
 
 

 

 

De bouw is de sector die zich bezighoudt met het produceren en onderhouden van woningen, kantoren, 

scholen, wegen, tunnels en nog veel meer. De bouw levert een belangrijke bijdrage aan de 

verduurzaming, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland. 

De bouw bestaat uit een aantal sectoren: 

• Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U, ook wel bouw genoemd): het bouwen en onderhouden van 

woningen, kantoren ed. 

• Grond-, weg- en waterbouw (GWW, ook wel infra of civiele techniek genoemd): het bouwen en 

onderhouden van wegen, bruggen, tunnels, ed. 

• Installatiebedrijven: elektrische installaties, verwarming, gas-, water- en loodgieterswerk ed. 

• Afwerkbedrijven, zoals schilders en stukadoors 

• Andere, gespecialiseerde bedrijven, zoals heiwerk, betonstaalvlechten ed. 

Veel bedrijven in de bouw- en infrasector zijn aangesloten bij werkgeversvereniging Bouwend 

Nederland. 

Een groot aantal bedrijven in de bouw behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn er een 

klein aantal grote concerns. Ongeveer 500 bedrijven maken deel uit van een van de 12 grootste 

bouwconcerns. Bedrijven in de grond- weg- en waterbouw verkrijgen een groot deel van hun omzet uit 

overheidsopdrachten. 

Veel bedrijven in de bouw gaan voor grote opdrachten tijdelijke 

samenwerkingsverbanden aan. Dat wil zeggen dat twee of meer 

bedrijven samen een opdracht aannemen. Bijna een derde van het 

werk wordt uitbesteed aan onderaannemers, bijvoorbeeld aan een 

installatiebedrijf of schildersbedrijf. De meeste bouwbedrijven zijn 

regionaal actief en een paar bouwbedrijven opereren in heel 

Nederland en het buitenland.  

Sector in cijfers 

• 200.000 bedrijven 

• 500.000 banen 

(werknemers en zzp’ers) 



 
 

Blijvend mensen nodig 

De bouw verwacht door de huidige onzekerheid een dalende 

werkgelegenheid voor 2020 en 2021 en een groei vanaf 2022. 

Recente cijfers van het EIB (Economisch Instituut voor 

Bouwnijverheid) laten zien dat er tussen 2022 en 2024 zo’n 44.000 

medewerkers nodig zijn. Afkomstig uit opleidingen, uit het 

buitenland en uit andere sectoren; zowel jongeren als 

volwassenen. Er zijn niet alleen mensen nodig voor de bouwplaats, 

maar ook op kantoor. Dat betekent dat de bouw blijvend moet 

investeren om vervanging en groei in de sector op te kunnen 

vangen. 

Een website waarop vacatures in de bouw te vinden zijn is www.komindebouw.nl  

 

 

Van Bank naar Bouw 

In het project Van Bank naar Bouw wordt bekeken wat er nodig is voor banken, kandidaten en 

bouwbedrijven om een succesvolle overstap van het bank- en verzekeringswezen naar de bouw- en 

infrasector mogelijk te maken. Geïnteresseerde kandidaten (zij-instromers) worden persoonlijk 

begeleid. 

Op basis van de wensen en ervaringen van kandidaten zijn er 7 stepping stones benoemd, die een 

kandidaat in willekeurige volgorde en persoonlijke behoefte kan ondernemen: 

  

Cultuur 

• sterke vakinhoudelijke 

gedrevenheid 

• passie en liefde voor het vak 

• grote mate van vrijheid 

• collegiaal 

• goede werksfeer 

• macho en masculien 

• behoudend karakter 

http://www.komindebouw.nl/


 
 

 

• Informatiebijeenkomst 

Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd om je te informeren over de 

sector en het project. Neem deel en maak meteen kennis met andere geïnteresseerde 

kandidaten, bouwbedrijven en/of opleidingsinstellingen. 

 

• Persoonlijk gesprek 

We zijn benieuwd wie je bent, wat je wilt en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Graag 

begeleiden en volgen we je in je traject van oriëntatie: van ontdekking van de sector tot de 

ervaringen in een nieuwe baan. Zo weten we waar jij behoefte aan hebt en kan tegelijkertijd het 

zij-instroom traject worden verbeterd. En wie weet ben jij weer inspiratie voor anderen! 

