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Programma

 Ontvangst

 Opening
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw 

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid
Taco van Hoek
Directeur EIB

Debat bouwarbeidsmarkt o.l.v. Charles Verhoef

Sander van Bodegraven
Algemeen Directeur Fundeon 

Henk Klein Poelhuis
Voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra

George Raessens
Directeur Concerndienst HRM Heijmans N.V.

Mirjam Sterk
 Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid

Arend van Wijngaarden
Voorzitter CNV Vakmensen

 Sluiting en aperitief 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.eib.nl/congres2014/. Deelname aan het congres 

is kosteloos. Na afloop ontvangt u de publicatie ‘Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid 2014’.

Locatie
DeLaMar Theater, Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam

Routebeschrijving en parkeren
Het DeLaMar Theater is prima bereikbaar met openbaar vervoer. Mocht u met de 

auto reizen dan is in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid. Voor een 

gedetailleerde routebeschrijving zie www.eib.nl.

Wanneer komen we uit de crisis? 

Sinds 2008 is de bouwproductie met een kwart gedaald en is de werkgelegenheid 

in de bouwnijverheid met 70.000 arbeidsjaren teruggelopen. Er zijn de laatste tijd 

steeds vaker geluiden dat de bodem is bereikt en dat de weg omhoog zou kunnen 

worden ingeslagen. Is herstel inderdaad aanstaande? Zijn er harde gegevens die dit 

onderbouwen of is er vooral sprake van ‘wishful thinking’? Wordt 2014 het keerpunt 

of zal herstel langer op zich laten wachten? Als het herstel eenmaal inzet, hoe ziet dit 

er dan uit? Gaan we de komende jaren met de bouwproductie dan geleidelijk weer 

richting productieniveaus die voor de crisis werden gerealiseerd of is dit structureel 

niet te realiseren? Hoe ziet het herstel er uit voor verschillende onderdelen van de 

bouw? Welke segmenten zullen de sterkste groei vertonen en waar blijft de productie 

zich relatief zwak ontwikkelen? Wat is de betekenis van economische groei, koopkracht 

en overheidsbeleid voor de ontwikkelingen in de bouw? Bij het overheidsbeleid wordt 

deze keer speciale aandacht besteed aan het woningmarktbeleid in internationaal 

perspectief. Wat is het beeld van het in Nederland gevoerde beleid en hoe verhoudt 

zich dat tot het beleid rond de woningmarkt elders in Europa?

Voorbij de bouwcrisis: situatie op de bouwarbeidsmarkt 

De bouw is door de crisis veel goed opgeleide mensen kwijtgeraakt. In het begin van 

de crisis werd het productieverlies nog opgevangen door de flexibele schil. Later 

konden bedrijven er niet aan ontkomen om in de vaste kern te snijden. Hoe staat 

de bouwarbeidsmarkt er voor bij een weer aantrekkende vraag? Dreigt dan een 

personeelstekort, niet alleen vanwege de verdere uitstroom door de vergrijzing maar 

ook omdat jongeren de bouw links laten liggen? Wat zijn de werkhervattingskansen 

voor oudere werknemers en worden voldoende jongeren opgeleid om in te stromen? 

Investeren de sector en individuele bedrijven genoeg in duurzame inzetbaarheid en 

competenties om werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen? Ook 

verdringing en oneerlijke concurrentie op de bouwarbeidsmarkt door arbeidsmigratie 

is onderwerp van discussie. Biedt het recent in Europees verband bereikte akkoord 

over betere controle op buitenlandse werknemers hier soelaas? En hoe gaat de sector 

om met het spanningsveld tussen solidariteit en flexibilisering? En wat betekent dit 

voor de CAO en nieuwe arrangementen voor zelfstandigen? In een paneldebat geven 

deskundigen hun visie op deze en andere vragen. Gezien hun grote betrokkenheid bij 

de problematiek verwachten wij een boeiende discussie. 

Deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB richt zich op iedereen die betrokken is bij 

strategie en beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw. Bouwbedrijven, 

toeleveringsbedrijven, werknemers- en brancheorganisaties, dienstverleners in 

de bouw, financiële instellingen en overheden worden geïnformeerd over de te 

verwachten omvang en samenstelling van de bouwproductie. 
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