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Branchesignalering bouw: trends en actualiteiten 2020  

De coronacrisis raakt ook de bouw, maar de gevolgen voor 

de branche als geheel zijn vooralsnog minder groot dan 

gedacht. Op de SRA-BiZ Kennisdag gaf Taco van Hoek, 

directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), 

inzicht in de dynamiek van de branche en wat bouwers nog 

te wachten staat in en na deze crisisperiode. Waar liggen 

de kansen en risico’s en wat betekent dit voor de rol van 

de accountant? 

 

Ervaringen in eerdere crises 

De bouw is enerzijds duidelijk cyclisch. Gaat het goed met 

de Nederlandse economie, dan gaat het nog beter met de 

bouwproductie en andersom. Daarbij is de bouw laat-

cyclisch; de effecten ijlen nog een tijdje na. Dit zagen we 

bijvoorbeeld tijdens de bankencrisis. In 2009 kromp de 

economie, maar de bouwproductie ging harder omlaag. In 

2010 zat de economie alweer in de lift, terwijl de bouw nog 

veel verder wegzakte. Ditzelfde patroon was zichtbaar 

tijdens de eurocrisis in 2012, 2013. Dit komt doordat de 

bouw sterk afhankelijk is van langer lopende contracten. 

 

Winstgevendheid grote en kleinere bedrijven 

Ook de winstgevendheid van de bouw beweegt mee met de 

conjunctuur, maar hier verschilt het patroon voor de 

kleinere (tot en met 20 werknemers) en grote (meer dan 

100 werknemers) bouwbedrijven. Ook dit heeft te maken 

met contracten. Als een crisis zich aandient, hebben grote 

bedrijven vaak contracten lopen die nog zijn afgesloten 

tegen relatief gunstige prijzen. Richting onderaannemers 

beginnen ze dan al wel de marges af te knijpen. Deze 

kleinere bedrijven worden daardoor harder geraakt. Het 

omgekeerde zien we gebeuren na een crisis.  

 

 

Als de economie eenmaal weer aantrekt, kunnen kleinere 

bouwbedrijven dankzij de grote vraag in de markt hun 

tarieven redelijk snel serieus opschroeven. De grotere 

bedrijven zitten nog vast aan contracten die ze in 

moeilijkere tijden hebben gesloten, waardoor hun marges 

niet zo makkelijk omhoog kunnen en het herstel trager 

verloopt. 

 

Segmenten van de bouw in eerdere crises 

Als we inzoomen op de segmenten van de bouw, dan blijkt 

het onderhoud voor de woningbouw niet heel cyclisch. In 

eerdere crises werd dit segment vooral geraakt in de 

investeringen in nieuwbouw en herstel en verbouw. De 

nieuwbouwproductie is tijdens de bankencrisis met meer 

dan 30% gedaald en tijdens de eurocrisis vanaf dat lage 

niveau met nog eens ruim 30% afgenomen. Bij herstel en 

verbouw van woningen was er in beide eerdere crises een 

daling van 23 tot 25% te zien. In de utiliteitsbouw werden 

ook vooral de investeringen geraakt, al ging tijdens de 

eurocrisis toch ook onderhoud omlaag, vooral in de 

commerciële sector. Daar was de teruggang te zien die het 

EIB nu ook verwacht van klanten van de bouw die zelf sterk 

worden geraakt door de coronacrisis. Welke investeringen 

zullen horecaondernemers in deze moeilijke tijd 

bijvoorbeeld nog doen? Tot slot is het cyclische beeld bij de 

grond-, water- en wegenbouw (GWW) minder aanwezig. 

Hier spelen budgetten een belangrijke rol. Bezuinigt de 

overheid bijvoorbeeld? Al met al is de GWW in eerdere 

crises minder sterk geraakt dan de andere segmenten.  
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De actuele situatie in de bouw 

De ontwikkelingen in de bouw zijn in deze crisisperiode tot 

nu toe minder negatief dan verwacht. Ten eerste houden de 

orderportefeuilles zich vrij goed. Aan het begin van de 

coronacrisis waren die ruim gevuld. Op dit moment is er 

sprake van fluctuaties en het gemiddelde ligt iets lager dan 

over de afgelopen periode, maar de daling is nog redelijk 

beperkt. Dit zegt iets over de toekomst, want de order van 

nu is immers de productie van morgen. Wat betreft 

investeringen was er in de eerste helft van 2020 een daling 

in de woningbouw van 4%. De investeringen in 

utiliteitsgebouwen zijn in die periode met 2% afgenomen, 

die in de GWW zijn licht gestegen. 