 

• Arbeidsvoorwaarden en Functies 

Welke functies zijn er in de bouw- en infrasector, wat is het niveau en wat zijn de 

arbeidsvoorwaarden? In deze flyer en op de website van Bouwend Nederland tref je informatie 

aan over arbeidsvoorwaarden en functies. 

 

• Workshop vaardigheden 

Maak een account aan in de Paskamer, zet je skills op een rij en bekijk welke baan het beste bij 

je past. Je ontdekt welke skills je bezit en hoe deze matchen bij functies in de bouw. 

 

• Een dag bij een bouwer 

Maak kennis met een bouwbedrijf: hoe ziet een dag van iemand in de bouw eruit, wat vinden ze 

leuk, waar lopen ze tegenaan? Zo’n gesprek geeft je een realistisch beeld van het werk. 

Niemand in je netwerk? Wij kunnen een gesprek voor je regelen! 

 

• Modulaire opleiding of training 

Heb je een functie op het oog, kijk dan wat je nodig hebt aan kennis en vaardigheden. De 

mogelijkheden verschillen per functie, opleidingsinstelling en persoon en zijn uiteraard ook 

afhankelijk van je ervaring en vooropleiding. In deze flyer en op de website van Bouwend 

Nederland staan diverse mogelijkheden. 

 

Bekijk enkele inspirerende voorbeelden van mensen die de overstap al hebben gemaakt: 

Dinand Derks  

Na jaren bij de Rabobank te hebben gewerkt, kwam er een reorganisatie. Om deze reden is Dinand zich 

gaan heroriënteren en zo kwam hij als trainee bij de BAM terecht. In dit filmpje vertelt hij alles over zijn 

overstap van bank naar bouw.  

Mirjam Sentel 

Mirjam had altijd al interesse in de bouw. Ze heeft een bouwopleiding via BOB KOB gevolgd. Dit was 

haar eerste stap van het bank- en verzekeringswezen naar de bouwsector. In dit filmpje vertelt zij over 

haar nieuwe richting.  

https://www.youtube.com/watch?v=KIRFYdnEQrM
https://www.youtube.com/watch?v=Arx331ongnw


 
 

Functies 

Er zijn niet alleen functies en vacatures op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Deze kunnen heel goed 

aansluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers uit het bank- en verzekeringswezen. 

Enkele voorbeelden: 

 

 

 

 

  

Competenties bouwkundig en technisch inzicht, plannen en organiseren, accuratesse, samenwerken 

Als werkvoorbereider bereid je de werkzaamheden voor en begeleid je 

de uitvoering. Je zorgt voor de planning van de werkzaamheden en dat 

er voldoende werkmensen, materiaal en materieel op de bouwplaats 

zijn. Ook tijdens de bouw houd je de voortgang nauwlettend in de gaten 

en zie je erop toe dat het project geen onnodige vertraging en 

kostenoverschrijding oploopt. Het takenpakket is afhankelijk van de 

grootte van de organisatie: bij grote bouwbedrijven kan het werk 

opgesplitst zijn en ben je gespecialiseerd in een deel van het werk. Je 

wordt aangestuurd door de projectleider en werkt nauw samen met de 

afdelingen uitvoering, inkoop, calculatie, kopersbegeleiding en 

administratie en hebt veel contacten met de mensen op de bouw. 

Werkvoorbereider 

Mbo-4 / Hbo-niveau 

(bouwkunde, civiele 

techniek) 

€ 2.500 - € 4.500 

Competenties technisch en cijfermatig inzicht, onderhandelen, communicatie 

 

De bouwkundig calculator berekent wat een bouwproject gaat kosten; 

een begroting van de kostprijs van het project. Je moet daarvoor met 

van alles rekening houden, zoals de kosten van bouwmaterialen, 

machines en de mensen. Afhankelijk van het bedrijf ben je betrokken bij 

een groter deel van het project of voer je een meer specialistische taak 

uit. Aan de hand van het bestek (de volledige omschrijving van een uit te 

voeren bouwproject), tekeningen en andere gegevens bepaal je welke 

soort en hoeveelheid materialen, materieel en mankracht voor een 

project nodig zijn. Je vraagt bij leveranciers en onderaannemers offertes 

op en vergelijkt deze. 

