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"ln 2020 is de bouwsector een ondernemende en marktgerichte sector.

Het jaar 2020 tijkt nog ver weg, maar is dat niet. Voor deze toekomst-

verkenning hebben veel betrokkenen hun dromen voor de bouwsector
in2020 geformuteerd. 0m hun dromen straks te kunnen verwezentijken,
moeten we nu aan de stag. Dat begint met keuzes maken. De keuzes voor
de koers die een bedrijf gaat votgen. Maarwaar baseer je die keuzes op?

De wensen van opdrachtgevers en
De sector staat bekend om zijn

eindgebruikers staan centraa[.

professionaliteit en betrouwbaarheii

en heeft een moderne uitstrating.
Bouwen is een kwestie van hoogwaardige kwatiteit en maatwerk leveren,

De huidige economische turbutentie maakt dat de toekomst onzekerder

waarbij het werk verregaand geautomatiseerd en gestandaardiseerd is.

is dan ooit. Hoe de bouw er in2020 ook uitziet, er zijn votop kansen voor

Door creatief ondernemerschap wordt geld verdiend aan duurzame

ondernemers. Met deze toekomstverkenning wiI Bouwend Nedertand haar
leden een aantaI ankerpunten bieden voor de toekomst. Ankerpunten die
een bouwonderneming of een groep van bouwondernemingen hetpen om
de koers voor de komende jaren te bepaten.
De route die we voor deze toekomstverkenning gevotgd hebben, kan heel

makketijk worden herhaatd per deetsector of zelfs per individueet bedrijf
Dit strategietraject krijgt dan ook een vervotg in de secties van
Bouwend Nederland. De verschittende secties zu[[en aan de stag gaan
om de ambities voor hun deetsector te bepaten. De komende jaren zaI
in de secties vervotgens veet aandacht worden besteed aan de manieren
waarop deze ambities kunnen worden gereatiseerd.
Daarnaast kunnen leden ats individueetbedrijf of in kteine groepen een
kort strategietraject doortopen. Het maakt daarbij niet uit of een bedrijf tot
de voorhoede behoort of zich nog niet bezighoudt met de verre toekomst:
deze aanpak is in etke situatie bruikbaar. lk zou iedereen dan ook witlen
oproepen gebruik te maken van deze toots.

oplossingen en viert innovatie hoogtij."

Ziehier de visie op 2020 zoa[s Bouwend Nedertand die aan u voortegt.
A[ eerder, in 200ó, keken we vooruit met het rapport '0ndernemen is
positie kiezen. De bouw in het perspectief van 2015'. De turbutente tijd
waarin we leven en waarin we moeten ondernemen, maakt dat we onze
toekomstvisie voo rtd u rend moeten bijstetten.

visie op 2020 is tot stand gekomen met input uit de sector zetf.
Maar we hebben ook mensen uit de naaste omgeving van de bouw
geraadpteegd: de zogeheten vrije denkers. En er is een uitvoerig
bronnenonderzoek gedaan. Deze drie samen hebben geteid tot
'Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020'. Deze brochure
De

is daarvan een samenvatting.

Het rapport is geen kant-en-ktaar eindproduct. Het is ook geen
marktverkenning. Wat dan wet? Het is een strategische verkenning
voor de sector ats geheel, uitmondend in een aantaI ambities voor 2020

Het uitgebreide rapport "Kiezen voor de Toekomst. De bouw in 2020"
kan worden gedowntoad van de website van Bouwend Nedertand:

Deze ambities zijn

www. bouwend nederta nd. n t/bouwin2020

Mr. J.L. Uan) van Tuinen
Atgemeen directeur
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|n2020 ontzorgt de bouwlopdrachtgevers en gebruikers bijaanschaf,
gebruik, onderhoud en transformatie van bouwwerken.
ln 2020 biedt de bouw aan opdrachtgevers combinaties van bouwen
met financiering, energievoorziening, facititaire dienstvertening en
zorg in fut[ service concepten.
ln 2020 kent de bouw een veeLzijdigheid aan bouwondernemers die
bewust hun rol in de keten kiezen a[s totaalaanbieder, specialist of
paciteitsaa n bieder.
|n2020 zijn bouwondernemers [eidend in de keten en zetten in op de
innovatieve kracht van toeteveranciers en ketenpartners om tot klant
gerichte optossingen te komen.
|n2020 is de retatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
constructief en uitdagend en komen producten tot stand
die voldoen aan veranderende behoeftes van gebruikers.
ln 2020 wordt de bouw gewaardeerd om de producten die duurzame
oplossingen zijn voor maatschappetijke vraagstukken op het gebied
van wonen, werken, mobiLiteit en natuur.
ln 2020 heeft de bouw het imago van een aantrekkelijke werkgever
met veel oog voor vakmanschap en toegevoegde waarde van mensen.
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Waar ¡n de tekst 'bouw staat wordt bedoetd bouw en infra
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2 Waar we op moeten inzetten

3 Voorwaarden van succes

Uit de consuttaties en gesprekken zijn zes thema's naar voren gekomen.
Thema's waarop de sector en individuele bedrijven zutten moeten inzetten,
witten ze tot de moderne bouwsector anno 2020 behoren.

