
Een van de grootste dilemma’s voor de toekomst van 

werk is de dreigende spanning tussen technologische 

vooruitgang en de arbeidsvraag. Als sector moeten we 

voldoende goed gekwalificeerde mensen vinden die alle 

maatschappelijke uitdagingen in een technologisch snel 

veranderende wereld kunnen realiseren. Pessimisten 

zullen zeggen dat veel mensen in 2030 overbodig 

zullen zijn als gevolg van toenemende digitalisering, 

robotisering, 3D-printing en kunstmatige intelligentie. 

Optimisten zeggen daarentegen dat technologische 

vooruitgang ook veel nieuwe functies en banen zal 

creëren. Volgens hen zal er geen plotselinge omslag zijn, 

maar zal de weg van de geleidelijkheid ons in staat stellen 

om aanpassingen gefaseerd door te voeren.

Daarnaast speelt het instroomvraagstuk. Onvoldoende 

jongeren kiezen momenteel voor een carrière in de 

bouw en infra, waardoor de sector in economisch 

voorspoedige tijden nauwelijks kan voldoen aan de 

vraag naar werk. Technologische ontwikkelingen zouden 

een oplossing kunnen bieden door een toename in 

productiviteit. Meer werk kan in de toekomst gedaan 

worden door minder mensen. Een andere oplossing is 

niet-traditionele instroom van vrouwen, buitenlandse 

arbeidskrachten, statushouders of zij-instromers. Deze 

ontwikkeling is al gaande in de zorgsector die ook al jaren 

met een personeelstekort kampt. Geen onrealistisch 

toekomstscenario dus. En het toont aan hoe zinvol het is 

om naar andere sectoren te blijven kijken, zeker als dat 

krimpsectoren betreft.

Of het nu gaat over hoe werkgeverschap en sociale 

zekerheid er anno 2030 uitzien, over welke competenties 

een werknemer anno 2030 moet beschikken (breed 

inzetbaar versus hyper-specialistisch) of wat de 

verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever, 

opdrachtgever en overheid moeten zijn. Eén ding is 

duidelijk: een cultuuromslag in de sector is nodig.  

De bouw is nu een productensector; geen kennissector. 

Dat moet veranderen. Daarnaast moet het adaptieve 

vermogen van de sector omhoog. Tot slot is flexibiliteit 

van werkgevers én werknemers van groot belang.  

Ook waar het gaat om ‘jobrotation’, nieuwe en andere 

skills en vooral ook competenties.

De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert  

de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke 

ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook 

extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen 

zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. 

Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?
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De vraag naar arbeid in deze markt wordt 
bepaald door de ontwikkelingen in de 
woningbouw, infra en utiliteitsbouw, een 
notoir conjunctuurgevoelige sector, waar-
van de grote maatschappelijke betekenis 
geen enkele toelichting behoeft. Het aan-
bod wordt bepaald door wat scholing en 
opleiding afleveren, met relatief weinig 
mogelijkheden tot overloop van en naar 
aangrenzende sectoren: bouwvakkers zijn 
vooral bouwvakkers en hebben niet veel 
zin in fabriek of kantoor. De spelregels en 
afspraken weerspiegelen een traditie van 
georganiseerdheid: de (grote) CAO Bouw 
en Infra is een vertrouwd ontmoetingspunt 
voor werkgevers en werknemers.

Lees het volledige essay op  
www.nubouwenaanmorgen.nl.

“ De arbeidsmarkt voor 
de bouw is in de allereerste  
plaats een markt, die zoals  
alle markten gedicteerd  
wordt door vraag en aanbod, 
en gedreven wordt door  
spelregels en afspraken.”



Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 

naar dit toekomstbeeld? 

Het vertrouwen in de bestaande marktbewerking blijft 
zeer hoog, waardoor de overheid de marktordening niet 
wijzigt. Grondpolitiek en ruimtelijke ordening blijven 
de bevoegdheid van centrale overheden. De overheid 
zorgt met regels voor betere beprijzingen van flexibiliteit 
van zzp’ers en flexwerkers. Buitenlandse inhuur wordt 
daarnaast duurder, omdat de concurrentie tussen EU-
lidstaten de loonkosten beperkt. 

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- en 

infrasector?

De voortzetting van bestaand grondbeleid, markt- en 
ruimtelijke ordening houdt de vraag cyclisch. Het cycli-
sche karakter van de vraag wordt enerzijds gevoed door 
de volatiliteit van de inkomens en anderzijds door fiscale 
regels rond de eigen woning en het vreemd vermogen. 

Om in te spelen op de cyclische vraag proberen bouw- 
en infrabedrijven hun eigen bedrijfsvoering niet-cyclisch 
te organiseren. Zij zijn scherp op (vaste) kosten en 
maken hun bedrijf zo efficiënt mogelijk. Daarnaast 
proberen bouw- en infrabedrijven hun portefeuille te 
spreiden over meerdere activiteiten of sectoren. 