Calculator 

Mbo-4 / Hbo-niveau 

(bouwkunde, civiele 

techniek) 

€ 2.500 - € 4.800 

 

Competenties vakinhoudelijke kennis en onafhankelijkheid, communicatie, luisteren, onderhandelen, 

  plannen en organiseren 

Energieadviseur Een energieadviseur of EPA-adviseur is gespecialiseerd in energiemaat-

regelen om energie te kunnen besparen. Het besparen op energie is vaak 

een combinatie van maatregelen: je moet gespecialiseerd zijn binnen 

verschillende vakgebieden, denk aan de bouwkundige staat van gebouwen, 

moderne toepassingsmogelijkheden zoals zonnepanelen, slimme 

thermostaten, isoleren, verwarmingsinstallaties, warmtepompen, etc. Je 

weet wat maatregelen kosten en in hoeveel tijd investeringen worden 

terugverdiend. Een energieadviseur wordt ook wel gezien als monteur of 

technicus. 

Mbo-4 niveau 

(bouwkundig adviseur) 

€ 2.000 - € 2.500 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competenties communicatieve vaardigheden, netwerken, organiseren, plannen, klantvriendelijk 

Kopersbegeleider 
Als kopersbegeleider ben je verantwoordelijk voor verschillende 

werkzaamheden op het gebied van koperswensen, projectbegeleiding en 

promotie van nieuwbouw- en/of recreatiewoningen. Je beschikt over 

uitgebreide kennis van het project, denkt mee over opties en 

verkoopdocumenten, houdt informatiebijeenkomsten en toont woningen. 

Een kopersbegeleider kan ook gezien worden als een commercieel 

medewerker, die min of meer ook fungeert als makelaar. Vaak ben je 

betrokken bij de oplevering en het opstellen van een proces verbaal van 

oplevering. 

Mbo-4 / Hbo-niveau 

(bouwkunde, bedrijfskunde, 

commerciële economie)  

€ 2.500 - € 4.500 

Een projectleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van één of 

meerdere bouwprojecten, van acquisitie tot oplevering. De belangrijkste 

taak is het op een goede manier voorbereiden en het houden van toezicht. 

Je hebt veel overleg met andere betrokken partijen, zoals architecten, 

planologen, gemeentes en (onder)aannemers. Als projectleider ben je – 

anders dan een uitvoerder – meer werkzaam op de achtergrond en niet op 

de bouwlocatie zelf. Je werkzaamheden bestaan vooral uit het plannen, 

organiseren en sturing geven aan andere medewerkers. Je bent een 

manager, hebt regelmatig overleg, bent verantwoordelijk voor offertes en 

contracten, en eindverantwoordelijke van het project. 

Competenties organisatorische vaardigheden, leiding geven, communicatie, netwerken 

Projectleider 

Hbo-niveau 

(bouwkunde, business 

management) 

€ 2.800 - € 5.000 

 

Competenties analytisch, creatief, oplossingsgericht, kwaliteitsgericht, gedisciplineerd 

BIM staat voor Building Information Model en verwijst naar een 3D-

informatiemodel waarin alle data die nodig is voor het ontwerpen, bouwen 

en beheren van bouwwerken wordt vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Een 

BIM-modelleur is iemand die ontwerp-, teken-, berekenings- en 

selectiewerkzaamheden verricht t.b.v. het samenstellen, beheren en 

ontwikkelen van een BIM-informatiemodel. Doordat alle relevante 

informatie voorhanden is, kan het geraadpleegd worden door alle 

betrokkenen. Binnen een BIM-systeem werken verschillende programma’s 

samen, die elk specialistische bewerkingen kunnen uitvoeren, zoals EPC-

berekeningen en constructieberekeningen. Doordat alle relevante informatie 

voorhanden is, kan het geraadpleegd worden door alle betrokkenen. Als 

BIM-modelleur maak je gebruik van verschillende softwaretoepassingen en 

is het hebben van een technische achtergrond vereist. 

BIM-modelleur 

Mbo-4 / Hbo-niveau 

(bouwkunde, civiele 

techniek, elektrotechniek, 

installatietechniek, 

werktuigbouwkunde) 

€ 2.500 tot € 3.900 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en pensioen 

In de bouw wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplaats- en 

UTA-werknemers. De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend 

Technisch Administratief’. Tot deze groep horen ook 

bovengenoemde functies. 

UTA-werknemers zijn ingedeeld in zes functieniveaus (1 t/m 6). 

Aan deze functieniveaus zijn vaste salarisschalen gekoppeld: een 

minimum en een maximum salaris. 