Etk van de zes thema's kent zijn eigen voorwaarden voor succes
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Kla ntvraag en daa rop afgeste mde bouwco nce pten
Wit je bouwconcepten goed kunnen afstemmen op de ktantvraag, dan zuI
je een directe relatie moeten hebben met die klant en zijn omgeving.Zo'n
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Deze thema's zijn
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retatie opbouwen en onderhouden vergt

veeL

tijd en energie. Het betekent

niet'teunen' op de opdrachtgever, maar zetf actief op pad gaan.

Kta ntvraa g en daarop af gestemde bouwconcepten

Financiering van bouwopgaven
Duurzaamheid
lmago van de bouwsector

l
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Arbeidsmarkt
Ketensa menwerking
De meeste van deze thema's zijn niet nieuw. Ze zijn de afgetopen tijd, sinds

Financiering van bouwopgaven
Nu banken terughoudender zijn geworden in hun financiering, gaan opdrachtgevers op zoek naar andere f inanciers. Bouwbedrijven kunnen de
afweging maken of ze daarin iets kunnen betekenen voor de ktant. Er zijn
verschittende strategieën mogetijk, met verschi[[ende risico's, maar ook
met nieuwe verdienmodetten.
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het verschijnen van het vorige visierapport, echter nog scherper naar voren

J

gekomen. Wil,ten we de visie op de bouw in 2020 ook daadwerketijk gestalte
geven, dan zutten we de uitvoering ervan nu voortvarend moeten oppakken.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is in de bouwsector synoniem voor vermindering van het
energieverbruik, efficiënter omgaan met materiaten en het verhogen van
de gebruikskwatiteit en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving. De
roep om duurzaamheid zaI steeds groter worden. Het is daarom belangrijk
dat bouwbedrijven hierop - onafhanketijk van hun omvang -inspeten.
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lmago van de bouwsector
We hebben de afgetopen jaren hard gewerkt om het imago van de sector
te verbeteren. Dat heeft gewerkt! Het imago van de sector is verbeterd,

I

dat toont onderzoek aan. Nedertanders vinden de bouw betangrijk voor
de Nederlandse samenteving. Het betangrijkste vindt men de kwatiteit,
dat afspraken worden nagekomen, vakmanschap en prijs. Daarom is het
bel.angrijk dat individuete bouwondernemingen nog transparanter zijn op
het gebied van ptanning, prijs en kwatiteit van projecten. Maak duideLijk dat
de kwatiteit het werk meer dan waard is en wees hetder in ptanningen. 0ok

hier getdt:speel in op de klantvraag en verbeter je relatie met die klant.
Daarmee zaI het imago van de hete sector verder verbeteren.
Arbeidsmarkt
Vakmensen bl.ijven aLtijd nodig in de bouw. Toch zaI tot 2020 het aantaI uitvoerende mensen in de bouw afnemen, onder meer door de toename van
prefabricage. Er treedt een verschuiving op naar personeel dat opgeleid is
voor het managen van bouwprocessen. Ketensamenwerking staat hierbij
voorop. Medewerkers moeten goed kunnen samenwerken en communiceren. 0m de juiste mensen op de juiste ptaatsen te krijgen, is het betangrijk
om goede relaties te onderhouden met het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en
wol. 0nderwijsprogramma's moeten tot stand komen in samenspraak met
het bedrijfsLeven. Voor het [vlmbo gebeurt dit at, voor het hbo en het wo is
er nog veel te winnen.
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3 Voorwaarden van succes

Ir

De sector zaI ook meer dan vroeger afhankel.ijk worden van [oudere) zij-

instromers. De markt gaat andere producten vragen; dat betekent meer
nadruk op Logistiek en techniek. Medewerkers moeten zich ook bLijvend
kunnen ontwikketen in een omschoting naar andere functies. 0nderne-

Aan een groep leden van Bouwend Nedertand uit de B&U- en infrasector is
gevraagd naar hun verwachtingen voor 2020. Ze hebben die verwachtingen
weergegeven in een zogeheten 'vision paper'. Het gaat daarbij zowel om'
positieve ats negatieve verwachtingen.

mingen moeten investeren in modern personeetsbeteid waarmee ze zich
kunnen onderscheiden en hun imago kunnen versterken.

