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Voorlopige resultaten enquête onder leden 
Bouwend Nederland: 

Coronacrisis | Wat zijn de gevolgen voor de bouw- 
en infrasector?     
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Bouwend Nederland heeft op 7 oktober 2020 een enquête gehouden onder haar leden om 
inzichtelijk te krijgen hoe de bouw- en infrasector geraakt worden door de coronacrisis.

In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten uit de enquête geschetst. 

De uitkomsten zijn niet geëxtrapoleerd naar de hele sector, maar aangenomen mag worden dat de 
resultaten een helder beeld geven over wat er speelt onder bouwbedrijven. We krijgen nog steeds 

ingevulde enquêtes binnen.

Inleiding

Op 01-12-2020 hadden 552 leden de enquête ingevuld. Dat komt neer op een respons 
van 14.9%.
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Bij ruime één derde van de achterban vallen werkzaamheden stil
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3708 verzonden enquêtes

3156

552

14,9%
Respons

552
respondenten hebben 
de enquête ingevuld

552 respondenten

35,3%

Bij                             van de 
respondenten vallen er 
werkzaamheden stil

35,3%

357

195
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Opdrachtgevers van de getroffen respondenten
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Bij welk type opdrachtgevers valt het werk deels stil?

Particulieren

Bedrijven & industrie

Gemeenten

Woningcorporaties

Maatschappelijk vastgoed

Hoofdaannemers

Institutionele beleggers & ontwikkelaars

Anders

Provincies

Netbeheerders

Rijkswaterstaat

Schiphol

Waterschappen

Havenbedrijf

ProRail

Rijksvastgoedbedrijf

95

71

52

41

30

18

12

11

8

6

4

3

3

2

1

1

N = 183
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Bij bijna alle opdrachtgevers valt 
werk stil. Vooral bij particulieren, 
bedrijven en industrie. Weinig bij 

grote opdrachtgevers.
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Een kwart van de respondenten ervaart problemen met het afgeven van vergunningen
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Overig

Onderbezetting bij gemeente

Ambtenaren slecht bereikbaar door thuiswerken

Trage gemeentelijke processen

Flora en Fauna

Interne problemen bij gemeente

PFAS

11

10

8

8

3

3

1

Oorzaken van de problemen met het afgeven van de vergunning(en)

'Anders namelijk' uitgesplitst
N = 44

N = 532 N = 113Oorzaken van de problemen met het afgeven van de vergunning(en)

81

45 44

COVID-19
Stikstof
Anders, namelijk...

Ervaart u problemen met het afgeven van vergunningen door
het bevoegd gezag?

26%

74%

Ja
Nee
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De helft van de respondenten die te maken heeft met initiatiefplannen geeft aan dat deze niet adequaat opgepakt worden
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N = 41

Overig

Trage gemeentelijke processen

Vertraging door thuiswerken ambtenaren

Bereikbaarheid ambtenaren

Tijdgebrek bij gemeente

Onderbezetting bij gemeente

Besluitvorming ligt stil

Geen fysiek overleg mogelijk

24%

24%

15%

12%

10%

7%

5%

2%

Worden uw aanvragen voor initiatiefplannen adequaat opgepakt?
'Niet van toepassing' uitgesloten

48%
52%

Ja
Nee

N = 505 N = 151Worden uw aanvragen voor initiatiefplannen adequaat opgepakt?

14%

16%

70%

Ja
Nee
Niet van toepassing

Waar loopt u hierbij tegenaan?
Percentage van het aantal respondenten
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Ervaart uw bedrijf vertraging bij de (voor)schouw?

16%

32%

52%

Ja
Nee
Niet van toepassing

Ervaart uw bedrijf vertraging bij het opleveren?

19%

57%

24%

Ja
Nee
Niet van toepassing
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Een kwart tot een derde van de respondenten die te maken heeft met (voor)schouw en/of oplevering ervaart vertraging

N = 491 N = 491
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33%

67%

Ja
Nee

24%

76%

Ja
Nee

N = 235 N = 372Ervaart uw bedrijf vertraging bij de (voor)schouw?
Bedrijven die het betreft

Ervaart uw bedrijf vertraging bij het opleveren?
Bedrijven die het betreft
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Tekort aan gekwalificeerd personeel

Beschikbaarheid van (bouw)materiaal

Aangepaste werkwijzen

Eisen/regels van opdrachtgevers

Beschikbaarheid bouwpartners

Geen

Anders

Vervoer van werknemers

Beschikbaarheid PBM’s

36%

23%

21%

20%

20%

19%

16%

9%

2%
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Belemmerende factoren en grootste risico's bij het doorwerken

Besmettingen op bouwplaatsen
Klanten waar je geen werk meer mag/kan uitvoeren

Besmettingen op kantoor
Onvoldoende personeel beschikbaar

Haperende levering of gebrek aan materialen
Geen werkvoorraad meer

Bouwpartners onvoldoende beschikbaar
Geen

Liquiditeitsproblemen
Anders

57%

39%

36%

25%

20%

18%

16%

10%

7%

3%

N = 478

N = 477
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Wat zijn voor uw bedrijf de meest belemmerende factoren voor het kunnen doorwerken?
Percentage van het aantal respondenten

Wat zijn voor uw bedrijf de grootste risico’s bij het doorwerken?
Percentage van het aantal respondenten
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Ontwikkeling bedrijfsomzet en orderportefeuille

Ontwikkeling bedrijfsomzet in maart t/m september 2020
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar

Afname Toename Geen toename of
afname

35,6%
32,4% 32,0%

Ontwikkeling orderportefeuille in oktober t/m december 2020
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar

Afname Geen toename of
afname

Toename

34,6% 35,7%

29,7%

N = 466 N = 465
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Leden hebben zorgen over volgend jaar, 
omdat de bouw een lang cyclisch proces is 
moeten de orders gevuld blijven worden. 
De branche is de klappen van de vorige 

crisis nog niet te boven.

Percentage van het aantal respondenten Percentage van het aantal respondenten
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Veilig doorbouwen

Medewerkers zijn gerustgesteld

Opdrachtgevers zijn gerustgesteld

Ondanks Corona kon er op tijd opgeleverd worden

Het werk ‘achter de voordeur’ kon weer opgestart worden

Geen van bovenstaande

Anders

75%

58%

47%

27%

16%

5%

2%

Extra kosten

Vertraging tijdens de uitvoering

De start van een of enkele werken is vertraagd

Vertraging bij de voorbereiding van werken

Geen van bovenstaande

Anders

74%

36%

33%

24%

10%

7%
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Positieve en negatieve gevolgen van genomen maatregelen

N = 417

N = 417
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Wat zijn de positieve gevolgen van de maatregelen die u genomen heeft?
Percentage van het aantal respondenten

Wat zijn de negatieve gevolgen van de maatregelen die u genomen heeft?
Percentage van het aantal respondenten


