de verminderde inzetbaarheid door ziekteverzuim, arbeidsongeschikt- 

heid en productiviteitsverlies van werknemers op de bouwplaats in de leeftijd van 55 jaar en ouder 

gemiddeld 10,7% van de bruto loonkosten per jaar bedragen. Bij een uittredingsleeftijd van 67 jaar is dit 

zelfs 24,1%. De ervaren krachten zijn gebleven, maar deze zitten vernieuwing vaak in de weg en 

drukken het zwaarst op de kosten. 

1  Fundeon en Annalyse (2016). Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie.
2  Economisch Instituut voor de Bouw (2015). Vitaliteit op de lange termijn.
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Figuur 1.2 Meer banen voor ouderen
% groei 2009-2015
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Dit is geen goed perspectief voor de bouw. Jonge werknemers zijn de toekomst van de sector, waar er 

nu dus veel minder van zijn. De crisis in de bouw zal hier de oorzaak van zijn. De bouw is hard geraakt 

door de crisis waardoor de sector geen aantrekkelijk perspectief bood voor jongeren. Zij zijn daarom 

geen bouw gerelateerde opleiding gaan volgen. Ook kan het zijn dat jongeren bij ontslagrondes als 

eerste werden ontslagen, omdat zij nog weinig dienstjaren hebben. 

Ten slotte hebben andere sectoren zoals de ICT-sector (new tech) met nieuwe verdienmodellen en een 

open bedrijfscultuur een grote aantrekkingskracht op jongeren. Dit is heel wat anders dan de old tech 

van de wat verouderde sector bouw. Dat is een bedreiging voor de instroom van jongeren die de sector 

zo hard nodig heeft.

Toename hoger opgeleiden
Ook het opleidingsniveau in de bouw is veranderd. De bouw wordt steeds meer een sector van hoog 

opgeleiden. Het aantal architecten en ingenieurs is flink gestegen in het eerste halfjaar van 2016 in 

vergelijking met 2006. Ook het aantal loodgieters nam flink toe. Het aantal werknemers met een lagere 

opleiding, zoals timmerlieden en schilders, is flink gedaald in deze periode. 

Figuur 1.3 Opleidingsniveau in de bouw verandert
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In figuur 1.3 is duidelijk de verandering in opleidingsniveau in de bouw te zien. In 2006 was nog 33% 

van de werknemers in de bouw lager opgeleid. In 2016 is dit afgenomen tot 26%. Ook zijn er relatief 

minder middelbaar opgeleiden in de bouw. In 2006 was 41% van de werknemers in de bouw middel- 

baar opgeleid. In 2016 is dit afgenomen tot 38%. Het kan dus niet anders dan dat de hoger opgeleiden 

sterker zijn vertegenwoordigd in de bouw. In 2006 was 26% van de werknemers in de bouw hoger 

opgeleid, in 2016 is dit inmiddels 36%. Dat is een toename van bijna 40%.

De bouw flexibiliseert
Niet alleen de leeftijd en opleiding van werknemers verandert. De arbeidsmarkt wordt ook steeds 

flexibeler. Het aantal uitzendkrachten in de bouw is het sterkst gegroeid in de periode 2009-2016, 

namelijk met 79,2%. Het zijn vooral de lager opgeleiden die via een uitzendcontract in de bouw werken. 

De meeste werknemers in de bouw hebben echter nog steeds een vast contract, zoals in figuur 1.4 

te zien is. Wel is duidelijk dat het aantal werknemers dat een vast arbeidscontract heeft, daalt. In het 

eerste kwartaal van 2009 hadden nog 473.000 werknemers een vast contract. In het tweede 

kwartaal van 2016 waren dit er nog 400.000. Vooral hoger opgeleiden hebben een vast contract. In 

het eerste halfjaar van 2016 was 45% van de werknemers in de bouw met een vast contract hoger 

opgeleid.

Figuur 1.4 Nog veel vaste arbeidscontracten
Aantal x1000

 

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vast Flex Oproep
Uitzend Ondernemer Zzp

Bron: CBS

Ook zijn er in de bouw steeds meer zzp’ers actief. Dit aantal is gestegen van 109.000 in het eerste 

kwartaal van 2009 naar 136.000 in het tweede kwartaal van 2016. Vooral middelbaar en lager opgeleide 

werknemers in de bouw zijn actief als zzp’er. In de bouw is de groei van het aantal zzp’ers geen gevolg 

van de crisis. Het aantal zzp’ers is juist in de periode 2004-2008 het hardst gegroeid. In deze jaren is de 

bouwsector hard gegroeid. Niet alle zzp’ers in de bouw zijn dit uit eigen beweging. Uit onderzoek van 

SEOR3 is gebleken dat 3-5% van de zzp’ers actief in de bouw als schijnzelfstandige kan worden 

 

3  SEOR (2013). ZZP tussen werknemer en ondernemer. Eindrapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
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aangemerkt. Zzp’ers zijn voor de opdrachtgever over het algemeen goedkoper dan werknemers. Het kan 

daarom zijn dat werkgevers in de bouw schijnzelfstandigen hebben aangenomen om de kosten te 

drukken.

