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Hoe krachtig blijft herstel bouwproductie?

De bouwsector heeft in 2015 een krachtig productieherstel doorgemaakt. De woning- 

bouw vormde de motor van het herstel, maar ook bij de utiliteitsbouw en de infra- 

sector stonden de seinen op groen. Hoe lang kan de woningbouw dit hoge groeitempo 

echter nog vasthouden? Zet het herstel op de woningmarkt geleidelijk ook door in 

meer landelijke gebieden of concentreert het herstel zich vooral in sterke steden?  

Hoe staat het met de transformatie van leegstaand vastgoed en welke implicaties  

heeft dit voor de bouwactiviteiten in kantoren en winkels in de komende jaren?  

En, zijn de vooruitzichten voor de infrasector inmiddels verbeterd nu de economie 

meer op gang komt en de grondbedrijven financieel herstel realiseren? 

In het licht van de hoge productiegroei is de werkgelegenheidsontwikkeling tot nu  

toe tegenvallend geweest. Heeft dit te maken met registratie-effecten bij zelfstan- 

digen of is de productiviteitsontwikkeling krachtiger dan gedacht? Wat zijn nu de  

vooruitzichten voor de werkgelegenheid in de komende jaren en om wat voor soort 

banen gaat het? 

 

Paneldebat ‘Schuivende panelen in de infrasector:
hoe beheersen we grote risico’s?’

Rond 2003 is een belangrijke omslag gemaakt bij de aanbesteding van grote infra- 

structurele werken. Bouwbedrijven hebben een grote stap gezet door zich te ontwik- 

kelen van uitvoerders tot integrale ontwikkelaars van infrastructurele werken.  

Er wordt in dit verband wel gesproken van geïntegreerde contracten, waarbij ontwerp  

en uitvoering gezamenlijk worden opgepakt en vaak ook nog andere belangrijke  

functies worden meegenomen (financiering, onderhoud).

Dit heeft gezorgd voor nieuwe kansen voor bouwbedrijven, maar het heeft ook een 

enorme verschuiving in de risicoverdeling opgeleverd. In een aantal in het oog  

springende grote projecten zijn grote verliezen geleden en zijn bouwbedrijven soms 

zelfs langs de rand van de afgrond gegaan. Gaat het hier om incidenten? Wat is de  

samenloop geweest met de crisis? Is de risicoverdeling structureel te handhaven  

en leidt dit tot een inframarkt met voldoende (nationale) spelers? Als er aanpas- 

singen zouden moeten worden doorgevoerd, hoe zouden die er dan concreet kunnen 

uitzien? Wat is de visie van belangrijke opdrachtgevers en welke plannen hebben zij  

voor de komende jaren? En hoe kijken de bouwers hier tegenaan?

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, dienst- 

verleners in de bouw, financiële instellingen en overheden worden geïnformeerd  

over de te verwachten omvang en samenstelling van de bouwproductie. 

 Programma

14.15 Ontvangst

15.00 Opening
 Maarten Soederhuizen
 (vm.) Directeur VolkerWessels Integraal

 Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid
 Taco van Hoek
 Directeur EIB

16.00 Paneldebat ‘Schuivende panelen in de infrasector’
 o.l.v. Maarten Soederhuizen

 Cees Brandsen
 Hoofdingenieur-directeur Grote Projecten en Onderhoud 

 Rijkswaterstaat

 Elisabeth Post
 Gedeputeerde Financiën, Verkeer & Vervoer en Zeehavens 

 Provincie Noord-Holland

 Daan Sperling  
 Bestuursvoorzitter TBI Holdings B.V.

 Maxime Verhagen
 Voorzitter Bouwend Nederland

17.00 Sluiting en aperitief

 Aanmelden
  U kunt zich aanmelden via www.eib.nl/aanmeldencongres/. Deelname aan  

het congres is kosteloos. Na afloop ontvangt u de publicatie ‘Verwachtingen 

bouwproductie en werkgelegenheid 2016’.

  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. 