Ambitie 2020 vanuit de sector

Ketensamenwerking
De ktant is niet gebaat bij een versnipperde bouwketen. 0m de ktantvraag
tegemoet te komen en totaalconcepten te kunnen aanbieden, kunnen
bouwbedrijven samenwerking zoeken met bijvoorbeetd instattatiebedrijven
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De ambities voor 2020

Positief

Positief

Waar zijn we trots op

Wat zijn onze dromen

. Kwatiteit {gebouwde) product
. Ftexibititeit {we reageren op atte vragenl

en energiebedrijven. 0p die manier wordt niet a[[een de samenwerking

¡ Samenwerken op projectbasis

tussen bouwers verbeterd, maar kan samenwerking ook een verbreding
van het dienstenpakket betekenen.

. Weerbaarheid in de recessie

. Cuttuur/motivatie
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. Vakmanschap
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van hard werken

lnnovatie en vernieuwing in de sector

I
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Betere branchemarketinq
Betere ¡nstroom personeel
{kwantitatief en kwatitatiefì

.

Bouw is een kwestie van montage

.

f,lodernisering verdienmodeI

I
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Van aannemer naar aanbieder,

i-
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ProfessioneeI opdrachtgeverschap
en andere aanbestedingsvormen f DBFMI
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Ambitie 2020

meer Product-lvlarkt Combinaties IPMC s]

Brede maatschappelijke positie van de bouw

\.... lnnovatie, van prijs naar kennis
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.,Verregaande automatisering van de bouw
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Verteden/Heden
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Vicieuze cirke[ lvan ftexibit¡teit naar meerwerk
naar imagol

.
.

CI.aimcu[tuur onderLing

.

S[echt imago, de bouw kent geen merken

Bouwers zijn vo[gers, beperkt vermogen
tot anders denken en innovatie

Toekomst

. 0nzekerheid

U

. Tekort aan instroom personeet Ikwatitatief

ID

en kwantitatiefl

. lnternationa[e
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bijvoorbeetd Chinesel binnentreders

.

. Juridiserìng [certificering, wet- en regetgeving)

rD

en cta¡mcultuur

Ø

. Traag verandertempo sector

.

Te

. Traagheid in projecten

.

Prijzenslag - btijvende druk op rendementen

.

5.

over overheidsbeLeid

weinig anders denkende mensen
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Lage rendementen
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. Trad¡t¡onete retât¡e opdrâchtgever -

O

opdrachtnemer

Negatief
Waarin zijn we teleurgesteld

Negatief
Wat zijn onze nachtmerries

Dromen
Een radicate vernieuwing van de sector van een aanbodgedreven naar een
marktgerichte sector is de meest genoemde ambitie. Men wil niet langer
aannemer zijn, maar aanbieder van totaatoplossingen die aanstuiten op
de wensen van de markt. Bovendien is het aanbod breder: van ontwerp
tot onderhoud en financiering. Maar ook de bouwers voor wie deze scope
te breed is - vanwege bijvoorbeeld hun bedrijfsgrootte - is een nauwer
contact met de eindgebruiker een wens: meer regie en minder votgend.
Een tweede ambitie is onderscheidend vermogen: in 2020 witl.en bedrijven

concurreren op kwaliteit en kennis en veel minder op prijs.
Nachtmerries
Juridisering, een ctaimcuttuur en hevige prijsconcurrentie zijn de grootste
nachtmerries van de sector. Dat geLdt ook voor het risico op nieuwe
intreders uit andere [anden [bijvoorbeel.d China) en andere sectoren (zoats
i

nstatlatiebed rijvenì.
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r* De ambities voor 2020

5 Trends

Vrije denkers

Atte dromen en nachtmerries van zowel de leden ats de vrije denkers staan
niet op zich.Ze zijn mede gebaseerd op ontwikketingen die zich buiten de
sector afspeten.

Ook aan tien zogeheten vrije denkers uit de omgeving van de bouwsector is

gevraagd wetke bee[den zij hebben bij de bouwsector in 2020. DiT zijn hun

opvattingen:
Trends
Trends zijn [ange termijnontwikketingen, die ergens in het verteden zijn
ingezet en die hun invloed [aten getden in de toekomst. Ze doen zich
autonoom voor; ats sector heb je er weinig invtoed op.