Niet alles verandert op de arbeidsmarkt. De bouw is nog steeds een heel ‘Nederlandse’ sector. De 

werknemers in de bouw hebben in grote meerderheid de Nederlandse nationaliteit. 97,3% heeft de 

Nederlandse nationaliteit, in Nederland als geheel is dit zo’n 94%.
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2. Op korte termijn zijn er meer 
 werknemers nodig

De vooruitzichten voor de omzet in de bouw in de nabije toekomst zijn op 

onderdelen zeer gunstig. De vraag naar nieuwbouwwoningen neemt sterk toe 

en de renovatiemarkt trekt ook aan, mede gestuwd door de aandacht voor de 

verduurzamingsopgave. De utiliteitsbouw stabiliseert; in dit segment wordt de 

komende jaren een lichte groei verwacht.
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Gunstig vooruitzicht
De groeipotentie in de bouwsector zit dus vooral in de woningbouw. Dit alles vertaalt zich in gunstige 

vooruitzichten voor de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het aantal vacatures dat openstaat en is vervuld, zoals 

in figuur 2.1 te zien is. In het tweede kwartaal van 2016 stonden er 6.800 vacatures open. In vergelijking 

met het tweede kwartaal van 2015 is het aantal openstaande vacatures met 26% gestegen. Ook het 

aantal vervulde vacatures neemt toe. Dat is nog wel veel minder als op de top in 2008 toen er nog 

21.600 vacatures openstonden. 

Figuur 2.1 Meer vacatures
Aantal x1000
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Er zijn te weinig werknemers
Dat de arbeidsmarkt in 2008 erg krap was, blijkt ook uit de toegevoegde waarde per baan. Die was in 

2008 hoog, zzoals in figuur 2.2 te zien is. 

Figuur 2.2 Toegevoegde waarde per baan stijgt sterk
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Dit betekent dat bouwvakkers veel werk verzetten in 2008. Gezien het hoge aantal vacatures zou de 

toegevoegde waarde waarschijnlijk lager zijn geweest als er voldoende geschikt personeel was 

gevonden. Tijdens de crisis is de toegevoegde waarde per baan weggezakt. Toen daalde het volume van 
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het werk harder dan het aantal banen in de bouw. Als we kijken naar de toegevoegde waarde per baan 

op dit moment valt op dat deze nog hoger is dan in 2008. Dit betekent dat werknemers in de bouw op 

dit moment veel werk verzetten. Werkgevers staan pas aan het begin van het opnieuw aannemen van 

extra personeel. Gezien de stijging van de vacatures is de verwachting dat de toegevoegde waarde per 

baan de komende tijd zal dalen.

Als de toegevoegde waarde per baan terugzakt naar het niveau van 2008, betekent dit dat het aantal 

banen in de bouw al met 15% kan stijgen tot en met 2017. Daarbij is rekening gehouden met de 

verwachte groei van de bouwproductie in 2016 en 2017. Dit geeft aan dat de bouwsector dringend 

personeel nodig heeft om aan de groei van de productie te kunnen voldoen. De vraag is waar zij op de 

korte termijn dit personeel vandaan kan halen, nu er minder jongeren een bouwopleiding volgen. De 

kans is groot dat bouwbedrijven personeel van de concurrent proberen los te weken.
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Uit de sector: Alfred Boot

Welke omstandigheden moet de werkgever creëren om het bouwpersoneel van de toekomst aan te trek-

ken? We vroegen het aan Alfred Boot, directeur HR bij Dura Vermeer Groep NV. 

De nieuwe generatie professionals
‘De bouw heeft lastige jaren achter de rug. We veren nu met zijn allen op en iedereen barst van de ideeën. 

Het is wat dat betreft gewoon wel weer heel erg leuk. Een onvoorstelbaar leuke sector voor jongeren om 

te gaan werken. Juist doordat je projectmatig kan werken, kan je hier echt je ding doen. De nieuwe werk-

nemer is wel een professional. Je moet als werkgever dus een omgeving creëren waar een professional 

zich thuis voelt en tot zijn recht komt. Van nature waren wij een hiërarchische organisatie met een be-

hoorlijk strakke aansturing. Dat past niet bij professionals. Wij zijn nu echt bezig om tot een ander leider-

schap te komen, waarbij professionals veel meer ruimte krijgen om hun eigen gang te gaan. Dat is wel 

een lastige transitie. Aan de ene kant hebben we de oude generatie, die gewend is om strak aangestuurd 

te worden en daar altijd goed in heeft gefunctioneerd. Aan de andere kant stromen nu nieuwe medewer-

kers binnen die zich daar niet senang bij voelen. Zij zijn veel zelfstandiger en kwetsbaarder en gedijen 

beter in zelfsturende teams. Dat zijn dingen waar we op HR gebied nu dagelijks mee bezig zijn. Uiteraard 

wil ook de nieuwe generatie goed verdienen en mogelijkheden krijgen om door te leren, maar die profes-

sionele werkomgeving met aantrekkelijke projecten is waar ze op afkomen.’

“Dura Vermeer geeft ook op ludieke wijze aandacht aan het serieuze thema van  
vergrijzing”

Diverse contractvormen
‘Goede mensen zijn altijd schaars, maar die schaarste gaat de komende jaren wel weer toenemen. Waar 

wij aan zullen moeten wennen, is dat we mensen ook niet altijd meer kunnen boeien en aan ons binden. 

Van tijd tot tijd zullen ze weggaan en in verschillende rollen bij ons terugkomen. De ene keer via een pay-

roll constructie, de andere keer als zzp’er. Maar we kunnen ze net zo goed tegenkomen als opdrachtgever 

of ingehuurd door de opdrachtgever. We krijgen een ander relationeel netwerk met personeel. Dat is nu 

nog even worstelen. Daarbij werkt wetgeving af en toe heel belemmerend.’
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3. Dit gaat er veranderen op de lange 
 termijn 

De bouwsector staat echter niet alleen voor een kwantitatieve uitdaging door  

de groei van de bouwproductie, zoals in het vorige hoofdstuk is besproken.  

