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werkvoorraden van bouwbedrijven en zelfstandigen lopen steeds verder op en zijn in 2018 tot 
historisch hoge niveaus gestegen. 
 
Aantrekken én binden van werknemers even belangrijk voor groei werkgelegenheid 
Van de uitvoerende bouw is gedetailleerde informatie beschikbaar over de ontwikkeling van de 
in- en uitstroom van werknemers. In 2017 groeide het aantal werknemers in de uitvoerende 
bouw bijna twee keer zo hard als het aantal werknemers in de totale bouw. Deze groei werd in 
ongeveer gelijke mate gerealiseerd door een hoge instroom als door een lage uitstroom. Niet 
alleen wist de sector dus succesvol mensen aan te trekken, zij heeft personeel ook relatief beter 
vastgehouden. Zo was de uitstroom 60% lager dan op het dieptepunt van de crisis en is de 
instroom ruim twee keer zo hoog. Het grootste deel van de instroom bestaat uit zij-instroom 
vanuit andere bedrijfstakken, waaronder een betekenisvol deel terugkerend bouwpersoneel 
(figuur 2). Ook instroom van studenten in bouwopleidingen vormt nog altijd een belangrijk 
kanaal. Buitenlandse arbeidskrachten werken relatief vaker als zelfstandige of gedetacheerde in 
de bouw en vormen een zeer beperkt deel van de werknemers in de uitvoerende bouw.  
 

 
Figuur 2 Samenstelling instroom uitvoerende bouw 2017 

 

Bron: EIB 

 
 
Instroombehoefte 2019-2023: 94.000 arbeidskrachten 
De instroombehoefte voor de totale bouw bedraagt ongeveer 94.000 arbeidskrachten in de 
periode 2019-2023. Deze bestaat voor ongeveer 40% uit extra arbeidsvraag en 60% uit vervanging 
van natuurlijke uitstroom naar het pensioen of naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In lijn 
met de ontwikkeling van de bouwproductie is de extra arbeidsvraag met name in 2019 en 2020 
hoog, in de jaren daarna vlakt de groei weer af. De natuurlijke uitstroom blijft naar verwachting 
vrij constant.  
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Tabel 2.5 Vacaturegraad naar beroepsgroepen, eerste kwartaal 2018 

 
 Aantal vacatures per duizend werknemers 

Bouwarbeiders ruwbouw           45  
Timmerlieden           63  
Bouwarbeiders afbouw           64  
Loodgieters en pijpfitters           68  
Schilders en metaalspuiters           69  
Elektriciens en elektronicamonteurs 66 

 

Bron: CBS, UWV, bewerking EIB 

 
 
2.2 Toekomstige vraag naar arbeid  

De arbeidsvraag neemt in de periode 2019-2023 naar verwachting met 33.000 arbeidsjaren toe. Met 
name in de komende jaren zal de vraag naar arbeidskrachten hoog zijn, op middellange termijn vlakt 
deze af. De totale instroombehoefte van de bouwnijverheid, inclusief vervanging van de natuurlijke 
uitstroom, bedraagt voor deze periode 94.000 arbeidskrachten.  
 
2.2.1 Groei bouwproductie en werkgelegenheid nemen af 
 
De bouwproductie neemt ook de komende jaren nog verder toe (figuur 2.8). Voor 2019 en 2020 
wordt een groei verwacht van respectievelijk 4,5% en 4%. Daarna neemt deze af naar 1% in 
2023. Hoewel de arbeidsproductiviteit inmiddels weer naar boven het niveau van voor de crisis 
is gestegen, zal deze onder druk van de schaarste aan arbeidskrachten naar verwachting nog 
verder toenemen. De werkgelegenheid groeit om deze reden minder sterk dan de bouw-
productie. In 2019 en 2020 wordt een groei van de arbeidscapaciteit voorzien van jaarlijks 2%. 
Op de middellange termijn neemt deze groei verder af. De totale bouwgerelateerde 
werkgelegenheid zal in de periode 2019-2023 met 36.000 arbeidsjaren toenemen tot 476.000 
arbeidsjaren (tabel 2.6). Werknemers nemen van deze groei ongeveer 60% voor hun rekening, de 
overige groei vindt plaats onder zelfstandigen. Net als de totale werkgelegenheid is de groei 
onder werknemers en zelfstandigen in de eerste jaren het hoogst en neemt deze na 2021 sterk 
af. Verwacht wordt dat de verhouding tussen werknemers en zelfstandigen in de komende 
jaren redelijk stabiel blijft3.  
 

 

3 In de arbeidsmarktrapportage van 2017 (Trends op de bouwarbeidsmarkt) is ingegaan op de verhouding van werknemers 
en zelfstandigen in verschillende beroepen. 



 



 



 

 







 

 

 





 





 



 

 



 















 





 





 



 







 

 





 











 











 



















De werkgelegenheid in de bouw is het afgelopen jaar stevig gegroeid, maar de spanning op de 
bouwarbeidsmarkt blijft niettemin maar toenemen. Wat is hiervan de achtergrond en wat zijn hier 
de vooruitzichten? Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? 
Hoeveel mensen die eerder de bouw hebben verlaten keren weer terug naar de bouw? Lopen de 
leerlingaantallen van de bouwopleidingen inmiddels weer op en welke groei is hier in de komende 
jaren nog te verwachten? Welke mogelijkheden bieden deze en andere kanalen, zoals de buitenlandse 
arbeidskrachten, om aan de vraag te voldoen?

Bijzondere aandacht wordt in deze rapportage besteed aan technologische innovatie. Wat zijn de 
mogelijkheden voor prefabricage, standaardisatie, digitalisering en robotisering? In welke mate worden
deze al door bedrijven toegepast en welke voordelen ervaren bedrijven ervan? Welk potentieel biedt 
technologische innovatie voor kostenverlaging in de bouw? Hoe kunnen investeringen in en toepassing 
van technologische innovatie worden gestimuleerd?

De werkgelegenheid in de bouw is tijdens de crisis met 80.000 arbeidsjaren gekrompen en slechts enkele 
jaren later is alweer sprake van een zeer gespannen bouwarbeidsmarkt. Hoe is deze ontwikkeling te 
verklaren? En wat zijn de mogelijkheden om de stabiliteit te vergroten en te zorgen voor een goede 
baanzekerheid voor personeel dat nu weer de sector instroomt?  

Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023’.
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