Er zal een omvangrijke vraag naar de producten van de bouw btijven

bestaan, zoats nieuwe wegen, ziekenhuizen, kantoren en woningen.
De verbouw- en renovatiemarkt van kantoren en woningen
groeit stevig.
Het tota[e votume van de vraag is sterk afhankel.ijk van de
economische ontwikketingen.
De regionate verschitlen zutten verder toenemen.
De aard van de vraag verschuift.
De financiering van (attel bouwopgaven staat bLijvend onder druk.
De sector is vraaggedreven.
De vraag naar duurzaam bouwen/renoveren neemt toe.
Het perspectief wordt meer op Europa gericht. Enerzijds met meer
wet- en regelgeving uit de EU, anderzijds met een toenemend aantal
buitentandse bedrijven op de nationate bouwmarkt.
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Voor deze visie zijn we uìtgegaan van vier soorten trends
sociaa[-cu ltu rele Iind ividua liseri n g, verg rijzin g, verduu rza mi ng, maar
ook de toename van het aantaI ZZP-ers, het gebruik van sociaI mediaì;
economische [de atgemene economische ontwikketingen,
schaa lve rg roti n g/ve rkte i n i n g va n bo uwbed rijve n,
ma rktontwi kke[i ngen) ;
pol.itieke [minder overheid, meer invtoed van de EU, strengere
controte van banken, juridisering);
technotogische Imeer standaardisering, ict-ontwikketingen,
i n novatiesl.

TwijfeLs

vrije denkers zijn somber over de daadkracht van de bouwsector.
Het verandertempo Ligt te taag, de transparantie naar consument en
opdrachtgever is ondermaats. Er zijn wel waardevotte best practices, maar
er wordt nog te weinig gedacht vanuit een klantperspectief.
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Bouwers zijn votgers en geen koptopers. De ondervraagde bouwers zeggen
eveneens hun twijfeLs te hebben bij het verandertempo van de sector. Dat
kan ruimte bieden aan internationate toetreders die het schaalvoordeeI
beter kunnen uitnutten of aan aanbieders van f ut[ serviceconcepten uit
andere sectoren. Ats ondernemers uit de bouwsector dit niet zetf doen in
het gepaste tempo, zutlen nieuwkomers of vervangers die taak op
zich nemen.
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Trends, scenario's en ambities samen geven een beetd van waar de

bouwsector in 2020 kan staan. VooraI de vier uitgewerkte scenario's bieden
aanknopingspunten. Ze gaan van heel pessimistisch tot heetoptimistisch
en kregen de inspirerende namen 'Btoemweide', 'Tulpenvetd', 'Heidevetd'
en 'Zandwoestijn'. De ambities van de sector passen het beste in de
scenario's Btoemweide en Heideveld. Daar stuiten de opvattingen van de
vrije denkers bij aan.
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BeLangrijk is te weten dat een omvangrijke bouwvraag zaL btijven bestaan,

zetfs in de krimpscenario's. Maar de kansen voor de verschil.lende
bed rijfsg roottes versch itten per scenario. N ichespeters ku n nen
overaI terecht.
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5 Trends

6 Scenario's

Trends voor de bouw in 2020

Ats we naar de toekomst kijken, kun je op basis van de hiervoor beschreven
trends vier verschillende inschattingen maken van hoe de wereld er voor
de sector dan zou kunnen uitzien. Zutke scenar¡o's, van buitengewoon
gunstig tot buitengewoon ongunstig, zijn in deze visie omschreven a[s:

Sociaat-culturele trends
. Verdere ind¡v¡dualisering:

Economische trends
. 0nzekere economische ontwikkelingl

- Vraagt om een andere benadering van de
arbe¡dsretatie ÍHRl, arbeidsverhoudingen en
sociate zekerheid. Cotlectiviteit staat onder druk

De ontwikketing van de economie is op
midde[[ange en tange termijn zeer onvoorspelbaan
De koopkrachtontwikketing is daarmee onzeker

Grote bouwopgaven worden niet meer (atteenl
door overheden gefinancierd. Er ontstaan gemixte
financiering- en contrâctvormen die teiden
tot toenemende comptexiteit

- Toenemend ruimtegebruik per persoon/
huishouden en meer individuete ktênte¡sen

. Vergri¡zing en ontgroening; [eidend tot
arbeidsmarktprobtemat¡ek,
in kwantiteit en kwaliteit

. Duurzaamhèid:

Duurzaamheid is concreet
geworden en dit zaI zich doorontwikkelen richting
2020. ZoweI ten aanzien van het bouwproces, het
product, het mater¡aat, a[swe[ de aandacht
voor de omgeving

.