De bouwopgave waar we voor staan en de manier waarop we bouwen, 

veranderen. Als we wat verder in de toekomst kijken, zijn er een aantal 

structurele factoren die de arbeidsmarkt zullen beïnvloeden. Deze factoren 

worden hieronder besproken. Het is de vraag welke functies en hoeveel 

werknemers er nog nodig zijn in het bouwproces, wanneer al deze factoren  

een rol gaan spelen.
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Vergrijzing gaat op lange termijn een rol spelen…
Een belangrijke factor is de demografie. De Nederlandse bevolking en daarmee de werkzame beroeps- 

bevolking wordt steeds ouder. In figuur 3.1 is te zien dat de meeste werknemers in de bouw nu in de 

leeftijdscategorie 45-50 jaar vallen.

Figuur 3.1 Bouwvakkers worden steeds ouder
Aantal x1000
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Dit betekent dat er op de lange termijn (10-20 jaar) een groot deel van de bouwvakkers met pensioen is 

en gaat. Bij een gelijkblijvende leeftijdsverdeling is over 10 jaar al 18% van de werknemers 65 jaar of 

ouder en over 20 jaar is dit zelfs 45%. De bouw wordt harder getroffen door vergrijzing dan de Neder- 

landse arbeidsmarkt als geheel. Dit effect wordt nog eens versterkt vanwege de zware 

werkomstandigheden. 

Er zijn de afgelopen jaren veel minder jongeren in de bouw begonnen, zoals hiervoor al benoemd. Nu 

het weer beter met de bouw gaat, zal dit aantal wel weer toenemen. Dit effect zal de vergrijzing in de 

bouw echter niet teniet kunnen doen, omdat het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt op komt veel 

lager is. Daardoor zal het aantal werknemers in de bouw waarschijnlijk structureel lager komen te liggen 

dan in het verleden. In het leerjaar 2008-2009 waren er bijvoorbeeld nog 25.364 leerlingen die een 

bouw gerelateerde opleiding op het MBO volgden. In het leerjaar 2015-2016 waren dit er nog maar 

14.857.

…net als digitalisering en industrialisering
Door vergrijzing zullen er dus minder werknemers in de bouw zijn, maar er zijn ook minder werknemers 

nodig. Eerder schreven we al dat de bouwopgave verandert: industrialisering en digitalisering zijn de 

nieuwe pijlers. Vanzelfsprekend raakt dat ook het werken in de bouw en het resulteert in een  

veranderende vraag naar personeel. De komende jaren zal het effect van digitalisering nog over-

schaduwd worden door de focus op het uitbreiden van het aantal werknemers als gevolg van de 

toename van de bouwproductie. Maar de bouwsector kan niet om digitalisering en industrialisering 

heen. 

Digitalisering en industrialisering zal niet in alle segmenten van de bouw effect hebben. Vooral de 

nieuwbouw en grootschalige renovaties kunnen hiervan profiteren. Het nieuwbouwproces wordt steeds 

vaker gekenmerkt door een hoge mate van digitalisering én industrialisering van het proces. Dit 

betekent een langere voorbereidingsfase, onder andere voor de productie van prefab dat alleen nog op 

de bouwplaats gemonteerd hoeft te worden. Installaties worden ook op maat gemaakt aangeleverd of 

komen al geïntegreerd in de gevel op de bouwplaats binnen. De bouwtijd op de bouwplaats wordt 
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hierdoor aanzienlijk verkort en het handenarbeid en vakmanschap van bouwers en installateurs op de 

bouwplaats neemt af. De taken verschuiven naar de industrie, waar de bouwdelen gefabriceerd worden. 

In de toekomst zal dit bouwproces dan ook steeds meer lijken op het coördineren van goederen- 

stromen en het monteren van kant-en-klare bouwdelen. 

Ook het renovatieproces wordt bij voldoende schaalgrootte meer geïndustrialiseerd. Geholpen door 

moderne technieken als 3D-scannen en industriële productie, hoeven bouwdelen op de bouwplaats 

alleen nog gemonteerd te worden. Vanwege die vergaande digitalisering en automatisering van het 

proces zullen de kwaliteit en snelheid omhoog gaan en de faalkosten omlaag. In dit segment zal er 

daardoor ook steeds minder behoefte zijn aan gespecialiseerde vakmannen. 

Bouwprojecten worden kleiner, maar ook complexer
De projecten in de bouw zullen er in de toekomst ook anders uit gaan zien. De verwachting is dat er 

minder grootschalige woningbouwprojecten op worden gestart en er geen grote bedrijventerreinen 

meer bijkomen. Er zal nog steeds nieuwbouw plaatsvinden, maar op kleinere schaal. Projecten worden 

niet groter, maar wel complexer. Er wordt meer binnenstedelijk gebouwd, waarbij omgevingsmanage- 

ment en just-in-time management van geprefabriceerde bouwdelen een belangrijke rol spelen. Dit 

betekent ook dat werkzaamheden mogelijk op andere arbeidstijden moeten plaatsvinden, zodat 

omstanders in de gebouwde omgeving zo min mogelijk overlast ervaren.  