De cao Bouw & Infra is afgelopen op 31 december 2019. 

Onderhandelingen voor een nieuwe cao zullen later starten dan 

gepland vanwege andere kwesties in de bouwsector (PFAS, CO2). 

Op de website van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland vind je een overzicht en uitleg van 

arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals lonen en salarissen, pensioen, vakantie en verlof, social support 

etc.: www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z 

 

Werkgevers zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid 

(bpfBOUW). Werknemers nemen (verplicht) deel aan deze pensioenregeling. De pensioenregeling voor  

UTA-werknemers bestaat uit een middelloonregeling, een aanvullingsregeling 55- en een 

arbeidsongeschiktheidspensioenregeling. Zowel de werkgever als de werknemer betaalt 50% van de 

premie. Meer informatie vind je op de website van Bouwend Nederland 

www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z en op bpfBOUW www.bpfbouw.nl  

 

 

  

niveau  minimum  maximum 

1 2017,28  2654,34 

2 2217,40  2959,07 

3 2473,80  3341,80 

4 2808,67  3848,08 

5 3244,97  4506,11 

6 3812,09  5358,37 

Competenties commercieel, samenwerken, communicatief, politiek sensitief, adviesvaardigheden 

Duurzaam en energiezuinig bouwen is een nieuw vakgebied binnen 

uiteenlopende projecten op het gebied van infrastructuur (nat, 

droog, energie) en stedelijke transformatie. Je zorgt voor inbedding 

van duurzaamheid in alle projectfases, draagt beleid uit en initieert 

innovaties. Je vertaalt de vraag naar een passend advies, beoordeelt 

de uitvoering van haalbaarheidsstudies en businesscases, stelt 

adviezen op, draagt bij aan de bewustwording en borging van de 

duurzame en maatschappelijke context bij belangenafwegingen en 

signaleert wanneer procesmatige of inhoudelijke afwegingen de 

duurzame ambitie in gevaar brengen. 

Adviseur duurzaamheid 

Hbo- / universitair niveau 

(bouwkunde, civiele techniek, 

kennis duurzaamheid en 

energietransitie) 

€ 3.000 tot € 5.500 

  

http://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z
http://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z
http://www.bpfbouw.nl/


 
 

Opleidingen en trainingen 

Voor veel functies wordt (elementaire) bouwkunde of civiele techniek als opleiding of achtergrond 

gevraagd, zodat je de basisbeginselen kent, weet waar je het over hebt en kan meepraten. Er bestaan 

korte, modulaire opleidingen en trainingen, die bij het succesvol doorlopen leiden tot een certificaat. 

Heel handig als je kennis wilt maken met een nieuwe functie of sector en je al een diploma hebt. 

Als je geïnteresseerd bent in een volledige opleiding van 3 of 4 jaar naast je werk, zoek dan naar een bbl-

opleiding. Dat betekent dat je 3 of 4 dagen werkt bij een erkend leerbedrijf en de resterende dagen 

(soms avonden) naar school gaat. Vaak helpt de opleidingsinstelling je dan bij het vinden van een 

werkgever (tevens leerbedrijf). Let op het onderscheid deeltijd en duaal opleidingen. Een deeltijd 

opleiding kan je alleen volgen met passend werk. Geen technische (voor)opleiding of ervaring? Kijk naar 

de instroomeisen en toelatingsmogelijkheden op de websites van de opleiders. Startdata van deeltijd 

opleidingen zijn september en soms ook februari. 

Deeltijd opleidingen 

• Op Mbo-niveau is bij Bouwmensen en diverse ROC’s de opleiding Middenkaderfunctionaris 

Bouw en Infra en opleiding Werkvoorbereider Gespecialiseerde Aannemerij via bbl te volgen 

(duur 3 tot 4 jaar). 

 

• Tussen Mbo- en Hbo-niveau bestaat de associate degree. Dit zijn 2-jarige opleidingen aan een 

hogeschool, die deel uitmaken van een bacheloropleiding. Bijvoorbeeld: 

o Bouwtechnisch Medewerker – HAN te Arnhem 

o Civiele Techniek Directievoering – HAN te Arnhem 

o Civiele Techniek Projectvoorbereiding en -realisatie – HAN te Arnhem 

o Bouwkunde – Windesheim te Almere en Saxion te Enschede  

o Integraal Bouwmanagement – Hogeschool Rotterdam te Rotterdam 

 

• Op Hbo-niveau kan je de deeltijd opleiding HBO bouwkunde (duur 4 jaar) volgen aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool te Rotterdam. Daarnaast kun je 

bouwkunde bij het NTI vinden als thuisstudie (ook klassikaal) en bij het NCOI als 

deeltijdopleiding. De deeltijdopleiding civiele techniek kan je volgen bij Civilion, aan de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam en het NCOI. 