Ecologier de k[imaatverandering en vernieuwing
van grondstoffen en energiebronnen btijven in
toenemende mate in de aandacht

Tutpenvetd
Heideve[d

. Verdere schaålvergroting/verkteining

r

bouwbedrijven! De consolidatie van de
bouwbedrijven zet door linfrastructuur]. ln bouw
zie je ju¡st schaatverkteining door diversificatie

J
Toe ko

zich zeer uiteentopendr
Er zutten meer deetmarkten ontstaan en
het aantaI spec¡âtismen zaI toenemen. Deze
deetmarkten en speciatismen zulten etk hun eigen
economische dynamiek hebben. Daarnaast zulten
ook de regiona[e verschi[[en toenemen.

. 0ntwikket¡ng waarde onroerend

Economische groei

Scenario 1: Bloemweide

goed onzeker¡

de vraag ¡s wât er de komende jaren met de

waardeontwikketing van onroerend goed gaat
gebeuren. De meningen daarover verschi[[en.
Regionaal. zulten er grote verschitten optreden

van

sociaI media neemt een verdere vtucht. Dit draagt
bij aan openheid en transparantie en biedt kansen
voor positionering

Technologische Dr¡vers

. Terugtredende overheid: Het budget van de
overheid krimpt en de overheid zal proberen de
bureaucrat¡e te beperken, maar weI steviger
te handhaven en sânctioneren

. Verdêrgaande standaardisering: Prefabricage
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Groei van het bouwvolume

.
.

De ktant heeft grote invtoed

ICT ontwikketing zet door: Van mob¡ele telefoons
gingen we naar smartphones en tabtets. De vrâag
is hoe en hoe snel de ICT verder ontwikkelt. Deze
ontwikkelingen dragen er toe bij dat de bouw
snet[er en verder automat¡seert

. lnnovatie/vernieuwing bouwmaterialen:

. Druk op de financier¡ng won¡ngmarkt!
De financiering van de woningmarkt zaI op de

betangrijker

Grote speters en kteine speters

.

Een winstgevend scenarlo

. Scenario met dunne marges

lnnovatie in techniek en bouw

.
.

F¡nanciering bti.jft centraaI en eenduidig

. 0ndernemerschap btijft achterwege

Uniforme vraag
Financiering centraal
Beperkt aantal
deelmarkten

Scenario 4: Heidevetd

Scenario 3: Zandwoestijn

. Krimpend bouwvotume
. Ktant heeft grote invloed

. Krimpend bouwvotume
. lnvtoed klant beperkt

.

.

Sanering en consotidatie grote
en middelgrote speters
Ruimte voor niches

. Toenemende trânsparantie-eisenr

.

Innovatie pure noodzaak

Naast een roep van consumenten om meer
transparantie draagt de overheid bij door
regelgeving te ste[[en die dient om transpârant¡e
te bevorderen

economische onzekerheid
diversificatie van de ktantvraag
versch¡tten in deelmarkten
comptexere financiering.

lnnovat¡e niet drijvend

groeit

.
.

Je kunt als samenteving - en dus ats bouwsector - inspelen op dergetijke
trends. Maar op welke trends moet je je dan richten? Voor deze visie is
gekozen voor vier trends:

. Schaalvoordeten doorstaggevend

Financiering door banken
en institutione[e beleggers

schop gaan. 0f het via de hypotheekrenteaftrek
g¿at of op een andere manier is nog onduidetijk,
maar de fiscate afhandeting van de eigen woning
kan veranderen

. Juridisering in de samenleving¡
Geschitten worden eerder en vaker voor de
rechtbank uitgevochten. Mede onder druk van de
media wordt vaak gezocht naar de "schutdige"

ruimte niches

.

Vraag divers
Financiering complex
Vele deetmarkten

.