Daarnaast worden de projecten steeds gespecialiseerder, bijvoorbeeld omdat er beter naar duurzaam- 

heid wordt gekeken. Zo zal renovatie en verduurzaming een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de 

bouw. De enorme opgave die er in Nederland ligt voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving 

kan alleen maar opgelost worden door vergaande industrialisering. De industrie kan de kans om de 

verduurzaming van de bouw een impuls te geven niet laten liggen.  

Ketenintegratie
Een andere verandering die langzaam is ingetreden, is dat processen steeds minder ad hoc op de 

bouwplaats geregeld worden. Het nadenken over en het regelen van de processen verschuift naar de 

ontwerp- en voorbereidingsfase. Denk bijvoorbeeld aan lean bouwen, het coördineren van het bouw- 

proces in BIM en de mogelijkheden die virtual reality/augmented reality toepassingen bieden om al in 

een vroeg stadium inzicht te krijgen in het ontworpen gebouw. Hierin is betere (digitale) communicatie 

met partners en stakeholders een vereiste. Door complexer projectmanagement wordt ICT in de hele 

keten belangrijker. 

In het zoeken naar efficiëntie met integrale oplossingen en het ontzorgen van de klant, veranderen de 

verhoudingen tussen de partijen in de keten. Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een 

bredere rol te pakken, zodat ze ook in de ontwerp- en beheerfase betrokken zijn bij een bouwproject. 

Deze verantwoordelijkheid dwingt bedrijven om in de voorbereiding goed na te denken over de 

uitvoering, omdat men ook na oplevering betrokken zal blijven bij het eindresultaat. Bij dit bredere 

takenpakket horen andere risico’s en kansen. Zowel voor de inrichting van het proces als het project 

moet dan ook een ander type personeel aangetrokken worden, dat de gehele opgave kan overzien. De 

architect, de aannemer, de installateur en zelfs producenten en leveranciers kunnen er ook voor kiezen 

om gezamenlijk de bouwopgave in te vullen. Iedere partij houdt dan zijn eigen verantwoordelijkheden 

gedurende de afgesproken periode. Communicatie en transparantie zijn daarbij van groot belang.
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Maar niet alles verandert…
Bij onderhoudswerkzaamheden en kleinschalige (duurzame) renovaties, zoals het vervangen van de cv-

ketel of een kleine verbouwing, blijven ambachtelijke vaardigheden van groot belang. Omdat de oplage 

te gering is, is bij deze kleine ingrepen een geïndustrialiseerde oplossing niet rendabel of relevant en 

komt het aan op maatwerk. In dit segment zullen vooral zzp’ers en kleine onderhoudsbedrijven actief 

blijven. Toch zijn ook hier veranderingen zichtbaar. De manier van klantbenadering zal moeten veran- 

deren. Internet zorgt voor vergaande transparantie, je wordt als bouwer op vele websites beoordeeld. 

De ouderwetse mond-tot-mond reclame gaat op de digitale snelweg veel sneller en verder. Service- 

gerichtheid is hier essentieel voor een goede reputatie, het behoud van de klant en het verkrijgen van 

nieuwe klanten. 

De 3D-printer kan in dit segment wel een kleine disruptie veroorzaken door ter plekke zeer nauwkeurig 

bestaande onderdelen na te maken. Vooral technische vaardigheden om de 3D-printer aan te sturen en 

de geprinte onderdelen te monteren, zijn dan van belang. 

De bouwsector heeft deze verandering nodig
De arbeidsproductiviteit in de bouw maakt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat de bouwsector 

verandert. De arbeidsproductiviteit, uitgedrukt als toegevoegde waarde per gewerkt uur, is in de bouw 

namelijk relatief laag. Dit is in figuur 3.2 te zien. De bouw is één van de weinige sectoren waar nog op 

grote schaal ‘handmatig’ gewerkt wordt. De arbeidsproductiviteit in de ICT en industrie is veel hoger. 

Daar is de digitalisering ook al veel verder. Wel is de bouw aan een inhaalslag bezig. De arbeids- 

productiviteit kruipt richting het Nederlandse gemiddelde.

Figuur 3.2 Arbeidsproductiviteit bouw verbetert, maar is nog laag 
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Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau 

Dat de productiviteit nu zo hoog is, komt zoals eerder besproken doordat de productie in de bouw flink 

toeneemt, maar het aantal werknemers nog niet zo hard stijgt. Daardoor wordt het werk door minder 

werknemers gedaan. De bouw is niet noodzakelijkerwijs duurzaam efficiënter geworden. Dit is een 

probleem voor de bouwsector, andere sectoren zijn veel efficiënter. Zelfs met de huidige inhaalslag 

komt de bouw niet in de buurt van de industrie en ICT. Het gebrek aan efficiëntie maakt de bouw duur 

en gevoelig voor concurrentie uit andere sectoren. Digitalisering, industrialisering en ketenintegratie 

kunnen de bouwsector helpen om efficiënter te worden. En efficiëntie is meer dan ooit noodzakelijk.
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Uit de sector: Laurens de Lange

Hoe wordt de bouw georganiseerd en welke invloed heeft dit op personeel in de bouwsector? We legden 

deze vraag voor aan Laurens de Lange, groepsdirecteur Unica Groep, voorzitter Coalitie Gezonde Gebou-

wen, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle en Lid van de Raad van Advies voor ROC Deltion. 