 

Per saldo is er sprake van een krimp van de productie in alle 

segmenten van de bouw, maar die is minder groot dan 

verwacht. Hier zijn twee hoofdoorzaken voor. Op de eerste 

plaats is dat de ruimhartige ondersteuning van de inkomens 

door de overheid. Dit wordt weerspiegeld in een opvallend 

klein aantal faillissementen, terwijl dit in een crisisperiode 

normaal gesproken sterk stijgt. Wellicht zal dit ook gunstig 

doorwerken in het vertrouwen.  

De tweede factor is dat consumenten hun vraag door de 

aanbodrestricties in bepaalde sectoren hebben verlegd naar 

andere branches. Geld dat in deze crisisperiode niet kon 

worden uitgegeven aan bijvoorbeeld buitenlandse reizen of 

in de horeca, heeft een andere bestemming gekregen. Waar 

werd verwacht dat er op de renovatiemarkt voor 

particulieren vraaguitstel te zien zou zijn, blijkt deze markt 

juist te profiteren van de substitutie in de uitgaven van 

consumenten. 

 

Vooruitzichten voor de bouw 

De structurele vooruitzichten voor de bouw zijn heel goed. 

Er is woningschaarste, een enorme opgave in de sfeer van 

verduurzaming en gezien de leeftijd van de voorraden is er 

ook nog veel werk te verzetten op het gebied van 

infrastructuur. Zo bezien staan alle lichten op groen, maar 

de branche moet uiteraard eerst deze crisis door. Veel zal 

hoe dan ook afhangen van hoe het vertrouwen van 

consumenten en ondernemers zich op termijn ontwikkelt. 

 

 

 

 

Een punt dat zorgen baart, is de werkloosheid, en niet alleen 

als het gaat om de invloed op het vertrouwen en het 

inkomen. Net als in eerdere crises behouden de meeste 

mensen in deze coronacrisis tot nu toe hun baan. Het 

grootste probleem zit bij de toetreders tot de arbeidsmarkt. 

De vacatures drogen op en jonge mensen komen heel 

moeilijk aan een baan. Zij moeten op zoek naar 

alternatieven, waardoor er als het ware een pauze ontstaat 

op de arbeidsmarkt voor jongeren. Dit vertaalt zich op 

termijn in een pauze op de woningmarkt, in het bijzonder 

voor de koopmarkt. De komende tijd zullen er minder 

starters toetreden tot de nieuwbouwmarkt en dit heeft 

gevolgen voor de doorstroming en de dynamiek op de 

woningmarkt.  

 

Kansen en bedreigingen voor de bouw 

In tegenstelling tot in eerdere crises biedt het 

overheidsbeleid nu kansen. De overheid is ervan overtuigd 

dat ze maatregelen moet nemen om door te kunnen 

bouwen. Het voordeel van een goed overheidsbeleid kan 

zijn dat het een afvlakkende werking heeft op de fluctuaties 

in de bouwproductie en de werkgelegenheid. Zonder 

maatregelen gaat de bouwproductie tot en met 2021 hard 

omlaag, om daarna weer sterk aan te trekken. Dit levert 

twee problemen op. Tijdens een sterke daling gaan veel 

banen verloren en drogen opleidingen op. Na de crisis trekt 

de vraag in de bouw snel aan en komt er ook nog eens 

inhaalvraag bij. Zo ontstaat er snel een groot tekort aan 

arbeidskrachten, zoals we de afgelopen jaren hebben 

gezien. Dit soort sterke fluctuaties is dus niet wenselijk en 

daar kunnen maatregelen bij helpen. De overheid is daar nu 

meer van doordrongen dan in eerdere crises. Een punt van 

aandacht is wel de effectiviteit van het overheidsbeleid. Het 

kost vaak tijd, maar het moet in crisistijd snel bijdragen. Niet 

pas over drie jaar, als de bouwproductie waarschijnlijk toch 

al geweldig hard stijgt. 