Er komt nog meer keuze aan materiaaI en
componenten, Voorraadptanning wordt steeds

Scenario 2: Tulpenvetd
. Groei van het bouwvolume
. lnvtoed ktant beperkt
. Dominantie grote spelers, beperkte

Een diversite¡t aan aanbieders
en veeI ruimte voor niches

. 0ndernemerschap

en standaardisering zul.[en doorzetten, maar
daarnaast wordt er binnen dit stândaardwerk
steeds meer gediversificeerd. Bedrijven bouwen
steeds meer met duurzame mâterial.en

. Stêrkere

th
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Potitieke en wettel¡jke trends

er meer Europees aanbesteed worden en de EU
zaI meer regetgeving voor haar rekening nemen
[vervotg op tucht, getuid, habitât, wetgeving].
Verder wordt [iberatisering van markten en
privatisering steeds meer nagejaagd door
de Europese Unie

mstscena rio's

. Marktên ontwikke[en

(ook uit oost-Europal zât st¡jgen, waardoor
bouwbedrijven concurrentie ondervinden en
prijsdruk houden op de tarieven

EU¡ De economische en financiëte
integrat¡e van de EU zat verder doorzetten. 0ok zaI

Zandwoestijn

van de vraag

. VerZZPing van de sector! het aântalZZP'ers

. Social media¡ het gebruik en de toepassing

Btoemweide

. Financiering verandert fwordt complexèrlr

- De work-tife balans is een betangrijk thema voor
werknemers en zij wensen steeds meer autonom¡e
in de vorm van zetfwerkzaamheid

de sterksten btijven over lschaaU

. Vertieslatend scenario

lvlarges hoger in niches, ktein in volumewerk

. Financiering prob|.ematisch
. 0ndernemerschap vìert hoogtij

Sterke concurrentie op prijs (vechtmarktj

. Atteen

.
o

Geen ruimte voor ¡nnovat¡e,

atteen voor overteven

o.

Financìering problematisch

(n

. 0ndernemerschap
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Economische krimp

Het tigt het meest voor de hand dat de scenario's Bloemweide en Heidevetd
zich in 2020 zutten voordoen. Er zaI wissetend sprake zijn van economische
krimp en groei. De vraag zaI verder diversificeren. De financiering raakt
meer versnipperd en wordt comptexer. En de bouw zal,zich geconfronteerd
zien met vele deelmarkten.
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6 Scenario's

6 Scenario's

Kwantitatieve doorrekeni ng toekomstscena rio's i n

2008 2012

m

[n

Het scenario Btoemweide toont een omvangrijke vraag naar de bouw, die
ook financierbaar is. Dat komt doordat zowel de burger, private partijen,
institutionele beleggers als de overheid een deel van de financiering vooi
hun rekening nemen. De diversiteit van de vraag maakt dat er in kleine
votumes wordt gebouwd. Ook ontstaan er vele deetmarkten, met kansen
voor grote en kteine bouwbedrijven.
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16.025

11.625

RL

Woningbouw
Nieuwbouw

14.850

11.175

1

HersteI en verbouw

7.750

6.425

7.750

t.513

Nieuwbouw

9.925

7.300

8.400

8.350

7

HersteI en verbouw

5.025

4.300

5.175

5.200

1+.775

5.ó50

12.200
7.275

ln Duits[and is het scenario Heideveld nu aI reatiteit. De
nieuwbouwproductie is daar teruggevalten, waarbij ook nog eens
wordt gebouwd in kleine porties die erg zijn ingericht op de ktantvraag.
Daarnaast is er een grote verbouwmarkt ontstaan en zijn de regionate
verschilten groot. De marges hebben hier niet onder geleden en
commodity producten in combinatie met maatwerk zijn breed

Utititeitsbouw
.125

7.075
4.800

0nderhoud gebouwen
Woningen

5.250

5.325

6.250

6.250

ó.050

ó.050

3.950

3.?00

4.975

4.975

4.800

4.800

Nieuwbouw

8.150

7.225

8.175

8.350

7.625

7.775

0nderhoud

ó.050

ó.000

7.050

7.050

ó.ó00

ó.ó00

Externe onderaanneming

2.900 2.400 2.950 2.975 2,600

Uti Iite¡tsg

ebo

uwen

gei'ntroduceerd. Het scenario heeft innovatie en ondernemerschap
aangewakkerd. We[ is een aantal grote en middelgrote bedrijven uit de
markt verdwenen. Dit scenario is voor de sector niet onverdeetd positief,
maar biedt kansen voor innovatie. Dit scenario Lijkt richting 2020 ook voor
de Nederlandse markt reatistisch.

GWW

ó3.850 54.050 66.375 óó.700 58.575

TotaaI bouw

?.625

59.200

Wat we met z'n atten ook van deze scenario's mogen vinden, we kunnen
Bron: De bouw in 2020
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er weinig invtoed op uitoefenen. Het is vooral een kwestie van erop
voorbereid zijn.