Naar een specialistische markt
‘Ik denk dat de hele markt meer specialistisch gaat worden. Dat kan zijn specialisatie naar markt, een 

specifiek product of dienst, maar ook naar regio. Partijen zullen zich daarop toespitsen, je zult aannemers 

krijgen die zich bijvoorbeeld volledig toeleggen op onderwijsgebouwen. Dat zie je ook in de industriële 

markt, daar specialiseren bedrijven zich op het onderdeel waar zij heel goed in zijn en goed in kunnen 

concurreren op prijs én kwaliteit. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren in de bouwsector. De traditionele 

vakman, de loodgieter op de hoek, zal echt wel de partij blijven voor zijn regio. Maar het complexere werk 

zal naar grotere installatiebedrijven gaan die hun proces daarop hebben ingericht. Dat betekent dat bij 

grotere bedrijven het personeel in hetgeen ze doet beter moet worden, maar minder breed hoeft te acte-

ren.’

Opleidingen moeten sneller mee
‘Je ziet dat opleidingsinstituten moeite hebben om het tempo waarin de bouw zich ontwikkelt, te volgen. 

Daarin zit een soort traagheid in systemen. Op het moment dat je een certificeerbare opleiding wil hebben, 

dan duurt het toch vrij lang voordat zo’n opleiding er daadwerkelijk is. Willen we stappen maken in de 

bouw, dan zullen we ook moeten kijken hoe we sneller opleidingen kunnen ontwikkelen en inrichten. 

Daar moeten opleidingsinstituten dan wel de ruimte voor krijgen van bijvoorbeeld het Ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschap. Op dit moment zien zij nog niet de urgentie van het maken van snelheid, 

dat is niet hetgeen dat hoog op de prioriteitenlijst staat in Den Haag. Maar dat heeft de bouwsector wel 

nodig. Wij concurreren in een steeds snellere markt. Dat betekent dat onderwijsinstellingen, partijen die 

ons moeten ondersteunen, daar ook in mee moeten.’
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4. Wat zijn de gevolgen voor de 
 arbeidsmarkt in 2026? 

Zoals hiervoor geschetst zijn er een aantal structurele factoren die de arbeids- 

markt zullen veranderen. Enerzijds zullen er door vergrijzing minder werknemers 

in de bouw beschikbaar zijn. Anderzijds zijn door digitalisering, industrialisering, 

ketenintegratie en gecompliceerde projecten minder en een ander type werk- 

nemers nodig. Al deze zaken hebben invloed op het huidige en te werven 

personeel in de bouwsector. De rollen in het bouwproces veranderen, waardoor 

personeel nodig is dat beschikt over andere competenties dan voorheen. Daarbij 

zal er meer dan ooit aandacht komen voor soft en tech skills van werknemers. 

Wat betekent dat voor (toekomstig) personeel in de bouw?
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Allereerst zijn er door deze structurele veranderingen minder werknemers in de bouw nodig. Als we de 

aantallen banen in de bouw doortrekken naar 2026, is de verwachting dat het aantal banen met zo’n 8% 

zal kunnen dalen. Eerder werd vermeld dat op de korte termijn het aantal banen kan stijgen. Dit komt 

doordat de arbeidsmarkt op dit moment achterloopt op de economische ontwikkelingen in de bouw. 

Ook speelt digitalisering en vergrijzing nu nog niet zo’n grote rol. Over 10 jaar zal die rol veel groter zijn. 

Daardoor zal een omgekeerde beweging van het aantal banen in de bouw te zien zijn.

Nieuwe functies…
Wel zullen er door deze structurele veranderingen nieuwe functies in de bouwsector ontstaan. Om het 

bouwproces te optimaliseren, wordt bijvoorbeeld steeds meer met BIM gewerkt. We bouwen het 

project eerst geheel virtueel, voordat het daadwerkelijk in productie wordt genomen en gerealiseerd 

wordt. Door BIM kunnen klanten de effecten van hun beslissingen in real time volgen én kunnen conse- 

quenties direct in beeld gebracht worden. Door die transparantie zal er meer begrip onder zowel partijen 

onderling als onder opdrachtgevers komen en zullen verrassingen uitblijven. Taken die traditioneel in de 

uitvoeringsfase werden uitgevoerd, vinden nu al in de voorbereidingsfase plaats en worden dus naar 

voren geschoven in de keten. Dat betekent dat er in de uitvoer taken en dus functies vervallen en er in 

de voorbereidingsfases nieuwe verantwoordelijkheden bijkomen. 

Met de verdere ontwikkeling van Internet of Things zullen niet alleen functies ontstaan voor mensen die 

kunnen programmeren en connectivity tot stand kunnen brengen, maar ook voor het slim beheren en 

exploiteren van gebouwdata. Die functies bestaan nu nog niet, maar zullen er binnen nu en vijf jaar wel zijn. 

Omdat de complexiteit van het bouwproces toeneemt, zullen er meer specialistische functies komen. 

Ook installaties worden steeds complexer en met name in het energiezuinig maken van de bestaande 

gebouwenvoorraad is de kennis van meerdere disciplines van belang om het beste rendement te 

kunnen behalen. 

De nieuwe functies waarvan we verwachten dat ze zullen ontstaan, hebben vooral te maken met 

digitalisering en industrialisering. Voor deze ICT-gerelateerde taken zijn vooral hoger opgeleiden nodig. 

Deze trend is al ingezet. Als we het aantal werknemers in de bouw naar opleidingsniveau extrapoleren 

naar 2026, zien we een verder sterke verschuiving naar hoger opgeleiden. Dit is in figuur 4.1 te zien.