 

Modulaire opleidingen en trainingen 

Er zijn ook korter durende opleidingen en trainingen op het gebied van bouwkunde en civiele techniek, 

met een looptijd van enkele maanden tot een jaar. Hieronder zie je enkele voorbeelden: 

Mbo-niveau 

• Techniek Bouw òf Infra - BOB KOB (duur 1 jaar, start sept, prijsindicatie € 2.850) 

• Werkvoorbereiding & Uitvoering Bouw òf  Infra – BOB KOB (duur 1 jaar, start sept, 

prijsindicatie € 2.850) 

• Opdrachtverwerving & Calculatie Bouw òf Infra– BOB KOB (duur 1 jaar, start sept, prijsindicatie 

€ 2.850) 



 
 

• Uitvoerder Bouw vakopleiding – NCOI (duur 1 jaar, prijsindicatie € 3.300) 

doorlopen volledige bouwproces, schrijven van uitvoerings- en onderhoudsplannen 

• Bouwkunde en Constructietechniek vakopleiding – NCOI (duur 6 mnd, prijsindicatie € 2.600) 

inzicht in processen en werkwijzen en verschillende soorten constructies en materialen 

• Bouw en Civiele techniek vakopleiding – NCOI (duur 6 mnd, prijsindicatie € 2.600) 

inzicht in de processen en werkwijzen infra en civiele techniek 

• Middenkader bouw vakopleiding – NCOI (duur 12 mnd, prijsindicatie € 4.000) 

verdieping in bouwproces: bouwkunde, calculeren, KAM, werkvoorbereiding en uitvoering 

• Basis Bouwkunde – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.500) 

inzicht in processen en werkwijzen in de bouw en verschillende soorten constructies 

• Constructietechniek – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.500) 

bouwkundige constructies, funderingsconstructies, bovenbouwconstructies 

• Technisch tekenen met AutoCad – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.500) 

3D-tekeningen maken en doorsneden tekenen met bemating 

Hbo-niveau 

• Energievoorziening – NCOI (duur 12 mnd, prijsindicatie € 3.600) 

energieproductie, opslag, duurzaamheid, energie-infrastructuren en distributie 

• Duurzaam bouwen en innovatie – NCOI (duur 12 mnd, prijsindicatie € 3.600) 

verhouding innovatie en duurzaamheid; inzicht in levenscyclus van gebouwen en materialen 

• Digitaal modelleren – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.700) 

inzicht in technische tekeningen, tekenregels en projecties; relatie tekenprogramma's met BIM 

• Projectbeheersing bij geïntegreerde contracten – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.700) 

systems engineering, inzicht in systeemdenken en de relatie tussen eisen, functie en ontwerp 

• Contracteren – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.700) 

het opstellen en uitvoeren van UAV- en UAV-GC-contracten 

• Inkopen en contracteren – NCOI (duur 12 mnd, prijsindicatie € 4.200) 

inzicht in specificeren, gunnen, contracteren en projectbeheersing 

• Projectmanager duurzaam bouwen – NCOI (duur 12 mnd, prijsindicatie € 3.600) 

zicht op projectorganisatie, projecten opstarten, uitvoeren en afronden, impact weten van 

duurzaamheid en hoe duurzaam bouwen wordt toegepast 

• Specificeren en gunnen – NCOI (duur 3 mnd, prijsindicatie € 1.700) 

aanbestedingswetgeving, inkoopstrategieën, specificeren en formuleren van gunningscriteria, 

planning, financiën en risicobeheersing 

Wil je meer weten over het project Van Bank naar Bouw, zoek 

je een opleiding of baan in de bouwsector, wil je als bedrijf 

geïnteresseerde kandidaten spreken of wil je op andere wijze 

meewerken of deelnemen? Neem dan contact op! 

Contact 

Simone van Wilgen, projectleider 

e s.vanwilgen@bouwendnederland.nl 

t 06 29 40 87 84 

mailto:s.vanwilgen@bouwendnederland.nl