EIB

Hoge groei en Angetsaksisch beteid fscenario BtoemweideJ
Hoge groei en Rijnlands beleid [scenario Tutpenvetd)
Lage groei en Angetsaksisch bel.eid [scenario Zandwoestijn)
Lage groei en Rijnlands beleid [scenario Heidevetdl

Bovenstaand figuur toont de tota[e bouwproductie naar sector. Bij hoge
groei zaI de productie ruim 13% hoger liggen dan bij [age groei, ongeacht
het gekozen beteid. Bijeen hoge groeizal de product¡e na 2012 toenemen
en rond 201ó stabiLiseren. De productie zaI fors toenemen ten opzichte
van 2012. Bij tage groei zaI de productie tot 201ó toenemen en hierna

stabitiseren. Het topniveau van 2008 zal niet meer worden behaatd.
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0p een aantaI van de thema's waarvoor de bouw in 2020 zich geplaatst ziet,
kan Bouwend Nedertand ondernemers terzijde staan.
Lobby
Het is uiteraard aan de ondernemers ze[f om te zorgen voor een goede
reputatie en imago. Bouwend Nedertand benadrukt bij haar lobby in Den
Haag de waarde van de sector voor de Nedertandse economie. Met deze
tobby hebben we onder meer de vertaging van de overdrachtsbelasting en
de tijdeLij ke btw-verta g i n g ku n nen rea liseren.

Bouwend Nederland zalzich ook op elk van de zes thema's nadrukketijk
inzetten in zoweI het Haagse ats het regionate en [okate circuit om
daarmee de voor de ondernemers benodigde ruimte te creëren. Ruimte die
ze vervolgens zetf nader zutten moeten invutlen.
Secties en individuete leden
Bouwend Nedertand is er voor de leden. Omgekeerd kan Bouwend
Nedertand niet zonder haar leden. Uw inbreng en uw vragen en
opmerkingen hetpen ons verder. En hetpen vervotgens u weer verder.
De secties van Bouwend Nedertand vertegenwoordigen de verschittende
bedrijfsgroottes met hun eigen, specifieke kenmerken.

ln de secties zaI met de leden samen een vertaatstag worden gemaakt van
de visie op 2020 voor de totate sector naar de verschittende deetmarkten.
Bovendien zaI worden onderzocht wat kansrijke Product-Markt
Combinaties f PMC's) zijn voor de verschittende deetmarkten. Ook zal de
komende jaren in de secties veel aandacht worden besteed aan de thema's
die betangrijk zijn voor de vernieuwing van de sector.
Daarnaast heeft Bouwend Nederland een kort strategietraject ontwikketd
voor individuete bedrijven om de ondernemers te hetpen bij het maken van
strategische keuzes. Bedrijven die hiervoor betangstetting hebben, kunnen
gezamenlijk of individueel een aantaI dagdeten begeLeid worden.
Zi e :

www. bouwend nederta nd. n[/bouwin2120.

Bouwend Nederland Advies staat leden bij in het maken van
keu zes voor 2020 [www. bouwend nederland. nVadvies ). H i e r ku n n e n
individuete leden terecht met hun dagetijkse vragen en probtemen.
Va n a rbeidsomsta nd ig heden en bed rijfsontwi kkel.i ng tot vragen
op het gebied aanbestedingen, contracten, vergunningen en
personeelsaangetegenheden.
En uiteraard is op de website van Bouwend Nedertand

fwww.bouwendnedertand.nt) veeL informatie en taI van
huLpmiddeten te vinden.
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Hoe

I

werkt het in de praktijk?

Maar Frank wiI met z'n tijd mee en ziet kansen voor zichzetf en z'n
mensen. Ook in economisch mindere tijden. Hij heeft "Kiezen voor de
toekomst. De bouw in 2020" getezen en heeft nagedacht over wat de
verschiltende thema's voor hem kunnen betekenen. Aan de hand daarvan
heeft hij zich beraden op hoe hij nieuwe markten kan aanboren en nieuwe
producten kan aanbieden.

We stetlen u Frank voor

Frank is een bouwondernemervan midden dertig2. Hij heeft een mboopteiding in de bouw gevolgd, aangevu[d met het K0B-examen. Frank heeft
een middetgroot bouwbedrijf waar hij dag en nacht mee aan de slag is.
Hij heeft vijftien medewerkers. Samen hebben ze at menige ktus gektaard.
MeestaI zijn het verbouwingen en aanbouw aan bestaande woningen.
Soms ook werken ze ats onderaannemer voor een groter bedrijf.
Frank en z'n mannen werken hard en hebben daar plezier in.
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Frank: "De aannemerij is een bedrijfstak van hotlen en stilstaan. Het ene
moment weet je niet hoe je je ktanten zo goed en zo snel mogel.ijk kunt
bedienen. Het andere moment zit je in een financiëte en economische
crisis en stetten mensen hun bouwbeslissingen nog even uit. En niet etke
opdracht toopt attijd even soepet. Soms heb je de benodigde vergunningen
in een paar weken rond, een andere keer ben je er maanden mee bezig."