Figuur 4.1: Sterke verschuiving naar hoger opgeleiden
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In 2026 zou dan 43% van de werknemers in de bouw hoger opgeleid zijn. Dit past bij de verschuiving van 

werkzaamheden door digitalisering en meer specialisatie door de focus op complexe binnenstedelijk 

bouwen, renovatie en verduurzaming.

Nog steeds zijn er ook lager opgeleiden nodig. Naar verwachting is 23% van de werknemers in 2026 

lager opgeleid. Bij onderhoudswerkzaamheden en kleinschalige renovaties zal altijd ruimte zijn voor de 

specialistische kennis en vaardigheden van bijvoorbeeld een vakman als een dakdekker of metselaar. Bij 

nieuwbouw en grootschalige, industriële renovaties daarentegen zal deze functie, als de groei van 

industrieel bouwen doorzet, goeddeels overbodig worden. 

…vragen om tech skills
De veranderingen in de sector en de nieuwe functies vragen om andere competenties van het 

personeel. Een groot deel hiervan hangt samen met de industrialisering en digitalisering van het 

bouwproces. Het werken met prefab, robots, 3D-printers, BIM en complexe installaties vraagt om 

andere vaardigheden dan de traditionele bouwers en installateurs gewend zijn.

Personeel moet ook in staat zijn om innovaties als chips en sensoren, big data, self healing materials en 

augmented/virtual reality bij te kunnen houden, het werken hiermee zich snel eigen te maken en een 

plek te geven in de toekomst van het bedrijf. Dat vraagt om flexibiliteit van de zittende werknemers. 

Soft skills worden belangrijker
Samenwerken wordt veel belangrijker, omdat er meer in ketens wordt geproduceerd. Er wordt dan 

vaker samengewerkt in een team. De samenstelling van het team moet bestaan op basis van 

complementaire vaardigheden en skills. In de bouwsector gebeurt dat nog weinig.

De bouw heeft ook te maken met complexe projecten met grote risico’s, waar hiërarchie alleen al vanuit 

financiële risico’s onvermijdelijk is. Het is een uitdaging om die hiërarchie intact te laten op die terreinen 

waar het moet, maar tegelijkertijd op de werkvloer de ruimte te bieden voor de nieuwe manier vanwerken. 

Het wordt nog een klus om de spagaat tussen hiërarchie en teamgericht werken uit te dokteren. 

Daarbij krijgen bouwers en installateurs steeds meer een adviserende rol, als gevolg van de toene- 

mende complexiteit van het bouwproces en technologische innovaties. Niet alleen technische, maar 

ook juridische en financiële kennis en contractmanagement zijn competenties die van de nieuwe 

medewerker in de bouw gevraagd worden. 

De uitvoering van grootschalige renovaties zal plaatsvinden in bestaande situaties waar gebruikers nog 

wonen, winkelen en/of werken. Dat vraagt om andere competenties dan die op de bouwplaats van 

nieuwbouwprojecten nodig zijn: de zogenaamde ‘soft skills’ van bouwpersoneel worden steeds 

belangrijker. Hieronder vallen communicatieve en sociale vaardigheden en een klantgerichte manier van 

werken. In een proces waar de voorbereiding en het inspelen op de klantvraag belangrijker worden en 

waar bouwbedrijven ook verantwoordelijk zullen zijn voor de exploitatie, zullen er meer functies komen 

waarin medewerkers direct in contact staan met de klant. 

Het huidige personeel van bouwbedrijven heeft veel ervaring, maar beschikt in de meeste gevallen nog 

niet over deze competenties. Deze veelzijdigheid aan benodigde competenties wekt wellicht juist de 

interesse van jongeren om in de bouwsector te komen werken.
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Ook bedrijfscultuur moet openstaan voor verandering
Niet alleen de werknemers moeten openstaan voor verandering, er moet ook een bedrijfscultuur zijn 

die verandering toestaat. Die bedrijfscultuur is ook aan verandering onderhevig met het aantrekken van 

meer jonge, hoogopgeleide medewerkers. Minder hiërarchie en meer zelfsturende teams. Logischer- 

wijs vragen de werknemers én de processen van nu om een ander ‘besturingsmodel’.

ABN AMRO Sector Banker Zakelijke Dienstverlening Han Mesters ziet dit ook in andere sectoren: ‘Wil 

je ook jong talent aantrekken en behouden, dan zul je de bedrijfscultuur moeten veranderen. Als je als 

bedrijf duidelijk laat zien dat je duurzaamheid omarmt en bouwt aan een betere wereld, kun je sommige 

jongeren daarmee echt over de streep trekken. We zien dat bij de bouw nog niet zo dramatisch, maar 

uiteindelijk is het dezelfde jonge generatie die anders in elkaar zit dan de zittende werknemers.’ 

Opleidingsbehoefte wordt anders
Uit het voorgaande blijkt dat de eisen die aan het personeel in de bouw worden gesteld hoger worden. 

Bouwprojecten worden steeds complexer. Meer technieken, materialen en ICT, maar ook een hogere 

tijds- en margedruk zijn hiervan de oorzaken. Ook worden andere competenties in de bouw belangrijk. 

Dat vereist een goede opleiding.