 

In een aantal steden zien we een binnenstedelijke 

verdichting en weinig bereidheid om naar groene ruimtes te 

kijken. Dit is een complicerende factor voor de bouw. Er is 

veel bebouwing, bewoners maken bezwaar, er moet voor 

opdrachten vaak bedrijvigheid worden verplaatst of 

infrastructuur worden omgelegd. Dat alles draagt bij aan 

hogere kosten. Daarnaast worden de eisen voor de bouw 

steeds hoger, bijvoorbeeld als het gaat om logistiek en 

duurzaamheid.  
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Onlangs is hier de eis van betaalbaarheid bijgekomen; 

gemeenten stellen bijvoorbeeld eisen aan de hoogte van de 

huren in de vrije sector. Dit reguleringsmodel draait door 

zolang de markt sterk is. Maar als de omstandigheden 

omslaan, zoals nu dreigt in de coronacrisis, wordt dit een 

onhoudbare strategie.  

 

Omgaan met crisissituaties 

In de achterliggende crises is de flexibiliteit in de bouw al 

enorm toegenomen en dat is ook nu heel belangrijk. In die 

zin moet ook de enorme groei van het aantal zzp’ers in de 

bouw worden begrepen. Ook de orderboeken zijn van 

belang. Die moeten aan het begin van een crisis goed gevuld 

zijn, zodat het bedrijf een stootje kan hebben. Zoals gezegd 

lijkt dit in de huidige crisis in de bouw over het algemeen 

wel het geval. Daarnaast is het van belang om goed naar de 

kosten te kijken en efficiënter te werken waar het kan.  

 

Een andere belangrijke vraag is: moeten bouwondernemers 

nu innoveren, andere markten betreden? Dit lijkt een niet 

erg kansrijke route. Het grote probleem bij innovatie in 

crisistijd is dat de kost voor de baat uitgaat. Er moeten 

kosten worden gemaakt en er is vaak intern nogal wat 

verzet tegen verandering. Op termijn kan het interessante 

kansen opleveren, maar als het water aan de lippen staat, is 

innovatie meestal niet de juiste weg. Dat ligt anders als het 

gaat om investeringen in structurele trends in de bouw. 

Denk aan duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en 

industrialisatie, maar ook aan omgevingssensitiviteit. 

Bouwbedrijven moeten technisch goed presteren, maar ook 

in staat zijn om met allerlei partijen in de omgeving mee te 

denken. Dit vergt veel regie en daarmee kunnen 

bouwbedrijven hun klanten extra toegevoegde waarde 

bieden. Deze trend zal nog veel belangrijker worden. 

 

Wat betekent dit voor de rol van de accountant? 

In het algemeen wordt de bouw uitdagender en risicovoller. 

Er wordt - zoals gezegd -meer regie verwacht van de 

bouwbedrijven. De bouwer is niet langer slechts uitvoerder; 

er wordt meer in bouwteams gewerkt waarin partijen ook 

samen risico’s gaan beheersen. Dat betekent dat een 

bouwbedrijf meer toegevoegde waarde kan hebben, maar 

ook dat er meer risico’s bijkomen. Risico-inventarisatie 

wordt daarmee belangrijker.  

 

 

Daarnaast denken bouwondernemers vaak nog te weinig 

vanuit hun portefeuille. Als je veel projecten hebt, moet je 

ook nadenken over hoe het risico over je hele portefeuille is 

verdeeld. Heb je bijvoorbeeld projecten die het ook tijdens 

minder gunstige conjuncturele periodes nog goed doen? Dit 

totaalplaatje neemt in belang toe.  

 

Ten Slotte 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact 

op met ons brancheteam Bouw, bestaande uit:  

Jeroen Arends, Michelle Koning ter Heege, Lieke van Iersel, 

Sandra Nijhuis, Jelle Schumer en Joep Korf. 
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