Hoe werkt het in de praktijk?

,t

"lk zie in feite twee wegen: verder gaan als zelfstandig ondernemer
of ats gespeciatiseerde aannemer. Beide keuzes hebben hun voor- en
nadeten. Wetke keuze ik ook maak, altes valt of staat met samenwerking
lk heb me vervolgens dan ook de vraag gesteld:waar ben ik, samen met
m'n medewerkers, echt goed in? Waar Liggen onze tatenten, waarmee
kunnen wij het verschiI maken. En hoe ziet de markt eruit? Wie zijn mijn
concurrenten? Over die vragen heb ik een ftinke tijd nagedacht.
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Uiteindetijk ben ik tot de conclusie gekomen dat we er op een aantaI
punten uitspringen:
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We hebben in de regel een prima communicatie met

@

._J

onze particutiere opdrachtgevers.
Kwaliteit staat voor ons voorop, zowel in de manier waarop we tot een
offerte komen ats in de uitvoering. Dat betekent concreet bijvoorbeeld
een stofzuiger meenemen ats je binnenshuis werkt. En je rommel
achter jezetf opruimen.
We houden ook van detaits: een strakke afwerking,
geen stordigheidjes.
Mijn medewerkers hebben attemaaI hun talenten. Samen kunnen we
er iets moois van maken. Maar we zijn een betrekketijk kLein bedrijf,
dus we bestrijken niet àtte facetten van het bouwproces.
We hebben de nodige ervaring met verduurzamen van huizen: we
hebben a[ 50 woningen van energielabel E naar tabel. B gebracht.
We zitten in een regio met weinig nieuwbouwmogeLijkheden. De
projecten die worden uitgevoerd, zijn voornameLijk voor rekening van
ontwi kketende bouwers met eigen grondposities.
Mijn zwager heeft een instattatiebedrijf en we hebben a[ vaak samen
projecten aangenomen.
Dat atles bij el.kaar genomen, heeft mij ertoe gebracht om ons verder te
richten op renovatie en onderhoud. En daarbij een vaste samenwerking
aan te gaan met een architect, een loodgieters- en een instattatiebedrijf.
0p die manier kunnen we onze ktanten totaaloplossingen bieden. Met een

strakke ptanning en een overzichtetijke prijssteLting. Hiermee denken we
de komende tijd goed uit de voeten te kunnen, ook als het economisch een
tijdje wat minder gaat.
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Frank is een fictiet ondernemer die slechts ats voorbeeld dient en niet representattef
is voor atte bedrilven in de secton
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Dat vraagt om een aantaI acties. Zoats

zorgen dat onze website up to date is;
een aantal van mijn medewerkers een aanvuttende opleiding taten
volgen. Daarvoor ga ik een Fundeon- adviseur betten;
ik ga me eindetijk aanmetden ats deetnemer van Bouwgarant;
ik ga mijn administratie reorganiseren. lk heb af en toe probtemen
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met het factureren van meerwerk. Daarvoor kan ik het
'meerwerkblok' van Bouwend Nederta nd Advies gebru i ken,
nu er ook een elektronische versie is;
met SGltes in de Bouw kan ik de inkoop van mijn materialen
veeI efficiënter organiseren.
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En ten slotte moet ik eens gaan praten met Bouwbedrijf Pieterse.

Eigenaar Pieterse gaat binnenkort met pensioen en heeft nog geen
opvotger. Hij werkt aI jaren voor een woningcorporatie; dat zou een mooie
aanvu[[ing zijn op mijn bedrijf. Er zijn in onze stad nog veeI huizen van
woningcorporaties uit de jaren '50 en 'ó0 die gerenoveerd moeten worden."

@

Voor zijn strategische keuzes heeft Frank gebruik gemaakt van het

instrument dat Bouwend Nedertand heeft samengesteld op basis
van het rapport "Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020."
Dit rapport is te vinden op de website van Bouwend Nedertand:
www. bouwend nederta nd. n t/bouwin2020
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Het uitgebreide rapport "Kiezen voor de Toekomst
De bouw in 2020" kan ook worden gedownload

van de website van Bouwend Nedertand:
www. bouwend nederla

n d. n

t/bouwi

n

2020
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de vereniging van bouw- en infrabedrijven
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