De sector heeft meer werknemers nodig die aan de ene kant breed zijn opgeleid. Niet alleen vak- 

inhoudelijk, maar bijvoorbeeld ook met kennis over bijvoorbeeld juridische en financiële zaken. Aan de 

andere kant moeten werknemers ook heel specialistisch en met bijvoorbeeld 3D-modellen kunnen 

werken. Bouwpersoneel zal gemiddeld een wat hoger opleidingsniveau nodig hebben, waarin meer 

aandacht is voor IT, new tech en data. 

Dit zal in alle functies van belang zijn. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen hier nu al hun 

programma op aanpassen. Ze moeten vandaag opleiden voor de wensen van morgen. In de praktijk 

blijkt het voor onderwijsinstellingen en bedrijfsleven lastig om vraag en aanbod goed op elkaar af te 

stemmen. Enerzijds ligt hier een taak voor de overheid, anderzijds moeten bedrijven zittende mede- 

werkers voldoende bijscholing bieden. Welke scholing dit precies is, hangt af van het segment waar het 

bedrijf werkzaam is en de diensten die het bedrijf aanbiedt. 
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Onderzoek: welke competenties worden belangrijker?

BouwKennis legde in mei 2016 een aantal competenties voor aan architecten, aannemers B&U, klusbedrij-

ven afbouwers en installateurs, met de vraag in welke mate deze competenties in de toekomst belangrijker 

of juist minder belangrijk zullen worden. De saldi van het aandeel (veel) belangrijker min het aandeel 

(veel) minder belangrijk per competentie zijn opgenomen in figuur 4.2. Op deze manier is direct inzichtelijk 

waar de verschillen tussen de marktpartijen liggen. 

Figuur 4.2 Saldi verwachtingen m.b.t. benodigde vaardigheden van personeel (% (veel) belangrijker min % 

(veel) minder belangrijk)*

 

Gespecialiseerd vakmanschap 53 73 70 67 74

Communicatievaardigheden 61 77 63 39 60

ICT-vaardigheden 42 -10 -19 -27 43

Kennis van assembleren/monteren bouwdelen -11 27 41 -9 21

Werken met BIM-modellen 49 -21 4 -27 -14
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*Vragen gesteld aan bedrijven met meer dan één medewerker

Bron: BouwKennis, 2016

Alle marktpartijen zijn het er duidelijk over eens dat zowel gespecialiseerd vakmanschap als communica-

tievaardigheden belangrijker worden. Afbouwers denken relatief minder vaak dat communicatievaardig-

heden belangrijker worden (43%), terwijl architecten relatief minder vaak denken dat gespecialiseerd 

vakmanschap belangrijker wordt (53%). 

Over ICT-vaardigheden loopt de mening van de verschillende marktpartijen behoorlijk uiteen. Per saldo 

denkt een ruime meerderheid van de installateurs (43%) en architecten (42%) dat ICT-vaardigheden  

belangrijker worden. Bijzonder opmerkelijk is dat aannemers, klusbedrijven en afbouwers denken dat 

deze competentie juist minder belangrijk wordt, terwijl ook bij die marktpartijen ICT-toepassingen het 

werk kunnen vergemakkelijken en faalkosten kunnen laten dalen. 

Kennis van het assembleren en monteren van bouwdelen wordt vooral door klusbedrijven (41%) en in iets 

mindere mate ook voor aannemers B&U (27%) en installateurs (21%) belangrijker gevonden. Dat is niet 

verwonderlijk, aangezien deze partijen de assemblage zullen moeten uitvoeren. Toch is het vreemd dat  

architecten dit niet belangrijker vinden worden. Zij moeten het assembleren immers ook ontwerpen.

Zeer opvallend is de mening in de sector over de competentie ‘werken met BIM-modellen’. Logischerwijs 

denkt per saldo 49% van de architecten dat deze competentie belangrijker wordt. Daarentegen denkt een 

relatief hoog aandeel van de aannemers B&U (per saldo -21%), die als hoofdaannemer vaak betrokken zijn 

bij complexe projecten, dat deze competentie minder belangrijk wordt. Het lijkt er dus op dat nog niet alle 

partijen in de bouw zich even bewust zijn van de veranderingen die de sector te wachten staan en de  

invloed die dit heeft op personeel in de sector. 
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Over theorie en praktijk: prof. ir. Hans de Jonge

Hans de Jonge was tot voor kort hoogleraar Real Estate Management bij de faculteit Bouwkunde aan 

de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is hij directievoorzitter van Brink Groep, een groep onder- 

nemingen die actief is in de bouw- en vastgoedmarkt in Nederland. Petran van Heel is Sector Banker 

Bouw bij ABN AMRO en legt De Jonge een aantal interessante stellingen voor. 

1. Innovatie in de bouw wordt geremd door de mensen/medewerkers in de bouw.

Hans de Jonge:

‘Het is een veelgehoorde stelling dat de sector niet innoveert en je kunt me niet bozer maken dan door 

dat te zeggen. Er wordt ontzettend veel geïnnoveerd, maar het probleem is dat het allemaal project- en 

productgerichte innovaties zijn. Het lerend vermogen van de sector is niet heel groot. Het is altijd door 

de voorruit kijken, niet in de achteruitkijkspiegel. Dat zit een beetje in de cultuur van de sector, ook 

omdat je steeds weer in wisselende teams zit of daarop aanhaakt. Het gebrek aan continuïteit in een 

productiestroom, steeds weer projectmatig in wisselende setting, dat is één van de belangrijkste 

oorzaken waardoor dit niet van de grond komt.’