Bedrijven kunnen zich gaan specialiseren waardoor veel 
partijen een (kleine) rol vervullen in het bouwproces.  
De cycliciteit maakt Nederland kwetsbaar voor modu-
laire bouwers uit het buitenland. Deze buitenlandse 
bedrijven hebben namelijk toegang tot de Nederlandse 
markt en voor concurrentie zorgen.

De marges zijn zeer volatiel in een cyclische markt.  
De kosten van inhuur van onderaannemers en zelfstan-
digen èn de prijzen voor aangenomen werk fluctueren 
sterk. Grote aannemers maken langjarige afspraken 
met onderaannemers om de volatiliteit in marges te 
dempen. Alleen de zeer grote bouwondernemingen zijn 
in staat om de marges over de cyclus heen te dempen. 

De bouw- en infrasector ontbeert de middelen om 
fors te investeren in een betere arbeidsomgeving. 
De sector kan daardoor maar beperkt investeren in 
duurzame inzetbaarheid, kennis en vaardigheden 
van medewerkers en duurzame relaties met onder-
aannemers en zelfstandigen. Daarnaast kan de sector 
beperkt meedoen in aanbestedingen waarin een social 
return is opgenomen.

In 2030 is de cycliciteit in de bouw nog steeds hoog, periodes van groei en krimp wisselen 

elkaar af. Flexibele arbeid is fors duurder door de nieuwe Nederlandse wetgeving rond arbeid. 

Tijdens periodes van groei kampt de sector met personeelstekorten. In deze periodes worden 

buitenlandse werknemers naar Nederland gehaald. 

De bouw is sterk cyclisch
Toekomstbeeld A - Toekomst van werk 
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Welke gebeurtenissen zijn doorslaggevend in de aanloop 
naar dit toekomstbeeld? 
De overheid erkent dat cycliciteit in de bouw een vorm 
van marktfalen is die welvaartsverlagend werkt, en 
grijpt in. Het kabinet zet daarom in op meerjarige  
contracten met de bouw en infra en dwingt provincies  
en gemeentes daar ook toe. Daarnaast leiden achter-
stallig onderhoud op infrastructuur en de duurzaam-
heidsambities tot een constante hoge vraag. Dit leidt 
vervolgens tot grootschalige investeringen in fabrieks-
matig en modulair bouwen. 

Wat is een eerste inschatting van effecten op de bouw- 
en infrasector?
De vraag ligt langdurig op een hoog en voorspelbaar 
niveau. Hierdoor zitten orderportefeuilles van bouw- 
en infrabedrijven jaren vooruit al op een hoog niveau. 
Daarnaast hebben fabrieken die modulaire onderdelen 
produceren langdurige hoge bezettingsgraden. 
Aanbieders versnellen het innovatieproces door de  
zekerheid over de omzet die meerjarige contracten 
bieden. De innovatieprojecten in de bouw worden lang-

jarig gefinancierd in plaats van op projectbasis. Ook de 
budgetten van bouwbedrijven voor R&D kunnen struc-
tureel hoger. Het aanbodvolume en -potentieel komen 
veel hoger te liggen, onder andere door fabrieksmatige 
productie. Het aanbod is zelfs zo hoog dat duurzaam-
heids- en nieuwbouwambities tijdig gehaald kunnen 
worden.

Innovatie, uitdaging en werkzekerheid maken de bouw 
en infra aantrekkelijk voor werkenden en studenten. 
Hierdoor krijgt de sector een veel betere positie op  
de arbeidsmarkt. De sector leidt eigen mensen op om 
nieuwe competenties voor de toekomst te ontwikke-
lingen. De nieuwe generatie werkenden krijgt de ruimte 
om te experimenteren en te innoveren. 

De bouw en infra wordt bovendien een minder kwets-
bare sector door een stabiele vraag. De sector kan gaan 
werken met hogere en meer voorspelbare winstmarges. 
Aannemers en onderaannemers hebben onderling meer 
vertrouwen. Tot slot kan de bouw en infra een betere en 
meer duurzame ketensamenwerking organiseren.

De bouw kent geen cycliciteit meer; de vraag naar bouwen ligt duurzaam op een zeer hoog en 

voorspelbaar niveau. Bouwbedrijven hebben een orderportefeuille van vele jaren en beschikken 

over voldoende personeel – grotendeels praktisch opgeleid. Bouwen is vooral het assembleren 

van prefab-materialen die in grootschalige fabrieken worden gemaakt. Deze fabrieksmatige, 

modulaire manier van bouwen is een grote doorbraak voor duurzaamheid. De financiering wordt 

eenvoudiger door de afwezigheid van cycliciteit. Opdrachtgevers en bouwbedrijven dragen de 

risico’s samen.  

De bouw is niet cyclisch
Toekomstbeeld B - Toekomst van werk 

Bouwproces verandert radicaal door digitali-
sering, automatisering en robotisering

Vraag ligt continu op hoog niveau,  
personeelstekorten verleden tijd

Fabrieksmatige, modulaire bouw  
betekent doorbraak voor 

duurzaamheid

Bouw is productmachine Veel vaste contracten