Petran van Heel:

‘Maar dan zit het toch in de mensen, de directie maakt vaak die strategische keuze voor wel/niet 

investeren in langjarig samenwerken en samen leren en innoveren.’

Hans de Jonge:

‘Mensen die willen innoveren, tref ik in alle leeftijdscategorieën en alle functies. Mensen die niet willen 

innoveren idem dito. Het gaat dwars door leeftijd, ervaring en positie heen. Het is een mentale attitude, 

je hebt het of je hebt het niet. Vernieuwing is gewoon moeilijk, het moet ook echt vanuit de bedrijven 

zelf komen. Dat spanningsveld tussen we moeten wel gewoon ons brood verdienen en ondertussen 

innoveren, dat is er.’

2. Er komen echte general construction companies op de markt die zich alleen
maar bezighouden met inkoop en coördinatie. 

Hans de Jonge:

‘Dat sowieso niet. Elk groot bouwbedrijf heeft zich de afgelopen jaren beraden op zijn positie in de 

markt. Daar hebben ze allemaal andere richtingen en vormen voor gevonden. De één zoekt het heel 

sterk in samenwerkingsallianties en productvernieuwing, denk aan Heijmans die met lab-achtige 

oplossingen tot nieuwe producten probeert te komen. Een bedrijf als BAM zet heel erg in op 

vernieuwing van processen en informatietechnologie. Dan krijg je projecten als de Stroomversnelling, 

waar toch echt wel hele spannende dingen gebeuren. Er zijn ook bouwbedrijven die voor- en/of 

achterwaarts integreren in de keten en dus keteneigenaar worden, zoals TBI. Dat blijkt moeilijk te zijn 

omdat de personen aan de knoppen toch traditionele mensen zijn die het serviceconcept eigenlijk nog 

steeds niet begrijpen. Om van een productleverancier een dienstleverancier te maken, is heel erg 

moeilijk.’

Petran van Heel:

‘Meer dienstleverancier, meer service voor je klanten lijkt me essentieel om te overleven. Het draait in 

alle sectoren om ‘beleving’, kwaliteit en duidelijkheid. Kun je dat mogelijk maken in je bedrijf, dan heb je 

volgens mij een betere toekomst!’
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3. De competenties waarover werknemers in de bouw moeten beschikken, zijn
niet trainable.

Hans de Jonge:

‘Daar ben ik het niet mee eens. Sommige mensen zeggen: je wordt ermee geboren of niet, maar er zijn 

absoluut veel dingen te trainen. Die skills kun je niet uit een boekje leren, maar je kunt het wel leren, 

door mensen in simulatiespellen de werkelijkheid na te laten bootsen of duidelijke intervisie te doen. Er 

zijn ook dingen niet te trainen. Dat is de aloude vraag; kun je van iedereen een ondernemer maken? Ik 

denk het niet.’

Petran van Heel:

‘En de competenties die nodig zijn voor de nieuwe bouwvakker of installateur, zoals samenwerking, 

servicegerichtheid, creativiteit?’

Hans de Jonge:

‘Je zet me wel aan het denken met die stelling. Bouwbedrijven willen dat hun personeel technische 

basiskennis heeft, maar ook in teams kan werken en sociale vaardigheden heeft. Dat is bijna een 

andere wereld. Ik heb bij Brink Groep mensen die super intelligent zijn als het gaat om software-

ontwikkeling, ik durf ze met geen klant in contact te brengen. Ik overdrijf nu even om het probleem 

duidelijk te maken. Iemand die technisch goed is, commercieel snapt waar het over gaat en sociale 

vaardigheden heeft, dat is een schaap met vijf poten. Als je deze vindt, moet je hem onmiddellijk in 

dienst nemen. Sommige competenties zijn te trainen, andere niet.’
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5. Wat betekent dit voor uw  
 organisatie?
Door economische en demografische factoren ontstaat er in de bouwsector een 

ander arbeidsklimaat. De veranderende bouwopgave leidt tot een verschuiving 

van taken en de opkomst van nieuwe functies. De eisen die aan personeel in de 

sector gesteld worden, veranderen dus ook. Hoe kunnen bedrijven in de 

bouwsector hierop inspelen? Een vijftal praktische handvatten;

 ▶ 1.  Bedrijven in de bouwsector moeten door de enorme uitstroom en het gebrek aan instroom een 

sterke focus hebben op het opleiden van nieuwe medewerkers en specifiek op het opleiden 

van jongeren. Koester de opgedane kennis van de oudere werknemers. De jeugd heeft de 

toekomst!

 ▶ 2.  Ontwikkel relevante competenties van je medewerkers. Ook zij moeten met de tijd en de 

klanten mee kunnen veranderen. Blijf verbeteren!

 ▶ 3.  Servicegerichtheid en communicatie zijn belangrijke vereisten voor bouwen in steden en 

bouwen voor particulieren (o.a. in duurzame renovatie). Werk samen!

 ▶ 4.  De bedrijfscultuur moet aansluiten op de veranderingen in de bouw en de nieuwe (jongere) 

medewerker. Creëer een omgeving waarin een professional zich thuis voelt en tot zijn recht komt. 

Beweeg mee!

 ▶ 5.  Investeer in innovatie, digitalisering en industrialisering. Als je nu niet financieel investeert, 

investeer dan wel in de tijd die nodig is om de aanstaande veranderingen te zien en een plaats te 

geven in je organisatie. Selecteer ambassadeurs die een voortrekkersrol willen spelen. Open up!
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